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ค�าน�า

แนะน�ำคู่มือกำรใช้รถ

คู่มือกำรใช้รถ

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ี

ท่านไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์เอ็มจี กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด

ก่อนท่ีจะใช้งาน ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้จะแนะน�าวิธีการใช้รถยนต์อย่าง

ปลอดภัยและถูกต้อง เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการขับขี่ได้มากที่สุด

คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายช้ินส่วนประกอบและฟังก์ชันทั้งหลายของรถยนต์

ซีรีย์นี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

คู่มือเล่มน้ีได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดก่อนวันท่ีจัดพิมพ์คู่มือ บริษัท เอ็มจี 

เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัดมีอ�านาจเต็มในการแก้ไข อธิบายและ

แนะน�าคู ่มือนี้  เนื่องจากความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับแก้

ผลิตภัณฑ์หลังจากจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้โดยไม่ประกาศแจ้ง

รูปภาพท่ีแสดงในคู่มือเล่มนี้เพียงเป็นแผนภาพเสนอให้ท่านพิจารณา

เท่านั้น

กำรประกำศพิเศษ

คู่มือการใช้รถ และ สมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา นอกจาก

ได้แนะน�าวิธีการใช้รถที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการใช้รถ และการ

บ�ารุงรักษารถยนต์เป็นประจ�าแล้ว ยังได้ก�าหนดหน้าท่ีและสิทธิใน

การรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายต่างๆ ระหว่างบริษัท

กับลูกค้า กรุณาอ่านคู่มือการใช้รถและสมุดการรับประกันและการ

บ�ารุงรักษาอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หากเกิด

การสูญเสียเน่ืองจากความผิดพลาด การละเลยและวิธีการใช้งานที่ไม่

ถูกต้องหรือการประกอบใหม่ที่ไม่ได้รับอนุญาตของท่านเอง ท่านจะ

เสียสิทธิเรียกร้องการชดเชย

ในแต่ละประเทศและภูมิภาคต่างมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการแต่งรถและ

การเพ่ิมส่วนประกอบรถอย่างเคร่งครัด ห้ามปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

ส่วนประกอบหรือคุณลักษณะของรถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต มิ

ฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการจราจร การขับขี่ การลง

ทะเบียนรถหรือความปลอดภัยทางสังคม การประกอบใหม่หรือการ

ปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของรถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจาก

จะลดประสิทธิภาพการใช้งานของส่วนประกอบต่างๆ หรือก่อให้เกิด

การขัดข้อง อาจจะท�าให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิต



ค�ำน�ำ

2

ศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังในคู่มือนี้หมายถึงศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งโดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ห้ามส�าเนาสิ่งตีพิมพ์นี้หรือเก็บบันทึกในระบบค้นหาสารสนเทศ หรือ

เผยแพร่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกทางกลหรือวิธีทางอื่นๆ โดยไม่

ได้รับการมอบหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจากบริษัทฯ

ข้อควรระวัง

เมื่อโอนสิทธิ์รถ กรุณาโอนคู่มือการใช้รถและสมุดการรับประกัน

และการบ�ารุงรักษา ให้แก่เจ้าของใหม่ด้วย เพราะคู่มือสองเล่มนี้ 

เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของรถยนต์

ค�ำแนะน�ำ

ค�ำเตือน

เคร่ืองหมายเตือนนี้หมายถึง:เพ่ือลดความเสี่ยง การบาด

เจ็บหรือรถยนต์เกิดการเสียหายอย่างรุนแรง ต้องปฏิบัติ

ขั้นตอนตามที่กล่าวอย่างเคร่งครัด หรือต้องพิจารณา

ข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

ที่นี้หมายถึงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์ของท่านเสียหาย

รำยกำร

ค�าอธิบาย: ข้อควรแนะน�า

เครื่องหมายนี้หมายถึงสิ่งของดังกล่าวต้องให้หน่วยงาน

พิเศษจัดการ เพื่อไม่ท�าร้ายสิ่งแวดล้อม
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ดอกจัน

หากมีเครื่องหมายดอกจัน“*”อยู่หลังหัวข้อหรือตัวอักษร หมายถึง

อุปกรณ์หรือฟังก์ชันนี้เพียงประกอบในรถยนต์บางรุ่น รถของท่าน

อาจจะไม่ได้ติดตั้ง

ข้อมูลไอคอน

แสดงถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึง

แสดงถึงทิศทางเคลื่อนที่
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ข้อมูลหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมำยเลขประจ�ำรถ

1 หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN)

2 หมายเลขเครื่องยนต์

3 หมายเลขชุดเกียร์

ขณะที่ท่านติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรแจ้งหมายเลข

ตัวถังประจ�ารถ (VIN) ถ้าเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์หรือชุดเกียร์ อาจจะ

ต้องแจ้งหมายเลขของชุดประกอบที่เกี่ยวข้อง

ต�ำแหน่งหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมายเลขตัวถังประจ�ารถ

• ติดบนแผงหน้าปัดใต้มุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้า สามารถ

มองผ่านกระจกบังลมหน้าอย่างสะดวก

• บนป้ายประจ�ารถยนต์

• บนพื้นใต้เบาะนั่งผู้ขับขี่

• ส่วนบนของด้านในประตูท้าย เปิดประตูท้ายสามารถมองเห็น

หมายเลขเครื่องยนต์

พิมพ์บนด้านหน้าขวาของเสื้อสูบเครื่องยนต์ (มองจากด้านหน้าของ

เครื่องยนต์)

หมายเลขเกียร์

บนผิวหน้าเสื้อเกียร์ภายในห้องเครื่องยนต์
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ป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์รวมข้อมูลดังต่อไปนี้ :

• รุ่นรถ

• รุ่นเครื่องยนต์

• หมายเลขตัวถังประจ�ารถ

• เดือนปีผลิต

• ประเทศผลิต

• บริษัทผลิต

ต�ำแหน่งป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์ติดในเสา B ตัวขวา





1
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

8	 แผงหน้าปัดและชุดควบคุม

10	 แผงหน้าปัด

12	 จอแสดงข้อมูลทั่วไป

25	 ไฟเตือนและไฟแสดง

36	 ไฟส่องสว่างและสวิตช์

43	 ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

47	 ระบบบังคับเลี้ยว

50	 แตร

51	 กระจกมองข้าง

54	 แผ่นบังแดด

55	 กระจกหน้าต่างรถ

57	 ซันรูฟ	*

60	 ไฟส่องสว่างภายใน

62	 ช่องเสียบจ่ายไฟ

64	 อุปกรณ์เก็บของ

69	 ที่รองแก้ว

71	 ราวหลังคา*
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แผงหน้ำปัดและชุดควบคุม
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1
1 สวิตช์กระจกไฟฟ้า

2 สวิตช์กระจกมองข้างและไฟส่องหลัก

3 สวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝน/หัวฉีดน�้าล้างกระจกบังลม

4 ที่กดแตร

5 ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับขี่

6 แผงหน้าปัด

7 สวิตช์ไฟส่องสว่าง/สวิตช์คันโยกไฟสูง/ไฟเลี้ยว

8 ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์

9 สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศ เครื่องเสียง*

10 ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้า

11 คันเกียร์

12 สวิตช์คันโยกของระบบควบคุมความเร็วคงที่*

13 ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์

14 แป้นเบรก

15 คันเร่ง

16 ก้านเปิดฝากระโปรงหน้า

17 ก้านเปิดฝาช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิง
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แผงหน้ำปัด

มำตรวัดรอบเครื่องยนต์

แสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ต�าแหน่ง 1) ใช้ ×1000 รอบ/นาที

เป็นหน่วยวัด

ข้อควรระวัง

ห้ามให้เข็มของมาตรวัดรอบเครื่องยนต์อยู่ในเขตเตือนภัยสีแดง

เป็นเวลานาน มิฉะนั้นอาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหาย

มิเตอร์วัดอุณหภูมิน�้ำยำหล่อเย็นเครื่องยนต์

อุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ใช้จ�านวนขีดส่องแสงมาแสดง

อุณหภูมิ รวม 8 ขีด (ต�าแหน่ง 2)

เมื่อเครื่องยนต์ท�างานภายใต้อุณหภูมิปกติ จะส่องสว่างขีดสีขาว 1~6 

ขีด เมื่อขีดสีขาวที่สองในด้านบนสว่าง ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ายาหล่อ

เย็นเครื่องยนต์ (ต�าแหน่ง 6) สว่าง จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้น

ข้อความเตือน "Engine Temp High" เมื่อขีดสีขาวบนสุดสว่าง ไฟ

เตือนอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ต�าแหน่ง 6) กระพริบ จอ 

แสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นข้อความเตือน "Engine Temp High"

อุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงเกินอาจจะท�าให้เครื่องยนต์เสีย

หายอย่างร้ายแรง ถ้าเกิดกรณีนี้ ควรจอดรถที่ข้างถนนอย่างปลอดภัย

ทันที ดับเครื่องยนต์และติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง

รวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

เมื่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ขัดข้อง ทั้ง 8 ขีดจะ

ดับไป ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ต�าแหน่ง 6)  

กระพริบและจอแสดงข้อมูลทั่วไปจะข้ึนข้อความเตือน "Temp 

Sensor Fail"
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1
มำตรวัดระดับน�้ำมันเชื้อเพลิง

ระดับน�้ามันเชื้อเพลิงคงเหลือในถังน�้ามันเช้ือเพลิงใช้จ�านวนขีดส่อง

แสงมาแสดงระดับ รวม 8 ขีด (ต�าแหน่ง 3) กรณีที่มีแค่ขีดเดียวสว่าง 

ไฟเตือนระดับน�้ามันต�่าเกิน (ต�าแหน่ง 5) ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ

สว่าง จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะขึ้นข้อความเตือน "Low Fuel" ตามที่

ระดับน�้ามันลดลง ขีดล ่างสุดและไฟเตือนระดับน�้ามันต�่าเกิน

(ต�าแหน่ง 5) จะกระพริบด้วยกันพร้อมส่งเสียงเตือน จอแสดงข้อมูล

ทั่วไปจะขึ้นข้อความเตือน "Low Fuel" อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

กรุณาเติมน�้ามันเชื้อเพลิงเมื่อไฟเตือนน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกินสว่าง

เม่ือแผงหน้าปัดไม่สามารถรับสัญญาณเซ็นเซอร์วัดน�้ามันเชื้อเพลิง 

ขีดล่างสุดและไฟเตือนน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกิน (ต�าแหน่ง 5) จะ 

กระพริบ จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นข้อความเตือน “Fuel Sensor 

Fail” พร้อมส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง

ลูกศรที่อยู่ด้านซ้ายไฟเตือนระดับน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกิน (ต�าแหน่ง 5) 

แสดงถึงช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ด้านซ้ายของรถยนต์

มิเตอร์วัดควำมเร็วรถ

แสดงความเร็วรถ (ต�าแหน่ง 4) ใช้ km/h (กิโลเมตร/ชั่วโมง) เป็น

หน่วยวัด
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จอแสดงข้อมูลทั่วไป

RPM
X1000

�������������

จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

1 นาฬิกาดิจิตอล

2 มิเตอร์วัดอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ มาตรวัดน�้ามันเช้ือ

เพลิง

3 ทริปสะสม (Trip1)

4 แสดงต�าแหน่งเกียร์

5 ระยะทางรวมทั้งหมด

6 ข้อมูลทั่วไป

นำฬิกำดิจิตอล

แสดงเวลารูปแบบดิจิตอล

มิเตอร์วัดอุณหภูมิน�้ำยำหล่อเย็นเครื่องยนต์ มำตรวัด
น�้ำมันเชื้อเพลิง

อ้างอิงถึง "มิเตอร์วัดอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์", "มาตรวัด

น�้ามันเชื้อเพลิง"

ทริปสะสม (Trip1)

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON จะแสดงระยะทางของการ

เดินทางล่าสุดของรถยนต์ การรีเซ็ตทริปสะสม (Trip1) อ้างอิงถึง 

"การรีเซ็ตฟังก์ชัน" ใน "เมนูหลัก"
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1
กำรแสดงต�ำแหน่งเกียร์

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON จะแสดงต�าแหน่งเกียร์

อัตโนมัติในปัจจุบัน (P, R, N, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, W หรือ S) หาก

แสดง "EP" แสดงว่าเกียร์อัตโนมัติขัดข้อง

ระยะทำงรวมทั้งหมด

เมื่อปุ่มสตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON จะแสดงระยะทางรวม

ทั้งหมดของรถยนต์

ข้อมูลทั่วไป

Fuel Sensor 
 Fail

Trip 2 Trip 2
Average Fuel
Average Speed

Functions Reset

0.0km

Average Speed

A B C

จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

1 ข้อความเตือน (ต�าแหน่ง A)

2 ข้อมูลทริปคอมพิวเตอร์ (ต�าแหน่ง B)

3 เมนูหลัก (ต�าแหน่ง C)
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ข้อควำมเตือน

การส่งข้อความเตือนให้ผู้ขับขี่มีวิธีสองแบบ

• ข้อความเตือนพร้อมสัญลักษณ์

• ภาพเปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้าหรือประตูท้าย

ข้อความเตือนบางอย่างยังส่งเสียงเตือนพร้อมกัน

ข้อความและสัญลักษณ์

มีรูปแบบแสดงสองแบบ

• ใช้สัญลักษณ์สีแดงหรือสีเหลืองพร้อมเปิดไฟเตือน

• ใช้แต่สัญลักษณ์สีแดงหรือสีเหลือง

เมื่อตรวจพบปัญหา ไฟเตือนที่เกี่ยวข้องจะสว่างและจอแสดงข้อมูล

ทั่วไปขึ้นข้อความและสัญลักษณ์เตือน หน้าจอจะขึ้นข้อความและ

สัญลักษณ์เตือนหลายวินาทีแล ้วดับไป ส�าหรับข ้อความและ

สัญลักษณ์เตือนที่ไม่มีไฟเตือน หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์นั้นค้างอยู่

จนกว่าได้รับการแก้ไขปัญหา

ข้อความเตือนดังต่อไปนี้เพียงขึ้นในจอแสดงข้อมูลรถยนต์ แต่ไม่ส่ง

เสียงเตือน

ไอคอน ข้อควำมเตือน กำรท�ำงำน

Close Driver 

Door

เตือนให้ปิดประตูด้านผู ้

ขับขี่

Fasten Seat 

Belt

เตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย

ด้านผู้ขับขี่

Stop Start On

เ ตื อ น ไ ด ้ เ ป ิ ด ร ะ บ บ

ประหยัดน�้ามัน Start-

Stop 

Use Key to 

Start

เ ตื อนผู ้ ขั บ ขี่ รี ส ต า ร ์ ท

รถยนต์ใหม่
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1ไอคอน ข้อควำมเตือน กำรท�ำงำน

AB

Please Press 

Brake to Start

เตือนผู ้ขับขี่เหยียบแป้น

เบรกเพื่อสตาร์ทเครื่อง

No Key Press 

Brake to 

Restart

เตือนผู ้ขับขี่เหยียบแป้น

เบรกเพื่อรีสตาร์ทเครื่อง

Please Press 

Brake

เตือนผู ้ขับขี่เหยียบแป้น

เบรก

Press Brake to 

Shift

เตือนผู ้ขับขี่เหยียบแป้น

เบรกเพื่อเปลี่ยนเกียร์

Press Brake 

Release EPB

เตือนผู ้ขับขี่เหยียบแป้น

เบรกเพื่อปล่อยเบรกมือ

ไฟฟ้า

P
R
N
D

Select Neutral 

to Restart

เตือนโยกคันเกียร ์ของ

เกียร์อัตโนมัติเข้าเกียร์ N

ไอคอน ข้อควำมเตือน กำรท�ำงำน

Please Engage 

Park Gear

เตือนโยกคันเกียร ์ของ

เกียร์อัตโนมัติเข้าเกียร์ P 

เมื่อจอดรถ

Hill Hold 

Unavaliable

เตือนระบบช่วยออกรถใน

ทางลาดชันขัดข้องหรือไม่

สามารถเปิดใช้งานตาม

ปกติ

P
Park Brake 

Force not 

Enough

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งทันที

/

เ ตื อ น ให ้ ป ิ ดป ร ะตู ร ถ 

กระโปรงหน้า ประตูท้าย

ทั้งหมดก่อนที่จะลงจาก

รถหรือขับรถ
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ไอคอน ข้อควำมเตือน กำรท�ำงำน

Please Take 
Your Key

เตือนผู ้ขับขี่ลืมกุญแจใน
รถและให้เอากุญแจออก

Take Smart 
Key Out of 

Backup 
Position

เตือนผู ้ขับขี่ลืมกุญแจที่
สัญลักษณ์ใต ้ที่วางแก้ว
ของแผงคอนโซลกลาง

Put Key Into 
Backup 
Position

เ ตื อ น ว า ง กุ ญ แ จ ที่
สัญลักษณ์  ใต้ที่วาง
แก ้ วของแผงคอนโซล
กลาง

Smart Key Not 

Detected

ต�าแหน ่งระเอียดโปรด
อ ้ า งอิ งที่  “ โปรแกรม
ส�ารองของการสตาร ์ท
รถยนต์” ของ “สตาร์ท
เครื่องยนต์ (การสตาร์ท
เครื่องแบบไร ้กุญแจ)” 
ของบท “การสตาร์ทและ
การขับขี่”

ไอคอน ข้อควำมเตือน กำรท�ำงำน

Head Lamp 

Control Fault

เตือนผู้ขับขี่ระบบควบคุม

ไฟหน้าขัดข้อง ต้องการ

ซ่อมแซม

Lamp Fail: XXX

หลอดไฟเบรก ไฟเลี้ยว ไฟ

ต�่า ไฟหร่ี ไฟตัดหมอก

หลัง ไฟถอยหลังขัดข้อง 

ต ้อง เปลี่ ยนใหม ่อย ่ าง

รวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

Sidelights On ข้อมูล ไม่ต้องด�าเนินการ

Lights On
กรุณาปิดไฟก่อนที่จะลง

จากรถยนต์

Front Fog 

Lamps On
ข้อมูล ไม่ต้องด�าเนินการ

Rear Fog 

Lamps On
ข้อมูล ไม่ต้องด�าเนินการ
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1ไอคอน ข้อควำมเตือน กำรท�ำงำน

Washer Fluid 

Low

เตือนตรวจสอบและเติม

น�้ายาล ้างกระจกบังลม

และไฟหน้า

Fuel system 

Fault

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งทันที

!- +
Please Replace 

Battery

เตือนผู ้ ขับขี่ แบตเตอรี่

ขั ด ข ้ อ ง  ต ้ อ ง เ ปลี่ ย น

แบตเตอรี่

Increase Speed 

or Stop Safely

เตือนผู้ขับขี่เกียร์ร้อนเกิน 

โปรดเร ่งความเร็วหรือ

จอดรถอย่างปลอดภัยเมื่อ

เงื่อนไขเอื้ออ�านวย

Stop Safely

เตือนผู้ขับขี่เกียร์ร้อนเกิน 

โ ป ร ด จ อ ด ร ถ อ ย ่ า ง

ปลอดภัยเมื่อเง่ือนไขเอื้อ

อ�านวย

ไอคอน ข้อควำมเตือน กำรท�ำงำน

Please Wait

เตือนผู ้ขับขี่ก�าลังระบาย

ความร้อนของเกียร์ โปรด

รอเกียร์ระบายความร้อน

ภายใต้เงื่อนไขเอื้ออ�านวย

ก ่อน หากจอดรถและ

ระบายความร ้อนเกียร ์

เป็นเวลานาน (ประมาณ 

20 นาที) หน้าจอยังขึ้น

ข้อความเตือนนี้ ติดต่อกับ

ศูนย์บริการท่ีได ้รับการ

แต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่

จะท�าได้

Ready for Drive 

Away

เตือนผู้ขับขี่อุณหภูมิเกียร์

ลดลงและสามารถเดิน

ทางต่อ
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ไอคอน ข้อควำมเตือน กำรท�ำงำน

120 Slow Down

เ ตื อ น ผู ้ ขั บ ขี่ ใ ห ้ ล ด

ความเร็วลงจากความเร็ว

ปัจจุบัน

Engage P or N 

gear to start

เตือนผู้ขับขี่เข้าเกียร์ตาม

ที่ก�าหนด

Please Initialize 

Driver Window

เตือนผู้ขับขี่ก�าหนดค่าเริ่ม

ต้นของการขึ้นลงกระจก

ด้านผู ้ขับ รายละเอียด

โปรดอ ้ า งอิ ง ถึ ง  "การ

ควบคุมกระจกหน้าต่าง"

/
Passive Entry 

Fault

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งทันที

/

Long Press 

Button Turn 

Engine Off

แนะน�าวิธีการปฏิบัติเมื่อ

เครื่องดับ

ไอคอน ข้อควำมเตือน กำรท�ำงำน

/
Ignition System 

Fault

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งทันที

/
Start Stop 

Button Fail

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งทันที

ภาพเปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้า ประตูท้าย

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON หากไม่ได้ปิดประตูรถ ฝาก

ระโปรงหน้า ประตูท้ายใดๆ จะแสดง 1 ภาพมุมมองด้านข้างและ 1 

ภาพมุมมองด้านบนของประตู/ฝากระโปรงที่ไม่ได้ปิด หากความเร็ว

รถเกิน 5 กิโลเมตร/ชั่วโมงยังไม่ได้ปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้า 

ประตูท้าย จะขึ้นข้อความเตือนซ�้า
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1
ข้อมูลทริปคอมพิวเตอร์

2

1

3

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON สามารถเลือกแสดงข้อมูล

ทริปคอมพิวเตอร์ดังนี้

• หมุนสวิตช์แป้นหมุนไปทางด้านบนหรือด้านล่าง (ต�าแหน่ง 2, 3) 

สามารถสลับรายการของทริปคอมพิวเตอร์

• กดปุ่มทริปคอมพิวเตอร์ (ต�าแหน่ง 1) ในปลายคันโยกพวงมาลัย

ค้างไว้ รีเซ็ตรายการที่ถูกเลือก ( “อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อ

เพลิงเฉลี่ย”, “ความเร็วรถเฉลี่ย”, “ทริปสะสม 2”, “ทริป

ปัจจุบัน")

หมายเหตุ: ขณะที่ทริปคอมพิวเตอร์ใช้งานอยู่ หากได้รับข้อความ
เตือน จะแสดงข้อความเตือนแทนข้อมูลของทริปคอมพิวเตอร์ 
ขณะนี้ หากกดปุ่มทริปคอมพิวเตอร์ จะย้อนกลับเมนูก่อนหน้านี้ 
(แสดงเมนูทริปคอมพิวเตอร์ก่อนที่รับข้อมูลเตือน)

ทริปคอมพิวเตอร์รวมข้อมูลดังต่อไปนี้

1 ความเร็วรถแบบดิจิตอล

2 อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

3 การสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงขณะหนึ่ง

4 ระยะทางขับต่อ

5 ความเร็วรถโดยเฉลี่ย

6 ทริปสะสม 2
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7 ทริปปัจจุบัน

8 ทริปครั้งที่แล้ว

9 การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป

ความเร็วรถแบบดิจิตอล (Digital Speed)

แสดงความเร็วเดินทางในปัจจุบัน

อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย (Average Fuel)

ประมวลการสิ้นเปลืองน�้ามันเฉลี่ยโดยใช้ระยะทางที่ใช้งานหารด้วย

ปริมาณการสิ้นเปลืองน�้ามันเช่ือเพลิงที่ใช้ สามารถรีเซ็ตในเวลาใดๆ 

เพื่อบันทักการสิ้นเปลืองน�้ามันเฉลี่ยในระยะหนึ่งหรือสภาพการเดิน

ทางเฉพาะ กดปุ่มทริปคอมพิวเตอร์ในปลายคันโยกพวงมาลัยค้างไว้ 

สามารถรีเซ็ตค่าอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

หมายเหตุ: อัตราการสิ้นเปลืองน�า้มันจะมีความสัมพันธ์กับนิสัยขับ
รถ สภาพถนน ภาระบรรทุกของรถยนต์ แรงดันลมยาง โหลดทาง
ไฟฟ้าของอุปกรณ์ เกรดน�้ามัน ฯลฯ

การสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงขณะหนึ่ง (Fuel 
Consumption)

จะแสดงการสิ้นเปลืองน�้ามันเฉลี่ยของเครื่องยนต์ที่ท�างานในปัจจุบัน

ระยะทางขับต่อ (Range to Empty)

ฟังก์ชันนี้สามารถประมวลและแสดงระยะทางที่สามารถขับต่อก่อน

ถังน�้ามันเช้ือเพลิงหมดถังโดยอัตโนมัติ หลังเติมน�้ามันใหม่ ค่าระยะ

ทางจะเปลี่ยนแปลง

"ระยะทางขับต่อ" จะประมวลตามการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

และปริมาณน�้ามันคงเหลือในถังน�้ามันรวมกัน

ความเร็วรถโดยเฉลี่ย (Average Speed)

แสดงความเร็วรถโดยเฉลี่ยของรถยนต์ กดปุ่มทริปคอมพิวเตอร์ใน

ปลายคันโยกพวงมาลัยค้างไว้ สามารถรีเซ็ตค่าอัตราความเร็วรถเฉลี่ย

ทริปสะสม 2 (Trip 2)

แสดงถึงระยะทางรวมหลังการรีเซ็ตล่าสุด กดปุ่มทริปคอมพิวเตอร์ใน
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1
ปลายคันโยกพวงมาลัยค้างไว้ สามารถรีเซ็ตค่าทริปสะสม 2

ทริปปัจจุบัน (Current Journey)

แสดงระยะเวลา การสิ้นเปลืองน�้ามันสะสมและค่าระยะห่างหลังจาก

การตั้งค่าล่าสุด กดปุ่มทริปคอมพิวเตอร์ในปลายคันโยกพวงมาลัย

ค้างไว้ สามารถรีเซ็ตค่าทริปปัจจุบัน

ทริปครั้งที่แล้ว (Last Journey)

แสดงระยะเวลา การสิ้นเปลืองน�้ามันสะสมและค่าระยะห่างในการ

เดินทางครั้งล่าสุด เลือกรายการ “Functions Reset” ในเมนูหลัก

ด�าเนินการรีเซ็ต

การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป (Next Service)

จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงระยะทางและระยะเวลาท่ีเหลือของ

การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต ่อไป ขณะที่ปุ ่มสตาร ์ท

เครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ข้อมูลบ�ารุงรักษาดังกล่าวจะแสดงขึ้น

ประมาณ 4 วินาที

เมื่อระยะทางเหลือ 0 กิโลเมตร ควรท�าการบ�ารุงรักษา หลังท�าการ

บ�ารุงรักษาเสร็จ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่จัดท�าการบ�ารุง

รักษาจะรีเซ็ตค่าระยะทางเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: เนื่องจากค่าระยะทางของการบ�ารุงรักษาคร้ังต่อไปจะ
ลดลงทุกๆ 50 กิโลเมตร ดังน้ัน ระยะทางที่ไม่เต็มหน่วยจะไม่
แสดงออก

หมายเหตุ: หากค่าระยะทางของการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา
ครั้งต่อไปถึง 0 กิโลเมตร แต่ไม่ได้น�ารถยนต์ไปท�าการบ�ารุงรักษา 
(หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้รีเซ็ตระยะทางหลังการ
บ�ารุงรักษา) ค่าระยะทางของการบ�ารุงรักษาจะแสดงเป็น 0 จน
กระทั่งมีการรีเซ็ตใหม่
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เมนูหลัก

ในหน้าแสดงข้อมูลทริปคอมพิวเตอร์ กดปุ่มทริปคอมพิวเตอร์สั้นๆ 

จะเข้าสู่หน้า “เมนูหลัก”

หมุนสวิตช์แป้นหมุนไปทางด้านบนหรือด้านล่างเลือกรายการตาม

ความต้องการ หลังไฟเรืองแสงจอของรายการที่ถูกเลือกสว่าง กดปุ่ม

ทริปคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่เมนูย่อยของรายการนี้หรือเลือกใช้ฟังก์ชัน

ของรายการนี้

“เมนูหลัก” รวบรวมรายการดังนี้

• Esc

• Speed Threshold

• Next Service

• Functions Reset

• TPMS Reset*

• Display Setting

Speed Threshold (จ�ากัดความเร็ว)

เมนูนี้แสดงความเร็วรถที่ต้ังไว้ในปัจจุบันและสัญลักษณ์ “+” ,“-” 

หมุนสวิตช์แป้นขึ้นลงสามารถตั้งค่าความเร็วตามความต้องการ 

ขอบเขตการตั้งค่าความเร็วภายใน 30~220 กิโลเมตร/ชั่วโมง หน่วย

ปรับความเร็วเป็น 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง

หลังก�าหนดค่าของสัญญาณเตือนความเร็วจ�ากัด หากความเร็วรถเกิน

ค่าจ�ากัด จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นข้อความ “Slow Down” พร้อม

ส่งเสียงเตือนผู้ขับขี่

สามารถก�าหนดค่าจ�ากัดความเร็วเป็น “Off” ขณะนี้จะปิดฟังก์ชัน

เตือนความเร็วจ�ากัด

Next Service (การบ�ารุงรักษาครั้งต่อไป)

แสดงระยะทางและระยะเวลาที่เหลือจากการบ�ารุงรักษาตามก�าหนด

เวลาครั้งต่อไป

หากต้องการรีเซ็ตข้อมูลการบ�ารุงรักษา เลือก “Reset” กดปุ่มทริป

คอมพิวเตอร์ในปลายคันโยกไฟเลี้ยวจนหน้าจอแสดงระยะทางเป็น

ค่าเริ่มต้น
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1
Functions Reset (การรีเซ็ตฟังก์ชัน)

รีเซ็ต Trip1, Trip2, Average Fuel, Average Speed, Current 

Journey, Last Journey หากต้องการรีเซ็ตข้อมูลทริปคอมพิวเตอร์

ทั้งหมด สามารถเลือก “All” และกดปุ่มทริปคอมพิวเตอร์ในปลาย

คันโยกไฟเลี้ยว

TPMS Reset* (การรีเซ็ต TPMS)

เลือกเมนู “TPMS Reset” กดปุ่มทริปคอมพิวเตอร์ในปลายคันโยก

ไฟเลี้ยว จะก�าหนดค่าเริ่มต้นของระบบ หากรีเซ็ตส�าเร็จ จะแสดง

ข้อความ “TPMS Reset OK” หากล้มเหลวจะแสดง “TPMS Reset 

Fail” หากเกิดปัญหานี้ กรุณาติดต่อสอบถามศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง

หมายเหตุ: หลังเปลี่ยนยางหรือเติมลมยางทุกครั้ง ต้องปฏิบัติ 
“TPMS Reset”

หมายเหตุ: การรีเซ็ต TPMS จะท�าได้เม่ือรถยนต์จอด ดึงเบรกมือ 
และปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON เท่านั้น

Display Setting (ตั้งค่าจอแสดงผล)

ในรายการนี้ ท ่านสามารถต้ังค่าฟังก์ชันบางอย่างของรถยนต์ 

ประกอบด้วย “Units”, “ภาษา/Language”, “Trip Computer”, 

“Illumination color”, “Illumination Lumina”, “Eco 

Reminder” เป็นต้น

Units (หน่วย)

ก�าหนดหน่วยวัดของการสิ้นเปลืองน�้ามันและระยะทาง

Consumption (หน่วยอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)

เลือกรายการ “L/100km”, “km/L”, “mpg(US)” หรือ 

“mpg(UK)”

Distance (หน่วยระยะทำง)

เลือกรายการ “km” หรือ “miles”
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Language (ภาษา)

เลือกภาษาแสดงของจอแสดงข้อมูลทั่วไปเป็น “English” หรือ 

“ภาษาจีน”

Trip Computer (ตั้งต่าทริปคอมพิวเตอร์)

สามารถเลือก “Default Mode” หรือ “Function Selection”

Default Mode (โหมดค่ำเริ่มต้น)

เลือก “Blank” หรือ “History”

Function Selection (ตัวเลือกฟังก์ชัน)

เลือก “Digital Speed”, “Average Fuel”, “Instantaneo Fuel”, 

“Range to Empty”, “Average Speed”, “Trip2”, “Current 

Journey”, “Last Journey”

Illumination color (สีจอแสดงผล)

เลือกไฟแผงหน้าปัด สามารถเลือก “Red”, “White” หรือ “Sport 

Mode”

Illumination Lumina (ความสว่างจอแสดงผล)

แสดงความสว่างของไฟเรืองแสงจอในปัจจุบันและสัญลักษณ์ “+”, 

“-” หมุนสวิตช์แป้นขึ้นลงสามารถปรับตั้งความสว่างของไฟเรืองแสง

จอ ความสว่างมี 3 เกรด

Eco Reminder (การเตือนการขับขี่แบบ ECO)

กดปุ่มทริปคอมพิวเตอร์ในปลายคันโยกไฟเลี้ยวสั้นๆ จะเปิดหรือปิด

การแสดงข้อมูลของฟังก์ชันโหมดขับขี่แบบประหยัด ECO
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1
ไฟเตือนและไฟแสดง

Lock

ไฟเตือนและไฟแสดงส่วนใหญ่อยู่ใต้มาตรวัดรอบ มาตรวัดความเร็ว

รถและจอแสดงข้อมูลทั่วไป

ไฟแสดงถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้าปิดและไฟ

แสดงถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้าเปิดภายใน

จอภาพแสดงเสริมที่อยู่เหนือไฟห้องโดยสารหน้าและไฟอ่านแผนที่
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ไฟแสดงไฟสูง - สีฟ้ำ

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป ขณะที่ไฟสูงของชุดไฟหน้าเปิดอยู่ ไฟนี้จะสว่างและ

จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Main Beam On”

หมายเหตุ: หากเปิดไฟสูงเกิน 2 วินาที จอแสดงข้อมูลทั่วไปจึงจะ
ขึ้นข้อความ “Main Beam On”

ไฟแสดงไฟเลี้ยว - สีเขียว

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป ไฟแสดงไฟเลี้ยวซ้าย/เลี้ยวขวาเป็นลูกศรชี้ทาง ซึ่งอยู่

ด้านบนของแผงหน้าปัด ขณะท่ีไฟเลี้ยวกระพริบ ไฟแสดงที่เกี่ยวข้อง

จะกระพริบตาม หากเปิดไฟฉุกเฉิน ไฟเตือนไฟเลี้ยวสองตัวจะ 

กระพริบพร้อมกัน หากไฟแสดงของไฟเลี้ยวท่ีแผงหน้าปัดกระพริบ

อย่างรวดเร็ว แสดงว่าไฟเลี้ยวในข้างที่เกี่ยวข้องมีปัญหา

หมายเหตุ: ปัญหาของไฟเลี้ยวด้านข้างไม่ส่งผลกระทบต่อความถี่
กระพริบของไฟแสดงไฟเลี้ยว

ไฟแสดงของโหมดขับขี่แบบประหยัด ECO- สีเขียว

Eco เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป เงื่อนไขของการเปิดโหมดขับขี่แบบประหยัด ECO คือ

เปิดใช้โหมดและเข้าเกียร์ D หากรถยนต์ใช้โหมดขับขี่แบบประหยัด 

ไฟนี้จะสว่าง แต่ถ้าปิดโหมดขับขี่แบบประหยัด ECO หรือรถยนต์ไม่

ได้เข้าเกียร์ D ไฟนี้จะไม่สว่าง

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย - สีแดง

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป หากไฟเตือนน้ีไม่ดับหรือสว่างขึ้นในระหว่างการเดิน

ทาง แสดงว่าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือพรีเทนชันเนอร์ 

ขัดข้อง หลังสตาร์ทรถยนต์ จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Airbag 
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1
Fault” พร้อมส่งเสียงเตือน หากพบกรณีนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งทันที มิฉะนั้น ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือ

พรีเทนชั่นเนอร์มีความเสี่ยงท�างานผิดปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน

หากไฟนี้เกิดปัญหา จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Airbag Lamp 

Fail”

ไฟเตือนคำดเข็มขัดนิรภัย - สีแดง

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป หากไฟนี้ไม่ดับ แสดงว่าผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารแถวหน้า

ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย

ขณะที่ความเร็วรถสูงเกิน 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง แต่ผู ้ขับขี่หรือผู้

โดยสารแถวหน้าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ไฟนี้จะกระพริบพร้อมส่ง

เสียงเตือน หน้าจอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นข้อความ “Fasten Seat 

Belt” หรือ “Fasten Passenger Seat Belt”

สัญญำณไฟเตือนกำรควบคุมควำมเร็วคงที่ - สีเขียว/
เหลือง*

เมื่อปุ่มสตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟน้ีจะส่อง

แสงสีเขียวก่อน จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและท�าการตรวจสอบ

ระบบด้วยตนเอง เมื่อเปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่แต่ไม่ได้ควบคุม

ความเร็ว ไฟน้ีส่องแสงสีเขียว และจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ 

“Cruise Control Standby”

เมื่อระบบควบคุมความเร็วคงที่ท�างาน ไฟนี้ส่องแสงสีเหลือง แสดงถึง

ระบบควบคุมความเร็วคงที่ถูกกระตุ้นให้ท�างาน จอแสดงข้อมูลทั่วไป

ขึ้นข้อความ “Cruise Set xxx km/h” หรือ “Cruise Set xxx 

MPH” (xxx หมายถึงความเร็วที่ตั้งไว้)

หากตรวจพบระบบควบคุมความเร็วคงที่ขัดข้อง เมื่อไฟแสดงสีเขียว

ดับไป ไฟแสดงสีเหลืองจะกระพริบสามครั้ง จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้น

ข้อความ Cruise Control Fail” พร้อมส่งเสียงเตือน กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้
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ไฟเตือนแรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำ - สีแดง

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังสตาร์ทรถยนต์เสร็จจะดับไป หาก

ไฟนี้ไม ่ดับไปหลังจากสตาร์ทรถยนต์ (จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้น

ข้อความ “Low Oil Pressure) หรือสว่างขึ้นระหว่างการเดินทาง 

แสดงว่าแรงดันน�้ามันเครื่องอาจจะต�่าเกิน อาจก่อให้เครื่องยนต์เกิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรง หากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรจอดรถ

ทันทีและดับเครื่องยนต์ ตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ไฟเตือนไดชำร์จขัดข้อง - สีแดง

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังสตาร์ทรถยนต์เสร็จจะดับไป หาก

ไฟนี้ไม่ดับหลังสตาร์ทรถยนต์หรือสว่างขึ้นในระหว่างการเดินทาง จอ 

แสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Alternator Fail” กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

กรณีท่ีแบตเตอรี่ขาดไฟ ระบบจะจ�ากัดหรือปิดอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าบาง

ส่วน ขณะนี้ จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Power Low Partial 

Device Limited” หรือ “Power Low Partial Device Closed” 

พร้อมส่งเสียงเตือน

ไฟเตือนระบบตรวจสอบแรงดันลมยำง (TPMS) - สีเหลือง*

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป หากไฟนี้ไม่ดับหรือสว่างขึ้นในระหว่างการเดินทาง 

แสดงว่าแรงดันลมยางต�่า จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Low 

Tyre Pressure” กรุณาตรวจสอบแรงดันลมยางของรถท่านอย่าง

รวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

หากไฟกระพริบก่อนและจากนั้น 90 วินาทีสว่างตลอด แสดงว่าระบบ

ขัดข้อง จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “TPMS Fail” กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้
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1
ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภำพแบบไดนำมิก (SCS)/ 
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS) ท�ำงำนหรือขัดข้อง - สี
เหลือง

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป หากไฟเตือนนี้ไม่ดับหรือสว่างขึ้นระหว่างการเดินทาง 

แสดงว่าระบบมีปัญหา หลังสตาร์ทรถยนต์ จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้น

ข้อความ “Stability Control Fail” หรือ “Traction Control Fail” 

พร้อมส่งเสียงเตือน กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

หากไฟน้ีกระพริบในระหว่างทาง แสดงว่าระบบนี้ก�าลังท�างานเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ขับขี่

ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภำพแบบไดนำมิก (SCS)/ 
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS) ปิด - สีเหลือง

OFF เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป หากใช้มือปิดไฟเตือนระบบควบคุมแบบไดนามิก/

ป้องกันล้อหมุนฟรี ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น หลังสตาร์ทรถยนต์ จอ 

แสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Stability Control Off” หรือ 

“Traction Control Off” พร้อมส่งเสียงเตือน

ไฟเตือน ABS ขัดข้อง - สีเหลือง

ABS
เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป หากไฟนี้ไม่ดับ หลังสตาร์ทรถยนต์ จอแสดงข้อมูล

ทั่วไปขึ้นข้อความ “ABS Fail” พร้อมส่งเสียงเตือน กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

หากระบบเบรกป้องกันล้อล็อกเสียระหว่างทาง ระบบเบรกป้องกัน

ล้อล็อกจะหยุดท�างาน แต่ยังสามารถใช้ระบบเบรกธรรมดา กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

30

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง - สีแดง

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป หากไฟนี้ไม่ดับหรือสว่างขึ้นระหว่างการเดินทาง แสดง

ว่าระบบเบรกเกิดปัญหา เช่น ขาดน�้ามันเบรกหรือระบบการจ่ายแรง

เบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ 

“Brake Fail”

โปรดตรวจสอบระดับน�้ามันเบรก (อ้างอิงถึง “การตรวจสอบและการ

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

ไฟน้ียังสว่างต่อ ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรจอดรถทันทีและ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง - สีเหลือง

ไฟเตือนนี้แสดงถึงการขัดข้องที่ส่งผลกระทบร้ายแรง

ต่อคุณลักษณะเครื่องยนต์ที่ตรวจพบโดยระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ 

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่างและทดสอบ

ระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเองเสร็จจะดับ

ไป

หากเครื่องยนต์เกิดการขัดข้องอย่างร้ายแรงระหว่างการเดินทาง ไฟนี้

จะสว่างขึ้นและหน้าจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Check 

Engine” กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่า

ที่จะท�าได้

ไฟเตือนระบบระบำยไอเสียของเครื่องยนต์ขัดข้อง - สีเหลือง

ไฟเตือนนี้จะแสดงการขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ระบายไอเสียของเครื่องยนต์ เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง 

ON ไฟนี้จะสว่างและทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังสตาร์ทรถยนต์

เสร็จจะดับไป

หากระบบระบายไอเสียเกิดการขัดข้องระหว่างการเดินทาง ไฟเตือน

นี้จะสว่างขึ้นและหน้าจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Engine 

Fault” กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่

จะท�าได้
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1
ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ำยำหล่อเย็นเครื่องยนต์-สีแดง

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป หากไฟนี้ไม่ดับหรือสว่างขึ้นในระหว่างการเดินทาง 

จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Engine Temp High” เพื่อเตือน

อุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงเกิน หากอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็น

เครื่องยนต์สูงข้ึนต่อ ไฟนี้จะกระพริบพร้อมส่งเสียงเตือนซ�้า อุณหภูมิ

เคร่ืองยนต์สูงเกินอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่

เคร่ืองยนต์ ถ้าเกิดกรณีนี้ ควรจอดรถที่ข้างถนนอย่างปลอดภัยทันที 

ดับเครื่องยนต์และติดต่อกับศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังอย่าง

รวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ไฟเตือนระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ (EPS)/เซ็นเซอร์วัด
มุมเลี้ยว (SAS) ขัดข้อง - สีแดง/สีเหลือง

ไฟเตือนนี้ท�าหน้าที่เตือนระบบพวงมาลัยเพาเวอร์

ไฟฟ้าหรือเซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยวขัดข้อง เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่

ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลืองก่อน จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดง

และท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เมื่อไฟนี้ส่องแสงสีเหลือง แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิด

ปัญหาทั่วไป สมรรถนะของรถยนต์ลดลง หลังสตาร์ทรถยนต์ จอ 

แสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Steering Power Falling” พร้อมส่ง

เสียงเตือน ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรจอดรถทันที รีสตาร์ท

รถยนต์และเดินทางสั้นๆ หากไฟนี้ยังสว่างต่อ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

เมื่อไฟน้ีส่องแสงสีแดง แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิด

ปัญหาร้ายแรง หลังสตาร์ทรถยนต์ จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ 

“Power Steering Fault” พร้อมส่งเสียงเตือน กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

เมื่อไฟนี้ส่องแสงสีแดง แสดงว่าเซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยวขัดข้องหรือไม่ได้

สอดเทียบ หลังสตาร์ทรถยนต์ จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ 

“SAS Fault” หรือ “SAS Uncalibrated See Handbook” พร้อม

ส่งเสียงเตือน กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็ว

เท่าที่จะท�าได้
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ไฟเตือนระบบกันขโมยเครื่องยนต์ - สีแดง

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป หากไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของระบบกันขโมยและไม่

สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟนี้ไม่ดับและจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้น

ข้อความ “Invalid key”

หากประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่รีโมทกุญแจต�่าเกิน ไฟนี้จะกระพริบ

และจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Key Battery Low”

กรณีที่ไม่ได้ปิดประตู ไฟนี้กระพริบและจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้น

ข้อความ “Alarm Triggered” พร้อมส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง

ไฟเตือนเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) ขัดข้อง - สีเหลือง

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป หากตรวจพบว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องหรือก�าลัง

วินิจฉัยระบบเบรกมือไฟฟ้า ไฟนี้จะสว่างขึ้นพร้อมส่งเสียงเตือน

ไฟแสดงสถำนะระบบประหยัดน�้ำมันแบบอัจฉริยะ Stop/
Start-สีเขียว

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป หากกระตุ้นระบบประหยัดน�้ามันแบบอัจฉริยะ Stop/

Start ไฟนี้จะสว่างเพื่อเตือนผู ้ขับขี่ว่าระบบประหยัดน�้ามันแบบ

อัจฉริยะ Stop/Start ก�าลังควบคุมเครื่องยนต์ และจอแสดงข้อมูล

ท่ัวไปขึ้นข้อความ “Stop Start Active” หากปัจจุบันไม่ใช้ระบบ

ประหยัดน�้ามันแบบอัจฉริยะ Stop/Start ไฟน้ีจะกระพริบสามครั้ง

แล ้วดับไป จอแสดงข ้อมูลทั่ วไปขึ้นข ้อความ “Stop Start 

Unavailable”

ไฟเตือนระบบประหยัดน�้ำมันแบบอัจฉริยะ Stop/Start 
ขัดข้อง-สีเหลือง

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป หากไฟน้ีไม่ดับหรือสว่างขึ้นระหว่างการเดินทาง จอ 
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1
แสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Stop Start Fault” พร้อมส่งเสียง

เตือน

ไฟเตือนระบบควบคุมกำรลงทำงลำดชัน (HDC) เปิด/
ขัดข้อง—สีเขียว/สีเหลือง*

เมื่อปุ่มสตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะส่อง

แสงสีเขียวก่อน จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หลังท�าการตรวจสอบ

ระบบด้วยตนเองเสร็จจะดับไป เมื่อกดสวิตช์ HDC ไฟนี้ส่องแสงสี

เขียว แสดงว่าระบบควบคุม HDC เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน หากไฟนี้ 

กระพริบและส่องแสงสีเขียว แสดงว่าระบบก�าลังควบคุมการลงทาง

ลาดชันอยู่ กดสวิตช์ HDC อีกครั้ง ไฟนี้ดับไป แสดงว่าได้ยกเลิก

ฟังก์ชันควบคุม HDC

หากระบบควบคุมการลงทางลาดชันขัดข้อง ไฟนี้ส่องแสงสีเหลือง 

หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Hill 

Descent Control Fail” กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

หากไฟนี้กระพริบและส่องแสงสีเหลือง แสดงว่าระบบร้อนเกิน ห้าม

ใช้ระบบ HDC

ไฟเตือนระดับน�้ำมันต�่ำเกิน-สีเหลือง

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะสว่าง

และทดสอบระบบด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบระบบด้วยตนเอง

เสร็จจะดับไป เมื่อน�้ามันเหลือในถังน�้ามันเชื้อเพลิงต�่าเกิน ไฟเตือนนี้

จะสว่าง และจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Low Fuel” พร้อม

ส่งเสียงเตือน กรุณาเติมน�้ามันเชื้อเพลิงก่อนที่ไฟเตือนน�้ามันเชื้อเพลิง

ต�่าเกิน

หากระดับน�้ามันต�่าลงเรื่อยๆ ไฟนี้จะกระพริบ จอแสดงข้อมูลทั่วไป

ขึ้นข้อความ “Low Fuel” พร้อมส่งเสียงเตือน หลังเติมน�้ามันเชื้อ

เพลิงจนเกินขีดเตือนภัยของถังน�้ามันเชื้อเพลิง ไฟนี้จะดับไป ถ้าไม่ดับ 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ: หากระดับน�้ามันเชื้อเพลิงค่อนข้างต�่า ไฟเตือนนี้อาจจะ
สว่างขึ้นเมื่อเดินผ่านทางลาดชันหรือถนนขรุขระ

เมื่อแผงหน้าปัดไม่สามารถรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์วัดน�้ามันเชื้อ
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เพลิง ไฟนี้จะกระพริบ จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นข้อความเตือน 

“Fuel Sensor Fail” พร้อมส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ไฟแสดงสถำนะของเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) /ออโต้โฮลด์ - สี
แดง/สีเขียว

P
เมื่อปุ่มสตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟนี้จะส่อง

แสงสีเขียวก่อน จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงและท�าการตรวจสอบระบบ

ด้วยตนเอง หลังท�าการตรวจสอบด้วยตนเองเสร็จ หากส่องแสงสีแดง 

แสดงว่าได้ดึง EPB ขึ้น หากไฟนี้ส่องสีแดงพร้อมกระพริบ แสดงว่า

เบรกมือไฟฟ้าดึงไม่แน่น หรือเบรกมือไฟฟ้าก�าลังจะเข้าสถานะเบรก

แบบไดนามิก

หากระบบออโต้โฮลด์ก�าลังช่วยผู้ขับขี่เดินทาง ไฟแสดงนี้ส่องแสงสี

เขียว

ไฟเตือนระบบขับเคลื่อนแบบล็อกเปิด/ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
ขัดข้อง - สีเขียว/สีเหลือง* 

LOCK

เมื่อปุ่มสตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟน้ีจะส่อง

แสงสีเขียวก่อน จากน้ันเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หลังท�าการตรวจสอบ

ระบบด้วยตนเองเสร็จจะดับไป หากไฟสีเขียวสว่าง แสดงว่าได้เปิด

ท�างานระบบขับเคลื่อนแบบล็อก จอแสดงข้อมูลทั่วไปข้ึนข้อความ 

“4WD Lock On”

หลังสตาร์ทรถยนต์ หากไฟสีเหลืองสว่างตลอด แสดงว่าระบบขับ

เคลื่อนสี่ล้อมีปัญหา จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “4WD Fail” 

พร้อมส่งเสียงเตือน

ถ้าไฟสีเหลืองไม่ดับ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ราย

ละเอียดอ้างอิงถึง “ระบบขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ (AWD)” ในบท 

“การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่”
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1
ไฟแสดงถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรแถวหน้ำ
ปิด - สีเหลือง

ไฟแสดงนี้อยู ่จอภาพแสดงเสริม ส�าหรับเตือนถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้าปิด หากถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้าปิด ไฟน้ีจะไม่ดับจนกว่าได้เปิดถุงลม

เสริมความปลอดภัยนี้ หลังเปิดใช้ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารแถวหน้า ไฟเตือนนี้จะดับไป

ไฟแสดงถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรแถวหน้ำ
เปิด - สีเหลือง

ไฟแสดงนี้อยู ่จอภาพแสดงเสริม ส�าหรับเตือนถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้าเปิด หากถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้าเปิด ไฟนี้จะไม่ดับจนกว่าได้ปิดถุงลม

เสริมความปลอดภัยนี้ หลังปิดใช้ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารแถวหน้า ไฟเตือนนี้จะดับไป
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ไฟส่องสว่ำงและสวิตช์

สวิตช์ไฟหลัก

1
2

33

1 ไฟอัตโนมัติ

2 ไฟหรี่/ไฟท้าย/ไฟแผงหน้าปัดและสวิตช์

3 ไฟหน้า

ไฟอัตโนมัติ

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ACC ปรับสวิตช์ไฟหลักถึง

ต�าแหน่ง 1 ระบบไฟส่องสว่างแบบอัตโนมัติจะเปิดหรือปิดไฟหรี่ ไฟ

ท้ายและไฟแผงหน้าปัดตามความสว่างของแสงภายนอกในเวลานั้น

เมื่อปุ ่มสตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู ่ต�าแหน่ง ON ปรับสวิตช์ไฟหลักถึง

ต�าแหน่ง 1 ระบบไฟส่องสว่างแบบอัตโนมัติจะเปิดหรือปิดไฟหรี่ ไฟ

ท้าย ไฟแผงหน้าปัดและไฟต�่าของชุดไฟหน้าตามความสว่างของแสง

ภายนอกในเวลานั้น

เมื่อสวิตช์ไฟหลักอยู่ต�าแหน่ง 1 และไฟส่องสว่าง สัญลักษณ์สีเขียว

ของสวิตช์จะสว่าง

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้อาศัยเซ็นเซอร์วัดแสงภายนอกรถยนต์ใน
เวลาจริงที่ติดตั้งในกระจกบังลมหน้าที่อยู่ใกล้ส่วนบนของแผงหน้า
ปัด ห้ามปิดบังหรือคลุมบริเวณนี้ มิฉะนั้นอาจจะท�าให้ไฟหน้าเปิด
อัตโนมัติโดยไม่จ�าเป็น
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1
ไฟหรี่ ไฟท้ำยและไฟแผงหน้ำปัดและสวิตช์

หมุนสวิตช์ไฟหลักถึงต�าแหน่ง 2 สามารถเปิดไฟหรี่ ไฟท้ายและไฟ

แผงหน้าปัดและสวิตช์ ขณะนี้ สัญลักษณ์สีเขียวบนสวิตช์จะสว่าง 

จอแสดงข้อมูลท่ัวไปของรถยนต์บางรุ่นจะขึ้นข้อความ “Sidelights 

On” ขณะที่ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ปิดและประตูด้านผู้ขับขี่เปิด ไฟหรี่

ยังสว่างและส่องเสียงเตือน จอแสดงข้อมูลทั่วไปของรถยนต์บางรุ่น

จะขึ้นข้อความ “Lights On !”

ไฟหน้ำ

เม่ือปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู ่ต�าแหน่ง ON หมุนสวิตช์ไฟหลักอยู่

ต�าแหน่ง 3 ไฟหน้า ไฟต�่า ไฟหรี่จะสว่าง และสัญลักษณ์สีเขียวของ

สวิตช์จะส่องแสงด้วย

ระบบ Follow me home (หน่วงเวลำปิดไฟหน้ำ)

หลังปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ ผลักสวิตช์คันโยกไปหาพวงมาลัย จะ

เปิดระบบ Follow me home และควบคุมไฟถอยหลัง ไฟต�่า ไฟตัด

หมอกหลังท�างานตามสถานะและเวลาท�างานที่ท่านตั้งค่าไว้ วิธีการ

ตั้ ง ค ่ า 

ระบบ Follow me home โปรดอ้างอิงถึงบท “เครื่องปรับอากาศ

และระบบเครื่องเสียง” หรือ “การควบคุมไฟส่อง” ของบท “การตั้ง

ค่ารถยนต์” ของคู่มือระบบน�าทางและเครื่องเสียง

ไฟส่องสว่ำงตอนกลำงวัน

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ACC ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน

จะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟหรี่สว่างขึ้น ไฟส่องสว่างตอนกลางวันจะ

ปิดโดยอัตโนมัติ

ระบบไฟส่องน�ำทำง (Find My Car)*

กดปุ่มปลดล็อกของกุญแจรีโมท จะเปิดฟังก์ชันไฟส่องน�าทาง และ

ควบคุมไฟถอยหลัง ไฟต�่า ไฟตัดหมอกหลังท�างานตามสถานะและ

เวลาท�างานที่ท่านตั้งค่าไว้ วิธีการตั้งค่าฟังก์ชันไฟส่องน�าทาง โปรด

อ้างอิงถึงบท “เครื่องปรับอากาศและระบบเครื่องเสียง” หรือ “การ

ควบคุมไฟส่อง” ของบท “การตั้งค่ารถยนต์” ของคู่มือระบบน�าทาง

และเครื่องเสียง
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กำรปรับไฟแผงหน้ำปัด

เปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และสวิตช์ไฟหลักอยู่ต�าแหน่ง 2 หมุนสวิตช์

แป้นหมุนยังด้านบนจะเพ่ิมความสว่างของแผงหน้าปัด หมุนสวิตช์

แป้นหมุนยังด้านล่างจะลดความสว่างของแผงหน้าปัด สวิตช์แป้น

หมุนนี้ยังควบคุมแสงสว่างของสวิตช์ จอแสดงข้อมูลรถยนต์ หน้าจอ

ระบบเครื่องเสียง ขณะที่เปิดไฟหรี่ ความสว่างของแผงหน้าปัดและ

หน้าจอระบบเครื่องเสียงจะมืดลงโดยอัตโนมัติ

กำรปรับระดับไฟหน้ำแบบแมนนวล*

ต�าแหน่ง 0 เป็นต�าแหน่งเริ่มต้นของสวิตช์ปรับระดับของไฟหน้า ตาม

ภาระบรรทุกของรถยนต์ สามารถปรับระดับไฟหน้าตามตารางต่อไป

นี้

ต�ำแหน่ง กำรบรรทุกน�้ำหนัก

0
มีแต่ผู้ขับขี่คนเดียวบนรถ หรือนอกจากผู้ขับขี่แล้ว

ยังมีผู้โดยสารแถวหน้าหนึ่งคน
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1ต�ำแหน่ง กำรบรรทุกน�้ำหนัก

1
ผู้โดยสารนั่งเต็ม และห้องเก็บสัมภาระท้ายรถไม่ได้

บรรทุกของ

2
นั่งเต็มและห้องเก็บสัมภาระเรียงวางสัมภาระอย่าง

สมดุล

3
มีแต่ผู ้ขับขี่คนเดียวบนรถ และห้องเก็บสัมภาระ

เรียงวางสัมภาระอย่างสมดุล

กำรปรับระดับไฟหน้ำแบบอัตโนมัติ*

ระหว่างการเดินทางและเปิดไฟต�่า ฟังก์ชันการปรับระดับไฟหน้าโดย

อัตโนมัติสามารถปรับระยะทางส่องแสงและต�าแหน่งส่องแสงตาม

ความเร็วรถ การเร่งความเร็ว ความขรุขระของพื้นถนน ฯลฯ โดย

อัตโนมัติ เพื่อท�าให้การเดินทางในกลางคืนปลอดภัยขึ้น

สวิตช์ไฟตัดหมอก

ในขณะที่ทัศนวิสัยไม่ดี (เช่น มีหมอก) ไฟตัดหมอก

สามารถเพิ่มแสงสว่างเพื่อท�าให้ทัศนวิสัยดีขึ้น หากใช้ไฟ

ตัดหมอกในขณะที่ทัศนวิสัยดี อาจจะท�าให้คนอื่นตาลาย

ได้

1

2
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ไฟตัดหมอกหน้ำ

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON และไฟหรี่เปิดอยู่ กดปุ่มไฟ

ตัดหมอกหน้า (ต�าแหน่ง 1) จะเปิดหรือปิดไฟตัดหมอกหน้า หลังเปิด

ไฟตัดหมอกหน้า สัญลักษณ์สีเขียวของสวิตช์จะสว่าง

ไฟตัดหมอกหลัง

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON และไฟหน้าเปิดอยู่ กดปุ่ม

ไฟตัดหมอกหลัง (ต�าแหน่ง 2) จะเปิดหรือปิดไฟตัดหมอกหลัง หลัง

เปิดไฟตัดหมอกหลัง สัญลักษณ์สีเหลืองของสวิตช์จะสว่าง

สวิตช์คันโยกของไฟส่อง

ในขณะที่จะสลับใช้ไฟสูง ไฟต�่าของชุดไฟหน้า ควร

ระมัดระวังเพราะจะท�าให้ลดทัศนวิสัยของผู้ขับที่เดินทาง

จากด้านหน้า
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1
ไฟเลี้ยว

เมื่อจะเลี้ยวซ้าย ปรับสวิตช์คันโยกควบคุมไฟส่องลง (ต�าแหน่ง 1) 

เมื่อจะเลี้ยวขวาปรับสวิตช์ขึ้น (ต�าแหน่ง 2) ขณะที่ไฟเลี้ยวท�างานอยู่ 

สัญญาณไฟเลี้ยวสีเขียวที่เกี่ยวข้องในแผงหน้าปัดจะกระพริบ

หลังพวงมาลัยกลับถึงที่เดิม สวิตช์คันโยกควบคุมไฟส่องจะกลับที่เดิม

โดยอัตโนมัติและปิดไฟเล้ียว แต่ถ้ามุมหมุนของพวงมาลัยแคบ สวิตช์

คันโยกจะไม่สามารถกลับที่เดิมโดยอัตโนมัติ กรณีที่ปรับสวิตช์คันโยก

ควบคุมไฟส่องเล็กน้อย สวิตช์จะกลับที่เดิมทันที ขณะนี้ ไฟเลี้ยวและ

ไฟแสดงจะกระพริบสามครั้งแล้วดับไป

กำรสลับไฟสูง ไฟต�่ำของชุดไฟหน้ำ

เม่ือปุ่มสตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON และหมุนสวิตช์ไฟหลักถึง

ต�าแหน่ง 3 ผลักสวิตช์ไฟส่องไปทางแผงหน้าปัด (ต�าแหน่ง 3) จะเปิด

ไฟสูงของชุดไฟหน้าและไฟแสดงของไฟสูงบนแผงหน้าปัดสว่าง 

จอแสดงข้อมูลทั่วไปของรถยนต์บางรุ่นจะขึ้นข้อความ “Main Beam 

On” ผลักสวิตช์คันโยก (ต�าแหน่ง 3) อีกครั้ง จะสลับเป็นไฟต�่า

ไฟสูงกระพริบ

ปรับสวิตช์คันโยกของไฟส่องเข้าหาพวงมาลัย (ต�าแหน่ง 4) ซ�้าแล้ว

ปล่อยมือ ไฟสูงจะกระพริบ

หลอดไฟขัดข้อง*

เมื่อเกิดปัญหากับหลอดไฟดังต่อไปน้ี จอแสดงข้อมูลทั่วไปของ

รถยนต์บางรุ่นจะขึ้นข้อความหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งเสียง

เตือน

• ไฟเบรก (เฉพาะประเภทหลอดไฟ)

• ไฟเลี้ยวหน้า

• ไฟเลี้ยวหลัง

• ไฟต�่า

• ไฟแสดงต�าแหน่ง (ไฟหรี่ เฉพาะประเภทหลอดไฟ)

• ไฟตัดหมอกหลัง

• ไฟถอยหลัง
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ไฟฉุกเฉิน

กดปุ่มไฟฉุกเฉิน  จะเปิดใช้งานไฟฉุกเฉิน ขณะนี้ ไฟเลี้ยวและไฟ

แสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกระพริบ กดปุ่มนี้อีกคร้ัง ปิดไฟฉุกเฉิน 

ไฟเลี้ยวและไฟแสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะหยุดกระพริบ ต�าแหน่งไฟ

ฉุกเฉินอ้างอิงที่ “อุปกรณ์เตือนภัย” ของบท “กรณีฉุกเฉินระหว่าง

การขับขี่”
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1
ที่ปัดน�้ำฝนและเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรใช้งำนของที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

3
2
1

56

4

หลังได้กดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ จึงจะสามารถเปิดที่ปัดน�้าฝนและ

เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกได้ ผลักสวิตช์คันโยกสามารถเลือกจังหวะการ

ปัดน�้าฝนต่างๆ

• ปัดน�้าอัตโนมัติ (ต�าแหน่ง 1)

• การปัดช้า (ต�าแหน่ง 2)

• การปัดเร็ว (ต�าแหน่ง 3)

• กดปัด (ต�าแหน่ง 4)

• ปรับความเร็วการปัดน�้า (ต�าแหน่ง 5)

• ที่ปัดน�้าฝนแบบอัจฉริยะ (ต�าแหน่ง 6)

กำรปัดน�้ำฝนแบบอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนประกอบภายในฐานตั้งกระจกมองหลัง ซึ่ง

ท�าหน้าที่ตรวจจับปริมาณน�้าฝนภายนอกกระจกบังลมหน้าโดย

อัตโนมัติ ผลักสวิตช์คันโยกของที่ปัดน�้าฝนถึงต�าแหน่งปัดอัตโนมัติ 

(ต�าแหน่ง 1) ที่ปัดน�้าฝนจะเปิด ปิดหรือปรับความเร็วปัดน�้าโดย

อัตโนมัติตามสัญญาณจากเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน หมุนสวิตช์ 

(ต�าแหน่ง 5) สามารถปรับความเร็วของการปัดน�้าอัตโนมัติ ความเร็ว

นี้จะเปลี่ยนแปลงตามความเร็วรถ หากความเร็วรถเพิ่มขึ้น ความเร็ว

ปัดน�้าจะเร็วขึ้น หากความเร็วรถลดลง ความเร็วปัดน�้าจะช้าลง
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กำรปัดช้ำ

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

ด้วยจังหวะช้า หลังความเร็วรถลดลงจนต�่ากว่า 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

จะสลับเป็นการปัดน�้าอัตโนมัติ เปลี่ยนต�าแหน่งของสวิตช์คันโยก 

สามารถเลือกจังหวะการปัดน�้าฝน

กำรปัดเร็ว

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

ด้วยจังหวะเร็ว หลังความเร็วรถลดลงจนต�่ากว่า 8 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

จะสลับเป็นการปัดช้า เปลี่ยนต�าแหน่งของสวิตช์คันโยก สามารถ

เลือกจังหวะการปัดน�้าฝน

กดปัด

กดสวิตช์คันโยกถึงต�าแหน่งกดปัด (ต�าแหน่ง 4) กดสวิตช์คันโยกหนึ่ง

ครั้ง ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าหนึ่งคร้ัง หากสวิตช์คันโยกอยู่ต�าแหน่งกด

ปัด (ต�าแหน่ง 4) เสมอ ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าด้วยจังหวะเร็วจนปล่อย

มือ

ข้อควรระวัง

• ห้ามเปิดที่ปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งอยู่

• กรณีที่ใช้ที่ปัดน�้าฝนในพื้นที่อากาศหนาวมากหรือร้อนมาก 

ควรแน่ใจว่าใบปัดน�้าฝนไม่ได้ติดบนกระจกบังลม

• หากมีสิ่งแปลกปลอม หิมะบนที่ปัดน�้าฝนหรือกระจกบังลม 

ควรก�าจัดออกก่อน



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

45

1
ที่ปัดน�้ำฝนแบบอัจฉริยะ

ผลักสวิตช์คันโยกไปยังด้านพวงมาลัย (ต�าแหน่ง 6) เคร่ืองฉีดน�้าของ

กระจกบังลมหน้าจะท�างานทันที หลังระยะเวลาสั้นๆ ที่ปัดน�้าฝนและ

เครื่องฉีดน�้าจะท�างานร่วมกัน

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

ข้อควรระวัง

กรณีที่เครื่องฉีดน�้าไม่ฉีดน�้าล้างกระจกบังลม ควรปล่อยสวิตช์คัน

โยกทันที เพื่อป้องกันท่ีปัดน�้าฝนน�าฝุ่นเข้ากระจกบังลมจนบัง

สายตา

เครื่องล้ำงไฟหน้ำ*

หัวพ่นน�้ายาล้างไฟหน้า 2 ตัวประกอบในด้านหน้าของไฟหน้าและถูก

ปิดบังในกันชนหน้า หลังสตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดไฟหน้า ผลัก

สวิตช์คันโยกท่ีปัดน�้าฝนไปทางพวงมาลัยครั้งแรก เครื่องล้างไฟหน้า

จะท�างาน 2 ครั้ง จากน้ันผลักสวิตช์คันโยกไปทางพวงมาลัยสะสมถึง 

5 ครั้งทุกที เครื่องล้างไฟหน้าจะท�างาน 2 ครั้ง

กำรใช้งำนของที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลัง

1
4

3

2

• จังหวะเปิดเป็นช่วง (ต�าแหน่ง 1)

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

• จังหวะฉีดน�้าและปัดน�้า (ต�าแหน่ง 3)
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เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ACC หรือ ON/RUN/START ที่

ปัดน�้าฝนหลังและเคร่ืองฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหลังจะท�างาน หมุน

สวิตช์ที่ปัดน�้าฝนหลังถึงต�าแหน่งจังหวะเปิดเป็นช่วง (ต�าแหน่ง 1) ที่

ปัดน�้าฝนหลังท�างาน หลังปัดน�้าติดต่อสามครั้ง จะเปลี่ยนเป็นโหมด

การปัดน�้าฝนเป็นช่วง หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 4) สามารถปรับระยะ

เวลาห่างของการปัดน�้า

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังเข้าต�าแหน่งจังหวะฉีดน�้าและ

ปัดน�้า (ต�าแหน่ง 2) และค้างไว้ ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้าง

กระจกบังลมเริ่มท�างาน ที่ปัดน�้าฝนหลังปัดน�้าด้วยความเร็วสูง ปล่อย

สวิตช์กลับต�าแหน่งจังหวะเปิดเป็นช่วง (ต�าแหน่ง 1) ที่ปัดน�้าฝนหลัง

จะหยุดท�างาน

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังเข้าต�าแหน่งจังหวะฉีดน�้าและ

ปัดน�้า (ต�าแหน่ง 3) และค้างไว้ ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้าง

กระจกเริ่มท�างาน ปล่อยสวิตช์กลับต�าแหน่งปิด ที่ปัดน�้าฝนหลังจะ

หยุดท�างาน

หมายเหตุ: เมื่อเปิดประตูท้าย จะล็อกที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลัง

หมายเหตุ: หลังเปิดที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหน้า หากคันเกียร์อยู่
ต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังจะหยุดท�างาน
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1
ระบบบังคับเลี้ยว

กำรปรับแกนพวงมำลัย

ห้ามปรับระดับหรือมุมแกนพวงมาลัยในขณะที่รถยนต์

ก�าลังวิ่งอยู่ การกระท�าเช่นนี้จะเป็นอันตรายอย่างมาก

ปรับมุมหรือระดับของแกนพวงมาลัยเพื่อเหมาะสมกับต�าแหน่งการ

ขับรถของท่าน

1 ปล่อยคันล็อกถึงสุด

2 สองมือจับพวงมาลัยให้แน่นและปรับพวงมาลัยไปยังด้านบนหรือ

ด้านล่าง เพื่อปรับต�าแหน่งให้เหมาะสม

3 ผลักพวงมาลัยให้เข้าใกล้หรือห่างจากร่างกาย

4 หลังเลือกต�าแหน่งขับรถที่เหมาะสม ดึงคันล็อกถึงที่สุดจะล็อก

คอพวงมาลัยที่ต�าแหน่งใหม่
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พวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ

หากระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ท�างาน 

พวงมาลัยจะหมุนยากและส่งผลกระทบต่อการขับข่ีเป็น

อย่างมาก

หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าจึงจะเริ่ม

ท�างานโดยอาศัยมอเตอร์ช่วยบังคับเลี้ยว และปรับแรงเสริมบังคับ

เลี้ยวตามความเร็วรถ แรงบิดบังคับเลี้ยวและมุมพวงมาลัย

จุดเด่นของระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าคือโครงสร้างง่ายและ

ประหยัดพลังงาน เปรียบเทียบกับระบบบังคับเลี้ยวไฮดรอลิกทั่วไป 

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเพียงต้องการพลังงานเมื่อต้องบังคับ

เลี้ยวจริง เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ข้อควรระวัง

เมื่อระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าท�างาน หากพวงมาลัยอยู ่

ต�าแหน่งหักเลี้ยวสุดเป็นเวลานาน จะท�าให้แรงเสริมบังคับเลี้ยว

ลดลง และรู้สึกพวงมาลัยหนักขึ้น
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1
ไฟเตือนระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ (EPS)/เซ็นเซอร์วัดมุม
เลี้ยว (SAS) ขัดข้อง

อ้างอิงถึง “ไฟเตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”

หากปลดสายไฟแบตเตอร่ี หลังเชื่อมต่อใหม่ ไฟนี้ส่องแสงสีเหลือง 

ขณะนี้หมุนพวงมาลัยถึงซ้ายสุด จากนั้นหมุนไปขวาสุดจะเริ่มต้นใหม่ 

ไฟนี้จะดับไป
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แตร

ขณะที่ปุ ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู ่ต�าแหน่ง ACC หรือ ON/RUN/

START กดที่กดแตรบนพวงมาลัง (แสดงตามลูกศร) จะใช้งานแตรได้

หมายเหตุ: ปุ่มกดแตรท่ีพวงมาลัยเป็นฝาครอบโมดูลถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างผู ้ขับขี่ด้วย เนื่องจากถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านข้างผู้ขับขี่มีฟังก์ชันพิเศษ กรุณาพยายามกดปุ่มกด
แตรตามรูปภาพ (แสดงตามลูกศร)ในการกดแตร

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้แตร ห้ามกดแรงหรือเคาะฝาครอบอย่างรุนแรง ป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุ
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1
กระจกมองข้ำง

กระจกมองข้ำง

หมายเหตุ: ระยะห่างที่มองเห็นจากกระจกมองข้างจะไกลกว่าระยะ
ห่างแท้จริง

กำรปรับตั้งกระจกมองข้ำงแบบอิเล็กทรอนิกส์

AUTO

• เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ACC หรือต�าแหน่ง ON/

RUN/START สามารถหมุนปุ่มหมุนเลือกกระจกมองข้างซ้าย 

(ต�าแหน่ง L) หรือกระจกมองข้างขวา (ต�าแหน่ง R)

• โยกปุ่มหมุนสามารถปรับมุมมองของบานกระจกมองข้าง

• เมื่อปุ่มหมุนถึงต�าแหน่งกลางจะหยุดการปรับตั้ง เพื่อป้องกัน

เปลี่ยนมุมมองของบานกระจกมองข้างโดยไม่ตั้งใจหลังจากปรับ

ตั้งเสร็จ
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กำรพับเก็บกระจกมองข้ำงแบบอิเล็กทรอนิกส์

พับเก็บกระจกมองข้างสามารถป้องกันกระจกโดนชน และท�าให้

รถยนต์สามารถวิ่งผ่านช่องทางแคบอย่างสะดวก

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ACC หรือ ON/RUN/START 

หมุนสวิตช์ถึงต�าแหน่งกลาง กดสวิตช์ลงจะพับเก็บกระจกมองข้าง

โดยอัตโนมัติ ผลักสวิตช์ลงอีกครั้ง กระจกมองข้างจะกลับต�าแหน่ง

เริ่มต้น

ข้อควรระวัง

• กระจกมองข้างควบคุมด้วยสวิตช์ไฟฟ้า หากใช้มือปรับ

โดยตรงอาจจะท�าให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเสียหาย

• กระจกมองข้างขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า เพราะฉะนั้น ถ้า

ฉีดน�้าแรงดันสูงโดยตรงในขณะล้างรถ จะท�าให้อุปกรณ์

ไฟฟ้าขัดข้อง

• หากกระจกมองข้างเพี้ยนจากต�าแหน่งเดิมเนื่องจากปัจจัย

มนุษย์หรือปัจจัยอื่นๆ ควรใช้มือปรับตั้งให้กลับต�าแหน่งเดิม

จึงสามารถใช้สวิตช์ไฟฟ้าควบคุม
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1
กระจกมองหลัง

ปรับกระจกมองหลังเพ่ือได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเดินทางใน

ตอนกลางคืน กระจกมองหลังแบบป้องกันแสงสะท้อน สามารถลด

แสงสะท้อนจากไฟหน้าของรถคันที่วิ่งตามมา

กระจกมองหลังแบบป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติ

AUTO

21 3

1 ไฟแสดงการท�างาน 3 เซ็นเซอร์วัดแสงสว่าง

2 สวติช์ป้องกันแสงสะท้อนโดยอตัโนมตัิ

หลังสตาร์ทรถยนต์ ฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติจะเปิด

โดยอัตโนมัติ (ไฟแสดงที่เกี่ยวข้องสว่าง) กรณีที่ไฟหน้าของรถยนต์ที่

วิ่งตามหลังอาจจะสะท้อนแสงให้แก่ผู้ขับขี่ เซ็นเซอร์วัดแสงสว่างจะ

เปิดฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อน กดสวิตช์ฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อน

โดยอัตโนมัติ (ไฟแสดงดับ) จะปิดฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดย

อัตโนมัติ กดอีกครั้งจะเปิดใช้ฟังก์ชันใหม่

ภายใต้กรณีดังต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดย

อัตโนมัติตามปกติ

• กรณีที่แสงไฟของรถยนต์ที่วิ่งตามหลังไม่สามารถส่องถึงเซ็นเซอร์

วัดแสงสว่างโดยตรง

• กรณีที่กระจกบังลมหลังติดฟิล์ม

• กรณีที่ได้เลือกเกียร์ถอยหลัง
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แผ่นบังแดด

ให้ใช้กระจกแต่งหน้าด้านผู้ขับขี่ในขณะท่ีรถจอดนิ่ง

เท่านั้น

2

3

1

หลังคารถที่อยู่เหนือผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้าล้วนมีแผ่นบังแดด 

(ต�าแหน่ง 1) แต่จะประกอบกระจกแต่งหน้า (ต�าแหน่ง2) และไฟส่อง

กระจกแต่งหน้า (ต�าแหน่ง3) ตามสเปครถยนต์ 

ส�าหรับรุ่นรถที่มีแผ่นบังแดด ดึงแผ่นบังแดดลงก็จะใช้งานกระจกแต่ง

หน้าได้ หากหลังคาได้ติดตั้งไฟส่องกระจกแต่งหน้า เมื่อเปิดฝา 

กระจกจะเปิดไฟส่องกระจกแต่งหน้าด้วย หลังปิดฝากระจกจะปิดไฟ

ส่องกระจกแต่งหน้าด้วย
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1
กระจกหน้ำต่ำงรถ

สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

1 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าซ้าย

2 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าขวา

3 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย

4 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา

5 ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กำรควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

ขณะที่ผู้ขับขี่ออกจากรถ ห้ามให้เด็กอยู่ในรถ ขณะขึ้น

หรือลงกระจกหน้าต่าง ต้องระมัดระวังความปลอดภัย

ของผู้โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก ห้ามวางมือ ขา 

หรือสิ่งของต่างๆ ที่หน้าต่าง เพื่อป้องกันโดนหนีบ

กดสวิตช์ (ต�าแหน่ง 1~4) ลงกระจกหน้าต่าง ยกสวิตช์ขึ้นจะยก

กระจกขึ้น ปล่อยสวิตช์ กระจกจะหยุดเคลื่อนที่ (ยกเว้นโหมด  

“วันทัช”)

หมายเหตุ: กระจกหน้า/กระจกหลังสามารถควบคุมโดยสวิตช์บน 
ประตูท่ีเกี่ยวข้อง หากได้กดปุ่มล็อกกระจกหลังที่ประตูข้างผู้ขับขี่ 
(ต�าแหน่ง 5) สวิตช์ควบคุมกระจกที่ประตูหลังจะไม่สามารถใช้งาน
ได้

หมายเหตุ: เมื่อปุ ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู ่ต�าแหน่ง ACC หรือ
ต�าแหน่ง ON/RUN/START สามารถควบคุมกระจกไฟฟ้า (ขณะนี้
ประตูรถควรปิด)
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ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กดปุ่มลง (ต�าแหน่ง 5) จะล็อกกระจกหลัง (ขณะนี้ไฟแสดงบนปุ่มกด

จะสว่าง) กดอีกครั้งจะปลดล็อก

หมายเหตุ: ขณะที่มีเด็กหรือทารกนั่งที่เบาะหลัง ควรเปิดฟังก์ชัน
ล็อกกระจก

หมายเหตุ: กรุณาควบคุมกระจกหน้าต่างอย่างถูกวิธีเพื่อความ
ปลอดภัยของท่านและผู้โดยสาร ผู้ขับข่ีต้องแนะน�าวิธีและข้อควร
ระวังของการควบคุมกระจกอย่างถูกต้อง

กำรลดกระจกแบบ“วันทัช”*

กดสวิตช์ควบคุมกระจกหน้าต่างอย่างสั้นๆ (ต�าแหน่ง 1~4) ถึง

ต�าแหน่งสองแล้วปล่อยมือ จะลงกระจกหน้าต่างที่เกี่ยวข้องจนถึงสุด 

ระหว่างการลงกระจก ยกสวิตช์ท่ีเกี่ยวข้องขึ้นอีกครั้ง สามารถท�าให้

กระจกหยุดเคลื่อนที่ตามความต้องการ

กำรขึ้นกระจกแบบ “วันทัช” และ “ป้องกันกำรหนีบ”

กระจกด้านหน้าขวา (ต�าแหน่ง 2) ของรถยนต์รุ่นนี้มีฟังก์ชันการขึ้น

กระจกแบบ “วันทัช” ซ่ึงวิธีการท�างานเช่นเดียวกับฟังก์ชันการลง

กระจกแบบ “วันทัช” กดสวิตช์นี้ลงอย่างสั้นๆ อีกครั้งจะท�าให้กระจก

หยุดเคลื่อนที่ตามความต้องการ

ฟังก์ชัน “ป้องกันการหนีบ” เป็นฟังก์ชันด้านความปลอดภัย สามารถ

ตรวจวัดสิ่งขวางทางและหยุดการขึ้นกระจกไฟฟ้า ถ้าเกิดกรณีนี้ 

ระบบจะลงกระจก เพื่อเอาสิ่งขวางทางออก

หมายเหตุ: ห้ามใช้งานสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเกิน 20 วินาที มิ
ฉะนั้นอาจจะลดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ท�าให้สวิตช์ควบคุม
กระจกไฟฟ้าเสียหาย ถ้าเกิดกรณีนี้ กรุณารอสักพักหนึ่งค่อยปฏิบัติ
ต่อ

หมายเหตุ: กรณีที่แบตเตอรี่ขัดข้อง โหมดขึ้นกระจกแบบ "วันทัช" 
และโหมด "ป้องกันการหนีบ" จะท�างานไม่ได้และแผงหน้าปัด
เตือน “ก�าหนดค่าเริ่มต้นของหน้าต่างด้านผู้ขับขี่” ขณะนี้ สามารถ
กดสวิตช์สั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อยกกระจกขึ้นถึงบนสุด จากนั้นกด
สวิตช ์ต ่อประมาณ 5 วินาที  จะคืนโหมดขึ้นกระจกแบบ  
"วันทัช" และโหมด "ป้องกันการหนีบ"
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1
ซันรูฟ *

ข้อควรระวัง

เมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ อย่าให้ผู้โดยสารยื่นส่วนหน่ึงส่วนใด

ของร่างกายออกจากซันรูฟ - เพ่ือหลีกเล่ียงวัตถุหรือกิ่ง

ไม้กระเด็นท�าให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ

• อย่าเปิดซันรูฟในขณะที่มีฝนตก

• เมื่อความเร็วรถเกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่ควรเปิดซันรูฟ

• ก�าจัดน�้าค้างบนซันรูฟก่อนเปิดซันรูฟ มิฉะนั้นอาจจะท�าให้น�้ารั่ว

เข้าซันรูฟ

• ควรท�าความสะอาดและหล่อลื่นชุดกลไกและร่องน�้าของซันรูฟ

เสมอ

• ใช้น�้ายาท�าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์มาท�าความสะอาดผิว

หน้ากระจกและยางซีล

• หลังใช้ซันรูฟเสร็จ กรุณาปล่อยสวิตช์ซันรูฟทันที มิฉะนั้นอาจจะ

ท�าให้ซันรูฟเสียหาย

กำรใช้งำนของซันรูฟ

ขณะท่ีใช้ซันรูฟ ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของผู้

โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก อย่าวางมือ ขา หรือ

สิ่งของต่างๆ ที่ซันรูฟ เพื่อป้องกันโดนหนีบ

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ACC หรือต�าแหน่ง ON/RUN/

START สามารถควบคุมซันรูฟ
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สามารถสไลด์หรือกระดกเปิดซันรูฟ วิธีการเปิดอื่นๆ แยกแยะตาม

สัญลักษณ์

กำรกระดกเปิดซันรูฟ

กดสวิตช์ซันรูฟ ขอบหลังของซันรูฟจะเคลื่อนที่เปิดโดย

อัตโนมัติ กดสวิตช์ซันรูฟอีกครั้งจะท�าให้ซันรูฟหยุดเคลื่อนที่ทันที

กำรเคลื่อนที่ซันรูฟ

หมุนสวิตช์ยังสัญลักษณ์ “เปิด” และค้างไว้ ซันรูฟจะ

เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ เมื่อปล่อยสวิตช์ ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนที่ทันที

กำรปิดซันรูฟ

หมุนสวิตช์ยังสัญลักษณ์ “ปิด” และค้างไว้ ซันรูฟจะปิด

โดยอัตโนมัติ เมื่อปล่อยสวิตช์ ซันรูฟจะหยุดเคลื่อนที่ทันที

“วันทัช”

หมุนสวิตช์ยังสัญลักษณ์ “เคลื่อนที่ซันรูฟ” แล้วปล่อยสวิตช์ จะเลื่อน

เปิดซันรูฟถึงสุด หมุนสวิตช์นี้สั้นๆ จะหยุดซันรูฟทันที

หมุนสวิตช์ยังสัญลักษณ์ “ปิด” แล้วปล่อยสวิตช์ จะปิดซันรูฟถึงสุด 

หมุนสวิตช์นี้สั้นๆ จะหยุดซันรูฟทันที

ฟังก์ชัน “ป้องกันกำรหนีบ”

ระหว่างซันรูฟเลื่อนปิด หากพบสิ่งขวางทาง ซันรูฟจะเลื่อนถอยหลัง

เป็นระยะหนึ่งเพื่อเอาสิ่งขวางทางออก

หมายเหตุ: ฟังก์ชันป้องกันหนีบจะท�างานในกรณีที่สไลด์ปิดซันรูฟ
เท่านั้น

รีเซ็ตจุดสตำร์ทซันรูฟ

หลังกระจกซันรูฟกระดกเปิดถึงสุด กดสวิตช์กระดกซันรูฟประมาณ 5 

วินาทีจนกระจกซันรูฟสั่นสะเทือนจะตั้งค่าจุดสตาร์ทซันรูฟแล้วเสร็จ
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1
กำรป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน

เพื่อป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินจนเสีย หลังซันรูฟท�างานติดต่อประมาณ 

120 วินาทีจะเปิดฟังก์ชันการป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน และระยะเวลา

ระบายความร้อนประมาณ 20 วินาที

หลังเปิดฟังก์ชันการป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน ซันรูฟจะรับค�าสั่งปิดและ

ไม่ตอบสนองค�าสั่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค�าสั่งปิดจนครบเวลาระบายความร้อน

ซันรูฟที่ตั้งค่าไว้จึงจะตอบสนองค�าสั่งควบคุมต่างๆ

หลังเปิดใช้ฟังก์ชันการป้องกันอุณหภูมิสูงเกินหนึ่งครั้งแล้วยังต้องการ

ควบคุมซันรูฟต่อ ในกรณีนี้ ซันรูฟจะท�างานติดต่อ 35 วินาที จากนั้น

เปิดใช้ฟังก์ชันการป้องกันอุณหภูมิสูงเกินอีกครั้งและระยะเวลา

ระบายความร้อนประมาณ 150 วินาที
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ไฟส่องสว่ำงภำยใน

ไฟห้องโดยสำรหน้ำและไฟอ่ำนแผนที่

2 1 2

กำรใช้งำนแบบแมนนวล

กดปุ่มในต�าแหน่ง 1 เปิดไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนท่ี กดปุ่มอีก

ครั้งจะปิดไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่

กดปุ่มอันใดอันหนึ่งในต�าแหน่ง 2 จะเปิดไฟอ่านแผนที่ กดอีกครั้งจะ

ปิดไฟอ่านแผนที่

กำรใช้งำนแบบอัตโนมัติ

เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้ ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่จะสว่างขึ้น

โดยอัตโนมัติ

• ปลดล็อกรถยนต์

• เปิดประตูรถหรือประตูท้ายบานใดบานหนึ่ง

• ปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ และเคยเปิดไฟหรี่ภายใน 30 วินาที

ก่อนปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์

หมายเหตุ: หากเปิดประตูรถหรือประตูท้ายเกิน 15 นาที ไฟห้อง
โดยสารด้านหน้า/ด้านหลังและไฟอ่านแผนท่ีจะดับโดยอัตโนมัติ 
เพื่อป้องกันแบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าเปล่า

ขั้นตอนการปิดฟังก์ชันดังกล่าวแสดงดังนี้

เปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ถึงต�าแหน่ง ACC หรือ ON/RUN/START 

กดสวิตช์ไฟห้องโดยสาร (ต�าแหน่ง 1) 5 วินาที ไฟห้องโดยสารด้าน
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1
หน้า/ด้านหลังและไฟอ่านแผนที่จะกระพริบแล้วดับไป ยกเลิกการใช้

ง า น 

ฟังก์ชันอัตโนมัติ (ยังสามารถใช้งานแบบแมนนวลได้) หากต้องการ

กลับไปใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอีก

ครั้ง

ไฟห้องโดยสำรด้ำนหลัง

กดสวิตช์นี้ (แสดงตามลูกศร) จะเปิดไฟห้องโดยสารด้านหลัง กดอีก

ครั้งจะปิดไฟห้องโดยสาร
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ช่องเสียบจ่ำยไฟ

ช่องเสียบจ่ำยไฟแถวหน้ำ

ขณะที่ไม่ต้องการใช้ช่องเสียบจ่ายไฟ ต้องใส่ปลั๊กให้ถูก

ต้อง เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกเข้าช่องเสียบ จน

ท�าให้ช่องเสียบขัดข้องหรือลัดวงจร

ช่องเสียบจ่ายไฟแถวหน้าอยู ่ใต้สวิตช์ไฟฉุกเฉิน เมื่อปุ ่มสตาร์ท

เครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ACC หรือต�าแหน่ง ON/RUN/START เปิดฝา

ครอบที่เขี่ยบุหรี่ ดึงปลั๊กก็สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ

หลังใช้งานเสร็จ โปรดปิดปลั๊กช่องเสียบจ่ายไฟ

หมายเหตุ: แรงดันไฟฟ้าของช่องเสียบจ่ายไฟแถวหน้าเป็น 12V 
ก�าลัง 120W

หมายเหตุ: หากใช้งานช่องเสียบจ่ายไฟแถวหน้าต่อหลังดับเครื่อง 
จะสิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ถ้าใช้งานเป็นเวลานานอาจ
จะท�าให้แบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้าจนไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์

หมายเหตุ: รถยนต์คันนี้ไม่ได้ประกอบที่จุดบุหรี่ หากต้องการความ
ช่วยเหลือใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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1
ช่องเสียบจ่ำยไฟของห้องเก็บสัมภำระ

ช่องเสียบจ่ายไฟของห้องเก็บสัมภาระอยู ่ด ้านซ้ายของห้องเก็บ

สัมภาระ เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ACC หรือต�าแหน่ง 

ON/RUN/START ดึงปลั๊กออกก็สามารถใช้งานตามความต้องการ

หลังใช้งานเสร็จ โปรดปิดปลั๊กช่องเสียบจ่ายไฟ

หมายเหตุ: แรงดันไฟฟ้าของช่องเสียบจ่ายไฟของห้องเก็บสัมภาระ
เป็น 12V ก�าลัง 120W

หมายเหตุ: หากใช้งานช่องเสียบจ่ายไฟของห้องเก็บสัมภาระต่อ
หลังดับเครื่อง จะสิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ถ้าใช้งาน
เป็นเวลานานอาจจะท�าให้แบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้าจนไม่สามารถ
สตาร์ทรถยนต์
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อุปกรณ์เก็บของ

ข้อควรระวัง

• ในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู ่  กรุณาปิดที่ เก็บของต่างๆให้

เรียบร้อย หากไม่ได้ปิดสนิท จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บเมื่อรถยนต์

เคลื่อนท่ีอย่างกะทันหัน หรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน หรือขณะ

ประสบอุบัติเหตุ

• กรุณาอย่าวางของเหลวไวไฟหรือวัสดุไวไฟ เช่น ไฟแช็กในท่ีเก็บ

ของต่างๆ ในฤดูร้อน อากาศร้อนอาจจะท�าให้วัสดุไวไฟเกิดไฟ

ไหม้

ที่เขี่ยบุหรี่*

ห้ามวางวัตถุไวไฟ เช่น ขยะหรือก้นกรองบุหร่ีในที่เขี่ย

บุหรี่ และแน่ใจไม้ขีดไฟหรือก้นกรองดับสนิท เพื่อป้องกัน

อัคคีภัย

หมายเหตุ: รถยนต์คันนี้ไม่ได้ประกอบที่เขี่ยบุหรี่ หากต้องการติด
ตั้ง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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1
กล่องเก็บของข้ำงแผงหน้ำปัด

ดึงมือจับฝาครอบกล่องเก็บของและเปิดออก ไฟส่องกล่องเก็บของ

ข้างแผงหน้าปัด*จะสว่างโดยอัตโนมัติ

รถยนต์ที่ได้ประกอบไฟส่องกล่องเก็บของข้างแผงหน้าปัดมีฟังก์ชัน

จ่ายลมเย็น ปรับต้ังระบบปรับอากาศเป็นโหมดจ่ายลมเย็น หมุน

สวิตช์บนกล่องเก็บของข้างแผงหน้าปัดจะเปิดใช้ฟังก์ชันจ่ายลมเย็น

ผลักฝาครอบยังด้านหน้าจะปิดกล่องเก็บของ แน่ใจได้ปิดสนิทกล่อง

เก็บของในขณะเดินทาง

กล่องเก็บของด้ำนหน้ำแผงหน้ำปัด

กล่องเก็บของน้ีอยู่ด้านหน้าแผงหน้าปัด กดขอบหน้าของฝาครอบ

สามารถเปิดกล่องเก็บของ

ดึงฝาครอบกล่องเก็บของลงจะปิดกล่อง
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กล่องเก็บของด้ำนผู้ขับขี่

อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านผู้ขับขี่

ช่องเก็บของเล็ก

ดึงมือจับขึ้น (แสดงดังลูกศร) จะเปิดฝาครอบ กดลงเบาๆ ก็จะปิดช่อง

เก็บของเล็ก
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1
กล่องเก็บของในห้องเก็บสัมภำระ

อย่าวางสิ่งของบนม่านคลุมหลัง*ที่อยู่ด้านหลังพนักพิง

เบาะนั่งหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงเกิดการบาดเจ็บเมื่อเกิด

อุบัติเหตุ

1

2

BA

หากต้องการใช้กล่องเก็บของในห้องเก็บสัมภาระ สามารถเก็บม่าน

คลุมหลัง* (ต�าแหน่ง 1) ก่อน เลื่อนม่านตามร่องจนให้เก็บม่านไว้

ดึงพรมห้องเก็บสัมภาระขึ้น (ต�าแหน่ง 2) ใช้ตะขอยึดในส่วนหน้าของ

หลังคารถ (ต�าแหน่ง A) จัดวางของในกล่องเก็บของในห้องเก็บ

สัมภาระตามขนาดและความเหมาะสม แผงกั้นสองแผ่นสามารถถอด

ออกได้ (ต�าแหน่ง B) หลังเก็บของเสร็จ วางพรมพื้นห้องเก็บสัมภาระ

ลงและท�าให้เรียบ

หากต้องการวางของขนาดใหญ่ในห้องเก็บสัมภาระ สามารถถอดม่าน

คลุมหลัง*ออกและวางในต�าแหน่งก�าหนดในกล่องเก็บของของห้อง

เก็บสัมภาระตามขั้นตอนต่อไปนี้
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ถอดฝาครอบสองข้างกล่องเก็บของในห้องเก็บสัมภาระ ใช้มือสอง

ข้างกดม่านยังทิศทางตัวก้านของม่านคลุมหลัง* และวางเข้ากล่อง

เก็บของในห้องเก็บสัมภาระตามทิศทางที่แสดงในรูป

วางแผ่นฝาครอบสองข้างกล่องเก็บของในห้องเก็บสัมภาระกลับ

ต�าแหน่งเดิม ยึดม่านคลุมหลัง* ให้คงท่ี วางพรมห้องเก็บสัมภาระลง

และจัดวางให้เรียบ
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1
ที่รองแก้ว

ห้ามวางเครื่องด่ืมร้อนในที่รองแก้ว น�้าร้อนอาจจะล้น

ออกเมื่อรถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ และท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

เมื่อวางกุญแจรีโมทในที่รองแก้ว ต้องหลีกเลี่ยงของเหลว

ไหลเข้าที่รองแก้วจนท�าความเสียหายแก่กุญแจรีโมท

ที่รองแก้วบนคอนโซลกลำง

ที่รองแก้วนี้อยู่ด้านหน้าของชุดคอนโซลกลาง เพื่อวางแก้วน�้าหรือ

ขวดเครื่องดื่ม
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ที่เท้ำแขนเบำะนั่งหลังและที่รองแก้วหลัง

พับลงด้านหน้าจะเปิดท่ีเท้าแขนเบาะนั่งหลัง ด้านหน้าที่เท้าแขน

เบาะนั่งหลังมีที่รองแก้วส�าหรับวางแก้วเครื่องดื่ม เป็นต้น
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1
รำวหลังคำ*

ภาระบรรทุกของราวหลังคาห้ามเกินภาระบรรทุกสูงสุด 

มิฉะน้ันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและท�าความเสียหายให้

แก่รถยนต์

หากไม่ได้ผูกยึดของบรรทุกอย่างแน่นและถูกวิธี อาจจะ

ท�าให้ของบรรทุกตกจากราวหลังคาจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

หรือการบาดเจ็บ

หากบรรทุกของน�้าหนักเกินหรือขนาดใหญ่บนราว

หลังคา จะส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์เนื่องจาก

ศูนย์ถ่วงเปล่ียนต�าแหน่งไปและพ้ืนท่ีปะทะแรงลมใหญ่

ขึ้น หลีกเลี่ยงการเลี้ยวทาง เร่งความเร็วหรือเบรกรถ

อย่างกะทันหัน

เมื่อใช้งานราวหลังคา มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• เม่ือบรรทุกของควรพยายามยึดท่ีส่วนหน้าของหลังคารถและ

กระจายสัมภาระบนหลังคาโดยเฉลี่ยน�้าหนักสัมภาระ

• ก่อนที่จะเดินผ่านอุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ ต้องลงของ

บรรทุกและอุปกรณ์บรรทุกที่ประกอบเองออกจากหลังคาก่อน

• เนื่องจากสิ่งของที่บรรทุกบนราวหลังคาจะท�าให้ความสูงของ

รถยนต์เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น เดินผ่านสถานที่ เช่น อุโมงค์และ

ประตูโรงรถ ต้องตรวจดูว่ารถยนต์จะเดินผ่านได้หรือไม่

• ของบรรทุกบนราวหลังคาห้ามส่งผลกระทบต่อการเปิดซันรูฟ 

ประตูท้าย และสายอากาศบนหลังคา

• เมื่อเปิดฝากระโปรงหลัง ระวังอย่าชนกับของบรรทุกบนราว

หลังคา

• หากต้องการประกอบหรือถอดอุปกรณ์บรรทุก ต้องปฏิบัติตาม

คู่มือผลิตอุปกรณ์

ภำระบรรทุกสูงสุดของรำวหลังคำ

ภาระบรรทุกสูงสุดของราวหลังคาเป็น 50KG รวมถึงน�้าหนักของ

สัมภาระบรรทุกและอุปกรณ์บรรทุกที่ประกอบเพิ่ม

ต้องทราบน�้าหนักสัมภาระที่จะบรรทุก หรือชั่งน�้าหนักหากมีความ

จ�าเป็น ห้ามเกินขีดจ�ากัดของภาระบรรทุกสูงสุดของราวหลังคา
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กำรตรวจสอบประจ�ำ

ก่อนหรือหลังท่ีใช้งานราวหลังคา ต้องตรวจสอบสภาพโบลท์และช้ิน

ส่วนยึด โปรดตรวจสอบสภาพโบลท์และชิ้นส่วนยึดเป็นประจ�า
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กำรระบำยอำกำศ

1 ช่องลมด้านข้าง

2 ช่องลมกระจกบังลมหน้า

3 ช่องลมกลาง

4 ช่องลมทางพื้นของเบาะนั่งแถวหน้า

5 ช่องลมข้างกระจกบังลมหน้า

6 ช่องลมตรงกลางตอนหลัง

2222
5 5

11 3 3

44

66
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2

เคร่ืองท�าความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศจะ

เตรียมอากาศสดชื่น ความเย็น และความร้อนให้กับภายในรถยนต์ 

ลมจากภายนอกไหลผ่านหน้ากากแอร์ท่ีอยู่ใต้กระจกบังลมหน้าเข้าสู่

เครื่องกรองอากาศ แล้วน�าไปเข้าสู่ห้องโดยสาร

ต้องรักษาความสะอาดของหน้ากากแอร์อย่างสม�่าเสมอ ห้ามมีสิ่ง

ปฏิกูลต่างๆ เช่น ใบไม้ หิมะหรือน�้าแข็งเป็นต้น

แผ่นกรองอำกำศแอร์

ไส้กรองอากาศแอร์เป็นเครื่องกรองเกสร ซึ่งสามารถป้องกันเกสรและ

ฝุ่นเข้าห้องโดยสาร เพ่ือได้ประสิทธิภาพกรองที่ดีที่สุด ควรเปลี่ยน

แผ่นกรองภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ช่องลม

กำรปรับช่องลมกลำง

หมุนแป้นหมุนยัง  จะปิดช่องลมกลาง หมุนแป้นหมุนยัง  จะเปิด

ช่องลมกลาง ปรับครีบกลางช่องลมยังด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวา

เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ
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กำรปรับช่องลมด้ำนข้ำง

หมุนแป้นหมุนไปยัง  จะปิดช่องลมด้านข้าง หมุนแป้นหมุนยัง  

จะเปิดช่องลมด้านข้าง ปรับครีบกลางช่องลมยังด้านบน-ล่างและด้าน

ซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ

กำรปรับช่องลมกลำงหลัง

หมุนแป้นหมุนยัง  จะปิดช่องลมกลางหลัง หมุนแป้นหมุนยัง  จะ

เปิดช่องลมกลางหลัง ปรับครีบกลางช่องลมหลังยังด้านบน-ล่างและ

ด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ
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2

ระบบปรับอำกำศแบบอัตโนมัติ

แผงควบคุม

1 ปุ่มสวิตช์ A/C

2 ปุ่ม AUTO

3 ปุ่มลดความแรงลม

4 ปุ่มโหมดเป่าหน้า

5 ปุ่มโหมดเป่าพื้น

6 ปุ่มเพิ่มความแรงลม

7 เซ็นเซอร์ (ไม่ใช่ปุ่มกด)

8 ปุ่มโหมดไหลเวียน

9 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

10 ปุ่มโหมดเป่ากระจกบังลมและเป่าพื้น

11 ปุ ่มหมุนปรับอุณหภูมิ/สวิตช์เปิดปิด

ระบบ

12 ปุ่มโหมดเป่าหน้าและเป่าพื้น

13 ปุ่มไล่ฝ้า/หมอก

A/C

AUTO

1 2 3 4 65 87

913 101112



ระบบปรับอำกำศและเครื่องเสียง

78

หน้ำจอระบบปรับอำกำศ

23
22
21
20

24

AUTO

AUTO A/C

1 4 53

6 7 9 10 118

MODE

2

Outside:23

1  ปุ ่ ม สัมผั สของโหมดจ ่ าย

อากาศ

4  ปุ่มสัมผัสของโหมดไหลเวียน

อากาศ

2 ปุ่มสัมผัสปรับอุณหภูมิ 5 ปุ่มสัมผัสปรับความแรงลม

3 แสดงโหมดกระจายอากาศ 6  ปุ ่มสัมผัส สวิตช ์ เป ิดป ิด

ระบบ

7 ปุ่มสัมผัสไล่ฝ้า/หมอก 10 ปุ่มสัมผัส AUTO

8 แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ 11 ปุ่มสัมผัส A/C

9  ปุ่มสัมผัสไล่ฝ้ากระจกบังลม

หลัง

โหมดกระจำยอำกำศ

เลือกปุ่มกดโหมดจ่ายอากาศหรือปุ่มสัมผัสปรับโหมดจ่ายอากาศจะ

เปิดไฟแสดงปุ่มกดที่เกี่ยวข้องที่แผงควบคุม และหน้าจอระบบปรับ

อากาศขึ้นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

เป่า “หน้า” น�าอากาศผ่านช่องลมด้านข้าง ช่องลม

กลางเข้าสู่ห้องโดยสาร

เป่า “หน้า+ทางพื้น” น�าอากาศผ่านช่องลมทางพื้น 

ช่องลมด้านข้างและช่องลมกลางเข้าสู่ห้องโดยสาร
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2

เป่า “ทางพื้น” น�าอากาศผ่านช่องลมทางพื้นเข้าสู่ห้อง

โดยสาร

หมายเหตุ: โหมดนี้จะน�ากระแสลมเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง
และช่องลมกระจกบังลมหน้า

เป่า “ทางพื้น+กระจกบังลม” น�าอากาศผ่านช่องลม

กระจกบังลมหน้า ช่องลมทางพื้นเข้าสู่ห้องโดยสาร

หมายเหตุ: โหมดนี้จะน�ากระแสลมเล็กน้อยเข้าสู่ช่องลมด้านข้าง

กำรปรับอุณหภูมิ

หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิหรือปุ่มสัมผัสที่หน้าจอ สามารถปรับอุณหภูมิ

ภายในรถ ตั้งค่าขอบเขตอุณหภูมิเป็น 18°C~26°C

หากตั้งอุณหภูมิต�่ากว่า 18°C ระบบจะเข้าสู่โหมดท�าความเย็นสูงสุด 

หน้าจอของระบบปรับอากาศแสดง “LO”

หากตั้งอุณหภูมิสูงกว่า 26°C ระบบจะเข้าสู่โหมดท�าความร้อนสูงสุด 

หน้าจอของระบบปรับอากาศแสดง “HI”

โหมดปรับอำกำศแบบควบคุมอัตโนมัติ

หมุนปุ ่มปรับอุณหภูมิหรือกดปุ ่มสัมผัสบนหน้าจอ หลังก�าหนด

อุณหภูมิที่ต้องการ กดปุ่ม AUTO เข้าสู่โหมดปรับอัตโนมัติ

ภายใต้โหมด “AUTO” (อัตโนมัติ) ระบบจะปรับโหมดจ่ายอากาศโดย

อัตโนมัติและความแรงลมและสถานะไหลเวียนอากาศภายในนอก 

เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ ขณะนี้ หน้าจอขึ้นสัญลักษณ์ “AUTO”

หมายเหตุ: ภายใต้โหมดอัตโนมัติ ถ้าสตาร์ทเคร่ืองยนต์ในพ้ืนท่ี
อุณหภูมิค่อนข้างต�่า ต้องรออุณหภูมิของน�้ามันหล่อเย็นสูงขึ้นจึง
สามารถเพิ่มความแรงลม

หมายเหตุ: เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการใช้งานของการปรับอากาศ
แบบอัตโนมัติ ต้องปิดกระจกรถทั้งหมดและซันรูฟ แน่ใจว่าช่อง
เข้าอากาศไม่มีสิ่งกีดขวาง นอกจากนี้ ห้ามปิดบังเซ็นเซอร์วัด
แสงแดด (บนแผงหน้าปัด) และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในรถ 
(บนแผงควบคุมระบบปรับอากาศ)
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สวิตช์ A/C

A / C
กดสวิตช์ A/C หรือปุ่มสัมผัสบนหน้าจอ ระบบปรับ

อากาศขอท�าความเย็น ขณะน้ี ไฟแสดงบนปุ่มกดและหน้าจอสว่าง

พร้อมกัน และฟื้นฟูสถานะก่อนปิดฟังก์ชันทั้งหมด กดสวิตช์อีกครั้ง

จะปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟแสดงบนปุ่มกดจะดับไป

หมายเหตุ

1 ระบบปรับอากาศจะเริ่มท�าความเย็นหลังจากสตาร ์ท

เครื่องยนต์

2 ปิดสวิตช์ A/C ระบบปรับอากาศยังสามารถใช้ฟังก์ชันระบาย

อากาศและเพิ่มความร้อนอากาศ

3 หลังปิดระบบปรับอากาศท�าความเย็น จะมีน�้าเกาะท่อค้างอยู่

ส่วนหนึ่ง แนะน�าให้ปิดเครื่องปรับอากาศและให้พัดลมท�างาน

ต่ออีก 5 นาที เพื่อก�าจัดน�้าเกาะท่อที่ค้างอยู่จนมีกลิ่นผิดปกติ

กำรปรับควำมแรงลม

กดปุ่มเพิ่มความแรงลมหรือกดขีดความแรงลมบนหน้าจอขึ้นจะเพิ่ม

ความแรงลม กดปุ่มลดความแรงลมหรือกดขีดความแรงลมบนหน้า

จอลงจะลดความแรงลม หน้าจอของระบบปรับอากาศใช้ขีดแสดง

ความแรงลม

กดปุ่มปรับความแรงลมภายใต้โหมด AUTO สัญลักษณ์ AUTO จะดับ

ไป เข้าสู่โหมดควบคุมความแรงลมด้วยมือ ฟังก์ชันอื่นๆ อยู่สถานะ

ภายใต้โหมดควบคุมโดยอัตโนมัติ

เมื่อปิดระบบปรับอากาศ กดปุ่มเพิ่มความแรงลม จะฟื้นฟูสถานะ

ก่อนปิดระบบของฟังก์ชันทั้งหมด
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ไล่ฝ้ำ/หมอก

เป่า “กระจกบังลม” น�าอากาศผ่านช่องลมด้านข้าง

กระจกบังลมหน้า ช่องลมกระจกบังลมหน้า

กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกบนแผงควบคุมหรือปุ่มสัมผัสที่หน้าจอ ไฟแสดงที่

ปุ่มกดและหน้าจอจะสว่าง และจะเปิดฟังก์ชัน A/C และการไหล

เวียนภายนอกพร้อมกัน ระบบจะเข้าสู ่โหมดท�าความร้อนหรือ

ท�าความเย็นตามการตั้งค่า เพื่อไล่ฝ้ากระจกบังลมและหน้าต่างด้าน

ข้าง

กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกบนแผงควบคุมหรือปุ่มสัมผัสท่ีหน้าจออีกครั้ง จะ

ออกจากโหมดไล่ฝ้า/หมอก ไฟแสดงดับและระบบกลับสู่สถานะก่อน

หน้านี้

ภายใต้โหมดไล่ฝ้า/หมอก กดปุ่ม A/C จะเปิด/ปิดคอมเพรสเซอร์ ใช้

ปุ่มโหมดไหลเวียนอากาศจะสลับโหมดไหลเวียนอากาศภายใน/นอก 

แต่ฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอกยังท�างานตามปกติ หากใช้โหมดกระจาย 

อากาศอื่นๆ จะสลับเข้าโหมดกระจายอากาศที่เกี่ยวข้องและยกเลิก

ฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอก

ไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง

อุปกรณ์เพ่ิมความร้อนของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์

ที่ไวต่ออุณหภูมิ ถ้าใช้งานไม่ถูกจะท�าให้เคร่ืองเสีย ห้าม

ขูดด้านในของกระจก และห้ามติดสติ๊กเกอร์บนอุปกรณ์

ไล่ฝ้า

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังหรือปุ่มสัมผัสที่หน้าจอ 

ไฟแสดงบนปุ่มกดหรือหน้าจอจะสว่าง เริ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

และหยุดไล่ฝ้าโดยอัตโนมัติหลังท�างาน 15 นาที ในระยะเวลาน้ี ผู้ใช้

สามารถกดปุ่มนี้อีก เพื่อหยุดการไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง เมื่อหยุดไล่

ฝ้ากระจกบังลมหลัง ไฟแสดงบนปุ่มกดหรือหน้าจอจะดับไป

หมายเหตุ: ขณะที่เครื่องยนต์ท�างาน จึงสามารถเปิดใช้ฟังก์ชันไล่
ฝ้ากระจกบังลมหลัง
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โหมดไหลเวียน

กดปุ ่มโหลดไหลเวียนอากาศท่ีแผงควบคุมหรือปุ ่ม

สัมผัสที่หน้าจอ แผ่นปรับโหมดลมจะเข้าสู่โหมดไหลเวียนภายใน ไฟ

แสดงบนปุ่มกดสว่าง หน้าจอระบบปรับอากาศแสดงสัญลักษณ์ไหล

เวียนอากาศภายใน

เมื่อรถยนต์รับสัญญาณถอยหลังหรือล้างกระจกบังลม ระบบจะสลับ

โหมดไหลเวียนอากาศภายในและภายนอกโดยอัตโนมัติ กรณีที่ใช้

โหมดไล่ฝ้า/หมอก จะห้ามใช้ฟังก์ชันสลับโหมดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากช่องหมุนเวียนอากาศปิดอยู่ตลอด อาจจะท�าให้
กระจกบังลมมีฝ้า/หมอก ถ้าเกิดปัญหานี้ หมุนปุ่มหมุนการกระ- 
จายอากาศถึงต�าแหน่งโหมดกระจกบังลม และปรับความแรงลม
ถึงระดับแรงสุด

สวิตช์เปิดปิดระบบ

กดปุ่มสวิตช์เปิดปิดระบบที่แผงควบคุมหรือปุ่มสัมผัสที่

หน้าจอ จะเปิดระบบปรับอากาศและกลับสู่สถานะก่อนปิดระบบ 

และไฟท่ีปุ่มสวิตช์เปิดปิดระบบแบบสัมผัสจะดับไป กดปุ่มสวิตช์เปิด

ปิดระบบท่ีแผงควบคุมหรือปุ่มสัมผัสที่หน้าจออีกครั้ง จะปิดระบบ

ปรับอากาศและไฟที่ปุ่มสวิตช์เปิดปิดระบบแบบสัมผัสจะสว่าง

หมายเหตุ: กรณีที่ระบบปรับอากาศปิด หน้าจอระบบปรับอากาศ
ยังสามารถแสดงอุณหภูมิภายนอกรถและสถานะปัจจุบันของแผ่น
ปรับการไหลเวียนอากาศ กดปุ่มโหมดไหลเวียนอากาศยังสามารถ
เปลี่ยนสถานะแผ่นปรับการไหลเวียนอากาศได้

หมายเหตุ: ปิดระบบเครื่องเสียง หน้าจอระบบปรับอากาศจะปิด 
แต่ระบบปรับอากาศยังท�างาน
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เครื่องเล่น *

ข้อมูลควำมปลอดภัยที่ส�ำคัญ

• ห้ามประกอบ ซ่อมแซมหรือปรับแต่งระบบเครื่องเสียงนี้เอง 

เพราะระบบน้ีประกอบด้วยช้ินส่วนแรงดันสูง อาจจะก่อให้เกิด

การลัดวงจร หากต้องท�าการตรวจสอบภายในหรือต้องท�าการ

ปรับปรุงซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• ระบบเครื่องเสียงนี้ไม่สามารถสัมผัสกับของเหลวหรือสิ่งแปลก

ปลอมใดๆ ได้ หากของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าระบบเครื่อง

เสียง กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและปิดปุ่มสตาร์ทเคร่ืองยนต์

ทันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น ในกรณี

นี้ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง เพื่อป้องกันอัคคีภัย การลัดวงจร

หรือปัญหาอื่นๆ

• หากระบบเคร่ืองเสียงนี้มีควัน เสียงหรือกลิ่นแปลกปลอม หรือ

หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ผิดปกติใดๆ กรุณาปิดปุ ่มสตาร ์ท

เครื่องยนต์ทันทีและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในกรณี

นี้ ห้ามใช้งานระบบเคร่ืองเสียง มิฉะนั้นอาจจะท�าให้ระบบเกิด

การสูญเสียอย่างถาวร

• ระหว่างการขับรถ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง ป้องกันการเกิด

เหตุอันตรายเนื่องจากการเสียสมาธิ หลังจอดรถในต�าแหน่ง

ปลอดภัยและเปิดใช้เบรกมือค่อยปรับระบบหรือดูภาพวีดีโอ

• หากอุณหภูมิสูงเกินหรือต�่าเกิน จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันปกติ

ของระบบเครื่องเสียงนี้ หากจอดรถในพื้นที่โดนแสงแดดโดยตรง

หรือหนาวจัดเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้ระบบนี้ผิดปกติ หลัง

อุณหภูมิกลับตามขอบเขตปกติ จะฟื้นฟูฟังก์ชันให้ท�างานตาม

ปกติ ถ้าไม่สามารถฟื้นฟู กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้ง

• เมื่อเติมน�้ามันเชื้อเพลิง ควรปิดระบบเครื่องเสียงนี้

• เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เมื่อใช้งาน

ระบบเครื่องเสียง ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ มิฉะนั้นจะท�าให้

แบตเตอรี่ปล่อยประจุไฟฟ้าจนหมดและสตาร์ทรถยนต์ไม่ได้

• หากไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือประจุไฟฟ้าหมด ข้อมูลที่เก็บ

บันทึกในหน่วยความจ�าของระบบเครื่องเสียงจะถูกลบออก

• เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณาให้สายอากาศของมือถือห่างจาก

หน้าจอ เพื่อป้องกันหน้าจอมีสัญญาณรบกวนที่ปรากฏเป็นจุด

หรือท�าให้ภาพฉีกขาดเป็นต้น จนท�าให้สัญญาณวีดีโอตัด
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• เพื่อป้องกันหน้าจอเสียหาย ต้องใช้นิ้วมือ (ในการสอบเทียบ

พิเศษ สามารถใช้ปากกาแตะจอ) แตะปุ่มบนจอภาพ

ข้อควรระวังของกำรใช้จอภำพ

เพื่อป้องกันหน้าจอสูญเสีย ต้องใช้นิ้วมือแตะปุ ่มบน

จอภาพ ในการสอบเทียบพิเศษ สามารถใช้ปากกาแตะ

จอ ห้ามใช้ปากกาแตะจอในการใช้งานท่ัวไป เมื่อเปิด

เครื่องในสถานะพัก หน้าจอไม่แสดงหน้าจอเริ่มต้น

• ป้องกันไม่ให้จอภาพโดนแสงแดดโดยตรง หากจอภาพโดน

แสงแดดเป็นเวลานาน จะท�าให้อุณหภูมิจอภาพสูงจนเสียหาย

• กรุณาอย่าใช้งานจอภาพเมื่ออุณหภูมิเกินขอบเขตท�างาน (-20°C 

ถึง +65°C) เพราะจอภาพอาจจะท�างานผิดปกติจนก่อให้เกิดการ

เสียหาย

• ต้องหลีกเลี่ยงลมร้อนหรือลมเย็นของระบบปรับอากาศเป่ายัง

จอภาพโดยตรง เพราะจะท�าให้อุปกรณ์เครื่องเสียงโดนความ

ร้อนหรือความชื้นจนเสียหาย

• ห้ามลากหรือกดจอภาพอย่างแรง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดรอยขีด

ข่วนหรือเสียหาย

• หากต้องการก�าจัดฝุ่นหรือท�าความสะอาดจอภาพ ต้องปิดแหล่ง

จ่ายไฟของระบบก่อน จากน้ัน ใช้ผ้าเน้ือนุ่มและแห้งมาเช็ดหน้า

จอ ต้องเช็ดจอภาพด้วยความระมัดระวัง อย่าท�าให้หน้าจอมีรอย

ขีดข่วน ห้ามใช้สารเคมีที่มีการระคายเคืองหรือการกัดกร่อน

• เมื่อไฟเรืองแสงจอใกล้หมดอายุใช้งาน หน้าจอจะมืดลง ถ้าหน้า

จอแสดงภาพไม่ชัด กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

รูปแบบไฟล์ที่เหมำะสมกับระบบเครื่องเสียง

ข้อควรระวัง

• ระบบเครื่องเสียงอาจจะไม่สามารถระบุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

ภายนอกบางชนิดหรือไม่สามารถเล่นไฟล์อย่างถูกต้อง

• เนื่องจากคุณลักษณะไฟล์ รูปแบบไฟล์ โปรแกรมอัดเสียง สภาพ

แวดล้อมเล่นเพลงหรือเงื่อนไขการเก็บข้อมูลเป็นต้น อาจจะไม่

สามารถเล่นไฟล์อย่างปกติ

รูปแบบเพลงที่รองรับ

ระบบเครื่องเสียงนี้สนับสนุนรูปแบบเพลงดังนี้ หากเป็นรูปแบบอ่ืนๆ 

อาจจะไม่สามารถเล่นตามปกติ
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MP3, WMA, AAC, OGG, ID3 Tag info, WAV, APE, FLAC

รูปแบบวีดีโอที่รองรับ

ระบบเคร่ืองเสียงนี้สนับสนุนรูปแบบวีดีโอดังนี้ หากเป็นรูปแบบอื่นๆ 

อาจจะไม่สามารถเล่นตามปกติ

WMV,ASF,H264,MPEG2,MPEG4,HD Video Playback

ข้อควำม/รูปภำพที่รองรับ

ระบบเครื่องเสียงนี้สนับสนุนรูปแบบข้อความ/รูปภาพ หากเป็น 

รูปแบบอื่นๆ อาจจะไม่สามารถท�างานตามปกติ

JPEG,GIF,BMP,PNG

ควำมเข้ำกันของ IPod/iPhone

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับอุปกรณ์เวอร์ชัน IOS6.0 ขึ้นไป รุ่นอื่นหรือ

เวอร์ชันอื่นอาจจะไม่สามารถท�างานได้อย่างปกติ

กำรใช้งำนเบื้องต้น

แผงควบคุมเครื่องเสียง

4

56789

321

1 ปุ่ม SRC

สลับเข้าโหมดการเล่นถัดไปที่เล่นได้

2 ปุ่ม 

หากใช้โทรศัพท์บลูทูธ เมื่อมีสายเข้า กดปุ่มนี้รับสาย กดปุ่มนี้เมื่อ

ต้องการวางสายที่คุยอยู่ เมื่อไม่ได้คุยโทรศัพท์ กดปุ่มนี้จะเข้าสู่

หน้าโทรศัพท์
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3 ปุ่ม 

กดสั้นๆ เข้าสู่หน้าอินเตอร์เฟสหลัก กดค้างไว้จะปิดไฟเรืองแสง

จอ ฟังก์ชันอื่นๆ ท�างานตามปกติ หลังกระตุ้นฟังก์ชันใดๆ ของ

ระบบเครื่องเสียงจะเปิดไฟเรืองแสงจอ

4 ปุ่ม MENU

เปิด/ปิดช่องตั้งค่า (หากโปรแกรมไม่มีช่องตั้งค่า กดปุ่มนี้ใช้งาน

ไม่ได้)

5 ปุ่ม 

กดปุ่มนี้สั้นๆ จะย้อนกลับหน้าก่อนหน้านี้จนถึงหน้าอินเตอร์เฟส

หลัก กดค้างไว้จะย้อนกลับหน้าอินเตอร์เฟสหลักโดยตรง

6 ปุ่ม 

เมื่อเล่นเพลง/วีดีโอ กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่เพลง/วีดีโอถัดไป กด

ค้างไว้จะเร่งไปข้างหน้า เมื่อเล่นวิทยุ กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่สถานี

วิทยุถัดไป กดค้างไว้จะค้นหาและเล่นสถานีถัดไป กดค้างไว้

ตลอดและค้นหารอบหนึ่งจะเล่นสถานีปัจจุบันต่อ

7 ปุ่มหมุนปรับความดังเสียง/เปิดปิดเครื่อง

กดสั้นๆ เข้า/ออกจากโหมดพักเครื่อง กดค้างไว้ 10 วินาทีจะ 

รีสตาร์ทระบบ หมุนปุ่มปรับความดังเสียง

8 ปุ่ม 

เมื่อเล่นเพลง/วีดีโอ กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่เพลง/วีดีโอก่อนหน้า 

กดค้างไว้จะเร่งไปข้างหน้า เมื่อเล่นวิทยุ กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่

สถานีวิทยุก่อนหน้า กดค้างไว้จะค้นหาและเล่นสถานีก่อนหน้า 

กดค้างไว้ตลอดและค้นหารอบหนึ่งจะเล่นสถานีปัจจุบันตลอด

9 ปุ่ม 

เปิด/ปิด MUTE เมื่อใช้โทรศัพท์แฮนด์ฟรี กดปุ่มนี้จะตัดเสียง

ไมโครโฟนภายใน
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2

หน้ำอินเตอร์เฟสหลักของระบบ

13:49 FM 89.70

FM 89.70

MirrorLink

OFF

4

1 2 3

75

iluy 

 :

6
1 วิทยุ/เพลง

แตะเข้าสู่หน้าวิทยุ/เพลง

2 รูปภาพ

แตะเข้าสู่หน้ารูปภาพ

3 การตั้งค่า

แตะเข้าสู่หน้าตั้งค่า

4 MirrorLink

แตะเข้าสู่หน้า MirrorLink

5 หน้าจอและการควบคุมระบบปรับอากาศ

แตะเข้าสู่หน้าควบคุมระบบปรับอากาศ

6 ระบบบลูทูธแบบแฮนด์ฟรี

แตะเข้าสู่ระบบบลูทูธแบบแฮนด์ฟรี

7 การตั้งค่ารถยนต์

แตะเข้าสู่หน้าตั้งค่ารถยนต์
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AUX

8 9

8 วีดีโอ

แตะเขตเข้าสู่หน้าวีดีโอ

9 AUX

แตะเข้าสู่หน้า AUX

การย้ายวิดเจ็ต (Widget)

สามารถย้ายวิดเจ็ตต่างๆ ตามความพึงพอใจและความเคยชินของ

ท่าน เพื่อสะดวกใช้งาน
13:49 FM 89.70

FM 89.70

MirrorLink

OFF

iluy 

 :

กดวิดเจ็ตท่ีต้องเคลื่อนย้ายค้างไว้แล้วลากไปถึงต�าแหน่งที่ต้องการ 

ระบบจะเรียงฟังก์ชันอื่นๆ ใหม่โดยอัตโนมัติ
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2

กำรเปิดปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง

หากปิดแหล่งจ่ายไฟของรถยนต์เมื่อระบบยังท�างานอยู่ เมื่อเปิดแหล่ง

จ่ายไฟอีกครั้งระบบจะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

หากปิดแหล่งจ่ายไฟของรถยนต์เมื่อระบบปิด หลังเปิดแหล่งจ่ายไฟ

อีกครั้ง กด [ปุ่มกดเพาเวอร์] บนแผงควบคุมระบบสามารถเปิดเครื่อง

ขณะที่เปิดระบบ กดปุ่มกดเพาเวอร์บนแผงควบคุมระบบค้างไว้เกิน 

10 วินาที ระบบจะสตาร์ทใหม่

การปิดเครื่อง

หลังปิดแหล่งจ่ายไฟของรถยนต์ ระบบจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

โหมดพัก

กดแหล่งเพาเวอร์สั้นๆ จะท�าให้ระบบเครื่องเสียงเข้าสู่โหมดพัก ท�าให้

ระบบเครื่องเสียงหยุดท�างาน

ภายใต้โหมดพัก จะตัดเสียงทั้งหมดและไม่สามารถใช้ปุ่มกดบนแผง

ควบคุม กดปุ่มเพาเวอร์อีกครั้งจะยกเลิกโหมดพัก

การปฏิบัติดังต่อไปนี้จะยกเลิกโหมดพักเช่นกัน

• เมื่อจอดรถ ระบบจะเข้าสู่หน้าจอดรถโดยอัตโนมัติ

• หลังปิดแหล่งจ่ายไฟของรถยนต์ ระบบจะปิดเครื่อง
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ปุ่มควบคุมพวงมำลัย*

SRC

1 2 3

6 5 4

1 ปุ่ม 

เมื่อเล่นเพลง/วีดีโอ กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่เพลง/วีดีโอก่อนหน้า 

กดค้างไว้จะเร่งไปข้างหลัง เมื่อเล่นวิทยุ กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่

สถานีวิทยุก่อนหน้า กดค้างไว้จะค้นหาและเล่นสถานีก่อนหน้า 

กดค้างไว้ตลอดและค้นหารอบหนึ่งจะเล่นสถานีปัจจุบันตลอด

2 ปุ่มเพิ่มความดังเสียง

3 ปุ่ม 

หากไม่อยู ่ในสถานะเรียกออก/โทรศัพท์ กดสั้นๆ จะตัดเสียง

ระบบ หากอยู่ในสถานะเรียกออก/โทรศัพท์ กดสั้นๆ จะวางสาย 

ภายในสถานะเรียกเข้า กดสั้นๆ จะรับสาย กดค้างไว้จะวางสาย

4 ปุ่ม SRC

สลับเข้าโหมดการเล่นถัดไปที่เล่นได้

5 ปุ่ม 

เมื่อเล่นเพลง/วีดีโอ กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่เพลง/วีดีโอถัดไป กด

ค้างไว้จะเร่งไปข้างหน้า เมื่อเล่นวิทยุ กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่สถานี

วิทยุถัดไป กดค้างไว้จะค้นหาและเล่นสถานีถัดไป กดค้างไว้

ตลอดและค้นหารอบหนึ่งจะเล่นสถานีปัจจุบันต่อ

6 ปุ่มลดความดังเสียง
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กล่อง AV

โปรดรักษาความสะอาดภายในกล่องเก็บของ ป้องกัน

การอุดตันช่องเสียบและพอร์ต

ต�าแหน่ง

พอร์ต AUX และพอร์ต USB ภายในกล่องเก็บของใต้ที่เท้าแขนกลาง

AV JACK
2 1

1 พอร์ต USB

สามารถใช้พอร์ตนี้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB และสามารถเชื่อมต่อ

สาย iPod ได้

2 พอร์ต AUX

ต้องใช้สายเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับระบบเครื่องเสียงนี้มาเชื่อมต่อ

แหล่งเสียงภายนอก

พอร์ต AUX

หลังเชื่อมต่อสายเช่ือมต่อแหล่งเสียงภายนอกเข้าพอร์ต AUX ระบบ

จะอ่านเพลงหรือวีดีโอในแหล่งเสียงภายนอกโดยอัตโนมัติ และอาศัย

ล�าโพงภายในรถขยายเสียงของเพลงหรือวีดีโอในแหล่งเสียงภายนอก

หมายเหตุ: ต้องใช้ mini-jack ท่ีเหมาะสมต่อสาย หากใช้สายต่อ
ชนิดอื่น หากต�าแหน่งต่อสายไม่เหมือนกัน อาจจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพเสียงและรูปภาพ
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โหมดเล่นเพลงในขณะจอดรถ

ระบบได้ก�าหนดค่าความดังเสียงไว้ (ระดับ 10)

หากความดังเสียงในปัจจุบันดังกว่าค่าก�าหนดนี้ หลังเข้าสู่โหมดจอด

รถ จะลดความดังเสียงถึงค่าก�าหนดน้ี หลังออกจากโหมดจอดรถ จะ

ฟื้นฟูความดังเสียงถึงระดับก่อนที่เข้าสู่โหมดจอดรถ

หากความดังเสียงในปัจจุบันต�่ากว่าค่าก�าหนด หลังระบบเข้าสู่โหมด

จอดรถ ระดับเสียงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้สามารถควบคุมเสียงเครื่องเสียง

กำรปรับควำมดังเสียง

• สามารถควบคุมปุ่มหมุนปรับเสียงและปุ่มกดบนพวงมาลัยมา

ปรับความดังเสียงของเพลง เมื่อปรับความดังเสียง แถบบอก

ระดับเสียงจะแสดงโดยอัตโนมัติและปรับเสียงอย่างราบรื่นตาม

การควบคุม หลังหยุดปรับความดังเสียง 3 วินาทีหรือท�าการ

ปฏิบัติอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น กดปุ่มกดท่ีแผงควบคุม แตะจอภาพ) 

แถบบอกระดับเสียงจะปิดโดยอัตโนมัติ

• ในหน้า [ตั้งค่า] ที่หน้าอินเตอร์เฟสหลักสามารถต้ังความดังเสียง

เตือนของระบบ รายละเอียดอ้างอิงถึง “การตั้งค่า” ของบทนี้

หมายเหตุ: ปุ่มหมุนปรับเสียงและปุ่มกดบนพวงมาลัยสามารถปรับ
ความดังเสียงของแต่ละโหมดการเล่นเพลงและเสียงจากการติดต่อ
สื่อสารเท่านั้น

หมายเหตุ: สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องเล่นเองมาปรับความดัง
เสียงของเพลงบลูทูธ เพลงและวีดีโอ iPod เพลงและวีดีโอ AUX
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กำรเสียบหรือกำรถอดหน่วยควำมจ�ำ USB

การเสียบหน่วยความจ�า USB

พอร์ต USB ภายในกล่องเก็บของใต้ท่ีเท้าแขนกลาง เสียบอุปกรณ์ 

USB เข้าพอร์ต USB จะเชื่อมต่ออุปกรณ์

การถอดหน่วยความจ�า USB

หลังตรวจสอบและแน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้อ่านหรือบันทึกข้อมูลจึง

สามารถถอดอุปกรณ์ออก

หมายเหตุ: หน่วยความจ�า USB บางชนิดอาจจะอ่านไม่ได้

หมายเหตุ: หน่วยความจ�า USB บางชนิดอาจจะท�าให้ระบบเครื่อง
เสียงไม่สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ: ห้ามใช้ฮับ USB เชื่อมต่ออุปกรณ์

กำรเชื่อมต่อและกำรถอด iPod

เพ่ือป้องกันข้อมูลเสียหายหรืออุปกรณ์หน่วยความจ�า

เสียหาย ห้ามถอดอุปกรณ์ออกจากระบบเครื่องเสียงใน

ขณะที่ส่งถ่ายข้อมูล

การเชื่อมต่อ iPod/iPhone

ใช้สายไฟ USB ส�าหรับ iPod/iPhone เฉพาะ (ซื้อเพิ่ม) สามารถเชื่อม

ต่อ iPod/iPhone เข้าระบบเครื่องเสียง

การปลดการเชื่อมต่อ iPod/iPhone

หลังตรวจสอบและแน่ใจว่าระบบไม่ได้อ่านหรือบันทึกข้อมูลจึง

สามารถถอดสายไฟ USB ส�าหรับ iPod/iPhone

หมายเหตุ: ห้ามใช้ฮับ USB เชื่อมต่ออุปกรณ์

หมายเหตุ: หากข้อมูลของอุปกรณ์หน่วยความจ�าเสียหาย ไม่ว่า
เนื่องจากเหตุผลอันใด โดยปกติจะไม่สามารถฟื้นฟูข้อมูล บริษัทฯ 
ไม่รับผิดชอบความเสียหายเนื่องจากการสูญเสียข้อมูลและต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
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ระบบบลูทูธแบบแฮนด์ฟรี

ข้อควรระวัง

• ไม่สามารถรองรับโทรศัพท์ที่มีเทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธทุก

ชนิด

• โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะเชื่อมต่อต้องเข้ากันกับระบบเคร่ืองเสียงนี้

จึงสามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์บลูทูธ

• เมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงนี้อาจจะไม่

สามารถควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์

• เมื่ออาศัยบลูทูธรับส่งเสียงหรือข้อมูล ระยะห่างระหว่างระบบ

เครื่องเสียงและโทรศัพท์มือถือห้ามเกิน 10 เมตร แต่เนื่องจาก

ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมใช้งาน ระยะห่างถ่ายโอนข้อมูล

จริงอาจจะสั้นกว่าระยะนี้

• ถ้าเลือกโหมดส่วนตัวของโทรศัพท์ ระบบอาจจะห้ามใช้ฟังก์ชัน

แฮนด์ฟรี

• หลังปิดระบบเครื่องเสียง ระบบจะตัดการเชื่อมต่อบลูทูธด้วย

• หลังสตาร์ทระบบใหม่ ระบบจะลองเชื่อมต่อโทรศัพท์ท่ีเคยเชื่อม

ต่อเข้าล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากเหตุผล

อย่างใดอย่างหนึ่ง (ยกเว้นการตัดที่เนื่องจากการใช้โทรศัพท์) 

ระบบจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ใหม่โดยอัตโนมัติ

• เนื่องจากระบบบลูทูธเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ในบางกรณี 

อาจจะตัดการเชื่อมต่อหรือเกิดการขัดข้องในระหว่างการถ่าย

โอนข้อมูล จนท�าให้ระบบเครื่องเสียงไม่สามารถจับคู่และเชื่อม

ต่อกับโทรศัพท์ ในกรณีดังกล่าว แนะน�าลบอุปกรณ์ที่บันทึกใน

รายการอุปกรณ์ของระบบเครื่องเสียงและจับคู่อุปกรณ์ใหม่
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กำรจับคู่และกำรเชื่อมต่อบลูทูธ

การตั้งค่าบลูทูธ

รวมการตั้งค่าเปิดและปิดบลูทูธ ชื่ออุปกรณ์ รหัสจับคู่ สถานะบลูทูธ 

เป็นต้น

• แตะ [บลูทูธ] ที่หน้า [ตั้งค่า] ที่หน้าอินเตอร์เฟสหลักจะเข้าสู่หน้า

ตั้งค่าบลูทูธ แตะ [ON] เปิดฟังก์ชันบลูทูธ
14:28

ON OFF

• ชื่อเริ่มต้นท่ีแสดงในระบบเป็น SAIC MOTOR รหัสจับคู่เป็น 

0000 สามารถแก้ชื่อและรหัสจับคู่ของอุปกรณ์

0000

SAIC MOTOR

• กรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธ ช่องแสดงสถานะจะไม่ขึ้นสัญลักษณ์

บลูทูธ กรณีที่ได้เปิดบลูทูธแต่ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ ช่องแสดงขึ้น 

 กรณีที่ได้เปิดบลูทูธและได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ ช่องแสดงขึ้น 
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การจับคู่โทรศัพท์

ระบบสามารถค้นหาอุปกรณ์ที่มีบลูทูธและได้เปิดบลูทูธเตรียมเช่ือม

ต่อ หลังค้นพบอุปกรณ์จะแสดงในรายการ

1 ในหน้าตั้งค่าบลูทูธ แตะ [สแกนอุปกรณ์] จากนั้นแตะ [สแกน]

2 หลังสแกนส�าเร็จ จะแสดงช่ืออุปกรณ์ที่ค้นพบในรายการ หาก

สแกนไม่พบอุปกรณ์ สามารถแตะ [สแกนอีกครั้ง]

3 หลังสแกนเสร็จ แตะ [เชื่อมต่อ] ที่อยู่หลังชื่ออุปกรณ์ ขึ้นข้อความ

เตือนคีย์รหัสที่คู่กัน

4 ใช้โทรศัพท์คีย์รหัสจับคู่ของระบบเครื่องเสียงนี้

voka

SAIC MOTOR

Iphone

หลังเชื่อมต่อกัน จะแสดงข้อความเชื่อมต่อส�าเร็จ
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จับคู่จากปลายทางโทรศัพท์

หลังสตาร์ทฟังก์ชันบลูทูธและเรียกเชื่อมต่อจากปลายทางโทรศัพท ์

สามารถจับคู่กับโทรศัพท์

1 เปิดฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์และค้นหาระบบเคร่ืองเสียงนี้จับ

คู่กัน

2 ถ้าโทรศัพท์ต้องป้อนรหัสจับคู่ ป้อนรหัสจับคู่ของระบบเครื่อง

เสียงนี้

3 หลังจับคู่เสร็จ จะแสดงข้อความเชื่อมต่อส�าเร็จ หากจับคู่ล้ม

เหลว สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้ง

เมนูโทรศัพท์

แตะเขตโทรศัพท์บลูทูธในหน้าอินเตอร์เฟสหลักจะเข้าสู่เมนูโทรศัพท์

บลูทูธ เมนูนี้รวมสมุดโทรศัพท์ โทรเข้าสู่ระบบ ปุ่มกด

A da

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Livy
KevinAlbert

Jack
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แป้นกำรโทร

แตะ [ปุ่มกด] ในเขตโทรศัพท์บลูทูธของหน้าอินเตอร์เฟสหลักจะเข้าสู่

หน้าอินพุตด้วยปุ่มกด

13:40

45

1 2 3

1 แถบป้อนข้อมูล

สามารถป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือตัวอักษรแรกของชื่อผู้ติดต่อท่ี

ต้องการโทรหา

2  การจับคู่ผู้ติดต่อ

ระหว่างการป้อนเบอร์โทร ระบบจะจับคู่กับสมุดโทรศัพท์ทันที 
เมื่อค้นพบเบอร์ที่ตรงกันจะแสดงไอคอนนี้ แตะจะแสดงหน้าต่อ
ไปนี้ แตะอีกครั้ง ผลจับคู่จะหายไป

14:38

186
A da
1861366969 69
Kevin
15851861234
Albert
18666578910
Livy
18664222242

3  ปุ่มลบกลับ

4 โทรออก

5 เขตแป้นตัวเลข

สามารถป้อนตัวเลขหรือเครื่องหมาย กด 0 ค้างไว้สามารถป้อน

เครื่องหมาย+
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กำรโทรล่ำสุด

แตะเขตโทรศัพท์บลูทูธบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก จากนั้นแตะ [โทร

เข้าสู่ระบบ] จะเข้าสู่หน้าประวัติการโทร

Jack 2
186..

1 32

A da Livy
KevinAlbert

1 ประเภทของประวัติการโทร

เบอร์โทรออกทางบลูทูธ:

เบอร์รับสายทางบลูทูธ:

เบอร์ไม่ได้รับสายทางบลูทูธ:

2 ชื่อผู้ติดต่อ เวลาคุยโทรศัพท์ วิธีติดต่อ

แตะสามารถโทรหาผู้ติดต่อนั้น

3 รูปภาพของผู้ติดต่อ

แตะรูปภาพของผู้ติดต่อสามารถดูประวัติการโทรของผู้ติดต่อนั้น
14:59

2016-01-06

2016-01-05

21:06

13:45
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สมุดโทรศัพท์

แตะเขตโทรศัพท์บลูทูธบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก จากนั้นแตะสมุด

โทรศัพท์จะเข้าสู่หน้าสมุดโทรศัพท์

A da

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Livy
KevinAlbert

Jack

2 135 4
1 ค้นหาผู้ติดต่อ

2 โทรออก

3 รูปภาพของผู้ติดต่อ

แตะรูปภาพของผู้ติดต่อสามารถดูรายละเอียดของผู้ติดต่อ

4 ชื่อผู้ติดต่อ

5 การค้นหาผู้ติดต่ออย่างรวดเร็ว
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โทรออก

การโทรออกโดยใช้ปุ่มกด

1 แตะ [ปุ ่มกด] ในหน้าบลูทูธจะเข้าสู ่หน้าคีย์เบอร์โทรศัพท์ 

สามารถป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือตัวอักษรแรกของชื่อผู้ติดต่อท่ี

ต้องการโทรหาในแถบคีย์ข้อมูล

13:40

2 แตะปุ่มตัวเลขป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือตัวอักษรแรกของชื่อผู ้

ติดต่อ เมื่อคีย์ตัวอักษรแรก เขตคีย์ข้อมูลจะไม่แสดงตัวอักษร แต่

จะแสดงตัวเลข

3 หากคีย์ข้อมูลผิด แตะ  ลบตัวเลขที่คีย์เข้าไปแล้วทีละตัว กด

ค้างไว้จะลบตัวเลขทั้งหมด

4 ระหว่างการป้อนเบอร์โทร ระบบจะจับคู่กับสมุดโทรศัพท์ทันที 

หากมีสมุดโทรศัพท์ที่คู่กันจะขึ้น  แตะสัญลักษณ์น้ีสามารถ

อ่านรายชื่อผู้ติดต่อ แตะอีกครั้ง ผลจับคู่จะหายไป

5 แตะ  ใช้บลูทูธโทรออก

6 แตะ  วางสาย
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ประวัติการโทร

1 เข้าสู่หน้าโทรศัพท์บลูทูธ แตะ [โทรเข้าสู่ระบบ] จะเข้าสู่หน้า

ประวัติการโทร

Jack 2
186..

A da Livy
KevinAlbert

2 แตะชื่อหรือเบอร์โทรผู้ติดต่อที่อยู่ใต้รูปภาพผู้ติดต่อจะโทรหาผู้

ติดต่อ

โทรหาเบอร์โทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์

เข้าสู่หน้าโทรศัพท์บลูทูธ แตะ [ติดต่อ] จะเข้าสู่หน้าสมุดโทรศัพท์

การโอนถ่ายสมุดโทรศัพท์

หลังระบบเครื่องเสียงน้ีเชื่อมต่อกับโทรศัพท์บลูทูธ ระบบจะโอนถ่าย
สมุดโทรศัพท์ของโทรศัพท์เข้าระบบโดยอัตโนมัติ

เข้าสู่หน้าโทรศัพท์บลูทูธ แตะ [ติดต่อ] จะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อใน
โทรศัพท์

A da

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Livy
KevinAlbert

Jack

สมุดโทรศัพท์ทางบลูทูธรองรับฟังก์ชันโทรออกด้วยเสียงและค้นหาผู้
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ติดต่อด่วน ไม่รองรับฟังก์ชันลบผู้ติดต่อในสมุดโทรศัพท์บลูทูธ

หมายเหตุ: เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับโทรศัพท์บางประเภท
ที่วางขายได้ โดยจะพบปัญหาไม่สามารถโอนถ่ายสมุดโทรศัพท ์
บลูทูธ

การค้นหาผู้ติดต่ออย่างรวดเร็ว

แตะตัวอักษรท่ีอยู่ใต้หน้า [ติดต่อ] จะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้ตัว

อักษรนี้เป็นตัวอักษรแรกของชื่อ
FM 89.7016:57

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A da
Livy

LiIy

Kevin
Albert

L

แตะ  ในหน้าจอ คีย์ตัวอักษรแรกหรือชื่อของผู้ติดต่อค้นหาผู้

ติดต่อ หลังค้นหาเสร็จ แตะ  โทรออก

การโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ

สามารถแตะ  ที่อยู่ด้านขวาผู้ติดต่อในหน้า [ติดต่อ] โดยตรงโทร

ออก

หากผู้ติดต่อมีวิธีติดต่อหลายวิธี เลือกเบอร์โทรศัพท์ก่อนค่อยโทรออก
12:44 FM 89.712:44 FM 89.70

蓝小禾 蓝小禾

 

A da

LiIy

Kevin
Albert

ยังสามารถแตะรูปภาพของผู้ติดต่อเข้าสู่หน้าแสดงรายละเอียดของผู้

ติดต่อ แตะ  โทรออก
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14:59

Jack

12332554

12889554

การใช้โทรศัพท์โทรออก

1 เปิดบลูทูธของโทรศัพท์และจับคู่กับระบบเครื่องเสียง

2 เลือกผู้ติดต่อในโทรศัพท์และโทรออก

ฟังก์ชันอื่นๆ

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ แตะ  จะขึ้นปุ ่มกด เพื่อป้อนเบอร์

โทรศัพท์ของสายย่อย แตะ  อีกครั้งจะปิดปุ่มกด

00:06

 44:21 FM 89.7

00:14
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โทรเข้ำ

รับสาย

• ในหน้าอินเตอร์เฟสหลักของระบบหรือหน้าการโทรเข้าที่แสดง

เต็มจอ แตะ  หรือเลื่อนไปข้างขวาจะรับสาย
FM 89.50

• ขณะที่มีสายโทรเข้า กด  บนพวงมาลัยสั้นๆ จะรับสาย

• ยังสามารถเลือกใช้โทรศัพท์รับสาย

ปฏิเสธสาย

• ในหน้าอินเตอร์เฟสหลักของระบบหรือหน้าการโทรเข้าที่แสดง

เต็มจอ แตะ  หรือเลื่อนไปข้างซ้ายจะปฏิเสธสาย

• ขณะที่มีสายโทรเข้า กด  บนพวงมาลัยค้างไว้จะปฏิเสธสาย

• ยังสามารถเลือกใช้โทรศัพท์ปฏิเสธสาย
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การสลับเข้าสู่โหมดส่วนตัว

00:06

 44:21 FM 89.7

00:14

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ แตะ  จะสลับเข้าสู่โหมดส่วนตัว

แตะ  จะเปลี่ยนใช้โทรศัพท์แฮนด์ฟรี

ภายใต้โหมดส่วนตัว สามารถใช้โทรศัพท์คุยโทรศัพท์ต่อ จะตัดเสียง

ล�าโพงและไมโครโฟนของระบบเครื่องเสียง แต่บลูทูธยังเชื่อมต่อจับคู่

อยู่

การปรับความดังเสียงของการโทร

00:0600:14

 44:21

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ หมุนปุ ่มปรับความดังเสียงหรือกดปุ ่ม

ควบคุมบนพวงมาลัยสามารถปรับเสียงของโทรศัพท์
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เครื่องเสียง

ข้อควรระวัง

ข้อควรทราบของ USB/AUX

• พอร์ต USB สามารถเชื่อมต่อกับเพลง USB, iPod, MirrorLink 
สามารถชาร์จไฟ 1 แอมป์

• พอร์ต AUX รองรับเพลง/วีดีโอ AUX

ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจ�า

• ระบบนี้รองรับแฟลชไดร์ฟ USB, บลูทูธ, iPod, AUX

• ถ้าท่านไม่ได้ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น แฟลชไดร์ฟ USB, iPod, 
AUX เป็นเวลานาน ห้ามเชื่อมต่อแฟลชไดร์ฟ USB, iPod, AUX 
ในพอร์ต เพื่อรักษาประสิทธิภาพของหัวต่อ

• เมื่อระบบก�าลังใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB, iPod ห้ามถอด
อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB หรือ iPod เป็นต้น เพื่อป้องกัน USB 
หรือ iPod เสียหายหรือท�าให้ระบบเครื่องเสียงเสียหาย

• กรุณารักษาความแห้งของพอร์ต USB/AUX ระวังอย่าให้เด็ก
เสียบหรือวางสิ่งของแปลกปลอมเข้าพอร์ต USB/AUX จนท�าให้
พอร์ตอุดตัน

วิทยุ

เมนูวิทยุ

แตะเขตวิทยุ/เพลงบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก จากนั้นแตะ[วิทยุ] เข้าสู่

หน้าเล่นวิทยุ

14:38 FM 97.50

RADIO MY MSC USB BT iPod

FM AM

99.7097.5093.70

ST

97.5

1 2 3 4

510 8 79 6

1

1 แตะสามารถสลับคลื่นวิทยุ FM และ AM

2 สแกนสถานีวิทยุทั้งหมด



ระบบปรับอำกำศและเครื่องเสียง

108

3 การเล่นแบบอัตโนมัติ

4 รายการบันทึกสถานีวิทยุโปรด

5 สถานีวิทยุถัดไป

กดส้ันๆ จะสลับเข้าสถานีวิทยุถัดไป กดค้างไว้จะค้นหาสถานี

วิทยุที่อยู่ระหว่างสถานีที่เล่นอยู่ในปัจจุบันและสถานีวิทยุถัดไป

6 สัญลักษณ์วิทยุสเตริโอ

เมื่อไม่ได้ใช้วิทยุสเตริโอ วิทยุสเตริโอนี้จะดับไป เมื่อสัญญาณวิทยุ

สเตริโอมั่นคง สัญลักษณ์นี้จะสว่าง เมื่อสัญญาณวิทยุสเตริโอไม่

มั่นคง สัญลักษณ์นี้จะกระพริบ

7 ความถี่สถานีในปัจจุบัน

8 เล่น/หยุด

9 สถานะบันทึกสถานีวิทยุ

 แสดงว่าได้เก็บบันทึกสถานี  แสดงว่าไม่ได้เก็บบันทึก

สถานี

10 สถานีวิทยุก่อนหน้า

กดสั้นๆ จะสลับเข้าสถานีวิทยุก่อนหน้า กดค้างไว้จะค้นหาสถานี

วิทยุที่อยู่ระหว่างสถานีที่เล่นอยู่ในปัจจุบันและสถานีวิทยุก่อน

หน้า

การเลือกสถานีวิทยุ

กรณีที่เปิดใช้วิทยุครั้งแรก วิทยุจะค้นหาช่วงวิทยุ FM และ AM และ

บันทึกสถานีวิทยุทั้งหมดเข้ารายการสถานีโดยอัตโนมัติ

• แตะ  สลับเข้าสู่สถานีวิทยุก่อนหน้า แตะ  สลับเข้าสถานี

วิทยุถัดไป หรือสามารถเลื่อนไปซ้ายขวาสลับสถานีวิทยุ

กด  หรือ  ค้างไว้ จะค้นหาสถานีระหว่างสถานีวิทยุที่เล่นใน

ปัจจุบันกับสถานีวิทยุก่อนหน้าหรือถัดไปในรายการ

• แตะ  สามารถเปิดอ่านและเล่นสถานีวิทยุที่ท่านบันทึกไว้

• แตะ  จะหมุนวนเล่นสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ หากชอบสถานี

วิทยุไหน แตะหน้าสถานีวิทยุ จะหยุดการเล่นอัตโนมัติและเริ่ม

เล่นสถานีนั้น
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2

การตั้งสถานีล่วงหน้า

กดปุ่ม [MENU] บนแผงควบคุมเครื่องเสียง เลือก[ต้ังค่าเล่นวิทยุล่วง

หน้า]

14:48 FM 97.50

RADIO MY MSC USB BT iPod

FM AM

99.7097.5093.70

ST

97.5

เข้าสู่หน้าตั้งสถานีล่วงหน้า สามารถดู แก้ไข ลบสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วง

หน้า หรือสามารถแตะ  ในหน้าเพิ่มรายการสถานีวิทยุที่ต้องการ

ตั้งค่าเล่นวิทยุล่วงหน้า

87.90

10:03

97.70

93.40

14:36
S M T W T F SS M T W T F S

94.10

14:36

13:57

S M T W T F S

S M T W T F S

14:03 FM 97.70
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เข้าสู่สถานีที่จองไว้ล่วงหน้า สามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชัน "ต้ังค่าเล่น

วิทยุล่วงหน้า" และ "เล่นซ�้า" ตามความต้องการ แตะ [สถานี] เลือก

สถานีวิทยุที่ต้องการตั้งค่าไว้ แตะ [เวลา/อาทิตย์] ตั้งค่าเวลารับฟัง

ON OFF

ON OFF

87.90

14:05 FM 97.70

เปิด "ตั้งค่าเล่นวิทยุล่วงหน้า" ระบบจะเตือนก่อนที่จะเล่นสถานีวิทยุที่

ตั้งค่าล่วงหน้า

FM AM

99.7097.593.70

ST

97.5

10:03 FM 97.70

RADIO MY MSC USB BT iPod



ระบบปรับอำกำศและเครื่องเสียง

111

2

ค้นหาสถานีวิทยุ

มีวิธีค้นหาสถานีวิทยุ 3 วิธี

• แตะ  จะค้นหาทั้งช่วงคลื่น

• เมื่อเล่นวิทยุ กด  หรือ  ค้างไว้จะค้นหาคลื่นวิทยุระหว่าง

สถานีที่เล่นในปัจจุบันและสถานีก่อนหน้าหรือถัดไปในรายการ

สถานี หากสแกนพบสถานีใหม่จะบันทึกเข้ารายการสถานีโดย

อัตโนมัติ

• กดปุ่ม MENU ในแผงควบคุมเครื่องเสียง เลือกป้อนความถี่จะ

เข้าสู่หน้าค้นหาสถานี ป้อนความถี่สถานีในเขตป้อนข้อมูล เช่น 

FM101.1, AM531 ค้นหาสถานีที่ท่านต้องการ
15:29 FM 97.50

FM AM
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เล่นไฟล์เพลง

ระบบนี้รองรับไฟล์เพลงรูปแบบ MP3, WMA, AAC, OGG, ID3 Tag 

info, WAV, APE, FLAC

หมายเหตุ: เนื่องจากความคมชัดหรืออัตราส่วนการอัด เป็นต้นของ
ไฟล์ท่ีดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน ต้องถือผลการ
ถอดรหัสจริงเป็นหลัก

เพลงโปรด

แตะเขตวิทยุ/เพลงบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก แตะ[เพลงโปรด] เข้าสู่

หน้าเล่นเพลงโปรด

Some
Hello Stop

Some

RADIO MY MSC USB BT iPod

1 2 3 4 5

68 791011
1 สลับสื่อเล่นเพลง

สามารถเลือกเล่นเพลงของอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆ

2 สลับโหมดการเล่น
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2

สามารถสลับโหมดเล่นเพลงดังต่อไปนี้: เล่นวนซ�้าทั้งอัลบ้ัม สุ่ม

เล่นเพลง เล่นเพลงทั้งหมด

3 การค้นหานักร้อง

เข้าสู่หน้าค้นหานักร้อง ป้อนชื่อนักร้อง

4 ค้นหาอัลบั้ม

เข้าสู่หน้าค้นหาอัลบั้ม ป้อนชื่ออัลบั้ม

5 รายการเพลงโปรด

เข้าสู่หน้าบันทึกเพลงโปรด แตะช่ือเพลงท่ีบันทึกไว้สามารถเล่น

เพลงนั้นโดยตรง

6  เพลงถัดไป

กดสั้นๆ จะสลับเข้าเพลงถัดไป กดค้างไว้จะเร่งเพลงที่เล่นใน

ปัจจุบันไปข้างหน้า หลังปล่อยปุ่มจะเล่นตามปกติ

7 เพิ่มเพลงเข้าแฟลชไดร์ฟ USB

เพิ่มเพลงโปรดที่ก�าลังเล่นอยู่เข้าแฟลชไดร์ฟ USB กรณีท่ีไม่ได้

เชื่อมต่อแฟลชไดร์ฟ ไม่สามารถเพิ่มเพลงได้

8 ชื่อเพลง นักร้อง

9 ลบเพลง

ลบเพลงที่เล่นในปัจจุบันออกจาก “รายการเพลงโปรด”

10 ความคืบหน้าของการเล่นเพลง

ความคืบหน้าของการเล่นเพลงแสดงโดยโทนสีที่ค่อยๆ คลุม

รูปภาพอัลบั้ม

11  เพลงก่อนหน้า

กดส้ันๆ ย้อนกลับเพลงก่อนหน้า กดค้างไว้จะเร่งเพลงที่เล่นใน

ปัจจุบันไปข้างหลัง หลังปล่อยปุ่มจะเริ่มเล่นเพลง
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รายการเพลงโปรด

ในหน้าเล่นเพลงโปรด แตะ  จะเข้าสู่หน้ารายการเพลงโปรด

Blue Lines

แตะแถบป้อนข้อมูล ป้อนค�าหลักมาค้นหาเพลง

แตะหน้าปกของเพลง (หากไม่มีหน้าปกจะแสดงเป็นภาพหน้าปกเริ่ม

ต้น) หน้าปกแสดง  และ  แตะ  เล่นเพลงท่ีถูกเลือก  

หมายถึงได้บันทึกเพลงนี้ แตะสามารถยกเลิกการเก็บบันทึก

เพลง USB

แตะเขตวิทยุ/เพลงบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก แตะ [เพลง USB] เข้าสู่

หน้าเล่นเพลง USB

Some

RADIO MY MSC USB BT iPod

SomeHello Stop

1 2 3 4 5

6891011 7
1 สลับสื่อเล่นเพลง

สามารถเลือกเล่นเพลงของอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆ

2 สลับโหมดการเล่น
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2

สามารถสลับโหมดเล่นเพลงดังต่อไปนี้: เล่นวนซ�้าทั้งอัลบ้ัม สุ่ม

เล่นเพลง เล่นเพลงทั้งหมด

3 การค้นหานักร้อง

เข้าสู่หน้าค้นหานักร้อง ป้อนชื่อนักร้อง

4 ค้นหาอัลบั้ม

เข้าสู่หน้าค้นหาอัลบั้ม ป้อนชื่ออัลบั้ม

5 รายชื่อโฟลเดอร์ของ USB

เข้าสู่หน้าโฟลเดอร์ USB แตะเข้าโฟลเดอร์ สามารถเลือกและ

เล่นเพลงที่ท่านชอบ

6  เพลงถัดไป

กดสั้นๆ จะสลับเข้าเพลงถัดไป กดค้างไว้จะเร่งเพลงที่เล่นใน

ปัจจุบันไปข้างหน้า หลังปล่อยปุ่มจะเล่นตามปกติ

7 หน้าปกของอัลบั้ม

หน้าปกอัลบั้มของเพลงที่เล่นในปัจจุบัน แตะหน้าปกของอัลบั้ม

จะหยุด/เล่นเพลงปัจจุบัน

8 ชื่อเพลง นักร้อง

9 เพิ่มเพลงเข้ารายการเพลงโปรด

แตะสามารถเพิ่มเพลงที่เล่นในปัจจุบันเข้ารายการเพลงโปรด

10 ความคืบหน้าของการเล่นเพลง

ความคืบหน้าของการเล่นเพลงแสดงโดยโทนสีที่ค่อยๆ คลุม

รูปภาพอัลบั้ม

11  เพลงก่อนหน้า

กดส้ันๆ ย้อนกลับเพลงก่อนหน้า กดค้างไว้จะเร่งเพลงที่เล่นใน

ปัจจุบันไปข้างหลัง หลังปล่อยปุ่มจะเริ่มเล่นเพลง
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รายชื่อโฟลเดอร์ของ USB

ในหน้าเล่นเพลง USB แตะ  จะเข้าสู่หน้ารายการไฟล์ USB

See The Sun
Dido

《No Freedom》

Movin’ Out
Alex Goot

《Movin’ Out》

Music 1

File 1 File 1

Music 2 Music 3

4321
23:38

1 สามารถเล่นเพลงทั้งหมดในระดับชั้นนี้

2 แสดงถึงแฟ้มเอกสารย่อยทั้งหมดภายใต้แฟ้มเอกสารนี้

3 สามารถเปิดแฟ้มเอกสารนี้

4 สามารถเก็บบันทึก/ยกเลิกการเก็บบันทึกเพลงทั้งหมดของแฟ้ม

เอกสาร

เพลงบลูทูธ

ก่อนที่จะเล่นเพลงบลูทูธ กรุณาเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธก่อน ราย

ละเอียดอ้างอิงถึงบท "การจับคู่และการเชื่อมต่อบลูทูธ" ของ "โทร

ศัพท์บลูทูธ" ในบทนี้

หลังเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธกับระบบ แตะเขตวิทยุ/เพลงบนหน้า

อินเตอร์เฟสหลัก แตะ [เพลงบลูทูธ] เข้าสู่หน้าเล่นเพลงบลูทูธ
16:28 Hello

Hello

RADIO MY MSC USB BT iPod

1234
1 สลับเข้าเพลงถัดไป
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2

2 ชื่อเพลง นักร้อง

3 รูปภาพเริ่มต้นของเพลงบลูทูธ

4 สลับเข้าเพลงก่อนหน้า

ในหน้าเล่นเพลงบลูทูธ กดปุ่ม [MENU] บนแผงควบคุม หน้าจอจะ

แสดง [ตั้งค่าบลูทูธ] และ [การตั้งค่าเสียง]

แตะ[ตั้งค่าบลูทูธ] ระบบจะเข้าสู่หน้าตั้งค่าบลูทูธ

แตะ[การตั้งค่าเสียง] ระบบจะเข้าสู่หน้าตั้งค่าการปรับแต่งเสียง

เพลง iPod

แตะเขตวิทยุ/เพลงบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก เลือก[เพลง iPod] เข้าสู่

หน้าเล่นเพลง iPod

23:38 Merry X’mas

Merry 
X’mas

78 6

54321

RADIO MY MSC USB BT iPod

1 ความคืบหน้าของการเล่นเพลง

2 เล่น/หยุด

3 หน้าปกของอัลบั้ม
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4 การค้นหานักร้อง

5 ค้นหาอัลบั้ม

6 สลับเข้าเพลงถัดไป

7 ชื่อเพลง นักร้อง

8 สลับเป็นเพลงก่อนหน้า

กำรเล่นวีดีโอ

ระบบนี้รองรับไฟล์วีดีโอ WMV, ASF, H264, MPEG2, MPEG4, HD 

Video Playback

หมายเหตุ: เนื่องจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เนตมีอัดราการ
บีบอัด ความคมชัด หรือ ปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน ต้องถือผลการ
ถอดรหัสจริงเป็นหลัก

หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัยของท่าน เม่ือความเร็วรถเกิน 15 
กิโลเมตร/ชั่วโมง จะกระตุ้นโหมดปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ขณะนี้จะ
เล่นวีดีโอไม่ได้

หมายเหตุ: ระหว่างการคุยโทรศัพท์ ไม่สามารถเล่นวีดีโอ
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แตะเขตวีดีโอในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก สามารถเลือกอุปกรณ์ต่างๆ: 

[วีดีโอ USB], [วีดีโอ iPod] เข้าสู่รายการวีดีโอ แตะรายการวีดีโอใดๆ 

จะเล่นทันที

00:50:32 02:35:52

1 2 3 4 5 6 7
1 เวลาเล่นในปัจจุบัน

2 ย้อนกลับรายการการเล่น

3 วีดีโอก่อนหน้า

4 เล่น/หยุด

5 แถบแสดงความคืบหน้าของการเล่น

เลื่อนแถบแสดงความคืบหน้าของการเล่นยังด้านหน้าหรือด้าน

หลังจะย้อนกลับหรือกระโดดถึงจุดเล่นใดๆ

6 วีดีโอถัดไป

7 ระยะเวลารวมของวีดีโอ



ระบบปรับอำกำศและเครื่องเสียง

120

กำรเล่น AUX

แตะเขต AUX ในหน้าอินเตอร์เฟสหลักสามารถเข้าสู่หน้า AUX เชื่อม

ต่อ AUX สามารถเล่นเพลงหรือวีดีโอ AUX

ค้นดูรูปภำพ

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าพอร์ต USB ระบบจะโหลดรูปภาพจาก

อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

แตะเขตดูรูปภาพบนหน้าอินเตอร์เฟสหลักเข้าสู่โปรแกรมรูปภาพ 

ระบบเครื่องเสียงจะแสดงแฟ้มเอกสารที่บันทึกในอุปกรณ์

แตะเข้าแฟ้มเอกสาร แตะรูปภาพจะแสดงรูปภาพในหน้าจอ
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หน้าค้นหารูปภาพ
23:38

a12345654321.jpg

1 2 3 4 5 6 7
1 รูปภาพก่อนหน้า

2 รูปภาพถัดไป

3 หมุนรูปภาพทวนเข็มนาฬิกา

4 หมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา

5 การดูรูปภาพแบบเต็มจอ

6 การเล่นภาพสไลด์

7 ลบรูปภาพ

หมายเหตุ: ระบบนี้สนับสนุนการดูรูปภาพที่เก็บไว้ในแฟลชไดร์ฟ 
USB แต่เนื่องจากความแตกต่างของความคมชัดหรืออัตราส่วน
การอัดเป็นต้นของรูปภาพ ถือผลการถอดรหัสรูปภาพจริงเป็นหลัก

หมายเหตุ: ใช้นิ้วมือเลื่อนไปข้างซ้ายหรือข้างขวาของหน้าจอ
อย่างรวดเร็ว สามารถสลับเข้ารูปภาพก่อนหน้าหรือถัดไป
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ระบบปรับอำกำศ

แตะเขตระบบปรับอากาศในหน้าอินเตอร์เฟสหลักจะเข้าสู ่หน้า

ควบคุมระบบปรับอากาศและหน้าแสดง รายละเอียดอ้างอิงที่ "ระบบ

ปรับอากาศแบบอัตโนมัติ" ในบทนี้

หมายเหตุ: หากต้องการใช้งานแผงควบคุมระบบปรับอากาศและ
ระบบปรับอากาศและเครื่องเสียงในเวลาเดียวกัน ระบบจะปฏิบัติ
ตามค�าสั่งจากปุ่มกดแผงควบคุมระบบปรับอากาศก่อน

ฟังก์ชัน Mirrorlink

ฟังก์ชันนี้สามารถท�าให้โทรศัพท์กับระบบเครื่องเสียงควบคุมซึ่งกัน

และกัน คือสามารถใช้ระบบเครื่องเสียงควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งการ

รับสาย/โทรออก ฟังเพลงของโทรศัพท์ ใช้โปรแกรมน�าทางของ

โทรศัพท์เป็นต้น และสามารถใช้โทรศัพท์ควบคุมเอง

หมายเหตุ: โทรศัพท์ที่มีฟังก์ชัน MirrorLink จึงสามารถใช้ฟังก์ชัน
นี้  ป ัจจุบัน เพียงโทรศัพท์บางรุ ่นของแบรนด์ HTC SONY 
Samsung เป็นต้นมีฟังก์ชัน MirrorLink รายละเอียดโปรด
สอบถามผู้ให้บริการของแบรนด์

1 แน่ใจว่าโทรศัพท์มีฟังก์ชัน MirrorLink

2 ใช้สาย USB เชื่อมต่อโทรศัพท์และเครื่องควบคุมของระบบ

3 แตะ [MirrorLink] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก หลังเชื่อมต่อ

โทรศัพท์เข้าระบบ สามารถใช้ระบบน�าทาง-เครื่องเสียงควบคุม

โปรแกรมประยุกต์ของโทรศัพท์
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4 หากโทรศัพท์รองรับการหมุนจอภาพตามแนวนอน ระบบจะ

หมุนจอภาพตามแนวนอนพร้อมกัน มิฉะนั้น หน้าจอจะย่อ-ขยาย

เป็นไปตามสัดส่วนของจอตั้ง

5 กด [MENU] บนแผงควบคุม สามารถเลือกรายการ [กลับ] [เมนู] 

และ [หน้าแรก] ฯลฯ

กำรตั้งค่ำรถยนต์

แตะเขตก�าหนดค่ารถยนต์ที่หน้าอินเตอร์เฟสหลักจะเข้าสู่หน้าตั้งค่า

รถยนต์

กำรควบคุมกำรล็อกรถ
15:00

การล็อคประตูในขณะเดินทาง

เปิดหรือปิดฟังก์ชันล็อคประตูตามความเร็วรถตามความต้องการ
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การปลดล็อค

เปิดหรือปิดฟังก์ชันปลดล็อคประตูตามความต้องการ

โหมดปลดล็อค

สามารถเลือก "เฉพาะด้านผู้ขับขี่" หรือ "ประตูรถทั้งหมด" ตามความ

ต้องการ

การปลดล็อคแบบอัจฉริยะ*

สามารถเลือก "เฉพาะด้านผู้ขับขี่" หรือ "ประตูรถทั้งหมด" ตามความ

ต้องการ

กำรควบคุมไฟส่อง

1’

15:45 Some

1’

หน่วงเวลาปิดไฟหน้า (Follow me Home)

เลือก [ไฟส่องทางเข้าบ้าน] เปิด/ปิดฟังก์ชันหน่วงเวลาปิดไฟหน้า 

อนุญาตให้ผู้ขับขี่เลือกเปิดไฟถอยหลัง ไฟต�่าหรือไฟตัดหมอกหลัง

เวลาหน่วงไฟส่องน�าทาง

เลือก “หน่วงเวลา” สามารถก�าหนดระยะเวลาหน่วงไฟส่องน�าทาง 

ขอบเขตเลือกเป็น 30 วินาที~5 นาที เพิ่มขึ้นตามหน่วย 30 วินาที ค่า

เริ่มต้นเป็น 1 นาที
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ระบบไฟส่องน�าทาง (Find My Car)*

ขณะที่ใช้รีโมทปลดล็อครถยนต์ สามารถก�าหนดไฟส่องภายนอก

สว่างเป็นระยะหนึ่ง เพ่ือช่วยผู้ขับขี่ตามหารถยนต์ของตนในที่จอดรถ 

อนุญาตให้เลือกเปิดไฟถอยหลัง ไฟต�่าหรือไฟตัดหมอกหลัง

เวลาหน่วงไฟส่องน�าทาง

เลือก “หน่วงเวลา” สามารถก�าหนดระยะเวลาเปิดไฟส่องตามหา

รถยนต์ ขอบเขตเลือกเป็น 30 วินาที~5 นาที เพิ่มขึ้นตามหน่วย 30 

วินาที ค่าเริ่มต้นเป็น 1 นาที

รีเซ็ตค่ำเริ่มต้น
13:44 FM 89.7

แตะ [การตั้งค่าเดิม] จะเปิดฟังก์ชันนี้ ขึ้นข้อความ "กลับใช้การตั้งค่า

เดิม" แตะ [กลับใช้] จะข้ึนข้อความเตือน "จะกลับใช้การตั้งค่าเดิม

หรือไม่" โปรดเลือก "ใช่" หรือ "ไม่" ตามความต้องการ
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กำรตั้งค่ำ

แตะเขตตั้งค่าที่หน้าอินเตอร์เฟสหลักจะเข้าสู่หน้าตั้งค่า

กำรตั้งค่ำบลูทูธ

แตะ [บลูทูธ] จะเข้าสู่หน้าต้ังค่าบลูทูธ รายละเอียดอ้างอิงที่ “โทร

ศัพท์บลูทูธ” ในบทนี้

กำรตั้งค่ำกำรแสดง

แตะ [แสดงผล] จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าการแสดง และตั้งค่าการแสดงตาม

ความต้องการ

14:26

ON OFF

วอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหว

แตะ [ON] หรือ [OFF] ในเขตวอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหวจะเปิดหรือ

ปิดวอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหว หลังเปิดวอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหว 

ภาพของหน้าอินเตอร์เฟสหลักจะเปลี่ยนแปลงตามเวลา หากปิด 

ฟังก์ชันนี้ ภาพของหน้าอินเตอร์เฟสหลักจะเป็นภาพนิ่ง
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โหมดความสว่าง

แตะ [โหมดความสว่าง] สามารถเลือกโหมดกลางคืน โหมดกลางวัน 

หรือโหมดอัตโนมัติเพื่อปรับความสว่างของหน้าจอ

ความสว่างหน้าจอ

แตะ [ความสว่างหน้าจอ] สามารถปรับความสว่างของไฟเรืองแสงจอ 

แตะ  เพิ่มความสว่าง แตะ  ลดความสว่าง

โหมดสแตนด์บาย

แตะ [โหมดสแตนด์บาย] สามารถตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย สามารถ

เลือก [วันที่+เวลา] หรือ [นาฬิกา]

การปรับหน้าจอ

แตะ [ปรับหน้าจอ] ระบบจะเปิดหน้าต่างเตือน"ต้องการปรับหน้าจอ

ใหม่หรือไม่" แตะ [ใช่] สามารถปรับหน้าจอใหม่

ภาษา (Language)

แตะ [ภาษา(Language)] สามารถเลือก [ภาษาไทย] หรือ [English] 

เป็นภาษาระบบ

หลังเปลี่ยนภาษาเสร็จ จะย้อนกลับสู่หน้าการตั้งค่าโดยตรง
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กำรตั้งค่ำเสียง

ในหน้าการตั้งค่า แตะ [เสียง] สามารถเข้าสู่หน้าปรับแต่งเสียง

Arkamys 3D Sound

ON OFF

ON OFF

15:23 FM 97.50

สมดุลของเสียง

แตะ [สมดุลของเสียง/การเบาเสียง] สามารถเข้าสู่หน้าปรับความ

สมดุล สามารถปรับความสมดุลของเสียงเพื่อให ้ผู ้นั่ ง ท้ังหมด

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่สมดุล

/

9:38  AM

แตะ  หรือ  ปรับความสมดุลของเสียงล�าโพงด้านหน้า-หลัง

แตะ  หรือ  ปรับความสมดุลของเสียงล�าโพงด้านซ้าย-ขวา
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Arkamys 3D Sound

สามารถเปิดปิด Arkamys 3D Sound และสามารถเลือกผู้โดยสาร

ทั้งหมดหรือผู้ขับขี่ตามความต้องการ

Arkamys 3D Sound

ON OFF

ON OFF

13:38 FM 97.50

การปรับรูปแบบเสียง

การปรับรูปแบบเสียงสามารถตั้งโหมดเสียงตามความต้องการ

16kHz

0

5kHz

1

1kHz

3

500Hz

4

80Hz

-1

ON OFF

การปรับรูปแบบเสียงที่ได้ก�าหนดล่วงหน้ามีดังต่อไปน้ี: คลาสสิค, 

ป๊อป, แจ๊ส, โวโคล, ร็อค และ ที่ก�าหนดเอง หกรายการ

แตะ  หรือ  สามารถปรับเส้นโค้งของเครื่องปรับรูปแบบเสียง 
เมื่อเปลี่ยนค่าอันใดๆ ของช่วงคลื่น ที่ก�าหนดเอง (CUSTOM) จะส่อง
แสงสว่างโดยอัตโนมัติ แสดงว่าได้เลือกรายการนี้ เมื่อออกจากการตั้ง
ค่าเครื่องปรับรูปแบบเสียง ระบบจะบันทึกข้อมูลการตั้งค่าโดย

อัตโนมัติ
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หมายเหตุ: เครื่องปรับรูปแบบเสียงสามารถแต่งไฟล์เพลงเท่านั้น 
หากต้องการปรับแต่งเสียงอื่นๆ โปรดใช้ปุ่มหมุนปรับความดังเสียง
หรือปุ่มกดบนพวงมาลัย

การชดเชยความดังเสียง

แตะ [ชดเชยความดังเสียง] ระบบสามารถชดเชยความดังเสียงเมื่อใช้

เสียงทุ้ม

การปรับเสียงตามความเร็ว

การปรับเสียงตามความเร็วมี 4 ระดับให้เลือก: ต�่า กลาง สูง ธรรมดา 

ผู้ใช้สามารถเลือกตามความต้องการหรือเลือกปิด

ความดังเสียง

สามารถตั้งความดังเสียงเตือนของระบบ แตะ   ลดระดับเสียง

ระดับเสียงเตือนของรถยนต์

แตะ [ระดับเสียงสัญญาณเตือน] จะตั้งค่าระดับเสียงเตือน สามารถ

เลือก [ปกติ] และ [ดังมาก]

เสียงเรียกสาย

แตะ [เสียงเรียกสาย] สามารถเลือกเสียงเรียกเข้า

เพลงเปิดเครื่อง

แตะ [เพลงเปิดเครื่อง] สามารถเปิดหรือปิดเพลงเปิดเครื่อง

เสียงปุ่มสัมผัส

แตะ [เสียงปุ่มสัมผัส] สามารถเปิดหรือปิดเสียงปุ่มสัมผัส ยกเว้นเสียง

แป้นคีย์เบอร์โทรศัพท์

เสียงปุ่มกดหมายเลขแบบสัมผัส

แตะ [เสียงปุ่มกดหมายเลขแบบสัมผัส] เพียงสามารถตั้งค่าเปิดหรือ

ปิดเสียงแป้นคีย์เบอร์โทรศัพท์
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2

กำรตั้งค่ำเวลำและวันที่

ในหน้าการตั้งค่า แตะ [เวลา] สามารถเข้าสู่หน้าตั้งค่าเวลาและวันที่

ON OFF

13:38 AM

2016/01/15

ตั้งค่าวันที่

สามารถตั้งค่าวันที่

ตั้งเวลา

สามารถตั้งค่าเวลา

การเลือกโหมดแสดงวันที่

ระบบสามารถเลือกรูปแบบวันที่หลายแบบ เช่น วัน-เดือน-ปี, เดือน-

วัน-ปี, ปี-เดือน-วัน

การใช้รูปแบบเวลา 24 ชั่วโมง

สามารถเปิดหรือปิดโหมดรูปแบบเวลา 24 ชั่วโมงตามความต้องการ
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กำรตั้งค่ำระบบ

ในหน้าตั้งค่าระบบ แตะ [ระบบ] เข้าสู่หน้าตั้งค่าระบบ สามารถอ่าน

และตั้งค่าสถานะและฟังก์ชันพื้นฐานของระบบ

PDSN

สามารถอ่านหมายเลข PDSN, เวอร์ชันซอฟแวร์, เวอร์ชันฮาร์ดแวร์, 

เวอร์ชันเฟิร์มแวร์, ท่ีอยู ่ MAC บลูทูธ, เวอร์ชันซอฟแวร์ MCU, 

หมายเลข MBSN

รีเซ็ตการตั้งค่า

ในหน้าการตั้งค่าระบบ แตะ [รีเซ็ตการตั้งค่า] ระบบจะเตือน"ตั้งค่า

แบบมาตรฐาน?

หลังรีเซ็ตการตั้งค่า ระบบจะตั้งค่าระบบเครื่องเสียงเป็นค่าเริ่มต้น แต่

จะไม่ลบข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน โปรดระมัดระวัง

การตั้งค่าโรงงาน

ในหน้าการตั้งค่าระบบ แตะ [ตั้งค่าโรงงาน] ระบบจะเตือน "ลบข้อมูล

ผู้ใช้ทั้งหมด?"

หลังตั้งค่าโรงงานเสร็จ จะรีเซ็ตค่าเป็นค่าเริ่มต้นและลบข้อมูลทั้งหมด

ในระบบเครื่องเสียง โปรดระมัดระวัง
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เบำะนั่ง

ข้อมูลโดยสังเขป

เพื่อไม่ให้รถยนต์เสียการควบคุมจนก่อให้เกิดการบาด

เจ็บ ห้ามปรับเบาะนั่งในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่

รถยนต์นี้ประกอบเบาะนั่งแถวหน้าแบบปรับได้ 6 ทิศทางหรือ 4 

ทิศทางและเบาะนั่งหลังแบบอิสระ

ต�าแหน่งเบาะนั่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ สามารถท�าให้ท่านขับรถอย่าง

สะดวกสบาย งอแขนเล็กน้อยจับพวงมาลัยและเข่างอเล็กน้อย จน

สามารถควบคุมอุปกรณ์ท้ังหมดได้ ขณะที่จะปรับระดับเบาะนั่งแถว

หน้า ควรระวังเมื่อลดระดับเบาะนั่ง อาจจะท�าให้ขาของผู้โดยสาร

แถวหลังโดนหนีบได้

ไม่ควรปรับพนักพิงหลังของเบาะนั่งแถวหน้าเอนไปด้านหลังเกินควร 

เข็มขัดนิรภัยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมุมพนักพิงหลังให้เป็นฉาก 

25° กับทิศทางแนวตั้ง นอกจากนี้ เพื่อลดอันตรายในการเปิดถุงลม

เสริมความปลอดภัย เบาะนั่งแถวหน้าต้องปรับให้ถอยหลังตามความ

เหมาะสม

พนักพิงศีรษะ

ปรับระดับพนักพิงศีรษะ ให้ส่วนบนของพนักพิงศีรษะอยู่

ระดับเดียวกันของศีรษะ ต�าแหน่งนี้สามารถลดความ

เสี่ยงเกิดการบาดเจ็บในขณะที่รถชน ห้ามปรับหรือถอด

พนักพิงศีรษะในขณะที่รถยนต์เดินทางอยู่

อย่าแขวนสิ่งของใดๆ ที่พนักพิงศีรษะหรือเหล็กขาพนัก

พิงศีรษะ

ประโยชน์ของพนักพิงศีรษะคือป้องกันศีรษะเอนไปข้างหลังเกินไปใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงเกิดการ

บาดเจ็บต่อส่วนคอและศีรษะ
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3A B

พนักพิงศีรษะมี 3 ระดับให้ปรับตั้ง

เมื่อปรับตั้งพนักพิงศีรษะจากระดับต�่าไประดับสูง สามารถดึงพนักพิง

ศีรษะขึ้นโดยตรง หลังถึงต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่าง

เบาๆ ให้แน่ใจว่าได้ล็อกพนักพิงศีรษะอย่างถูกต้องแล้ว หากต้องการ

ถอดพนักพิงศีรษะออก กดปุ่มสองข้างพนักพิงศีรษะพร้อมกัน (รูป B)  

ดึงพนักพิงศีรษะขึ้นและเอาพนักพิงศีรษะออก

เมื่อปรับตั้งพนักพิงศีรษะจากระดับสูงไประดับต�่า กดปุ่มข้างซ้ายพนัก

พิงศีรษะ (รูป A) และกดพนักพิงศีรษะลง หลังถึงต�าแหน่งที่ต้องการ 

กดพนักพิงศีรษะลงอย่างเบาๆ ให้แน่ใจว่าได้ล็อกพนักพิงศีรษะอย่าง

ถูกต้องแล้ว หากได้ปรับตั้งพนักพิงศีรษะถึงระดับต�่าสุด ต้องกดปุ่ม

สองข้างพนักพิงศีรษะพร้อมกัน (รูป B) และกดพนักพิงศีรษะลง
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กำรปรับเบำะนั่งแบบแมนนวล*

1 2

1 การปรับไปข้างหน้า/หลัง

ดึงคันปรับเบาะนั่งที่อยู่ใต้เบาะนั่งขึ้น (ต�าแหน่ง 1) เลื่อนเบาะนั่ง

ถึงต�าแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยคันปรับลง แน่ใจว่าเบาะนั่งได้

เข้าต�าแหน่งล็อกแล้ว

2 การปรับพนักพิงหลัง

ดึงมือจับ (ต�าแหน่ง 2) ขึ้นและปรับพนักพิงหลังถึงต�าแหน่งที่ท่าน

ต้องการ แล้วปล่อยมือจับลง
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3

กำรปรับเบำะนั่งแบบไฟฟ้ำ

12

3

1 การปรับไปข้างหน้า/หลัง

ผลักดันคันปรับ (ต�าแหน่ง 1) ยังด้านหน้าหรือด้านหลัง สามารถ

เลื่อนเบาะนั่งเดินหน้าหรือถอยหลัง

2 การปรับระดับของเบาะรองนั่ง

ผลักคันปรับ (ต�าแหน่ง 1) ขึ้นหรือลง สามารถปรับเบาะรองให้สูง

ขึ้นหรือต�่าลง

3 การปรับพนักพิงหลัง

ผลักดันคันปรับ (ต�าแหน่ง 2) ยังด้านหน้าและด้านหลัง สามารถ

ปรับพนักพิงหลังถึงมุมที่ต้องการ

4 การปรับพนักพิงเอว*

หมุนคันโยก (ต�าแหน่ง 3) ปรับระดับของพนักพิงเอว
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เบำะนั่งหลัง

กำรปรับพนักพิงของเบำะนั่งหลัง

ดึงปุ่มควบคุมอยู่ส่วนบนของพนักพิงหลังของเบาะนั่งหลังขึ้นจะปลด

ล็อกพนักพิงหลัง ขณะนี้ สามารถปรับพนักพิงหลังภายในขอบเขต

ก�าหนด (ประมาณ 14 องศา) หลังปรับถึงต�าแหน่งที่ต้องการ ปล่อย

ปุ่มควบคุมจะล็อกพนักพิงหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักพิงล็อกแล้ว

กำรพับเก็บเบำะนั่งหลัง

หากต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บของในห้องเก็บสัมภาระ สามารถปรับพนัก

พิงศีรษะทั้งหมดของเบาะนั่งหลังให้ต�่าลง (หรือถอดออก) จากนั้นดึง

ปุ่มควบคุมสองข้างขึ้นและพับไปด้านหน้า

หมายเหตุ: หากพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งหลังไม่ได้ต้ังถึงต�าแหน่ง
ต�่าสุดหรือพนักพิงหลังของเบาะนั่งแถวหน้าเอนไปด้านหลังเกิน
ควร เมื่อพับเก็บเบาะนั่งแถวหลังอาจจะท�าความเสียหายแก่ด้าน
หลังของเบาะนั่งแถวหน้า ห้องเก็บของเล็กหรือพนักพิงศีรษะของ
เบาะนั่งหลัง

กำรเปิดและล็อกพนักพิงหลังของเบำะนั่งหลัง

เมื่อเปิดพนักพิงหลังของเบาะน่ังหลังอีกครั้ง ดึงปุ่มควบคุมพนักพิง

หลังขึ้น ปลดล็อกและดันพนักพิงหลังถึงต�าแหน่งเหมาะสม หลังได้ยิน

เสียงกริ๊ก หมายความว่าพนักพิงหลังเข้าล็อก

หมายเหตุ: เม่ือปรับพนักพิงหลังกลับถึงต�าแหน่งที่ต้องการ ต้อง
แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ติดค้าง
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3

เข็มขัดนิรภัย

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และตรวจสอบว่าผู ้

โดยสารทั้งหมดได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีด้วย ห้าม

ให้คนนัง่ในเบาะนัง่ทีไ่ม่สามารถคาดเขม็ขัดนิรภัยอย่างถูก

วธิ ีเมือ่เกดิรถชน ถ้าคาดเขม็ขดันริภยัอย่างไม่ถกูวธิ ีอาจ

จะท�าให้เกดิการบาดเจบ็อย่างร้ายแรงหรือเสียชวีติ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถใช้แทนเข็มขัด

นิรภัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยเพียงเป็นอุปกรณ์เสริม

ความปลอดภัยในขณะที่ถูกกระตุ้น และถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยไม่สามารถกระตุ ้นใช้งานได้ในอุบัติเหตุทุก

ประเภท ไม่ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยจะกระตุ้นหรือ

ไม่ เข็มขัดนิรภัยก็สามารถลดความเส่ียงต่อการเกิดบาด

เจ็บหรือการเสียชีวิตในขณะท่ีเกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้น 

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถกูต้อง

ห้ามปลดเข็มขัดนิรภัยในระหว่างการเดินทาง เพราะ

ฉะนั้น อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือการ

เสียชีวิตในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกฉุกเฉิน

เมื่อผู ้ขับขี่ไม่อยู ่ในที่นั่ง ห้ามล็อกเข็มขัดนิรภัยหรือใช้

แผ่นเหล็กเสียบเข้าตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยแทน มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เครื่องยนต์บางรุ่นสตาร์ทโดยอัตโนมัติใน

ขณะที่ผู่ขับขี่ไม่อยู่

รถคันนี้ได้ติดตั้งไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เพื่อเตือนท่าน

คาดเข็มขัดนิรภัย

ในระหว่างการเดินทาง ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพราะ:

ท่านไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าท่านจะประสบอุบัติเหตุหรือไม่ 

และไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุล่วงหน้า

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสารที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะได้รับ

การปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู้โดยสารท่ีไม่ได้คาดเข็มขัดจะได้

รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต ตามประสบการณ์การใช้เข็มขัด

นิรภัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า: ในอุบัติเหตุการชนส่วนใหญ่ การ

คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

เพราะฉะน้ัน ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องใน

ขณะเดินทาง แม้กระทั่งเป็นการเดินทางสั้นๆ
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ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย

ผู้โดยสารที่นั่งบนเบาะนั่งแถวหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

อย่างถูกวิธีเช่นกัน มิฉะนั้น ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีจะถูกกระเด็นไปด้านหน้าเมื่อเกิด

อุบัติเหตุ นอกจากอันตรายต่อตน ยังเป็นอันตรายต่อผู้

ขับและผู้โดยสารอื่นๆ

ในระหว่างการเดินทาง ความเร็วเคลื่อนท่ีของผู ้โดยสารเท่ากับ

รถยนต์

เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน ผู้โดยสารบน

รถจะไม่สามารถหยุดได้ แต่จะเคลื่อนที่ยังข้างหน้าตามความเร็วก่อน

เกิดเหตุ จนกว่าได้ชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจะสามารถหยุดการเคลื่อนที่

ส่ิงของดังกล่าวอาจจะเป็นพวงมาลัย แผงหน้าปัด กระจกบังลมหรือ

ส่ิงของใดๆ ที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่ แต่ผู้โดยสารท่ีได้คาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีจะได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดการชนหรือเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัยจะล็อกกับท่ีโดยอัตโนมัติ เพื่อชะลอ

ความเร็วการเคลื่อนที่ของท่านพร้อมกับรถยนต์ ป้องกันการเคลื่อนที่

ที่เสียการควบคุมท�าให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

เนื่องจากการท�างานของเข็มขัดนิรภัย ท่านจะได้ระยะทางและระยะ

เวลามากกว่ามาหยุดการเคลื่อนที่ และกระดูกของท่าน ซึ่งเป็นส่วนที่

แข็งแรงที่สุดของร่างกายจะรับแรงกระแทก นี่ก็คือเหตุผลส�าคัญที่ว่า

ท�าไมการคาดเข็มขัดนิรภัยมีความส�าคัญมาก

เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็ก ถ้าใช้แขนไปค�้าจุนร่างกายเป็นการกระท�าที่

อันตรายมาก แม้กระทั่งรถยนต์ชนด้วยความเร็วต�่า ก็จะก่อให้เกิดแรง

กระแทกที่แขนรับไม่ไหวต่อร่างกาย เพราะฉะน้ัน ต้องคาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาในการเดินทาง
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วิธีกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไม่ถูกวิธี อาจ

จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิต

เข็มขัดนิรภัยทุกสายส�าหรับผู้นั่งหนึ่งคนในการใช้งานทุก

ครั้ง ห้ามหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกัน

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกันกับเด็กหรือทารกที่อุ้มไว้

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องถอดเสื้อชั้นนอกที่หนาแน่น 

เพื่อไม่ลดประสิทธิผลของเข็มขัดนิรภัย

ห้ามให้เข็มขัดนิรภัยคาดส่ิงของที่แหลมคมหรือแตกง่าย 

เช่น ปากกาหมึกซึม แว่นตาและกุญแจเป็นต้น มิฉะน้ัน 

อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มแก่ผู้ใช้เข็มขัดนิรภัย

การเอียงนอนบนรถในขณะที่รถยนต์วิ่งอยู่จะอันตราย

มาก ถ้าเอียงนอนบนเบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถ

ปกป้องผู ้นั่งอย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

ร่างกายของท่านจะผ่านเข็มขัดไหล่ จนท�าให้ส่วนคอหรือ

ส่วนอื่นของร่างกายบาดเจ็บ ส่วนเข็มขัดผ่านกระดูก

เชิงกรานจะเลื่อนถึงหน้าท ้องของท่านและส่งแรง

กระแทก ท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งในรถยนต์ของท่าน ส�าหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่

เท่านั้น เพราะฉะนั้น เนื้อหาดังกล่าวเพียงเหมาะสมกับกลุ่มคนที่มี

ความสูงเท่ากับผู้ใหญ่ปกติ ส่วนเนื้อหาของเข็มขัดนิรภัยส�าหรับเด็ก 

อ้างอิงที่ “วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยส�าหรับเด็ก”

เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดในรถยนต์คันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด

เพ่ือปกป้องผู้นั่งในระหว่างการเดินทาง ผู้นั่งต้องวางเท้าบนพื้นด้าน

หน้าตลอด น่ังตรง พนักพิงหลังไม่ควรเอียงไปข้างหลังเกินควร พิง

แนบกับพนักพิงหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี
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เข็มขัดนิรภัยแบบสำมจุด

ขั้นตอนการใช้เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดที่ถูกวิธี

1 ปรับตั้งเบาะนั่งถึงต�าแหน่งเหมาะสมและนั่งอย่างถูกต้อง

2 จับลิ้นโลหะดึงเข็มขัดออกจากส่วนบนของไหล่อย่างราบรื่น แล้ว

ดึงให้คาดผ่านหน้าอก แน่ใจว่าเข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว

3 ดันลิ้นโลหะเข้าตัวล็อกจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อกแน่นแล้ว

4 ดึงเข็มขัดส่วนไหล่ยังข ้างบน เพื่อปรับเข็มขัดส่วนกระดูก

เชิงกรานให้ตึง

5 ถ้าต้องการปล่อยเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงของหัวเข็มขัดนิรภัย

ลงก็จะปลดล็อกได้ เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงรั้งกลับต�าแหน่งเดิม

โดยอัตโนมัติ
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ข้อควรระวัง

• ก่อนที่จะปิดประตู ต้องแน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยจะไม่กีดขวาง

การปิดประตู มิฉะนั้น เข็มขัดนิรภัยหรือรถยนต์อาจจะเสีย

หาย

• ถ้าดึงเข็มขัดนิรภัยเร็วเกิน เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดจะถูก

ล็อก ถ้ากรณีนี้เกิดข้ึน สามารถรั้งเข็มขัดนิรภัยกลับบางส่วน 

ก็จะปลดล็อกได้ แล้วค่อยๆ ดึงเข็มขัดนิรภัยให้คาดผ่าน

ร่างกาย

• ถ้าไม่สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากห่วงรั้งเข็มขัด อาจจะ

เพราะว่าเข็มขัดถูกร้ังกลับเร็วเกิน จนท�าให้เข็มขัดนิรภัยบิด

เบี้ยวในแผ่นปิดด้านข้าง สามารถดึงลิ้นโลหะแล้วค่อยๆ ดึง

เข็มขัดนิรภัยออก หลังแก้เกลียวเสร็จ ค่อยๆ รั้งกลับแผ่นปิด

ด้านข้าง

ข้อควรระวัง

• หลังใช้งานเข็มขัดนิรภัยด้านนอกของเบาะนั่งหลังเสร็จ ต้อง

วางสายคาดเข้าคลิปยึดเข็มขัดนิรภัยบนแผ่นปิดเสา D เพื่อ

ป้องกันสายคาดตกถึงด้านหลังของพนักพิงหลัง และส่งผล 

กระทบต่อการใช้งานต่อไป

• แม้ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้เรียบทั้งหมด เมื่อขับรถเดินทาง ยัง

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แต่ไม่ควรให้ส่วนที่บิดเกลียวของ

เข็มขัดนิรภัยสัมผัสกับร่างกายของผู้นั่ง ในกรณีนี้ ควรน�ารถ

เข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้
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ทิศทำงกำรดึงเข็มขัดนิรภัย

แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้คาดส่วนคอและหน้าท้อง ห้าม

ดึงเข็มขัดผ่านส่วนหลังหรือใต้แขน

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานพาดต�่าลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกรานและให้สัมผัสถึงต้นขาพอดี ห้ามคาดผ่าน

หน้าท้อง เม่ือเกิดอุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกราน

สามารถส่งแรงกระท�าต่อกระดูกเชิงกราน และลดความเป็นไปได้ที่

ท่านอาจจะเคลื่อนที่อยู ่ใต้เข็มขัดนิรภัย หากท่านเคลื่อนท่ีอยู ่ใต้

เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานจะส่งแรงกระท�าต่อหน้า

ท้องท่าน ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรืออันตรายต่อ

ชีวิต เข็มขัดส่วนไหล่ควรผ่านส่วนกลางของไหล่และคาดผ่านหน้าอก 

ถ้าเกิดการเบรกรถฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนไหล่จะ

ล็อกคงที่ ห้ามคาดผ่านส่วนคอ แขนหรือผ่านพื้นที่ใต้แขนหรือหลัง

เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของเข็มขัดนิรภัย ต้องรักษาให้เข็มขัด

นิรภัยเรียบและติดแนบกับร่างกายของผู้นั่ง ปรับเข็มขัดนิรภัย แน่ใจ

ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่หลวม

กำรปรับจุดยึดบนของเข็มขัดนิรภัย

ห้ามปรับระดับของเข็มขัดนิรภัยในระหว่างรถยนต์เดิน

ทางอยู่

ก่อนที่จะออกเดินทาง ต่องแน่ใจได้ปรับจุดยึดบนของ

เข็มขัดนิรภัยถึงระดับที่เหมาะสมและได้ล็อกแน่น มิ

ฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายต่อชีวิต

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
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ในต�าแหน่งเบาะนั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้าได้ประกอบเครื่อง

ปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัย เพื่อปรับระดับความสูง เพื่อให้ส่วนไหล่ของ

เข็มขัดนิรภัยคาดผ่านส่วนกลางของไหล่ เข็มขัดนิรภัยต้องห่างไกล

จากใบหน้าและส่วนคอ แต่ห้ามต�่ากว่าไหล่ ถ้าปรับระดับเข็มขัด

นิรภัยในส่วนไหล่ไม่ถูกต้องจะลดประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถฉุกเฉิน

กรุณาใช้งานจุดยึดบนของเข็มขัดนิรภัยตามขั้นตอนถูกต้องดังต่อไปนี้

1 จับเข็มขัดนิรภัยไว้

2 กดปุ ่มปล่อยและย้ายตัวปรับระดับถึงต�าแหน่งที่ต ้องการ 

สามารถเลื่อนบล็อกเพื่อย้ายต�าแหน่งตัวปรับระดับ

3 หลังย้ายตัวปรับระดับถึงต�าแหน่งที่ต้องการ ขณะที่ได้ปล่อยปุ่ม

ปล่อย ลองปรับตัวปรับระดับลง เพื่อแน่ใจว่าได้เข้าล็อกถึงที่สุด

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยของหญิงมีครรภ์

ถ้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อพบอุบัติเหตุการชน หญิงมี

ครรภ์และลูกอ่อนอาจจะไม่ได้รับการบาดเจ็บ เช่นเดียวกับผู้น่ังอื่นๆ 

ถ้าหญิงมีครรภ์ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การชนหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน อาจจะรับการบาดเจ็บที่รุนแรงกว่า
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ในช่วงตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอย่าง

ถูกวิธี เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ควรผ่านหน้าอกจากต�าแหน่งที่เหมาะสม 

เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานต้องพยายามพาดต�่าผ่านกระดูก

เชิงกราน และแนบกับส่วนล่างของท้องที่มีครรภ์ เข็มขัดนิรภัยต้อง

เรียบ ไม่กดดันส่วนท้องของหญิงมีครรภ์

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าอย่างละเอียด

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับคนพิกำร

เมื่อคนพิการนั่งรถ ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าอย่างละเอียด

พรีเทนชั่นเนอร์ (Pretensioner) ของเข็มขัดนิรภัย

พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยใช้งานได้คร้ังเดียว

เท่านั้น หลังถูกกระตุ้นใช้งานแล้วเปลี่ยนใหม่ หากไม่ได้

เปลี่ยนพรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยทันที จะลด 

ฟังก์ชันการป้องกันของระบบนิรภัยของเบาะนั่งแถวหน้า

หากพรีเทนชั่นเนอร์ถูกกระตุ ้นแล้ว เข็มขัดนิรภัยยัง

สามารถใช้งานได้ ในกรณีที่รถยนต์ยังสามารถเดินทาง

ต่อ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเปลี่ยนพรีเทนชั่นเนอร์

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยติดตั้งที่ด้านข้างของเครื่องดึงรั้ง

เข็มขัดนิรภัยของเบาะน่ังแถวหน้า แม้ว ่าไม ่สามารถมองเห็น 

พรีเทนชั่นเนอร์ได้ แต่ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเข็มขัดนิรภัย  

พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยจะท�างานคู ่กับถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย ขณะท่ีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุการชนระดับปานกลางถึงระดับ
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รุนแรงจากด้านหน้า และได้เงื่อนไขกระตุ้นพรีเทนช่ันเนอร์ พรีเทน- 

ชั่นเนอร์จะช่วยยึดเข็มขัดนิรภัยให้คงที่และไม่ให้ร่างกายของผู้นั่งพุ่ง

ไปด้านหน้ามากเกินไป

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยท่ีแผงหน้าปัดจะส่งสัญญาณเตือน

ปัญหาใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นของพรีเทนชั่นเนอร์ (อ้างอิงถึง“ไฟเตือน

และสัญญาณไฟ” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”)

พรีเทนชั่นเนอร์ใช้งานได้เพียงครั้งเดียว ถ้าถูกใช้งานในอุบัติเหตุการ

ชนหนึ่งครั้งแล้ว ต้องเปลี่ยนพรีเทนชั่นเนอร์ใหม่ ขณะเดียวกัน อาจ

จะต้องเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ของระบบเข็มขัดนิรภัย รายละเอียด

อ้างอิงท่ี "การเปลี่ยนช้ินส่วนประกอบของระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุรถชน" ของบท "ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย"

ข้อควรระวัง

• พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยจะไม่ท�างานในขณะที่

รถยนต์เกิดการชนเบาๆ

• พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยเป็นชิ้นส่วนรักษาความ

ปลอดภัย ถ้าจะเปลี่ยนหรือถอดประกอบต้องให้ช่างเทคนิค

มืออาชีพปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบทางเทคนิค 

ของบริษัทฯ เพื่อปัองกันความปลอดภัยของท่าน แนะน�า

ท่านติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น
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กำรตรวจสอบ บ�ำรุงรักษำและเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

กำรตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยที่มีรอยแตกหรือสึกหรออาจจะไม่สามารถ

ป้องกันผู้โดยสารในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะเข็มขัด

นิรภัยอาจจะแตกร้าวในการกระท�าของแรงกระแทก ถ้า

เข็มขัดนิรภัยแตกร้าวหรือสึกหรอไปแล้ว ต้องเปล่ียน

ทันที

แน่ใจว่าปุ่มปลดล็อกสีแดงของหัวล็อกเข็มขัดนิรภัยตั้ง

ขึ้นด้านบน เพื่อสามารถปลดล็อกได้ทันทีในขณะท่ี

จ�าเป็น

กรุณาตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ลิ้นโลหะ หัวล็อก 

เครื่องดึงร้ังเข็มขัดนิรภัยและกลไกยึดตามวิธีต่อไปนี้ว ่าสามารถ

ท�างานปกติหรือไม่

• เสียบล้ินโลหะของเข็มขัดนิรภัยเข้าหัวเข็มขัดนิรภัยท่ีตรงกัน ดึง

เข็มขัดนิรภัยอย่างรวดเร็วในต�าแหน่งใกล้หัวเข็มขัดนิรภัย 

เข็มขัดนิรภัยต้องสามารถล็อกได้

• ดึงลิ้นโลหะของเข็มขัดนิรภัยยังด้านหน้าอย่างรวดเร็ว กลไกล็อก

ควรจะล็อกโดยอัตโนมัติและป้องกันไม่ให้ดึงเข็มขัดนิรภัยออก

• ดึงเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดออก ตรวจสอบว่าสายเข็มขัดคล่องตัว

หรือไม่ และตัวสายจะมีรอยช�ารุด รอยหักและการสึกหรอหรือไม่

• หมุนเข็มขัดกลับ ตรวจสอบว่าจะหมุนกลับอย่างคล่อง ต่อเน่ือง

และสามารถหมุนกลับอย่างเต็มที่หรือไม่

• ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยมีช้ินส่วนประกอบที่หลวมหรือ

ช�ารุด หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติของระบบ

เข็มขัดนิรภัยหรือไม่

• ตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยท�างานปกติหรือไม่

หากไม่ได้ผ่านการตรวจใดๆ ดังกล่าว แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งทันที
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กำรบ�ำรุงรักษำเข็มขัดนิรภัย

ห้ามปรับแต่ง ถอดรื้อเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

งานซ่อมแซมอะไหล่ของระบบเข็มขัดนิรภัย ต้องให้ช่าง

เทคนิคมืออาชีพปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบทาง

เทคนิคของบริษัทฯ หากท�าการซ่อมแซมไม่ถูกวิธี  

พรีเทนชั่นเนอร์ของเข็มขัดนิรภัยอาจจะไม่สามารถ

ท�างานตามปกติเมื่อเกิดการชน จนเพิ่มความเส่ียงเกิด

อุบัติเหตุรุนแรงและการได้รับบาดเจ็บ เพื่อปัองกันความ

ปลอดภัยของท่าน แนะน�าท่านติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งในท้องถิ่น

แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแหลมคมติดในเข็มขัดนิรภัย ห้ามให้

ของเหลวหรือของแปลกปลอมตกเข้าในหัวล็อกของ

เข็มขัดนิรภัย มิฉะนั้นจะท�าให้ล้ินโลหะและตัวล็อกไม่

สามารถล็อกกันได้

เพียงให้ใช้น�้าอุ่นและสบู่ที่เป็นกลางท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้าม

ใช้สารละลายท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามฟอกขาวหรือย้อมสี

เข็มขัดนิรภัย มิฉะนั้นจะลดความแข็งแรงของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่าง

มาก หลังท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ ต้องใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด 

และตากลมจนแห้ง ก่อนที่เข็มขัดนิรภัยจะแห้งอย่างส้ินเชิง อย่าเก็บ

กลับเข้าเคร่ืองดึงร้ังเข็มขัดนิรภัย ควรรักษาความสะอาดและความ

แห้งของเข็มขัดนิรภัย

ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมอยู่ในเครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย จะชะลอความเร็ว

ของการรั้งเข็มขัดนิรภัย กรุณาใช้ผ้าแห้งท�าความสะอาดสิ่งสกปรก
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กำรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

อุบัติเหตุการชนจะท�าความเสียหายต่อระบบเข็มขัด

นิรภัยของรถยนต์ หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย 

อาจจะไม่สามารถปกป้องผู ้ใช้ตามปกติ จนท�าให้ผู ้

โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตในขณะท่ี

เกิดอุบัติเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุ ควรตรวจสอบและเปลี่ยน

ชิ้นส่วนประกอบที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนของเข็มขัดนิรภัย

หลังเกิดอุบัติเหตุการชนเบาๆ อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนเข็มขัด

นิรภัย แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน ชิ้นส่วนประกอบของระบบเข็มขัด

นิรภัย เช่น ล้ินโลหะ ตัวล็อก เครื่องรั้งอาจจะเสียรูปหรือเสียหาย 

แนะน�าให้น�ารถไปท�าการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยท่ี

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ข้อมูลโดยสังเขป

ถุงลมเสริมความปลอดภัยเพียงป้องกันผู้โดยสารในขณะ

ที่เกิดการชนกระแทกอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัยของ

เข็มขัดนิรภัย ซึ่งไม่สามารถใช้แทนเข็มขัดนิรภัย ขณะ

เกิดอุบัติเหตุ แม้ได้ประกอบถุงลมเสริมความปลอดภัย 

ยังต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี มิฉะนั้น ท่านอาจได้

รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงในขณะที่เกิดการชน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยประกอบด้วยเข็มขัดนิรภัย

แบบสามจุดสามารถป้องกันผู้ใหญ่อย่างดีที่สุด แต่ไม่ใช่

วิธีที่ดีส�าหรับเด็กและทารก ระบบเข็มขัดนิรภัยและ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยภายในรถยนต์ไม่ใช่

ออกแบบเพื่อป้องกันเด็กและทารก เด็กและทารกต้องใช้

อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กและทารกเฉพาะ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะประกอบด้วยชิ้นส่วนดังต่อไป

นี้ตามสเปคของรถยนต์

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (หากมีการติดตั้ง)

• ม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (หากมีการติดตั้ง)

• โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย
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รถยนต์คันนี้ได้ติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าสองตัว

ส�าหรับป้องกันผู ้ขับขี่และผู ้โดยสารแถวหน้า รถยนต์บางรุ ่นยัง

ประกอบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างเบาะนั่งแถวหน้าและม่าน

ลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าสองตัวติดต้ังในศูนย์กลางของพวง

มาลัยและแผงหน้าปัดเหนือกล่องเก็บของข้างแผงหน้าปัด ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านข้างประกอบภายในพนักพิงหลังของเบาะนั่งแถว

หน้าสองตัว ม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างประกอบภายในแผ่น

ปิดภายในหลังคารถ

ได้ติดสัญลักษณ์ค�าเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย “AIRBAG” ใน

ต�าแหน่งติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งในแผงหน้า

ปัดจะเตือนท่านว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือ/และพรีเทนชั่น- 

เนอร์ของเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง ขณะที่ปุ ่มสตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู ่

ต�าแหน่ง 2 ไฟเตือนการทดสอบระบบด้วยตนเองจะสว่างข้ึน และ

หลังจากประมาณ 6 วินาทีจะดับเอง

ถ้าเกิดกรณีดังต่อไปน้ี แนะน�าให้น�ารถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งทันที

• ขณะที่ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟเตือนไม่สว่าง

• ขณะที่ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON ไฟเตือนสว่างตลอด

และไม่ดับไป

• ขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ ไฟเตือนสว่างขึ้น
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กำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ถ้าท่านั่งที่ไม่ถูกต้อง การน่ังหรือพิงบนต�าแหน่งท่ีใกล้ถุง

ลมเสริมความปลอดภัย หากถุงลมเสริมความปลอดภัย

พองตัวขึ้น อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

เพื่อลดการบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึ้นเมื่อถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีตลอด

เวลา ผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้าควรนั่งอย่างถูกต้อง

และปรับต�าแหน่งเบาะนั่งเพื่อห่างจากถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยอย่างพอสมควร เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใน

ขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว ส�าหรับรถยนต์

ที่ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง/ม่านลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้าง ต้องแน่ใจว่าส่วนแขนห่าง

จากด้านข้างตัวถังรถอย่างพอสมควร เพ่ือหลีกเล่ียงการ

บาดเจ็บในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

ขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว เด็กและทารกที่

ไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันอย่างถูกต้องอาจจะได้รับบาด

เจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต ขณะท่ีน่ังบนรถ ห้ามอุ้ม

เด็กหรือให้เด็กนั่งบนหัวเข่า ขณะที่มีเด็กนั่งบนรถ ต้องใช้

มาตรการป้องกันเด็ก และห้ามชะโงกส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของร่างกายออกจากหน้าต่าง

การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะท�าให้

เกิดการฟกช�้า การกระแทกร่างกายหรือเกิดแผลเล็กน้อย

เนื่องจากการขยายตัวของถุงลม
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แนวทางพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยต้องไม่มี

สิ่งของกีดขวางใดๆ ห้ามวางสิ่งของใดๆ อยู่ระหว่างผู้

โดยสารและถุงลมเสริมความปลอดภัย ห้ามวางหรือติด

ตั้งสิ่งของใดๆ ที่ฝาครอบพวงมาลัยหรือฝาครอบถุงลม

เสริมความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดหรือบริเวณรอบข้าง 

ห้ามติดตั้งหรือจัดวางอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งของตกแต่งอยู่

บริเวณระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ถ้าพื้นท่ีระหว่าง

ผู ้ โดยสารและถุงลมเสริมความปลอดภัยมี ส่ิงของ

กีดขวาง ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะอัดลมตาม

ปกติไม่ได้ หรือถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะกระแทก

สิ่งของกีดขวางเข ้าร ่างกายผู ้โดยสารจนท�าให้เกิด

อันตรายอย่างรุนแรง

ขณะท่ีถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้น ชิ้นส่วน

ประกอบที่เก่ียวข้องของถุงลมเสริมความปลอดภัย* ใน

ต�าแหน่งพวงมาลัยและ/หรือแผงหน้าปัดและคานตาม

ยาวในสองข้างหลังคารถจะร้อนมาก ห้ามสัมผัสชิ้นส่วน

ประกอบของถุงลมเสริมความปลอดภัยทันทีหลังถุงลม

เสริมความปลอดภัยพองตัว เพื่อป้องกันเกิดการบาดเจ็บ

อย่าเคาะหรือกระแทกบริเวณถุงลมเสริมความปลอดภัย

หรือต�าแหน่งของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ถุง

ลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้นมาจนท�าให้ผู้น่ังได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต

ในขณะที่เกิดการชนกระแทก ยูนิตควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

ตรวจพบความเปลีย่นแปลงของความเรว็เน่ืองจากการชนกระแทก และ

ตดัสนิใจควรพองตวัหรอืไม่ การพองตวัของถงุลมเสรมิความปลอดภยั

จะเกิดขึน้อย่างทนัททัีนใดและรนุแรงมาก พร้อมส่งเสยีงดงัมากด้วย

ขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกรุนแรงจากด้านหน้า ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าที่พองตัวขึ้นอย่างเต็มที่และเข็มขัดนิรภัยที่

คาดไว้อย่างถูกวิธีสามารถจ�ากัดการเคลื่อนท่ีของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

แถวหน้า ลดความเสี่ยงของศีรษะและหน้าอกได้รับบาดเจ็บ ส�าหรับ

รถยนต์ที่ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างหรือ/และม่านลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้าง ในกรณีท่ีได้รับแรงกระแทกรุนแรงจาก

ด้านข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างเบาะนั่งแถวหน้าจะ

ระเบิดพองตัวออกจากด้านข้างเบาะรอง และพองตัวอย่างเต็มที่จน

กลายเป็นเบาะลมระหว่างผู้โดยสารแถวหน้าและด้านข้างของรถ เพื่อ

ป้องกันด้านข้างของร่างกายผู้นั่ง
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หากท่านนั่งตรงบนเบาะนั่งและแนบกับเบาะพิงหลัง เข็มขัดนิรภัย

และถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถช ่วยป ้องกันอย ่างมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ขณะท่ีเกิดการกระแทกอย่างรุนแรง ถุงลม

เสริมความปลอดภัยจะพองตัวออกอย่างรุนแรง ขณะนี้ หากท่านหรือ

ผู้โดยสารอื่นๆ ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และร่างกายเอียงไป

ด้านหน้า นั่งเอียงข้างหรือใช้ท่านั่งอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง จะมีโอกาสได้รับ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสูงกว่า

ข้อควรระวัง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถป้องกันส่วนล่างของ

ร่างกายผู้โดยสาร

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้ถูกออกแบบมาส�าหรับการ

กระแทกจากด้านหลังรถหรือการกระแทกเบาจากด้านหน้า 

และไม่ใช้ส�าหรับกรณีรถคว�่า ขณะที่เบรกรถอย่างฉุกเฉิน ก็

จะไม่สามารถท�างานได้

• การพองตัวและการยุบตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถป้องกันผลกระทบจาก

การกระแทกครั้งที่สอง

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะมีอนุภาคกระจาย

ออกมา ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ แต่อนุภาคเหล่า

นี้จะระคายเคืองผิวหนัง ต้องล้างท�าความสะอาดตาหรือ

ผิวหนังที่โดนระคายเคือง หากผิวหนัง (ตา จมูก ล�าคอ

เป็นต้น) เกิดการระคายเคือง ต้องพบแพทย์ทันที

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้วจะยุบตัวทันที 

เพื่อไม่บังสายตาของผู้ขับขี่
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะน่ังผู้โดยสารแถวหน้า 

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวจากด้านหน้า 

จะท�าให้เด็กและทารกได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสีย

ชีวิต

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้าห้ามใช้เท้า หัวเข่าหรือส่วน

อื่นของร่างกายไปสัมผัสหรือเข้าใกล้ฝาครอบถุงลมเสริม

ความปลอดภัย

หากแชสซีรับแรงกระตุกหรือแรงกระแทกอย่างรุนแรง 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะพองตัวขึ้น เพราะ

ฉะน้ัน ขณะที่ขับรถบนถนนขรุขระหรือผิวพื้นที่ไม่เรียบ 

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกันถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัวโดยบังเอิญจนก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

ถงุลมเสรมิความปลอดภยัออกแบบส�าหรบัการชนกระแทกแบบรนุแรง

จากด้านหน้าหรอืการชนกระแทกทีใ่กล้เคียงกัน ในกรณีดังต่อไปนี้หรือ

กรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

• รถยนต์ขับด้วยความเร็วสูงและเกิดการชนด้านหน้ากับผนังแข็ง

แรงที่อยู่คงที่

• แชสซีรถยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง หากรถยนต์ชน

กระแทกกับก้อนหิน ขอบถนนหรือผิวพื้นที่แข็งแรงจนตกเข้า

หุบเขาลึกหรือถ�้าลึก หรือรถยนต์กระเด็นขึ้นแล้วชนพื้นอย่าง

รุนแรงฯลฯ อาจจะท�าให้แซสซีรถยนต์เกิดความเสียหายอย่าง

รุนแรง
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง*

โครงสร้างและวัสดุของเบาะนั่งมีความส�าคัญต่อการ

ท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นอย่างมาก 

เพราะฉะนั้น ห้ามติดตั้งผ้าคลุมเบาะนั่ง เพราะจะขัด

ขวางการท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขณะที่เกิดการกระแทกด้านข้างอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านหน้าที่รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจากเบาะนั่งและ

พองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนถุงลมเสริมความปลอดภัยในข้างที่ไม่ได้

รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีที่ใกล้เคียง

กัน จะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

• รถยนต์กับรถโดยสารทั่วไปที่ขับด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเกิดการ

ชนด้านข้าง
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ม่ำนลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง*

ขณะที่เกิดการกระแทกด้านข้างอย่างรุนแรง ม่านลมเสริมความ

ปลอดภัยในข้างท่ีได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจากแผงครอบ

ภายในของหลังคารถและพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ม่านลมเสริมความ

ปลอดภัยในข้างท่ีไม่ได้รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไป

นี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน จะท�าให้ม่านลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

• รถยนต์กับรถโดยสารทั่วไปที่ขับด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเกิดการ

ชนด้านข้าง
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เงื่อนไขที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะท�างานหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็ว

รถ แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งของกระแทก ทิศทางกระแทกและความเร็วของ

การลดความเร็วรถที่เกิดขึ้นเนื่องจากการชนกระแทก หากแรง

กระแทกถูกดูดซึมหรือกระจายที่ตัวถังรถ ถุงลมเสริมความปลอดภัย

อาจจะไม่พองตัว แต่ตามความแตกต่างของแรงกระแทกในอุบัติเหตุ 

บางทีถุงลมเสริมความปลอดภัยก็จะระเบิดพองตัวได้ เพราะฉะนั้น 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวหรือไม่ ไม่ควรตัดสินตามสภาพ

ความเสียหายของรถยนต์

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่พองตัว

• ทิศทางการชนไม่ตรงกับศูนย์กลางรถ

• เกิดการชนด้านหน้ากับเสาไฟฟ้า เสาเครื่องหมายคมนาคม
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• ชนด้านล่างของประตูท้ายรถบรรทุก เกิดการชนแทรกเข้ากับรถ

บรรทุกหรือรถยนต์ฐานสูง

• ด้านหน้ารถเฉียงชนกับรั้ว

• การชนด้านข้างหรือด้านหลัง

• รถคว�่า
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงและม่ำนลมเสริมควำม
ปลอดภัยด้ำนข้ำง*

ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านข้างหรือม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างไม่

พองตัว

• เกิดการเฉี่ยวชนด้านข้าง

• ชนด้านข้างของมอเตอร์ไซค์
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• ชนห้องเครื่องยนต์จากด้านข้าง

• ชนห้องเก็บสัมภาระจากด้านข้าง

• รถคว�่า

• ด้านหน้ารถเฉียงชนกับรั้ว

• ด้านข้างชนกับเสา
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• เกิดการชนด้านหน้ากับรถยนต์ที่จอดนิ่งหรือเดินทางอยู่

• เกิดการชนด้านหลัง

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรแถวหน้ำปิด

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งผู ้

โดยสารแถวหน้า ยกเว้นได้ปิดถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านผู้โดยสารแถวหน้า

กรณีที่เบาะนั่งแถวหน้ามีผู้ใหญ่นั่งอยู่ ต้องเปิดสวิตช์ถุง

ลมเสริมความปลอดภัยถึงต�าแหน่ง “ON”

N

ON

PASSENGER
AIRBAG

OFF
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สวิตช์ปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยของผู ้โดยสารแถวหน้าอยู่ฝา

ครอบด้านซ้ายของแผงหน้าปัด เสียบกุญแจเข้าและหมุนถึงต�าแหน่ง 

“OFF” สามารถปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยผู้โดยสารแถวหน้า

กำรซ่อมแซมและกำรเปลี่ยนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

กำรซ่อมแซมถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

การใช้ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ไม่ถูกวิธีอาจจะท�าให้

เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ห้ามถอดและบ�ารุงรักษา

หรือปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบหรือวงจรไฟฟ้าเด็ดขาด

ห้ามปรับเปลี่ยนโครงรถ มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขณะที่ท� าความสะอาดฝาครอบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย ต้องใช้ผ้านิ่มที่แห้งหรือใช้น�้าสะอาดชุบผ้า 

ห้ามใช้สารละลายหรือสารท�าความสะอาด มิฉะนั้นจะส่ง

ผลกระทบต่อการท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ถ้ารถยนต์มีน�้ารั่วเข้า ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

อาจจะเสีย ในขณะนี้ แม้ไม่ได้เกิดการชนกระแทก ก็อาจ

จะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้นโดยบังเอิญ 

ควรดับเครื่องยนต์และปลดสายไฟแบตเตอรี่ทันที อย่า

ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้ง

หากไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างหรือสว่างตลอด หรือ

ด้านหน้าหรือด้านข้างรถยนต์มีการช�ารุดใดๆ และส่วนที่ครอบคลุม

โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยมีอาการเสียหาย แนะน�าให้ติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที

ข้อควรระวัง

งานซ่อมแซมใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบเข็มขัดนิรภัยหรือพวงมาลัย 

ต้องให้ช่างเทคนิคมืออาชีพปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบ

ทางเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อปัองกันความปลอดภัยของท่าน 

แนะน�าท่านติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น
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หลังเกิดอุบัติเหตุรถชน ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของ
ระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ถึงแม้ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้พองตัว อุบัติเหตุ

รถชนก็อาจจะท�าให้ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย 

หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย อาจจะไม่สามารถ

ท�างานตามปกติ และไม่สามารถป้องกันความปลอดภัย

ของท่านและผู้โดยสารอื่นๆ ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุรถชน

อีกครั้ง จนท�าให้ผู้นั่งได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสีย

ชีวิต เพื่อแน่ใจว่าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

สามารถท�างานตามปกติหรือไม่ หลังเกิดอุบัติเหตุรถชน 

ต้องน�ารถเข้าศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งไปเปล่ียนชิ้น

ส่วนประกอบที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนทันที

ถุงลมเสริมความปลอดภัยออกแบบเป็นชิ้นส่วนแบบใช้ครั้งเดียว ถุง

ลมเสริมความปลอดภัยพองตัวเมื่อใด จ�าเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน

ประกอบของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

กำรจัดกำรถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

หากท่านต้องการขายรถยนต์ของท่าน ต้องแจ้งเจ้าของใหม่ว่ารถยนต์

ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย และแจ้งวันที่เปลี่ยนโมดูลถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้วย

ถ้ารถยนต์หมดสภาพใช้งาน ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ยังไม่ได้ใช้

งานมาก่อนมีอันตรายแฝงอยู่ ก่อนที่จะก�าจัดรถยนต์ที่หมดสภาพใช้

งาน ต้องให้ช่างเทคนิคมืออาชีพปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบ

ทางเทคนิคของบริษัทฯ จัดให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวอย่าง

ปลอดภัย ขั้นตอนการจัดการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง
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ระบบป้องกันเด็ก

ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเก่ียวกับควำมปลอดภัยของที่นั่ง
ส�ำหรับเด็ก

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปีแนะน�าให้นั่งที่เบาะนั่งแถวหลัง เปรียบเทียบกับ

ผู้ใหญ่ กล้ามเนื้อและกระดูกของเด็กยังไม่เติบโตสมบูรณ์ เพราะ

ฉะนั้น เด็กและทารกต้องใช้ท่ีน่ังส�าหรับเด็กในขณะที่นั่งรถ เลือกติด

ตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวหลังตามอายุ ส่วนสูงและน�้าหนัก

ของเด็ก เพื่อป้องกันความปลอดภัยของเด็กและทารก

เพียงอนุญาตให้ใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กที่ถูกกฎหมายหรือได้มาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง (เช่น ECE-R44 ของยุโรป) เมื่อเลือกที่นั่งส�าหรับเด็ก โปรด

ตรวจอ่านเครื่องหมายหรือค�าแนะน�าขอบเขตน�้าหนักเด็กและวิธีการ

ใช้งานบนที่นั่งส�าหรับเด็ก

ขณะที่ติดตั้งและใช้งานที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของผู้ผลิตและข้อก�าหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมค�าแนะน�า

ด้านความปลอดภัยส�าหรับการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กในคู่มือเล่มนี้

การใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกวิธีจะลดความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บ

หรือระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นอย่างมากในขณะที่เกิด

อุบัติเหตุ ข้อควรระวังในการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กมีดังต่อไปนี้

• หากผู้โดยสารเป็นเด็ก ต้องเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสม

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

นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสม ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยภายในรถยนต์

โดยตรง มิฉะนั้นอาจจะท�าให้ท้องและส่วนคอได้รับบาดเจ็บ 

• ห้ามให้เด็กของท่านนั่งรถโดยไม่มีมาตรการป้องกัน

• ที่นั่งส�าหรับเด็กทุกตัวเพียงนั่งได้เด็กคนเดียว

• ห้ามผู้โดยสารอุ้มเด็กหรือทารกในขณะที่นั่งบนรถ

• เลือกที่น่ังส�าหรับเด็กที่เหมาะสมสามารถป้องกันความปลอดภัย

ของลูกท่าน

• รถยนต์คันนี้สามารถปรับตั้งพนักพิงหลังของเบาะนั่งหลัง กรณีที่

จะติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะน่ังแถวหลัง โปรดปรับตั้งพนัก

พิงหลังของเบาะนั่งแถวหลังถึงต�าแหน่งกลางและล็อกไว้

• หากติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งแถวหลัง ต้อง

ปรับเบาะน่ังแถวหน้าที่เกี่ยวข้องเลื่อนไปข้างหน้าตามความ
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เหมาะสม หากติดต้ังท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้าบนเบาะนั่ง

แถวหลัง อาจจะต้องปรับระดับพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งตาม

ความเหมาะสมด้วย

• ถึงแม้ว่าเด็กหรือทารกได้นั่งในที่นั่งส�าหรับเด็กก็ยังต้องใส่ใจและ

ดูแลเด็กและทารกด้วย

• กรุณาอย่าให้เด็กยืนในรถยนต์หรือคุกเข่าบนเบาะนั่ง มิฉะนั้น 

เด็กอาจจะกระเด็นขึ้นในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ และท�าให้เด็กเอง

หรือผู้โดยสารคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

• หากท่านั่งของเด็กไม่ถูกวิธีหรือร่างกายเอียงไปด้านหน้า จะเพิ่ม

ความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

• วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

การใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องของผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็ก หาก

ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี แม้เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยก็อาจ

จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

• ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุการชนหรือเบรกอย่างฉุกเฉิน ที่นั่งส�าหรับ

เด็กที่ไม่ได้ติดต้ังและยึดติดอย่างถูกต้อง อาจจะเคล่ือนที่และ

ท�าให้ผู้โดยสารคนอื่นในรถบาดเจ็บ เพราะฉะนั้น แม้ไม่มีเด็กหรือ

ทารกนั่งบนที่นั่งส�าหรับเด็ก ก็ต้องติดตั้งและยึดติดที่นั่งส�าหรับ

เด็กอย่างถูกต้อง

ค�ำเตือนกำรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งแถวหน้ำ

AIRBAG

ก่อนที่ได้เปิดฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารแถวหน้า ห้ามวางท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งผู้โดยสารแถวหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารก

อาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต
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ในกรณีพิเศษที่ต้องติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบน

เบาะนั่งผู้โดยสารแถวหน้า ต้องใช้กุญแจปิดฟังก์ชันถุง

ลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้า มิฉะนั้น

อาจจะท�าให้เด็กหรือทารกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ขณะที่ไม่ได้ติดต้ังที่น่ังส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร

แถวหน้า ต้องใช้กุญแจเปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านผู้โดยสารแถวหน้า

ขณะที่ติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู ้โดยสารแถว

หน้า ควรพยายามปรับเบาะนั่งผู ้โดยสารแถวหน้าให้

เลื่อนถอยหลังถึงที่สุด

ไม่ว่าบนต�าแหน่งไหน ห้ามให้เด็กหลายคนใช้เข็มขัด

นิรภัยเดียวกัน ถ้าเกิดอุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรง

กรุณาอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนความปลอดภัยบนแผ่นบังแดดอย่าง

ละเอียด เพื่อความปลอดภัย ต้องติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่ง

แถวหลัง ในกรณีพิเศษที่ต้องใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร

แถวหน้า ต้องระวังค�าเตือนดังกล่าวข้างต้น

ค�ำแนะน�ำส�ำคัญส�ำหรับกำรเดินทำงของเด็กหรือทำรกและ
ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง*

กรุณาอย่าให้เด็กอยู่บริเวณพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บ

เพื่อป้องกันเด็กและทารกได้รับบาดเจ็บ ต้องเลือกและยึด

ติดอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสมตามอายุ 

ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

ห้ามจัดวางของใดๆ ในขอบเขตการท�างานของถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงได้

รับบาดเจ็บ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนด้านข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

จะเป็นเครื่องปกป้องที่ดีให้แก่ผู้น่ัง ขณะที่กระตุ้นถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยท�างานจะเกิดแรงพองตัวรุนแรงมาก เพราะฉะน้ัน หากท่า

นั่งของผู้น่ังไม่ถูกต้อง อาจจะได้รับบาดเจ็บเน่ืองจากถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยเองหรือสิ่งของทั้งหมดที่จัดวางในขอบเขตการขยายตัวของ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
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เพราะฉะนั้น ต้องเลือกใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมเพื่อยึดเหน่ียว

เด็กในรถอย่างคงท่ีและถูกวิธี และได้เผื่อพื้นที่พอเพียงในระหว่างเด็ก

หรือทารกกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง หากเกิดอุบัติเหตุ ถุง

ลมเสริมความปลอดภัยสามารถขยายตัวอย่างราบรื่นและป้องกัน

ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีกำรติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์มำยึดให้คงที่

ก่อนที่ได้เปิดฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารแถวหน้า ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งแถวหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต
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กรุณาติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวหลังและใช้เข็มขัดนิรภัย

แบบ 3 จุดของรถยนต์มายึดที่นั่งส�าหรับเด็กให้คงที่

ใช้อุปกรณ์ ISOFIX ของรถยนต์ยึดให้คงที่

ห่วงยึด ISOFIX ตัวล่างของที่นั่งส�าหรับเด็กเป็นอุปกรณ์

ส�าหรับที่ น่ังส�าหรับเด็กท่ีมีตัวเชื่อม ISOFIX เฉพาะ 

เพราะฉะนั้น อย่ายึดเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งส�าหรับเด็กอื่น

หรือสิ่งของอื่นๆ ในห่วงนี้ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสี่ยง

ห่วงยึด ISOFIX ตัวบน (Top-tether) ของท่ีนั่งส�าหรับ

เด็กสามารถรับภาระของที่นั่งส�าหรับเด็กที่ติดตั้งอย่างถูก

วิธีเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับเข็มขัดนิรภัยหรือเข็มขัดท่ีใช้

กับผู้ใหญ่ หรือใช้มายึดสิ่งของหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในรถ

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งและถอดที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�า
แนะน�าที่เสนอโดยผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็ก

หมายเหตุ: รถยนต์คันนี้มีหัวต่อ ISOFIX (แสดงดังลูกศรในรูปต่อไป

นี้) ที่เชื่อมต่อที่นั่งส�าหรับเด็กประเภท ISOFIX กับเบาะนั่งแถวหลัง
สองข้าง กรุณาพยายามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวหลัง

• เสียบตัวคลุมพลาสติกรูปกรวยเข้าห่วง ISOFIX ที่อยู่ระหว่าง

เบาะรองกับพนักพิง

• เสียบตัวยึด ISOFIX ของที่นั่งส�าหรับเด็กเข้าตัวคลุมพลาสติกที่
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ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และเข้าล็อกกับห่วง ISOFIX

TOP TETHER

TOP TETHER

TOP TETHER

• รถยนต์รุ่นนี้ได้ติดต้ังห่วงช่วยยึดที่นั่งส�าหรับเด็ก (Top-tether 

แสดงดังลูกศรในรูปข้างต้น) อยู่หลังพนักพิงหลังของเบาะนั่งแถว

หลัง ถ้าสายดึงตัวบนของที่นั่งส�าหรับเด็กเป็นแบบสายเดี่ยว ต้อง

สอดผ่านช่องว่างระหว่างขาพนักพิงศีรษะ ถ้าเป็นสายคู่ ให้สอด

ผ่านสองข้างของพนักพิงศีรษะแถวหลัง

หมายเหตุ: ที่น่ังส�าหรับเด็กแบบมีสายดึงตัวบน ต้องเชื่อมต่อ

สายดึงตัวบนเข้าห่วงยึดสายดึงตัวบนอย่างแน่น

• หลังติดตั้งเสร็จ ออกแรงดันหรือเขย่าที่นั่งส�าหรับเด็กตามความ

เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งที่นั่งอย่างแน่นหนาแล้ว
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กลุ่มและต�ำแหน่งติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ควรใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 1.5 เมตรข้ึนไปสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์โดยตรง เบาะนั่งเด็ก

ต้องถูกต้องตามกฎระเบียบหรือได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบ ECE-R44 ของยุโรป

ควำมเหมำะสมของเบำะนั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะสมกับเบำะนั่งต่ำงๆ

กลุ่มคุณภำพ

ต�ำแหน่งที่นั่ง

ผู้โดยสำรแถวหน้ำ

เบำะนั่งริม

หน้ำต่ำงแถวหลัง

ที่กลำงของเบำะ

นั่งแถวหลัง

ไม่มีสวิตช์ล็อกถุง

ลมเสริมควำม

ปลอดภัยด้ำนผู้

โดยสำรแถวหน้ำ

มีสวิตช์ล็อกถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ด้ำนผู้โดยสำรแถวหน้ำ

ถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยเปิด 

(ON)

ถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยปิด 

(OFF)

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

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

กลุ่ม I (9~18 กิโลกรัม) X X U U U
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กลุ่มคุณภำพ

ต�ำแหน่งที่นั่ง

ผู้โดยสำรแถวหน้ำ

เบำะนั่งริม

หน้ำต่ำงแถวหลัง

ที่กลำงของเบำะ

นั่งแถวหลัง

ไม่มีสวิตช์ล็อกถุง

ลมเสริมควำม

ปลอดภัยด้ำนผู้

โดยสำรแถวหน้ำ

มีสวิตช์ล็อกถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ด้ำนผู้โดยสำรแถวหน้ำ

ถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยเปิด 

(ON)

ถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยปิด 

(OFF)

กลุ่ม II (15~25 กิโลกรัม) U U U U U

กลุ่ม III (22~36 กิโลกรัม) U U U U U

หมายเหตุ: ตัวอักษรในตารางนี้แสดงถึง

U = ที่นั่งส�าหรับเด็กประเภททั่วไปที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มคุณภาพนี้

X = ต�าแหน่งของเบาะนั่งนี้ไม่เหมาะสมกับที่นั่งส�าหรับเด็กในกลุ่มคุณภาพนี้
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ควำมเหมำะสมของเบำะนั่งส�ำหรับเด็ก ISOFIX ที่เหมำะสมกับเบำะนั่งต่ำงๆ

ต�ำแหน่งยึด

กลุ่มน�้ำหนักของเด็ก

กลุ่ม 0 กลุ่ม 0+ กลุ่ม I

แบบหันหลัง แบบหันหน้ำ แบบหันหลัง

ต�่ำกว่ำ 13 กิโลกรัม 9~18 กิโลกรัม

เบาะนั่งผู้โดยสารแถวหน้า
ประเภทขนาด

ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX
ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก

ต�าแหน่ง ISOFIX ภายนอก

ของเบาะนั่งแถวหลัง

ประเภทขนาด C, D, E1 A, B, B11 C, D1

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก IL2 IL2, IUF3 IL2

ต�าแหน่งกลางของเบาะนั่ง

แถวหลัง

ประเภทขนาด
ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก

หมายเหตุ: IL=ที่นั่งส�าหรับเด็ก ISOFIX ประเภทกึ่งทั่วไปพิเศษที่เหมาะสมกับความต้องการในใบแสดงรายการ กรุณาอ่านรายการรถยนต์ที่ผู้ผลิต

ที่นั่งส�าหรับเด็กแนะน�า

IUF=ที่นั่งส�าหรับเด็ก ISOFIX แบบหันหน้าประเภททั่วไปที่เหมาะสมกับกลุ่มคุณภาพนี้และความต้องการต่อขนาดและประเภท ISOFIX
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1ส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็กแบบท่ัวไปและกึ่งทั่วไป สามารถจ�าแนกขนาดและประเภทของ ISOFIX เป็นเกรด A~G สามารถอ่านข้อมูลระบุประเภท

ในที่นั่งส�าหรับเด็ก ISOFIX
2กลุ่ม 0+ แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กรุ่น ISOFIX Britax Romer Baby Safe Plus
3กลุ่ม I แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กรุ่น ISOFIX Britax Romer Duo Plus
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม 0/0+

เมื่อได้เปิดฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู ้

โดยสารแถวหน้า ห้ามติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งแถวหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต

ทารกที่มีน�้าหนักต�่ากว่า 10 กิโลกรัม (ปกติควรต�่ากว่า 9 เดือน) หรือ

ทารกที่มีน�้าหนักต�่ากว่า 13 กิโลกรัม (ปกติควรต�่ากว่า 24 เดือน) 

เหมาะใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบสามารถปรับให้นอนได้มากที่สุด

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม I

ก่อนที่ได้เปิดฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารแถวหน้า ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งแถวหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต

เด็กที่มีน�้าหนัก 9~18 กิโลกรัม (ปกติมากกว่า 9 เดือนและต�่ากว่า 4 

ขวบ) เหมาะสมใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังมากที่สุด และสามารถ

เลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้า



เบำะนั่งและอุปกรณ์ป้องกัน

177

3

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม II

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง หากมีความจ�าเป็นสามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้

แน่นอีกหน่อย

เด็กที่มีน�้าหนัก 15~25 กิโลกรัม (ปกติมากกว่า 3 ขวบและต�่ากว่า 7 

ขวบ) เหมาะใช้ที่น่ังส�าหรับเด็กพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของ

รถยนต์
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม III

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง หากมีความจ�าเป็นสามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้

แน่นอีกหน่อย

เด็กท่ีมีน�้าหนัก 22~36 กิโลกรัม ความสูงต�่ากว่า 1.5 เมตร (ปกติ

ประมาณ 7 ขวบหรือมากกว่า 7 ขวบ) เหมาะใช้เบาะรองเสริมส�าหรับ

เด็กพร้อมใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์
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180	 กุญแจ

183	 ล็อกป้องกันเด็ก

184	 ระบบกันขโมย

191	 การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์

198	 วิธีขับแบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

202	 อุปกรณ์ฟอกไอเสีย

204	 ระบบน�้ามันเชื้อเพลิง

206	 เกียร์ออโต้แบบคลัตช์คู่	6	สปีด	(TST)

217	 ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ	(AWD)*

220	 ระบบเบรก

232	 ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิกและป้องกันล้อหมุนฟรี

234	 ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง	(TPMS)*

236	 ระบบประหยัดน�้ามันแบบอัจฉริยะ	Start-Stop

241	 ระบบควบคุมความเร็วคงที่*(Cruise	Control	System)

244	 สัญญาณเตือนการจอด

247	 การบรรทุกของ
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กุญแจ

ข้อมูลโดยสังเขป

กรุณาเก็บรักษากุญแจส�ารองในที่ปลอดภัย อย่าเก็บไว้ใน

รถ

กรุณาอย่าเก็บกุญแจส�ารองในพวงกุญแจเดียวกัน 

เพราะสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าของกุญแจจะท�าให้

ระบบกุญแจและอุปกรณ์ควบคุมการเตือนภัยใช้งานไม่ได้

กุญแจรีโมทได้ติดตั้งวงจรไฟฟ้าชนิดความแม่นย�าสูง 

ต้องป้องกันแรงกระแทก การกัดกร่อนจากน�้า อุณหภูมิ

สูง ความชื้น แสงแดด สารละลาย แวกซ์และสาร

ท�าความสะอาด

รถยนต์คันนี้มีกุญแจรีโมทสองดอก ซึ่งท้ังสองดอกสามารถปลดล็อก

ทั้งหมดของรถยนต์

กุญแจที่เราจัดเตรียมให้ท่านได้เขียนรหัสระบบนิรภัยส�าหรับรถยนต์

ของท่านเฉพาะ กุญแจที่ไม่ได้เขียนรหัสส�าหรับรถท่านจะไม่สามารถ

สตาร์ทรถยนต์ได้

กุญแจรีโมทต้องอยู่ในขอบเขตท่ีก�าหนดเท่าน้ันจึงสามารถใช้งานได้ 

ควรระวังว ่าขอบเขตใช ้งานของกุญแจรี โมทบางทีขึ้นอยู ่ กับ

ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ปัจจัยด้านฟิสิกส์และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์

เพื่อความปลอดภัย หลังจากท่านล็อกประตูรถ กรุณาตรวจสอบว่าได้

เข้าล็อกแล้วหรือไม่

1 ปุ่มล็อก

2 ปุ่มเปิดฝากระโปรงหลัง
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3 ปุ่มปลดล็อก

หากกุญแจของท่านเสียหาย/ถูกขโมยหรือสูญเสีย กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเปลี่ยนกุญแจทันที กุญแจที่เสียหาย/ถูก

ขโมยจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์อีก หากท่านหาเจอกุญแจท่ี

หายไป สามารถน�าไปศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งและกระตุ ้น 

ฟังก์ชันใหม่

หมายเหตุ: กุญแจที่ท�าปั๊มเองมีโอกาสสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้ และ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของรถยนต์ท่าน หากต้องการ
เปลี่ยนกุญแจ แนะน�าท่านสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งในท้องถิ่น

หมายเหตุ: เนื่องจากเราต้องการเวลาสั่งท�ากุญแจใหม่ให้ท่าน 
กุญแจใหม่ไม่สามารถส่งมอบให้ท่านทันที

หมายเหตุ: เมื่อใช้กุญแจรีโมทควบคุมรถยนต์ ควรหลีกเลี่ยงกุญแจ
รีโมทเข้าใกล้อุปกรณ์ก�าเนิดสัญญาณรบกวนแรง (ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์) มิฉะนั้นจะส่งผล 
กระทบต่อฟังก์ชันของกุญแจรีโมท

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมท

หากพบกรณีดังต่อไปนี้ โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมท

• เมื่อใช้งานกุญแจรีโมท รู้สึกระยะห่างควบคุมสั้นลงอย่างชัดเจน

• ไฟเตือนของระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์ที่แผงหน้าปัด

กระพริบ จอแสดงข้อมูลทั่วไปของรถยนต์บางรุ่นขึ้นข้อความ 

“ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่กุญแจรีโมทต�่า”
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1 การเปิดกุญแจ

2 ออกแรงเปิดฝาครอบหลัง ( 1)

3 กดแบตเตอรี่และดันไปด้านหน้า (A) สามารถถอดแบตเตอรี่ (2) 

ออก

4 วางแบตเตอรี่ใหม่เข้าร่องกลมและแน่ใจได้เสียบเข้าร่องล็อกหลัง 

(B) เพื่อให้แบตเตอรี่สัมผัสกับแผงวงจรอย่างถูกต้องและเต็มที่

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ต้องวางขั้วให้ถูกต้อง (ขั้ว
บวกอยู่ด้านบน)

หมายเหตุ: แนะน�าใช้แบตเตอรี่รีโมทรุ่น CR2032

5 ปิดฝาครอบหลังของกุญแจรีโมทและออกแรงปิดให้สนิท เช็ค

ช่องว่างว่าเท่ากันรอบฝาครอบหรือไม่

6 สตาร์ทเครื่องยนต์ จับคู่กุญแจกับรถยนต์อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

• หากใช้แบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจจะ

ท�าให้กุญแจรีโมทเสีย ต้องใช้แบตเตอรี่ใหม่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 

ขนาดและมาตรฐานเดียวกันมาเปลี่ยนแทนแบตเตอรี่เก่า

• หากติดตั้งแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้กุญแจเสีย

• ต้องจัดทิ้งแบตเตอรี่เก่าตามข้อก�าหนดของกฎระเบียบทาง

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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ล็อกป้องกันเด็ก

ห้ามให้เด็กอยู่ในรถคนเดียว

กำรล็อกหรือปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก

• เปิดประตูหลังที่เกี่ยวข้องและใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กที่

เหมาะสมเสียบเข้าช่องล็อกป้องกันเด็ก (รูป A)

• ขันร่องล็อกถึงต�าแหน่งล็อกหรือปลดล็อก (รูป B)

หมายเหตุ: เวลาต้องการล็อกล็อกป้องกันเด็ก ประตูรถด้านหลัง
ขวาหมุนตามยังด้านขวาจนถึงต�าแหน่งเข้าล็อก ประตูรถด้านหลัง
ซ้ายหมุนยังด้านซ้ายจนถึงต�าแหน่งเข้าล็อก ทิศทางปลดล็อกตัว
ล็อกป้องกันเด็กตรงข้ามกับทิศทางเข้าล็อก

หลังล็อกป้องกันเด็กเข้าล็อก จะไม่สามารถเปิดประตูหลังที่เกี่ยวข้อง

ภายในรถโดยตรง แต่สามารถเปิดประตูจากภายนอก
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ระบบกันขโมย

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์และ

ระบบสัญญาณเตือนกันขโมย เพื่อความปลอดภัยและสะดวกใช้งาน 

บริษัทฯ แนะน�าท่านอ่านข้อความให้ละเอียดในบทนี้ เพื่อท�าความ

เข้าใจวิธีการเปิดและการยกเลิกระบบสัญญาณกันขโมยอย่างเต็มที่

ระบบตัดกำรท�ำงำนของเครื่องยนต์

ระบบตัดการท�างานของเคร่ืองยนต์สามารถเพื่อป้องกันรถยนต์ถูก

ขโมย กุญแจท่ีคู ่กันจึงสามารถปลดล็อกระบบตัดการท�างานของ

เครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์ได้

ระบบตัดกำรท�ำงำนของเคร่ืองยนต์ (กำรสตำร์ทเครื่องแบบ
ไร้กุญแจ)

กดปุ่ม ENGINE START/STOP บนแผงหน้าปัด ขณะที่ตรวจพบมี

กุญแจถูกต้องภายในรถยนต์ จะปลดล็อกระบบตัดการท�างานของ

เครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ

หากจอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “ไม่พบกุญแจอัจฉริยะ” หรือ 

“โปรดเสียบกุญแจเข้าต�าแหน่งสตาร์ทส�ารอง” โปรดวางกุญแจที่

สัญลักษณ์ ที่วางแก้วของแผงคอนโซลกลาง (โปรดอ้างอิงถึง 

“โปรแกรมส�ารองของการสตาร์ทรถยนต์” ของ “สตาร์ทเครื่องยนต์ 

(การสตาร์ทเครื่องแบบไร้กุญแจ)” ) ถ้ายังไม่สามารถสตาร์ทเคร่ือง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ระบบสัญญำณกันขโมย

กำรล็อกและกำรปลดล็อก

รถยนต์บางรุ่นสามารถเลือกใช้ “โหมดปลดล็อก” ของบท “ระบบ

ปรับอากาศและเครื่องเสียง” หรือ “การตั้งค่ารถยนต์” ในคู่มือระบบ

น�าทางและเครื่องเสียง เลือกปลดล็อกประตูด้านผู้ขับข่ีหรือประตู

ทั้งหมด

การควบคุมระบบกุญแจรีโมท (การสตาร์ทแบบไรกุ้ญแจ)

หากมีระบบสตาร์ทเครื่องแบบไร้กุญแจ เพียงท่านติดกุญแจรีโมทและ

เข้าใกล้รถยนต์ ก็สามารถล็อก ปลดล็อกประตูรถหรือเปิดประตูท้าย

ข้อควรระวัง

ขณะที่จะปลดล็อก ล็อกประตูรถด้วยกุญแจอัจฉริยะ ระยะห่าง

ระหว่างกุญแจรีโมทและมือจับประตูควรรักษาภายในขอบเขต 

1.5 เมตร

การล็อกแบบไร้กุญแจ

หลังกดปุ่ม ENGINE START/STOP ดับเครื่อง เมื่อลงจากรถยนต์และ

ปิดประตู เพียงกดปุ่มปลดล็อกบนมือจับประตูรถหนึ่งครั้ง (ไม่ต้องกด

ปุ่มล็อกของกุญแจรีโมท) จะล็อกประตูรถทั้งหมด ขณะเดียวกัน ไฟ

เตือนของระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์บนแผงหน้าปัดจะกระ

พริบ รถยนต์เข้าสู่สถานะเตือนกันขโมย

การปลดล็อกแบบไร้กุญแจ

กดปุ่มปลดล็อกของมือจับประตูด้านผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารแถวหน้า

หนึ่งครั้งจะปลดล็อกประตูรถ ดึงมือจับประตูรถอีกครั้งจะเปิดประตู
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ข้อควรระวัง

หลังใช้กุญแจรีโมทล็อกประตูรถ กดปุ่มปลดล็อกของมือจับประตู

รถจะปลดล็อกประตู หากไม่สามารถปลดล็อกหรือล็อกประตู

ด้วยวิธีปกติ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

กำรล็อกผิดพลำด

ถ้าจะล็อกรถยนต์ในขณะที่ประตูด้านผู้ขับข่ียังไม่ได้ปิดสนิท จะล็อก

ประตูรถไม่ได้ และระบบสัญญาณกันขโมยไม่ท�างาน

ถ้าจะล็อกรถยนต์ในขณะที่ประตูด้านผู ้ขับขี่ปิด แต่ประตูด้านผู ้

โดยสารหรือฝากระโปรงหน้า ประตูท้ายไม่ได้ปิดสนิท แตรจะส่งเสียง

เตือนหนึ่งครั้งเพื่อเตือนล็อกผิดพลาด ขณะนี้ จะใช้ฟังก์ชันบางส่วน

ของระบบสัญญาณเตือนกันขโมยได้ (สามารถป้องกันประตูรถหรือ

ประตูท้ายที่ได้ปิดสนิท แต่ไม่สามารถป้องกันประตูรถหรือประตูท้าย

ที่ไม่ได้ปิดสนิท) ขณะที่ได้ปิดประตูหรือประตูท้ายที่เปิดอยู่ ระบบจะ

ใช้ระบบสัญญาณกันขโมยอย่างเต็มที่
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สัญญำณไฟกันขโมย

RPM
X1000

1
2

3

4

5

6
7

80

Lock

ไฟเตือนนี้ท�าหน้าที่เตือนสถานะของระบบสัญญาณกันขโมย

• การท�างานของระบบสัญญาณเตือนกันขโมย

ไฟเตือนของระบบตัดการท�างานของเคร่ืองยนต์จะกระพริบ

จนกว่าจะยกเลิกการท�างาน

• ระบบสัญญาณไฟเตือนกันขโมยส่วนหนึ่งท�างาน (ล็อกผิดพลาด)

หากเกิดการล็อกผิดพลาดเน่ืองจากประตูรถข้างผู้ขับขี่ ระบบ

สัญญาณไฟเตือนกันขโมยไม่กระพริบและระบบไม่สามารถ

ป้องกันรถยนต์ หากเกิดการล็อกผิดพลาดเนื่องจากประตูบานอื่น 

ไฟเตือนของระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์จะกระพริบ

เสียงกันขโมย

หากสัญญาณกันขโมยถูกกระตุ้นให้ท�างาน ก่อนจะหยุดการท�างาน 

แตรจะส่งเสียงเตือน 10 ครั้ง ทุกครั้งประมาณ 30 วินาที กดปุ่มปลด

ล็อกหรือล็อกของกุญแจรีโมท แตรจะหยุดเตือน ขณะที่เปิดประตูรถ 

จอแสดงข้อมูลทั่วไปของรถยนต์บางรุ ่นจะขึ้นข้อความ “Alarm 

Triggered” พร้อมสัญลักษณ์
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สวิตช์ล็อกภำยในรถ

12

1 สวิตช์ล็อก

2 สวิตช์ปลดล็อก

หากระบบสัญญาณไฟของระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์ไม่

ท�างาน กดสวิตช์ล็อก (ต�าแหน่ง 1) สามารถล็อกประตูรถทั้งหมด กด

สวิตช์ปลดล็อก (ต�าแหน่ง 2) สามารถปลดล็อกประตูรถทั้งหมด

หมายเหตุ: หากระบบสัญญาณกันขโมยเปิดอยู่ เมื่อกดสวิตช์ล็อก/
ปลดล็อก จะไม่สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูได้ แต่จะเป็นการ
กระตุ้นการท�างานของระบบสัญญาณเตือน

หากประตูรถ ฝากระโปรงหน้า และประตูท้ายปิดอยู่ กดสวิตช์ล็อก

จากด้านใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์ล็อกภายในประตูจะสว่าง

หากการล็อกผิดพลาดเกิดขึ้นจากประตูรถ (ยกเว้นด้านคนขับ) ประตู

ท้าย หรือฝากระโปรงหน้า จากการล็อกประตูด้านใน ไฟแสดงสี

เหลืองบนสวิตช์ล็อกภายในประตูจะกระพริบ จอแสดงข้อมูลทั่วไป

แสดงภาพเปิดประตู/ฝากระโปรงที่เกี่ยวข้อง



กำรสตำร์ทเครื่องยนต์และกำรขับขี่

189

4

มือจับภำยในประตู

สามารถใช้มือจับภายในประตูรถเปิดประตูรถ

1 ดึงมือจับภายในประตูหนึ่งครั้งจะปลดล็อกประตู

2 ดึงมือจับภายในประตูอีกครั้งจะเปิดประตูรถ

กำรล็อกประตูในขณะเดินทำง

รถยนต์จะล็อกประตูรถท้ังหมดโดยอัตโนมัติในขณะที่ความเร็วรถเกิน 

15 กิโลเมตร/ชั่วโมง

กำรปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง OFF รถยนต์จะปลดล็อกประตู

รถทั้งหมดโดยอัตโนมัติ รถยนต์บางรุ่นสามารถเปิดหรือปิด “ปลด

ล็อกโดยอัตโนมัติ” ใน “การปลดล็อก” ของบท “ระบบปรับอากาศ

และเครื่องเสียง” หรือ “การตั้งค่ารถยนต์” ในคู่มือระบบน�าทางและ

เครื่องเสียง

ประตูท้ำย

หากจ�าเป็นต้องเปิดประตูท้ายระหว่างการเดินทางหรือ

ยางซีลระหว่างตัวถังรถกับประตูท้ายมีรอยแตก ต้อง

แน่ใจว่าได้ปิดหน้าต่างทั้งหมด และเลือกโหมดเป่าหน้า 

ตั้งค่าให้พัดลมท�างานด้วยความเร็วรอบสูงสุด เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ไอเสียเข้าสู่ห้องโดยสาร
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กดปุ่ม (รูป B) ค้างไว้เกิน 2 วินาทีจะเปิดประตูท้าย

กรณีที่ได้ปลดล็อกรถยนต์ สามารถใช้สวิตช์เปิดที่ประตูท้ายมาเปิด

ประตูท้าย (รูป A)

หมายเหตุ: ส�าหรับรถยนต์ที่มีฟังก์ชันสตาร์ทเครื่องแบบไร้กุญแจ 
หากตรวจพบมีกุญแจคู่กันภายในขอบเขต 1.5 เมตรในบริเวณ
ประตูท้าย สามารถกดปุ่มเปิดที่ประตูท้ายมาเปิดประตูท้าย (รูป A)

กำรเปิดประตูท้ำยในกรณีฉุกเฉิน

สายสลิงเปิดประตูท้ายในกรณีฉุกเฉินอยู่ด้านในของประตูท้าย

วางเบาะนั่งแถวหลังลง เพื่อเปิดปลั๊กสายสลิงเปิดประตูท้ายในกรณี

ฉุกเฉิน

ใช้มือถอดปลั๊กสายสลิงออก ดึงสายสลิงเปิดประตูท้ายในกรณีฉุกเฉิน

จะเปิดประตูท้ายจากด้านในประตูท้าย
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กำรสตำร์ทและดับเครื่องยนต์

ปุ่มสตำร์ทเครื่องยนต์ (กำรสตำร์ทแบบไร้กุญแจ)

ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ส�าหรับการสตาร์ทแบบไร้กุญแจอยู่แผงหน้าปัด

ด้านซ้ายมือของแกนพวงมาลัย เป็นสวิตช์ปุ่มกด 

หมายเหตุ: หากต้องให้ระบบท�างาน รีโมทกุญแจต้องอยู่ในรถยนต์ 
หากต้องการออกจากต�าแหน่งเกียร์จอดรถ ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์
ต้องอยู่ต�าแหน่ง ON/RUN/START และต้องเหยียบแป้นเบรก

ต�าแหน่งต่างๆ ของปุ่มกด ENGINE START/STOP มีฟังก์ชันดังนี้

ไฟแสดงไม่สว่าง (OFF)

• ในต�าแหน่งนี้ เครื่องยนต์ดับ

• หลังดับเครื่องยนต์ หากคันเกียร์อยู่ต�าแหน่งจอดรถ เมื่อประตูรถ

ท้ังหมดปิด โหมดการจุดระเบิดจะสลับเป็นโหมดจ่ายไฟเสริมให้

อุปกรณ์ไฟฟ้า (RAP) หากมีประตูบานใดบานหน่ึงเปิด จะสลับ

โหมดจุดระเบิดเป็น OFF

ไฟสีเหลือง (ACC)

• ในต�าแหน่งนี้ อนุญาตให้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น กระจกไฟฟ้า กระจก

มองข้างไฟฟ้าท�างาน

• เมื่อเครื่องยนต์ดับ กดปุ่มน้ีหน่ึงครั้ง ไม่เหยียบแป้นเบรก จะ

ท�าให้ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ACC

ไฟสีเขียว (ON/RUN/START)

• อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดสามารถใช้งานได้

• สตาร์ทและขับรถเดินทาง
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• เมื่อเคร่ืองยนต์ดับและคันเกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์ P หรือเกียร์ N 

เหยียบแป้นเบรก กดปุ่ม ENGINE START/STOP เมื่อเริ่มสตาร์ท

เคร่ืองยนต์ ปล่อยปุ่มกดสตาร์ท เครื่องยนต์จะสตาร์ทต่อหลาย

วินาทีจนรถยนต์ท�างาน

หมายเหตุ: เมื่อปุ่มกด ENGINE START/STOP ส่องแสงสีเหลือง 
หากไม่เหยียบแป้นเบรก กดปุ่ม ENGINE START/STOP อีกครั้งจะ
ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ แต่รถยนต์จะเข้าสู่สถานะไฟเขียว

หากรถยนต์ของท่านเข้าใกล้สัญญาณวิทยุคลื่นแรง ปุ่มกดสตาร์ท

เครื่องอาจจะใช้งานไม่ได้ เพราะสัญญาณวิทยุคลื่นแรงจะรบกวน

ระบบสตาร์ทเครื่องแบบไร้กุญแจ

กำรจ่ำยไฟเสริมให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ (RAP)

หลังเคร่ืองยนต์ดับ อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมดังต่อไปนี้ในรถยนต์ของท่าน

สามารถใช้งานอย่างมาก 10 นาที

• ระบบเครื่องเสียง

• กระจกไฟฟ้า

• ซันรูฟ *

ระบบเครื่องเสียงสามารถท�างานต่ออย่างมาก 10 นาทีหรือจนกว่าจะ

ได้เปิดประตูด้านผู้ขับข่ี กระจกไฟฟ้าและซันรูฟสามารถท�างานต่อ

อย่างมาก 10 นาทีหรือจนกว่าจะได้เปิดประตูบานใดบานหนึ่ง
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กำรสตำร์ทเครื่องยนต์ (กำรสตำร์ทแบบไร้กุญแจ)

ห้ามสตาร์ทเครื่องภายในพ้ืนท่ีที่ระบายอากาศไม่ได้เป็น

เวลานาน เพราะไอเสียที่รถยนต์ระบายออกมีคาร์บอน- 

มอนอกไซด์ จะท�าให้คนหมดสติหรือเสียชีวิตได้

หากใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดต�่าหรือเครื่องยนต์ดับ อาจ

จะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเครื่องยนต์เสีย ก่อนท่ีจะ

สตาร์ทเครื่องยนต์ โปรดอ่านบทความ “อุปกรณ์ฟอกไอ

เสีย” ในบทนี้อย่างละเอียด

ขั้นตอนกำรสตำร์ท

1 ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ไม่จ�าเป็น (รวมเครื่องปรับอากาศ)

2 ดึงเบรกมือขึ้น (อ้างอิงถึง“ระบบเบรก”)

3 แน่ใจคันเกียร์อยู่เกียร์ P หรือเกียร์ N

หมายเหตุ: หากคันเกียร์อยู่ต�าแหน่งอื่นๆ ก็ไม่สามารถสตาร์ท
เครื่องยนต์

4 เหยียบแป้นเบรก

5 กดปุ่ม ENGINE START/STOP บนแผงหน้าปัด และปล่อยปุ่มกด

เมื่อเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์

หมายเหตุ: หากเคร่ืองยนต์ไม่ท�างาน (แม้กระท่ังกดปุ่มสตาร์ท
ตลอด หลังสตาร์ทเคร่ือง 15 วินาทีก็จะดับไป เพื่อหลีกเลี่ยง
ท�าความเสียหายแก่มอเตอร์สตาร์ท) กดปุ่ม ENGINE START/
STOP อีกครั้ง จะท�าให้ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์กลับสถานะ ON และ
ตัดการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ หากต้องสตาร์ทเคร่ืองยนต์ใหม่ ไม่
เหยียบแป้นเบรกและกดปุ่ม ENGINE START/STOP อีกครั้ง หลัง
ปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ถึงต�าแหน่ง OFF ค่อยสตาร์ทเครื่อง

รอบเดินเบาของเครื่องยนต์จะต�่าลงหลังอุ่นเครื่องยนต์ หลังสตาร์ท

เครื่องยนต์ ห้ามเร่งความเร็วรอบเครื่องยนต์ทันที ค่อยๆ ควบคุม

เครื่องยนต์และเกียร์เพื่ออุ่นน�้ามันเครื่องและท�าให้น�้ามันหล่อลื่นชิ้น

ส่วนประกอบทั้งหมดท่ีต้องใช้งาน หากกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในรถ

หรือโดนรบกวน จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นข้อความเตือนไม่พบ

กุญแจอัจฉริยะ หากต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจรีโมท จอ 

แสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นข้อความเตือนเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจ

รีโมท แต่ยังสามารถขับรถต่อ



กำรสตำร์ทเครื่องยนต์และกำรขับขี่

194

หากไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์หลัง 5-10 วินาที อาจจะเพราะว่า

จ่ายน�้ามันเบนซินเกินควร ลงเหยียบคันเร่งถึงสุดและค้างไว้ กดปุ่ม 

ENGINE START/STOP ในเวลาเดียวกันและกดค้างอย่างมาก 15 

วินาที การสตาร์ทแต่ละคร้ังต้องห่างกันอย่างน้อย 10 วินาที เพื่อ

ระบายความร้อนมอเตอร์สตาร์ท หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ ปล่อยปุ่มกด

และคันเร่ง หากสตาร์ทเครื่องติดพักหนึ่งก็ดับไป ให้ปฏิบัติตามขั้น

ตอนดังกล่าวเช่นกัน เพื่อก�าจัดน�้ามันเบนซินท่ีเกินควรออกจาก

เครื่องยนต์

ข้อควรระวัง

• หากสตาร์ทเครื่องไม่ติด3ครั้งต่อเน่ืองกัน โปรดขอความช่วย

เหลือ หากท่านลองสตาร์ทเครื่องต่อ ต้องรอ 10 นาทีเพื่อให้

มอเตอร์สตาร์ทและแบตเตอรี่ฟื้นฟูสภาพ หากติดต่อสตาร์ท

หลายครั้งจะท�าให้มอเตอร์และแบตเตอรี่เสีย

• ขณะท่ีเครื่องหยุดท�างาน ห้ามให้ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่

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

นาน มิฉะนั้น แบตเตอรี่จะปล่อยไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าตลอด

• รถยนต์คันนี้มีระบบตัดการท�างานของเครื่องยนต์ กุญแจที่

ท�าปั๊มเองไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์คันนี้ได้

• เน่ืองจากรถยนต์จะใช้ระบบไฟฟ้าต่างๆ มาควบคุมตัวเอง 

เพราะฉะนั้น เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ หากบริเวณรอบข้างมี

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือรถยนต์ได้ติดวางอุปกรณ์ที่สามารถ

ก�าเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ อาจจะท�าให้ระบบควบคุม

ต่างๆ ของรถยนต์สตาร์ทท�างานผิดได้
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วิธีส�ำรองของกำรสตำร์ทรถยนต์

หากรถยนต์อยู่ในเขตท่ีมีสัญญาณรบกวนคลื่นแรง แบตเตอรี่กุญแจ

อัจฉริยะขาดไฟหรือฟังก์ชันสตาร์ทเครื่องแบบไร้กุญแจขัดข้อง หาก

ท่านลองกดปุ่ม ENGINE START/STOP มาสตาร์ทรถยนต์ จอแสดง

ข้อมูลทั่วไปอาจจะขึ้นข้อความ “ไม่พบกุญแจอัจฉริยะ” ขณะนี้ ไม่

สามารถใช้ปุ่มกดสตาร์ทรถยนต์

โปรดสตาร์ทรถยนต์ด้วยวิธีดังนี้

1 โปรดวางกุญแจที่สัญลักษณ์  ในที่วางแก้วของแผงคอนโซล

กลาง (ปลายที่ไม่มีห่วงกุญแจติดกับผนังด้านขวาของที่วางแก้ว) 

ปุ่มกดหันไปด้านบน (แสดงดังรูป)

2 จากนั้นเหยียบแป้นเบรก กดปุ่ม ENGINE START/STOP สตาร์ท

เครื่องยนต์

หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่และขับรถออกจากเขตที่มีสัญญาณรบกวน 

แต่ยังไม่สามารถใช้วิธีสตาร์ทเครื่องแบบไร้กุญแจตามปกติ กรุณาน�า

รถยนต์ไปท�าการซ่อมแซมที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง



กำรสตำร์ทเครื่องยนต์และกำรขับขี่

196

ข้อควรระวัง

วิธีส�ารองของการสตาร์ทรถยนต์เหมาะสมกับกรณีดังนี้

• กรณีที่แบตเตอรี่รี โมทไฟหมดและไม ่สามารถเปลี่ยน

แบตเตอรี่ทันที

• กรณีที่รถยนต์อยู่บริเวณมีสัญญาณรบกวนคลื่นแรง ใช้วิธี

ส�ารองสตาร์ทรถยนต์และขับรถออกจากเขตนั้น สามารถใช้

วิธีสตาร์ทเครื่องแบบไร้กุญแจ

กำรดับเครื่องยนต์

ดับเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 หลังจอดรถอย่างปลอดภัย เหยียบแป้นเบรก

2 ดึงเบรกมือขึ้น

3 โยกคันเกียร์เข้าเกียร์ P

หมายเหตุ: หากได้ดึงเบรกมือจนแน่น แต่คันเกียร์ไม่อยู่ใน
ต�าแหน่งจอดรถ (P) จะมีความเส่ียงเม่ือลงจากรถยนต์ หาก
เครื่องยนต์ยังท�างานต่อ รถยนต์อาจจะเคลื่อนที่อย่างคาดไม่
ถึงและก่อให้ท่านหรือคนอื่นได้รับบาดเจ็บ

4 กดปุ่ม ENGINE START/STOP ดับเครื่อง

หมายเหตุ: ส�าหรับรถยนต์ที่มีฟังก์ชันสตาร์ทเครื่องแบบไร้กุญแจ 
หากต้องการดับเครื่องเม่ือพบกรณีฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง กด
ปุ่ม ENGINE START/STOP ค้างไว้เกิน 4 วินาทีจะดับเครื่องยนต์

หมายเหตุ: หลังจากรถยนต์เดินทางด้วยความเร็วสูงหรือภาระ
บรรทุกหนัก (โดยเฉพาะในเขตอากาศร้อน) แนะน�าปล่อยให้
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เคร่ืองยนต์เดินเบาหลายนาทีค่อยดับเคร่ือง เพื่อให้ระบบหล่อเย็น
ท�างานต่อไป เพื่อลดอุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์
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วิธีขับแบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำรรันอินรถใหม่

เครื่องยนต์ ชุดเกียร์ เบรกและยางล้อต้องใช้เวลามาปรับตัว เพื่อตอบ

สนองความต้องการใช้งานประจ�าวัน เพราะฉะนั้น เพ่ือรักษา

ประสิทธิภาพและความทนทานของรถยนต์ ในระยะ 1500 กิโลเมตร

แรก โปรดปฏิบัติตามข้อเสนอดังต่อไปนี้

• ไม่ว่าเข้าเกียร์ไหน ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ห้ามเกิน 3000 

รอบ/นาที หรือความเร็วรถไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• ไม่ว่าเข้าเกียร์ไหน ต้องหลีกเลี่ยงเร่งความเร็วอย่างรุนแรงหรือ

เครื่องยนต์ท�างานโดยรับภาระหนัก

• ห้ามขับรถโดยก�าหนดค่าความเร็ว (ไม่ว่าเป็นความเร็วสูงหรือ

ความเร็วต�่า)

• พยายามหลีกเลี่ยงเบรกรถอย่างกะทันหัน

หลังรถยนต์ได้ขับผ่าน 1500 กิโลเมตร สามารถค่อยๆ เพิ่มความเร็ว

รอบของเครื่องยนต์

กำรรักษำสิ่งแวดล้อม

รถยนต์ของท่านได้ประยุกต์ใช้เทคนิคใหม่ล่าสุดเพื่อลดผลกระทบจาก

ไอเสีย

กำรขับรถแบบประหยัด

วิธีการขับรถของท่านจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของรถยนต์ 

และจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสิ้นเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิง

เป็นอย่างมาก

ต้องอุ่นเครื่องตามอุณหภูมิภายนอก หากอุ่นเครื่องนานเกิน จะสิ้น

เปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง และจะท�าความเสียหายสิ่งแวดล้อมด้วย

ก่อนที่ถึงอุณหภูมิปกติของเครื่องยนต์ หากเร ่งความเร็วอย่าง

กะทันหัน และเพิ่มภาระบรรทุกของเครื่องยนต์อย่างกะทันหัน อาจ

จะท�าความเสียหายเครื่องยนต์ได้
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เลือกต�าแหน่งเกียร์ที่เหมาะสม

เลือกต�าแหน่งเกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เดินทาง หลีกเลี่ยงให้

รถยนต์เดินทางด้วยเกียร์สูงแต่ความเร็วรถต�่า หรือด้วยเกียร์ต�่าแต่

ความเร็วรถสูง

การขับรถในพื้นที่ราบ

การเดินทางด้วยความเร็วคงที่จะประหยัดน�้ามันกว่าการขับแบบสลับ

เร่งความเร็วและเบรกรถบ่อยๆ ควรพยายามหลีกเลี่ยงการเร่ง

ความเร็ว การออกรถหรือการเบรกอย่างกะทันหัน การเร่งหรือลด

ความเร็วอย่างสม�่าเสมอจะประหยัดน�้ามัน ลดปริมาณไอเสียและลด

การสูญเสียของชิ้นส่วนมากกว่าการเร ่งหรือลดความเร็วอย่าง

กะทันหัน

ควรหลีกเลี่ยงขับด้วยความเร็วสูงสุด

เมื่อขับด้วยความเร็วสูง จะสิ้นเปลืองน�้ามันและระบายไอเสียมากขึ้น 

และส่งเสียงรบกวนดังขึ้น

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

ควรพยายามหลีกเลี่ยงถนนที่รถติด ระหว่างการขับรถ ควรคาดการณ์

สภาพถนนล่วงหน้าและรักษาระยะห่างระหว่างรถให้เพียงพอและ

ชะลอความเร็วอย่างทันเวลา หากไม่ต้องการเบรกรถ กรุณาหลีกเลี่ยง

วางเท้าบนแป้นเบรกเป็นเวลานาน เพราะจะท�าให้แผ่นเบรกร้อนเกิน

และสึกหรอเร็วเกินควร และสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

ดับเครื่องในขณะรอคอย

หากเครื่องยนต์ต้องเดินเบาเป็นเวลานาน โปรดดับเคร่ืองในสภาพ

คมนาคมเอื้ออ�านวย เพราะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเครื่องยนต์

เดินเบาเป็นเวลานานมากกว่าผลกระทบของการสตาร์ทเครื่องยนต์

ใหม่

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมภายในรถยนต์อย่างเหมาะสม

อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมสามารถท�าให้สิ่งแวดล้อมภายในรถสบายขึ้น แต่

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมจะสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้นและ

ท�าความเสียหายสิ่งแวดล้อม



กำรสตำร์ทเครื่องยนต์และกำรขับขี่

200

กำรขับในสภำพพิเศษ

การขับในสภาพอากาศที่มีหิมะหรือฝนตก

หากเบรกรถ เร่งความเร็วหรือเลี้ยวทางอย่างกะทันหัน

บนถนนลื่น จะท�าให้ล้อล่ืนไถลจนเสียการควบคุมจน

ท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

• หากทัศนวิสัยลดลงเนื่องจากฝนตกหรือหิมะตก กระจกมีหมอก 

โปรดใช้ฟังก์ชันไล่ฝ้าของเครื่องปรับอากาศ

• ขณะที่ฝนตก เนื่องจากพื้นถนนลื่นกว่าปกติ กรุณาลดความเร็ว

รถและขับด้วยความระมัดระวัง

• เม่ือฝนตกหรือหิมะตก ห้ามขับด้วยความเร็วสูงบนทางด่วน 

เนื่องจากมีน�้าเคลือบผิวถนนและล้อ จะส่งผลกระทบต่อ 

ฟังก์ชันการเลี้ยวทางและเบรกรถ

การขับบนถนนที่มีน�้าขัง

เวลาขับรถควรพยายามหลีกเล่ียงผ่านพื้นที่ท่ีมีน�้าขังหรือน�้าล�าธาร 

หลังรถยนต์ผ่านแอ่งน�้า กรุณาเหยียบคันเบรกเบาๆ เพื่อตรวจสอบ

ว่าการท�างานของเบรกยังตามปกติหรือไม่ แผ่นเบรกที่เปียกน�้าจะไม่

สามารถเบรกตามปกติได้ หากเพียงมีแผ่นเบรกข้างเดียวสามารถใช้

งานได้ จะส่งผลกระทบต่อการบังคับเลี้ยวจนท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

นอกจากนี้ ระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของรถอาจจะเสียเน่ืองจากชื้น

เกิน

ข้อควรระวัง

หากขับบนถนนที่มีน�้าขังอาจจะท�าให้เครื่องยนต์ดับหรือรถยนต์

เกิดความเสียหาย (เช่น ชิ้นส่วนไฟฟ้าลัดวงจร) หรือท�าให้

เคร่ืองยนต์เสียเนื่องจากมีน�้าซึมเข้า หากขับบนถนนที่มีน�้าขัง

ท�าให้เครื่องยนต์ดับ โปรดอย่าสตาร์ทเครื่องยนต์อีก กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ
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กำรตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำ

การบ�ารุงรักษารถตามระยะเวลาที่ก�าหนด

เครื่องกรองอากาศ น�้ามันเครื่องและน�้ามันหล่อลื่นๆ ท่ีไม่สะอาดจะ

ลดประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องยนต์และสิ้นเปลืองน�้ามันด้วย 

หากท�าการบ�ารุงรักษารถตามระยะเวลาที่ก�าหนด สามารถท�าให้

รถยนต์สิ้นเปลืองน�้ามันและระบายไอเสียน้อยลง ช่วยยืดอายุการใช้

งานของรถยนต์

ตรวจสอบแรงดันลมยางบ่อยๆ

หากแรงดันลมยางสูงเกินหรือไม่พอ จะท�าให้ยางล้อสึกหรอเร็วขึ้น 

จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ หากแรงดันลมยางไม่พอ จะ

เพิ่มแรงเสียดทานจากการหมุนของยางและสิ้นเปลืองน�้ามันมากขึ้น

ไม่บรรทุกภาระที่ไม่จ�าเป็น

น�้าหนักของชิ้นส่วนประกอบหรือภาระที่ไม่จ�าเป็นจะสิ้นเปลืองน�้ามัน

มากขึ้น โดยเฉพาะในขณะท่ีรถยนต์ต้องจอดและสตาร์ทบ่อยๆ หลีก

เลี่ยงแชสซีติดโคลนเป็นต้น นอกจากลดน�้าหนักของตัวถังรถ ยัง

สามารถป้องกันการกัดกร่อนตัวถังรถ

รักษาการตั้งศูนย์ล้อ

เวลาขับรถเดินทาง ต้องหลีกเลี่ยงรถยนต์ชนกับไหล่ทาง เมื่อขับบน

พื้นที่ไม่เรียบ ต้องลดความเร็วรถ หากตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจาก

จะท�าให้ยางล้อสึกหรอเร็วขึ้น และยังเพิ่มภาระให้เครื่องยนต์ ท�าให้

รถยนต์สิ้นเปลืองน�้ามันมากขึ้น
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อุปกรณ์ฟอกไอเสีย

ห้ามจอดรถหรือผ่านถนนหรือพ้ืนท่ีท่ีมีหญ้าแห้งหรือ

ใบไม้ ฯลฯ ที่เป็นวัสดุติดไฟง่าย เพื่อป้องกันไฟไหม้

ระบบระบายไอเสียได้ติดต้ังอุปกรณ์ฟอกไอเสีย ซึ่งสามารถลดผล 

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากไอเสียที่ระบายจากเครื่องยนต์ ถ้าใช้งาน

อย่างไม่ถูกวิธี อาจจะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสีย เพราะฉะนั้น ต้อง

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงเกิดการเสียหาย

น�้ามันเชื้อเพลิง

• ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่เราแนะน�าให้ท่านเท่านั้น

• ห้ามใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจนหมดถัง ซ่ึงจะท�าให้เครื่องยนต์สตาร์ท

ไม่ติดและอาจจะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียหาย

สตาร์ท

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องระวัง

• ห้ามสตาร์ทต่อในขณะที่สตาร์ทเครื่องไม่ติดหลายคร้ัง ควรน�ารถ

ไปตรวจสอบซ่อมแซมทันที

• ห้ามเหยียบคันเร่งซ�้าๆ ระหว่างสตาร์ทเคร่ืองยนต์เมื่อสตาร์ท

เครื่องไม่ติด

• ห้ามใช้แรงผลักรถหรือแรงลากจูงมาสตาร์ทเครื่องยนต์
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การขับรถ

เมื่อรถยนต์เดินทางอยู่ ต้องระวัง

• ห้ามบรรทุกภาระเกินหรือท�าให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เกิน

ก�าหนด

• ขณะเดินทางห้ามดับเคร่ืองยนต์ในขณะที่คันเกียร์ยังอยู่ต�าแหน่ง

เกียร์ขับเคลื่อน ส�าหรับรถยนต์ที่ประกอบเกียร์ธรรมดา ถ้าเดิน

ทางโดยเข้าเกียร์สูง เมื่อจะชะลอความเร็ว โปรดเข้าเกียร์ต�่าทันที 

เพื่อหลีกเลี่ยงแรงขับไม่เพียงพอ

• หากรถยนต์สิ้นเปลืองน�้ามันเครื่องมากเกิน ควรรีบน�าไปตรวจ

ซ่อมแซม มิฉะนั้นจะลดสมรรถนะของเครื่องยนต์

• หากเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือพบว่าก�าลังเคร่ืองยนต์ลดลงใน

ขณะที่รถยนต์เดินทางอยู่ ควรรีบน�าไปตรวจซ่อมแซมทันที

• ห้ามขับบนพื้นที่ที่จะชนกับส่วนล่างของรถยนต์ง่าย

หมายเหตุ: ห้ามแต่งเครื่องยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หากแต่ง
เครื่องยนต์เองอาจจะท�าให้เครื่องยนต์สตาร ์ทไม ่ติด ก�าลัง
เครื่องยนต์ลดลงหรือเครื่องยนต์ส่ันสะเทือน ฯลฯ ปัญหาดังกล่าว
จะท�าให้อุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียอย่างรุนแรง กรุณาท�าการบ�ารุง

รักษารถตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสมุดการรับประกันและการ
บ�ารุงรักษา
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ระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภทของน�้ำมันเชื้อเพลิง

อนุญาตใช้น�้ามันเบนซินส�าหรับรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน

และเป็นเกรดน�้ามันเชื้อเพลิงท่ีบริษัทฯ แนะน�า หากใช้

น�้ามันเขื้อเพลิงเกรดต�่า อาจจะท�าให้เครื่องยนต์และ

อุปกรณ์ฟอกไอเสียเครื่องยนต์เสียอย่างร้ายแรง นอกจาก

นี้ ยังลดก�าลังและแรงบิดของเคร่ืองยนต์และส้ินเปลือง

น�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ แนะน�า อ้างอิงถึง “พารามิเตอร์ส�าคัญ

ของเครื่องยนต์” ของบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

หากใช้น�้ามันแก๊สโซลีนเกรดต�่า ท่านอาจจะได้ยินเสียงน็อคของ

เครื่องยนต์ โปรดใช้เกรดน�้ามันแก๊สโซลีนที่แนะน�าใช้หรือเกรดสูงกว่า

อย่างเร็วท่ีสุด หลังจากเปลี่ยนใช้เกรดน�้ามันแก๊สโซลีนที่แนะน�าหรือ

เกรดสูงกว่ายังได้ยินเสียงน็อคดัง กรุณาเข้าศูนย์บริการท่ีได้รับการ

แต่งตั้งทันที อนุญาตใช้น�้ามันแก๊สโซลีนที่มีค่าออกเทนสูงกว่าค่าออก

เทนท่ีก�าหนดใช้กับเครื่องยนต์ แต่ไม่สามารถเพิ่มก�าลังเอาต์พุตของ

เครื่องยนต์และประหยัดน�้ามัน

ข้อควรระวังในขณะที่เติมน�้ำมันที่ปั๊มน�้ำมัน

น�้ามันแก๊สโซลีนเป็นสารที่ติดไฟง่ายและระเบิดได้ง่ายใน

ขณะที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่ระบายอากาศไม่ดี

ในขณะที่เติมน�้ามัน ควรระวัง

• ดับเครื่องยนต์

• ห้ามสูบบุหรี่หรือท�าให้เกิดเปลวไฟ

• ห้ามใช้โทรศัพท์

• หลีกเลี่ยงน�้ามันล้น

• อย่าเติมน�้ามันเกินควร
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ช่องเติมน�้ำมัน

ฝำช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

ฝาช่องเติมน�้ามันเช้ือเพลิงอยู่ด้านหลังซ้ายของรถยนต์ ดึงคันปลดฝา

ช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงที่อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านผู้ขับขี่ สามารถเปิดฝา

ช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิง

ฝำปิดถังน�้ำมัน

ค่อยๆ หมุนฝาปิดถังน�้ามันทวนเข็มนาฬิกา สามารถปล่อยแรงดัน

ภายในถังน�้ามันออกก่อนที่จะเปิดฝาปิดถังน�้ามัน

หลังเติมน�้ามันเสร็จ ปิดฝาปิดถังน�้ามันกลับจนแน่น และได้ยินเสียง

คลิกสามครั้ง

กำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

หากรถยนต์จอดในพื้นที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือพื้นที่อุณหภูมิสูง 

โปรดอย่าเติมน�้ามันเต็มถัง เพราะน�้ามันจะขยายตัวจนล้นออก ช่อง

เติมน�้ามันออกแบบให้เหมาะสมกับหัวจ่ายน�้ามันท่ีแหลมและยาว คอ

ช่องเติมน�้ามันมีฝาครอบ ก่อนที่จะเติมน�้ามัน ต้องเสียบหัวจ่ายน�้ามัน

เข้าถึงสุดจะเปิดฝาครอบนี้

หลังเติมน�้ามันเสร็จ สตาร์ทเครื่องยนต์ ถ้าเครื่องยนต์หมุนไม่คล่อง 

ดับเคร่ืองยนต์ก่อนและอย่าสตาร์ทเครื่องยนต์อีก ควรติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการตรวจสอบทันที
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เกียร์ออโต้แบบคลัตช์คู่ 6 สปีด (TST)

ข้อควรระวัง

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลส�าคัญมาก กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนที่

จะใช้งาน

• ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ ปรับคันเกียร์เข้าเกียร์ P หรือเกียร์ N 

แน่ใจว่าได้เหยียบแป้นเบรกและได้เปิดระบบเบรกมือไฟฟ้า

• หลังได้สตาร์ทเครื่องยนต์ เหยียบเบรกและดึงเบรกมือไฟฟ้าไว้ 

โยกคันเกียร์เข้าเกียร์ที่ต้องการ

• ปล่อยเบรกมือไฟฟ้า แต่ยังต้องเหยียบเบรกเท้าต่อจนท่านพร้อม

ที่จะออกรถ หากปล่อยเบรกมือเมื่อใดบนพื้นที่ราบ หากไม่ได้

เหยียบคันเร่ง รถยนต์จะค่อยๆ ออกรถเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ

• ระหว่างการเดินทาง ห้ามให้รถยนต์เคลื่อนที่โดยเข้าเกียร์ว่าง 

เพราะจะท�าให้เกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่เสียง่าย

กำรเปลี่ยนเกียร์

เกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่เป็นเกียร์ 6 สปีด

หมายเหตุ: จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงตัวอักษรหรือตัวเลขของ
ต�าแหน่งเกียร์หรือโหมดที่ถูกเลือกชัดกว่าอักษรหรือตัวเลขอื่นๆ

บนคันเกียร์มีปุ่มล็อกแบบติดสปริง เพื่อป้องกันการเข้าเกียร์ P (จอด

รถ) หรือเกียร์ R (ถอยหลัง) ผิดในขณะที่อยากเข้าเกียร์อื่น
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กำรเปลี่ยนเกียร์

ห้ามกดปุ่มล็อกในขณะท่ีก�าลังเปล่ียนเกียร์ ยกเว้นมี

ความจ�าเป็น

ขณะเปลี่ยนเกียร์ ต้องปฏิบัติตามลูกศรดังต่อไปนี้

 การเปลี่ยนเกียร์แบบอิสระ

 กดปุ่มล็อกค้างไว้แล้วเปลี่ยนเกียร์

  กดปุ่มล็อกค้างไว้ และเหยียบเบรกมาเปลี่ยนเกียร์

ต�ำแหน่งคันเกียร์

ห้ามดับเครื่องยนต์แล้วเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ N ในขณะที่

รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู่ การกระท�าแบบนี้จะท�าให้เกียร์แบบ

คลัตช์คู่ขาดน�้ามันหล่อลื่นจนสูญเสียอย่างรุนแรง

ห้ามเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ D เข้าเกียร์ R หรือเกียร์P ใน

ขณะที่รถยนต์ก�าลังว่ิงอยู ่ มิฉะนั้นจะท�าให้เกียร์แบบ

คลัตช์คู่สูญเสียอย่างรุนแรงหรือท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

• P เกียร์จอดรถ

อยู่ในต�าแหน่งน้ี เกียร์ถูกล็อกทางกล ใช้เกียร์น้ีเมื่อรถยนต์จอด

นิ่งและได้ใช้เบรกมือไฟฟ้าเท่านั้น

หมายเหตุ: ขณะที่รถยนต์จอดบนพื้นที่ลาดเอียงควรเหยียบ 
เบรกเท้าก่อนและใช้เบรกมือไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ 
P
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• R เกียร์ถอยหลัง

ขณะที่รถยนต์จอดนิ่งและเครื่องยนต์เดินเบาจึงสามารถเลือกเข้า

เกียร์นี้

• N เกียร์ว่าง

ขณะท่ีรถยนต์จอดนิ่งและเครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลานาน

(ตัวอย่างเช่น เวลาที่รอไฟเขียว) สามารถเลือกเข้าเกียร์นี้

• D เกียร์เดินหน้า

ใช้ในการขับเคลื่อนตามปกติ สามารถเลือกความเร็ว 6 จังหวะ

ตามความเร็วรถและต�าแหน่งของคันเร่งโดยอัตโนมัติ

• W โหมดถนนลื่น

เมื่อเดินทางบนผิวถนนท่ีอ่อนและลื่นไถลง่าย (รถยนต์จะใช้เกียร์ 

2 ออกรถและเข้าเกียร์สูงด้วยความเร็วที่ค่อนข้างต�่า เพื่อป้องกัน

ล้อรถหมุนฟรี)

• S โหมด Sport

หากต้องการเพิ่มความเร็วสะดวกขึ้น จะเลือกโหมดนี้

• + เข้าเกียร์สูง

เมื่อเลือกใช้โหมด Tiptronic เกียร์เข้าเกียร์สูงต่อไป

• - เข้าเกียร์ต�่า

เมื่อเลือกใช้โหมด Tiptronic เกียร์เข้าเกียร์ต�่าต่อไป
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คันเกียร์ออกจำกเกียร์ P ในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่และได้เหยียบแป้นเบรก หากคันเกียร์

ไม่สามารถออกจากเกียร์ P เสียบกุญแจหรือเครื่องมือที่เหมาะสมเข้า

รูในส่วนบนซ้ายของแผงคันเกียร์ กดปุ่มปลดเกียร์ P ในกรณีฉุกเฉิน

และโยกคันเกียร์เข้าเกียร์ N ถอดกุญแจออก สตาร์ทเครื่องยนต์และ

เข้าต�าแหน่งเกียร์ที่ต้องการ

หมายเหตุ: หากเข้าเกียร์ P อีกครั้ง ระบบจะล็อกคันเกียร์อีกครั้ง 
ควรน�ารถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการตรวจสอบอย่าง
รวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ควำมเร็วเปลี่ยนเกียร์

หลังเลือกเกียร์ D ความเปลี่ยนแปลงของความเร็วของเกียร์นั้นขึ้นอยู่

กับความแรงของการเหยียบคันเร่ง: หากลิ้นปีกผีเสื้อเปิดน้อย ต้อง

เปลี่ยนเกียร์ในขณะที่ความเร็วต�่า หากลิ้นปีกผีเสื้อเปิดมาก จะท�าให้

การเปลี่ยนเกียร์ช้าลง หลังความเร็วรถสูงขึ้นจึงจะปรับเกียร์ได้

กำรบังคับลดระดับเกียร์ (Kick-down)

หากใช้ฟังก์ชันการบังคับลดระดับเกียร์บนถนนลื่น อาจ

จะท�าให้ล้อขับเคลื่อนหมุนฟรี ท�าให้รถยนต์มีความเสี่ยง

ไหลข้างได้

เมื่อเกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์ D เหยียบคันเร่งจนสุด (อย่างนี้เรียกว่า 

Kick-down) สามารถเพิ่มความเร็วได้ดีขึ้นในขณะที่จะแซงรถ หาก

ความเร็วรถเหมาะสม เกียร์สามารถปรับเข้าสู่ระดับท่ีเหมาะสมทันที 

และเพิ่มความเร็วได้อย่างรวดเร็ว หลังปล่อยคันเร่งเมื่อใดจะเปลี่ยน
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เข้าเกียร์สูงตามความเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับความเร็วรถและต�าแหน่ง

ของคันเร่ง)

กำรออกรถ

เหยียบแป้นเบรก ต้องปรับเกียร์เข้าเกียร์ P หรือเกียร์ N จึงสามารถ

สตาร์ทเครื่องยนต์ หลังได้เข้าเกียร์ที่ต้องการ รอเกียร์แบบคลัตช์คู่ได้

เข้าเกียร์อย่างเต็มท่ี ค่อยปล่อยแป้นเบรก รถยนต์จะค่อยๆ ออกรถ

โดยอัตโนมัติ

กำรขับเคลื่อนบนพื้นที่ลำดเอียง

หากต้องจอดบนพื้นที่ลาดเอียงเป็นการชั่วคราว เช่น เจอ

รถติด ห้ามเหยียบคันเร่งบ่อยๆ เพื่อไม่ให้รถไหลถอยหลัง 

อย่างนี้จะท�าให้เกียร์แบบคลัตช์คู่ร้อนเกินจนเสีย

กำรออกรถบนพื้นที่ลำดเอียง

ขณะที่ออกรถบนพื้นที่ลาดเอียง เพื่อป้องกันรถไหลถอยหลัง สามารถ

ใช้ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ช่วย หลังท่านได้คาดเข็มขัดนิรภัย

เรียบร้อย เหยียบเบรกเท้าและใช้ระบบเบรกมือไฟฟ้าด้วย เข้าเกียร์

ถึงต�าแหน่งที่ต้องการ (D/R/W/S) แล้วปล่อยเบรกเท้า เหยียบคันเร่ง

เตรียมออกรถ ระบบเบรกมือไฟฟ้าจะปลดเองเพ่ือช่วยรถยนต์

เคลื่อนที่

นอกจากน้ี รถยนต์ที่มีฟังก์ชันการช่วยออกรถบนพ้ืนที่ลาดเอียง ท่าน

สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ช่วยออกรถบนพื้นที่ลาดเอียง รายละเอียดของ

ระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางลาดชันอ้างอิงถึง “ระบบ

ป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางลาดชัน” ของ “ระบบเบรก” ในบท

นี้
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หมายเหตุ: ถึงแม้ว่ามีฟังก์ชันช่วยออกรถ แต่ถ้าเลยขีดจ�ากัดด้าน
ฟิสิกส์ ยังมีความเสี่ยงท�าให้รถยนต์ลื่นไถลถอยหลังได้ ไม่ควรเสี่ยง
ขับรถโดยอาศัยความช่วยเหลือของฟังก์ชันนี้

กำรลงพื้นที่ลำดเอียง

หากเหยียบคันเบรกติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้

เบรกเท้าร้อนเกินจนท�าให้ประสิทธิภาพของการเบรกรถ

ลดลงหรือเสียผลเบรกรถ

หากขับรถลงพื้นที่ลาดชันเป็นระยะยาว หลังลดความเร็วรถ เปลี่ยน

เกียร์จากเกียร์ D ยังด้านขวาเข้าสู่โหมด Tiptronic ใช้มือเปลี่ยนเกียร์

เข้าเกียร์ต�่า ความลาดชันยิ่งมาก ต้องใช้เกียร์ยิ่งต�่า อย่างนี้สามารถ

รักษาให้เกียร ์อยู ่ต�าแหน่งเกียร ์ต�่าตลอดเป็นเวลานาน เพ่ือใช้

เคร่ืองยนต์ช่วยเบรก ลดภาระการท�างานของเบรก เช่น เม่ือลงทาง

ลาดชันที่คดเคี้ยว สามารถขับด้วยเกียร์ 2 หากลงทางตรง สามารถใช้

เกียร์ 3 หากแรงเบรกจากเครื่องยนต์ไม่เพียงพอ ความเร็วรถเพ่ิมขึ้น 

เกียร์แบบคลัตช์คู ่จะปลับเข้าสู่เกียร์สูงขึ้น เพื่อป้องกันความเร็ว

เครื่องยนต์เกินก�าหนด ในขณะนี้ ควรเหยียบเบรกทันที และใช้โหมด 

Tiptronic ใช้มือปรับเกียร์เข้าสู่เกียร์ต�่าที่เหมาะสม
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โหมดควบคุม

โหมดประหยัด

เมื่อโยกคันเกียร์เข้าเกียร์ D เกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่จะเข้าสู่โหมด

ประหยัดโดยอัตโนมัติ ต�าแหน่งเกียร์ที่แสดงในจอแสดงข้อมูลทั่วไป

ขึ้น "D" โหมดประหยัดจะสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงให้คุ ้มค่าและ

ระบายไอเสียในระดับต�่า

โหมด Sport

หากเลือกเกียร์ D โยกคันเกียร์ยังด้านขวา จะเปิดใช้โหมด Sport 

(จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้น “S”) ภายใต้โหมด Sport เกียร์จะเข้าเกียร์

สูงช้าลง เพื่อใช้ก�าลังส�ารองของเครื่องยนต์ให้เต็มที่

หมายเหตุ: หากเลือกไฟแผงหน้าปัดเป็น “โหมด Sport” หลังเกียร์
เปิดใช้โหมด Sport ไฟแผงหน้าปัดเปลี่ยนเป็นสีแดง



กำรสตำร์ทเครื่องยนต์และกำรขับขี่

213

4

เพื่อสามารถเพิ่มความเร็วได้ดีขึ้น สามารถเลือกโหมด Sport แต่การ

ขับเคลื่อนด้วยโหมด Sport จะสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

หากต้องการยกเลิกโหมด Sport ปรับเกียร์ยังด้านซ้ายถึงต�าแหน่ง D

โหมดถนนลื่น

ขณะที่รถยนต์วิ่งอยู่ในพื้นท่ีอ่อนและลื่น โยกคันเกียร์เข้าเกียร์ W 

เลือกโหมดถนนลื่น (จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้น “W”) รถยนต์จะใช้เกียร์ 

2 ออกรถ และเข้าเกียร์สูงได้ในขณะที่ความเร็วรอบต�่า เพื่อป้องกัน

ล้อรถล้อหมุนฟรี

โหมดควบคุมควำมเร็วคงที่ (Cruise Control)

หากเลือกใช้โหมดควบคุมความเร็วคงที่ เกียร์อัตโนมัติจะเข้าเกียร์

ตามความเร็วโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงเปลี่ยนเกียร์บ่อยเมื่อต้อง

รักษาความเร็วคงที่

โหมด Tiptronic

ภายใต้โหมด SPORT โยกคันเกียร์เข้าทิศทาง “+” หรือ “-” จะเปิด

ใช้โหมด Tiptronic: จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะใช้ตัวเลข 1 ตัว (1~6) มา

แสดงระดับเกียร์ในปัจจุบัน

รถยนต์บางรุ่นยังสามารถผลักเกียร์บนพวงมาลัยมาเลือกใช้โหมด 

Tiptronic

โยกคันเกียร์ไปทาง “+” หรือผลักเกียร์บนพวงมาลัยเข้าสู่เกียร์สูงต่อ

ไป โยกคันเกียร์ไปทาง “-” ผลักเกียร์บนพวงมาลัยเข้าสู่เกียร์ต�่าต่อไป
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ภายใต้โหมด Tiptronic หากผู ้ขับขี่เลือกจังหวะเปลี่ยนเกียร์ผิด 

ตัวอย่างเช่น เข้าเกียร์สูงในขณะที่ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ต�่าเกิน

หรือเข้าเกียร์ต�่าในขณะที่ความเร็วรถสูงเกิน เกียร์จะไม่ท�างาน 

รถยนต์ยังขับด้วยความเร็วเดิมต่อ เมื่อรถยนต์ก�าลังขับเคลื่อนที่อยู่ 

หากความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต�่ากว่าที่ก�าหนด ชุดเกียร์จะเข้าสู่

เกียร์ต�่าต่อไปโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับ เมื่อรถยนต์เพิ่ม

ความเร็ว ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนถึง

ความเร็วรอบสูงสุดของระดับเกียร์นี้ หากผู้ขับขี่ไม่ได้ปรับเกียร์เข้า

เกียร์สูงข้ึนเพ่ือป้องกันเครื่องยนต์ ชุดเกียร์จึงจะเข้าเกียร์สูงต่อไปโดย

อัตโนมัติ

หากต้องการใช้โหมดอื่นๆ ท่านต้องโยกคันเกียร์จากด้านซ้ายถึง

ต�าแหน่ง D
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โหมดป้องกันควำมเสียหำย

ในขณะที่จะจอดรถ ต้องขับรถไปจอดในพ้ืนที่ปลอดภัย

โดยรักษาความปลอดภัยของตัวเองและปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจร

กำรป้องกันเกียร์แบบคลัตช์คู่ร้อนเกิน

หากออกเดินทางบ่อยๆ ในพื้นท่ีอากาศร้อนหรือโหลดเกียร์เกิน

อุณหภูมิของเกียร์แบบคลัตช์คู่จะร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงท�าความเสีย

หายแก่เกียร์ ระบบจะเปิดฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกิน ขณะ

เดียวกัน จอแสดงข้อมูลทั่วไปที่แผงหน้าปัดจะขึ้นสัญลักษณ์เตือน

และข้อความเตือนพร้อมส่งเสียงเตือน ระบบจะขึ้นข้อความเตือนตาม

ความเกินควรของอุณหภูมิเกียร์ เพ่ือเตือนผู้ขับขี่ “เร่งความเร็วหรือ

จอดรถอย่างปลอดภัย” หรือ “จอดรถอย่างปลอดภัย” เมื่อเง่ือนไข

เอื้ออ�านวย

หากเกียร์ร้อนมาก ต�าแหน่งเกียร์ขึ้น “EP” หน้าจอขึ้นข้อความเตือน 

“จอดรถอย่างปลอดภัย” และไฟเตือนปัญหาการระบายของ

เครื่องยนต์สว่าง ขณะน้ีโปรดจอดรถอย่างปลอดภัยและเข้าเกียร์ P 

หรือ N เพื่อระบายความร้อนของชุดเกียร์ จอแสดงข้อมูลในแผงหน้า

ปัดขึ้นข้อความ “Please waiting (กรุณารอสักครู่)”

หลังอุณหภูมิของเกียร์ต�่าลง จอแสดงข้อมูลทั่วไปของแผงหน้าปัดขึ้น

ข้อความ “Ready for Drive Away (พร้อมเดินทางต่อ)” จึงสามารถ

ออกรถได้ หลังรถยนต์เดินทาง 60 วินาที ไฟเตือนเกียร์ร้อนเกินจะดับ

ไป

หลังผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญลักษณ์และข้อความเตือนที่แสดงในจอแสดง

ข้อมูลทั่วไปที่แผงหน้าปัด 20 นาที หากสัญลักษณ์และข้อความเตือน

ดังกล่าวยังไม่เปลี่ยนหรือดับไป โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งต้ังเพื่อท�าการตรวจสอบซ่อมแซมทันที มิฉะนั้นอาจจะท�าความ

เสียหายแก่เกียร์อย่างร้ายแรง

โหมด Limp Home

ขณะที่เกียร์เกิดการขัดข้องบางอย่าง เกียร์จะเข้าสู ่โหมด Limp 

Home และเพียงสามารถใช้งานต�าแหน่งเกียร์บางส่วนเท่านั้น ในบาง
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กรณีอาจจะไม่สามารถถอยหลังได้ และหน้าจอแสดงข้อมูลเปิดไฟ

เตือนปัญหาการระบายของเครื่องยนต์ขัดข้อง หากเจอกรณีแบบนี้ 

ต ้องติดต่อศูนย์บริการที่ได ้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

ซ่อมแซมทันที

หมายเหตุ: ภายใต้โหมด Limp Home ห้ามใช้ฟังก์ชัน Tiptronic

กำรขัดข้องร้ำยแรงของกำรใช้ฟังก์ชัน

ขณะที่เกียร์เกิดการขัดข้องร้ายแรงของการใช้ฟังก์ชัน จอแสดงข้อมูล

ทั่วไปที่แผงหน้าปัดจะขึ้นข้อความ “EP” และเปิดไฟเตือนปัญหาการ

ระบายของเครื่องยนต์ขัดข้อง ขณะนี้ ระบบจะบังคับดับการถ่าย

ก�าลังจากเครื่องยนต์ถึงคลัตช์ จึงไม่สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ หาก

เจอกรณีแบบนี้ ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือท�าการ

ตรวจสอบซ่อมแซมทันที



กำรสตำร์ทเครื่องยนต์และกำรขับขี่

217

4

ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD)*

ส�าหรับรถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) ภายใต้

เง่ือนไขเดินทางทั่วไป ล้อรถทั้งหมดต้องเป็นล้อขนาด

เดียวกันและเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกัน มิฉะนั้น

อาจจะส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการขับขี่และความ

ปลอดภัยของรถยนต์

ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) ท�าหน้าที่จ่ายแรงบิดเครื่องยนต์ให้สี่ล้อ

ตามเจตนาของผู้ขับขี่ สถานะของรถยนต์และสภาพถนนจริง เพื่อเพิ่ม

สมรรถนะการขับเคลื่อนในพื้นที่ขรุขระ การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว 

เสถียรภาพในการขับขี่และความปลอดภัยของรถยนต์

โหมดขับเคลื่อน

โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อแบบอัตโนมัติ (Auto-mode)

โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อแบบอัตโนมัติจะสลับการขับเคลื่อนสองล้อและสี่

ล้อตามสภาพของรถยนต์และพื้นถนนจริง หากต้องใช้ระบบขับ

เคลื่อนสี่ล้อแบบอัตโนมัติ ระบบจะจ่ายแรงบิดเครื่องยนต์ให้สี่ล้อโดย

ผู้ขับขี่ไม่ต้องด�าเนินการใดๆ

โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อแบบล็อก (Lock-mode)

โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อแบบล็อกจะท�าให้รถยนต์รับแรงขับเคลื่อนมาก

ขึ้น แนะน�าใช้โหมดน้ีเมื่อเดินทางผ่านถนนที่เดินทางล�าบาก ตัวอย่าง

เช่น ทางที่มิได้ปูลาด ถนนขรุขระ ทางลาดชัน ถนนทราย ถนนล่ืน 

ฯลฯ
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ปุ่มกดขับเคลื่อนแบบล็อก

LOCK

กดปุ่มนี้เข้าสู่โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อแบบล็อก ไฟแสดงโหมดขับเคลื่อน

สี่ล้อแบบล็อกเปิดจะส่องแสงสีเขียว จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ 

“โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อแบบล็อกเปิด (4WD Lock ON)” กดปุ่มนี้อีก

ครั้งจะเข้าสู่โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อแบบอัตโนมัติ ไฟแสดงดับไป

ภายใต้โหมดขับเคลื่อนสี่ล ้อแบบล็อก เมื่อความเร็วรถเกิน 60 

กิโลเมตร/ชั่วโมง จะยกเลิกโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อแบบล็อก ไฟแสดงดับ

ไปและเข้าสู่โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อแบบอัตโนมัติ เมื่อความเร็วรถลดลง

จนต�่ากว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมงอีก จะไม่ฟื้นฟูโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อ

แบบล็อก

หลังจากกระตุ ้นโมดูลขับเคลื่อนสี่ล ้อแบบล็อก ปิดปุ ่มสตาร์ท

เครื่องยนต์ หากกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดถึงต�าแหน่ง ON อีกครั้ง

ภายใน 1 นาที จะรักษาโมดูลขับเคลื่อนสี่ล้อแบบล็อก หากกดปุ่ม

สตาร์ทเครื่องยนต์ถึงต�าแหน่ง ON อีกครั้งภายใน 1 นาทีอีก ระบบจะ

เข้าสู่โมดูลขับเคลื่อนสี่ล้อแบบอัตโนมัติ

ไฟแสดงโมดูลขับเคลื่อนสี่ล้อแบบล็อกเปิด/ระบบขับ
เคลื่อนสี่ล้อขัดข้อง

หลังเปลี่ยนยางอะไหล่ที่มีขนาดต่างกับยางจริง ไฟแสดง

โมดูลขับเคลื่อนสี่ล้อขัดข้องส่องแสงสีเหลืองระหว่างการ

เดินทาง ขณะนี้ ห้ามใช้โมดูลขับเคลื่อนสี่ล้อแบบล็อก 

หลังเปลี่ยนยางจริง ไฟแสดงนี้จะดับไประหว่างการเดิน

ทาง
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4

LOCK

 เมื่อใช้โมดูลขับเคลื่อนแบบล็อก ไฟเตือนส่องแสงสี

เขียว เมื่อใช้โมดูลขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ ไฟเตือนดับไป

ไฟเตือนระบบขับเคลื่อนสี่ล้อขัดข้องส่องแสงสีเหลืองตลอดหมายถึง

ระบบขับเคลื่อนสี่ล ้อมีป ัญหา ขณะนี้ จอแสดงข้อมูลท่ัวไปขึ้น

ข้อความ “ระบบขับเคล่ือนสี่ล้อขัดข้อง (4WD Fail)” พร้อมส่งเสียง

เตือน โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

ซ่อมแซมทันที

ในบางกรณี หากขับเคลื่อนรถยนต์อย่างรุนแรงบนถนนขรุขระเป็น

เวลานาน ไฟเตือนระบบขับเคลื่อนสี่ล้อขัดข้องอาจจะส่องแสงสี

เหลือง หากระบบท�างานปกติ รถยนต์จะเข้าสู่โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อ

แบบอัตโนมัติและไฟแสดงดับไปภายในเวลาสั้นๆ
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ระบบเบรก

เเป้นเบรก

ระยะฟรีของแป้นเบรกเป็น 10~30 มิลลิเมตร

เพื่อความปลอดภัย ระบบเบรกแบบไฮดรอลิกเบรกรถด้วยระบบ

เบรก 2 วงจร หากวงจรหนึ่งเสีย อีกวงจรหนึ่งยังสามารถเบรกรถได ้

แต่ในกรณีนี้ ระยะการเหยียบเบรกจะเพิ่มขึ้น ต้องเหยียบแป้นเบรก

แรงขึ้น และระยะเบรกจะยาวขึ้นด้วย ในกรณีที่มีแต่วงจรเบรกเดียว

สามารถใช้งานได้ ควรจอดรถทันทีในขณะที่สภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

ห้ามเดินทางต่อและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งท�าการตรวจ

สอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ระบบสุญญำกำศช่วยผ่อนแรง

ระบบเบรกได้ติดตั้งระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรง เมื่อใช้งาน ควร

ระวัง

• ระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรงเพียงจะใช้งานได้เมื่อเครื่องยนต์

ท�างานอยู่ ห้ามปล่อยรถยนต์ลื่นไถลโดยดับเครื่องยนต์

• ในขณะที่เครื่องยนต์ดับและถูกลากจูงโดยให้สี่ล้อลงพื้น ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ ระหว่างการเดินทาง หากเครื่องยนต์ดับ 

ควรจอดรถทันทีเมื่อสภาพจราจรเอื้ออ�านวย ห้ามเหยียบแป้น

เบรกซ�้าแล้วซ�้าอีก หลีกเลี่ยงการสูญเสียแรงสุญญากาศที่เหลือใน

ระบบเบรก

• หากเคร่ืองยนต์ดับและแรงสุญญากาศที่เหลือในระบบเบรกหมด

สิ้น ในขณะที่สภาพจราจรเอื้ออ�านวย ควรเหยียบแป้นเบรกให้

เต็มที่เพื่อจอดรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ท�าการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

• หากเครื่องยนต์เสียความเร็วหรือเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ (เช่น การ

เปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ) ท�าให้ประสิทธิภาพของระบบ

สุญญากาศลดลง ท่านต้องใช้แรงเหยียบเบรกมากกว่าปกติเพื่อ

ท�าให้รถยนต์หยุด

สภำพเปียกชื้น

เมื่อขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือฝนตกหนัก อาจจะลดประสิทธิภาพ

การท�างานของเบรก ขณะนี้ หากสามารถรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

กับรถคันอื่น ควรเหยียบแป้นเบรกเบาๆ เป็นช่วง เพื่อท�าให้ดิสก์เบรก

แห้ง
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ระบบกระจำยแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD)

รถยนต์ได้ติดตั้งระบบ EBD เพื่อรักษาสมรรถนะเบรกที่ดีในขณะที่ได้

รับภาระต่างกัน ระบบจะกระจายแรงเบรกให้เพลาหน้าและเพลา

หลังโดยอัตโนมัติ

มีระบบควบคุมประกอบในระบบ EBD ระบบควบคุมนี้เชื่อมต่อกับไฟ

เตือนระบบเบรกขัดข้องที่แผงหน้าปัด อ้างอิงถึง “ไฟเตือนและ

สัญญาณไฟ” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”

ขณะการเดินทาง เมื่อไฟเตือนสว่างขึ้นหรือกดปุ่มสตาร์ทเคร่ืองยนต์ 

(ต�าแหน่ง ON) และปล่อยเบรกมือลง ถ้าไฟเตือนสว่างตลอด แสดงว่า

ระบบเบรกขัดข้อง ระบบ EBD อาจจะไม่ท�างาน หากพบกรณีนี้ ท่าน

ควรจอดรถทันทีและติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งท�าการ

ตรวจสอบอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ ห้ามขับรถต่อในขณะที่ไฟเตือน

ระบบเบรกสว่างอยู่

ระบบช่วยเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBA)

รถยนต์นี้มีฟังก์ชัน EBA เมื่อเหยียบแป้นเบรกอย่างกะทันหัน ระบบนี้

จะช่วยผู้ขับขี่เพิ่มแรงเบรกให้ล้อต่างๆ เพื่อให้แรงเบรกเพิ่มขึ้นถึงจุด

กระตุ้น ABS อย่างรวดเร็ว แล้วท�าให้ระยะห่างเบรกสั้นลง

ระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทำงลำดชัน (HHC)

ระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเม่ือขึ้นทางลาดชัน (HHC) 

ไม่สามารถท�าให้รถยนต์หยุดนิ่งในทุกสถานะ (เช่น พ้ืนที่

ลื่น พื้นถนนที่มีหิมะขังอยู่หรือความลาดชันสูง) และไม่

สามารถแทนการให้ความสนใจกับการขับรถของผู้ขับขี่

ห้ามใช้ระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางลาดชัน 

(HHC) แทนเบรกมือ จะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ระบบ

นี้เพียงเป็นระบบช่วยเบรกในขณะออกรถในทางลาดชัน

ขณะที่ระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเม่ือขึ้นทางลาดชัน 

(HHC)ท�างาน ผู้ขับขี่ห้ามลงจากรถยนต์โดยเด็ดขาด มิ

ฉะนั้นอาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง
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ขณะที่รถยนต์ข้ึนทางลาดชันและอยู่ในสภาพต้องวิ่งๆ 

หยุดๆ เพื่อป้องกันรถยนต์ล่ืนไถลอย่างคาดไม่ถึง กรุณา

ออกแรงเหยียบแป้นเบรกลงหลายวินาทีก่อนที่จะออกรถ

ระบบนี้จะป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางลาดชัน และป้องกัน

รถยนต์ถอยหลังในเวลาออกรถ

หากตอบสนองเงื่อนไขดังต่อไปนี้ในขณะเดียวกัน จะกระตุ้นระบบ

ป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางลาดชัน (HHC)

• รถยนต์จอดบนพื้นที่ที่มีความลาดเอียงถึง 3% เกิน 2 วินาที

• ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิก (SCS) ไม่ขัดข้อง

• ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ไม่ขัดข้องและอยู่ในสถานะปล่อย

• อยู่ต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลัง

• สตาร์ทเครื่องยนต์

• เหยียบแป้นเบรกแรงพอสมควร

หากผู้ขับข่ีปล่อยแป้นเบรกในขณะที่รถก�าลังขึ้นทางลาดชัน ระบบ

ป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางลาดชัน (HHC) จะท�าให้รถยนต์คงที่

เหมือนเดิมประมาณ 1~2 วินาที หากไม่ได้ออกรถภายใน 1~2 วินาที 

ระบบจะปล่อยเบรกโดยอัตโนมัติ รถยนต์จะเคลื่อนที่ ขณะนี้ต้อง

เหยียบแป้นเบรกทันที

หมายเหตุ: ขณะที่จะขึ้นหรือถอยหลังบนทางลาด สามารถเปิดใช้
ระบบป้องกันรถยนต์ลื่นไถลเมื่อขึ้นทางลาดชัน
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ออโต้โฮลด์ (Auto Hold)

หลังใช้ฟังก์ชันออโต้โฮลด์จอดรถ หากระบบสลับเข้า 

ฟ ังก ์ชันเบรกมือไฟฟ้าเนื่องจากเหตุผลบางอย ่าง 

(ตัวอย่างเช่น เครื่องดับ ปลดเข็มขัดนิรภัยหรือกดสวิตช์

ออโต้โฮลด์ ฯลฯ) ระบบออโต้โฮลด์ไม่สามารถหยุดนิ่งใน

ทุกสถานะ ตัวอย่างเช่น ล้อหลังอยู่บนพื้นถนนที่มีหิมะ

หรือเปียกน�้า หรือที่จอดรถมีความลาดชันสูง (เช่น สูง

กว่า 20%) แน่ใจได้จอดรถนิ่งก่อนที่จะลงจากรถ

ห้ามเดินทางเสี่ยงภัยโดยอาศัยฟังก์ชันออโต้โฮลด์ เพื่อ

ป้องกันอุบัติเหตุ ถึงแม้ว่ารถยนต์คันน้ีได้ติดต้ังระบบ 

ออโต้โฮลด์ แต่ผู้ขับข่ีต้องใช้สมาธิและสังเกตสภาพรอบ

ข้าง ต้องปรับเปลี่ยนความเร็วรถและวิธีการขับขี่ตาม

ทัศนวิสัย สภาพอากาศ สภาพพื้นถนนและสภาพจราจร

กรณีที่ออกรถบนถนนภูเขา ระบบออโต้โฮลด์ไม่สามารถ

จอดรถหรือเบรกรถในทุกสถานะ (ตัวอย่างเช่น พื้นถนน

เปียกหรือเป็นน�้าแข็ง)

ขณะท่ีเคร่ืองยนต์ท�างานและได้เปิดฟังก์ชันออโต้โฮลด์ 

ห้ามลงจากรถ

ฟังก์ชันออโต้โฮลด์อาจจะไม่สามารถเปิดให้เบรกมือ

ไฟฟ้าท�างานหลังดับเครื่องยนต์ในทุกกรณี ดังนั้น ก่อนที่

จะลงจากรถ ต้องแน่ใจได้เปิดเบรกมือไฟฟ้าและรถยนต์

ได้จอดนิ่ง

ต้องปิดฟังก์ชันออโต้โฮลด์ก่อนที่จะเข้าเครื่องล้างรถแบบ

อัตโนมัติ มิฉะนั้น ระบบอาจจะเปิดเบรกมือไฟฟ้าโดย

อัตโนมัติจนท�าให้อุปกรณ์เสีย

เมื่อเครื่องยนต์ท�างานอยู่ รถยนต์ต้องการจอดรถบ่อยหรือต้องจอด

เป็นเวลานาน (ตัวอย่างเช่น เวลารอไฟเขียว จอดบนทางลาดชันหรือ

เจอรถติด) ฟังก์ชันออโต้โฮลด์สามารถช่วยผู้ขับขี่ควบคุมรถยนต์และ

ป้องกันรถยนต์เคลื่อนที่โดยไม่จ�าเป็นเหยียบแป้นเบรกตลอด

ผู้ขับขี่เหยียบคันเร่ง ขณะที่จะออกรถ ฟังก์ชันออโต้โฮลด์จะปล่อย

เบรกทันที รถยนต์จะเคลื่อนที่ตามความลาดชันของถนน

โดยปกติ ฟังก์ชันออโต้โฮลด์มี 3 สถานะดังนี้
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1 ปิด: สถานะปิดฟังก์ชัน

2 พร้อมใช้งาน: ฟังก์ชันอยู่สถานะพร้อมใช้งาน ขณะนี้กระตุ้น 

ฟังก์ชันแต่ยังไม่ได้จอดรถ ภายในสถานะนี้ หากได้เงื่อนไขจอดรถ

เมื่อใด ระบบจะจอดรถโดยอัตโนมัติ

3 จอดรถ: ฟังก์ชันอยู่ในสถานะจอดรถ ขณะนี้ ไฟสีเขียว บนแผง

หน้าปัดสว่าง

A

เมื่อผู้ขับขี่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ปิดประตูรถและเครื่องยนต์ท�างานอยู่ 

กดสวิตช์ออโต้โฮลด์ ฟังก์ชันออโต้โฮลด์จะเข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน

หลังเหยียบแป้นเบรกถึงระยะที่สมควรและรถยนต์ได ้จอดนิ่ง  

ฟังก์ชันออโต้โฮลด์จากสถานะพร้อมใช้งานเข้าสู่สถานะจอดรถ

หลังฟังก์ชันออโต้โฮลด์เข้าสู่สถานะจอดรถและได้โยกคันเกียร์เข้า

เกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง เหยียบคันเร่ง ฟังก์ชันออโต้โฮลด์จะ

ปล่อยเบรกตามความลาดชันโดยอัตโนมัติ

หลังฟังก์ชันออโต้โฮลด์เข้าสู่สถานะจอดรถ ในบางกรณี (เช่น หลัง

ปลดเข็มขัดนิรภัย ดับเครื่องยนต์ จอดรถเป็นช่วงหน่ึง) ฟังก์ชันออโต้

โฮลด์จะออกจากสถานะจอดรถและให้ฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้าท�างาน

หมายเหตุ: เม่ือได้เหยียบแป้นเบรก กดสวิตช์ออโต้โฮลด์ จะปิด 
ฟังก์ชันออโต้โฮลด์แต่ไม่สามารถเปิดฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้า

หมายเหตุ: เมื่อถอยเข้าที่จอดรถ แนะน�าปิดฟังก์ชันออโต้โฮลด์
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ระบบป้องกันรถยนต์พลิกคว�่ำ (ARP)*

ระบบ ARP เพียงเป็นระบบเสริมความปลอดภัย ไม่

สามารถอยู่เหนือขีดจ�ากัดทางฟิสิกส์ และไม่สามารถ

รับรองว่ารถยนต์ไม่พลิกคว�่าแน่นอน

เมื่อรถยนต์เปลี่ยนช่องทางเดินรถจนท�าให้จุดศูนย์กลางมวลของ

รถยนต์สูงขึ้นจนมีแนวโน้มพลิกคว�่า ระบบนี้จะเบรกล้อด้านนอกจน

เกิดอาการดื้อโค้ง เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์พลิกคว�่า

หมายเหตุ: เมื่อ ARP ท�างานจะเกิดอาการดื้อโค้ง ผู้ขับขี่ไม่สามารถ
บังคับเลี้ยวตามเจตนา ซึ่งเป็นอาการปกติเมื่อ ARP ท�างาน

ระบบควบคุมกำรลงทำงลำดชัน (HDC)*

ระบบ HDC เป็นฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบาย เมื่อ

ระบบ HDC ท�างาน ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสถานะท�างานของ

รถยนต์ หากมีความจ�าเป็น ต้องควบคุมรถยนต์ด้วย

ตนเอง เพราะในกรณีพิเศษ ระบบ HDC อาจจะยกเลิก

การท�างานเป็นการชั่วคราว

ระบบ HDC จะไม่ท�างานในการลงทางลาดชันบางกรณี 

(ตัวอย่างเช่น รถยนต์ลงทางลาดชันด้วยความเร็วสูง) ผู้

ขับขี่ต้องเหยียบแป้นเบรกควบคุมความเร็วรถ เพื่อความ

ปลอดภัย

ระบบ HDC เป็นฟังก์ชันเสริมส�าหรับการลงทางลาดชัน ระบบ HDC 

จะเบรกรถเพื่อชะลอความเร็วของรถยนต์ เพื่อช่วยผู้ขับขี่ลงจากทาง

ลาดชันด้วยความเร็วต�่า ดังนั้น เมื่อเดินทางบนถนนทั่วไป ห้ามเปิดใช้

ฟังก์ชันนี้

เมื่อระบบ HDC ท�างาน ระบบเบรกจะสั่นสะเทือนหรือส่งเสียงดัง

เนื่องจากการท�างาน ซึ่งเป็นอาการปกติเมื่อระบบ HDC ท�างาน
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หมายเหตุ: เมื่อระบบควบคุมการลงทางลาดชัน (HDC) ท�างาน 
ห้ามโยกคันเกียร์เข้าเกียร์ “N” เพราะจะยกเลิกฟังก์ชัน HDC

กำรเปิดปิดระบบ HDC

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON การตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ 

HDC จะปิดระบบ สามารถกดปุ่มเปิดปิดระบบ HDC

โดยปกติ ระบบ HDC มีสถานะท�างานสี่อย่าง

1 พร้อมใช้งาน: กดสวิตช์ HDC เปิดระบบ HDC และเข้าสู่สถานะ

พร้อมใช้งาน ขณะน้ี ไฟแสดง HDC ในแผงหน้าปัดส่องแสงสี

เขียว

2 ท�างาน: ภายใต้โหมดพร้อมใช้งาน ขณะที่รถยนต์ลงทางลาดชัน 

หากผู้ขับขี่ไม่ได้เหยียบแป้นเบรกและคันเร่ง เม่ือความเร็วรถลด

ลงจนต�่ากว่า 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระบบ HDC จะเข้าสู่สถานะ

ท�างานโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ไฟแสดง HDC บนแผงหน้าปัดส่อง

แสงสีเขียวและกระพริบ พร้อมได้ยินเสียงท�างานของปั๊มเบรก 

และชะลอความเร็วรถอย่างชัดเจน

เมื่อรถยนต์เดินหน้า เป้าหมายควบคุมความเร็วของระบบ HDC 

เป็น 7 กิโลเมตร/ชั่วโมง

เมื่อรถยนต์ถอยหลัง เป้าหมายควบคุมความเร็วของระบบ HDC 

เป็น 3 กิโลเมตร/ชั่วโมง

3 การยกเลิกแบบชั่วคราว: ภายใต้โหมดท�างาน เหยียบคันเร่งหรือ

แป้นเบรกถึงต�าแหน่งก�าหนด จะยกเลิกระบบ HDC เป็นการ

ชั่วคราว
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4 ปิด: กดสวิตช์ HDC อีกครั้งจะปิดระบบ HDC

หมายเหตุ: กรณีที่รถยนต์เลี้ยวทางอย่างรวดเร็วบนทางลาดชัน 
ระบบ HDC จากสลับการท�างานจากโหมดพร ้อมท�างาน 
(Standby Mode) เข้าสู่โหมดท�างาน

หมายเหตุ: เมื่อระบบ HDC ท�างาน ระบบเบรกจะเพิ่มแรงดันหรือ
รักษาแรงดันไว้ ขณะนี้เหยียบแป้นเบรกจะรู้สึกมีแรงดันกลับ นี่เป็น
อาการปกติเมื่อระบบ HDC ท�างาน

ไฟเตือน HDC เปิด/ขัดข้อง

อ้างอิงถึง “ไฟเตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

ขณะที่รถยนต์ว่ิงด้วยความเร็วสูงหรือมีความเสี่ยงจะลื่น

ไถล ถ้าพื้นถนนมีน�้าท่วมขัง จะท�าให้ยางล้อไม่สามารถ

เกาะถนนอย่างเต็มที่ ระบบ ABS ไม่สามารถเอาชนะขีด

จ�ากัดทางฟิสิกส์และท�าให้รถยนต์หยุดการเคลื่อนที่ทันที

วัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบ ABS คือป้องกันล้อล็อกในขณะ

เบรกรถ ท�าให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมการเลี้ยวของรถยนต์ได้

รถยนต์ที่ได้ติดตั้งระบบ ABS ไม่ได้หมายความว่า ผู้ขับขี่สามารถขับ

โดยประมาท ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมทางได้ ไม่ว่าเป็นกรณีใด 

ผู ้ขับข่ีมีหน้าที่รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น และต้อง

พิจารณาถึงปัจจัย เช่น สภาพอากาศ สภาพการจราจร ฯลฯ

ในกรณีที่ใช้เบรกตามปกติ จะไม่กระตุ้นระบบ ABS แต่ขณะที่แรง

เบรกสูงกว่าแรงยึดเกาะระหว่างล้อรถกับถนนและมีแนวโน้มจะล็อก

ล้อ ระบบ ABS จะเริ่มเบรกรถโดยอัตโนมัติ ขณะน้ี ผู้ขับขี่จะรู้สึกว่า

แป้นเบรกสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็ว
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กำรเบรกรถแบบฉุกเฉิน

ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามเหยียบปล่อยแป้นซ�้า เพราะจะ

ท�าให้ ABS หยุดท�างานและอาจจะท�าให้ระยะทางเบรก

ยาวขึ้น

หากเกิดกรณีที่ต้องการเบรกแบบฉุกเฉิน ผู้ขับขี่ต้องออกแรงเหยียบ

แป้นเบรก แม้ว่าในพื้นที่ลื่นก็ต้องท�าแบบนี้ ระบบ ABS สามารถ

ป้องกันล้อรถไม่ถูกล็อก โดยท่ัวไปจะท�าให้รถยนต์หยุดเคลื่อนที่

ภายในระยะเบรกที่สั้นที่สุด

หมายเหตุ: หากขับบนถนนที่มีหิมะ ทรายหรือหินเกล็ด ระยะทาง
เบรกของระบบ ABS อาจจะยาวกว่ารถที่ไม่ได้ติดตั้งระบบ ABS 
และอาจจะเพิ่มแรงบังคับเลี้ยวด้วย เพราะว่าบนถนนอ่อน วัสดุ
อ่อนดังกล่าวที่อยู่หน้าล้อที่ถูกล็อกไว้จะก่อตัวเป็นรูปลิ่ม ซึ่งจะช่วย
ให้รถยนต์หยุดการเคลื่อนที่

ไม่ว่าท่านจะเหยียบแป้นเบรกแรงถึงขนาดไหน ท่านก็ยังสามารถ

ควบคุมรถยนต์ตามวิธีปกติได้

ข้อควรระวัง

ระบบ ABS ไม่สามารถชดเชยการใช้งานที่ผิดพลาดหรือการขาด

ประสบการณ์ของผู้ขับขี่ได้

ไฟเตือนกำรขัดข้องของ ABS

อ้างอิงถึง “ไฟเตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”

หมายเหตุ: หากระบบ ABS ท�างานเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดไม่
ท�างาน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการท�างานของระบบเบรกธรรมดา 
เพียงอาจจะเพิ่มระยะทางเบรกเท่านั้น
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ระบบเบรกมือไฟฟ้ำแบบวันทัช (EPB)

ขณะที่ระบบเบรกมือไฟฟ้าเสียจนไม่สามารถปิดเบรกมือ 

ห้ามลากจูงรถโดยใช้วิธีการให้ส่ีล้อลงพื้นหรือล้อหลัง

ลงพื้น มิฉะนั้นอาจจะท�าความเสียหายแก่รถยนต์

เปิดใช้ระบบเบรกมือไฟฟ้ำ

ขณะที่รถยนต์จอดนิ่ง สามารถใช้เบรกมือไฟฟ้า ขณะที่ออกจาก

รถยนต์หรือจอดรถทุกครั้ง ต้องให้ระบบเบรกมือไฟฟ้าท�างาน

• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้นจนถึงสัญญาณไฟสวิตช์ EPB สว่างขึ้น

• หากสัญญาณไฟสวิตช์ EPB และสัญญาณไฟ ที่แผงหน้าปัด

สว่างขึ้น แสดงว่าได้สตาร์ทระบบเบรกมือแล้ว

• หากไฟเตือน EPB ขัดข้อง P ที่แผงหน้าปัดสว่างขึ้น แสดงว่า

ระบบเบรกมือไฟฟ้าเสีย กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งทันที

หมายเหตุ: ขณะที่เปิดหรือปิดระบบเบรกมือไฟฟ้า อาจจะได้ยิน
เสียงมอเตอร์
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ข้อควรระวัง

• ขณะที่แบตเตอรี่ขาดไฟ ไม่สามารถเปิดหรือปิดระบบเบรก

มือไฟฟ้า กรณีน้ีต้องจัมเปอร์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ในกรณี

ฉุกเฉิน อ้างอิงถึง“การพ่วงแบตเตอรี่ ”ของบท“กรณีฉุกเฉิน

ระหว่างขับขี่”

• หากแบตเตอรี่ขาดไฟหรือแบตเตอร่ีหยุดจ่ายไฟ หลังจ่าย

กระแสไฟฟ้าใหม่ ไฟเตือน EPB ขัดข้องบนแผงหน้าปัดจะ

สว่าง ไม่สามารถเปิดหรือปิดระบบเบรกมือไฟฟ้าตามปกติ 

ขณะนี้ ต้องเหยียบแป้นเบรกและกดสวิตช์ EPB จากนั้นดึง

สวิตช์ EPB ขึ้น ปฏิบัติขั้นตอนนี้ซ�้าจนไฟเตือน EPB ขัดข้อง

ดับ ระบบเบรกมือไฟฟ้าจะท�างานปกติ

กำรปิดระบบเบรกมือไฟฟ้ำ

• กดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ เหยียบแป้นเบรก กดสวิตช์ EPB

• หากสัญญาณไฟในสวิตช์ EPB และสัญญาณไฟ บนแผงหน้า

ปัดดับไป แสดงว่าได้ปิดเบรกมือ

ฟังก์ชันช่วยกำรออกรถ

EPB สามารถคาดเจตนาของผู้ขับขี่และปล่อยเบรกมือโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านได้คาดเข็มขัดนิรภัย และสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ปรับเกียร์เข้า

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

ไฟฟ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันเบรกรถอย่ำงฉุกเฉิน

หากใช้เบรกมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง อาจจะก่อให้เกิด

อุบัติเหตุและรับบาดเจ็บได้ ยกเว้นเป็นกรณีฉุกเฉิน ห้าม

ใช้เบรกมือไฟฟ้ามาเบรกรถ

ขณะที่ใช้เบรกมือไฟฟ้ามาลดความเร็วรถ ห้ามปิดปุ่ม

สตาร์ทเครื่องยนต์ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดอันตราย

ระหว่างการเดินทาง หากพบเหตุฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถใช้

แป้นเบรกมาจอดรถ สามารถดึงสวิตช์ EPB ขึ้นและค้างไว้เพื่อลด

ความเร็วรถ
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• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้นและค้างไว้ สามารถเบรกรถในเหตุฉุกเฉิน ใน

ระหว่างการเบรกรถอย่างฉุกเฉิน จะส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง

• หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันเบรกนี้ โปรดปล่อยสวิตช์ EPB
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ระบบควบคุมเสถียรภำพแบบไดนำมิกและป้องกัน
ล้อหมุนฟรี

ระบบควบคุมเสถียรภำพแบบไดนำมิก (SCS)

ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิกสามารถช่วยผู้ขับขี่ควบคุม

ทิศทางรถยนต์ หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบนี้จะเข้าสู่สถานะพร้อม

ใช้งานโดยอัตโนมัติ

เม่ือเซ็นเซอร์ของระบบนี้ตรวจพบว่า ทิศทางขับจริงของรถยนต์ไม่

ตรงกับเจตนาของผู ้ขับขี่ ระบบจะเลือกเบรกรถ รบกวนระบบ

เครื่องยนต์เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลยังด้านข้าง ชดเชยการเลี้ยวไม่

พอหรือแก้ไขการเลี้ยวเกินควร ช่วยควบคุมทิศทาง

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS)

TCS ท�าหน้าที่ช่วยรักษาการยึดเกาะถนนและความเสถียรภาพของ

การขับขี่ เพ่ือควบคุมรถยนต์ ระบบ TCS จะควบคุมความเร็วรอบ

ของทุกล้อ หากตรวจพบว่ามีล้อขับเคลื่อนล้อใดล้อหนึ่งเกิดปัญหาล้อ

ลื่น ระบบจะเบรกล้ออย่างอัตโนมัติ และน�าแรงบิดที่เกิดขึ้นยังไปที่ล้อ

ไม่มีปัญหาล้อลื่น หากสองล้อเกิดปัญหาล้อลื่น เพื่อปรับความเร็วของ

ล้อ ระบบจะลดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ จนถึงได้รับแรง 

ฉุดลากใหม่อีกครั้ง

กำรเปิด/ปิดระบบ

เมื่อปุ ่มสตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู ่ต�าแหน่ง ON จะเปิดระบบควบคุม

เสถียรภาพแบบไดนามิกและป้องกันล้อหมุนฟรีโดยอัตโนมัติ หลัง

สตาร์ทเครื่องยนต์สามารถปิดระบบได้
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• กดสวิตช์ SCS สั้นๆ (น้อยกว่า 2 วินาที) จะปิด TCS จอแสดง

ข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Traction Control Off” และ

สัญลักษณ์ TC

• กดสวิตช์ SCS ค้างไว้ (นานกว่า 2 วินาที) จะปิด TCS และ SCS 

จอแสดงข้อมูลทั่วไปขึ้นข้อความ “Traction Control Off” และ

สัญลักษณ์ TC และ “Stability Control Off”และสัญลักษณ์ 

SCS

หมายเหตุ: กดค้างเกิน 10 วินาที ระบบจะประมวลว่า
เป็นการปฏิบัติที่ผิดพลาด

• หากต้องการคืนฟังก์ชัน SCS และ TCS กดสวิตช์ SCS อีกครั้ง

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

ไฟเตือนระบบควบคุมแบบไดนำมิก/ป้องกันล้อหมุนฟรี

อ้างอิงถึง “ไฟเตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”
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ระบบตรวจสอบแรงดันลมยำง (TPMS)*

TPMS ไม่สามารถแทนการตรวจสอบสภาพยางและแรง

ดันลมยางของท่านเอง

หมายเหตุ: ระบบ TPMS จะเตือนผู้ขับขี่ในขณะที่แรงดันลมยางต�่า
เท่านั้น ไม่สามารถเติมลมยางให้ยางรถยนต์

กำรท�ำงำนของระบบ

ระบบนี้ควบคุมโดย ABS ตรวจสอบความเร็วของแต่ละ

ล้ออย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพการขับขี่อย่างปกติ และไม่ได้เหยียบ

เบรก หากระบบ ABS ตรวจพบความเร็วของหนึ่งล้อหรือมากกว่า

หนึ่งล้อต่างกันกับล้ออ่ืนๆ ระบบจะประมวลความเปลี่ยนแปลงของ

แรงดันลมยางตามความแตกต ่างของความเร็วรอบ เมื่อค ่า

เปลี่ยนแปลงนอกเหนือขอบเขตท่ีตั้งไว้ จะเปิดฟังก์ชันเตือนภัย ใน

ขณะนี้ ไฟเตือนภัย TPMS บนแผงหน้าปัดสว่างตลอด (สีเหลือง)

ควรตรวจสอบแรงดันลมยางของรถท่านอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ 

และเติมลมยางจนถึงระดับแรงดันลมยางที่ถูกต้อง อ้างอิงที่ “แรงดัน

ลมยาง (สถานะเย็น)” ของบท “ข้อมูลด้านเทคนิค”

ระบบมีปัญหำ

ระบบนี้ท�าการควบคุมเอง หากตรวจพบปัญหา ไฟเตือน TPMS ที่

แผงหน้าปัดกระพริบ (สีเหลือง) 90 วินาที จากนั้นจะสว่างเสมอ

หมายเหตุ: เมื่อเกิดการขัดข้อง TPMS จะส่งสัญญาณเตือน แต่ต้อง
ใช้เวลาตรวจสอบสักพักหนึ่ง

ในกรณีพิเศษ TPMS อาจจะเตือนภัยผิดหรือลืมเตือนภัย ตัวอย่างเช่น

• ขับบนถนนที่มีหิมะหรือถนนลื่น

• หากอัตราการลื่นไถล (ดริฟต์รถ) ของล้อมากเกิน หรือความเร่ง

ในแนวข้างมากเกิน

• ได้ติดตั้งโซ่กันลื่น

• ติดตั้งยางล้อที่ไม่ได้มาตรฐาน (รวมยางอะไหล่)
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• ไม่ได้ท�าการรีเซ็ตหลังเปลี่ยนล้อ

• ไม่ได้ท�าการรีเซ็ตหลังเติมหรือไล่ลมยาง

• เดินทางบนขรุขระเป็นเวลานาน

• เดินทางบนถนนภูเขา ทางโค้งหรือพื้นที่ขรุขระเป็นเวลานาน

• เปรียบเทียบกับภาระในขณะที่รีเซ็ตลมยาง ภาระบรรทุกมีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก

• หากยางระเบิด TPMS จะไม่ตอบสนองทันที

กำรรีเซ็ตแรงดันลมยำง

เติมลมให้ยางล้อที่มีแรงดันลมต�่า ต้องรีเซ็ต TPMS เป็นค่าเร่ิมต้น 

และผ่านเมนูหลักของจอแสดงข้อมูลทั่วไปเข้าสู่หน้า “รีเซ็ตแรงดันลม

ยาง” อ้างอิงถึง “จอแสดงข้อมูลท่ัวไป” ของบท “แผงหน้าปัดและ

การควบคุม”

หมายเหตุ: ก่อนที่จะรีเซ็ต TPMS ต้องเติมลมยางให้ถึงแรงดันลม
ยางมาตรฐาน และตรวจสอบยางรถยนต์

หมายเหตุ: หลังไล่ลมหรือเปล่ียนล้อหรือยาง ต้องแน่ใจว่าแรงดัน
ลมยางของล้อเป็นแรงดันมาตรฐานและรีเซ็ตแรงดันลมยาง หลัง

ท�าการรีเซ็ต ระบบควบคุมแรงดันลมยางจะท�าการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (self-learning)
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ระบบประหยัดน�้ำมันแบบอัจฉริยะ Start-Stop

1

1 ไฟแสดงบนแผงหน้าปัด

ขณะที่เคร่ืองยนต์เดินเบา (เช่น เวลารอไฟเขียว) ระบบประหยัด

น�้ามันแบบอัจฉริยะ Start-Stop จึงสามารถใช้งานโดยอัตโนมัติ เพ่ือ

ประหยัดน�้ามันและท�าให้การจอดการวิ่งของรถยนต์มั่นคงยิ่งขึ้น

หลังปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON การตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ

จะเปิดระบบประหยัดน�้ามันแบบอัจฉริยะ Start-Stop หากพัดลม

เครื่องปรับอากาศเปิดอยู่ ระบบประหยัดน�้ามันแบบอัจฉริยะ Start-

Stop จะไม่ท�างาน

หมายเหตุ: เมื่อเดินทางผ่านน�้าท่วมขัง แนะน�าปิดระบบประหยัด
น�้ามันแบบอัจฉริยะ Start-Stop โดยการเปิดพัดลมเครื่องปรับ
อากาศอยู่ตลอดเวลา มิฉะนั้นมีความเสี่ยงท�าความเสียหายแก่
รถยนต์

กำรดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ

หลังดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ แม้กระทั่งเครื่องยนต์

หยุดท�างาน แต่รถยนต์ยังท�างานต่อ และการกระท�าดัง

ต่อไปนี้อาจจะมีความเสี่ยง:

ผู้ขับลงจากรถยนต์แต่เข็มขัดนิรภัยยังคาดอยู ่หรือใช้

สิ่งของเสียบเข้าตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยแทน

เกียร์อัตโนมัติ: เมื่อผู ้ขับลงจากรถยนต์ เกียร์ยังอยู่ใน

ต�าแหน่งเกียร์เดินทาง (R/D/S/W/Tiptronic)
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ชะโงกร่างกายเข้าห้องเครื่องยนต์

เติมน�้ามันให้รถยนต์ (แม้กระทั่งเครื่องยนต์ดับไป เมื่อเติม

น�้ามันให้รถยนต์ ต้องถอดกุญแจออก)

ขณะที่เปิดระบบประหยัดน�้ามันแบบอัจฉริยะ Start-Stop หลัง

รถยนต์จอดนิ่ง หากตรวจพบสภาพรถยนต์และผู้ขับขี่มีการปฏิบัติดัง

ต่อไปนี้ เครื่องยนต์จะหยุดเอง ขณะนี้ ไฟเตือนระบบประหยัดน�้ามัน

แบบอัจฉริยะที่หน้าปัดจะสว่าง (1 ในรูป)

• เกียร์อัตโนมัติ: อยู่ต�าแหน่งเกียร์ D และได้เหยียบแป้นเบรก หลัง

ดับเครื่องโดยอัตโนมัติ เข้าเกียร์ P/N ปล่อยแป้นเบรก จะรักษา

สถานะดับเครื่องโดยอัตโนมัติต่อ

• สัญญาณความเร็วรถปกติและความเร็วรถสูงสุดก่อนจอดรถเกิน 

10 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• หลังความเร็วรถต�่ากว่า 10 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ไม่ได้บังคับเลี้ยว

อย่างแรง

• ปิดฝากระโปรงหน้า ปิดประตูด้านผู้ขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัยข้างผู้

ขับขี่

เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปน้ี ระบบประหยัดน�้ามันแบบอัจฉริยะ Start-

Stop จะถูกล็อก เครื่องยนต์จะไม่ดับโดยอัตโนมัติ

• อุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ไม่ได้อุณหภูมิท�างานที่ก�าหนด

• เปิดฟังก์ชันขจัดน�้าแข็งของกระจกบังลมหน้า

• พัดลมหรือระบบปรับอากาศเปิด

• ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไม่ถึง 65% หรืออุณหภูมิแบตเตอรี่ไม่

ได้ตามความต้องการ(-10~65°C)

• สุญญากาศส�าหรับการเบรกไม่เพียงพอ

• มอเตอร์สตาร์ทร้อนเกิน

• หากเกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์ถอยหลังเมื่อจอดรถ หรืออยู่ต�าแหน่ง

เกียร์ถอยหลังก่อนที่จอดรถ

• อยู่พื้นที่สูง

• ขึ้นทางลาดชัน
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กำรสตำร์ทเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ

หลังรถยนต์จอดนิ่ง หากตรวจพบผู ้ขับขี่มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

เครื่องยนต์จะสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ไฟเตือนระบบประหยัด

น�้ามันแบบอัจฉริยะที่หน้าปัดจะดับไป (ต�าแหน่ง 1)

• รุ่นรถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ: ปล่อยแป้นเบรกเมื่อเกียร์อยู่ต�าแหน่ง D 

หรือเหยียบแป้นเบรก/คันเร่งเมื่อเกียร์อยู่ต�าแหน่ง P/N หรือโยก

เข้าเกียร์เดินหน้า (R/D/S/W/Tiptronic)

หมายเหตุ: ในบางกรณี ระหว่างเครื่องยนต์สตาร์ทโดยอัตโนมัติ 
สัญญาณไฟเตือนที่หน้าปัดจะสว่าง เป็นเพราะแรงดันไฟฟ้าลดลง
ระหว่างสตาร์ทเครื่อง ไม่ใช่ความผิดพลาด หากไฟเตือนสว่าง
ตลอดหลังสตาร์ทเครื่องยนต์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการ
แต่งตั้ง

หลังเคร่ืองยนต์ดับโดยอัตโนมัติ แม้ผู้ขับขี่ไม่มีการกระท�าใดๆ หาก

รถยนต์มีความต้องการ เครื่องยนต์จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

• เปิดฟังก์ชันขจัดน�้าแข็งของกระจกบังลมหน้า

• พัดลมหรือระบบปรับอากาศเปิด

• ประจุไฟฟ้าไม่พอ

• ความเร็วรถเกินค่าจ�ากัด เช่น รถยนต์ก�าลังลงจากที่ลาดเอียง

• สุญญากาศส�าหรับการเบรกไม่เพียงพอ

หลังเครื่องยนต์ดับโดยอัตโนมัติ หากพบกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ สามารถ

ใช้วิธีแมนนวลสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ขณะนี้ ไฟเตือนระบบประหยัด

น�้ามันแบบอัจฉริยะดับไป (ต�าแหน่ง 1) แผงหน้าปัดขึ้นข้อความ 

“Use Key to Start”

• ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยด้านข้างผู้ขับขี่

• เปิดประตูด้านข้างผู้ขับขี่

• เปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์

หมายเหตุ: เม่ือประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ีไม่พอ การสตาร์ทโดย
อัตโนมัติอาจจะล้มเหลวหลังเคร่ืองยนต์ดับโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรด
อ้างอิงถึง “กรณีแบตเตอรี่ต�่า มอเตอร์สตาร์ทไม่ท�างาน”
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แบตเตอรี่

ขณะที่ใช้อุปกรณ์ภายนอกประจุไฟ/คายประจุไฟหรือต่อ

พ่วงสายแบตเตอรี่ ห ้ามต่อสายไฟขั้วลบเข้าข้ัวลบ

แบตเตอรี่โดยตรง ต้องเชื่อมต่อสายไฟขั้วลบกับจุด 

กราวด์ที่ดีของตัวถังรถ มิฉะนั้นจะท�าให้การประมวล

ประจุไฟฟ้าผิดพลาด ท�าให ้ เกิดป ัญหาด ้านความ

ปลอดภัยในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ

ห้ามถอดเซ็นเซอร์แบตเตอรี่จากขั้วลบของแบตเตอรี่

บ่อยๆ ยกเว้นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ มิฉะนั้นจะท�าให้การ

ประมวลประจุไฟฟ้าผิดพลาด ท�าให้เกิดปัญหาด้านความ

ปลอดภัยในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ

กรุณาด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จนส่งผลต่อระบบประหยัดน�้ามันแบบ

อัจฉริยะ Start-Stop ด้วย

1 รถยนต์ที่ได้ติดตั้งระบบประหยัดน�้ามันแบบอัจฉริยะ หลังเช่ือม

ต่อข้ัวลบแบตเตอรี่อีกครั้ง ต้องพักแบตเตอร่ีอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 

ก่อนหน้านี้ เครื่องยนต์จะใช้งานระบบ Start-Stop โดยอัตโนมัติ

ไม่ได้

2 หากรถยนต์เดินทางติดต่อเกิน 100 ชั่วโมงขึ้นไป ต้องจอดรถ

อย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อฟื ้นฟูสัญญาณแสดงสถานะของ

แบตเตอรี่

3 เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดใช้แบตเตอรี่รุ ่นเดียวกันและเป็น

ขนาดเดียวกัน มิฉะน้ัน เครื่องยนต์อาจจะไม่สามารถใช้งาน

ระบบ Start-Stop โดยอัตโนมัติตามปกติ

ระบบประหยัดน�้ำมันแบบอัจฉริยะ Start-Stop ขัดข้อง

เมื่อระบบประหยัดน�้ามันแบบอัจฉริยะขัดข้อง ไฟแสดงของระบบ

ประหยัดน�้ามันแบบอัจฉริยะที่แผงหน้าปัดจะส่องแสงสีเหลืองและขึ้น

ข้อความ “Stop Start Fault” กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง

กรณีท่ีมีไฟแสดงอ่ืนๆ สว่างอยู่ เช่น เครื่องยนต์ขัดข้อง เกียร์ขัดข้อง 

SCS ขัดข้อง ฯลฯ ระบบประหยัดน�้ามันแบบอัจฉริยะก็อาจจะหยุด

ท�างาน กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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กรณีแบตเตอรี่ต�่ำ มอเตอร์สตำร์ทไม่ท�ำงำน

กรณีแบตเตอร่ีต�่า อาจจะท�าให้เครื่องสตาร์ทโดยอัตโนมัติไม่ได้ แม้

กระทั่งใช้กุญแจก็ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้ ขณะนี้ ต้องใช้แหล่งจ่าย

ไฟภายนอกมาสตาร์ทเครื่องยนต์โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 ใช้สายไฟเชื่อมต่อขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟภายนอกและขั้วบวก

ของแบตเตอรี่

2 ใช้สายไฟอีกเส้นหนึ่งเช่ือมต่อขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟภายนอก

และขั้วลบของแบตเตอรี่ ต�าแหน่งจุดต่อกราวด์สามารถอ้างอิง

ถึง“การพ่วงแบตเตอร่ี ”ของบท“กรณีฉุกเฉินระหว่างการขับขี่” 

มิฉะนั้นจะท�าให้การประมวลประจุไฟฟ้าผิดพลาด ท�าให้เกิด

ปัญหาด้านความปลอดภัยในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์โดย

อัตโนมัติ

3 สตาร์ทเครื่องยนต์ และปลดสายไฟตามขั้นตอนตรงข้าม
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ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่*(Cruise Control 
System)

SET

OFF

ON

RESUME
CANCEL

• เร่งความเร็ว (ต�าแหน่ง 1) • ฟื้นฟู (ต�าแหน่ง 5)

• ชะลอความเร็ว (ต�าแหน่ง 2) • ตั้งค่า (ต�าแหน่ง 6)

• ยกเลิก (ต�าแหน่ง 3) • ปิด (ต�าแหน่ง 7)

• เปิด (ต�าแหน่ง 4)

ระบบควบคุมความเร็วคงที่สามารถรักษาความเร็วรถยนต์ในขณะที่ผู้

ขับขี่ไม่ได้เหยียบคันเร่ง ขณะที่รถยนต์วิ่งบนทางด่วนหรือวิ่งบนพื้นที่

ที่ต้องรักษาความเร็วเป็นระยะยาว ฟังก์ชันนี้จะช่วยท่านได้มาก

กำรกระตุ้นกำรท�ำงำนระบบควบคุมควำมเร็วคงที่

ระบบควบคุมความเร็วคงที่ใช้สวิตช์คันโยกที่อยู ่ด้านซ้ายของพวง

มาลัยมาควบคุม สวิตช์นี้อยู่ใต้สวิตช์คันโยกที่ควบคุมไฟส่อง

1 เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON หากสวิตช์ควบคุม

ความเร็วคงที่อยู่ต�าแหน่ง “ปิด” (ต�าแหน่ง 7) ระบบควบคุม

ความเร็วคงที่อยู่สถานะปิด หากสวิตช์ควบคุมความเร็วคงที่อยู่

ต�าแหน่ง “เปิด” (ต�าแหน่ง 4) ระบบควบคุมความเร็วคงที่อยู่

สถานะพร้อมใช้งาน หลังผลักสวิตช์ควบคุมความเร็วคงท่ีถึง

ต�าแหน่ง “เปิด” (ต�าแหน่ง 4) ไฟแสดงของระบบควบคุม

ความเร็วคงท่ีส่องแสงสีเขียว ระบบควบคุมความเร็วคงท่ีอยู ่

สถานะพร้อมใช้งาน

2 เมื่อระบบควบคุมความเร็วคงที่อยู ่สถานะพร้อมใช้งาน และ

ความเร็วรถในปัจจุบันเกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ขอบเขต

ความเร็วรถของระบบควบคุมความเร็วคงที่ คือ 40~200 
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กิโลเมตร/ช่ัวโมง) หลังกดปุ่ม “ตั้งค่า” ในปลายสวิตช์ควบคุม

ความเร็วคงที่ (ต�าแหน่ง 6) ไฟแสดงบนแผงหน้าปัดจากสีเขียว

เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ระบบควบคุมความเร็วคงที่เข้าสู ่สถานะ

กระตุ้น ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุมความเร็วคงท่ีเป็น

ความเร็วจริงในขณะที่กระตุ้นระบบ หลังกระตุ้นระบบ ระบบ

ควบคุมความเร็วคงที่จะรักษาความเร็วรถตลอดโดยไม่ต้อง

เหยียบคันเร่ง

หมายเหตุ: หลังผลักสวิตช์ควบคุมความเร็วคงที่ถึงต�าแหน่ง “ปิด” 
(ต�าแหน่ง 7) หรือปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ปิด ความเร็วที่ได้ตั้งใน
ระบบควบคุมความเร็วคงที่จะหายไป

กำรปรับควำมเร็วเป้ำหมำยของระบบควบคุมควำมเร็วคงที่

กรณีที่ระบบควบคุมความเร็วคงที่ถูกกระตุ้นการท�างานแล้ว

ผลักสวิตช์คันโยกยังด้านบน (ต�าแหน่ง 1) และค้างไว้ จะเร่งความเร็ว

รถโดยอัตโนมัติ หลังถึงความเร็วที่ต้องการ ควรปล่อยสวิตช์นี้ทันที

ผลักสวิตช์คันโยกยังด้านล่าง (ต�าแหน่ง 2) และค้างไว้ จะชะลอ

ความเร็วรถโดยอัตโนมัติ หลังถึงความเร็วที่ต้องการ ควรปล่อยสวิตช์

นี้ทันที

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้วิธีผลักสวิตช์แล้วปล่อยทันทีมาปรับ

ความเร็วให้ค่อยๆ สูงขึ้นหรือต�่าลง ผลักสวิตช์ยังด้านบน (ต�าแหน่ง 1) 

จะเร่งความเร็ว ผลักสวิตช์ยังด้านล่าง (ต�าแหน่ง 2) จะชะลอความเร็ว 

ผลักสวิตช์คันโยกหน่ึงครั้ง จะเพิ่มหรือลดความเร็วรถประมาณ 1 

กิโลเมตร/ชั่วโมง

ขณะท่ีระบบควบคุมความเร็วคงที่ท�างานอยู่ เหยียบคันเร่งตามปกติ 

(เช่น แซงรถ) ก็สามารถเพิ่มความเร็วรถได้ หลังปล่อยคันเร่ง 

ความเร็วรถจะคืนกลับเป็นความเร็วที่ระบบควบคุมความเร็วคงที่ตั้ง

ไว้

กำรหยุดชั่วครำว

กรณีที่ระบบควบคุมความเร็วคงที่ถูกกระตุ้นการท�างานแล้ว การ 

กระท�าดังต่อไปจะท�าให้ระบบควบคุมความเร็วคงที่กลับสู่สถานะ

พร้อมใช้งาน

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

• เหยียบแป้นเบรก
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• เกียร์อัตโนมัติเข้าเกียร์ P, R หรือ N

• หากสภาพถนนไม่ดี ท�าให้ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิก 

(SCS) เริ่มท�างาน เพื่อความปลอดภัย ระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติจะกลับสู่สถานะเตรียมพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

• หากความลาดชันของถนนสูงเกินจนท�าให้ความเร็วรถลดลงเกิน

ควร ระบบควบคุมความเร็วคงที่จะกลับสู่สถานะพร้อมใช้งาน

โดยอัตโนมัติ

• ระบบเบรกมือไฟฟ้าแบบวันทัช (EPB) ขัดข้อง

กำรคืนค่ำ (Reset)

หลังหยุดใช้ระบบควบคุมความเร็วคงที่เป็นการชั่วคราว หากระบบไม่
ปิดตลอด สามารถผลักสวิตช์คันโยกถึงต�าแหน่ง “ฟื้นฟู” (ต�าแหน่ง 5) 
มากระตุ้นระบบควบคุมความเร็วคงที่ใหม่ ขณะนี้ ความเร็วเป้าหมาย
ของระบบควบคุมความเร็วคงท่ีคือความเร็วเป้าหมายก่อนที่ออกจาก
ระบบ

หมายเหตุ

• ขณะที่ถอยหลัง ห้ำมใช้ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่

• ถ้ำไม่สำมำรถขับรถด้วยควำมเร็วสม�่ำเสมอเนื่องจำกฝนตก
หรือพื้นถนนลื่นหรือสภำพกำรจรำจร ห้ำมใช้ระบบควบคุม
ควำมเร็วคงที่

• หำกไม่ต้องกำรใช้ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ ควรผลักสวิตช์
คันโยกควบคุมควำมเร็วคงที่ถึงต�ำแหน่ง “ปิด” (ต�ำแหน่ง 7)

• หำกเกียร์อัตโนมัติใช้โหมด Sport แนะน�ำไม่เปิดระบบควบคุม
ควำมเร็วคงที่

• ขณะท่ีระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ท�ำงำนอยู่ เนื่องจำกสภำพ
ถนน (เช่น ขึ้นหรือลงพื้นที่ลำด) ควำมเร็วจริงอำจจะต่ำงกัน
กับควำมเร็วเป้ำหมำยที่ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ตั้งไว้

• หำกควำมเร็วรถจริงต�่ำกว่ำควำมเร็วเป้ำหมำยมำกเกินหรือ
กระตุ ้น SCS เนื่องจำกปัจจัยพื้นที่ลำดหรือสภำพพื้นถนน
ต่ำงๆ อำจจะท�ำให้ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่กลับสู่สถำนะ
พร้อมใช้งำน

• ห้ำมกดสวิตช์ใดๆ เป็นเวลำนำนหรือกดหลำยสวิตช์พร้อมกัน 
มิฉะนั้นอำจจะท�ำให้ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่เสีย หำกเกิด
กรณีนี้ กรุณำกดปุ่มสตำร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง
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สัญญำณเตือนกำรจอด

ระบบช่วยจอดอัจฉริยะแบบอัลตรำโซนิกเซ็นเซอร์

สัญญาณเตือนการจอดเพียงเป็นฟังก์ชันเสริมในขณะ

ถอยหลัง อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์อาจไม่สามารถตรวจจับ

สิ่งขวางทางบางชนิด เช่น เสาขนาดเล็กหรือส่ิงของ

ขนาดไม่กี่นิ้ว ส่ิงของขนาดเล็กที่ติดใกล้พื้น สิ่งของที่อยู่

เหนือประตูท้ายหรือสิ่งของที่ไม่สะท้อนคลื่น

ห้ามมีสิ่งสกปรก หรือน�้าแข็งบนอัลตราโซนิกเซ็นเซอร ์

ถ้ามีสิ่งของทับถมที่ผิวหน้าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ จะส่ง

ผลกระทบต่อการใช้งาน เมื่อล้างท�าความสะอาดรถยนต์ 

ควรพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงฉีดน�้ายัง

อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์โดยตรง

ระบบกล้องส่องหลัง

อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ 4 ตัวในบริเวณกันชนหลังท�าหน้าที่สแกนพื้นที่

บริเวณด้านหลังรถว่ามีสิ่งของขวางทางหรือไม่ หากระบบตรวจพบมี

สิ่งของขวางทาง เซ็นเซอร์จะประเมินระยะห่างระหว่างท้ายรถกับ

สิ่งของขวางทาง และส่งเสียงเตือนให้ผู้ขับขี่

สภำพกำรท�ำงำนของระบบสัญญำณเตือนกำรจอด

เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ต�าแหน่ง ON แค่เลือกเกียร์ถอยหลัง 

สัญญาณเตือนการจอดจะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกต�าแหน่ง

เกียร์อื่นๆ ระบบจะปิดทันที ประมาณภายใน 1 วินาทีหลังได้เลือก

เกียร์ถอยหลัง ระบบช่วยจอดอัจฉริยะส่งเสียงสั้นหนึ่งครั้ง แสดงว่า

ระบบได้เริ่มท�างานแล้ว

หมายเหตุ: หากได้เลือกเกียร์ถอยหลัง ระบบส่งเสียงยาวติดต่อ
ประมาณ 3 วินาที แสดงว่าระบบมีการขัดข้อง กรุณาติดต่อกับ
ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่นท�าการตรวจสอบ
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ระยะห่ำงของสัญญำณเตือนกำรจอด

1.5m
30cm

90cm

ระหว่างการถอยหลัง

• ถ้าตรวจพบในบริเวณห่างจากเซ็นเซอร์หลัง 1.5 เมตรหรือ

เซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยว 90 เซนติเมตรมีสิ่งของขวางทาง ระบบ

เตือนจะส่งสัญญาณเตือน รถยนต์ยิ่งเข้าใกล้ส่ิงของขวางทาง 

ความถี่ของเสียงเตือนจะยิ่งเร็ว

• หากส่ิงของขวางทางอยู่ภายในบริเวณ 30 ซม.ของกันชนหลัง 

เสียงเตือนจะกลายเป็นเสียงเตือนที่ติดต่อกัน

กล้องหลังช่วยถอยจอด

กล้องหลังช ่วยถอยจอดเพียงท�าหน้าที่ช ่วยถอยรถ 

ขอบเขตมุมมองของกล้องมีขีดจ�ากัด และไม่สามารถ

ตรวจจับสิ่งของขวางทางที่อยู่นอกขอบเขต

รถยนต์บางรุ่นได้ประกอบกล้องจอดรถในพื้นที่ระหว่างไฟส่องป้าย

ทะเบียนหลังตัวซ้ายขวา เมื่อเลือกเกียร์ถอยหลัง กล้องจอดรถจะถ่าย
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ภาพด้านหลังของรถยนต์ และแสดงภาพนี้ในจอภาพของระบบเครื่อง

เสียง

สัญญำณเตือนกำรจอด

สัญญาณเตือนการจอดเป็นฟังก์ชันเสริมท่ีออกแบบเพื่อ

ช่วยผู้ขับขี่เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถใช้แทนการตัดสินใจของ

ผู้ขับขี่

เครื่องเสียงจะแสดงข้อมูลของสัญญาณเตือนการจอด เพื่อช่วยผู้ขับขี่

ทราบสภาพรอบข้าง

หลังเปิดเครื่องเสียงและคันเกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ระบบจะ

สลับแสดงสัญญาณเตือนการจอดโดยอัตโนมัติ รูปภาพท่ีแสดงใน

เครื่องเสียงต่างๆ จะไม่เหมือนกัน

ความหมายสีสันของสัญญาณเตือนการจอดดังนี้

• สีเทา: ไม่พบสิ่งของขวางทาง

• สีเขียว: ห่างจากสิ่งของขวางทางเกิน 1 เมตร

• สีเหลือง: ห่างจากสิ่งของขวางทางเกิน 30 เซนติเมตรแต่ต�่ากว่า 

หรือเท่ากับ 1 เมตร

• สีแดง: ห่างจากสิ่งของขวางทางต�่ากว่าหรือเท่ากับ 30 เซนติเมตร

อ้างอิงภาพแสดงดังนี้
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กำรบรรทุกของ

น�้าหนักของสิ่งของบรรทุกห้ามเกินน�้าหนักรถยนต์

บรรทุกเต็มและขีดจ�ากัดภาระของเพลาหน้า-หลัง มิ

ฉะนั้น อาจจะท�าให้รถยนต์เสียหายหรือก ่อให้เกิด

อุบัติเหตุ

ห้องเก็บสัมภำระ

ขณะที่ได้วางส่ิงของในเขตวางสัมภาระท่ีอยู่ภายหลัง

เบาะนั่งแถวหลัง ต้องตั้งให้พนักพิงหลังของเบาะนั่งแถว

หลังให้ตรงและล็อกให้แน่น

หากไม่สามารถปิดประตูท้ายเนื่องจากสิ่งของบรรทุก 

เม่ือขับรถเดินทาง ต้องแน่ใจว่าได้ปิดหน้าต่างทั้งหมด 

ปรับระบบปรับอากาศให้เป่าแบบ "ด้านหน้า" ตั้งความ

แรงลมสูงสุด เพื่อลดโอกาสที่ไอเสียไหลเข้าห้องโดยสาร

เมื่อบรรทุกสัมภาระในห้องเก็บสัมภาระ ต้องพยายามวางสัมภาระใน

พื้นที่ต�่าและเอียงไปข้างหน้า เพ่ือหลีกเลี่ยงสัมภาระเคลื่อนที่ในขณะ

ที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน

เมื่อได้บรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่และหนัก ต้องขับเดินทางด้วยความ

ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงเบรกรถอย่างฉุกเฉินหรือการเร่งความเร็วอย่าง

กะทันหัน

ถ้ารถยนต์เดินทางโดยเปิดประตูท้าย จะอันตรายมาก หากจ�าเป็น

ต้องเปิดประตูท้าย ต้องยึดติดสิ่งของและประตูท้ายให้แน่น และใช้

มาตรการป้องกันไอเสียไหลเข้าห้องโดยสาร

ข้อควรระวัง

เม่ือบรรทุกสัมภาระ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง 

ถ้าสัมภาระยื่นออกมา ต้องมีมาตรการเตือนภัย เพื่อเรียกความ

สนใจของผู้ขับร่วมทาง
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กำรบรรทุกของภำยในรถ

อย่าบรรทุกอุปกรณ์หรือจัดวางเครื่องมือ สัมภาระท่ีไม่ได้

ยึดติดอย่างแน่นหนา เพื่อหลีกเล่ียงเกิดการบาดเจ็บเมื่อ

เบรกรถฉุกเฉิน เลี้ยวทางอย่างกะทันหันหรือประสบ

อุบัติเหตุ

ถ้าจะบรรทุกของในรถ ห้ามบดบังสายตาของผู้ขับขี่และ

ผู้โดยสารอ่ืนๆ หรือท�าให้ผู้นั่งไม่สามารถนั่งด้วยท่านั่งที่

ถูกต้อง

หลังพับเบาะนั่งแถวหลังจะได้พื้นท่ีเก็บสัมภาระมากข้ึน อ้างอิงถึง 

"เบาะนั่งแถวหลัง" ของบท "เบาะนั่งและกลไกป้องกัน"

เมื่อบรรทุกสัมภาระในรถ ต้องพยายามวางสัมภาระในพ้ืนที่ต�่า แน่ใจ

ว่าได้ยึดสัมภาระอย่างแน่นแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งของเคลื่อนท่ีจนก่อ

ให้ผู้นั่งภายในรถได้รับบาดเจ็บ
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อุปกรณ์เตือนภัย

ไฟฉุกเฉิน

เมื่อท่านประสบปัญหาในระหว่างการเดินทางและต้องการจอดรถ

หรือชะลอความเร็ว ควรกดปุ่มไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟ

เลี้ยวทั้งหมดจะกระพริบพร้อมกันเพื่อเตือนผู้อื่น
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กำรพ่วงแบตเตอรี่

สำยพ่วงแบตเตอรี่

ห้ามสตาร์ทรถยนต์โดยการผลักดันหรือการลากจูง

พิกัดแรงดันแบตเตอร่ีท้ังสองเหมือนกัน (12V) และสาย

พ่วงแบตเตอรี่เป็นสายพ่วงที่อนุญาตใช้กับแบตเตอร่ี

รถยนต์ 12V

แน่ใจว่าบริเวณห้องเครื่องยนต์ไม่มีประกายไฟ

การใช้สายพ่วงแบตเตอรี่เชื่อมต่อรถยนต์ท่ีประจุไฟแบตเตอรี่ไม่พอ

กับแบตเตอรี่ที่มีประจุไฟฟ้าหรือรถยนต์อีกคันหนึ่ง (แบตเตอรี่มี

ประจุไฟฟ้า) เป็นวิธีเดียวที่ได้รับอนุญาต

หากต้องใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์ที่จ่ายไฟ ต�าแหน่งการจอดรถควร

พยายามท�าให้แบตเตอรี่ท้ังสองเครื่องอยู่ใกล้กัน และรถยนต์ทั้งสอง

คันไม่ได้สัมผัสกันด้วย

กำรสตำร์ทรถยนต์

แน่ใจว่าสายพ่วงแบตเตอรี่ทุกสายได้เชื่อมต่ออย่างแน่น 

และจะไม่หลุดออกจากขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (เช่น เมื่อ

เครื่องยนต์เกิดการสั่นสะเทือน) มิฉะนั้นอาจท�าให้เกิด

ประกายไฟ จนเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด
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ปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดของรถยนต์ท้ัง

สองคัน แล้วปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้:

1 ใช้สายพ่วงแบตเตอร่ีหนึ่งสายมาเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของ

แบตเตอรี่ทั้งสองเคร่ือง ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่อีกสายหนึ่งเชื่อม

ต่อขั้วลบของแบตเตอรี่รถจ่ายไฟ (A) กับกราวด์ตัวถังที่ดี (เช่น 

ฐานเครื่องยนต์หรือพ้ืนที่อื่นๆ ท่ีไม่ได้เคลือบสีของรถยนต์รับ

ไฟฟ้า) ของรถยนต์รับไฟฟ้า (B) ห่างจากแบตเตอรี่อย่างน้อย 0.5 

เมตร

2 ตรวจสอบว่าสายพ่วงแบตเตอรี่ได้สัมผัสกับชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้

ของทั้งสองเครื่องยนต์หรือไม่ แล้วสตาร์ทรถยนต์ท่ีจ่ายไฟ และ

ให้เครื่องเดินเบาสักพักหนึ่ง

3 สตาร์ทรถยนต์ท่ีต้องรับประจุไฟฟ้า (เวลาสตาร์ทเครื่องไม่เกิน 

10 วินาที) หากสตาร์ทเครื่องหลายครั้งไม่ติด รถยนต์อาจจะต้อง

น�าไปซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง

รวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

4 หลังสตาร์ทรถยนต์สองคันตามปกติ ก่อนท่ีจะดับเครื่องยนต์ของ

รถยนต์จ่ายไฟและปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ให้เครื่องยนต์เดินเบา

เกินสองนาที

5 ปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ขั้นตอนการถอดตรงข้ามกับขั้นตอนการ

เชื่อมต่อ ต้องปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วลบสีด�าออกจากจุดต่อ

กราวด์ของรถรับกระแสไฟฟ้าก่อน

ข้อควรระวัง

ก่อนที่จะถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ ห้ามเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ของ

รถยนต์ที่ถูกสตาร์ท
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5

กำรลำกจูง

รถลำกจูง

ตะขอลำกจูง

ห้ามใช้เชือกบิดเกลียวมาลากรถ มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ห่วงลากจูงหลุด



กรณีฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่

254

ด้านหน้าของรถยนต์ท่านมีจุดลากจูงส�าหรับยึดตะขอที่จัดเก็บใน

กล่องเครื่องมือท่ีวางอยู่ในยางอะไหล่ที่เก็บอยู่ใต้พ้ืนรองห้องเก็บ

สัมภาระท้ายรถ ก่อนท่ีจะติดต้ังตะขอลากจูง ต้องถอดฝาปิดช่อง

เสียบตะขอลากจูงบนกันชนหน้าออกก่อน หลังจากนั้น น�าตะขอลาก

จูงผ่านรูส่ีเหลี่ยมและหมุนเข้ารูเกลียวบนคานกันชนของกันชนหน้า 

(แสดงตามรูป) แน่ใจว่าได้หมุนตะขอลากจูงให้แน่น ด้านหลังของ

รถยนต์ท่านมีตะขอคงที่ตัวหนึ่ง

หมายเหตุ: ฝาปิดช่องเสียบตะขอลากจูงที่ถอดออก มีสายพลาสติก
เชื่อมต่อกับกันชนหน้า

หากรถยนต์ของท่านเสียระหว่างทางหรือเกิดอุบัติเหตุ สามารถใช้

ห่วงลากจูงมาลากจูงรถของท่าน แต่ไม่สามารถใช้รถของท่านไปลาก

รถคันอื่นๆ เมื่อลากจูงรถยนต์สามารถใช้เชือกอ่อน แต่ควรใช้คันแข็ง

มาท�าการลากจูง

กำรลำกจูง

หากอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ขัดข้อง อาจจะมีความ

เสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ห้ามปรับสวิตช์

เข้าต�าแหน่ง ON

เมื่อท�าการลากจูง รถลากจูงห้ามออกรถหรือเร่งความเร็ว

อย่างกะทันหัน เพื่อหลีกเลี่ยงท�าให้รถยนต์เสียหาย

ห้ามลากจูงรถยนต์ท่ีประกอบระบบขับเคลื่อนส่ีล้อแบบ

อัตโนมัติ (AWD) ให้ใช้วิธีการขนส่งด้วยรถบรรทุกมิ

ฉะนั้นจะท�าเสียหายต ่อระบบขับเคล่ือนสี่ล ้อแบบ

อัตโนมัติ

การลากจูงแบบยกล้อหน้าขึ้น

หากต้องการลากจูงรถยนต์ วิธีลากจูงท่ีดีที่สุดคือการยกรถขับเคลื่อน 

เม่ือยกรถต้องยกล้อหน้าขึ้น ห้ามยกล้อหลังขึ้น มิฉะนั้นอาจจะท�าให้

เกียร์เสีย
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การลากจูงแบบให้สี่ล้อลงพื้น

ส�าหรับรถยนต์แบบใช้เกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่ ความเร็ว

ลากจูงห้ามเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางลากจูง

ห้ามเกิน 50 กิโลเมตร

หากต้องการลากจูงรถแบบขับเคลื่อนสองล้อโดยให้ท้ังสี่ล้อสัมผัสกับ

พื้นถนนพร้อมกัน ควรระวัง:

1 เปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ต�าแหน่ง ON สามารถใช้ไฟเบรก ที่ปัด

น�้าฝนและไฟเลี้ยว

2 โยกคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ N

3 ปล่อยเบรกมือ

4 หากเกียร์ช�ารุดหรือขาดน�้ามันเกียร์ ห้ามลากจูงรถโดยให้สี่ล้อ

สัมผัสกับพื้น

5 เมื่อล้อหน้า (ล้อขับเคลื่อน) ลงพื้น ห้ามลากจูงยังด้านหลัง

เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ท�างาน จึงต้องใช้แรงเหยียบแป้นเบรกและ

แรงหมุนพวงมาลัยมากขึ้น และระยะทางเบรกจะยาวขึ้นด้วย
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กำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

หากรถยนต์ของท่านต้องการขนส่ง แนะน�าให้ใช้รถบรรทุกเฉพาะมา

ท�าการขนส่ง เมื่อยึดรถยนต์บนรถบรรทุก ควรปฏิบัติตามวิธีดังต่อไป

นี้:

1 1

222

3

222

3

ดึงเบรกมือขึ้น เกียร์อัตโนมัติเข้าเกียร์ P จัดวางบล็อกห้ามล้อ (1) 

แผ่นยางกันลื่น (2) บนบริเวณรอบๆ ล้อรถตามรูป

เชื่อมสายโยง (3) ในรอบข้างยางล้อและผูกยึดกับรถลากจูง รัดสาย

โยงให้แน่นเพื่อท�าให้รถยนต์คงที่
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5

กำรเปลี่ยนยำง

ยำงอะไหล่และกล่องเครื่องมือ

D

BA

C

1 2

1 หากมีม่านห้องเก็บสัมภาระ ต้องเก็บม่านก่อน (ต�าแหน่ง 1)

2 ยกมือจับพรมห้องเก็บสัมภาระ (ต�าแหน่ง 2) ขึ้น ใช้ตะขอ (รูป A) 

ยึดพรมในส่วนบนของหลังคารถ

3 หากห้องเก็บสัมภาระมีกล่องเก็บของ โปรดเอากล่องเก็บของ

ออกไปก่อน (รูป B)

4 คลายนัตยึดยางอะไหล่ (รูป C) และเอายางอะไหล่ออกจากห้อง

เก็บสัมภาระ

5 หยิบใช้กล่องเครื่องมือ (รูป D)
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เครื่องมือเปลี่ยนยำงอะไหล่

32 4 5
1

1 เครื่องมือถอดฝาครอบนัตล้อ

2 ประแจขันนัตล้อ

3 ตะขอลากจูง

4 คันจับของแม่แรง

5 แม่แรง

กำรเปลี่ยนยำง

หากต้องการเปลี่ยนยางรถระหว่างการเดินทาง ควรพยายามจอดรถ

ในท่ีปลอดภัยซึ่งห่างจากถนนสายหลัก ต้องให้ผู้โดยสารของท่านลง

รถ และรอในเขตพื้นที่ที่ปลอดภัยและห่างจากทางจราจร

เปิดไฟฉุกเฉิน

ก่อนที่จะเปลี่ยนยางรถ ต้องแน่ใจว่าล้อหน้าของรถยนต์หันยังด้าน

หน้าตรง ดึงเบรกมือขึ้นและเปลี่ยนคันเกียร์เข้าเกียร์ N

ข้อควรระวัง:

• แน่ใจว่าได้วางแม่แรงในพื้นที่เรียบและแข็งแรง

• หากรถยนต์ต้องจอดบนทางลาด ต้องวางบล็อกห้ามล้อในข้าง

หน้าหลังของอีกสามล้อ เพื่อไม่ให้รถยนต์เคลื่อนที่
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5

กำรวำงแม่แรง

ห้ามเข้าไปพื้นที่ใต้ท้องรถในขณะที่่ใช้แต่แม่แรงยกรถ

เท่านั้น แม่แรงใช้ส�าหรับการเปลี่ยนยางรถเท่านั้น

ห้ามใช้จุดยกอ่ืนๆ มาค�้ายันรถยนต์ มิฉะนั้นจะก่อให้

รถยนต์เสียหายอย่างรุนแรง

ห้ามท�าให้ช้้ินส่วนประกอบของท้องรถเสียหาย โดย

เฉพาะชิ้นส่วนประกอบของระบบระบายไอเสีย

วางแม่แรงบนพื้นผิวเรียบและแข็งแรง ค�้าจุดยกท่ีอยู่ใกล้ยางล้อท่ี

ต้องการถอดออกมากที่สุด ให้แน่ใจว่าร่องเว้าท่ีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ของแม่แรงค�้ายันบนส่วนที่ยื่นออกมาของตัวถังรถ (แสดงตามรูป) หมุนด้ามขันแม่แรงด้วยมือ ยกแม่แรงขึ้นจนให้ส่วนบนของแม่แรงเข้า

กันกับปีกที่ยื่นออกมาของตัวถังรถอย่างมิดชิด แน่ใจว่าฐานแม่แรงได้

สัมผัสกับพื้นผิวถนนอย่างเต็มที่
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กำรติดตั้งยำงอะไหล่

กรุณาตรวจสอบแรงดันลมยางอะไหล่เป็นประจ�า  เพื่อ

หลีกเล่ียงแรงดันลมยางไม่พอเนื่องจากไม่ได้ใช้งานเป็น

เวลานาน ต้องพยายามตรวจสอบแรงดันลมยางให้เร็ว

ที่สุดหลังได้เปลี่ยนยางรถเสร็จ

หลังเปลี่ยนล้อเสร็จ ต้องขันนัตล้อด้วยแรงบิดที่ก�าหนด 

(120~130 นิวตัน-เมตร)

1 ก่อนที่จะยกรถ ใช้เครื่องมือถอดฝาครอบนัตล้อออก ใช้ประแจ

ขันนัตล้อคลายนัตของล้อทุกตัว ให้ขันทวนเข็มนาฬิกาครึ่งรอบ

2 หมุนด้ามขันแม่แรงตามเข็มนาฬิกา ยกรถขึ้นจนล้อรถเหนือพื้น

3 ถอดนัตล้อออกและเก็บรักษาในกล่องเครื่องมือ เพื่อป้องกันไม่ให้

ชิ้นส่วนหายไป เมื่อถอดนัตล้อ ต้องแน่ใจว่าได้จอดรถอย่างมั่นคง 

ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือลื่นไถล

4 ดึงล้อออกและวางให้เรียบ

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงคว�่าหน้าด้านนอกของล้อให้ติดกับพ้ืน
ดิน เพราะอาจจะท�าให้หน้ากะทะล้อเกิดรอยขีดข่วน

5 ติดต้ังยางอะไหล่ และใช้ประแจขันนัตล้อจนติดตั้งล้อรถให้เข้า

กับกะทะล้ออย่างแน่น

6 ลดระดับรถยนต์และถอดแม่แรงออก หลังจากนั้นขันนัตล้อตาม

ทแยงมุมให้แน่นเต็มที่

7 ขั้นตอนสุดท้าย จัดวางเครื่องมือกลับกล่องเครืองมือ วางกล่อง

เคร่ืองมือในที่เว้าภายใต้พื้นของห้องเก็บสัมภาระและขันนัตยึด

ยางอะไหล่ให้แน่น และวางยางรถที่ถอดออกบนที่เว้าภายใต้พื้น

ห้องเก็บสัมภาระ (หน้ากะทะล้อหันไปด้านบน) วางพื้นห้องเก็บ

สัมภาระลง วางกล่องเก็บของบนพื้นห้องเก็บสัมภาระ

หมายเหตุ: ห้ามยืนบนมือจับของประแจขันนัตล้อหรือประกอบท่อ
ขยายเข้ามือจับประแจขันนัตล้อ

หมายเหตุ: ขณะที่เปลี่ยนยางรถ กรุณาแยกกันขันนัตตามทแยงมุม
สองครั้งและขันให้แน่นอย่างเต็มที่

หมายเหตุ: กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที
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5

ยำงอะไหล่แบบใช้ชั่วครำว

อนุญาตให้ใช้ยางอะไหล่แบบชั่วคราวได้เพียงครั้งละหนึ่ง

ล้อเท่านั้น มิฉะนั้นอาจจะท�าให้สมรรถนะทางด้านเบรก

รถและการควบคุมลดลง และก่อให้เกิดอุบัติเหตุและ

ท�าให้ท่านหรือคนอื่นได้รับบาดเจ็บ

กรณีที่เดินทางผ่านถนนที่มีหิมะ ควรประกอบยางอะไหล่

แบบใช้ชั่วคราวในล้อหลัง มิฉะน้ันจะส่งผลกระทบต่อ

การควบคุมรถยนต์และก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หากยางล้อ

หน้าช�ารุด ควรสลับยางล้อหลังไปใช้ที่ล้อหน้า และ

ประกอบยางอะไหล่แบบใช้ชั่วคราวเข้าต�าแหน่งล้อหลัง

ยางอะไหล่แบบใช้ช่ัวคราวห้ามใช้โซ่กันล่ืน มิฉะนั้น จะ

ท�าความเสียหายต่อรถยนต์และโซ่กันลื่น

หลังประกอบยางอะไหล่แบบใช้ ช่ัวคราว ควรขับรถด้วยความ

ระมัดระวัง ความเร็วรถห้ามเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะเดียวกัน 

ต้องซ่อมแซมยางแท้อย่างรวดเร็วเท่าที่ีจะท�าได้และเปลี่ยนยาง

อะไหล่ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยางอะไหล่และรักษาสภาพพร้อม

ใช้งานของยางอะไหล่

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งยางอะไหล่แบบใช้ชั่วคราว ห้ามขับรถเดิน
ผ่านเครื่องล้างรถอัตโนมัติแบบมีรางน�าทาง เพราะยางอะไหล่แบบ
ใช้ชั่วคราวจะติดในรางน�าทาง ท�าให้ยางล้อและชิ้นส่วนอ่ืนๆ ของ
รถยนต์เสียหาย
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กำรเปลี่ยนฟิวส์

ฟิวส์

ฟิวส์สามารถป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าเกินควรไหลผ่านวงจรไฟฟ้า

และป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องยนต์ หากฟิวส์ขาด แสดงว่าวงจร

ไฟฟ้าของฟิวส์นั้นเกิดการขัดข้องและหยุดท�างาน

ฉลากบนฝาครอบกล่องฟิวส์ได้ระบุต�าแหน่งและขนาดของฟิวส์ทุกชิ้น

ถ้าท่านสงสัยว่าฟิวส์มีปัญหา สามารถถอดออกจากกล่องฟิวส์ ตรวจ

สอบว่าไส้โลหะขาดหรือไม่

แนะน�าเก็บฟิวส์ส�ารองส่วนหนึ่งไว้ในรถ สามารถติดต่อรับจากศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

กำรเปรียบเทียบฟิวส์ก่อนขำดและหลังขำด

ข้อควรระวัง

• ส�าหรับฟิวส์ท่ีขาดไป กรุณาอย่าซ่อมแซมเองหรือใช้ฟิวส์ที่มี

ค่าแอมแปร์ไม่ตรงกัน มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ระบบไฟฟ้าเสีย

หายหรือท�าให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากวงจรไฟฟ้ารับกระแส

ไฟฟ้ามากเกิน

• ถ้าฟิวส์ที่เปลี่ยนใหม่ขาดทันที กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งมาท�าการตรวจสอบอย่างเร็วที่สุด
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5

กล่องฟิวส์

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งกล่องฟิวส์จ�านวน 3 กล่อง:

• กล่องฟิวส์ของแบตเตอรี่ (ติดตั้งบนแบตเตอรี่)

• กล่องฟิวส์ของห้องโดยสาร (ใต้ฝาครอบแผงหน้าปัดข้างขวา)

• กล่องฟิวส์ของห้องเครื่องยนต์ (ติดตั้งด้านหน้าซ้ายของห้อง

เครื่องยนต์)

1 2

3

1 กล่องฟิวส์ของแบตเตอรี่

2 กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์

3 กล่องฟิวส์ของห้องโดยสาร
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กล่องฟิวส์ของแบตเตอรี่

FL2

FUSE 

FL5FL3FL4

FUSE7

กำรตรวจสอบและกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมด ปลดสายไฟ

ขั้วลบของแบตเตอรี่

2 กดตัวล็อก (ดังที่ลูกศรแสดง) เอาฝาครอบบนของกล่องฟิวส์

แบตเตอรี่ออก

3 ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่

4 ถ้าขาดไป ใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาดไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

FUSE - -

FUSE7 5A
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าตรงแบบมี 

ฟังก์ชันควบคุมแหล่งจ่ายไฟ

FL2 200A ไดชาร์จ

FL3 60A ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์

FL4 200A กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์

FL5 50A กล่องฟิวส์ของห้องโดยสาร
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5

กล่องฟิวส์ของห้องโดยสำร

FUSE1

FUSE8

FUSE17

FUSE27

FUSE7

FUSE16

FUSE26

FUSE31

กำรตรวจสอบและกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมด ปลดสายไฟ

แบตเตอรี่

2 ถอดฝาครอบแผงหน้าปัดขวาในข้างผู้ขับข่ี เพื่อดูภายในกล่อง

ฟิวส์

3 ใช้คีมถอดฟิวส์หนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจสอบว่า

ฟิวส์ขาดหรือไม่

4 ถ้าฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

FUSE1 15A ช่องเสียบจ่ายไฟเสริมตัวหลัง

FUSE2 - -

FUSE3 - -

FUSE4 - -

FUSE5 5A โมดูลสื่อสาร

FUSE6 5A มอเตอร์ซันรูฟ

FUSE7 15A ช่องเสียบจ่ายไฟแถวหน้า

FUSE8 - -
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รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

FUSE9 - -

FUSE10 5A
สวิตช์อเนกประสงค์ของประตูข้างผู้

ขับขี่

FUSE11 10A เกตเวย์

FUSE12 5A
ยูนิตควบคุมสัญญาณเตือนการจอด 

เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน

FUSE13 20A
ไฟหน ้าซ ้าย ไฟหน ้าขวา โมดูล

ควบคุมระดับไฟหน้าแบบไดนามิก

FUSE14 - -

FUSE15 - -

FUSE16 10A ข้อต่อวินิจฉัย

FUSE17 5A
ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบ 

ไดนามิก

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

FUSE18 5A
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าตรงแบบมี

ฟังก์ชันควบคุมแหล่งจ่ายไฟ

FUSE19 - -

FUSE20 10A
โมดูลควบคุมระบบเปิดประตูและ

สตาร์ทเครื่องแบบไร้กุญแจ

FUSE21 7.5A

ยูนิตควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ แสดง

ต�าแหน่งเกียร์ PRND คอยล์ส�ารอง

ของระบบเปิดประตูและสตาร ์ท

เครื่องแบบไร ้กุญแจ สวิตช ์ปรับ

กระจกมองข้าง สวิตช์เบรกมือไฟฟ้า

FUSE22 10A
โมดูลควบคุมของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย

FUSE23 7.5A โมดูลควบคุมแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ

FUSE24 - -

FUSE25 5A สวิตช์ไฟหลัก
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5

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

FUSE26 5A โมดูลสื่อสาร

FUSE27 - -

FUSE28 5A แผงหน้าปัด

FUSE29 10A
เครื่องควบคุมระบบปรับอากาศแบบ

อัตโนมัติ

FUSE30 5A
แผงควบคุมระบบปรับอากาศและ

เครื่องเสียง

FUSE31 15A วิทยุ/น�าทาง จอภาพ
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กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์

F2

F3

F4

F55

F7F11

F13F8

F1 F9F42

F16
F18

F25

F14

F12

F21

F38

F37

F10

F15

F34

F35

F22

F27

F29

F40

F19

F20

F26

F17

F28

F36F31

F32

SB16

51BS

SB1SB2SB3SB4

SB7 SB6 SB10 SB8

SB5SB13

F30

SB14
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5

กำรตรวจสอบหรือกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมด ปลดสายไฟ

ขั้วลบของแบตเตอรี่

2 กดตัวล็อกเพื่อเปิดฝาครอบตัวบนของกล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์

3 ใช้คีมถอดฟิวส์หนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจสอบว่า

ฟิวส์ขาดหรือไม่

4 ถ้าฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ท่ีมีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F1 10A แหล่งจ่ายไฟโมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F2 15A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F3 20A
ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่วนต้น 

ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่วนปลาย

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F4 15A คอยล์จุดระเบิด 1,2,3,4

F5 10A

หม้อดักไอน�้ามัน ลิ้นปีกผีเสื้อไทม์ม่ิงแบบ

แปรผัน-ด้านดูด ลิ้นปีกผีเส้ือไทม์ม่ิงแบบ

แปรผัน-ด้านอัด วาล์วควบคุมไอเสีย ปั๊มน�้า

คลัตช์ เทอร์โมสตัทไฟฟ้า มิเตอร์วัดการไหล

ของอากาศ วาล์วล้นไอดี เซ็นเซอร์ไฟแสดง

ของไฟเบรก แอลกอฮอล์เซ็นเซอร์

F6 - -

F7 10A รีเลย์ปั๊มน�้าอิเล็กทรอนิกส์

F8 20A รีเลย์ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

F9 15A
โมดูลควบคุมเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู ่ 6  

สปีด

F10 30A มอเตอร์ขึ้นลงกระจกด้านข้างผู้ขับขี่

F11 5A
แหล่งจ่ายไฟโมดูลควบคุมของถุงลมเสริม

ความปลอดภัย



กรณีฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่

270

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F12 25A แหล่งจ่ายไฟโมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F13 20A
สวิตช์ปรับเบาะนั่งไฟฟ้าด้านผู ้โดยสารแถว

หน้า

F14 25A แหล่งจ่ายไฟโมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F15 30A
สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกหน้าต่างข้างผู้โดยสาร

แถวหน้า

F16 10A

โมดูลควบคุมเกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่แบบมี 6  

สปีด โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ โมดูลควบคุม

คันเกียร์

F17 10A รีเลย์คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ

F18 5A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

F19 20A สวิตช์ปรับเบาะนั่งไฟฟ้าด้านผู้ขับขี่

F20 30A มอเตอร์ซันรูฟ

F21 10A รีเลย์สวิตช์จุดระเบิด

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F22 25A แหล่งจ่ายไฟโมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F23 - -

F24 - -

F25 25A แหล่งจ่ายไฟโมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F26 30A สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้านหลังซ้าย

F27 30A สวิตช์ปรับขึ้นลงกระจกด้านหลังขวา

F28 20A รีเลย์แตร

F29 25A รีเลย์ที่ปัดน�้าฝนหน้า

F30 20A รีเลย์เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหน้า

F31 20A รีเลย์ที่ปัดน�้าฝนหลัง

F32 20A รีเลย์เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหลัง

F33 - -

F34 10A ไฟหน้าซ้าย
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รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

F35 10A ไฟหน้าขวา

F36 30A รีเลย์ล้างไฟหน้า

F37 15A รีเลย์ไฟตัดหมอกหน้า

F38 25A แหล่งจ่ายไฟโมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F39 - -

F40 30A รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกบังลัมหลัง

F41 - -

F42 10A
โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ แผงหน้า

ปัด-ต�าแหน่งจุดระเบิด

SB1 30A รีเลย์หลัก

SB2 60A พัดลมระบายความร้อน-ความเร็วสูง

SB3 50A พัดลมระบายความร้อน-ความเร็วปานกลาง

SB4 40A รีเลย์ควบคุมแหล่งจ่ายไฟ KLR

รหัส ขนำด ฟังก์ชัน

SB5 40A รีเลย์ควบคุมมอเตอร์สตาร์ท

SB6 30A ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิก

SB7 40A ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบไดนามิก

SB8 40A รีเลย์พัดลม

SB9 - -

SB10 25A แหล่งจ่ายไฟโมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

SB11 - -

SB12 - -

SB13 - -

SB14 40A โมดูลเบรกมือไฟฟ้า

SB15 40A
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าตรงแบบมีฟังก์ชัน

ควบคุมแหล่งจ่ายไฟ

SB16 40A พัดลมระบายความร้อน-ความเร็วต�่า
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กำรเปลี่ยนหลอดไฟ

ขนำดของหลอดไฟ

หลอดไฟ ขนำด

ไฟต�่า (ฮาโลเจน) H7 55W

ไฟต�่า (ซีนอน) D3S 35W

ไฟสูง H7 55W

ไฟหรี่หน้า W5W 5W

ไฟตัดหมอกหน้า H8 35W

ไฟเลี้ยวหน้า WY21W 21W

ไฟเลี้ยวด้านข้าง WY5W 5W

ไฟถอยหลัง W16W 16W

ไฟตัดหมอกหลัง W21W 21W

หลอดไฟ ขนำด

ไฟหรี่หลัง W5W 5W

ไฟเบรก/ไฟหรี่หลัง W21/5W 21/5W

ไฟส่องป้ายทะเบียน W5W 5W

ไฟเลี้ยวหลัง WY21W 21W

ไฟเบรกดวงที่สาม W5W 5W

ไฟห้องโดยสารด้านหน้า W5W 5W

ไฟห้องโดยสารด้านหลัง C10W 10W

ไฟกล่องเก็บของ C10W 10W

ไฟส่องห้องเก็บสัมภาระ C10W 10W
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ขั้นตอนกำรเปลี่ยน

ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และสวิตช์ไฟ 

เพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ: ประเภทและขนาดของหลอดไฟท่ีจะเปล่ียนใหม่ ต้อง
ตรงกับหลอดไฟเดิม

หากกระจกหลอดไฟโดนขูดขีดหรือถูกปนเปื้อน อาจจะท�าให้แสงไฟ

ไม่สามารถรวมแสงได้ เม่ือท�าความสะอาด ห้ามให้มือสัมผัสกับ

กระจกหลอดไฟ หากมีความจ�าเป็น ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอยบนหลอด

ไฟออก

ส�าหรับหลอดไฟท่ีไม่ได้ระบุว ่าจ�าเป็นต้องเปลี่ยน กรุณาติดต่อ

สอบถามศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ไฟห้องโดยสำรหน้ำและไฟอ่ำนแผนที่

1 ใช้ไขควงปากแบนงัดถอดฝาครอบหลอดไฟออกจากชุดไฟส่อง

2 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้า

ขั้นตอนการติดตั้งหลอดไฟตรงข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ เมื่อ

ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ ให้ด้านหน้าของฝาครอบหลอดไฟตรงกับตัว

ล็อกสองตัว จากนั้นค่อยๆ หมุนฝาครอบหลอดไฟ ให้ตัวล็อกสองตัวที่

อยู่ด้านหลังของฝาครอบหลอดไฟตรงกับชุดไฟส่อง ดันฝาครอบ

หลอดไฟยังด้านบนจนเข้าล็อกเต็มที่
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ไฟห้องโดยสำรด้ำนหลัง

1 ใช้ไขควงปากแบนงัดถอดฝาครอบหลอดไฟออกจากชุดไฟส่อง

2 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้า

ขั้นตอนการติดต้ังหลอดไฟตรงข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ เมื่อ

ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ ให้ด้านหน้าของฝาครอบหลอดไฟตรงกับตัว

ล็อกสองตัว จากนั้นค่อยๆ หมุนฝาครอบหลอดไฟ ให้ตัวล็อกสองตัวที่

อยู่ด้านหลังของฝาครอบหลอดไฟตรงกับชุดไฟส่อง ดันฝาครอบ

หลอดไฟยังด้านบนจนเข้าล็อกเต็มที่

ไฟห้องเก็บสัมภำระและไฟกล่องเก็บของ

1 ใช้ไขควงปากแบนเสียบเข้าช่องแคบที่ฝาปิด (แสดงตามลูกศร) 

และงัดชุดไฟออกจากต�าแหน่งเดิมอย่างระมัดระวัง

2 พลางกดพลางหมุนหลอดไฟเพื่อถอดหลอดไฟออก

ขั้นตอนการติดตั้งหลอดไฟตรงข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ
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กำรบ�ำรุงรักษำ

กำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบด้านความปลอดภัยรถยนต์ ขึ้นอยู่

กับคุณภาพการบ�ารุงรักษาของท่าน ท่านต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

ข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

กำรบ�ำรุงรักษำ

จอแสดงข้อมูลท่ัวไปจะแสดงข้อมูลของการบ�ารุงรักษาตามก�าหนด

เวลาครั้งต่อไป รายละเอียดอ้างอิงถึง "จอแสดงข้อมูลทั่วไป" ของ 

“แผงหน้าปัดและชุดควบคุม” หลังท�าการบ�ารุงรักษาเสร็จทุกครั้ง 

ศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งท่ีจัดท�าการบ�ารุงรักษาจะรีเซ็ตข้อมูล

การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป

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

ประวัติกำรบ�ำรุงรักษำ

หลังท�าการบ�ารุงรักษาเสร็จทุกครั้ง ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งบันทึกในประวัติการบ�ารุงรักษา

กำรเปลี่ยนน�้ำมันเบรก

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษา

หมายเหตุ:การเปลี่ยนน�้ามันเบรกจะมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กำรเปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็น

เปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ (น�้ายาที่ผสมด้วยสารต้านการเยือก

แข็งและน�้า) ตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

หมายเหตุ:การเปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นจะมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
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กำรควบคุมกำรระบำยไอเสีย

รถยนต์ของท่านได้ติดต้ังกลไกระบายไอเสียและกลไกควบคุมการ

ระเหยตามกฎหมาย กรณีที่ติดตั้งเคร่ืองยนต์อย่างไม่ถูกวิธี จะส่งผล 

กระทบทางลบต่อการระบายไอเสีย สมรรถนะเครื่องยนต์และการสิ้น

เปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง ขณะเดียวกัน จะก่อให้เกิดอุณหภูมิสูง ท�าให้

เครื่องฟอกไอเสียและเครื่องยนต์เสียหาย

ข้อควรระวัง

เจ้าของรถหรือช่างซ่อมแซมที่ไม่ได้รับการมอบหมาย ห้าม

เปลี่ยนแปลง ตกแต่งหรือปรับปรุงอุปกรณ์นี้ และห้ามปรับแก้ไข

การตั้งค่าของเคร่ืองยนต์ใดๆ มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อดัชนี

การระบายของรถยนต์

กำรบ�ำรุงรักษำทั่วไป

ถ้าระดับของเหลวลดลงอย่างชัดเจนหรือกะทันหัน หรือ

ยางล้อสึกหรออย่างไม่สม�่าเสมอ ควรรีบน�ารถไปตรวจ

บ�ารุงที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่นนั้นทันที

นอกจากการบ�ารุงรักษาดังกล่าว ท่านยังควรท�าการตรวจสอบทั่วไป

เป็นประจ�า จึงให้ค�าแนะน�าดังต่อไปนี้:

การตรวจสอบประจ�าวัน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของไฟส่อง แตร ที่ปัดน�้าฝน 

เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกและสัญญาณไฟเตือน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเข็มขัดนิรภัยและเบรก

• ตรวจสอบพื้นที่ใต้ท้องรถมีรอยของเหลวที่รั่วออกมาหรือไม่

• ตรวจสอบรูปร่างของยางล้อ

การตรวจสอบประจ�าสัปดาห์

• ระดับน�้ามันเครื่อง

• ระดับน�้ายาหล่อเย็น

• ระดับน�้ามันเบรก

• ระดับน�้ายาล้างกระจกบังลม

• แรงดันยางลมและสภาพของยาง

• ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ
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หมายเหตุ:ถ้ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ควรตรวจ
สอบน�้ามันเครื่องบ่อยๆ

กรณีพิเศษ

กรณีที่รถยนต์ของท่านวิ่งในพื้นท่ีท่ีมีฝุ่นเยอะตลอด หรืออุณหภูมิต�่า

กว่าศูนย์องศาหรือในเขตที่มีอุณหภูมิสูงมาก ท่านควรให้ความส�าคัญ

แก่การตรวจบ�ารุงเป็นพิเศษ กรุณาท�าการบ�ารุงรักษาพิเศษ (อ้างอิง

ถึงสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา) หรือติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้ง

ควำมปลอดภัยภำยในโรงเก็บรถ

หลังเครื่องยนต์ดับ พัดลมระบายความร้อนอาจจะหมุน

ต่อและติดต่อหลายนาที เมื่อท�างานท่ีห้องเครื่องยนต์ 

ห้ามสัมผัสกับพัดลม

หากจะท�าการบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังดัง

ต่อไปนี้:

• มือและเสื้อผ้าของท่านควรห่างไกลจากสายพานขับเคล่ือนและ

ลูกรอก

• หากรถยนต์เพิ่งใช้งานเสร็จ ห้ามสัมผัสกับระบบระบายไอเสีย

และระบบหล่อเย็นก่อนที่เครื่องยนต์เย็นลง

• เมื่อเครื่องยนต์หมุนท�างานหรือได้เปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ ห้าม

สัมผัสสายไฟหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า

• ห้ามให้เครื่องยนต์ท�างานในพื้นที่ที่ระบายอากาศไม่ดี เพราะไอ

เสียมีพิษที่อันตรายต่อร่างกาย

• อย่าท�างานใต้ท้องรถเมื่อใช้แต่แม่แรงยกรถค�้ายันเท่านั้น

• สะเก็ดไฟและหลอดไฟที่ไม่มีฝาครอบต้องห่างไกลจากห้อง

เครื่องยนต์

• ต้องสวมชุดนิรภัย และใส่ถุงมือท�างาน

• ก่อนที่จะท�างานที่ห้องเคร่ืองยนต์ ควรถอดนาฬิกาและเครื่อง

ประดับออกก่อน

• ห้ามน�าเครื่องมือหรือชิ้นส่วนโลหะของรถยนต์สัมผัสกับขั้ว

แบตเตอรี่

ของเหลวที่เป็นสำรพิษ

ของเหลวที่ใช้ในเครื่องยนต์เป็นสารพิษ ห้ามกลืนหรือสัมผัสกับแผลที่

ยังไม่หายดี สารพิษที่เป็นของเหลวรวมถึง: สารกรดของแบตเตอรี่ 
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น�้ายาหล่อเย็น น�้ามันเบรก น�้ามันเพาเวอร์ น�้ามันเชื้อเพลิง น�้ามัน

เครื่องและน�้ายาฉีดล้างกระจกบังลม

เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอ่านวิธีการใช้ที่จัดพิมพ์ในฉลาก

และภาชนะบรรจุอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม

น�้ำมันเครื่องยนต์ที่ใช้งำนไปแล้ว

หากสัมผัสกับน�้ามันเครื่องเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้เกิดโรคผิวหนัง

อย่างร้ายแรง รวมถึงโรคผิวหนังอักเสบและมะเร็งผิวหนัง หลังสัมผัส

กับน�้ามันเครื่องต้องล้างให้สะอาดหมดจด น�้ามันเครื่องที่ใช้งานไป

แล้วควรจัดการอย่างถูกต้อง ป้องกันไม่ท�าร้ายสิ่งแวดล้อม
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ฝำกระโปรงหน้ำ

กำรเปิดฝำกระโปรงหน้ำ

หากยังไม่ได้ปิดฝากระโปรงหน้าสนิทหรือใช้เพียงแต่ล็อก

นิรภัย ห้ามขับเคลื่อนรถ

1 ดึงมือจับปลดฝากระโปรงหน้าภายในรถยนต์ (รูป A)

2 ดึงคันโยกที่ต�าแหน่งล็อกฝากระโปรงหน้าขึ้นจะปลดล็อกของ

ฝากระโปรงหน้า (รูป B)

3 ยกฝากระโปรงหน้าขึ้น และใช้เหล็กค�้าฝากระโปรงให้มั่นคง

กำรปิดฝำกระโปรงหน้ำ

มือข้างหนึ่งปล่อยเหล็กค�้าให้กลับฐานยึดเหล็กค�้า ขณะเดียวกันมืออีก

ข้างหนึ่งค�้าฝากระโปรงหน้าไว้ สองมือจับฝากระโปรงหน้าและวางลง 

เมื่อฝากระโปรงหน้าลงถึงที่ห่างจากต�าแหน่งล็อกประมาณ 20~30 

เซนติเมตร ออกแรงกดลงและปล่อยให้ฝากระโปรงหน้าลงเองจนปิด

สนิท

หลังปิดฝากระโปรงหน้า ลองยกขอบหน้าของฝากระโปรงหน้าเพ่ือ

ตรวจสอบฝากระโปรงหน้าได้ปิดสนิทหรือยัง หากยังไม่ได้ล็อกสนิท 

ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวซ�้า
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สัญญำณเตือนปิดฝำกระโปรงหน้ำ

กรณีที่ฝากระโปรงหน้าไม่ได้ปิดสนิท เมื่อปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่

ต�าแหน่ง ON/RUN/START จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นไอคอนเตือนที่

เกี่ยวข้อง (อ้างอิงถึง "จอแสดงข้อมูลท่ัวไป" ของ “แผงหน้าปัดและ

ระบบควบคุม”) หากพบว่าฝากระโปรงหน้ายังไม่ได้ปิดสนิทใน

ระหว่างการเดินทาง ระบบจะส่งเสียงเตือนด้วย

ข้อควรระวัง

• เพื่อความปลอดภัย เมื่อขับเคลื่อน ฝากระโปรงหน้าต้องปิด

แน่นตลอด เพราะฉะนั้น หลังปิดฝากระโปรงหน้าทุกครั้ง 

ต้องตรวจสอบสลักล็อกได้เข้าล็อกเต็มที่หรือไม่ คือตรวจดูว่า

ฝากระโปรงหน้าเสมอกับชิ้นส่วนตัวถังรถหรือไม่

• ระหว่างการขับรถ หากพบฝากระโปรงหน้าไม่ได้ปิดสนิท 

ควรจอดรถที่ริมถนนในที่ปลอดภัย ลงจากรถและปิดฝา 

กระโปรงหน้าอีกครั้งค่อยเดินทางต่อ

• เมื่อใช้แรงกดปิดฝากระโปรงหน้า ระวังหนีบมือ
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ห้องเครื่องยนต์

ขณะที่ท�างานในห้องเครื่องยนต์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในบท”ความปลอดภัยภายในโรงเก็บรถ” โปรด

อ้างอิง "การบ�ารุงรักษา" ในบท "การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา"

1 ฝาช่องเติมน�้ามันเครื่อง (ฝาสีด�า)

2 กระปุกเก็บน�้ามันเบรก (ฝาสีเหลือง)

3 ก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง (สีเหลือง)

4 กระปุกเก็บน�้ายาหล่อเย็น (ฝาด�า)

5 กระปุกเก็บน�้ายาล้างกระจก (ฝาสีฟ้า)

1 4 532
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เครื่องยนต์

น�้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินแบบเทอร์โบชำร์จ- 
เจอร์ 2.0 ลิตร

เกรด ACEA ของน�้ำมันเครื่อง

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) แบ่งเกรดน�้ามันเครื่องตาม

สมรรถนะและคุณภาพของน�้ามันเครื่อง เพื่อท�าให้รถยนต์ของท่านมี

สมรรถนะสูงสุด กรุณาใช้น�้ามันเครื่องเกรด ACEA C3 ที่บริษัทฯ 

เสนอแนะ

เลือกความเหนียวน�้ามันเคร่ืองตามอุณหภูมิภายนอก ถ้าอุณหภูมิมี

การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่องที่มีความ

เหนียวต่างกัน

กรณีที่ท่านอยู่พ้ืนท่ีท่ีมีอุณหภูมิต�่ามาก แนะน�าท่านใช้น�้ามันเครื่อง

เกรด SAE 0W-30
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กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเครื่อง

เมื่อระดับน�้ามันเครื่องเกินขีดจ�ากัดสูงสุดหรือต�่ากว่าขีด

จ�ากัดต�่าสุดของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง หากขับเคลื่อน

ต่อจะท�าให้เคร่ืองยนต์เสียหาย ระวัง: หลีกเล่ียงน�้ามัน

เครื่องกระเด็นออกลงถึงเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง อาจ

จะท�าให้เกิดไฟไหม้ได้

MAX

MIN

เครื่องยนต์แบบมีเทอร์โบชาร์จเจอร์ 2.0 ลิตร

ต้องตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องทุกสัปดาห์ และเติมให้เพียงพอตาม
ความต้องการ เมื่อตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ต้องจอดรถในพื้นที่
เรียบและเครื่องยนต์ต้องอยู ่ในสภาพเย็น แต่ถ้าเครื่องยนต์ก�าลัง
ท�างานอยู่และอุณหภูมิสูงอยู่ ควรปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และรอ
อย่างน้อย 5 นาทีค่อยตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง

1 ดึงก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องออก เช็ดก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง
ให้สะอาด

2 ค่อยๆ เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องเข้าแล้วดึงก้านวัดออกอีก
ครั้ง เพื่อตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่อง ระดับน�้ามันเครื่องห้ามต�่า
กว่าขีดจ�ากัด “MIN” ของก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง

3 หมุนฝาช่องเติมน�้ามันเครื่องออก เติมน�้ามันเครื่องถึงระดับ
ระหว่างขีดจ�ากัด “MAX” และขีดจ�ากัด “MIN” ของก้านวัด 
ระดับน�้ามันเครื่อง

4 รอ 5 นาทีค่อยตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องใหม่ หากมีความ
จ�าเป็น เติมน�้ามันเครื่องตามความต้องการ (อย่าเติมเยอะเกิน
ควร)

5 ขั้นตอนสุดท้าย เสียบก้านวัดระดับน�้ามันเครื่องเข้าและปิดฝา
ช่องเติมน�้ามันเครื่องให้เรียบร้อย



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

285

6

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำมันเครื่อง

ใช้น�้ามันเครื่องที่บริษัทฯ เสนอแนะและอนุญาต อ้างอิงถึง “ของเหลว

และความจุที่แนะน�า” ของบทความ “ข้อมูลด้านเทคนิค”

หมายเหตุ: ห้ามใช้สารเติมแต่งน�้ามันเครื่องใดๆ

ข้อควรระวัง

กรณีที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน ต้องตรวจสอบน�้า

มันเครื่องบ่อยขึ้น
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ระบบระบำยควำมร้อน

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำหล่อเย็น

เมื่อระบบระบายความร้อนอยู่ในสภาพร้อน ห้ามเปิดฝา

ครอบกระปุกเก็บน�้ายาหล่อเย็น เพราะไอน�้าและน�้ายา

หล่อเย็นร้อนที่ล้นออกจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง

ตรวจสอบระบบระบายความร้อนทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ 

ต้องจอดรถในพื้นที่เรียบและระบบระบายความร้อนต้องอยู่ในสภาพ

เย็น เมื่อระดับน�้ายาต�่ากว่าขีด “MIN” เปิดฝาครอบหม้อรับน�้าขยาย

ตัวและเติมน�้ายาหล่อเย็น แต่ไม่ควรเติมน�้ายาหล่อเย็นให้เกินขีด 

“MAX”

หมายเหตุ: ขณะที่เติมน�้ายาหล่อเย็น ควรหลีกเลี่ยงน�้ายาหล่อเย็น
กระเด็นลงในตัวถังรถ สารต้านการเยือกแข็งจะท�าความเสียหาย
ให้กับสีรถ

ถ้าระดับน�้ายาหล่อเย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้น สงสัยว่า

ระบบระบายความร้อนอาจจะมีการรั่ว กรุณาน�ารถเข้าศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งทันที
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ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำหล่อเย็น

ใช้น�้ายาหล่อเย็น (น�้ายาท่ีผสมด้วยสารกันเยือกแข็งและน�้า) ท่ี

บริษัทฯ เสนอแนะและอนุญาตใช้ อ้างอิงถึง “ของเหลวและความจุที่

แนะน�า” ของบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

หมายเหตุ: ในกรณีฉุกเฉิน สามารถเติมน�้าสะอาดจ�านวนน้อยเข้า
กระปุกเก็บน�้ายาระบายความร้อน แต่ต้องระวัง การกระท�าอย่างนี้
จะท�าให้ประสิทธิภาพกันเยือกแข็งลดลง ห้ามเติมน�้ายาหล่อเย็น
ประเภทอื่น

หมายเหตุ: หากผสมสารกันสนิมหรือสารเพ่ิมคุณภาพอื่นๆ ท่ีไม่
เหมาะสมกับรถยนต์คันนี้ในน�้ายาหล่อเย็น อาจจะท�าให้รถยนต์เสีย
หาย แนะน�าใช้สารกันสนิมหรือสารเพิ่มคุณภาพที่บริษัทฯ อนุญาต
ใช้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น

สำรกันเยือกแข็ง

สารกันเยือกแข็งเป ็นสารพิษ หากกลืนเข ้าจะเป ็น

อันตรายต่อชีวิต ต้องปิดผนึกถังเก็บสารกันเยือกแข็งให้

เรียบร้อย และจัดเก็บในสถานที่ที่เด็กหยิบไม่ถึง ถ้าสงสัย

ว่าเด็กได้กลืนสารกันเยือกแข็งโดยบังเอิญ ต้องพาไปพบ

แพทย์ทันที

ต้องหลีกเล่ียงไม่ให้สารกันเยือกแข็งสัมผัสกับผิวหนังและ

ดวงตา หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณ

มากทันที ถ้ายังมีอาการแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบาย 

ต้องพบแพทย์ทันที
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เบรก

ผ้ำเบรก

ระหว่างการเดินทาง ห้ามวางเท้าบนแป้นเบรกตลอด 

เพราะจะท�าให้ระบบเบรกร้อนเกินจนท�าให้ประสิทธิภาพ

ของระบบเบรกลดลง และท�าให้ชิ้นส่วนของระบบเบรก

สึกหรอเร็วขึ้น

ค่าการใช้งานของชุดเบรกที่ยอมรับได้: ความหนาบางสุดของผ้าเบรก

หน้าห้ามต�่ากว่า 2 มิลลิเมตร ดิสก์เบรกหน้าเป็น 23~25 มิลลิเมตร 

ดิสก์เบรกหลังเป็น 10~12 มิลลิเมตร

ในการเดินทางระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก ควรหลีกเลี่ยงการใช้เบรก

รถอย่างรุนแรง

ข้อควรระวัง: ภายในระยะเวลาท่ีสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษาก�าหนด ควรตรวจสอบสภาพการสึกหรอของชิ้นส่วนทั้งหมดใน

ระบบเบรกเป็นประจ�า และท�าการเปลี่ยนทันทีถ้ามีความจ�าเป็น 

อย่างนี้จึงสามารถรับรองประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบ

เบรก

หลังได้เปลี่ยนผ้าเบรกหรือจานดิสก์เบรก ต้องการปรับตัวในช่วงระยะ 

800 กิโลเมตร

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเบรก

น�้ามันเบรกเป็นสารพิษ ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บน�้ามัน

เบรก และเก็บในสถานที่ที่เด็กหยิบไม่ถึง ถ้าพบว่ามีการ

กลืนน�้ามันเบรก ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องป้องกันน�้ามันเบรกสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา ถ้า

เกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณมากทันที ถ้ายัง

มีอาการแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบาย ต้องพบแพทย์

ทันที

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ ต้อง

จอดรถในพื้นที่เรียบและระบบอยู่ในสภาพเย็น

สามารถมองเห็นระดับน�้ามันเบรกจากส่วนคอของกระปุกเก็บน�้ามัน

เบรก ควรรักษาให้ระดับน�้ามันเบรกอยู่ในขีด “MAX” ห้ามระดับ

น�้ามันเบรกต�่ากว่าขีด “MIN”
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หมายเหตุ:น�้ามันเบรกสามารถท�าความเสียหายต่อสีของตัวถัง ใน
ขณะที่เติมน�้ามันเบรก ถ้าน�้ามันเบรกกระเด็นลงที่สีรถโดยบังเอิญ 
ควรใช้ผ้าดูดเช็ดออกทันทีและใช้น�้าหรือน�้ายาล้างรถล้างบริเวณท่ี
โดนน�้ามันเบรก

ปริมำตรน�้ำมันเบรก

ใช้น�้ามันเบรกท่ีบริษัทฯ แนะน�า อ้างอิงถึง “ของเหลวและความจุที่

แนะน�า” ของบท “ข้อมูลด้านเทคนิค”

ข้อควรระวัง

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามเวลาก�าหนดในสมุดการรับประกันและ

การบ�ารุงรักษา
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แบตเตอรี่

กำรดูแลรักษำแบตเตอรี่

ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถนานหลังดับเครื่องยนต์ มิ

ฉะน้ัน อาจท�าให้แบตเตอรี่คายประจุไฟเป็นอย่างมากจน

สตาร์ทเครื่องไม่ได้

หลังเปิดห้องเคร่ืองยนต์ก็สามารถมองเห็นแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เป็น

แบบไม่ต้องท�าการบ�ารุงรักษา จึงไม่จ�าเป็นต้องเติมสารละลาย

หมายเหตุ: หากรถยนต์ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะยาว (1 เดือนขึ้นไป) 
แนะน�าปลดขั้วลบของแบตเตอรี่ ก่อนที่จะเช่ือมต่อหรือปลดขั้วลบ
ของแบตเตอร่ี ต ้องตรวจสอบให้แน่ใจว ่าได ้ป ิดปุ ่มสตาร ์ท
เครื่องยนต์แล้ว รถยนต์ที่ได้ติดตั้งระบบ Start-Stop แบบอัจฉริยะ 
เมื่อติดต้ังขั้วลบแบตเตอร่ีใหม่ ต้องให้รถยนต์จอดนิ่งอย่างน้อย 4 
ชั่วโมง ก่อนหน้านี้ เคร่ืองยนต์จะเสียฟังก์ชัน Start-Stop โดย
อัตโนมัติ
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กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่

ภายในแบตเตอรี่มีกรดซัลฟูริก ซึ่งเป ็นสารพิษและ

กัดกร่อน

ภายในแบตเตอรี่มีกรดซัลฟูริก ซ่ึงเป็นสารพิษและกัดกร่อน เพราะ

ฉะนั้น ในขณะที่ท่านต้องการประกอบหรือเปลี่ยนแบตเตอร่ี ต้อง

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งมาช่วยท่านถอดร้ือและประกอบ

แบตเตอรี่ เพื่อท�าให้ฟังก์ชันต่างๆ ของรถยนต์สามารถท�างานอย่าง

ปกติ เพียงให้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นประเภทเดียวและมีขนาดเดียวกันกับ

แบตเตอรี่เดิมเท่านั้น

แบตเตอร่ีเก่าต้องจัดการด้วยวิธีการที่ได้การรับรอง ซึ่งจะ

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต้องจัดการโดยองค์กรวิชาชีพ ราย

ละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำล้ำงกระจก

ขณะที่เติมน�้ายาล้างกระจก ห้ามให้น�้ายาล้างกระจก

กระเด็นลงในบริเวณเครื่องยนต์หรือสีรถ

ตรวจสอบระดับน�้ายาล้างกระจกทุกสัปดาห์ เมื่อระดับน�้ายาต�่าเกิน 

โปรดเติมน�้ายาทันที

หากรถยนต์ของท่านได้ประกอบเซ็นเซอร์วัดระดับน�้ายาล้างกระจก 

เมื่อระดับน�้ายาต�่าเกิน จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะขึ้นข้อความและ

สัญลักษณ์ รายละเอียดโปรดอ้างอิงถึง "จอแสดงข้อมูลทั่วไป" ของบท 

“แผงหน้าปัดและระบบควบคุม” หมายเหตุ:อย่าใช้สารกันเยือกแข็งหรือน�้าผสมน�้าส้มสายชู สารกัน
เยือกแข็งจะท�าความเสียหายต่อผิวสี ส่วนน�้าส้มสายชูจะท�าให้ปั๊ม
ล้างกระจกบังลมเสียหาย
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ข้อควรระวัง

• ใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาต

• หากเปิดสวิตช์ล้างกระจกในขณะที่กระปุกเก็บน�้ายาหมดถัง 

จะท�าให้เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกเสียหาย

• ถ้าเปิดใช้ท่ีปัดน�้าฝนในขณะท่ีกระจกบังลมแห้งและไม่ได้ฉีด

น�้าล้างกระจก จะท�าให้กระจกบังลมเสียหาย กรุณาเปิดใช้

เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกในขณะที่กระปุกเก็บน�้ายามีน�้ายา

ล้างกระจกอย่างเพียงพอและเครื่องฉีดน�้าสามารถใช้งาน

ตามปกติ

หัวฉีดน�้ำ

ใช้เคร่ืองฉีดล้างกระจกมาตรวจสอบว่าหัวฉีดน�้าของเครื่องฉีดน�้า

สะอาดหรือไม่ ทิศทางถูกต้องหรือไม่

ถ้าหัวฉีดน�้าอุดตัน สามารถใช้เข็มหรือเส้นลวดโลหะเล็กๆ สอดเข้ารู 

เพื่อขจัดสิ่งของกีดขวาง

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำล้ำงกระจก

ใช ้น�้ายาล ้างกระจกที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาต อ ้างอิงถึง 

“ของเหลวและความจุที่แนะน�า” ของบท “ข้อมูลด้านเทคนิค”
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ที่ปัดน�้ำฝน

ใบปัดน�้ำฝน

ข้อควรระวัง

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

สภาพใบปัดเป็นประจ�า

• ล้างกระจกบังลมบ่อยๆ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ใบปัดน�้าฝนมากวาดตะกอนที่ติดในกระจกบังลม เพื่อหลีกเลี่ยงการลดประสิทธิภาพ

การปัดน�้าของใบปัดน�้าฝนและอายุการใช้งาน

• หากพบว่ายางใบปัดแข็งตัวหรือมีรอยแตก ปัดแล้วทิ้งรอยทางน�้าที่เหลืออยู่หรือปัดไม่เต็มพื้นที่ ต้องเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ล้างกระจกด้วยน�้ายาท�าความสะอาดกระจกที่แนะน�าเป็นประจ�า และแน่ใจได้ท�าความสะอาดกระจกอย่างสะอาดก่อนที่จะเปลี่ยนใบปัด

น�้าฝน

• ใช้แต่ใบปัดน�้าฝนที่มีขนาดเดียวกันกับที่ปัดน�้าฝนเดิม
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เปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลม

1 ยกแขนปัดน�้าฝนถึงต�าแหน่งที่ห่างไกลจากกระจกบังลม

2 กดปุ่มแขนปัดน�้าฝน และดึงปลายบนของใบปัดยังด้านนอก แยก

ใบปัดออกจากแขนปัดน�้าฝน

3 ถอดใบปัดน�้าฝนจากแขนปัดน�้าฝนและเลิกใช้ใบปัดน�้าฝนเก่า

4 วางหัวต่อบนใบปัดน�้าฝนใหม่เข้ารางแคบของแขนปัดน�้าฝน

5 ดันใบปัดน�้าฝนยังทิศทางแขนปัดน�้าฝนจนท�าให้ใบปัดเข้าล็อกถึง

สุด

6 ก่อนที่จะวางกลไกท่ีปัดน�้าฝนลงบนกระจกบังลม ต้องตรวจสอบ

ใบปัดน�้าฝนว่าได้ยึดติดบนแขนปัดน�้าฝนอย่างถูกต้องหรือไม่
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ยำงรถ

ข้อมูลทั่วไป

• 500 กิโลเมตรแรกของยางใหม่เป็นระยะทางรันอิน ต้องหลีก

เลี่ยงการขับขี่แบบรุนแรง

• เมื่อขับผ่านขอบถนนหรือไหล่ทางต้องชะลอความเร็ว แล้ว

ประคองวงพวงมาลัยให้สอดคล้องกับมุมของถนน

• กรุณาตรวจสอบยางรถบ่อยๆ ว่ามีความเสียหายหรือไม่ (รอย

แผล รอยขีดข่วน รอยแตกและจุดหลุม) ขจัดสิ่งแปลกปลอมบน

ดอกยางทันที

• หลีกเลีย่งยางรถสมัผสักบัน�า้มนัเครือ่ง จารบแีละน�า้มนัเชือ้เพลงิ

• ควรติดต้ังฝาครอบกันฝุ่นให้ช่องเติมลมยางเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น

เข้า

• ท�าเครื่องหมายก่อนที่จะถอดล้อ เพื่อประกอบยางล้อกลับตาม

ต�าแหน่งเดิม

• เก็บรักษาล้อหรือยางที่ถอดออกมาไว้ในสถานท่ีแห้ง เย็นและ

ป้องกันไม่ให้โดนแสงแดด

ยำงใหม่

ยางใหม่ยังไม่ได้ก่อแรงยึดเกาะที่ดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้งาน ดังนั้น ในการ

เดินทาง 500 กิโลเมตรแรก ควรขับอย่างระมัดระวังและขับด้วย

ความเร็วปานกลาง เพื่อรันอินยางใหม่ และยังเป็นประโยชน์ต่ออายุ

การใช้งานของยาง

ความสึกหรอของยางและกะทะล้อมักจะสังเกตได้ยาก หากเกิดการ

สั่นสะเทือนอย่างผิดปกติหรืออาการกินซ้าย/ขวา อาจจะแสดงว่ายาง

รถมีความเสียหายแล้ว หากท่านสงสัยว่ายางรถมีความเสียหาย 

กรุณาชะลอความเร็วทันที จอดรถเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหาย

ของยางรถ หากไม่สามารถมองเห็นความเสียหายจากภายนอก ควร

ชะลอความเร็วการเดินทาง ขับรถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่

ใกล้สุดเพื่อท�าการตรวจสอบ

ยำงที่มีลำยดอกระบุทิศทำง

ยางที่มีลายดอกระบุทิศทางจะมีลูกศรที่ด้านข้างยาง ต้องประกอบ

ยางตามทิศทางการหมุนที่ก�าหนดไว้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในด้านการ

ป้องกันการเหินน�้า ยกระดับของแรงยึดเกาะ ลดเสียงรบกวนใน

ระหว่างการเดินทางและยืดอายุทนทานเป็นต้นของรถยนต์
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อำยุกำรใช้งำนของยำง

แรงดันลมยางและวิธีการขับที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานของ

ยางได้ ในการใช้งาน มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

• ทุกเดือนต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ล้ออยู่ในสภาพ

เย็นอย่างน้อย 1 ครั้ง

• ขณะที่วิ่งผ่านทางโค้ง พยายามชะลอความเร็วและอย่าเร่ง

ความเร็ว

• ตรวจสอบยางล้อเกิดการสึกหรอแบบผิดปกติหรือไม่

• หากรถยนต์ต้องพักนาน อย่างน้อยต้องเคลื่อนที่สองสัปดาห์ต่อ

ครั้งและตรวจสอบแรงดันลม ป้องกันยางล้อเสียรูปทรงเนื่องจาก

รับแรงภายนอกเป็นเวลานาน

ปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของยาง:

แรงดันลมยาง

ถ้าแรงดันลมยางไม่เพียงพอหรือสูงเกินไป จะท�าให้ยางล้อเกิดการ

สึกหรออย่างผิดปกติ และลดอายุการใช้งานของยางเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการขับขี่ของรถด้วย

วิธีการขับรถ

การขับเร็วในทางโค้ง การเร่งความเร็วอย่างกะทันหันและการเบรก

อย่างกะทันหัน (ยางล้อออกเสียงรบกวนแหลม) จะเพิ่มการสึกหรอ

ของยาง

การตั้งศูนย์ล้อ

ล้อของรถใหม่ได้ผ่านการตั้งศูนย์ล้อแบบไดนามิก แต่เนื่องจากผล 

กระทบของปัจจัยต่างๆ ในการขับเคลื่อน อาจท�าให้ล้อรถไม่สมดุล

หากเกิดการไม่สมดุล จะท�าให้กลไกของระบบบังคับเลี้ยวสั่นสะเทือน

และยางล้อเกิดการสึกหรออย่างรุนแรง ดังน้ัน ควรต้ังศูนย์ล้อใหม่อีก

ครั้ง นอกจากนี้ หลังประกอบยางใหม่หรือซ่อมแซมยางเสร็จ ต้องตั้ง

ศูนย์ล้อใหม่

ปัญหาของการตั้งศูนย์ล้อ

ถ้าการตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจากจะท�าให้ยางล้อสึกหรอเร็วขึ้น ยัง

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ดังน้ัน เมื่อยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ ควรตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อทันที รายละเอียด

โปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่น
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กำรตรวจสอบยำงล้อ

ยางล้อที่มีข้อบกพร่องจะอันตรายมาก ถ้ายางล้อเสียหาย 

เกิดการสึกหรอเกินควรหรือแรงดันลมยางไม่ถูกต้อง ห้าม

ขับรถเดินทาง

กรุณาสังเกตสภาพล้อเสมอในขณะเดินทาง และตรวจสอบดอกยาง

และผนังยางมีปัญหาเสียรูป (นูนขึ้น) รอยขีดข่วนหรือการสึกหรอหรือ

ไม่

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงยางรถสัมผัสกับน�้ามันเครื่อง จารบีและน�้ามัน
เชื้อเพลิง

แรงดันลมยำง

ก่อนที่จะเดินทางไกล ต้องตรวจสอบแรงดันลมยาง

ตรวจแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง เมื่อท�าการตรวจสอบ ยาง

ต้องอยู่ในสภาพเย็น

หากต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ยางล้อยังร้อนอยู่ ท่านต้อง

เข้าใจว่าแรงดันลมยางในขณะนี้สูงก่วาแรงดันลมยางเย็น 4.43~5.91 

psi ในกรณีน้ี ห้ามไล่ลมยางล้อเพื่อได้แรงดันอากาศที่แนะน�าใน

ข้อมูลทางเทคนิค (ยางเย็น)

หัวเติมลมยำง

ขันฝาครอบกันฝุ่นของหัวเติมลมยางให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นเข้า เมื่อ

ท่านตรวจสอบแรงดันลมยาง กรุณาตรวจสอบหัวเติมลมยางมีการรั่ว

หรือไม่ (ฟังว่ามีเสียงรั่วหรือไม่)

ยำงที่ถูกเจำะทะลุ

หากยางโดนวัตถุแหลมคมเจาะและติดกับยาง ยางอาจจะลมไม่รั่ว 

หากท่านสังเกตถึงปัญหาดังกล่าว ต้องชะลอความเร็วทันทีและขับ

ด้วยความระมัดระวัง และเปลี่ยนยางอะไหล่หรือท�าการซ่อมแซม

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

หมายเหตุ: หากแก้มยางมีการช�ารุดหรือเสียรูปทรง ห้ามท�าการ
ซ่อมแซม ควรเปลี่ยนยางทันที

เครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอของยำง

ท่ีด้านล่างของดอกยางแท้มีเครื่องหมายวัดความสึกหรอที่หนา 1.6 

มิลลิเมตร ซึ่งตั้งฉากกับทิศทางการหมุนของล้อ เครื่องหมายชนิดนี้



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

299

6

กระจายบนเส้นรอบวงของยางอย่างสม�่าเสมอ เครื่องหมายที่อยู่ด้าน

ข้างล้อ เช่น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ TWI หรือตัวรูปสามเหลี่ยมระบุถึง

ต�าแหน่งของเครื่องหมายวัดความสึกหรอ

เมื่อดอกยางสึกหรอจนแค ่ เหลือ 1.6 มิลลิ เมตรหรือต�่ ากว ่า 

เครื่องหมายวัดความสึกหรอจะปรากฏขึ้นบนผิวยาง และมีรอยยาง

บนพื้นดินที่ขับผ่านอย่างต่อเนื่อง

ข้อควรระวัง

เมื่อยางล้อสึกหรอถึงเครื่องหมายวัดความสึกหรอ ต้องเปลี่ยน

ยาง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

กำรเปลี่ยนยำงล้อ

เมื่อเปลี่ยนยาง แนะน�าติดตั้งยางที่เป็นขนาดเดียวกันกับ

ยางแท้ หากเปลี่ยนใช้ยางขนาดอื่นหรือไม่ได้มาตรฐาน 

อาจจะส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการขับขี่และความ

ปลอดภัยของรถยนต์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของท่าน 

กรุณาติดต่อสอบถามศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งใน

ท้องถิ่น

หลังเปลี่ยนยางเสร็จ ต้องท�าการตั้งศูนย์แบบไดนามิก

กำรสลับยำง

เพื่อใช้งานยางรถท้ังหมดอย่างสมดุล แนะน�าสลับยางรถอย่างไม่

ก�าหนดเวลา

หากยางล้อหน้ามีอาการสึกหรออย่างเห็นได้ชัด แนะน�าสลับล้อหน้า

และล้อหลังตามรูปภาพที่แสดง วิธีนี้สามารถป้องกันล้อสึกหรออย่าง

ไม่สม�่าเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง

เมื่อผิวยางมีอาการสึกหรอ ควรเปลี่ยนล้อตามทแยงมุม
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หมายเหตุ: ยางที่มีลายดอกระบุทิศทางการหมุนของล้อ (ระบุโดย
เครื่องหมายท่ีอยู ่ด้านข้างล้อ) ห้ามสลับล้อตามทแยงมุม แต่
สามารถสลับล้อหน้ากับล้อหลัง
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กำรท�ำควำมสะอำดและบ�ำรุงรักษำรถ

หากใช้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงรักษารถยนต์อย่างไม่ถูกต้อง อาจ

จะท�าร้ายสุขภาพร่างกาย จึงต้องเก็บรักษาในที่ปลอดภัย 

โดยเฉพาะต้องเก็บในพื้นที่พ้นจากมือเด็ก มิฉะนั้นอาจจะ

มีความเสี่ยงในการโดนสารพิษ

กำรบ�ำรุงรักษำรถภำยนอก

กำรล้ำงรถ

ควรปิดปุ่มสตาร์ทเคร่ืองยนต์ก่อนล้างท�าความสะอาดรถ 

มิฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

เมื่อล้างรถในฤดูหนาว ระบบเบรกอาจจะติดความชื้น

หรือแข็งตัว อาจจะลดประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ

เบรกและมีความเสี่ยงท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

ห้ามใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงล้างห้องเครื่องยนต์ มิฉะนั้น

อาจจะท�าความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์

หากอยากลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง วิธีป้องกันที่ดีที่สุด

คือล้างท�าความสะอาดรถยนต์และเคลือบเงาสีรถบ่อยๆ ส�าหรับพื้นที่

ที่ถูกบดบัง ตัวอย่างเช่น ขอบประตู ชิ้นส่วนที่มีการซีล และฝาครอบ

ต่างๆ ควรล้างท�าความสะอาดตามเวลา พื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีวัสดุ

แหลมแข็งสะสมทับถมไว้เป็นเวลานาน จนท�าให้สีรถมีรอยขีด เวลา

ท�าความสะอาดรถยนต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลาย

ตัวอย่างเช่น

• ความถี่การใช้งาน

• สถานที่เก็บรถ โรงเก็บรถ ภายใต้ต้นไม้เป็นต้น

• ฤดูกาล

• อากาศ

• สภาพแวดล้อม

ซากแมลง มูลนก ยางไม้ ฝุ่นถนนและฝุ่นอุตสาหกรรม ยางมะตอย 

เขม่าถ่าน เกลือละลายหิมะ หรือตะกอนกัดกร่อนชนิดอื่นทับถมบนสี

รถยิ่งนาน จะท�าร้ายสีรถมากยิ่งขึ้น ถ้าอุณหภูมิสูงเกิน เช่น โดน

แสงแดดจัด จะเร่งการกัดกร่อน
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เพราะฉะน้ัน ควรล้างท�าความสะอาดรถยนต์สัปดาห์ละครั้ง แต่ใน

บางกรณี เพียงท�าความสะอาดเดือนละครั้ง พร้อมเคลือบเงาด้วยก็

พอแล้ว

ท�าความสะอาดใต้ท้องรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูหนาวที่มีการใช้

เกลือละลายหิมะบนถนน

อุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ

แม้ว่าสีรถมีความทนทานต่อการเสียดสี โดยปกติ สามารถใช้อุปกรณ์

ล้างรถแบบอัตโนมัติมาล้างท�าความสะอาด แต่เวลาปฏิบัติจริง ยัง

ต้องพิจารณาโครงสร้างอุปกรณ์ล้างรถ สภาพน�้ากรองและชนิดของ

สารล้างรถและสารบ�ารุงรักษารถ หลังล้างท�าความสะอาดรถเสร็จ 

หากสีรถไม่เงาหรือมีรอยขีด ควรแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ผลิตหรือ

เจ้าของอุปกรณ์ท�าความสะอาดรถ หากมีความจ�าเป็น เปลี่ยนใช้

อุปกรณ์ล้างรถอื่นๆ

ก่อนที่จะท�าความสะอาดแบบอัตโนมัติ ควรปิดประตูรถและซันรูฟ 

และต้องสอบถามผู้ล้างรถว่าควรถอดสายอากาศออกหรือไม่ หาก

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น แผ่นสปอยเลอร์ ที่วาง

สัมภาระบนหลังคารถและเสาอากาศวิทยุๆ ควรแจ้งให้ผู้ล้างรถรับ

ทราบ

การล้างท�าความสะอาดแบบแมนนวล

ขณะที่ล้างรถด้วยมือ ต้องใช้น�้าสะอาดจ�านวนมากแช่สิ่งสกปรกให้

อ่อนยุ่ยและพยายามล้างออก ใช้ฟองน�้าหนึ่งก้อน ถุงมือหนึ่งข้างหรือ

แปรงล้างรถท�าความสะอาดรถ ควรท�าความสะอาดจากหลังคารถลง

ถึงด้านล่าง คราบที่ขจัดไม่ออกจึงจะใช้น�้ายาท�าความสะอาดเฉพาะ

หลังใช้ฟองน�้าหรือถุงมือเป็นช่วงหน่ึง ควรล้างอุปกรณ์ดังกล่าวให้

สะอาด ล้างท�าความสะอาดล้อ ขอบประตู ในสุดท้าย และควรเปลี่ยน

ใช้ฟองน�้าอีกก้อนหนึ่ง
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ข้อควรระวัง

• ห้ามล้างท�าความสะอาดรถยนต์ในพื้นที่กลางแดด มิฉะนั้น

อาจจะท�าความเสียหายต่อสีรถ

• เมื่อล้างรถในฤดูหนาว หากใช้ท่ออ่อนล้างรถ ต้องระวังห้าม

ฉีดน�้ายังล็อกรถ รอยต่อประตูและรอยต่อของซันรูฟ มิ

ฉะนั้น จะมีความเสี่ยงแข็งตัวจนเปิดไม่ได้

• ห้ามใช้ฟองน�้าล้างจานหรือวัสดุอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันมาเช็ดถู

รถยนต์ มิฉะนั้น อาจจะท�าความเสียหายต่อสีรถ

• ก่อนท่ีจะท�าความสะอาดไฟหน้า ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือฟองน�้า 

วิธีที่ดีที่สุดคือใช้น�้าสบู่มาล้างท�าความสะอาด

การใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงล้างท�าความสะอาด

เมื่อใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงล้างท�าความสะอาด ควรปฏิบัติตามคู่มือ

การใช้งาน ต้องรักษาแรงดันและระยะห่างระหว่างหัวฉีดน�้ากับวัสดุ

อ่อน (เช่น ท่อยางหรือฉนวนกันเสียง)

ห้ามใช้หัวสเปรย์ทรงกลมหรือหัวสเปรย์แบบหมุน โดยเฉพาะยางล้อ 

ห้ามใช้หัวสเปรย์ทรงกลม แม้ว่าฉีดน�้าจากระยะทางไกลและฉีดเป็น

เวลาสั้นก็จะมีโอกาสท�าให้ยางล้อเสียหาย

ข้อควรระวัง

• โปรดอ่านคู ่มือการใช้งานของปืนฉีดน�้าแรงดันสูงอย่าง

ละเอียด

• เม่ือล้างส่วนประกอบแบบอ่อนของรถ ต้องรักษาระยะห่าง

ล้างฉีดอย่างเหมาะสม

กำรเคลือบเงำ

ชั้นแว็กซ์ที่ดีสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสีรถ และ

สามารถปกป้องตัวถังรถในขณะที่เกิดการเฉี่ยวชนเล็กน้อย หากพบ

ว่าน�้าที่หยดลงในสีรถไม่สามารถไหลลงอย่างราบรื่น ควรเคลือบ

แว็กซ์คุณภาพดีใหม่ นอกจากต้องเคลือบแว็กซ์ในเมื่อล้างท�าความ

สะอาดด้วยอุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติตามเวลา ยังต้องเคลือบ

แว็กซ์ป้องกันสีรถอย่างน้อยปีละสองครั้ง สีรถที่ได้เคลือบแว็กซ์ใหม่ 

สามารถขจัดคราบแมลงที่ขังอยู่ในฝากระโปรงหน้าและกันชนหน้า
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อย่างง่ายในฤดูอบอุ่น

กำรขัดสี

เม่ือสีรถขาดความเงางาม แม้เคลือบแว็กซ์ใหม่ก็ไม่สามารถฟื้นฟู

ความเงางามอีกจึงต้องการท�าการขัดสี

หากน�้ายาขัดสีทั้งหมดไม่มีส่วนประกอบแว็กซ์ หลังจากขัดสีเสร็จ ยัง

ต้องเคลือบแว็กซ์อีกครั้ง โดยปกติจะใช้น�้ายาขัดสีท่ีมีคุณลักษณะดัง

ต่อไปนี้:

• สารขัดสีท่ีมีลักษณะอ่อนนุ่มสามารถขจัดคราบบนผิวรถและไม่

ท�าความเสียหายต่อสีรถ

• ใช้สารผสมที่สามารถคลุมรอยขีดและปิดบังรอยขีดได้

• เพื่อเคลือบเงาที่สามารถป้องกันสีรถให้ปราศจากผลกระทบจาก

ภายนอก

หมายเหตุ:ช้ินส่วนที่เคลือบสีหยาบหรือชิ้นส่วนพลาสติกห้ามใช้
น�้ายาขัดสี

ใบปัดน�้ำฝน

ล้างในน�้าสบู่อุ่น ห้ามใช้น�้ายาล้างท�าความสะอาดที่มีส่วนประกอบ

แอลกอฮอล์หรือน�้ามันปิโตรเลียม

กระจกหน้ำต่ำงและกระจก

ใช้น�้ายาล้างกระจกท�าความสะอาดหน้าภายใน/นอกของกระจก

กระจกบังลม : หลังล้างท�าความสะอาดและเคลือบเงารถเสร็จ ใช้

น�้ายาล้างกระจกท�าความสะอาดหน้าภายนอกของกระจกบังลมก่อน

ที่จะติดตั้งใบปัดน�้าฝนใหม่

กระจกบังลมหลัง : ใช้ผ้าอ่อนท�าความสะอาดหน้าภายในของกระจก 

เพื่อไม่ท�าความเสียหายต่ออุปกรณ์ไล่ฝ้า ต้องเช็ดถูกระจกตามแนว

นอน ห้ามขีดขัดหรือใช้สารผสมขัดถูกระจก เพราะอาจจะท�าให้

อุปกรณ์ไล่ฝ้าเสียหาย

กระจกมองหลัง : ใช้น�้าสบู่ล้างท�าความสะอาด ห้ามใช้สารขัดถูแบบ

ผสมขัดกระจกหรือใบขัดโลหะ
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ชิ้นส่วนพลำสติก

ชิ้นส่วนพลาสติกใช้วิธีการล้างทั่วไป หากเจอคราบที่ขจัดยาก 

สามารถใช้น�้ายาไร้สารละลายพลาสติกและสารบ�ารุงรักษาเฉพาะมา

จัดการ สารบ�ารุงรักษาสีไม่เหมาะสมกับชิ้นส่วนพลาสติก

สีรถช�ำรุด

หากพบว่าสีรถมีรอยขีดข่วนหรือรอยสะเก็ดจากก้อนหิน ควรเคลือบสี

ทันทีเพ่ือป้องกันสนิม หากเกิดสนิมแล้ว ควรก�าจัดสนิมให้หมด แล้ว

ทาสีรองพื้นป้องกันสนิมในพื้นที่ช�ารุดและเคลือบเงาชั้นหน้าด้วย

ซีลยำงขอบ

ซีลยางขอบประตูรถ ฝากระโปรงหน้า/หลัง ซันรูฟต้องพ่นสารรักษา

ยางอย่างไม่ก�าหนดเวลา (เช่น สารซิลิก้าเจล) เพื่อยืดอายุการใช้งาน

ของยาง นอกจากน้ี ยังสามารถป้องกันซีลยางเสื่อมเร็วเกินควรและ

ประตูปิดไม่สนิท เพื่อเปิดประตูได้ง่ายขึ้น

ล้อ

เมื่อท�าความสะอาดล้อรถ ต้องระวังความชื้น น�้าแข็งและ

เกลือละลายหิมะจะลดประสิทธิภาพของเบรกจนมีความ

เสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

การท�าความสะอาดยางล้อสามารถป้องกันไม่ให้เศษผ้าเบรกหรือ

เกลือละลายหิมะติดบนล้อ สามารถใช้น�้ายาล้างกะทะล้อจ�าพวกไม่มี

สารกรดมาจัดการเศษผ้าเบรกที่ขจัดยาก

ล้ออัลลอยด์

เพ่ือรักษาความสวยงามของล้ออัลลอยด์ ต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

เวลาก�าหนด หากไม่ล้างเกลือละลายหิมะและเศษผ้าเบรกออกตาม

เวลา จะกัดกร่อนอัลลอยด์

กรุณาใช้น�้ายาจ�าพวกไม่มีกรดล้างท�าความสะอาด ห้ามใช้น�้ายาขัดสี 

หรือสารเคมีที่มีวัสดุขัดถูอื่นๆ มาบ�ารุงรักษาล้อ หากชั้นแว็กซ์ช�ารุด

แล้ว (เช่น รอยสะเก็ดก้อนหิน) ควรซ่อมแซมส่วนที่ช�ารุดทันทีี



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

306

สีใต้ท้องรถ

ห้ามเคลือบสีใต้ท้องรถที่เครื่องฟอกไอเสียหรือแผ่น

ฉนวนของท่อไอเสีย มิฉะนั้นอาจจะท�าให้วัสดุเหล่านี้เกิด

ไฟไหม้ได้ในขณะที่รถยนต์เดินทาง

ท้องรถได้เคลือบวัสดุทนทานป้องกันพิเศษ สามารถป้องกันผล 

กระทบทางเคมีและทางกล แต่เนื่องจากความสึกหรอที่หลีกเลี่ยงมิได้ 

จึงแนะน�าท่านตรวจสอบท้องรถและสีใต้ท้องรถเป็นประจ�า โดย

เฉพาะอย่างยิ่งก่อนถึงฤดูหนาวและหลังจากฤดูหนาว

กำรบ�ำรุงรักษำภำยในรถ

ชิ้นส่วนพลำสติก หนังเทียมและสิ่งทอ

ชิ้นส่วนพลาสติกและหนังเทียมสามารถใช้ผ้าชุบน�้าท�าความสะอาด 

หากไม่สามารถขจัดคราบออก สามารถใช้น�้ายาล้างท�าความสะอาด

และบ�ารุงรักษาพิเศษที่ไม่มีสารละลายพลาสติกมาท�าความสะอาดชิ้น

ส่วนประกอบดังกล่าว

ผ้าคลุม สิ่งทอในบริเวณประตูรถ กระโปรงหลัง ฝ้าเพดานรถเป็นต้น

ควรใช้น�้ายาพิเศษหรือฟองซักแห้งหรือฟองน�้าอ่อนมาท�าความ

สะอาด

หมายเหตุ: ห้ามขัดเงาชิ้นส่วนประกอบของแผงหน้าปัด ชิ้นส่วน
ประกอบเหล่านี้ต้องมีคุณลักษณะไม่สะท้อนแสง

ฝำครอบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ห้ามใช้ของเหลวแช่ฝาครอบถุงลมเสริมความปลอดภัย

ให้เปียก และห้ามใช้น�้ามันแก๊สโซลีน น�้ายาท�าความ

สะอาด แวกซ์เคลือบเงาเฟอร์นิเจอร์หรือสารขัด
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เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย เพียงให้ใช้ผ้าชุบน�้าผืน

หนึ่งและน�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถมาท�าความ

สะอาดบริเวณดังต่อไปนี้:

• ฝาครอบกลางของพวงมาลัย

• บริเวณแผงหน้าปัดที่มีถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร

• แผ่นบุหลังคาที่ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างศีรษะ

เข็มขัดนิรภัย

ห้ามใช้น�้ายาฟอกขาว น�้ายาย้อมสีหรือสารท�าความ

สะอาดกับเข็มขัดนิรภัย

ดึงเข็มขัดนิรภัยออก ใช้น�้าอุ ่นและสบู่ที่เป็นกลางท�าความสะอาด 

ปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยแห้งเอง ห้ามดึงเข็มขัดนิรภัยหรือใช้รถก่อนที่

เข็มขัดนิรภัยได้แห้งอย่างหมดจด

พรมและสิ่งทอ

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดเคร่ืองตกแต่งภายในรถที่ละลายเสร็จมา

ท�าความสะอาด ควรทดลองในส่วนที่มองไม่เห็นก่อน

หนัง

เนื่องจากหนังที่ใช้ในรถยนต์มีคุณลักษณะพิเศษ (เช่น ตอบสนองไว

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

หนังรถยนต์ต้องระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสีเข้มที่เปียกน�้าจะ

ท�าให้สีของเสือติดบนเบาะนั่ง ฝุ่นละอองและสิ่งปฏิกูลที่ตกอยู่ในรอย

ย่นหรือรอยต่อของหนัง จะท�าความเสียหายต่อผิวหน้าของแผ่นหนัง 

เพราะฉะน้ัน ต้องบ�ารุงรักษาหนังรถเป็นประจ�าหรือตามสภาพการใช้

งาน

ใช้น�้าอุ่นและสบู่ที่เป็นกลางท�าความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นหนัง ใช้ผ้า

สะอาดแห้งและไม่มีเศษเส้นใยมาเช็ดหนังให้แห้งและท�าการขัดเงา

ข้อแนะน�าในการบ�ารุงรักษา

• ท�าความสะอาดเป็นประจ�า และหลังท�าความสะอาดเสร็จทุกครั้ง 

ใช้น�้ามันบ�ารุงรักษาที่สามารถกันแดดและกันซึมได้ น�้ามันชนิดนี้

สามารถบ�ารุงรักษาหนังให้ฟื้นฟูสภาพอ่อนนุ่มและความระบาย

อากาศ และสร้างชั้นป้องกันบนผิวหน้าหนัง

• ท�าความสะอาดหนังรถ 2 ถึง 3 เดือนละครั้ง ขจัดคราบใหม่ทันที

• ต้องขจัดคราบน�้าหมึก น�้ายาขัดรองเท้าๆ อย่างรวดเร็ว
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หมายเหตุ :ห ้ามใช ้น�ามันแก ๊สโซลีน สารขจัดคราบ แวกซ์
เฟอร์นิเจอร์หรือสารขัดเงาแทนสารท�าความสะอาด

แผงหน้ำปัด จอเครื่องเสียง

เพียงให้ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มนวลมาท�าความสะอาด
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ข้อมูลทางเทคนิค

310	 ขนาดและพารามิเตอร์ส�าคัญของรถยนต์

311	 พารามิเตอร์น�้าหนักรถยนต์

312	 พารามิเตอร์ส�าคัญของเครื่องยนต์

314	 สมรรถนะของรถ

315	 ของเหลวและความจุที่แนะน�า

316	 ตารางค่าการตั้งศูนย์ล้อ	(รถเปล่า)

316	 ล้อและยาง

316	 แรงดันลมยาง	(อยู่ในสภาพเย็น)



ข้อมูลทำงเทคนิค

310

ขนำดและพำรำมิเตอร์ส�ำคัญของรถยนต์

B

C

E D
A

F

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ความยาวรวม A มิลลิเมตร 4500

ความกว้างรวม B มิลลิเมตร 1855

ความสูงรวม C (รถเปล่า) มิลลิเมตร 1675

ฐานล้อ D มิลลิเมตร 2650

กันสะเทือนหน้า E มิลลิเมตร 954

กันสะเทือนหลัง F มิลลิเมตร 896

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ความกว้างช่วงล้อหน้า มิลลิเมตร 1573

ความกว้างช่วงล้อหลัง มิลลิเมตร 1584

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด เมตร 6

ความจุถังน�้ามันเชื้อเพลิง ลิตร 55

ความจุห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ลิตร 335~1336
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พำรำมิเตอร์น�้ำหนักรถยนต์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

2.0T TST 2WD 2.0T TST AWD

จ�านวนผู้โดยสาร คน 5

น�้าหนักรถเปล่า กิโลกรัม 1542 1642

น�้าหนักรถบรรทุกเต็ม กิโลกรัม 1981 2081

ภาระเพลาหน้าขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 948 985

ภาระเพลาหลังขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 594 657

ภาระเพลาหน้าขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 1060 1092

ภาระเพลาหลังขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 921 989



ข้อมูลทำงเทคนิค
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พำรำมิเตอร์ส�ำคัญของเครื่องยนต์

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

2.0T TST 2WD 2.0T TST AWD

ความกว้างกระบอกสูบ×ช่วงชัก มิลลิเมตร×มิลลิเมตร 88×82

ปริมาตรกระบอกสูบ ลิตร 1.995

อัตราส่วนการอัด 10:1

ก�าลังสุทธิสูงสุด กิโลวัตต์ 162

ความเร็วรอบในขณะพิกัดก�าลัง รอบ/นาที 5300

แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร 350

ความเร็วรอบในขณะแรงบิดสูงสุด รอบ/นาที 2500-4000

ความเร็วรอบเดินเบา รอบ/นาที 700±50

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

2.0T TST 2WD 2.0T TST AWD

อัตราการสิ้นเปลืองน�้ ามันเชื้อเพลิง 

ลิตร/100 กิโลเมตร

ในเมือง 11.1 17.1 11.1 17.1

ชานเมือง 6.6 9.6 6.6 9.6

รวม 8.3 12.4 8.3 12.4
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สมรรถนะของรถ

รำยกำร
ค่ำพำรำมิเตอร์

2.0T TST 2WD 2.0T TST AWD

เวลาเร่งความเร็วของการเปลี่ยนเกียร์อย่างต่อเนื่องในขณะ

ออกรถ วินาที (0-100) กิโลเมตร/ชั่วโมง
8.2 8.9

ความเร็วรถสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง 208 208

ความสามารถการขึ้นเนิน % 40 50

หมายเหตุ: สมรรถนะของรถเป็นค่าทดสอบภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

หมายเหตุ: พื้นผิวถนน แรงดันลมยาง ความลึกของดอกยาง ภาระของรถยนต์ล้วนจะส่งผลกระทบต่อความสามารถการขึ้นเนินของรถยนต์
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ของเหลวและควำมจุที่แนะน�ำ

ชื่อ เกรด
ควำมจุ

2.0T TST 2WD 2.0T TST AWD

น�้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (บรรจุครั้งแรก) ลิตร
ACEA C3 5W-30

6.0

น�้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (เปลี่ยนหลังการขาย) ลิตร 5.0

น�้ายาหล่อเย็นเครื่องยนต์ ลิตร แบบไกลคอล (รุ่น OAT) 8.2

น�้ามันเกียร์ออโต้แบบคลัตช์คู่ ลิตร Pentosin FFL-2 6.5

น�้ามันเบรก ลิตร DOT 4 0.8

น�้ามันหล่อลื่นชุดส่งก�าลัง ลิตร
Idemitsu Apolloil Wide Gear LW 

80W-90 GL5
- 0.58

น�้ามันหล่อลื่นของชุดเพลาหลัง ลิตร
Idemitsu Apolloil Wide Gear LW 

80W-90 GL5
- 0.56

น�้ายาฉีดล้างกระจก ลิตร น�้าบริสุทธิ์ 5

สารท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ กรัม R134A 560
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ตำรำงค่ำกำรตั้งศูนย์ล้อ (รถเปล่ำ)

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ล้อ

หน้า

มุมแคมเบอร์ –14′±45′

มุมคิงพินแคสเตอร์ 4°57′±45′

มุมโท 8′±12′

มุมคิงพินอินคลิเนชัน 12°45′±45′

ล้อ

หลัง

มุมแคมเบอร์ -60′±45′

มุมโท 12′±12′

ล้อและยำง

ขนาดกระทะล้อ 7.5J×18

ขนาดยาง 235/50 R18

ยำงอะไหล่

ขนาดกระทะล้อ 4B×16

ขนาดยางอะไหล่ T125/90 R16

แรงดันลมยำง (อยู่ในสภำพเย็น)

ยำงล้อ รถเปล่ำ

ล้อหน้า 230 kPa/2.3 bar/34 psi

ล้อหลัง 230 kPa/2.3 bar/34 psi

ยางอะไหล่ 420 kPa/4.2 bar/61 psi


