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ที่สอบถ�มได้ ไม่ว่�จะเป็นรูปแบบหรือลักษณะใดๆ
ขอให้ท่�นขับขี่อย่�งมีคว�มสุข!

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด อ�ค�รสีลมคอมเพล็กช์ท�วเวอร์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500
                บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มีอำ�น�จสิทธิ์ข�ดในก�รตีคว�มคู่มือนี้



สารบัญ

2



สารบัญ

3

ค�าน�า	.............................................................................................	1

บทน�า	.............................................................................................. 1

เกี่ยวกับคู่มือนี้ .............................................................................. 1

ข้อควรระวัง	...............................................................................	2

วัตถุอันตร�ย ................................................................................ 2

เด็ก/สัตว์เลี้ยง .............................................................................. 2

คว�มปลอดภัยส่วนบุคคล ............................................................ 2

การระบุรถยนต์	..........................................................................	3

หม�ยเลขตัวถังประจำ�รถ (VIN) ................................................... 3

หม�ยเลขเครื่องยนต์ .................................................................... 3

ป้�ยประจำ�รถยนต์ ....................................................................... 4

1	ก่อนการขับขี่	.............................................................................	5

กุญแจ	........................................................................................	6

กุญแจแบบธรรมด� ...................................................................... 6

กุญแจรีโมท .................................................................................. 7

ก�รใช้ง�นดอกกุญแจ ................................................................... 7

เปลีย่นแบตเตอรีใ่นกญุแจรโีมท .................................................... 8

ล็อกประตู	................................................................................	10

ป้องกันรถจ�กขโมย ................................................................... 10

ระบบเซ็นทรัลล็อก ..................................................................... 11

ประตทู�้ย ................................................................................... 14

หน้าต่าง	...................................................................................	14

หน้�ต่�งไฟฟ้� ............................................................................. 14

เบาะนั่ง	....................................................................................	17

ก�รปรับเบ�ะนั่งคนขับ ............................................................... 17

ก�รปรับเบ�ะนั่งผู้โดยส�รด้�นหน้� ............................................ 19

ก�รปรับเบ�ะนั่งผู้โดยส�รด้�นหลัง ............................................ 20

พนักพิงศีรษะ ............................................................................. 21

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร	.................................	22

นั่งให้ถูกต้อง ............................................................................... 22

เขม็ขดันริภยั ............................................................................... 22

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัย .......................................... 28

ถุงลมเสริมคว�มปลอดภัย .......................................................... 28

อุปกรณ์นิรภัยสำ�หรับเด็ก (ไม่ได้ม�พร้อมกับรถ) ....................... 32

แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม	...............................................	34

ชุดแผงหน้าปัด	.........................................................................	35

มิเตอร์วัดคว�มเร็วรถ ................................................................. 35

ม�ตรวัดรอบเครื่องยนต์ ............................................................. 35

ม�ตรวัดระดับนำ้�มันเชื้อเพลิง .....................................................35



สารบัญ

4

ม�ตรวัดอุณหภูมินำ้�ย�หล่อเย็นของเครื่องยนต์ .......................... 36

ศนูย์ข้อมลู	................................................................................	36

ศูนย์ข้อมูลแบบที่ 1 ..................................................................... 36

ศนูย์ข้อมลูแบบที ่2 ...................................................................... 38

ก�รเตือนคว�มเหนื่อยล้�และช่วยให้มีสม�ธิ 

(ก�รตรวจจับคว�มเหนื่อยล้�) ...................................................42

ระบบตรวจสอบคว�มผิดปกติของลมย�ง ..................................44

ไฟเตือนและไฟแสดง	................................................................	44

ไฟแสดงไฟเลีย้ว .......................................................................... 44

ไฟแสดงไฟตดัหมอกหน้� ............................................................ 45

ไฟแสดงไฟสูง ............................................................................. 45

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหลัง ............................................................ 45

ไฟแสดงไฟหรี่ ............................................................................. 45

ไฟเตือน  AFS   (ระบบปรับมุมไฟหน้�)  ขัดข้อง ............................. 45

ไฟแสดง  AFS  (ระบบปรับมุมไฟหน้�)  OFF ................................ 45

ไฟเตือนถุงลมเสริมคว�มปลอดภัย ............................................. 45

ไฟเตือนคนขับไม่ได้ค�ดเข็มขัดนิรภัย ......................................... 46

ไฟเตือนผู้โดยส�รด้�นหน้�ไม่ได้ค�ดเข็มขัดนิรภัย ...................... 46

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง ......................................................... 46

ไฟเตือน ABS (ระบบป้องกันล้อล็อก) ขัดข้อง ............................ 46

ไฟเตือน EBD (ก�รกระจ�ยแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์) ................. 47

ไฟแสดง SCS (ระบบควบคุมก�รทรงตัว) ................................... 47

ไฟแสดง SCS (ระบบควบคุมก�รทรงตัว) OFF ............................ 47

ไฟแสดงระบบควบคุมคว�มเร็วขณะลงท�งล�ดชัน .................... 47

ไฟเตอืนระดบันำ�้ในกรองนำ�้มนัเชือ้เพลงิ .................................... 48

ไฟแสดงหัวเผ� ........................................................................... 48

ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง ......................................................... 48

ไฟเตือนระบบระบ�ยไอเสียของเครื่องยนต์ MIL ......................... 48

ไฟเตือนแรงดันนำ้�มันเครื่อง ....................................................... 49

ไฟเตอืนอมิโมบไิลเซอร์เครือ่งยนต์ .............................................. 49

ไฟเตือนป้องกันก�รโจรกรรม ..................................................... 49

ไฟเตือนระบบตรวจสอบคว�มผิดปกตขิองลมย�ง ...................... 49

ไฟแสดงก�รช�ร์จแบตเตอรี่ ....................................................... 50

ไฟแสดงระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ .................................... 50

ไฟเตือน 4WD ขัดข้อง .............................................................. 50

ไฟเตอืนก�รออกจ�กเลน ............................................................ 51

ไฟแสดงก�รล�กจงู ..................................................................... 51

สวิตช์แผงหน้าปัด	....................................................................	51

สวติช์ควบคมุไฟแผงหน้�ปัด ....................................................... 51

สวิตชป์รบัระดับไฟหน�้ .............................................................. 52



สารบัญ

5

ระบบปรับมุมไฟหน้� .................................................................. 52

สวติช์ไฟฉกุเฉนิ ........................................................................... 53

สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียง  .................................................. 53

ชดุสวติช์ควบคมุกล�ง  ................................................................. 54

สวติช์บนแกนพวงมาลยัและพวงมาลัย	.....................................	56

สวิตช์กุญแจและล็อกพวงม�ลัย .................................................. 56

สวติช์ควบคมุไฟส่องและไฟแสดงไฟเลีย้ว ................................... 57

สวิตช์ที่ปัดนำ้�ฝนและฉีดนำ้�ล้�งกระจก ..................................... 59

สวิตช์ควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ, ระบบเสียงพูด 

และก�รตั้งค่�แบบกำ�หนดเอง....................................................61

สวิตช์ควบคุมระดับเสียง, ปิดเสียง, แหล่งเสียง 

และโทรศัพท์บลูทูธ....................................................................62

การปรับพวงมาลัย	...................................................................	63

แตร	..........................................................................................	63

ระบบท�าความร้อน	หมนุเวยีนอากาศ	และปรบัอากาศ	................	64

ช่องลมด้�นหน้� ......................................................................... 64

ช่องลมด้�นหลัง .......................................................................... 66

แผงควบคุม A/C อิเล็กทรอนิกส์.................................................66

แผงควบคุม A/C อิเล็กทรอนิกส์แบบทำ�คว�มร้อนอย่�งเดียว......70

แผงควบคุม A/C อัตโนมัติ............................................................71

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รใช้ง�น A/C...............................................76

กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลัง	.................................................	77

กระจกมองข้�ง ........................................................................... 77

กระจกมองหลัง .......................................................................... 79

อุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร	......................................................	80

สวิตช์บนไฟอ่�นหนังสือบนเพด�นด้�นหน้� ............................... 80

ไฟอ่�นหนังสือบนเพด�นด้�นหลัง .............................................. 82

ช่องปลั๊กไฟ 12V.........................................................................82

ช่องเสียบ USB...........................................................................83

ที่เขี่ยบุหรี่ ................................................................................... 84

ทีว่�งแก้ว .................................................................................... 84

ช่องเก็บของด้�นคนขับ .............................................................. 85

ช่องเก็บของ ............................................................................... 85

แผ่นบังแดดและกระจกแต่งหน้� ................................................ 86

ถังดับเพลิง.....................................................................86

เครือ่งมอืประจำ�รถ ..................................................................... 87

ระบบเครื่องเสียง	......................................................................	88

MP3 + วทิย ุ................................................................................. 88

MP5 + วทิย ุ............................................................................... 101



สารบัญ

6

2	การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่........................................103

ก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่	.........................................	104

สวิตช์กุญแจ...........................................................................104

ก�รสต�ร์ทด้วยกุญแจ ..............................................................104

ก�รสต�ร์ทแบบไร้กุญแจ ..........................................................105

ระบบสตาร์ทแบบไร้กุญแจ	.....................................................107

ก�รปลดล็อกแบบไร้กุญแจ .......................................................107

ก�รล็อกแบบไร้กุญแจ ..............................................................108

ก�รสต�ร์ทแบบไร้กุญแจ ..........................................................108

ก�รสต�ร์ทสำ�รอง .....................................................................109

เครื่องยนต์ดับในกรณีฉุกเฉิน ....................................................110

ระบบอิมโมบิไลเซอร์เครื่องยนต์	.............................................	110

กญุแจ ....................................................................................... 110

ก�รเปิด/ปิดก�รทำ�ง�น ............................................................ 111

การสตาร์ท/การดับเครื่องยนต์	...............................................	112

ก�รสต�ร์ท .............................................................................. 112

ก�รอุน่เครือ่ง ............................................................................ 113

โหมดปกป้องตนเอง ................................................................. 113

ก�รดับเครื่อง ........................................................................... 113

การขับขี่	................................................................................	113

“ก�รรันอิน” สำ�หรับรถใหม่ ..................................................... 113

ก�รขับขี่ ................................................................................... 114

อุปกรณ์ฟอกไอเสีย	................................................................	115

น�้ามันเชื้อเพลิง	......................................................................	116

ฝ�ปิดถังนำ้�มัน ......................................................................... 116

ก�รเติมนำ้�มันเชื้อเพลิง ............................................................ 117

ก�รประหยัดนำ้�มันเชื้อเพลิง .................................................... 118

ข้อควรระวังสำ�หรับอ�ก�ศหน�ว ............................................. 119

เกยีร์ธรรมดา	..........................................................................	119

ก�รเปลี่ยนเกียร์ ....................................................................... 119

เกียร์อตัโนมตั	ิ.........................................................................	120

ก�รทำ�ง�น ............................................................................... 120

เกียร์ ........................................................................................ 121

ก�รปลดล็อกเกียร์ P แบบแมนนวล ......................................... 122

พวงมาลัยเพาเวอร์	................................................................	123

การขับเคลื่อนสี่ล้อ	(4WD)	....................................................	123

คำ�แนะนำ�ก่อนจะใช้ง�น  4WD ................................................ 123

คำ�แนะนำ�ในก�รสลับระหว่�ง 2WD กับ 4WD ......................... 124

ก�รสลับระหว่�ง 2H กับ 4H ..................................................... 124

ก�รสลับระหว่�ง 4H กับ 4L .................................................... 125



สารบัญ

7

ก�รสลับระหว่�ง 2H กับ 4L ..................................................... 125

ระบบเบรก	............................................................................	126

เบรก ........................................................................................ 126

ABS (ระบบป้องกันล้อล็อก)....................................................127

SCS (ระบบควบคุมก�รทรงตัว)...............................................129

เบรกมือ ................................................................................... 131

ไฟเตือน ................................................................................... 132

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	.............................................	133

ก�รตั้งค่�ระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ................................ 133

เรยีกคืนคว�มเรว็ทีต่ัง้ไว้ ........................................................... 135

ก�รเร่งคว�มเรว็โดยเปิดระบบควบคมุคว�มเรว็อตัโนมติั ......... 135

ก�รลดคว�มเร็วโดยเปิดระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ ......... 135

ก�รแซงโดยเปิดระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ ..................... 135

ก�รใช้ระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติบนท�งล�ด .................. 135

ยกเลิกก�รควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ ....................................... 136

ก�รลบคว�มเร็วที่ตั้งไว้ ............................................................ 136

ระบบช่วยเหลือในการจอดรถ................................................	136

เซน็เซอร์เรด�ร์ถอยหลงั ........................................................... 136

กล้องมองหลัง .......................................................................... 138

ระบบมมุมองรอบคนั   360° ....................................................... 139

ระบบเตือนการออกจากเลน	...................................................	140

ระบบตรวจสอบจดุอบัสายตา	.................................................	141

ยาง	........................................................................................	142

ย�งสำ�หรับฤดูหน�ว ................................................................. 142

โซ่พันล้อ ................................................................................... 144

โหลดบรรทุก	..........................................................................	144

ก�รบรรทุกสัมภ�ระ ................................................................. 144

ก�รยึดสัมภ�ระ ........................................................................ 144

ก�รบรรทุกวัตถุอันตร�ย .......................................................... 145

แร็คหลังค�และแคริเออร์ ......................................................... 145

3	การแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน...............................................147

ไฟฉุกเฉิน	...............................................................................	148

ป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉิน	...........................................................	148

การเปลี่ยนยาง	.......................................................................	149

แมแ่รง ...................................................................................... 149

ย�งอะไหล่ ................................................................................ 149

ก�รเปลี่ยนย�ง ......................................................................... 151

การลากจูงรถ	.........................................................................	154

ห่วงล�กจูง ............................................................................... 154

ก�รล�กรถ ............................................................................... 155



สารบัญ

8

การระบายน�้าในกรองน�้ามันเชื้อเพลิง	.....................................	155

การพ่วงแบตเตอรี่	..................................................................	156

ก�รปลดแบตเตอรี ่.................................................................... 156

ก�รพ่วงแบตเตอรี่ .................................................................... 157

การเปลี่ยนฟิวส์	 ..................................................................	 158

กล่องฟิวส์ในห้องโดยส�รด้�นคนขับ ........................................ 158

กล่องฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์ .................................................... 160

ก�รเปลี่ยนฟิวส์ ........................................................................ 162

การเปลี่ยนหลอดไฟ	 ............................................................	 163

ข้อมูลจำ�เพ�ะของหลอดไฟ ...................................................... 163

4	การบ�ารุงรักษาและการบริการ................................................167

ความปลอดภัย	.......................................................................	168

การบ�ารงุรกัษาเป็นประจ�า	......................................................	169

การตรวจสอบด้วยตนเอง.......................................................	170

ก�รตรวจสอบประจำ�วนั ........................................................... 170

ก�รตรวจสอบประจำ�สัปด�ห์หรือก่อนเดินท�งไกล .................. 170

สภ�พก�รทำ�ง�นที่หนักหน่วง .................................................. 170

ห้องเครือ่งยนต์	.......................................................................	171

ฝากระโปรงเครื่องยนต์	...........................................................	171

เปิดฝ�กระโปรงเครื่องยนต์ ...................................................... 171

ปิดฝ�กระโปรงเครือ่งยนต์ ........................................................ 172

น�้ามันเครื่อง	...........................................................................	173

ก�รตรวจสอบและก�รเติม ....................................................... 174

ก�รสิน้เปลอืงนำ�้มนัเครือ่ง ........................................................ 175

น�้ายาหล่อเย็น	........................................................................	176

ก�รตรวจสอบและก�รเติม .......................................................176

น�้ามันเบรก	.............................................................................178

ก�รตรวจสอบและก�รเติม ....................................................... 179

น�้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์	.......................................................	180

ก�รตรวจสอบและก�รเติม ....................................................... 180

น�้าล้างกระจก	 .....................................................................	 181

ก�รตรวจสอบและก�รเติม ....................................................... 181

หวัฉดีล้างกระจก	....................................................................	182

ก�รปรับและก�รทำ�คว�มสะอ�ด ............................................. 182

ใบปัดน�า้ฝน	............................................................................	182

ก�รตรวจสอบ .......................................................................... 182

ก�รเปลี่ยน ............................................................................... 183

ก�รบำ�รุงรักษ� ......................................................................... 183

เข็มขัดนิรภัย	 .......................................................................	183

ก�รตรวจสอบ .......................................................................... 183



สารบัญ

9

ก�รบำ�รุงรักษ� ......................................................................... 184

แบตเตอรี่	...............................................................................	184

ช่วงที่จอดรถ ............................................................................ 186

ก�รใช้ง�นในฤดูหน�ว .............................................................. 187

ก�รช�ร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องช�ร์จ ......................................... 187

ก�รถอดแบตเตอรี ่.................................................................... 188

ก�รเปลีย่นแบตเตอรี ่................................................................ 189

ก�รตดิตัง้แบตเตอรี ่.................................................................. 189

ยาง	........................................................................................	190

แรงดนัลมย�ง ........................................................................... 190

เครื่องหม�ยวัดคว�มสึกหรอ .................................................... 191

การบ�ารุงรักษาอื่นๆ	...............................................................	191

ก�รล้�งรถ ................................................................................ 191

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดคร�บเขม่�เครื่องยนต์ ............................... 192

ก�รป้องกันก�รกัดกร่อนใต้ท้องรถ ........................................... 192

เบ�ะนั่งและภ�ยในห้องโดยส�ร ............................................... 192

ซลีประต ู................................................................................... 193

หน้�ต่�ง ................................................................................... 193

5	ข้อมูลทางเทคนิค....................................................................195

ขนาดและพารามเิตอร์ส�าคญัของรถยนต์	................................	196

พารามิเตอร์น�้าหนักรถยนต์	....................................................	197

พารามิเตอร์สมรรถนะของรถยนต์	..........................................	198

พารามิเตอร์ส�าคัญของเครื่องยนต์	..........................................	199

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี..........................................	200

ของเหลวที่แนะน�า	.................................................................	201

ล้อและยาง	.............................................................................	202

พารามิเตอร์การตั้งศูนย์ล้อ	.....................................................	203



การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

10



1

คำ�นำ�

บทน�า

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือนี้สำ�หรับรถกระบะซีรีส์ T60 และแชสซีที่ผลิตโดยบริษัท 

ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์รถนี้ผ่�นม�ตรฐ�นองค์กร Q31/0110000019C034 และ 

Q31/0110000019C035 

ภ�พในคู่มือเป็นแผนภ�พสำ�หรับก�รอ้�งอิงเท่�นั้น

ค�าแนะน�า

ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง	เพื่อป้องกันตนเอง 

และผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

หมายเหตุ

หมายเหตุ:	เป็นค�าอธิบายเชิงแนะน�าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่าน

การรักษาสิ่งแวดล้อม

ทุกคนมีหน้าที่ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมสัญลักษณ์นี้มีไว้เพื่อ

เตือนท่านให้ใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ลูกศรในภาพ

บ่งชี้วัตถุที่กล่�วถึง

บ่งชี้ทิศท�งก�รเคลื่อนที่ของวัตถุ

กรุณาดูที่

อ้�งอิงเนื้อห� โดยระบุชื่อของ “หัวข้อ”

ข้อควรระวัง

ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือนี้ไม่ได้จัดทำ�เพื่อรถรุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพ�ะ  

ดงันัน้เนือ้ห�บ�งส่วนในคูม่อืนีอ้�จไม่ได้ติดต้ังกบัรถรุน่ของท่�น 

ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้หม�ยคว�มว่�ท่�นต้องปฏิบัติต�มข้ันตอน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันรถเสียห�ย
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คำ�นำ�

ข้อควรระวัง

วัตถุอันตราย

ของเหลวและสารส่วนใหญ่ที่ใช้ในยานยนต์เป็นสารมีพิษ	 

ห้ามดื่มโดยเด็ดขาดและอย่าให้สัมผัสกับบาดแผลบน

ร่างกาย	กรดแบตเตอรี	่น�า้ยาหล่อเยน็	น�า้มนัเบรก	น�า้มนั

พวงมาลยัเพาเวอร์	น�า้มนัเชือ้เพลิง	สารท�าความสะอาด	

น�า้มนัหล่อลืน่	น�า้ยาท�าความเยน็	และของเหลวอื่นๆ	 

รวมถึงกาวต่างๆ	ล้วนมสีารพิษเป็นส่วนผสม	กรณุาอ่าน 

และปฏบิติัตามค�าแนะน�าทีพิ่มพ์หรอืประทบัไว้บนชิน้ส่วน

ต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	ค�าแนะน�าเหล่านี้มีไว้เพื่อสุขภาพ 

และความปลอดภัยของท่าน	กรุณาจัดการด้วย 

ความระมัดระวัง

เพื่อคว�มปลอดภัยของท่�น กรุณ�อ่�นคู่มือนี้โดยละเอียด

เด็ก/สัตว์เลี้ยง

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บอาจเกิดขึ้นได้หากเด็กหรือ 

สัตว์เลี้ยงใช้งานอุปกรณ์ควบคุมและสวิตช์ต่างๆ	ที่ติดตั้ง 

บนรถหรือสัมผัสเครื่องมือหรือวัตถุที่ใช้รถขนย้าย 

โดยปราศจากการดูแล

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือก�รบ�ดเจ็บซึ่งอ�จเกิดจ�ก เด็กหรือสัตว์เลี้ยง 

อย่�ทิง้เด็กหรอืสตัว์เลีย้งไว้ในรถ โดยไม่มผีูใ้หญ่ดูแล ในวันทีอ่�ก�ศร้อน 

เด็กหรือสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งไว้ในรถอ�จข�ดอ�ก�ศห�ยใจได้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

แต่ละเบาะนั่งบนรถของท่านติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพื่อลด 

ความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุ	ผู้โดยสาร

ทั้งหมดจ�าเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย	นอกจากนี้	 

รถของท่านยังติดตั้งระบบเสริมความปลอดภัย	(SRS)	 

ซึ่งประกอบด้วยถุงลมเสริมความปลอดภัยและตัวดึงกลับ

อัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัย	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก ่

คนขับและผู้โดยสารด้านหน้า

กรุณ�ดู “ระบบเสริมคว�มปลอดภัย (SRS)” ในหัวข้อก่อนก�รขับขี่ 

ก�รใช้ง�นถงุลมเสรมิคว�มปลอดภยัอย่�งไม่ถูกต้องอ�จทำ�ให้บ�ดเจบ็ได้
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คำ�นำ�

ป้ายประจ�ารถยนต์

ข้อมูลบนป้ายประจ�ารถยนต์

• หม�ยเลขตัวถังประจำ�รถ

• ยี่ห้อรถ

• รุ่น

• รุ่นเครื่องยนต์

• กำ�ลังสุทธิสูงสุดของเครื่องยนต์

• คว�มจุเครื่องยนต์

• นำ้�หนักทั้งหมดที่รับได้สูงสุด

• นำ้�หนักรถเปล่�

• จำ�นวนผู้โดยส�ร

• วันที่ผลิต

• ผู้ผลิต

• ประเทศที่ผลิต

ป้ายประจ�ารถยนต์

ป้�ยประจำ�รถยนต์ (1) อยู่ที่ด้�นล�่งของเส� B ด้�นขว�

1



1
ก่อนการขับขี่

6 กุญแจ

10 ล็อกประตู

14 หน้�ต่�ง

17 เบ�ะนั่ง

22 อุปกรณ์เพื่อคว�มปลอดภัยของผู้โดยส�ร

34 แผงหน้�ปัดและอุปกรณ์ควบคุม

35 ชุดแผงหน้�ปัด

36 ศูนย์ข้อมูล

44 ไฟเตือนและไฟแสดง

51 สวิตช์แผงหน้�ปัด

56 สวิตช์บนแกนพวงม�ลัยและพวงม�ลัย

63 ก�รปรับพวงม�ลัย

63 แตร

63 ระบบทำ�คว�มร้อนหมุนเวยีนอ�ก�ศ  

 และปรับอ�ก�ศ

77 กระจกสำ�หรับมุมมองด้�นหลัง

80 อุปกรณ์ภ�ยในห้องโดยส�ร

88 ระบบเครื่องเสียง



ก่อนการขับขี่

6

กุญแจ

รถคันนี้ติดตั้งกุญแจแบบธรรมด� 1 ดอกและกุญแจรีโมท 1 ดอก หรือ

กุญแจรีโมท 2 ดอกซึ่งมีระบบเปิดรถโดยไม่ใช้กุญแจและสต�ร์ทรถโดย

ไม่ใช้กุญแจ (จ�กนี้ไปจะเรียกว่� PEPS)

1 กญุแจแบบธรรมด�

2 กญุแจรีโมท

3 กญุแจรีโมท PEPS

หมายเหตุ:	 หากกุญแจหายจ�าเป็นต้องให้หมายเลขกุญแจบนป้าย
โลหะหรือป้ายพลาสติกที่ติดมากับกุญแจ	และศูนย์บริการจะเปลี่ยน
กุญแจใหม่ให้	 เพ่ือความปลอดภัย	ขอแนะน�าให้เก็บป้ายโลหะหรือ
ป้ายพลาสติกท่ีติดมากับกุญแจให้ดเีพ่ือความปลอดภยั	กญุแจได้เข้า
รหัสอิเล็กทรอนิกส์กับระบบอิมโมบิไลเซอร์	 และสามารถใช้ได้กับ
ระบบที่เข้าคู่กันเท่านั้น	ต้องใช้กระบวนการพิเศษเพื่อผลิตกุญแจให้
เหมือนดอกที่สูญหายไป	กุญแจที่ไม่ได้เข้ารหัสจะไม่สามารถสตาร์ท
เครื่องยนต์ได้	แต่จะล็อก/ปลดล็อกประตูได้

กุญแจแบบธรรมดา

กุญแจแบบธรรมด�จะใช้เพื่อเปิดระบบอิมโมบิไลเซอร์เครื่องยนต์และ

สต�ร์ทระบบเป็นหลัก นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถใช้ล็อก/ปลดล็อกประตู

คนขับและประตูผู้โดยส�รได้ นอกจ�กประตูคนขับแล้ว กุญแจแบบ

ธรรมด�จะได้แต่ล็อก/ปลดล็อกประตูอื่นๆ เท่�นั้น กรุณ�ดูร�ยละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกุญแจแบบธรรมด�ใน “ล็อกประตู” รวมถึง “สวิตช์

กุญแจและล็อกพวงม�ลัย” ในหัวข้อนี้
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การใช้งานดอกกุญแจ

ส่วนท่ีเป็นดอกกุญแจของกุญแจรโีมทส�ม�รถพบัเข้�ออกได้ โดยจ�กนีไ้ป 

จะเรียกว่�ดอกกุญแจ

ดอกกุญแจ

กดปุ่มบนกุญแจรีโมท แล้วดอกกุญแจจะก�งออกจ�กตัวเรือนกุญแจ 

สำ�หรับวิธีเก็บดอกกุญแจ ให้กดปุ่มบนกุญแจรีโมทพร้อมกับหมุนดอก

กุญแจเข้�ไปในตัวเรือนกุญแจ

ข้อควรระวัง

ระบบอิมโมบิไลเซอร์เครื่องยนต์ส�ม�รถรองรับกุญแจเข้�รหัสได ้

สูงสุด 8 ดอก (ทั้งกุญแจแบบธรรมด�และกุญแจรีโมท) ระบบ 

อิมโมบิไลเซอร์เครื่องยนต์ส�ม�รถรองรับกุญแจเข้�รหัสได้สูงสุด  

4 ดอก (สำ�หรับกุญแจรีโมท PEPS)

กุญแจรีโมท

กุญแจรีโมทเป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อกของรถ ส�ม�รถใช้

ล็อก/ปลดล็อกประตูทั้งหมด ปุ่มค้นห�รถบนกุญแจรีโมทยังช่วยค้นห�

ตำ�แหน่งรถด้วย

หมายเหต:ุ	 กุญแจรโีมทได้เข้ารหสัอเิลก็ทรอนิกส์กบัระบบลอ็ก/ปลดลอ็ก 
และสามารถใช้ได้กับระบบท่ีเข้าคูก่นัเท่านัน้	ต้องใช้กระบวนการพเิศษ 
เพื่อผลิตกุญแจรีโมทให้เหมือนดอกที่สูญหายไป	ศูนย์บริการของเรา
ทุกแห่งพร้อมจะช่วยเหลือท่าน	กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
กุญแจรีโมทใน	“ระบบเซ็นทรัลล็อก”	ในหัวข้อนี้
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ดอกกุญแจของกุญแจรีโมท	PEPS

กดปุ่มบนกุญแจรีโมท PEPS แล้วดึงดอกกุญแจออกจ�กตัวเรือนกุญแจ

สำ�หรับวิธีเก็บดอกกุญแจ ให้สอดเข้�ไปในตัวเรือนกุญแจรีโมท PEPS 

โดยตรง

เปลี่ยนแบตเตอรี่ในกุญแจรีโมท

แบตเตอรี่ของกุญแจอาจท�าให้เกิดไฟ	ระเบิด	และการ 

เผาไหม้ได้	ห้ามชาร์จแบตเตอรี	่ต้องก�าจดัแบตเตอรีใ่ช้แล้ว

อย่างถกูวธิเีกบ็แบตเตอร่ีให้พ้นมือเดก็

เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยปฏิบัติต�มขั้นตอนต่อไปนี้:

เปลี่ยนแบตเตอรี่ในกุญแจรีโมท

1 คล�ยดอกกุญแจออกม�

2 งัดฝ�ครอบแบตเตอรี่ออกจ�กตัวเรือนกุญแจ (ใช้เหรียญบ�ท)

3 นำ�แบตเตอรี่ออกม�และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

	 หมายเหตุ:	แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่	CR2032

ข้อควรระวัง

กรุณ�ระมัดระวังขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่
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4 จ�กนั้นติดตั้งฝ�ครอบแบตเตอรี่บนตัวเรือนกุญแจ

เปลี่ยนแบตเตอรี่ในกุญแจรีโมท	PEPS

1 กดปุ่มบนกุญแจรีโมท PEPS

2 ดึงดอกกุญแจออกม�จ�กตัวเรือนกุญแจ

3 งัดแผงด้�นบนและด้�นล่�งของตัวเรือนขึ้น แล้วเทแผ่นวงจรพิมพ์

 พร้อมแบตเตอรี่ออกจ�กแผงด้�นล่�ง

4 นำ�แบตเตอรี่ออกม�และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

หมายเหตุ: แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่ CR2032

7 กดดอกกุญแจเข้�ไปในตัวเรือนกุญแจ

5 ใส่ตัวยึดพล�สติกพร้อมแบตเตอรี่ในแผงด้�นล่�งของตัวเรือนกุญแจ  

 จ�กนั้นติดตั้งแผ่นวงจรพิมพ์

6 ปิดแผงด้�นบนและด้�นล่�งของตัวเรือนกุญแจ

ข้อควรระวัง

ห้�มงัดแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยวัตถุโลหะ

ข้อควรระวัง

กรุณ�ระมัดระวังขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

อย่�ลืมติดตั้งปะเก็นกันนำ้�ในแผงด้�นบนของตัวเรือนกุญแจ
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ล็อกประตู

ป้องกันรถจากขโมย

หากท่านทิ้งรถไว้โดยที่ยังมีผู้โดยสารนั่งอยู่	แม้จะไปไม่นาน	

แต่ก็ควรถอดกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ	และใส่ใจเป็น

พิเศษเมื่อทิ้งเด็กไว้ในรถ	มิฉะนั้นเด็กอาจสตาร์ทเครื่องยนต์

หรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า	ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้

กรุณ�ปิดหน้�ต่�งทั้งหมดก่อนจะออกจ�กรถ

กรุณ�ตรวจดูว่�ประตูทั้งหมดปิดสนิทแล้วก่อนจะล็อก

การล็อก/ปลดล็อกประตู

ส�ม�รถล็อก/ปลดล็อกประตูทั้งหมดได้จ�กด้�นนอกด้วยกุญแจแบบ

ธรรมด� กุญแจรีโมท หรือกุญแจรีโมท PEPS ส�ม�รถล็อก/ปลดล็อก

ประตูทั้งหมดจ�กด้�นในด้วยสวิตช์เซ็นทรัลล็อก ประตูทั้งหมดส�ม�รถ

ล็อกโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับคว�มเร็วรถ กรุณ�ดู “ระบบเซ็นทรัลล็อก” 

ในหัวข้อนี้

หมายเหต:ุ	เม่ือลอ็กประตทูัง้หมดด้วยกญุแจรีโมทเรียบร้อยแล้ว	ไฟเลีย้ว 
ทัง้หมดจะกะพริบหนึง่ครัง้และเสยีงแตรดงัหนึง่คร้ังเป็นสญัญาณเตอืน 
เมื่อปลดล็อกประตูทั้งหมดด้วยกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้ว	 ไฟเล้ียว
ทั้งหมดจะกะพริบสองครั้งเป็นสัญญาณเตือน

ข้อควรระวัง

ก�รเปลี่ยนแบตเตอรี่ในกุญแจรีโมท PEPS มีคว�มซับซ้อน ดังนั้น 

เพื่อป้องกันกุญแจเสียห�ยเนื่องจ�กก�รประกอบผิดพล�ดหรือ 

ใช้ง�นผิดพล�ด ขอแนะนำ�ให้ท่�นไปที่ศูนย์บริก�รเพื่อเปลี่ยน

แบตเตอรี่
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ระบบเซ็นทรัลล็อก

การใช้กุญแจธรรมดา,	ดอกกุญแจของรีโมทคอนโทรล

ดำ�เนินก�รล็อก/ปลดล็อกแบบแมนนวลที่ประตูด ้�นคนขับจ�ก

ด้�นนอกโดยใช้กุญแจธรรมด�หรือดอกกุญแจของรีโมทคอนโทรล  

จะส�ม�รถล็อก/ปลดล็อกประตูทั้งหมดได้ 

เม่ือล็อก ให้บิดกุญแจธรรมด�หรือดอกกุญแจของรีโมทคอนโทรล 

ทวนเข็มน�ฬิก� เมื่อปลดล็อก ให้บิดกุญแจธรรมด�หรือดอกกุญแจ 

ของรีโมทคอนโทรลต�มเข็มน�ฬิก�

การใช้กุญแจรีโมท

ปุ่มบนกุญแจรีโมทส�ม�รถล็อก/ปลดล็อกประตูทั้งหมดผ่�นระบบ

เซ็นทรัลล็อก

หมายเหตุ:	 ระบบจะท�างานได้อย่างถูกต้องเมื่อประตูทั้งหมดปิดสนิท
เท่านั้น

1 ปุ่มล็อก

2 ปุ่มปลดล็อก

3 ปุ่มค้นห�รถ

ข้อควรระวัง

สำ�หรับรถที่มีระบบ PEPS เมื่อล็อกด้วยปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท 

PEPS ห�กมีกุญแจรีโมท PEPS ที่ถูกต้องอีกดอกหนึ่งในรถ กุญแจ

ดอกหลังจะไม่ทำ�ง�นและคุณสมบัติก�รเปิดรถโดยไม่ใช้กุญแจและ 

ก�รสต�ร์ทแบบอัจฉริยะจะใช้ง�นไม่ได้ วิธีเปิดใช้ง�น: ปิดประตู

ทั้งหมดแล้วใช้ปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท PEPS ต�มปกติ กุญแจ

ที่ถูกบดบังอยู่ภ�ยในรถจะทำ�ง�น
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การล็อกประตูทั้งหมด

ก่อนอืน่ประตทูัง้หมดต้องปิดเรยีบร้อย กดปุม่ (1) เพือ่ลอ็กประตทูัง้หมด

หมายเหตุ:	 ไฟเล้ียวทั้งหมดจะกะพริบหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันการล็อก 
หากมีประตูใดปิดไม่สนิท	จะไม่มีเสียงเตือน	กรุณากดปุ่ม	(1)	อีกครั้ง
หลังจากปิดประตูทั้งหมดแล้ว

การปลดล็อกประตูทั้งหมด

กดปุ่ม (2) เพื่อปลดล็อกประตูทั้งหมด

หมายเหตุ:	หากไม่มีประตูใดเปิดภายใน	30	วินาที	ประตูทั้งหมดจะ
ล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

การค้นหารถ

กดปุม่ (3) ค้�งไว้เป็นเวล� 1 วนิ�ท ีรถจะส่งเสยีงเตอืนและเปิดไฟเตอืน

ล็อกประตูระยะไกลด้วย	PEPS

ระบบ PEPS ช่วยให้ส�ม�รถล็อกหรือปลดล็อกประตูได้โดยไม่ต้องนำ�

กุญแจรีโมทออกจ�กกระเป๋�เสื้อ กระเป๋�สต�งค์ หรือกระเป๋�เดินท�ง

ปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท	PEPS

ตร�บใดทีก่ญุแจรโีมททีถู่กต้องอยูภ่�ยในรศัมี 1 เมตรรอบตวัรถ กดไมโคร 

สวิตช์บนมือจับประตู แล้วประตูจะปลดล็อก

ล็อกด้วยกุญแจรีโมท	PEPS

ปิดปุม่สต�ร์ทเครือ่งยนต์ ออกจ�กรถ และปิดประต ูจ�กนัน้แตะไมโครสวติช์ 

ด้วยนิ้วโป้ง ประตูจะล็อก ไม่จำ�เป็นต้องกดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท
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การใช้สวิตช์เซ็นทรัลล็อก

สวติช์นีส้�ม�รถเปิดหรือปิดก�รใช้ง�นลอ็กประตจู�กด้�นในได้ ปุม่ลอ็ก

เพือ่ล็อกประตูทั้งหมด ปุ่มปลดล็อกเพื่อปลดล็อกประตูทั้งหมด

หมายเหตุ:	 หากประตูด้านคนขับไม่ปิด	 มอเตอร์ล็อกจะไม่ท�างาน	 
หากประตูอื่นไม่ปิด	มอเตอร์ล็อกจะท�างาน

ประตูยังส�ม�รถปลดล็อกได้โดยก�รดึงมือจับประตูด้�นในสองครั้ง

หมายเหต:ุ	ในระหว่างการขบัขี	่ประตทูัง้หมดควรปิดสนทิและลอ็กประตู 
ทั้งหมดท�างาน	ทั้งนี้เพื่อป้องกันประตูเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ

การล็อกอัตโนมัติ

ฟังก์ชนัน้ีจะลอ็กประตทูัง้หมดโดยอตัโนมตัเิมือ่คว�มเรว็รถเกนิ 8 กม./ชม.

หมายเหต:ุ	เม่ือบิดกุญแจไปท่ีต�าแหน่ง	“LOCK”	และถอดกุญแจออก	
ประตูจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ
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หมายเหตุ:	ในระหว่างการขับขี่	ประตูท้ายควรปิดสนิท	ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันประตูท้ายเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ

ประตูท้าย

ลอ็กประตทู้�ยไม่มีฟังก์ชนัล็อก/ปลดลอ็ก ส�ม�รถเปิดและปิดประตทู้�ย 

ได้โดยใช้มือจับด้�นนอกของประตูท้�ย 

ท่�นส�ม�รถเปิดประตูท้�ยด้วยมือจับด้�นนอกบนประตูท้�ยและ 

พับประตูท้�ยขึ้นเพื่อปิด

หน้าต่าง

การท้ิงเด็ก	 บุคคลไร้ความสามารถ	หรือสัตว์เล้ียงไว้ในรถ

โดยไม่เปิดหน้าต่างเป็นสิ่งที่อันตรายมาก	 เพราะอาจเป็นลม 

เนื่องจากอุณหภูมิสูง	 บาดเจ็บอย่างถาวร	 หรือเสียชีวิต

เนื่องจากลมแดด	ห้ามทิ้งเด็ก	 บุคคลไร้ความสามารถ	หรือ

สัตว์เลี้ยงไว้ในรถ	โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนและไม่เปิด

หน้าต่าง

หน้าต่างไฟฟ้า

ใส่ใจเสมอเม่ือใช้งานหน้าต่างไฟฟ้า	 เพราะมีความเสี่ยง 

ที่จะบาดเจ็บได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเล็ก	 กรุณา

ระมัดระวังเม่ือปิดหน้าต่าง	 ตรวจดูว่าไม่มีวัตถุติดค้างอยู่

ขณะที่หน้าต่างเลื่อน
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หน้าต่างประตูคนขับ

ห�กรถของท่�นเป็นรุ่นที่มีสองตอน จะมีสวิตช์หน้�ต่�ง 4 ตัวบนประตู

คนขับ     ส�ม�รถใช้ง�นหน้�ต่�งประตูคนขับ หน้�ต่�งประตูผู้โดยส�ร

ด้�นหน้� และหน้�ต่�งประตูหลังด้วยสวิตช์ 4 ตัวต�มลำ�ดับ

ห�กรถของท่�นเป็นรุ่นท่ีมีตอนเดียวและตอนคร่ึง จะมีสวิตช์หน้�ต่�ง 2 ตัว 

บนประตูคนขับ     ส�ม�รถใช้ง�นหน้�ต่�งประตูคนขับและหน้�ต่�ง 

ประตูผู้โดยส�รด้�นหน้�ด้วยสวิตช์ 2 ตัวต�มลำ�ดับ

เมื่อใช้ง�น กดส่วนหน้�ของสวิตช์เพื่อเปิดหน้�ต่�ง ดึงส่วนหน้�ของ

สวิตช์เพื่อปิดหน้�ต่�ง 

สำ�หรับรุ่นที่มีสองตอน คนขับส�ม�รถใช้ง�นปุ่มล็อก    เพื่อปิดก�ร

ทำ�ง�นของหน้�ต่�งไฟฟ้�สำ�หรับผู้โดยส�รด้�นหลัง ห�กต้องก�รเปิด

ฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มล็อกอีกครั้ง

สวิตช์หน้าต่างไฟฟ้าบนประตูคนขับของรุ่นที่มีสองตอน
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สวิตช์หน้าต่างไฟฟ้าบนประตูคนขับของรุ่นท่ีมีตอนเดียวและตอนคร่ึง

ฟังก์ชันปรับอัตโนมัติส�าหรับหน้าต่างประตูคนขับ

รถของท่�นอ�จติดตั้งฟังก์ชันปรับขึ้น/ลงแบบวันทัชหรือปรับลงแบบ

วันทัช ปุ่ม 1 มี 2 ระดับคือ ข้ึน/ลงอัตโนมัติกับข้ึน/ลงเป็นจังหวะ ดังน้ัน

จึงส�ม�รถควบคุมก�รเลื่อนขึ้น/ลงของกระจกหน้�ต่�งได้โดยง่�ย 

กดปุ่มหน้�ต่�งข้ึนหรือลงส้ันๆ ท่ีระดับสอง และกระจกหน้�ต่�งจะเล่ือนข้ึน 

หรือลงโดยอัตโนมัติ

กลับมาใช้งานฟังก์ชันปรับขึ้น/ลงอัตโนมัติอีกครั้ง

ห�กเช่ือมต่อส�ยแบตเตอร่ีของรถอีกคร้ังหลังจ�กปลดออก หรือแบตเตอร่ี 

หมดหรือฟังก์ชันป้องกันก�รหนีบทำ�ง�นต่อเน่ืองกัน 3 คร้ังในตำ�แหน่งเดิม 

เมื่อกระจกหน้�ต่�งเลื่อนขึ้น ฟังก์ชันปรับขึ้น/ลงอัตโนมัติอ�จไม่ทำ�ง�น

และจำ�เป็นต้องเรียนรู้ใหม่เพื่อกลับม�ใช้ง�นฟังก์ชันนี้อีกครั้ง 

ปิดประตูทั้งหมด ดึงปุ่มปรับกระจกหน้�ต่�งจนกระทั่งหน้�ต่�งปิดสนิท  

ดึงปุ่มค้�งไว้สักครู่หลังจ�กท่ีหน้�ต่�งปิดสนิทแล้ว จ�กน้ันกดปุ่มปรับกระจก 

หน้�ต่�งจนกระท่ังหน้�ต่�งเปิดสุด กดปุ่มค้�งไว้สักครู่หลังจ�กท่ีหน้�ต่�ง 

เปิดสุดแล้ว ฟังก์ชันปรับขึ้น/ลงอัตโนมัติจะกลับม�ใช้ง�นได้อีกครั้ง

หน้าต่างประตูผู้โดยสาร

มีสวิตช์หน้�ต่�งเพียง 1 ตัวท่ีประตูผู้โดยส�รแต่ละบ�น     ซ่ึงจะส�ม�รถ 

ควบคุมได้เฉพ�ะหน้�ต่�งประตูผู้โดยส�รท่ีสอดคล้องกันเท่�น้ัน เม่ือใช้ง�น 

กดส่วนหน้�ของสวิตช์เพ่ือเปิดหน้�ต่�ง ดึงส่วนหน้�ของสวิตช์เพ่ือปิดหน้�ต่�ง

หมายเหตุ:	หน้าต่างไฟฟ้าจะใช้งานได้ก็ต่อเม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ในต�าแหน่ง 
“ON”	เท่านั้น
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เบาะนั่ง

การปรับเบาะนั่งคนขับ

ห้ามปรับเบาะนั่งคนขับขณะที่รถแล่น	มิฉะนั้นรถอาจ 

สูญเสียการควบคุมและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

เบาะนั่งคนขับที่ปรับแบบแมนนวล

การเลื่อนไปข้างหน้า/ข้างหลัง

ดึงมือจับ (1) ขึ้นและเลื่อนเบ�ะนั่งไปยังตำ�แหน่งที่ต้องก�ร ปล่อยมือจับ 

(1) และตรวจดูว่�เบ�ะนั่งล็อกเข้�ที่แล้ว

การปรับพนักพิงหลัง

เบาะนั่งคนขับไม่ควรมีมุมเอียงมากเกินไป	เข็มขัดนิรภัย

จะปกป้องได้มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อพนักพิงหลังท�ามุม

ประมาณ	25°	ในแนวตั้ง

เอนตัวไปข้�งหน้�เล็กน้อย ดึงมือจับสำ�หรับปรับตั้ง (2) ขึ้น พนักพิงหลัง 

จะกระเด้งกลับโดยอัตโนมัติ จ�กน้ันเอนเข้�ห�พนักพิงหลังเพื่อปรับให้

อยู่ในมุมที่ต้องก�ร ปล่อยมือจับสำ�หรับปรับตั้ง (2) และตรวจดูว่�พนัก

พิงหลังล็อกเข้�ที่แล้ว

การปรับความสูงของเบาะ

ดึงมือจับสำ�หรับปรับตั้ง (3) เพื่อยกเบ�ะนั่งให้สูงขึ้น และกดมือจับ (3) 

เพ่ือลดเบ�ะนั่งให้ตำ่�ลง เมื่อต้องก�รปรับระดับสูงหรือตำ่�ม�ก จำ�เป็น

ต้องดึงและกดมือจับ (3) อย่�งต่อเนื่อง
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เบาะนั่งคนขับที่ปรับด้วยไฟฟ้า

ข้อควรระวัง

ไม่ว่�สวิตช์กุญแจจะอยู่ในตำ�แหน่งใด เบ�ะนั่งก็ส�ม�รถปรับได้

อย่�งอิสระ แต่ก�รปรับด้วยไฟฟ้�จำ�เป็นต้องใช้ไฟ ซึ่งอ�จเปลือง

แบตเตอรี่

การเลื่อนไปข้างหน้า/ข้างหลัง

เมื่อดันปุ่ม (1) ไปข้�งหน้� (ลูกศร A) เบ�ะนั่งจะเลื่อนไปข้�งหน้� และ 

เมื่อเบ�ะนั่งเลื่อนไปถึงตำ�แหน่งที่ต้องก�รแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม  (1)  เพื่อหยุด 

เลื่อนเบ�ะนั่ง

เมื่อดันปุ่ม (1) ไปข้�งหลัง (ลูกศร B) เบ�ะนั่งจะเลื่อนไปข้�งหลัง และ 

เม่ือเบ�ะน่ังเลื่อนไปถึงตำ�แหน่งที่ต้องก�รแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม (1) เพื่อ

หยุดเลื่อนเบ�ะนั่ง

การปรับพนักพิงหลัง

เบาะนั่งคนขับไม่ควรมีมุมเอียงมากเกินไป	เข็มขัดนิรภัย

จะปกป้องได้มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อพนักพิงหลังท�ามุม

ประมาณ	25°	ในแนวตั้ง

เมื่อหมุนปุ่ม (2) ไปข้�งหน้� (ลูกศร C) พนักพิงหลังจะเอียงไปข้�งหน้� 

เมื่อพนักพิงหลังเอียงอยู่ในตำ�แหน่งที่ต้องก�รแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม (2) เพื่อ 

หยุดเอียง

เมื่อหมุนปุ่ม (2) ไปข้�งหลัง (ลูกศร D) พนักพิงหลังจะเอียงไปข้�งหลัง 

เมื่อพนักพิงหลังเอียงอยู่ในตำ�แหน่งที่ต้องก�รแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม (2) เพื่อ 

หยุดเอียง
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การปรับความสูงของเบาะ

เม่ือดึงปุ่ม (1) ข้ึน (ลูกศร E) เบ�ะจะเล่ือนข้ึน เม่ือเบ�ะเล่ือนไปถึงตำ�แหน่ง 

ที่ต้องก�รแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม (1) เพื่อหยุดเลื่อนเบ�ะ

เม่ือกดปุ่ม (1) ลง (ลูกศร F) เบ�ะจะเล่ือนลง เม่ือเบ�ะเล่ือนไปถึงตำ�แหน่ง 

ที่ต้องก�รแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม (1) เพื่อหยุดเลื่อนเบ�ะนั่ง

การปรับเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า

เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าที่ปรับแบบแมนนวล

ส�ม�รถเลื่อนไปข้�งหน้�/ข้�งหลังและปรับพนักพิงหลังเท่�นั้น และ 

วิธีก�รปรับเหมือนกับเบ�ะนั่งคนขับที่ปรับแบบแมนนวล

เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าที่ปรับด้วยไฟฟ้า

วิธีก�รปรับเหมือนกับเบ�ะนั่งคนขับที่ปรับด้วยไฟฟ้�
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ดึงสายรัด (1) เพื่อปลดล็อกพนักพิงหลัง พับพนักพิงหลังไปขางหนาจน

ประกบเขากับเบาะ

เมื่อปรับเบาะนั่งคืนตำแหนงเดิม ใหหมุนพนักพิงหลังไปขางหลังจนสุด

แลวกดพนักพิงหลังไปขางหลังเพื่อล็อกเขากับตัวถัง เมื่อปรับเบาะ

นั่งคืนตำแหนงเดิมกรุณาสังเกตอยาใหหัวเข็มขัดนิรภัยติดอยูระหวาง

เบาะนั่งหลังกับแผงหลังเบาะนั่ง

ดึงสายรัด (2) ลงลางไปขางหนาเพื่อปลดล็อกเบาะ พับเบาะไปขางหลัง

จนประกบเขากับพนักพิงหลัง นำตะขอออกจากถุงท่ีอยูเหนือสายรัด (2)  

จากน้ัน เก่ียวตะขอเขากับขาพนักพิงศีรษะ

เมื่อปรับเบาะนั่งคืนตำแหนงเดิม ใหปลดตะขอออกจากขาพนักพิงศีรษะ

พับเบาะใหกางออกไปขางหนาสุด และกดเบาะลงจนล็อกกับตัวถัง
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ที่พักแขนตรงกลาง

ดึงลงม�และดันไปข้�งหน้�เพื่อใช้ง�น

ข้อควรระวัง

ห้�มนั่งบนที่พักแขนตรงกล�งหรือว�งของหนักทับ

พนักพิงศีรษะ

เพ่ือลดความเส่ียงท่ีคอหรือศีรษะจะบาดเจ็บ	ควรปรับพนักพิง 

ศีรษะให้รองรับศีรษะด้านหลังแทนท่ีจะเป็นคอ	ก่อนการขับข่ี	

ปรับให้แน่ใจว่าด้านหน้าและด้านหลังของพนักพิงศีรษะอยู่

ในต�าแหน่งล็อก	(ซึ่งเป็นต�าแหน่งปลอดภัยของการใช้งาน)	

อย่าปรับพนักพิงศีรษะขณะที่รถแล่น

กดปุ่มที่ลูกศรชี้เพื่อกดพนักพิงศีรษะลงหรือดึงพนักพิงศีรษะขึ้นเพื่อ

ปรับให้อยู่ในตำ�แหน่งที่ต้องก�ร 

ส�ม�รถดึงพนักพิงศีรษะออกเมื่อดึงขึ้นถึงตำ�แหน่งหนึ่ง
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อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

นั่งให้ถูกต้อง

เบ�ะนั่งและอุปกรณ์เพื่อคว�มปลอดภัยของผู้โดยส�รนั้นออกแบบ 

ม�เพื่อลดคว�มเส่ียงที่ผู ้โดยส�รจะบ�ดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ปฏิบัติ

ต�มคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้เพื่อก�รใช้อุปกรณ์จะมีประสิทธิภ�พสูงสุด

• อย่�ให้เบ�ะนั่งอยู่ใกล้พวงม�ลัยม�กเกินไป

• อย่�เอียงเบ�ะนั่งม�กเกินไป อย่�เอียงเบ�ะนั่งไปข้�งหลังเกิน 30° 

เพ่ือท่�นจะส�ม�รถนั่งตัวตรงโดยที่แขนงอเล็กน้อยและให้ส่วนล่�ง

ของกระดูกสันหลังอยู่ข้�งหลังม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้

• ควรปรับให้กึ่งกล�งพนักพิงศีรษะรองรับด้�นหลังของศีรษะท่�น 

ไม่ใช่คอ

• ส�ยเขม็ขดันริภัยทีไ่หล่ควรพ�ดผ่�นกึง่กล�งไหล่ของท่�น (ปรบัคว�ม 

สงูของเขม็ขดันริภยัถ้�จำ�เป็น) ขณะท่ีส�ยเขม็ขัดนริภยัท่ีหน้�ตกัควร 

กระชับกับหน้�ตัก ไม่ใช่ส่วนท้อง

เข็มขัดนิรภัย

การคาดหรือใช้งานเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้ 

บาดเจ็บสาหสัหรือเสยีชวีติได้	เขม็ขดันริภยัเป็นหนึง่ในอปุกรณ์ 

ช่วยชีวิตในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ	ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัด 

นริภยัอาจกระแทกกบัชิน้ส่วนต่างๆ	 ของรถหรอืกระเด็นออก 

จากรถ	ส่งผลให้ผู้โดยสารเองหรือคนอื่นๆ	บาดเจ็บได้	

คนขับและผู้โดยสารทุกคนที่เป็นผู ้ใหญ่	 (รวมถึงเด็กที่มี 

ความสูงใกล้เคียงกับผู้ใหญ่)	 ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ 

ในการเดินทางทุกครั้ง	อย่าคลายเข็มขัดนิรภัยที่คาดตัวท่าน 

ต้องคาดเข็มขัดนริภยัให้กระชบัรอบตวัเสมอเพือ่การปกป้อง 

จะมีประสิทธิภาพสูงสุด	 หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าหนาๆ 

จ�านวนมาก	ให้สายเข็มขัดนิรภัยที่ไหล่พาดผ่านกลางไหล ่

และสายเข็มขัดนิรภัยที่หน้าตักพาดผ่านสะโพกและกระชับ 

กับล�าตัว	ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยท่ีหลวมหรือบิดเบ้ียวโดย 

เดด็ขาด	และห้ามคาดเขม็ขดันริภัยแบบบิดเบ้ียว	

เข็มขัดแต่ละตัวสามารถใช้ได้กับผู้โดยสารคนเดียวเท่านั้น

อย่าคาดเขม็ขดัรอบตวัเดก็ทีน่ัง่อยูบ่นตกัผู้โดยสาร	เขม็ขดันริภยั 

ถกูออกแบบมาส�าหรบัผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่เท่านัน้		เดก็ควร 

ใช้อุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็กที่ถูกต้อง

เขม็ขดัควรตรงและยดึแน่นเมือ่ท่านคาดเขม็ขดั	มฉิะนัน้เขม็ขดั

อาจท�างานได้ไม่ราบรืน่	ปุม่หวัเขม็ขดัต้องหนัออกข้างนอก
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อย่าอุ้มทารกหรือเด็กไว้บนตัก	 เด็กจะมีน�้าหนักมากเกินกว่า

จะเหนี่ยวรั้งได้ในกรณีที่เกิดการชน	

ป้องกันวัตถุแปลกปลอม	 (โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม

ที่มีน�้าตาล)	 เข้าไปในหัวเข็มขัดนิรภัย	 เพราะอาจท�าให้ 

หัวเข็มขัดบกพร่อง	

หากเข็มขัดนิรภัยผ่านการใช้งานในอุบัติเหตุที่รุนแรงหรือ

เห็นว่าหลุดลุ่ยหรือขาดอย่างชัดเจน	หรือเมื่อเข็มขัดนิรภัย

ติดตั้งอุปกรณ์ปรับโหลดล่วงหน้าและอุปกรณ์ดังกล่าว

ท�างานไปแล้ว	ควรเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยนั้น	

สตรีมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์เก่ียวกับวิธีท่ีปลอดภัยในการ

คาดเข็มขัด	

อย่าดัดแปลงหรือเปล่ียนแปลงเข็มขัดนิรภัยในลักษณะใดๆ	

เพราะอาจส่งผลให้เข็มขัดบกพร่อง	ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน	

ซ่อมแซม	หรือหล่อลื่นกลไกตัวดึงกลับหรือหัวเข็มขัด	

เข็มขัดแต่ละตัวติดต้ังตัวดึงกลับ	 เม่ือดึงเข็มขัดออกช้าๆ	

ตัวดึงกลับจะช่วยให้เข็มขัดรั้งได้อย่างราบรื่น	แต่ถ้าเข็มขัด

นิรภัยถูกดึงเร็วเกินไปหรือในการกระแทกอย่างกะทันหัน	

(ลดความเรว็	เร่งความเรว็	และเลี้ยวอย่างฉับพลัน)	 เข็มขัด

นิรภัยจะถูกล็อก	กรุณาดู	“เข็มขัดนริภยั”	ในหัวข้อการบ�ารุง

รักษาและการบริการส�าหรับวิธกีารตรวจสอบท่ีเฉพาะเจาะจง	

เม่ือไม่ได้ใช้งาน	ตรวจดใูห้แน่ใจว่าสายเขม็ขดันริภยัถูกดงึกลบั 

จนสุดดึงสายให้เรียบร้อย	 และจัดลิ้นเข็มขัดเข้าที่คอย

ดูแลให้สายและลิ้นเข็มขัดสะอาด	 ปราศจากฝุ ่นและ 

สิง่สกปรก	

ระมดัระวงัไม่ให้สายถกูกดักร่อนด้วยน�า้ยาขดัเงา	น�า้มนั	และ

สารเคม	ี(โดยเฉพาะกรดแบตเตอรี่)	สามารถท�าความสะอาด

สายได้อย่างปลอดภัยด้วยสบู่อ่อนๆ	 และน�้า	 ควรเปลี่ยน 

เข็มขัดนิรภัยเมื่อสายสึกหรอ	กัดกร่อน	และเสียหาย

รถซีรีส์นี้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบค�ดหน้�ตักและไหล่ ซึ่งเข็มขัด 

ประเภทนี้แบ่งออกเป็นเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได้ที่ไม่มีตัวดึงกลับ 

อัตโนมัติ, เข็มขัดนิรภัยแบบปรับได้ที่มีตัวดึงกลับอัตโนมัติ, เข็มขัดนิรภัย

แบบปรับได้ที่มีตัวดึงกลับอัตโนมัติคู่และเข็มขัดนิรภัยเบ�ะน่ังหลัง

ตรงกล�ง เฉพ�ะเบ�ะน่ังหน้�เท่�น้ันที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได้ 

ที่มีตัวดึงกลับอัตโนมัติหรือเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได้ที่มีตัวดึงกลับ 

อัตโนมัติคู่
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เมื่อดันลิ้นเข็มขัดเข้าไปในหัวเข็มขัด	 เข็มขัดนิรภัยจะล็อก

เมื่อได้ยินเสียง	“คลิก”	อย่างชัดเจน	

เข็มขัดนิรภัยแบบปรับได้ที่ไม่มีตัวดึงกลับอัตโนมัติ

การคาดเข็มขัด

ค่อยๆ ดึงเข็มขัดออกจ�กม้วน พ�ดผ่�นไหล่ให้ค�ดลำ�ตัวด้�นหน้� ตรวจดู 

ว่�เข็มขัดไม่บิดหรือเป็นปม จ�กนั้นดันลิ้นเข็มขัดเข้�ไปในหัวเข็มขัด

การถอดเข็มขัด

กดปุ่มสแีดงบนหัวเข็มขดั จ�กนั้นลิ้นเข็มขัดจะกระเดง้ออกม�ด้วยแรงที ่

ยดืหยุน่ ดนัลิน้เขม็ขดักลบัด้วยมอื เพือ่ให้ตวัดงึกลบัอตัโนมตัขิองเขม็ขดั 

นิรภัยส�ม�รถดึงส�ยทั้งหมดกลับได้โดยง่�ย

เข็มขัดนิรภัยแบบปรับได้ที่มีตัวดึงกลับอัตโนมัติ	(ตัวดึงกลับอัตโนมัติ

ของสายที่ไหล่)

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุก�รชนอย่�งรุนแรง ตัวดึงกลับอัตโนมัติ    (รวมอยู ่

ในตัวดึงกลับ) จะถูกเปิดใช้ง�นโดยเซ็นเซอร์ ส�ยที่ไหล่ (1) จะหดตัว 

เล็กน้อยทันทีเพ่ือป้องกันผู้โดยส�รเคลื่อนตัวไปข้�งหน้�และช่วยให้

นั่งอย่�งมั่นคง ดังน้ันจึงช่วยให้เข็มขัดนิรภัยมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น 

วิธีก�รค�ดและถอดเข็มขัดสำ�หรับเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได้ที่มีตัวดึง

กลับอัตโนมัติ (ตัวดึงกลับอัตโนมัติของส�ยที่ไหล่) น้ีเหมือนกับเข็มขัด

นิรภัยแบบปรับได้ที่ไม่มีตัวดึงกลับอัตโนมัติ
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เขม็ขัดนริภยัแบบปรบัได้ท่ีมตีวัดงึกลับอตัโนมตัคู่ิ	(ตวัดึงกลบัอตัโนมัติ

ของสายที่ไหล่/หน้าตัก)

ในกรณทีีเ่กดิอบุตัเิหตกุ�รชนอย่�งรุนแรง ตัวดึงกลบัอตัโนมติัคู ่(ตัวหนึง่

รวมอยู่ในตัวดึงกลับและอีกตัวหนึ่งรวมอยู่ในอุปกรณ์เตือนข้�งส�ยที่ 

หน้�ตัก) จะถกูเปิดใช้ง�นโดยเซน็เซอร์ ส�ยทีไ่หล่ (1) และส�ยทีห่น้�ตกั 

(2) จะหดตัวเลก็น้อยทันทีในเวล�เดยีวกนัเพ่ือป้องกันผูโ้ดยส�รเคลือ่นตวั 

ไปข้�งหน้�และช่วยให้นั่งอย่�งมั่นคง ดังนั้นจึงช่วยให้เข็มขัดนิรภัย 

มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

การคาดเข็มขัด

ค่อยๆ ดึงเข็มขัดออกจ�กม้วน พ�ดผ่�นไหล่โดยค�ดลำ�ตัวด้�นหน้� 

ตรวจดูว่�เข็มขัดไม่บิดหรือเป็นปม จ�กนั้นดันแถบเลื่อนได้ (4) เข้�ไป 

ในหัวเข็มขัดที่อยู่ในเบ�ะนั่ง

การถอดเข็มขัด

กดปุ่มสีแดงบนหัวเข็มขัดด้�นใน จ�กนั้นแถบเลื่อนได้ (4) จะกระเด้ง

ออกม�ด้วยแรงที่ยืดหยุ ่น ดันลิ้นเข็มขัดกลับด้วยมือ เพื่อให้ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยส�ม�รถดึงส�ยท้ังหมดกลับได้โดยง่�ย 

ไม่จำ�เป็นต้องปลดล็อกลิ้นเข็มขัดด้�นนอก (3) ในก�รใช้ง�นประจำ�วัน

ข้อควรระวัง

ควรปลดล็อกลิ้นเข็มขัดด้�นนอก (3) โดยใช้เครื่องมือพิเศษ  

ถ้�จำ�เป็นต้องปลดล็อก กรุณ�สอบถ�มศูนย์บริก�ร
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เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งหลังตรงกลาง

การคาดเข็มขัด

ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจ�กส่วนด้�นหลัง ดันลิ้นเข็มขัดที่ปล�ยส�ย (2) 

เข้�ไปในหัวเข็มขัดด้�นซ้�ย จ�กนั้นดึงลิ้นเข็มขัดที่เลื่อนได้ (1) ให้พ�ด

ผ่�นส่วนท้องและดันเข้�ไปในหัวเข็มขัดด้�นขว�

การถอดเข็มขัด

ปลดลอ็กลิน้เขม็ขดัทีเ่ลือ่นได้ (1) โดยกดปุม่สแีดงบนหวัเขม็ขดัด้�นขว�

ส�ม�รถนำ�ลิ้นเข็มขัดที่ปล�ยส�ย (2) ออกโดยสอดกุญแจหรือวัตถ ุ

แหลมอื่นๆ เข้�ไปในรูปลดล็อกของหัวเข็มขัดด้�นซ้�ย ดันลิ้นเข็มขัด

กลับด้วยมือ เพื่อให้ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยส�ม�รถดึง

ส�ยทั้งหมดกลับได้โดยง่�ย
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ไฟเตือนไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย

กรุณ�ดู “ศูนย์ข้อมูล” และ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในหัวข้อนี้สำ�หรับ 

ร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟเตือนไม่ได้ค�ดเข็มขัดนิรภัย

การปรับความสูงของเข็มขัดนิรภัย

ตรวจดูให ้แน ่ใจว ่าตัวปรับระดับนั้นแน ่นหนาดีแล ้ว 

หลงัจากปรบั

อย่าปรับความสูงของเข็มขัดนิรภัยของคนขับขณะขับขี่	 

มิฉะนั้นรถอาจสูญเสียการควบคุม

ส�ม�รถปรับคว�มสูงได้เฉพ�ะเข็มขัดนิรภัยแบบค�ดหน้�ตักและไหล ่

ที่เบ�ะนั่งคนขับและผู้โดยส�รด้�นหน้�เท่�นั้น

ดึงปุ่ม (1) ออกม�และเลื่อนตัวปรับบนส�ยเข็มขัดในแนวตั้งขึ้นและ

ลงเพื่อให้เหม�ะกับคว�มสูงของผู้โดยส�ร ปล่อยปุ่ม (1) ในตำ�แหน่งที่

เหม�ะสม ดึงเข็มขัดนิรภัยโดยแรงเพื่อให้แน่ใจว่�ตัวปรับระดับน้ันล็อก

เรียบร้อยแล้ว

1



ก่อนการขับขี่

28

เม่ือพองตัว	 ส่วนประกอบบางอย่างในถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะร้อน	อย่าสัมผัสจนกว่าจะเย็นลง

การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจขีดข่วน

ใบหน้าผู้โดยสารหรือท�าให้บาดเจ็บในลักษณะอื่นๆ	แต่การ 

บาดเจบ็ดงักล่าวจะลดน้อยลงหากผู้โดยสารคาดเขม็ขดันริภยั

ควรปรับเบาะนั่งคนขับให้ไปอยู่ด้านหลังมากที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้โดยไม่ส่งผลต่อการขับขี่	

จับขอบพวงมาลัยเสมอ	 เพ่ือที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ

ไม่ถูกกีดขวางเมื่อพองตัว

อย่าวางอปุกรณ์เสรมิใดๆ	(เช่น	ทีว่างโทรศพัท์มอืถอื	ทีว่างแก้ว

ถาด)	บนฝาครอบพวงมาลัยหรือแผ่นฝาครอบถุงลมเสริม

ความปลอดภยัของแผงหน้าปัด	นอกจากนีอ้ย่าตดิ	(หรอืสอด)	

วตัถใุดๆ	บนฝาครอบโมดลูถุงลมเสรมิความปลอดภัย	มฉิะนัน้ 

จะส่งผลต่อการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย	หรือ

วัตถุเหล่านั้นอาจกระเด็นไปบริเวณใดๆ	ในห้องโดยสารเมือ่ 

ถุงลมเสริมความปลอดภยัพองตวั	ท�าให้ผู้โดยสารบาดเจบ็ได้

ผู้โดยสารต้องไม่สัมผัสหรือเปิดแผ่นฝาครอบถุงลมเสริม

ความปลอดภัยของแผงหน้าปัดด้วยเท้า	 เข่า	หรือส่วนอื่นๆ	

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัย

อย่าให้ตัวดึงกลับอัตโนมัติเสียหายหรือซ่อมแซมตัวดึงกลับ

อตัโนมตัเินือ่งจากมอีปุกรณ์ทีต่ดิไฟได้ในตวั	จงึต้องซ่อมแซม

โดยศูนย์บริการเท่านั้น	

ตัวดึงกลับอัตโนมัติจะใช้ไม่ได้อีกหลังจากเปิดใช้งานแล้ว	 

ดังน้ันจึงต้องเปลีย่นใหม่	ให้ศนูย์บรกิารตรวจสอบและซ่อมแซม 

ตัวดึงกลับอัตโนมัติและส่วนประกอบเข็มขัดนิรภัยท้ังหมด

หลังจากเกิดการชน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยทำ�ง�นร่วมกับถุงลมเสริมคว�ม

ปลอดภัยเพ่ือลดคว�มเสี่ยงท่ีจะบ�ดเจ็บจ�กก�รกระแทกด้�นหน้� 

กรุณ�ดู “ถุงลมเสริมคว�มปลอดภัย” ในบทนี้สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆ	ช่วยให้ปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ ์

ถึงแม้จะใช้เพื่อหลีกเล่ียงการชนท่ีรุนแรง	แต่ก็อาจเกิดการ 

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้	 แม้จะคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าง 

ถูกต้องและถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว	 แต่ก็ยังอาจ

เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
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หมายเหตุ:	ทั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยและตัวดึงกลับอัตโนมัติเป็น
อุปกรณ์ปกป้องเสริม	 โดยที่เข็มขัดนิรภัยยังคงเป็นอุปกรณ์ปกป้อง
หลักและต้องคาดเสมอระหว่างการขับขี่

ข้อควรระวัง

•  อ�จได้ยินเสียงดังและมีแก๊สเล็กน้อยคล้�ยควันและฝุ่นออกม�

เมื่อถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยทำ�ง�น ควันดังกล่�วอ�จเป็น

อันตร�ยต่อสุขภ�พ ฝุ่นอ�จทำ�ให้ผิวหนังระค�ยเคือง ดังน้ันให้

ล้�งผิวด้วยสบู่และนำ้�

• เพือ่คว�มปลอดภัย ควรเปล่ียนถงุลมเสรมิคว�มปลอดภยัทกุ 10 ปี  

โดยให้ศนูย์บรกิ�รเป็นผูด้ำ�เนนิก�รเปลีย่น เจ้�ของรถมีหน้�ทีต้่อง 

แจ้งให้ผูซ้ือ้รบัทร�บข้อสงัเกตและข้อควรระวงัต่�งๆ ทีใ่ห้ไว้ด้�นบน 

เมื่อข�ยรถ ถือว่�เจ้�ของเดิมได้ปฏิบัติหน้�ที่ของตนโดยสมบูรณ์

เมื่อได้ส่งต่อเอกส�รคำ�แนะนำ� (ดูคู่มือก�รบำ�รุงรักษ�และก�ร 

รับประกัน) ให้แก่เจ้�ของใหม่

ของร่างกาย	 มฉิะนัน้อาจกดีขวางการพองตวัของถงุลมเสรมิ 

ความปลอดภัย	

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยท�างานร่วมกับถุงลม

เสริมความปลอดภัยเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะบาดเจ็บจากการ

กระแทกด้านหน้า

ห้ามถอดหรือเคาะพวงมาลัยโดยแรง	นอกจากนี้ห้ามชกต่อย 

พวงมาลัย	

พื้นที่ระหว่างคนขับกับการพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยไม่ควรมีบุคคลอื่น	สัตว์เลี้ยง	หรือวัตถุใดๆ	รวมถึง

ด้านผู้โดยสารที่ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้วย

ห้ามซ่อมพวงมาลัย	แกนพวงมาลัย	ชุดถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยใดๆ	ส่วนประกอบตัวดึงกลับอัตโนมัติ	หรือ 

ส่วนประกอบถุงลมเสริมความปลอดภัยซึ่งล้อมรอบด้วย 

สายไฟด้วยตัวท่านเอง	มิฉะนั้นถุงลมเสริมความปลอดภัย

อาจท�างานโดยไม่ตั้งใจ	ส่งผลให้บาดเจ็บได้

ห้ามดัดแปลงด้านหน้ารถในลักษณะใดๆ	 ก็ตามที่อาจส่งผล 

กระทบต่อการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย	

การก�าจัดถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ยังไม่พองตัวบนรถ 

อาจก่อให้เกดิความเสีย่งได้	 ควรให้ถุงลมเสริมความปลอดภยั 

พองตัวก่อนก�าจัดทิ้ง	และควรด�าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ

รถคันนี้ติดตั้งถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยด้�นคนขับ ถุงลมเสริมคว�ม

ปลอดภัยของผู้โดยส�รด้�นหน้� ถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยด้�นข้�ง

ของเบ�ะนั่งหน้� และม่�นถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยด้�นข้�ง
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เมือ่บดิสวติช์กญุแจไปทีต่ำ�แหน่ง ON “ไฟเตือนถุงลมเสรมิคว�มปลอดภยั

(สีแดง)”                จะกะพรบิประม�ณ 6 วนิ�ท ีแสดงว่�กำ�ลงัตรวจสอบ 

ถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยและตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัย

การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ในกรณีที่เกิดก�รชน ชุดควบคุมถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยจะตรวจสอบ

อัตร�ก�รลดคว�มเร็วหรือก�รเร่งคว�มเร็วที่เกิดจ�กก�รชน จ�กนั้นจะ

ตัดสินว่�ควรให้ถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยพองตัวหรือไม่ 

ก�รทำ�ง�นของถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคว�มเร็วรถ 

แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุที่ชน ทิศท�งก�รชน และอัตร�ก�รลดคว�มเร็วของรถ 

ก�รพองตัวของถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยไม่ได้กำ�หนดโดยระดับคว�ม

เสียห�ยของรถ ก�รพองตัวของถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยนั้นเกิดข้ึน

อย่�งฉับพลันและแรงพอสมควรพร้อมกับมีเสียงดัง 

•  แผนภ�พเค้�ร่�งสำ�หรับพ้ืนที่ก�รพองตัวของถุงลมเสริมคว�ม

ปลอดภัยของคนขับและผู้โดยส�รด้�นหน้�

การตรวจสอบถุงลมเสริมความปลอดภัยและตัวดึงกลับอัตโนมัติ

หากเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟเตือนไม่สว่างหรือไม่ดับหลัง

จาก	6	วนิาทหีรือสว่างขณะขับขี่	แสดงว่าถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยหรือตัวดึงกลับอัตโนมัติบกพร่อง	กรุณาติดต่อศูนย์

บริการให้ซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

ถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยที่พองตัวรวมถึงระบบเข็มขัดนิรภัยจะจำ�กัด

ก�รเคลือ่นตัวของคนขบัและผู้โดยส�รด้�นหน้� ท้ังน้ีเพือ่ลดก�รบ�ดเจ็บ

ที่ศีรษะและลำ�ตัวส่วนบน 

หลังจ�กพองตัวแล้ว ถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยจะยุบตัวลงทันทีเพื่อให้

แน่ใจว่�จะไม่บดบังทัศนวิสัยด้�นหน้�ของคนขับ

หมายเหตุ:	 เมื่อพองตัวส่วนประกอบบางอย่างของถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยจะร้อน	อย่าสัมผัสจนกว่าจะเย็นลง
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• แผนภ�พเค้�ร่�งสำ�หรับพื้นที่ก�รพองตัวของถุงลมเสริมคว�ม

ปลอดภัยด้�นข้�งของเบ�ะนั่งหน้�

•  แผนภ�พเค้�ร่�งสำ�หรับพื้นท่ีก�รพองตัวของม่�นถุงลมเสริมคว�ม

ปลอดภัยด้�นข้�งรถแบบเดี่ยว 

•  แผนภ�พเค้�ร่�งสำ�หรับพื้นที่ก�รพองตัวของม่�นถุงลมเสริมคว�ม

ปลอดภัยด้�นข้�งรถแบบคู่

การเปลี่ยนส่วนประกอบ	SRS	หลังจากการชน

อุบัติเหตุการชนอาจท�าให้	SRS	บนรถเสียหายได้	ถุงลม 

เสริมความปลอดภัยอาจท�างานไม่ถูกต้องหลังจากเสียหาย

และไม่สามารถปกป้องท่านและผู้โดยสารอื่นๆ	ได้เมื่อเกิด

อุบัติเหตุการชนอีก	ซึ่งอาจท�าให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต	

เพื่อให้แน่ใจว่า	SRS	สามารถท�างานได้อย่างถูกต้องหลัง

เกิดการชน	กรุณาให้ศูนย์บริการตรวจสอบและซ่อมแซม	

SRS	ตามความจ�าเป็น	

เมื่อถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยพองตัวแล้ว จำ�เป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน

ของ SRS กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รให้ซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด
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อุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็ก	(ไม่ได้มาพร้อมกับรถ)

อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้!	

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจท�าให้เด็กอายุต�่ากว่า	12	ปี

เสียชีวิตได้	ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็กหรือทารก

แบบหันไปข้างหลังบนเบาะน่ังหน้า	 มิฉะน้ันจะท�าให้เด็ก

หรือทารกบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้เมื่อถุงลมเสริม

ความปลอดภัยพองตัว	 ให้นั่งห่างจากถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของผู้ผลิตอุปกรณ์นิรภัยส�าหรับทารก

หรือเด็กหากท่านติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

ค�าเตือน:	 ที่ยึดอุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็กถูกออกแบบมาให ้

รับน�้าหนักอุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็กท่ีติดตั้งอย่างถูกต้อง

เท่านั้น	 ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ	ห้ามใช้เป็นเข็มขัดนิรภัย

ส�าหรับผูใ้หญ่	สายรดั	หรอืส�าหรบัยดึวตัถหุรอืเครือ่งมอือืน่ๆ	

เข้ากับรถ

เด็กจะทนต่อแรงก�รพองตัวของถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยได้น้อย

กว่�ผู้ใหญ่ ดังน้ันจึงแนะนำ�ให้เด็กอ�ยุตำ่�กว่� 12 ปีน่ังที่เบ�ะน่ังหลัง  

ปกติแล้วท�รกอ�ยุตำ่�กว่� 2 ปีควรใช้อุปกรณ์นิรภัยสำ�หรับท�รก และ

เด็กอ�ยุตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปีควรใช้อุปกรณ์นิรภัยสำ�หรับเด็ก โดยอุปกรณ์

นิรภัยสำ�หรับท�รกหรือเด็กนี้มีจำ�หน่�ยทั่วไป 

อุปกรณ์นิรภัยสำ�หรับท�รกหรือเด็กจะมีขน�ดและประเภทแตกต่�ง 

กนัไป ควรเลือกอุปกรณ์ให้เหม�ะสมกับอ�ยุและนำ้�หนักของท�รกหรือ 

เด็กเพื่อให้ได้รับก�รปกป้องสูงสุด นอกจ�กน้ียังจำ�เป็นต้องสังเกต 

ด้วยว่�อุปกรณ์ดังกล่�วเหม�ะสมกับก�รติดตั้งบนรถของท่�น
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ตัวยึดเบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก

รถคันนี้มีอุปกรณ์ม�ตรฐ�น ISOFIX 4 ตัวบนเบ�ะนั่งหลังส�มที่นั่ง

ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิตเบ�ะนั่งนิรภัยสำ�หรับเด็กในก�รถอด

หรือติดตั้ง

วิธีการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยส�าหรับเด็ก

1 สอดเบ�ะนั่งนิรภัยสำ�หรับเด็กเข้�ไปในห่วงยึด ISOFIX จนกระทั่ง

ล็อกเข้�ที่โดยได้ยินเสียง “คลิก” บ่งบอกว่�ก�รติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

2 เมื่อเชื่อมต่อ ISOFIX อย่�งถูกต้องแล้ว ให้กดเบ�ะนั่งนิรภัยสำ�หรับ

เด็กด้วยนำ้�หนักตัวท่�นเองและขันตัวยึด ISOFIX เพื่อยึดเบ�ะนั่งให้

แน่นหน�กับรถ
ข้อควรระวัง

เบ�ะนัง่หลงัเป็นตำ�แหน่งเหม�ะสมทีส่ดุทีจ่ะยดึอปุกรณ์นริภยัสำ�หรบั

ท�รกหรอืเด็ก ห�กจำ�เป็นต้องตดิตัง้อปุกรณ์นริภยัสำ�หรบัท�รกหรือ

เดก็ทีเ่บ�ะน่ังหน้�เมือ่ขับขี ่ต้องใช้อปุกรณ์นิรภยัสำ�หรบัท�รกหรอื 

เดก็แบบหนัไปข้�งหน้� ยดึอปุกรณ์นิรภยัสำ�หรบัท�รกหรอืเดก็ให้ 

ถกูต้องไม่ว่�จะตดิตัง้ทีต่ำ�แหน่งใด โปรดจำ�ไว้ว่�ห�กอปุกรณ์นริภยั

สำ�หรบัท�รกหรอืเดก็ไม่แน่นหน� อ�จเคลือ่นและทำ�ให้ผูโ้ดยส�รอืน่ๆ 

ในรถบ�ดเจ็บในกรณทีีเ่กดิก�รชนหรอืเบรกอย่�งกะทนัหนั ดงันัน้

อปุกรณ์นิรภยัสำ�หรบัท�รกหรอืเดก็ทัง้หมดจะต้องยดึอย่�งแน่นหน�

ในรถ แม้จะไม่มที�รกหรือเดก็น่ังอยูด้่วย

ISOFIX
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แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม

1 สวิตช์ควบคุมหน้�ต่�งประตู

2 สวิตช์เซ็นทรัลล็อก

3 สวิตช์ปรับกระจกมองข้�งไฟฟ้�

4 สวิตช์ปรับระดับไฟหน้�, สวิตช์ควบคุมไฟแผงหน้�ปัด

5 ก้�นควบคุมไฟส่องและไฟแสดงไฟเลี้ยว, สวิตช์ตั้งค่�แผงหน้�ปัด

6 สวิตช์ควบคุมระดับเสียง, ปิดเสียง, แหล่งเสียง และโทรศัพท์บลูทูธ

7 ถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยของคนขับ

8 ชุดแผงหน้�ปัด

9 สวิตช์ควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ, ระบบเสียงพูด และก�รตั้งค่�แบบ 

 กำ�หนดเอง

10 สวิตช์ที่ปัดนำ้�ฝนและฉีดนำ้�ล้�งกระจก, สวิตช์เมนูแผงหน้�ปัด

11 สวิตช์กุญแจ

12 ระบบเครื่องเสียง

13 สวิตช์ไฟฉุกเฉิน

14 สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียง

15 ถุงลมเสริมคว�มปลอดภัยของผู้โดยส�รด้�นหน้�

16 ช่องเก็บของ

17 ชุดสวิตช์ควบคุมกล�ง 

18 สวิตช์ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)

19 แผงควบคุม A/C

20 คันเกียร์

21 ที่เขี่ยบุหรี่

22 ปุ่มแตร

23 แป้นเบรก

24 ช่องเก็บของ

25 คันเร่ง

26 ที่เปิดฝ�กระโปรง

27 สวิตช์เปิดฝ�ช่องเติมนำ้�มันเชื้อเพลิง
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ชุดแผงหน้าปัด

1 มิเตอร์วัดคว�มเร็วรถ

2 ม�ตรวัดรอบเครื่องยนต์

3 ม�ตรวัดระดับนำ้�มันเชื้อเพลิง

4 ม�ตรวัดอุณหภูมินำ้�ย�หล่อเย็นของเครื่องยนต์

ข้อควรระวัง

ห้�มว�งวัตถุใดๆ ไว้หน้�ชุดแผงหน้�ปัด เพื่อจะไม่บดบังหน้�ปัด

และไฟเตือนต่�งๆ

มิเตอร์วัดความเร็วรถ

มเิตอร์วดัคว�มเรว็รถแสดงคว�มเรว็รถเป็นกโิลเมตรต่อชัว่โมง (กม./ชม.)

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์

ม�ตรวดัรอบเครือ่งยนต์แสดงคว�มเรว็เครือ่งยนต์เป็นรอบต่อน�ท ี(x1000)

ข้อควรระวัง

อย่�ปล่อยให้เข็มคงอยู่ในส่วนสีแดงของม�ตรวัดเป็นเวล�น�น  

มิฉะนั้นเครื่องยนต์อ�จเสียห�ยได้

มาตรวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลิง

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง “ON” ไฟเตือนระดับนำ้�มันเช้ือเพลิง

ตำ่�เกินไป (สีเหลือง) จะสว่�งและดับหลังจ�กที่ระบบตรวจสอบตนเอง

เสร็จแล้ว แล้วเข็มจะแสดงปริม�ณนำ้�มันเชื้อเพลิงในถังนำ้�มันเชื้อเพลิง

โดยประม�ณ เม่ือไฟเตอืนสเีหลอืงสว่�งหรอืค้�งอยู ่ให้เตมินำ�้มนัเช้ือเพลงิ

โดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวัง

ควรเติมนำ้�มันเชื้อเพลิงก่อนที่เข็มจะถึงเครื่องหม�ย “E” สีแดง
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มาตรวัดอุณหภูมิน�้ายาหล่อเย็นของเครื่องยนต์ ศูนย์ข้อมูล

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง “ON” ไฟเตือนอุณหภูมินำ้�ย� 

หล่อเย็นของเครื่องยนต์ (สีแดง) จะสว่�งและดับหลังจ�กที่ระบบ

ตรวจสอบตนเองเสร็จแล้ว และเข็มจะแสดงอุณหภูมินำ้�ย�หล่อเย็น

ของเครื่องยนต์ เมื่อเข็มชี้ไปประม�ณกึ่งกล�งสเกล แสดงว่�อุณหภูมิ

นำ้�ย�หล่อเย็นเป็นปกติ ห�กนำ้�ย�หล่อเย็นร้อนเกินไป ไฟเตือนสีแดง

ในชุดแผงหน้�ปัดจะสว่�ง

ศูนย์ข้อมูลแบบที่	1

หน้�จอแสดงศูนย์ข้อมูลอยู่ตรงกล�งหน้�ปัด

1  ก�รเตือนประตูปิดไม่สนิท

2  ระยะท�งรวม

3  ตัวแสดงตำ�แหน่งเกียร์

4  ไฟแสดงโหมด 4WD

5  คว�มเร็วที่ตั้งไว้

6  อินเตอร์เฟสทริปคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง

ห�กไฟเตือนสีแดงสว่�ง ให้ดับเครื่องยนต์โดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้

เพื่อให้นำ้�ย�หล่อเย็นเย็นลง ตรวจสอบระบบระบ�ยคว�มร้อน

เครื่องยนต์
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อินเตอร์เฟสทริปคอมพิวเตอร์

กดปุ่มสวิตช์เมนูแผงหน้�ปัด       ท่ีปล�ยก้�นปัดนำ้�ฝนเพื่อสับเปลี่ยน

ระหว่�งหน้�อินเตอร์เฟส ต่อไปนี้:

•  ทริป A 

 แสดงระยะท�งก�รขับขี่ของรถตั้งแต่ตั้งค่�ครั้งสุดท้�ย ทริปจะรีเซ็ต 

 เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติและนับต่อไปหลังจ�กถึงค�่สูงสุด รีเซ็ตทริป 

 โดยกดปุ่ม SET สวิตช์ตั้งค่�แผงหน้�ปัดที่ปล�ยก้�นปัดนำ้�ฝนค้�งไว้

•  ทริป B

 แสดงระยะท�งก�รขับข่ีของรถตั้งแต่ตั้งค่�คร้ังสุดท้�ย ทริปจะรีเซ็ต 

 เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติและนับต่อไปหลังจ�กถึงค่�สูงสุด รีเซ็ตทริป 

 โดยกดปุ่ม SET สวิตช์ตั้งค่�แผงหน้�ปัดที่ปล�ยก้�นปัดนำ้�ฝนค้�งไว้

•  อัตร�ก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันเช้ือเพลิงเฉลี่ย

 อัตร�ก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันเช้ือเพลิงเฉลี่ยแสดงอัตร�ก�รสิ้นเปลือง 

 นำ�้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่โดยประม�ณ ซึง่คำ�นวณจ�กฐ�นคว�มแตกต่�ง 

 ของค่�ก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันเชื้อเพลิงต่อ 100 กม. ที่บันทึกไว้ใน 

 ร�ยก�รเมนูต้ังแต่รีเซ็ตครั้งล่�สุด ส�ม�รถรีเซ็ตได้โดยกดปุ่ม SET  

 สวิตช์ต้ังค่�แผงหน้�ปัดที่ปล�ยก้�นปัดนำ้�ฝนค้�งไว้

•  อัตร�ก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันเช้ือเพลิง ณ ขณะนั้น

 ฟังก์ชันน้ีแสดงอัตร�ก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันเชื้อเพลิง ณ ขณะน้ันของ 

 เครื่องยนต์ที่กำ�ลังทำ�ง�นอยู่โดยอัตโนมัติ

•  ระยะท�งก�รขับขี่

 ฟังก์ชันน้ีคำ�นวณและแสดงระยะท�งก�รขับขี่คงเหลือสำ�หรับรถ 

 ก่อนที่นำ้�มันเชื้อเพลิงจะหมด ระยะท�งจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัต ิ

 หลังจ�กเติมนำ้�มันเช้ือเพลิง

•  ระยะท�งก�รบำ�รุงรักษ�คงเหลือ

 ข้อคว�มนี้เตือนระยะท�งคงเหลือสำ�หรับรถของท่�นก่อนจะถึง 

 ก�รบำ�รุงรักษ�ครั้งต่อไป

•  คว�มเร็วโดยเฉลี่ย

 คว�มเร็วโดยเฉลี่ยแสดงคว�มเร็วโดยเฉลี่ยโดยประม�ณ ซึ่งคำ�นวณ 

 จ�กพื้นฐ�นของระยะท�งสะสมและเวล�เปิดสวิตช์กุญแจที่บันทึก 

 ไว้ในร�ยก�รเมนูต้ังแต่รีเซ็ตครั้งล่�สุด ส�ม�รถรีเซ็ตได้โดยกดปุ่ม 

 SET สวิตช์ตั้งค่�แผงหน้�ปัดที่ปล�ยก้�นปัดนำ้�ฝนค้�งไว้

•  คว�มเร็วปัจจุบัน

 แสดงคว�มเร็วปัจจุบัน
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ศูนย์ข้อมูลแบบที่	2

หน้�จอแสดงศูนย์ข้อมูลอยู่ตรงกล�งหน้�ปัด

1  ตัวแสดงตำ�แหน่งเกียร์

2  ก�รเตือนประตูปิดไม่สนิท

3  ระยะท�งรวม

4  ไฟเตือนไม่ได้ค�ดเข็มขัดนิรภัยด้�นหลัง

 เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง “ON” ไฟเตือนไม่ได้ค�ดเข็มขัด 

 นิรภัยด้�นหลังจะสว่�ง ระบบจะดำ�เนินก�รตรวจสอบตนเอง แล้ว 

 สักครู่ไฟจะดับห�กไฟเตอืนไมไ่ดค้�ดเขม็ขดันริภยัด�้นหลงัสว�่งเปน็ 

 ระยะเวล�หนึง่ แสดงว�่เขม็ขดันริภยัด�้นหลงัไมแ่นน่หน� กรณุ�ค�ด 

 เขม็ขดันริภยัใหเ้รยีบรอ้ย เมือ่คว�มเรว็รถม�กกว�่ 25 กม./ชม. และ 

 ไฟเตือนไม่ได้ค�ดเข็มขัดนิรภัยด้�นหลังสว่�งหรือกะพริบเป็นระยะ 

 เวล�หนึง่และเสยีงเตอืนดงั แสดงว�่เขม็ขดันริภยัด�้นหลงัไมแ่นน่หน�  

 กรุณ�ค�ดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย

5  ไฟแสดงโหมด 4WD

6  คว�มเร็วที่ตั้งไว้

7  อินเตอร์เฟสทริปคอมพิวเตอร์

อินเตอร์เฟสทริปคอมพิวเตอร์

กดปุม่สวิตช์เมนูแผงหน้�ปัดทีป่ล�ยก้�นปัดนำ�้ฝนเพือ่สบัเปลีย่นระหว่�ง 

ร�ยละเอียดอินเตอร์เฟส ต่อไปนี้:

•  ทริป 1

 แสดงระยะท�งก�รขับขี่ของรถตั้งแต่ตั้งค่�ครั้งสุดท้�ย ทริปจะรีเซ็ต 

 เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติและนับต่อไปหลังจ�กถึงค่�สูงสุด รีเซ็ตทริป 

 โดยกดปุ่ม SET สวิตช์ตั้งค่�แผงหน้�ปัดที่ปล�ยก้�นปัดนำ้�ฝนค้�งไว้

•  ทริป 2

 แสดงระยะท�งก�รขับขี่ของรถตั้งแต่ตั้งค่�ครั้งสุดท้�ย ทริปจะรีเซ็ต 

 เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติและนับต่อไปหลังจ�กถึงค่�สูงสุด รีเซ็ตทริป 

 โดยกดปุ่ม SET สวิตช์ตั้งค่�แผงหน้�ปัดที่ปล�ยก้�นปัดนำ้�ฝนค้�งไว้
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•  อัตร�ก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันเช้ือเพลิงเฉลี่ย

 อัตร�ก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันเชื้อเพลิงเฉลี่ยแสดงอัตร�ก�รสิ้นเปลือง 

 นำ�้มนัเชือ้เพลงิเฉลี่ยโดยประม�ณ ซึ่งคำ�นวณจ�กฐ�นคว�มแตกต่�ง 

 ของค่�ก�รสิน้เปลอืงนำ�้มนัเช้ือเพลิงต่อ 100 กม. ท่ีบนัทึกไว้ในร�ยก�ร 

 เมนตูัง้แต่รเีซต็ครัง้ล่�สดุ ส�ม�รถรเีซ็ตได้โดยกดปุม่ SET สวติช์ตัง้ค่� 

 แผงหน้�ปัดที่ปล�ยก้�นปัดนำ้�ฝนค้�งไว้

•  อัตร�ก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันเช้ือเพลิง ณ ขณะนั้น

 ฟังก์ชันนี้แสดงอัตร�ก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันเช้ือเพลิง ณ ขณะนั้นของ 

 เครื่องยนต์ที่กำ�ลังทำ�ง�นอยู่โดยอัตโนมัติ

•  ระยะท�งก�รขับขี่

 ฟังก์ชันนี้คำ�นวณและแสดงระยะท�งก�รขับขี่คงเหลือสำ�หรับรถ 

 ก่อนที่นำ้�มันเชื้อเพลิงจะหมด ระยะท�งจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ 

 หลังจ�กเติมนำ้�มันเช้ือเพลิง

•  ระยะท�งก�รบำ�รุงรักษ�คงเหลือ

 ข้อคว�มนี้เตือนระยะท�งคงเหลือสำ�หรับรถของท่�นก่อนจะถึงก�ร 

 บำ�รุงรักษ�ครั้งต่อไป

•  คว�มเร็วโดยเฉลี่ย

 คว�มเร็วโดยเฉล่ียแสดงคว�มเร็วโดยเฉลี่ยโดยประม�ณ ซึ่งคำ�นวณ 

 จ�กพืน้ฐ�นของระยะท�งสะสมและเวล�เปิดสวิตช์กญุแจทีบ่นัทกึไว้ 

 ในร�ยก�รเมนูตั้งแต่รีเซ็ตครั้งล่�สุด ส�ม�รถรีเซ็ตได้โดยกดปุ่ม SET  

 สวิตช์ต้ังค่�แผงหน้�ปัดที่ปล�ยก้�นปัดนำ้�ฝนค้�งไว้

•  คว�มเร็วปัจจุบัน

 แสดงคว�มเร็วปัจจุบัน

•  ข้อมูลแรงดันลมย�ง

 ในโหมดปกติ จะแสดงแรงดันลมย�งปัจจุบันต�มเวล�จริง

หมายเหต:ุ	ส�าหรบัรถทีต่ดิตัง้ระบบตรวจสอบความผดิปกตขิองลมยาง 
หลังจากที่เติมลมหรือปล่อยลมในสถานะหยุดนิ่ง	 ค่าแสดงแรงดัน 
ลมยางจะไม่อัปเดตจนกว่ารถจะมีความเร็วถึง	30	กม./ชม.

อินเตอร์เฟสข้อความเตือน

อินเตอร์เฟสเตือนความพร้อม
• Rain sensor on เปิดเซ็นเซอร์นำ้�ฝน 

• Rain sensor off ปิดเซ็นเซอร์นำ้�ฝน 

• Automatic lighting on เปิดไฟอัตโนมัติ 

• Automatic lighting off ปิดไฟอัตโนมัติ

หมายเหตุ:	 อินเตอร์เฟสด้านบนจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนเท่านั้น	 และ 
ไม่รวมถึงอินเตอร์เฟสข้อความแสดงความบกพร่อง
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อินเตอร์เฟสเตือนการตรวจสอบแรงดันลมยาง
•  Wait for learning รอก�รเรียนรู้ 

•  Fast leakage and low pressure รั่วอย่�งรวดเร็วและแรงดันตำ่�

•  Low tire pressure แรงดันลมย�งตำ่�

•  High tire pressure แรงดันลมย�งสูง 

•  System failure ระบบล้มเหลว 

•  Low battery แบตเตอรี่ตำ่�

อินเตอร์เฟสเตือนประตูปิดไม่สนิท
•  Door ajar ประตูปิดไม่สนิท

อินเตอร์เฟสเตือน PEPS

• Place the key in the storage box ว�งกุญแจไว้ในช่องเก็บของ

• No key is detected ตรวจไม่พบกุญแจ 

• Low key battery แบตเตอรี่กุญแจตำ่�

• Depress the brake pedal and press the ignition switch during 

starting เหยยีบแป้นเบรกและกดสวิตช์กญุแจระหว่�งก�รสต�ร์ท 

• Depress the clutch pedal all the way down and press the 

ignition switch during starting เหยียบแป้นคลัตช์จนสุดและกด

สวิตช์กุญแจระหว่�งก�รสต�ร์ท 

• Start after the gear is shifted to P/N สต�ร์ทหลงัจ�กเข้�เกยีร์ P/N 

• Please start the engine after warmup กรุณ�สต�ร์ทหลังจ�ก

อุ่นเครื่องยนต์ 

• Please shift the gear to P for flameout กรุณ�เข้�เกียร์ P เพื่อ

ดับเครื่องยนต์ 

อินเตอร์เฟสเตือนอื่นๆ

• Release the parking brake ปลดเบรกมือ 

•  Width lamps on เปิดไฟหรี่ 

•  Key in ignition กุญแจเสียบอยู่ 

•  Overspeed คว�มเร็วสูงเกินไป 

•  Lane departure ออกจ�กเลน 

•  Brake fluid insufficient นำ้�มันเบรกไม่เพียงพอ 

•  Please service the airbag กรณุ�ซ่อมบำ�รงุถงุลมเสรมิคว�มปลอดภยั 

•  Please have the vehicle maintained immediately กรุณ�นำ�

รถไปบำ�รุงรักษ�ทันที 

•  XXX KM before the next maintenance ระยะท�งก่อนจะถึง

ก�รบำ�รุงรักษ�ครั้งต่อไป 

•  Blind spot monitoring system failure ระบบตรวจสอบจุดอับ

ส�ยต�ล้มเหลว 

•  Please have a rest กรุณ�หยุดพัก 
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หมายเหตุ:	เมื่ออินเตอร์เฟสเตือนปรากฏขึ้น	ให้กดปุ่มสวิตช์เมนูแผง
หน้าปัด	 	ที่ปลายก้านปัดน�้าฝนเพ่ือยืนยันข้อความตามล�าดับ	 
มิฉะนั้นระบบจะยืนยันข้อความโดยอัตโนมัติหากไม่มีการท�างานใดๆ	
ภายใน	10	วินาที	ย้อนกลับไปยังอินเตอร์เฟสเดิมหลังจากยืนยัน

อินเตอร์เฟสข้อความแสดงความบกพร่อง

กดปุม่สวติช์เมนแูผงหน้�ปัดค้�งไว้           เพือ่เข้�สูอิ่นเตอร์เฟสเลอืกเมนแูล้ว 

กดปุม่สวติช์เมนแูผงหน้�ปัด         เพือ่เลอืก “ข้อคว�มแสดงคว�มบกพร่อง”

ข้อควรระวัง

ห�กมีข้อคว�มเตือนจำ�นวนม�กพร้อมๆ กัน จะแสดงข้อคว�มต�ม

ลำ�ดับคว�มสำ�คัญ

•  Please have a rest after a long drive! กรุณ�หยุดพักหลังจ�ก

ขับขี่ม�น�น! 

•  Low oil pressure แรงดันนำ้�มันตำ่�

•  Engine hood ajar ฝ�กระโปรงเครื่องยนต์ปิดไม่สนิท 

•  Please turn the steering wheel to unlock กรุณ�หมุนพวงม�ลัย 

เพื่อปลดล็อก 

กดปุ่ม SET สวิตช์ต้ังค่�แผงหน้�ปัดที่ปล�ยก้�นปัดนำ้�ฝนเพ่ือเข้�สู ่

อินเตอร์เฟสข้อคว�มแสดงคว�มบกพร่อง “No Failure” จะปร�กฏขึ้น 

ห�กไม่มีคว�มบกพร่อง
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การเตือนความเหนื่อยล้าและช่วยให้มีสมาธิ	(การตรวจ
จับความเหนื่อยล้า)

ฟังก์ชันการเตือนความเหนื่อยล้าและช่วยให้มีสมาธิ	 
(การตรวจจับความเหนื่อยล้า)	จะเตือนคนขับไม่ให้ขับขี่รถ
ขณะเหนื่อยล้า	ระบบจะบันทึกเวลาการขับขี่อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ตรวจสอบอินพุตพวงมาลัยตามเวลาจริง	เพื่อตรวจดู
ว่าคนขับจ�าเป็นต้องพักหรือไม่

อินเตอร์เฟสข้อคว�มเตือนที่สอดคล้องกันจะปร�กฏขึ้นห�กมีคว�ม 

บกพร่องใดๆ

กดปุ่มสวิตช์เมนูแผงหน้�ปัด      ที่ปล�ยก้�นปัดนำ้�ฝนเพื่อสับเปลี่ยน

ระหว่�งอินเตอร์เฟสเตือน กดปุ่มสวิตช์เมนูแผงหน้�ปัด      ที่ปล�ย

ก้�นปัดนำ้�ฝนค้�งไว้เพื่อย้อนกลับไปยังอินเตอร์เฟสก่อนหน้�

หมายเหตุ:	 อินเตอร์เฟสข้อความเตือนจะท�างานก็ต่อเม่ือความเร็วรถ 
เท่ากับศูนย์	 โดยจะย้อนกลับไปยังอินเตอร์เฟสทริปคอมพิวเตอร์ 
โดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถมากกว่าศูนย์	และจะย้อนกลับไปยัง
อินเตอร์เฟสทริปคอมพิวเตอร์หากไม่มีการท�างานใดๆ	ภายใน	10	วินาที

การเตือนความเหนื่อยล้า

•  ขณะที่รถกำ�ลังแล่น ห�กระบบตรวจพบว่�กฎมุมพวงม�ลัยตรง 

 กับสภ�พก�รขับข่ีอย่�งเหนื่อยล้� ก�รแสดงผลบนหน้�ปัดจะแสดง 

 อินเตอร์เฟสต่อไปน้ีพร้อมกับเสียงเตือน

หรือเน่ืองจ�กก�รกำ�หนดค่�รถที่แตกต่�งกัน ก�รแสดงผลจะแสดง

อินเตอร์เฟสต่อไปนี้อย่�งต่อเนื่องพร้อมกับเสียงเตือน 
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หม�ยคว�มว่�ระบบแนะนำ�ให้คนขับหยุดพักสักครู่ กรุณ�หยุดรถ

และพักผ่อน

• ขณะที่รถกำ�ลังแล่น ห�กระบบตรวจพบว่�เวล�ก�รขับขี่ต่อเนื่อง 

 เกิน 2 ชั่วโมง และคว�มเร็วรถสูงกว่� 65 กม./ชม. ก�รแสดงผลบน 

 หน้�ปัดจะแสดงอินเตอร์เฟสต่อไปนี้พร้อมกับเสียงเตือน

 หรือเน่ืองจ�กก�รกำ�หนดค่�รถที่แตกต่�งกัน ก�รแสดงผลจะแสดง 

 อินเตอร์เฟสต่อไปนี้และอินเตอร์เฟสจะกะพริบพร้อมกับเสียงเตือน

 หม�ยคว�มว่�ระบบแนะนำ�ให้คนขับหยุดพักสักครู่ กรุณ�หยุดรถ 

 และพักผ่อน

ข้อควรระวัง

•   อย่�ขับขี่รถต่อไปด้วยคว�มเหนื่อยล้� คนขับมีหน้�ที่รับผิดชอบ 

    คว�มส�ม�รถในก�รขับขี่ของตนเสมอ

•   ก�รขับขี่เป็นระยะเวล�น�นจำ�เป็นต้องพักเป็นระยะๆ

•   ระบบไม่ส�ม�รถตรวจจับคว�มต้องก�รพักได้ในทุกกรณี
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ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง

ระบบตรวจสอบคว�มผิดปกติของลมย�งส�ม�รถตรวจสอบสภ�พย�ง

โดยอัตโนมติัต�มเวล�จรงิ ท้ังนีเ้พ่ือคว�มปลอดภยัในก�รขบัขี่ 

เมือ่ย�งมลีมน้อยเกนิไปหรอืม�กเกินไป ย�งแบนอย่�งรวดเรว็หรือระบบ

ขัดข้องระหว่�งก�รขับขี่ “ไฟเตือนระบบตรวจสอบคว�มผิดปกติของ

ลมย�ง (สีเหลือง)”          บนหน้�ปัดจะสว่�งพร้อมกบัเสยีงเตอืน 

ก�รแสดงผลบนหน้�ปัดจะแสดงอนิเตอร์เฟสเตอืน กรุณ�ด ู“อนิเตอร์เฟส

เตอืนก�รตรวจสอบแรงดันลมย�ง” ใน “ศนูย์ข้อมลูแบบท่ี 2”

ไฟเตือนและไฟแสดง

ไฟเตือนและไฟแสดงอยู่ในบริเวณต่อไปนี้

ไฟแสดงไฟเลี้ยว

“ไฟแสดงไฟเลี้ยว (สีเขียว)” ด้�นขว�หรือด้�นซ้�ยจะกะพริบ

เมื่อกำ�ลังจะเลี้ยว ไฟแสดงไฟเลี้ยวด้�นขว�และด้�นซ้�ยจะกะพริบ

พร้อมๆ กันเมื่อกดสวิตช์ไฟฉุกเฉิน
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ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน้า

“ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน้� (สีเขียว)” สว่�งเมื่อเปิดไฟ 

ตัดหมอกหน้�

ไฟแสดงไฟสูง

ห�กเปิดไฟสงูหรอืไฟหน้�กะพรบิ “ไฟแสดงไฟสงู (สฟ้ี�)” จะสว่�ง

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหลัง

“ไฟแสดงไฟตัดหมอกหลัง (สีเหลือง)” สว่�งเม่ือเปิดไฟตัด

หมอกหลัง

ไฟแสดงไฟหรี่

“ไฟแสดงไฟหรี่ (สีเขียว)” สว่�งเมื่อเปิดไฟหรี่

ไฟเตือน	AFS	(ระบบปรับมุมไฟหน้า)	ขัดข้อง

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟเตือน AFS ขัดข้อง 

(สีเหลือง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเองและไฟจะดับ

หลังจ�กผ่�นไปสักครู่

หมายเหตุ: หากไฟแสดงไฟเลี้ยวด้านใดด้านหนึ่งกะพริบอย่าง

รวดเร็ว แสดงว่าหลอดไฟเลี้ยวที่ด้านนั้นบกพร่อง

ห�กไฟเตือนไม่ดับหรือสว่�งในระหว่�งก�รขับขี่ แสดงว่� AFS หรือ 

ไฟสูง/ไฟตำ่�ขัดข้อง กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รเพื่อตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

ไฟแสดง	AFS	(ระบบปรับมุมไฟหน้า)	OFF

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟแสดง AFS OFF  

(สีเหลือง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเองและไฟจะดับ

หลังจ�กผ่�นไปสักครู่ 

ห�ก AFS ปิด “ไฟแสดง AFS OFF (สีเหลือง)” จะสว่�ง

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟเตือนถุงลมเสริม

คว�มปลอดภัย (สีแดง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเอง

และไฟจะดับหลังจ�กผ่�นไปสักครู่ 

ห�กไฟเตือนไม่สว่�งหรือกะพริบ, ไม่ดับ หรือสว่�งหรือกะพริบใน

ระหว่�งก�รขับขี่ แสดงว่� SRS ขัดข้อง กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รให้

ตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

กรุณ�ดู “ถุงลมเสริมคว�มปลอดภัย” ในบทน้ีสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับอุปกรณ์ถงุลมเสรมิคว�มปลอดภยั
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ไฟเตือนคนขับไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปท่ีตำ�แหน่ง ON ห�กคนขับไม่ได ้

ค�ดเข็มขัดนิรภัยอย่�งถูกต้อง “ไฟเตือนคนขับไม่ได้ค�ดเข็มขัดนิรภัย 

(สีแดง)” จะสว่�ง ห�กคว�มเร็วรถสูงกว่� 20 กม./ชม. เสียงเตือน

จะดังเพื่อเตือนว่�ท่�นยังไม่ได้ค�ดเข็มขัดนิรภัย ในขณะเดียวกัน  

“ไฟเตือนไม่ได้ค�ดเข็มขัดนิรภัย (สีแดง)” จะกะพริบ “ไฟเตือนคน

ขับไม่ได้ค�ดเข็มขัดนิรภัย (สีแดง)” จะดับและเสียงเตือนหยุดเมื่อ 

ค�ดเข็มขัดนิรภัยแล้ว

ไฟเตือนผู้โดยสารด้านหน้าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON ห�กผู้โดยส�รด้�นหน้�

ไม่ได้ค�ดเข็มขัดนิรภัยอย่�งถูกต้อง “ไฟเตือนผู้โดยส�รด้�นหน้�ไม่ได้

ค�ดเขม็ขดันริภยั (สแีดง)” จะสว่�ง ห�กคว�มเรว็รถสงูกว่� 20 กม./ชม. 

เ สียงเตือนจะดั ง เพื่ อ เตือนว ่ �ท ่ �นยั ง ไม ่ ได ้ค�ดเข็มขัดนิรภัย  

ในขณะเดียวกัน “ไฟเตือนผู้โดยส�รด้�นหน้�ไม่ได้ค�ดเข็มขัดนิรภัย  

(สีแดง)” จะกะพรบิ “ไฟเตอืนผูโ้ดยส�รด้�นหน้�ไม่ได้ค�ดเขม็ขดันริภยั  

(สีแดง)” จะดับและเสียงเตือนหยุดเมื่อค�ดเข็มขัดนิรภัยแล้ว

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง

เม่ือบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON ห�กใส่เบรกมือไว ้ 

“ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง (สีแดง)” จะสว่�ง ไฟจะดับทันทีที่ปลด 

เบรกมือเรียบร้อยแล้ว

เมื่อระดับนำ้�มันเบรกตำ่�กว่�ช่วงปกติ “ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง  

(สีแดง)” จะสว่�งเช่นกัน

ห�กไฟเตือนไม่ดับเมื่อปลดเบรกมือ แสดงว่�ระบบเบรกบกพร่อง  

ให้จอดรถทันทีและติดต่อศูนย์บริก�รเพื่อตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

ไฟเตือน	ABS	(ระบบป้องกันล้อล็อก)	ขัดข้อง

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟเตือน ABS ขัดข้อง  

(สเีหลอืง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเองและไฟจะดับหลัง

จ�กผ่�นไปสักครู่ 

ห�กไฟเตือนไม่ดับหรือสว่�งข้ึนม�ระหว่�งขับข่ี แสดงว่� ABS ขัดข้อง 

กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รเพื่อตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ:	แม้ว่า	ABS	จะบกพร่อง	แต่ระบบเบรกยังสามารถท�าการ
เบรกได้	(โดยปิดการใช้งาน	ABS	ในเวลานี้)	กรุณาดู	“ระบบเบรก”	
ในบทการสตารท์เครือ่งยนตแ์ละการขบัขีส่�าหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั	ABS
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(สีเหลือง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเองและไฟจะดับ

หลังจ�กผ่�นไปสักครู่ 

เมื่อกดสวิตช์ SCS OFF และปิด SCS “ไฟแสดง SCS OFF (สีเหลือง)” 

จะสว่�ง กรุณ�ดู “สวิตช์แผงหน้�ปัด” ในบทนี้สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับ

สวิตช์ SCS OFF

ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

เมื่อเปิดใช้ง�นระบบควบคุมคว�มเร็วขณะลงท�งล�ดชันและ

สภ�พก�รทำ�ง�นตรงต�มที่กำ�หนด “ไฟแสดงระบบควบคุมคว�มเร็ว

ขณะลงท�งล�ดชัน (สีเหลือง)” จะสว่�ง เมื่อ “ไฟแสดงระบบควบคุม

คว�มเร็วขณะลงท�งล�ดชัน (สีเหลือง)” กะพริบ แสดงว่�ระบบ

ควบคุมคว�มเร็วขณะลงท�งล�ดชันกำ�ลังทำ�ง�น กรุณ�ดู “สวิตช์แผง

หน้�ปัด” ในบทนี้สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์ระบบควบคุมคว�มเร็ว

ขณะลงท�งล�ดชัน

ห�กปิดระบบควบคุมคว�มเร็วขณะลงท�งล�ดชันหรือระบบบกพร่อง 

“ไฟแสดงระบบควบคุมคว�มเร็วขณะลงท�งล�ดชัน (สีเหลือง)”  

จะดับ กรุณ�ดู “ระบบเบรก” ในบทก�รสต�ร์ทเคร่ืองยนต์และก�ร

ขับขี่สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับระบบควบคุมคว�มเร็วขณะลงท�งล�ดชัน

ไฟเตือน	EBD	(การกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์)

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟเตือน EBD ขัดข้อง 

(สีแดง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเองและไฟจะดับหลัง

จ�กผ่�นไปสักครู่ 

ห�กไฟเตือนไม่ดับหรือสว่�งขึ้นม�ระหว่�งขับขี่ แสดงว่�ระบบเบรก

ขัดข้อง กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รเพ่ือตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

ไฟแสดง	SCS	(ระบบควบคุมการทรงตัว)

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟแสดง SCS  

(สีเหลือง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเองและไฟจะดับ

หลังจ�กผ่�นไปสักครู่

“ไฟแสดง SCS (สีเหลือง)” กะพริบเมื่อระบบควบคุมก�รทรงตัวทำ�ง�น

ห�กไฟเตือนไม่ดับ แสดงว่�ระบบควบคุมก�รทรงตัวขัดข้อง กรุณ�

ติดต่อศูนย์บริก�รเพ่ือตรวจสอบโดยเร็วท่ีสุด กรุณ�ดู “ระบบเบรก” 

ในบทก�รสต�ร์ทเคร่ืองยนต์และก�รขับขี่สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับ SCS

ไฟแสดง	SCS	(ระบบควบคุมการทรงตัว)	OFF

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟแสดง SCS OFF  
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ไฟแสดงหัวเผา

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟแสดงหัวเผ�  

(สีเหลือง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเอง ห�กไฟแสดง

ดับเมื่อเวล�ที่กำ�หนดไว้ผ่�นไป แสดงว่�เครื่องยนต์ส�ม�รถสต�ร์ทได้

ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟเตือนเครื่องยนต์

ขัดข้อง (สีเหลือง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเองและไฟ

จะดับหลังจ�กผ่�นไปสักครู่

ห�กไฟเตือนสว่�ง แสดงว่�ช้ินส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์บกพร่อง 

กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รเพื่อตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนระบบระบายไอเสียของเครื่องยนต์	MIL

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟเตือนระบบระบ�ย

ไอเสียของเครื่องยนต์ MIL (สีเหลือง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�ร 

ตรวจสอบตนเองและไฟจะดับหลังจ�กที่เครื่องยนต์สต�ร์ท

ห�กไฟเตือนสว่�ง แสดงว่�สมรรถนะของเครื่องยนต์และระบบระบ�ย

ไอเสียบกพร่อง กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รให้ตรวจสอบโดยเร็วท่ีสุด  

ขณะเดียวกันให้หลีกเลี่ยงก�รใช้ง�นที่คว�มเร็วรอบเครื่องยนต์สูงหรือ

เร่งคว�มเร็วสูง

ข้อควรระวัง

ห�กไฟเตือนสว่�งในระหว่�งก�รขับขี่ ให้จอดรถทันทีและระบ�ยนำ้� 

ออกจ�กกรองนำ้�มันเชื้อเพลิง มิฉะนั้นเครื่องยนต์จะจำ�กัดแรงบิด 

กรุณ�ดู “ก�รระบ�ยนำ้�ในกรองนำ้�มันเชื้อเพลิง” ในก�รแก้ไขคว�ม

บกพร่องฉุกเฉินสำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับก�รระบ�ยนำ้�ในกรองนำ้�มัน

เชื้อเพลิง

ข้อควรระวัง

ห�กไฟแสดงไม่ดับหลังจ�กสต�ร์ทเครื่องยนต์แล้ว กรุณ�ติดต่อศูนย์

บริก�รให้ตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนระดับน�้าในกรองน�้ามันเชื้อเพลิง

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟเตือนระดับนำ้�ในกรองนำ้�มัน

เชื้อเพลิง (สีเหลือง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเองและ

ไฟจะดับหลังจ�กผ่�นไปสักครู่
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ห�ก “ไฟเตือนอิมโมบิไลเซอร์เคร่ืองยนต์ (สีเหลือง)” กะพริบ แสดงว่�

ระบบควบคมุอมิโมบไิลเซอร์ขดัข้อง เครือ่งยนต์จะไม่ส�ม�รถสต�ร์ทได้ 

กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รให้ตรวจสอบทันที

ไฟเตือนป้องกันการโจรกรรม

เม่ือรถเปิดระบบป้องกันก�รโจรกรรม “ไฟเตือนป้องกันก�ร

โจรกรรม (สีแดง)” จะกะพริบ

เม่ือรถปิดระบบป้องกันก�รโจรกรรม “ไฟเตือนป้องกันก�รโจรกรรม 

(สีแดง)” จะดับ

ห�กสัญญ�ณเตือนป้องกันก�รโจรกรรมถูกกระตุ้น “ไฟเตือนป้องกัน

ก�รโจรกรรม (สีแดง)” จะกะพริบพร้อมเปิดเสียงและสัญญ�ณเตือน 

ไฟเตือนระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง

เมือ่บดิสวิตช์กญุแจไปทีต่ำ�แหน่ง ON “ไฟเตือนระบบตรวจสอบ 

คว�มผดิปกติของลมย�ง (สเีหลอืง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบ 

ตนเองและไฟจะดับหลังจ�กผ่�นไปสักครู่ เมื่อระบบตรวจสอบคว�ม 

ผิดปกติของลมย�งขัดข้อง “ไฟเตือนระบบตรวจสอบคว�มผิดปกติ

ของลมย�ง (สีเหลือง)” จะสว่�ง กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รให้ตรวจสอบ 

โดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนแรงดันน�้ามันเครื่อง

เมือ่บดิสวติช์กญุแจไปทีต่ำ�แหน่ง ON “ไฟเตือนแรงดันนำ�้มนัเครือ่ง 

(สีแดง)” จะสว่�ง และดับหลังจ�กที่เครื่องยนต์สต�ร์ท

ห�กไฟเตือนไม่ดับหลังจ�กสต�ร์ทเครื่องยนต์แล้วหรือสว่�งในระหว่�ง

ก�รขับขี่ กรุณ�ดับเครื่องยนต์ทันทีและตรวจสอบระดับนำ้�มัน กรุณ�ดู 

“นำ้�มันเครื่อง” ในบทก�รบำ�รุงรักษ�และก�รบริก�ร

ข้อควรระวัง

แม้ว่�ระดับนำ้�มันจะเป็นปกติ ห้�มสต�ร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง 

โดยเด็ดข�ด กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รให้ตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนอิมโมบิไลเซอร์เครื่องยนต์

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟเตือนอิมโมบิไลเซอร์

เคร่ืองยนต์ (สีเหลือง)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเองและ

ไฟจะดับหลังจ�กผ่�นไปสักครู่ ห�กอิมโมบิไลเซอร์เครื่องยนต์รับรอง

คว�มถูกต้องสำ�เร็จ “ไฟเตือนอิมโมบิไลเซอร์เครื่องยนต์ (สีเหลือง)” 

จะยังคงดับอยู่และส�ม�รถสต�ร์ทเคร่ืองยนต์ได้ 
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ไฟเตือน	4WD	ขัดข้อง

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟเตือน 4WD ขัดข้อง 

(สีแดง)”จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเองและไฟจะดับหลัง

จ�กผ่�นไปสักครู่

ห�กไฟเตือนไม่ดับหลังจ�กสต�ร์ทเครื่องยนต์แล้วหรือสว่�งขึ้นม� 

ระหว่�งขับข่ี แสดงว่�ระบบ 4WD ขัดข้อง กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�ร

เพื่อตรวจสอบโดยเร็วที่สุด กรุณ�ดู “ก�รขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)” ใน

บทก�รสต�ร์ทเครื่องยนต์และก�รขับข่ีสำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับ 4WD

ข้อควรระวัง

ห�กไฟเตือนไม่ดับหลังจ�กสต�ร์ทเครื่องยนต์แล้วหรือสว่�งขึ้นม� 

ระหว่�งขับขี่ แสดงว่�ระบบก�รช�ร์จขัดข้อง กรุณ�ติดต่อศูนย์

บริก�รเพื่อตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำ�แหน่ง ON และระบบควบคุมคว�มเร็ว

อัตโนมัติอยู่ในสถ�นะเตรียมพร้อม “ไฟแสดงระบบควบคุมคว�มเร็ว

อัตโนมัติ (สีข�ว)” จะสว่�ง และเมื่อระบบอยู่ในสถ�นะเปิดใช้ง�น  

“ไฟแสดงระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ (สีเขียว)” จะสว่�ง

ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟแสดงก�รช�ร์จ

แบตเตอรี่ (สีแดง)” จะสว่�ง และดับหลังจ�กที่เครื่องยนต์สต�ร์ท
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ไฟแสดงการลากจูง

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON “ไฟแสดงก�รล�กจูง  

(สีเขียว)” จะสว่�ง ระบบจะทำ�ก�รตรวจสอบตนเองและไฟจะดับ 

หลังจ�กผ่�นไปสักครู่

สวิตช์แผงหน้าปัด

สวิตช์ควบคุมไฟแผงหน้าปัด

สวิตช์ควบคุมไฟแผงหน้�ปัดอยู่บนแผงหน้�ปัดด้�นข้�งคนขับ โดยอยู่

ด้�นนอกของพวงม�ลัย

ปรบัคว�มสว่�งของไฟแผงหน้�ปัด         ด้วยสวติช์ควบคมุไฟแผงหน้�ปัด

เลื่อนสวิตช์       หมุนขึ้น/ลงเพื่อปรับไฟให้สว่�งขึ้นหรือหรี่ลง

ไฟเตือนการออกจากเลน

เม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำ�แหน่ง ON และระบบเตือนก�รออก

จ�กเลนทำ�ง�น “ไฟเตือนก�รออกจ�กเลน (สีเขียว)” จะสว่�ง 

ห�กสอดคล้องกับเงื่อนไขก�รเตือน “ไฟเตือนก�รออกจ�กเลน  

(สีเหลือง)” จะกะพริบพร้อมกับส่งเสียงเตือน

เมื่อป ิดคุณสมบัตินี้หรือรถไม ่ส�ม�รถตรวจจับเส ้นแบ่งเลนได ้  

“ไฟเตือนก�รออกจ�กเลน (สีเหลือง)” จะสว่�ง

ห�กระบบไม่มีเพ�เวอร์หรือไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่�ย “ไฟเตือนก�ร

ออกจ�กเลน (สีเหลือง)” จะกะพริบ

กรุณ�ดู “ระบบเตือนก�รออกจ�กเลน” ในบทก�รสต�ร์ทเคร่ืองยนต์

และก�รขบัขีส่ำ�หรบัข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบเตอืนก�รออกจ�กเลน
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ปรับระดับไฟหน้�โดยเลื่อนสวิตช์หมุนขึ้นและลง เมื่อโหลดของรถ

เปล่ียนแปลง กรณุ�ปรบัระดับไฟหน้�ให้สอดคล้องกบัข้อกำ�หนดต่อไปน้ี

•  ตำ�แหน่ง 0: มีผู้โดยส�รด้�นหน้�

•  ตำ�แหน่ง 1: มีผู้โดยส�รเต็มทุกที่นั่ง

•  ตำ�แหน่ง 2: มีผู ้โดยส�รเต็มทุกที่นั่งและมีสิ่งของอยู่ในห้องเก็บ 

 สัมภ�ระท้�ยรถด้วย

•  ตำ�แหน่ง 3: มีคนขับและมีสิ่งของอยู่ในห้องเก็บสัมภ�ระท้�ยรถ

ระบบปรับมุมไฟหน้า

ห�กรถของท่�นติดตั้ง AFS (ระบบปรับมุมไฟหน้�) AFS จะปรับทิศท�ง

ลำ�แสงของไฟหน้�โดยอัตโนมัติโดยดูจ�กคว�มเร็วของรถ โหลดบนรถ 

และอินพุตพวงม�ลัยสำ�หรับควบคุมล้อ

ลำ�แสงจะปรับโดยอัตโนมัติไปท�งซ้�ยหรือขว�ต�มทิศท�งก�รเลี้ยวรถ

เมื่อขับขี่โดยมีผู้โดยส�รหรือสัมภ�ระอยู่ภ�ยในรถ ลำ�แสงไฟหน้�จะ

ปรับขึ้นหรือลงโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:	 ระดับล�าแสงไฟหน้ามีความส�าคัญอย่างยิ่งในการขับขี่
อย่างปลอดภัย	 หาก	AFS	บกพร่อง	 กรุณาติดต่อศูนย์บริการให้ 
ตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

สวิตช์ปรับระดับไฟหน้า

สวิตช์ปรับระดับไฟหน้�อยู ่บนแผงหน้�ปัดด้�นข้�งคนขับ โดยอยู ่

ด้�นนอกของพวงม�ลัย

ใช้ฟังก์ชันนี้ปรับระดับไฟหน้�ให้เหม�ะสมกับสภ�พของรถและถนน 

ระดับไฟหน้�ที่ถูกต้องส�ม�รถลดแสงจ้�ที่ส่องไปยังคนขับรถคันอื่นๆ

เมื่อปรับระดับไฟหน้� จะต้องเปิดไฟตำ่�ก่อน

2
1

3
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กดสวิตช์ไฟฉุกเฉิน       เพื่อเปิดใช้ง�นไฟเลี้ยวทั้งหมด ในขณะเดียวกัน  

“ไฟแสดงไฟเลี้ยว (สีเขียว)” บนหน้�ปัดจะสว่�งและกะพริบ จ�กนั้น

กดสวิตช์นี้อีกครั้งเพื่อปิดไฟดังกล่�ว

หมายเหตุ:	 เปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเห็นว่ารถของท่าน
ขัดข้องและการเข้าใกล้รถท่านอาจเป็นอันตราย

สวิตช์ไฟฉุกเฉิน สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียง

ติดตั้งสวิตช์มุมมอง	360°

ตำ�แหน่ง 1 – CAR: สวิตช์โหมดสถ�นะรถ กด CAR เพือ่ดขู้อมลูสถ�นะรถ

ตำ�แหน่ง 2 – CAMERA: สวิตช์เปิดมุมมอง 360° กด CAMERA เพื่อ

เปิดใช้ง�นฟังก์ชันมุมมอง 360°

ตำ�แหน่ง 3 – HOME: สวิตช์โหมดอินเตอร์เฟสหลัก กด HOME เพื่อ

ย้อนกลับไปยังหน้�โฮม กด HOME ค้�งไว้ 3 วิน�ทีเพื่อเข้�สู่โหมดห้�ม

รบกวน และกดปุ่มนี้ค้�งไว้ 10 วิน�ทีเพื่อรีบูตระบบใหม่

ตำ�แหน่ง 4 – VOL-: สวิตช์ลดระดับเสียง กด VOL- เพื่อลดระดับเสียง

ตำ�แหน่ง 5 – VOL+: สวติช์เพิม่ระดบัเสยีง กด VOL+ เพ่ือเพิม่ระดบัเสียง
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ตำแหนง 1 – CAR: สวิตชโหมดสถานะรถ กดปุมน้ีเพ่ือดูขอมูลสถานะรถ

ตำแหนง 2 – MUSIC: สวิตชโหมดเพลง USB หลังจากสอดแฟลชไดรฟ

USB ใหกด MUSIC เพื่อเขาสูโหมดการเลนเพลง

ตำแหนง 3 – HOME: สวิตชโหมดอินเตอรเฟสหลัก กด HOME เพื่อ

ยอนกลับไปยังหนาโฮม กด HOME คางไว 3 วินาทีเพื่อเขาสูโหมด

หามรบกวน และกดปุมนี้คางไว 10 วินาทีเพื่อรีบูตระบบใหม

ตำแหนง 4 – VOL-: สวิตชลดระดับเสียง กด VOL- เพื่อลดระดับเสียง

ตำแหนง 5 – VOL+: สวิตชเพ่ิมระดับเสียง กด VOL+ เพ่ือเพ่ิมระดับเสียง

ตำแหนง 1 – ECO: สวิตชโหมดประหยัดพลังงาน กด ECO รถจะขับขี่

ในโหมดประหยัดพลังงานดวยกำลังเครื่องยนตคอนขางต่ำ

ตำแหนง 2 – PWR: สวิตชโหมดเพาเวอร กด PWR รถจะขับขี่ในโหมด

สปอรตดวยกำลังเครื่องยนตคอนขางสูง
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ตำ�แหน่ง 4 –     : สวติช์ SCS OFF กด      OFF จ�กนัน้ไฟแสดงในสวติช์ 

จะสว่�งและระบบ SCS ปิด กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดใช้ง�นระบบ SCS 

เมื่อ SCS ปิด จะมีแต่ฟังก์ชัน ABS และ EBD เท่�น้ันที่ทำ�ง�น กรุณ�

ดูระบบเบรกในหัวข้อก�รสต�ร์ทเครื่องยนต์และก�รขับขี่สำ�หรับ 

คำ�แนะนำ�ที่เก่ียวข้องกับ SCS

ตำ�แหน่ง 3 –     : สวิตช์เตือนก�รออกจ�กเลน เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ 

ตำ�แหน่ง ON ระบบเตือนก�รออกจ�กเลนจะเปิดเป็นค่�เริ่มต้น และ 

ไฟแสดงในสวติช์จะสว่�ง กดปุม่        เพือ่ปิดระบบเตือนก�รออกจ�กเลน 

จ�กนั้นไฟแสดงในสวิตช์จะดับและ “ไฟเตือนก�รออกจ�กเลน”  

บนหน้�ปัดสว่�งเป็นสีเหลือง กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดใช้ง�นระบบเตือน

ก�รออกจ�กเลน กรุณ�ดู “ระบบเตือนก�รออกจ�กเลน” ในหัวข้อก�ร

สต�ร์ทเครื่องยนต์และก�รขับขี่สำ�หรับคำ�แนะนำ�ที่เก่ียวข้อง

ข้อควรระวัง

ในรถบ�งคัน สวิตช์เตือนก�รออกจ�กเลนอยู่ในตำ�แหน่งของไฟอ่�น

หนังสือบนหลังค�ด้�นหน้� ตำ�แหน่งของสวิตช์ที่ติดตั้งบนรถท่�น

จะขึ้นอยู่กับข้อกำ�หนดของรถจริง ณ เวล�ที่ซื้อ

ตำ�แหน่ง 5 –         : สวติช์ควบคมุคว�มเรว็ขณะลงท�งล�ดชนั กด          จ�กน้ัน 

ไฟแสดงบนสวิตช์จะสว่�งและเปิดใช้ง�นฟังก์ชัน HDC กดปุ่มอีกคร้ัง 

เพ่ือปิดฟังก์ชนั HDC กรณุ�ดรูะบบเบรกในหวัข้อก�รสต�ร์ทเครือ่งยนต์ 

และก�รขับขี่สำ�หรับคำ�แนะนำ�ที่เก่ียวข้องกับ HDC

ตำ�แหน่ง 6 – AFS OFF: สวิตช์ปรบัระดับไฟหน้�อตัโนมตั ิกด AFS OFF  

จ�กนั้นไฟแสดงในสวิตช์จะสว�่งและฟังก์ชันปรับ AFS ซ้�ยขว�จะปิด 

กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดใช้ง�นฟังก์ชันปรับ AFS ซ้�ยขว�
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สวิตช์บนแกนพวงมาลัยและพวงมาลัย

1  สวิตช์ควบคุมไฟส่องและไฟแสดงไฟเลี้ยว

2  สวิตช์ท่ีปัดนำ้�ฝนและฉีดนำ้�ล้�งกระจก

3  สวิตช์ควบคุมระดับเสียง, ปิดเสียง, แหล่งเสียง และโทรศัพท์บลูทูธ

4  สวิตช์กุญแจและล็อกพวงม�ลัย

5  สวิตช์ควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ, ระบบเสียงพูด และก�รตั้งค่�แบบ 

 กำ�หนดเอง

6  สวิตช์ต้ังค่�แผงหน้�ปัด

7  สวิตช์เมนูแผงหน้�ปัด

เมื่อต ้องก�รดึงกุญแจออกจ�กสวิตช ์กุญแจ ให ้บิดกุญแจไปที่ 

ตำ�แหน่ง ACC จ�กน้ันกดกุญแจเข้�ห�สวิตช์กุญแจพร้อมกับหมุนไป 

ยังตำ�แหน่ง LOCK ในเวล�นี้จะส�ม�รถดึงกุญแจออกม�ได้

หมายเหตุ:	หากไม่ดึงกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ	จะมีเสียงเตือนดัง 
เมื่อประตูคนขับเปิด

กรุณ�ดู “สวิตช์กุญแจ” ในหัวข้อก�รสต�ร์ทเครื่องยนต์และก�รขับข่ี

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำ�แหน่งสวิตช์กุญแจ

สวิตช์กุญแจและล็อกพวงมาลัย

ดงึกญุแจออก จ�กนัน้ลอ็กพวงม�ลยัจะทำ�ง�นเพ่ือป้องกนัพวงม�ลยัหมนุ

L
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CK    ACC  O
N

L
O

CK    ACC  O
N L

O
CK    ACC  O

N
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สวิตช์ควบคุมไฟส่องและไฟแสดงไฟเลี้ยว

สวิตช์ควบคุมไฟส่อง

เลื่อนสวิตช์ควบคุมไฟส่องไปยังตำ�แหน่งท่ีแสดงในภ�พ แล้วไฟท่ี

สอดคล้องกันจะสว่�ง

ตำ�แหน่ง 1 – OFF: ปิดไฟหน้� ไฟส่องสว่�งตอนกล�งวันจะสว่�งโดย

อัตโนมัติหลังจ�กสต�ร์ทเครื่องยนต์

ตำ�แหน่ง 2 – AUTO: เปิดไฟหน้�อัตโนมัติ เมื่อสวิตช์ไฟหน้�อยู่ใน 

ตำ�แหน่ง AUTO ไฟหน้�จะสว่�ง/ดบัต�มคว�มสว่�งของสภ�พแวดล้อม 

โดยรอบ ไฟส่องสว่�งตอนกล�งวันจะสว่�งโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้เปิด

ไฟอื่นๆ หลังจ�กสต�ร์ทเครื่องยนต์

ตำ�แหน่ง 3 –     : เปิดไฟหรี ่เมือ่ไฟหรีเ่ปิดไฟต่อไปนีจ้ะเปิดด้วยในเวล�

เดียวกัน:

•  ไฟหรี่

•  ไฟส่องป้�ยทะเบียน

•  ไฟแผงหน้�ปัด

ตำ�แหน่ง 4 –     : เปิดไฟหน้�

หมายเหตุ:	 ไฟหน้าจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในต�าแหน่ง	
ON	เท่านั้น	หากไม่ปิดไฟหน้าเมื่อจอดรถ	แบตเตอรี่จะหมด	จากนั้น 
เครื่องยนต์อาจสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากแบตเตอรี่ต�่า	เมื่อสวิตช์กุญแจ
อยู่ในต�าแหน่ง	 LOCK	หรือกุญแจถูกดึงออก	จะมีเสียงเตือนหาก
สวิตช์ไฟหน้ายังเปิดอยู่

ตำ�แหน่ง 5 – OFF: ปิดไฟตัดหมอก

ตำ�แหน่ง 6 –      : เปิดไฟตัดหมอกหน้� เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง 

ON และสวิตช์ควบคุมไฟอยู่ในตำ�แหน่ง       หรือ       ให้บิดสวิตช์ไปที่         

  จ�กนั้นไฟตัดหมอกหน้�จะเปิด เมื่อสวิตช์ควบคุมไฟอยู่ในตำ�แหน่ง 

AUTO ให้บิดสวิตช์ไปที่   จ�กน้ันไฟตัดหมอกหลังจะสว่�งหรือดับ

พร้อมกับไฟหน้�ต�มสภ�พแวดล้อมโดยรอบ เมื่อไฟตัดหมอกหน้�เปิด

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน้� (สีเขียว) บนหน้�ปัดจะสว่�ง
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หมายเหตุ:	ไม่ควรใช้ไฟตัดหมอกหลังจนกว่าทัศนวิสัยจะจ�ากัดมาก	
(เช่น	มีหมอกหนาหรือหิมะ)

ไฟเลี้ยวและไฟแสดงไฟเลี้ยว

เลี้ยวขว� – ดันสวิตช์คันโยกลง

เลี้ยวซ้�ย – ดึงสวิตช์คันโยกขึ้น

จ�กนั้นไฟเลี้ยวท่ีสอดคล้องกันและ “ไฟแสดงไฟเลี้ยว (สีเขียว)” 

บนหน้�ปัดจะสว่�งพร้อมๆ กัน

ไฟสูงและไฟต�่า

ดันสวิตช์คันโยกออกห่�งจ�กพวงม�ลัยเพื่อเปลี่ยนโหมดไฟหน้�จ�กไฟ

ตำ่�เป็นไฟสูง ดึงสวิตช์คันโยกเข้�ม�ใกล้พวงม�ลัยเพื่อเปลี่ยนโหมดไฟ

หน้�เป็นไฟตำ่�

หมายเหตุ:	 เม่ือโหมดไฟหน้าเป็นไฟสูง	 “ไฟแสดงไฟสูง	 (สีฟ้า)” 
บนหน้าปัดจะสว่าง	เมือ่ต้องการเปลีย่นโหมดไฟหน้าเป็นแบบกะพรบิ	 
ให้ยกสวิตช์คันโยกขึ้นเล็กน้อยไปทางพวกมาลัยเป็นระยะๆ

ตำ�แหน่ง 7 –        : เปิดไฟตดัหมอกหลงั เมือ่บิดสวิตช์กญุแจไปท่ีตำ�แหน่ง ON  

และสวิตช์ควบคุมไฟอยู ่ในตำ�แหน่ง   หรือ   ให้บิดสวิตช์ไปที่        

   จ�กนั้นไฟตัดหมอกหลังจะเปิด เมื่อสวิตช์ควบคุมไฟอยู่ในตำ�แหน่ง 

AUTO ให้บิดสวิตช์ไปที่  จ�กน้ันไฟตัดหมอกหลังจะสว่�งหรือ 

ดับพร้อมกับไฟหน้�ต�มสภ�พแวดล้อมโดยรอบ เมื่อไฟตัดหมอกหลัง

เปิด ไฟแสดงไฟตัดหมอกหลัง (สีเหลือง) บนหน้�ปัดจะสว่�ง
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ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน

ไฟส่องสว่�งตอนกล�งวนัจะทำ�ให้คนอืน่เหน็หน้�รถในช่วงกล�งวนัได้ง่�ย

ห�กรถของท่�นติดต้ังไฟส่องสว่�งตอนกล�งวัน เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ใน

ตำ�แหน่ง “ON” ไฟส่องสว่�งตอนกล�งวันจะสว่�ง เมื่อไฟส่องสว่�ง 

ตอนกล�งวันสว่�ง ไฟหน้�ไฟตำ่�, ไฟท้�ย, ไฟหรี่ และไฟอื่นๆ จะ 

ไม่สว่�ง เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในตำ�แหน่ง “OFF” ไฟส่องสว่�งตอน 

กล�งวันจะดับ

ซึ่งเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของไฟส่องสว่�งตอนกล�งวัน ECE R87

สวิตช์ที่ปัดน�้าฝนและฉีดน�้าล้างกระจก

ที่ปัดน�้าฝนและฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหน้า

ให้สวิตช์คันโยกอยู่ในตำ�แหน่งที่กำ�หนด

ตำ�แหน่ง 1 –     : ก�รปัดเป็นระยะ สำ�หรับรถทีต่ดิตัง้ทีปั่ดนำ�้ฝนอตัโนมตัิ 

เซ็นเซอร์นำ้�ฝนจะตรวจจับนำ้�ฝนบนกระจกบังลมหน้�และปรับคว�มถี่

ในก�รปัดของที่ปัดนำ้�ฝนกระจกบังลมหน้�โดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ	ตรวจดใูห้แน่ใจว่าเซน็เซอร์น�า้ฝนปราศจากฝุ่น	สิง่สกปรก	
และน�้าแข็ง

ตำ�แหน่ง 2 – LO: ปัดช้�

ตำ�แหน่ง 3 – HI: ปัดเร็ว

ตำ�แหน่ง 4 – OFF: ปิดที่ปัดนำ้�ฝน

ตำ�แหน่ง 5 –    : ปัดหนึ่งครั้ง
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การปัดเป็นระยะ/การปรับระยะห่างในการปัด

หากใบปัดน�้าฝนสึกหรอจะไม่สามารถปัดน�้าฝนออกจาก

กระจกบังลมหน้าได้และทัศนวิสัยด้านหน้าจะลดลง

ที่ฉีดน�้าล้างกระจก

ดึงสวิตช์คันโยกเข้�ห�พวงม�ลัย และที่ฉีดนำ้�ล้�งกระจกจะเร่ิม

ทำ�ง�นทันที หลังจ�กผ่�นไปสักครู่ ที่ปัดนำ้�ฝนและที่ฉีดนำ้�ล้�งกระจก 

จะทำ�ง�นประส�นกัน ท่ีฉีดนำ้�ล้�งกระจกจะปิดหลังจ�กปล่อยสวิตช์ 

คันโยก

หมายเหตุ:	 หลังจากปล่อยสวิตช์คันโยกแล้ว	 ที่ปัดน�้าฝนจะปัด 
ต่อไปอีก	3	ครั้ง

เมื่อสวิตช์คันโยกอยู่ในตำ�แหน่ง    (ปัดเป็นระยะ) ให้บิดสวิตช์เพื่อ

เปลี่ยนระยะห่�งในก�รปัด

ข้อควรระวัง

ในวันที่อ�ก�ศหน�วหรือร้อน เพื่อป้องกันที่ปัดนำ้�ฝนเสียห�ย 

กรุณ�ขจัดสิ่งกีดขว�งออกจ�กกระจกบังลมหน้� (เช่น หิมะ)  

มิฉะนั้นใบปัดนำ้�ฝนอ�จจับแข็งหรือติดค้�งบนกระจกบังลมหน้� 

อย่�ใช้ง�นที่ปัดนำ้�ฝนในขณะที่กระจกบังลมหน้�แห้งอยู่ มิฉะนั้น

กระจกบังลมหน้�อ�จเสียห�ยและใบปัดนำ้�ฝนจะสึกหรอก่อนเวล�

อันควร ส่งผลต่อทัศนวิสัยของคนขับ
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สวิตช์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ,	 ระบบเสียงพูด	 และ 
การตั้งค่าแบบก�าหนดเอง

ตำ�แหน่ง 1 –    : สวติช์ยกเลกิระบบควบคมุคว�มเรว็อตัโนมตั ิกดปุม่น้ี

เพือ่ยกเลกิฟังก์ชันควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติโดยไม่ลบคว�มเร็วที่ตั้งไว้

ตำ�แหน่ง 2 – สวิตช์ตั้งค่�ก�รควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ

•  RES/+: สวิตช์เรียกคืนก�รควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ/เร่งคว�มเร็ว 

จัดเก็บคว�มเร็วที่ต้ังไว้โดยเลื่อนสวิตช์หมุนขึ้นเพ่ือคว�มเรียกคืน 

คว�มเร็วนี ้เลือ่นสวติช์หมนุอกีคร้ังเพือ่เร่งคว�มเรว็        (ครัง้ละ 1 กม./ชม.) 

หน้�ปัดจะแสดงคว�มเร็วเป้�หม�ยที่สอดคล้องกัน

•  SET/-: สวิตช์ตั้งค่�ก�รควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ/ลดคว�มเร็ว 

เลื่อนสวิตช์หมุนลงเพื่อตั้งคว�มเร็ว จ�กนั้นฟังก์ชันควบคุมคว�มเร็ว

อัตโนมัติจะเปิดใช้ง�นและไฟแสดงระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ

บนหน้�ปัดจะเปลี่ยนจ�กสีข�วเป็นสีเขียว ห�กฟังก์ชันควบคุม

คว�มเร็วอัตโนมัติเปิดใช้ง�นในเวล�น้ี เล่ือนสวิตช์หมุนลงเพ่ือลด

คว�มเร็วในระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ (ครั้งละ 1 กม./ชม.) 

หน้�ปัดจะแสดงคว�มเร็วเป้�หม�ยที่สอดคล้องกัน

ตำ�แหน่ง 3 –   : สวิตช์เปิด/ปิดระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ  

กดปุ่มนี้เพื่อเปิด/ปิดระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน 

“ไฟแสดงระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ” บนหน้�ปัดจะสว่�ง/ดับ

โดยสอดคล้องกัน

หมายเหตุ:	 กรุณาดู	 “ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ”	 ในหัวข้อ 
การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับฟังก์ชันควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

ตำ�แหน่ง 4 –    : สวิตช์ก�รตั้งค่�แบบกำ�หนดเอง กดปุ่มนี้เพื่อทำ�ก�ร 

ตั้งค่�แบบกำ�หนดเอง

ตำ�แหน่ง 5 –    : สวิตช์ระบบเสียงพูด กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้ง�นฟังก์ชัน

ก�รสั่งง�นด้วยเสียง และกดปุ่มน้ีอีกครั้งเพื่อปิดใช้ง�นฟังก์ชันก�ร 

สั่งง�นด้วยเสียง
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สวิตช์ควบคุมระดับเสียง,	 ปิดเสียง,	 แหล่งเสียง	 และ 
โทรศัพท์บลูทูธ

ตำ�แหน่ง 1 –    : สวิตช์ปิดเสียง

ตำ�แหน่ง 2 – สวิตช์แหล่งเสียงและสวิตช์หมุนขึ้นหรือลงสำ�หรับควบคุม

•  SRC: สวิตช์แหล่งเสียง กดปุ่มนี้ซำ้�ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดก�รเล่น 

ระบบจะเวียนตัวเลือกต่อไปนี้: วิทยุ เพลง ฯลฯ

•  สวิตช์ควบคุมหมุนขึ้นหรือลง: เลื่อนสวิตช์หมุนขึ้นเพื่อเลือกสถ�นีที่

บันทึกไว้ก่อนหน้�หรือเพลง CD/MP3 ก่อนหน้� เลื่อนสวิตช์หมุน

ลงเพื่อเลือกสถ�นีที่บันทึกไว้ถัดไปหรือเพลง CD/MP3 ถัดไป

ตำ�แหน่ง 3 –     : สวิตช์เพิ่มระดับเสียง

ตำ�แหน่ง 4 –     : สวิตช์ลดระดับเสียง

ตำ�แหน่ง 5 –    : สวิตช์โทรศัพท์บลูทูธ ปุ่มนี้คือสวิตช์รับโทรศัพท์เมื่อ

เชื่อมต่อบลูทูธไว้ ในสถ�นะพูดส�ยทั่วไป: ในกรณีที่มีส�ยเข้� กดปุ่มน้ี

เพื่อรับส�ยหรือกดค้�งเพื่อว�งส�ย ในระหว่�งก�รพูดส�ย กดปุ่มนี้เพื่อ

ว�งส�ย ในสถ�นะรอส�ย: กดปุ่มนี้เพื่อว�งส�ยที่รออยู่หรือกดค้�งเพื่อ

รับส�ยที่รออยู่
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การปรับพวงมาลัย

ห้ามปรบัต�าแหน่งพวงมาลัยระหว่างขบัขี	่เพราะอันตรายมาก

ปรับตำ�แหน่งพวงม�ลัยให้เหม�ะกับท่�ก�รขับขี่โดยปฏิบัติต�มขั้นตอน

ต่อไปนี้:

1  ปลดมือจับสำ�หรับปรับพวงม�ลัยบนแกนพวงม�ลัยลงจนสุด

2  จับพวงม�ลัยให้แน่นทั้งสองมือ แล้วเลื่อนพวงม�ลัยขึ้นหรือลงเพ่ือ

ปรับให้อยู่ในตำ�แหน่งที่เหม�ะสม

 หมายเหตุ:	 หากเลื่อนพวงมาลัยให้อยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสม 
ได้ยาก	 ให้บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต�าแหน่ง	 ON	 เพื่อปลดล็อก 
พวงมาลัย	แล้วหมุนพวงมาลัยให้อยู่ในต�าแหน่งหน้าตรง

3  เลือกตำ�แหน่งก�รขับขี่ที่ เหม�ะสมและดึงมือจับสำ�หรับปรับ 

พวงม�ลยัขึ้นจนสุดเพื่อล็อกพวงม�ลัยในตำ�แหน่งใหม่

แตร

ไม่ว่�สวิตช์กุญแจจะอยู่ในตำ�แหน่งใด แตรจะทำ�ง�นเมื่อกดปุ่ม
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ระบบท�าความร้อนหมุนเวียนอากาศ	และปรับอากาศ

ระบบปรับอ�ก�ศส�ม�รถทำ�ให้อ�ก�ศเย็นลงและขจัดคว�มชื้นและฝุ่น 

(เช่น ละอองเกสร) ในอ�ก�ศ

ระบบทำ�คว�มร้อนจะใช้คว�มร้อนที่เกิดจ�กเครื่องยนต์ ดังนั้นจึง

ทำ�คว�มร้อนให้อ�ก�ศในรถได้อย่�งเพียงพอเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิ

ก�รทำ�ง�นปกติเท่�นั้น

ระบบหมุนเวียนอ�ก�ศช่วยหมุนเวียนอ�ก�ศในห้องโดยส�รขณะขับขี่

ปุ่มเลือกคว�มแรงลมสำ�หรับ A/C ด้�นหน้�และด้�นหลังจะควบคุม

คว�มแรงลม

HVAC จะควบคุมคว�มเย็น คว�มร้อน และก�รหมุนเวียนอ�ก�ศภ�ย 

ในรถ อ�ก�ศบริสุทธิ์ถูกดึงเข้�ม�ในรถผ่�นหน้�ก�กแอร์ใต้กระจกบัง

ลมหน้�และไหลผ่�นแผ่นกรองอ�ก�ศแอร์ ดูแลให้หน้�ก�กแอร์สะอ�ด

อยู่เสมอและปร�ศจ�กสิ่งกีดขว�ง เช่น ใบไม้ หิมะ หรือนำ้�แข็ง

ช่องลมด้านหน้า

1 ช่องลมกระจกบังลมหน้�

2 ช่องลมกล�ง

3 ช่องลมด้�นข้�ง

4 ช่องลมหน้�ต่�งด้�นหน้�

5 ช่องลมที่พื้นด้�นหน้�
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ช่องลมกลาง

เลื่อนปุ่ม (1) ตรงกล�งหน้�ก�กขึ้นและลง ซ้�ยและขว� เพื่อเปลี่ยน

ทิศท�งก�รกระจ�ยลม

ช่องลมด้านข้าง

เลื่อนปุ่มตรงกล�งหน�้ก�กขึ้นและลง ซ�้ยและขว� เพื่อเปล่ียนทิศท�ง

ก�รกระจ�ยลม
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ช่องลมด้านหลัง

เลื่อนสวิตช์หมุน (1) เพ่ือปรับคว�มแรงลมจ�กช่องลม เลื่อนปุ่ม (2) 

ตรงกล�งหน้�ก�กขึ้นและลง ซ้�ยและขว� เพื่อเปลี่ยนทิศท�งก�ร 

กระจ�ยลม

แผงควบคุม	A/C	อิเล็กทรอนิกส์

1 ปุ่มเพ�เวอร์

2 ปุ่มไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยใน/ภ�ยนอก

3 ปุ่มโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่พื้นและไล่ฝ้�

4 ปุ่มโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่พื้น

5 ปุ่มโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่ใบหน้�และพื้น

6 ปุ่มโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่ใบหน้�

7 ปุ่มปรับคว�มแรงลม

8 ปุ่ม A/C

9 ปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหน้�

10 ปุ่มปรับอุณหภูมิ

11 ปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหลัง
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ปุ่มเพาเวอร์

สวิตช์เปิดปิด แหล่งจ่�ยไฟแผงควบคุม

ในสถ�นะปิด กดปุ่มเพ�เวอร์หน่ึงครั้ง ไฟแสดงเพ�เวอร์จะสว่�ง 

แผงควบคุม A/C เปิดและทำ�ง�นในโหมดที่ไม่ใช่ก�รไล่ฝ้�ซึ่งใช้ง�น 

ครั้งสุดท้�ยก่อนจะปิดเครื่อง

ในสถ�นะปิด ยังส�ม�รถเปิดได้โดยใช้ง�นปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหน้� ปุ่ม A/C 

และปุ่มปรับคว�มแรงลม

ในสถ�นะเปิด กดปุ่มเพ�เวอร์หนึ่งครั้ง ไฟแสดงเพ�เวอร์จะดับและแผง

ควบคุม A/C ปิด ดังนั้นในสถ�นะนี้จึงมีแต่ปุ่มไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยใน/

ภ�ยนอกและปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหลังเท่�นั้นที่ใช้ง�นได้

ห�กเคร่ืองยนต์ดับ แผงควบคุม A/C จะจดจำ�สถ�นะเพ�เวอร์ก่อน

เครื่องดับ เมื่อรถได้เพ�เวอร์กลับม�อีกครั้ง แผงควบคุมจะย้อนกลับไป

ยังโหมดที่ไม่ใช่ก�รไล่ฝ้�ซึ่งใช้ง�นครั้งสุดท้�ยก่อนเครื่องดับ

ปุ่มปรับอุณหภูมิ

ปรับอุณหภูมิตั้งค่� A/C

ส�ม�รถหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิเพื่อปรับภ�ยในช่วง 270º ห�กหมุนทวน

เข็มน�ฬิก� อุณหภูมิที่ตั้งไว้จะค่อยๆ ลดลง ห�กหมุนต�มเข็มน�ฬิก� 

อุณหภูมิที่ตั้งไว้จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น

ปุ่ม	A/C

สวิตช์เปิดและปิดคอมเพรสเซอร์

ห�กกดปุ่ม A/C ไม่ว่�เพ�เวอร์จะปิดหรือเปิด ไฟแสดงที่สอดคล้องกัน

จะสว่�งและคอมเพรสเซอร์เปิดใช้ง�น (รถสต�ร์ทอยู่) ห�กกดปุ่ม A/C 

เป็นครั้งที่สอง ไฟแสดงปุ่ม A/C จะดับและคอมเพรสเซอร์ปิด

ปุ่มปรับความแรงลม

ปรับคว�มแรงลมที่เป่�ออกม�

คว�มแรงลมแบ่งได้เป็น 4 ระดับต�มไฟแสดง 4 ตัว คว�มแรงลม A/C  

จะเพ่ิมขึ้นหน่ึงระดับเมื่อกดปุ่มปรับคว�มแรงลม + ท�งด้�นขว�  

และคว�มแรงลมจะลดลงหนึ่งระดับเมื่อกดปุ่มปรับคว�มแรงลม -  

ท�งด้�นซ้�ย เมือ่กดปุม่ปรบัคว�มแรงลม + น�นกว่� 2 วนิ�ท ีคว�มแรงลม 

จะค่อยๆ เพ่ิมขึน้จนถงึระดบัสงูสดุ เมือ่กดปุม่ปรบัคว�มแรงลม - น�นกว่�  

2 วนิ�ท ีคว�มแรงลมจะค่อยๆ ลดลงจนถึงระดับตำ่�สุด

ห�กกดปุ่มปรับคว�มแรงลม + หรือ - ในสถ�นะปิด ระบบจะทำ�ง�น  

ไฟแสดงระดับคว�มแรงลมจะแสดงระดับก่อนที่จะปิดเพ�เวอร์โดยตรง 

คว�มแรงลมจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจ�กระดับหนึ่งจนถึงระดับดังกล่�ว  

ส่วนฟังก์ชันอื่นๆ คงอยู่ในสถ�นะที่ไม่ใช่ก�รไล่ฝ้�ซึ่งใช้ง�นครั้งสุดท้�ย

ก่อนจะปิดเพ�เวอร์
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ปุ่มโหมดกระจายอากาศที่ใบหน้า

ปรับโหมดกระจ�ยอ�ก�ศไปกระจ�ยอ�ก�ศที่ใบหน้�

ในสถ�นะเปิด ห�กกดปุ่มโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่ใบหน้� ไฟแสดงที่

สอดคล้องกันจะสว่�งและเปล่ียนเป็นโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่ใบหน้� 

ก�รทำ�ง�นของปุ่มโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่ใบหน้�จะใช้ไม่ได้ในเวล�นี้ 

และจะเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นห�กกดปุ่มโหมดนั้นๆ

ปุ่มโหมดกระจายอากาศที่ใบหน้าและพื้น

ปรับโหมดกระจ�ยอ�ก�ศไปกระจ�ยอ�ก�ศที่ใบหน้�และพื้น

ในสถ�นะเปิด ห�กกดปุม่โหมดกระจ�ยอ�ก�ศทีใ่บหน้�และพืน้ ไฟแสดง

ที่สอดคล้องกันจะสว่�งและเปลี่ยนเป็นโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่ใบหน้� 

และพื้น ก�รทำ�ง�นของปุ่มโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่ใบหน้�และพื้นจะ 

ใช้ไม่ได้ในเวล�นี ้และจะเปลีย่นเป็นโหมดอืน่ห�กกดปุ่มโหมดนัน้ๆ

ปุ่มโหมดกระจายอากาศที่พื้น

ปรับโหมดกระจ�ยอ�ก�ศไปกระจ�ยอ�ก�ศที่พื้น

ในสถ�นะเปิด ห�กกดปุม่โหมดกระจ�ยอ�ก�ศทีพ้ื่น ไฟแสดงทีส่อดคล้องกัน

จะสว่�งและเปลี่ยนเป็นโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่พื้น ก�รทำ�ง�นของปุ่ม

โหมดกระจ�ยอ�ก�ศทีพ่ืน้จะใช้ไม่ได้ในเวล�น้ี และจะเปลีย่นเป็นโหมดอืน่

ห�กกดปุ่มโหมดนั้นๆ

ปุ่มโหมดกระจายอากาศที่พื้นและไล่ฝ้า

ปรับโหมดกระจ�ยอ�ก�ศไปกระจ�ยอ�ก�ศที่พื้นและไล่ฝ้�

ในสถ�นะเปิด ห�กกดปุม่โหมดกระจ�ยอ�ก�ศทีพ่ืน้และไล่ฝ้� ไฟแสดงที ่

สอดคล้องกันจะสว่�งและเปลีย่นเป็นโหมดกระจ�ยอ�ก�ศทีพ้ื่นและไล่ฝ้�

ก�รทำ�ง�นของปุ่มโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่พื้นและไล่ฝ้�จะใช้ไม่ได้ใน

เวล�นี้ และจะเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นห�กกดปุ่มโหมดนั้นๆ

ปุ่มไล่ฝ้าด้านหน้า

ปรับโหมดกระจ�ยอ�ก�ศไปไล่ฝ้�ด้�นหน้�

ห�กกดปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหน้�ไม่ว่�เพ�เวอร์จะปิดหรือเปิด ไฟแสดงที่

สอดคล้องกนัจะสว่�ง ระดบัคว�มแรงลมจะค่อยๆ เพิม่ขึน้จนถงึระดบัสงูสดุ

ด้วยก�รควบคมุของระบบอตัโนมัต ิลมทีไ่หลเวยีนอ�ก�ศภ�ยนอกจะเข้�

ม�ในรถ, AC เปิด และโหมดกระจ�ยอ�ก�ศของพัดลมอยู่ที่ก�รไล่ฝ้� 

สูงสุด  อย่�งไรก็ต�มส�ม�รถปรับโหมดกระจ�ยอ�ก�ศ, โหมดไหลเวียน 

อ�ก�ศภ�ยใน/ภ�ยนอก, คว�มแรงลมและ A/C ได้
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ในสถ�นะก�รไล่ฝ้�ด้�นหน้� ห�กกดปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหน้�หรือปุ่มโหมด

อื่นๆ เป็นคร้ังที่สอง ฟังก์ชันไล่ฝ้�ด้�นหน้�จะปิด ไฟแสดงก�รไล่ฝ้� 

ด้�นหน้�ดับ และระบบย้อนกลับไปยังสถ�นะก่อนก�รไล่ฝ้�ด้�นหน้� 

ห�กสถ�นะก่อนหน้�เป็น OFF ระบบจะกลับไปยังสถ�นะที่ไม่ใช่ก�ร 

ไล่ฝ้�ก่อนจะปิดเพ�เวอร์

ปุ่มไล่ฝ้าด้านหลัง

สวิตช์เปิดสถ�นะก�รไล่ฝ้�ด้�นหลัง

ก�รทำ�ง�นของปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหลังจะไม่เปลี่ยนแปลงสถ�นะก�รปรับ

อ�ก�ศอ่ืนๆ ไม่ว่�เพ�เวอร์จะเปิดหรือปิด ในขณะเดียวกันไฟแสดง

ที่สอดคล้องกันจะแตกต่�งกันไปต�มสถ�นะก�รไล่ฝ ้�ด ้�นหลัง  

(รถสต�ร์ทอยู่)

สำ�หรบัรถทีต่ดิต้ังกระจกมองข้�งแบบทำ�คว�มร้อน กดปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหลงั

เพื่อเปิดใช้ง�นกระจกมองข้�งแบบทำ�คว�มร้อน ให้ช่วยขจัดฝ้�และ 

นำ้�แข็งบนพื้นผิวกระจก

หมายเหตุ:	 การไล่ฝ้าด้านหลังจะหยุดหลังจากท�างานไป	15	นาที
และไฟแสดงจะดับ

ปุ่มไหลเวียนอากาศภายใน/ภายนอก

สลับสถ�นะ A/C ระหว่�งก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยในกับภ�ยนอก

ห�กลมจ�กเครื่องปรับอ�ก�ศอยู่ในโหมดก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยใน 

ไฟแสดงก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยในจะสว่�งและไฟแสดงก�รไหลเวียน

อ�ก�ศภ�ยนอกดับ ห�กอยู่ในโหมดก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยนอกก็จะ

ตรงข้�มกัน

ส�ม�รถสลับระหว่�งก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยในกับภ�ยนอกได้ใน 

สถ�นะปิดแต่แผงควบคุมจะไม่เปิดขึ้นม�
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1 ปุ่มเพ�เวอร์

2 ปุ่มไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยใน/ภ�ยนอก

3 ปุ่มโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่พื้นและไล่ฝ้�

4 ปุ่มโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่พื้น

5 ปุ่มโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่ใบหน้�และพื้น

6 ปุ่มโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่ใบหน้�

7 ปุ่มปรับคว�มแรงลม

8 ปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหน้�

9 ปุ่มปรับอุณหภูมิ

10 ปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหลัง

แผงควบคุม A/C อิเล็กทรอนิกส์แบบทำ�คว�มร้อนอย่�งเดียวแบบที่ 1 

จะไม่มีปุ ่ม A/C ส่วนแผงควบคุมแบบที่ 2 ไม่มีทั้งปุ ่ม A/C และ 

ปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหลัง หลักก�รควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ คล้�ยกับแผงควบคุม 

A/C อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงไม่นำ�ม�อธิบ�ยในที่นี้

แผงควบคมุ	A/C	อเิลก็ทรอนกิส์แบบท�าความร้อนอย่างเดยีว

แบบท่ี	1

แบบท่ี	2
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แผงควบคุม	A/C	อัตโนมัติ

1 ปุ่มเพ�เวอร์

2 ปุ่ม A/C

3 ปุ่มโหมด AUTO

4 ปุ่ม MODE

5 ปุ่มไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยใน/ภ�ยนอก

6 ปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหลัง

7 ปุ่มปรับอุณหภูมิ

8 ปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหน้�

9 ปุ่มปรับคว�มแรงลม
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ปุ่มเพาเวอร์

สวิตช์เปิดปิด แหล่งจ่�ยไฟแผงควบคุม

ห�กกดปุ่มเพ�เวอร์ในสถ�นะปิด แผงควบคุม A/C จะเปิด ไฟแสดง 

เพ�เวอร์สว่�ง หน้�จอข้อมูลและคว�มบันเทิงจะแสดงข้อมูล A/C 

และทำ�ง�นในโหมดท่ีไม่ใช่ก�รไล่ฝ้�ซึง่ใช้ง�นครัง้สุดท้�ยก่อนจะปิดเครือ่ง

ขณะปิดเครื่อง จะส�ม�รถเปิดได้โดยใช้ง�นปุ่มโหมด AUTO, ปุ่มไล่ฝ้�

ด้�นหน้�, ปุ่ม A/C และปุ่มปรับคว�มแรงลม

ขณะที่เปิดเครื่อง ห�กกดปุ่มเพ�เวอร์ ไฟแสดงเพ�เวอร์จะดับและแผง

ควบคุม A/C ปิด ดังนั้นในสถ�นะนี้จึงมีแต่ปุ่มไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยใน/

ภ�ยนอก, ปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหลังเท่�นั้นที่ใช้ง�นได้

ห�กเคร่ืองยนต์ดับ แผงควบคุม A/C จะจดจำ�สถ�นะเพ�เวอร์ก่อน

เครื่องดับ เมื่อรถได้เพ�เวอร์กลับม�อีกครั้ง แผงควบคุมจะย้อนกลับไป

ยังโหมดที่ไม่ใช่ก�รไล่ฝ้�ซึ่งใช้ง�นครั้งสุดท้�ยก่อนเครื่องดับ

ปุ่มปรับอุณหภูมิ

ปรับอุณหภูมิตั้งค่� A/C

ส�ม�รถหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิเพื่อปรับภ�ยในช่วง 360 º ห�กหมุนทวน 

เข็มน�ฬิก� อุณหภูมิที่ตั้งไว้จะลดลง ห�กหมุนต�มเข็มน�ฬิก� อุณหภูม ิ

ที่ตั้งไว้จะเพิ่มขึ้น ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งได้คือ LO (17°C), 18°C - 32°C, 

HI (33°C) โดยปรับอุณหภูมิครั้งละ 1°C ห�กหมุนไปหนึ่งระดับ และ 

อณุหภูมทิีต่ัง้ไว้จะปร�กฏบนหน้�จอข้อมลูและคว�มบนัเทิง LO หม�ยถงึ 

ก�รทำ�คว�มเย็นสูงสุด ส่วน HI หม�ยถึง ก�รทำ�คว�มร้อนสูงสุด

ปุ่ม	AUTO

คือปุ่มโหมดควบคุมเครื่องปรับอ�ก�ศแบบอัตโนมัติ

ห�กกดปุ่ม AUTO ไม่ว่�แผงควบคุมจะเปิดหรือปิด ไฟแสดง AUTO 

จะสว่�ง หน้�จอข้อมูลและคว�มบันเทงิแสดงคณุสมบัตทิีเ่กีย่วข้องและ 

A/C เข้�สูส่ถ�นะ AUTO อย่�งสมบูรณ์ โดย A/C, ก�รปรับคว�มแรงลม, 

ก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยใน/ ภ�ยนอก และ MODE จะทำ�ง�นโดย

อัตโนมัติ และก�รทำ�ง�นของปุ่ม AUTO จะใช้ไม่ได้ในเวล�นี้

ห�กใช้ง�นปุ่มปรับอุณหภูมิในโหมด AUTO แผงควบคุมจะยังคงอยู่

ในสถ�นะ AUTO อย่�งไรกต็�มห�กใช้ง�นปุม่ A/C, MODE และปรบั

คว�มแรงลม แผงควบคมุจะออกจ�กสถ�นะ AUTO อย่�งสมบูรณ์และ

คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเข้�สู่โหมดควบคุมแบบแมนนวล

หมายเหตุ:	แนะน�าให้ตั้งอุณหภูมิที่	25°C	ซึ่งถือว่าสบายที่สุด
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ปุ่ม	A/C

สวิตช์เปิดและปิดคอมเพรสเซอร์

ห�กกดปุ่ม A/C ไม่ว่�เพ�เวอร์จะ OFF หรือ ON ไฟแสดงที่สอดคล้องกัน 

จะสว่�ง หน้�จอข้อมูลและคว�มบันเทิงแสดงข้อมูลเริ่มต้น A/C และ

คอมเพรสเซอร์เปิดใช้ง�น (รถสต�ร์ทอยู่) ห�กกดปุ่ม A/C เป็นครั้งที่สอง  

ไฟแสดงปุ่ม A/C จะดับและคอมเพรสเซอร์ปิด

A/C จะถูกควบคมุแบบอตัโนมตัใินโหมด AUTO และจะเปลีย่นจ�กก�ร

ควบคุม AUTO เป็นก�รควบคมุแบบแมนนวลเมือ่ใช้ง�นปุม่ A/C จ�กนัน้ 

ไฟแสดง AUTO จะดบั แต่คุณสมบตัอิืน่ๆ ยงัคงอยูใ่นโหมด AUTO

ปุ่มปรับความแรงลม

ปรับคว�มแรงลมที่เป่�ออกม�

คว�มแรงลมแบ่งออกเป็น 8 ระดับ โดยจะปร�กฏบนหน้�จอข้อมูลและ 

คว�มบันเทิง คว�มแรงลม A/C จะเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับเมื่อกดปุ ่ม 

ปรับคว�มแรงลม + ท�งด้�นขว� และคว�มแรงลมจะลดลงหนึ่งระดับ

เมือ่กดปุม่ปรบัคว�มแรงลม - ท�งด้�นซ้�ย เมือ่กดปุม่ปรบัคว�มแรงลม  

+ น�นกว่� 2 วิน�ที คว�มแรงลมจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุด 

เมือ่กดปุม่ปรับคว�มแรงลม - น�นกว่� 2 วิน�ที คว�มแรงลมจะค่อยๆ  

ลดลงจนถึงระดับตำ่�สุด

ห�กกดปุ่มปรับคว�มแรงลม + หรือ - ในสถ�นะปิด ตัวควบคุมจะเปิด 

ระดับคว�มแรงลมที่ปร�กฏบนหน้�จอข้อมูลและคว�มบันเทิงจะค่อยๆ 

เพิ่มขึ้นจนถึงระดับก่อนที่จะปิดเพ�เวอร์โดยตรง คว�มแรงลมจะค่อยๆ 

เพิ่มขึ้นจ�กระดับหนึ่งจนถึงระดับดังกล่�ว ส่วนฟังก์ชันอื่นๆ คงอยู่ใน

สถ�นะที่ไม่ใช่ก�รไล่ฝ้�

ปุ่ม	MODE

ปรับโหมดกระจ�ยอ�ก�ศ

ห�กกดปุ่ม MODE ในสถ�นะเปิด, A/C จะสลับเป็นโหมดกระจ�ย

อ�ก�ศทีใ่บหน้�, กระจ�ยอ�ก�ศทีใ่บหน้�และพืน้, กระจ�ยอ�ก�ศท่ีพืน้, 

กระจ�ยอ�ก�ศที่พื้นและไล่ฝ้�ต�มลำ�ดับ และหน้�จอข้อมูลและ 

คว�มบันเทิงจะแสดงข้อมูลโหมดกระจ�ยอ�ก�ศที่สัมพันธ์กัน

ก�รทำ�ง�นของ MODE จะใช้ไม่ได้ในสถ�นะปิด และโหมดจะเรียกคืน

โหมดที่ไม่ใช่ก�รไล่ฝ้�ซึ่งจดจำ�ไว้ก่อนจะปิดเพ�เวอร์

ส�ม�รถใช้ปุ่ม MODE สลับโหมดในสถ�นะ AUTO โดยก�รควบคุม

โหมดจะเปลี่ยนจ�กก�รควบคุม AUTO เป็นก�รควบคุมแบบแมนนวล 

ไฟแสดง AUTO จะดับและคุณสมบัติอื่นๆ ยังคงอยู่ในสถ�นะ AUTO
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ปุ่มไล่ฝ้าด้านหลัง

สวิตช์เปิดสถ�นะก�รไล่ฝ้�ด้�นหลัง

ก�รทำ�ง�นของปุ ่มไล่ฝ ้�ด้�นหลังจะไม่เปลี่ยนแปลงสถ�นะก�ร

ปรับอ�ก�ศอื่นๆ ไม่ว่�เพ�เวอร์จะเปิดหรือปิด ในขณะเดียวกัน

ไฟแสดงท่ีสอดคล้องกันและข้อมูลก�รไล่ฝ้�ด้�นหลังบนหน้�จอ

ข้อมูลและคว�มบันเทิงจะแตกต่�งกันไปต�มสถ�นะก�รไล ่ฝ ้� 

ด้�นหลัง (รถสต�ร์ทอยู่)

สำ�หรับรถที่ติดตั้งกระจกมองข้�งแบบทำ�คว�มร้อน กดปุ ่มไล่ฝ้� 

ด้�นหลังเพื่อเปิดใช้ง�นกระจกมองข้�งแบบทำ�คว�มร้อน ให้ช่วยขจัด

ฝ้�และนำ้�แข็งบนพื้นผิว

หมายเหตุ:	 การไล่ฝ้าด้านหลังจะหยุดหลังจากท�างานไป	 15	 นาท ี
และไฟแสดงจะดับ

ปุ่มไล่ฝ้าด้านหน้า

ปรับโหมดกระจ�ยอ�ก�ศไปไล่ฝ้�ด้�นหน้�

ห�กกดปุ่มไล่ฝ้�ด้�นหน้�ในสถ�นะปิดหรือเปิด ไฟแสดงที่สอดคล้อง

กันจะสว่�ง และก�รไล่ฝ้�สูงสุดจะปร�กฏบนหน้�จอข้อมูลและคว�ม

บันเทิง ระดับคว�มแรงลมจะค่อยๆ เพิม่ขึน้จนถึงระดบัสงูสดุด้วยก�ร

ควบคุมของระบบอัตโนมัติ ลมที่ไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยนอกจะเข้�ม� 

ในรถ, AC เปิด และโหมดกระจ�ยอ�ก�ศของเครื่องเป่�อยู่ที่ก�รไล่ฝ้�

สูงสุด อย่�งไรก็ต�มส�ม�รถปรับโหมดกระจ�ยอ�ก�ศ, โหมดไหลเวียน

อ�ก�ศภ�ยใน/ภ�ยนอก, คว�มแรงลมและ A/C ได้

ในสถ�นะก�รไล่ฝ ้�ด้�นหน้� ห�กกดปุ ่มไล่ฝ ้�ด้�นหน้�หรือปุ่ม 

MODE เป็นครั้งที่สอง ฟังก์ชันไล่ฝ้�ด้�นหน้�จะปิดไฟแสดงก�ร 

ไล่ฝ้�ด้�นหน้�ดับ และระบบย้อนกลับไปยังสถ�นะก่อนก�รไล่ฝ้� 

ด้�นหน้� ห�กสถ�นะก่อนหน้�เป็น OFF ระบบจะกลับไปยังสถ�นะที่

ไม่ใช่ก�รไล่ฝ้�ก่อนจะปิดเพ�เวอร์
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ปุ่มไหลเวียนอากาศภายใน/ภายนอก

สลับสถ�นะ A/C ระหว่�งก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยในกับภ�ยนอก

ห�กลมจ�กเครื่องปรับอ�ก�ศอยู่ในโหมดก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยใน 

ไฟแสดงก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยในจะสว่�งและไฟแสดงก�รไหลเวียน

อ�ก�ศภ�ยนอกดับ ห�กอยู่ในโหมดก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยนอกก็จะ

ตรงข้�มกัน

ส�ม�รถสลับระหว่�งก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยในกับภ�ยนอกในโหมด 

AUTO และก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยใน/ภ�ยนอกจะเปลี่ยนจ�ก

โหมด AUTO เป็นก�รควบคุมแบบแมนนวล ไฟแสดง AUTO จะดับ  

แต่คุณสมบัติอื่นๆ ยังคงอยู่ในสถ�นะ AUTO

ส�ม�รถสลับระหว่�งก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยในกับภ�ยนอกได้ใน

สถ�นะปิด แต่แผงควบคุมจะไม่เปิดก�รทำ�ง�น

โหมดเริ่มต้นคือก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยนอกในสถ�นะก�รไล่ฝ้� 

ด้�นหน้�และส�ม�รถสลับระหว่�งก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยในกับ

ภ�ยนอกได้แต่สถ�นะอื่นๆ ในโหมดไล่ฝ้�ไม่ส�ม�รถเปลี่ยนได้
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ค�าแนะน�าส�าหรับการใช้งาน	A/C

• ห�กจอดรถในสถ�นที่ซึ่งได้รับแสงแดดโดยตรง ให้เปิดหน้�ต่�งก่อน 

 ใช้ง�น

• ห�กจำ�เป็นต้องทำ�คว�มสะอ�ดฝ้�บนหน้�ต่�งในวันท่ีฝนตก ให้ลด 

 คว�มช้ืนในรถโดยเปิดใช้เครือ่งปรับอ�ก�ศ ซึง่เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธิภ�พ 

 ม�กในฤดูฝนและฤดูที่มีคว�มชื้นสูง

• ห�กขับขี่รถในเมือง ก�รหยุดรถในก�รจร�จรติดขัดอ�จทำ�ให้ก�ร 

 ทำ�คว�มเย็นไม่เพียงพอ

หมายเหตุ:	หากจะไม่ได้ใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานานกว่า
หนึ่งเดือน	ควรให้เครื่องยนต์ท�างานท่ีรอบเดินเบาและเปิดระบบไว้
อย่างน้อย	10	นาที	(เดือนละครั้ง	รวมถึงในฤดูหนาวด้วย)	ทั้งนี้เพื่อ
ให้คอมเพรสเซอร์และซีลได้รับการหล่อล่ืนอย่างเหมาะสม	 เป็นการ
ยืดอายุการใช้งานของระบบ

หมายเหตุ:	 อาจเกิดการควบแน่นบนคอยล์เย็นเมื่อ	A/C	ท�างาน	 
ดังนั้นท่านอาจพบแอ่งน�้าเล็กๆ	อยู่ใต้รถหลังจากที่รถหยุด
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กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลัง

เพื่อขย�ยช่วงมุมมองให้กว้�งยิ่งขึ้น กระจกมองข้�งจะเป็นกระจกนูน 

ซึ่งจะทำ�ให้วัตถุดูเล็กและไกลกว่�คว�มเป็นจริง

กระจกมองข้าง

กระจกมองข้างแบบไฟฟ้า

กดสวิตช์ L (ซ้�ย) หรือ R (ขว�) เพื่อเลือกกระจกมองข้�งที่ต้องก�ร

ปรับเลื่อนสวิตช์กระจกมองหลังไปข้�งหน้�/หลัง/ซ้�ย/ขว� เพื่อปรับ

เลนส์กระจกมองข้�งให้เอียงขึ้น/ลง/ซ้�ย/ขว� ในตำ�แหน่งท่ีต้องก�ร 

เลื่อนสวิตช์ไปยังตำ�แหน่งกล�ง

สวิตช์ติดตั้งฟังก์ชันพับด้วยไฟฟ้า

ข้อควรระวัง

ตรวจดูให้แน่ใจว่�กระจกสำ�หรับมุมมองด้�นหลังทั้งหมดสะอ�ด

และสว่�งและปรับให้เรียบร้อยก่อนก�รขับขี่ ทำ�คว�มสะอ�ดและ

ปรับถ้�จำ�เป็น

สวิตช์ไม่ได้ติดตั้งฟังก์ชันพับด้วยไฟฟ้า
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การพับกระจกมองข้าง

การพับกระจกมองข้างแบบแมนนวล

เพ่ือคว�มปลอดภัยของคนเดินถนน กระจกด้�นนอกจะหมุนจ�กตำ�แหน่ง 

ติดตั้งปกติเข้�ม�ด้�นข้�งห�กถูกระแทกแรงๆ รีเซ็ตกระจกมองข้�งโดย

ออกแรงดันเล็กน้อยบนกรอบกระจก

การพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้า

สำ�หรบัรถทีต่ดิตัง้กระจกมองข้�งแบบพบัด้วยไฟฟ้� จะส�ม�รถพับกระจก

ด้�นนอกเข้�/ออกได้แบบแมนนวล/แบบอตัโนมติั

• ก�รพับกระจกมองข้�งเข้�/ออกแบบแมนนวล

 เมือ่กระจกมองข้�งพบัเข้� ให้บดิสวติช์กญุแจไปทีต่ำ�แหน่ง ACC/ON  

 และเล่ือนสวติช์ไปยงั     ตำ�แหน่ง จ�กนัน้กระจกมองข้�งจะก�งออก

 เมื่อกระจกมองหลังก�งออก ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ACC/ 

 ON และ เลื่อนสวิตช์ไปยังตำ�แหน่ง L/O/R จ�กนั้นกระจกมองหลัง 

 จะพับเข้�

• ก�รพับกระจกมองหลังเข้�/ออกแบบอัตโนมัติ

 เมือ่กระจกมองหลงัถกูพบัเข้�และสวติช์กุญแจอยูท่ีต่ำ�แหน่ง OFF ห�ก 

 ปลดล็อกประตูกระจกมองหลังจะก�งออกโดยอัตโนมัติ หรือกระจก 

 มองหลังจะก�งออกโดยอัตโนมัติเมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง  

 START

 เมือ่กระจกมองหลงัก�งออกและสวิตช์กญุแจอยูท่ีต่ำ�แหน่ง OFF ห�ก 

 ล็อกประตู กระจกมองหลังจะพับเข้�โดยอัตโนมัติ นอกจ�กน้ี เมื่อ 

 ปลดล็อกประตูแต่ไม่ได้เปิด หลังจ�ก 15 วิน�ที ประตูจะล็อกอีกครั้ง 

 โดยอัตโนมัติและกระจกมองหลังจะกลับไปยังสถ�นะพับเข้�

กระจกมองหลังแบบท�าความร้อน

สำ�หรับรถที่ติดตั้งกระจกมองข้�งแบบทำ�คว�มร้อน ให้กดปุ่มไล่ฝ้�                                 

ด้�นหลังบนแผงควบคุม A/C เพื่อทำ�คว�มร้อนให้กระจกมองข้�ง



1

ก่อนการขับขี่

79

กระจกมองหลัง

ปรับกระจกมองหลังเพื่อให้เห็นมุมมองด้�นหลังที่จำ�เป็น

การปรับกระจกมองหลังแบบแมนนวล

ใช้ก้�นปรับที่ด้�นล่�งของกระจกมองหลังเพื่อลดคว�มจ้�ของแสง

สะท้อนขณะขับขี่ตอนกล�งคืน

การปรับกระจกมองหลังแบบไฟฟ้า

สำ�หรับรถที่ติดตั้งกระจกมองหลังแบบปรับด้วยไฟฟ้� กดปุ่ม (2) ที่

ด้�นล่�งของกระจกมองหลัง จ�กนั้นไฟ LED สีเหลืองจะสว่�งและ

เซ็นเซอร์ไฟด้�นหลังเริ่มทำ�ง�นเพื่อลดคว�มจ้�ของแสงสะท้อนขณะ

ขับขี่ตอนกล�งคืน กดปุ่ม (2) อีกครั้ง จ�กนั้นไฟ LED สีเหลืองจะดับ

และเซ็นเซอร์ไฟด้�นหลังหยุดทำ�ง�น

1 ไฟ LED

2 ปุ่ม AUTO
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1  สวิตช์ควบคุมไฟอ่�นหนังสือซ้�ย/ขว�

2  สวิตช์ 3 ท�ง

การควบคุมไฟอ่านหนังสือด้านหน้า

เม่ือสวิตช์ 3 ท�ง (2) อยู่ใน     ตำ�แหน่ง ไฟอ่�นหนังสือบนหลังค� 

ด้�นหน้�จะสว่�ง

เม่ือสวิตช์ 3 ท�ง (2) อยู่ใน      ตำ�แหน่ง ไฟอ่�นหนังสือจะสว่�ง 

โดยอัตโนมัติหลังจ�กเปิดประตูใดก็ต�ม และจะดับภ�ยใน 30 วิน�ที

หลังจ�กประตูปิด เมื่อประตูปิด กดสวิตช์ซ้�ยและขว�ในตำ�แหน่ง (1)

อปุกรณ์ภายในห้องโดยสาร

สวติช์บนไฟอ่านหนงัสือบนเพดานด้านหน้า

แบบที่	1

1  สวิตช์ควบคุมไฟอ่�นหนังสือ

2  สวิตช์ 3 ท�ง

3  ก�รเปิดปิด ซันรูฟ

4  สวิตช์เตือนก�รออกจ�กเลน

เพื่อควบคุมก�รเปิดปิด ของไฟอ่�นหนังสือด้�นหน้�ซ้�ย/ขว�ที่

สอดคล้องกัน

เมื่อสวิตช์ 3 ท�ง (2) อยู่ใน   ตำ�แหน่ง กดสวิตช์ซ้�ยและขว�ใน

ตำ�แหน่ง (1) เพือ่ควบคมุก�รเปิดปิด ของไฟอ่�นหนังสอืด้�นหน้�ซ้�ย/

ขว�ทีส่อดคล้องกนั

แบบที่	2
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การควบคุมไฟอ่านหนังสือด้านหน้า

เมื่อสวิตช์ 3 ท�ง (2) อยู่ใน    ตำ�แหน่ง ไฟอ่�นหนังสือบนหลังค� 

ด้�นหน้�จะสว่�ง

เมื่อสวิตช์ 3 ท�ง (2) อยู่ใน  ตำ�แหน่ง ไฟอ่�นหนังสือจะสว่�ง 

โดยอัตโนมัติหลังจ�กเปิดประตูใดก็ต�ม และจะดับภ�ยใน 30 วิน�ที

หลังจ�กประตูปิด เมื่อประตูปิด กดสวิตช์ในตำ�แหน่ง (1) เพื่อควบคุม

ก�รเปิดปิด ของไฟอ่�นหนังสือด้�นหน้�

เมื่อสวิตช์ 3 ท�ง (2) อยู่ใน   ตำ�แหน่ง กดสวิตช์ในตำ�แหน่ง (1)  

เพ่ือควบคุมก�รเปิดปิดของไฟอ่�นหนงัสอืด้�นหน้�

สวิตช์เปิด/ปิด	ซันรูฟ

กรณุ�ด ู“ซนัรฟูไฟฟ้�” ในหัวข้อก่อนหน้�นีส้ำ�หรบัร�ยละเอยีดเพิม่เตมิ 

สวิตช์เตือนการออกจากเลน

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง ON ระบบเตือนก�รออกจ�กเลนจะ

เปิดเป็นค่�เริ่มต้น และไฟแสดงในสวิตช์จะสว่�ง กดปุ่ม         เพื่อปิดระบบ

เตือนก�รออกจ�กเลน จ�กนั้นไฟแสดงในสวิตช์จะดับ และ “ไฟเตือน

ก�รออกจ�กเลน” บนหน้�ปัดสว่�งเป็นสีเหลือง กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิด

ใช้ง�นระบบเตือนก�รออกจ�กเลน ห�กต้องก�รข้อมูลเพิ่มเติม กรุณ�ด ู

“ระบบเตือนก�รออกจ�กเลน” ในหัวข้อก�รสต�ร์ทเครื่องยนต์และ

ก�รขับขี่
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ไฟอ่านหนงัสอืบนเพดานด้านหลงั

สวิตช์เปิด/ปิด

เมื่อปุ่มไฟอ่�นหนังสือบนเพด�นด้�นหน้�อยู่ในตำ�แหน่งท่ีควบคุมด้วย

ประตูและประตูทั้งหมดปิด กด     เพื่อเปิดไฟอ่�นหนังสือบนเพด�น

ด้�นหลัง แล้วกด     อีกครั้งเพื่อปิดไฟอ่�นหนังสือบนเพด�นด้�นหลัง

เมื่อประตูใดเปิด ไฟอ่�นหนังสือบนเพด�นด้�นหลังจะสว่�งประม�ณ 

30 วิน�ที หลังจ�กประตูปิด ไฟอ่�นหนังสือบนเพด�นด้�นหลังจะดับ

โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:	15	นาทีหลังจากประตูใดเปิด	ไฟอ่านหนังสือบนเพดาน
ด้านหลังจะดับโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมด

12V

ช่องปล๊ักไฟ	12V

ช่องปลั๊กไฟใช้จ่�ยกระแสไฟเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้�ภ�ยนอก

เป็นหลัก

โดยช่องปลั๊กไฟจะอยู่ด้�นหน้�ของที่พักแขนตรงกล�ง ระหว่�งเบ�ะ

คนขับและผู้โดยส�รด้�นหน้�ใต้แผงควบคุม A/C
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ข้อควรระวัง

โปรดหลีกเลี่ยงก�รใช้ช่องปลั๊กไฟเป็นเวล�น�นขณะที่ปุ่มสต�ร์ท

เครื่องยนต์อยู่ในตำ�แหน่ง ACC ซึ่งจะทำ�ให้แบตเตอรี่หมดได้

หมายเหตุ:	ช่องปลั๊กไฟสามารถจ่ายกระแสไฟส�าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีก�าลังไม่เกิน	120W

ช่องเสียบ	USB

ช่องเสียบ USB อยู่ที่ส่วนล่�งกล�งแผงหน้�ปัด โดยมี 2 ช่อง ซึ่งฟังก์ชัน

แตกต่�งกัน

ช่องปลั๊กไฟจะอยู่ด้�นหลังส่วนล่�งของที่พักแขนตรงกล�ง ระหว่�ง

เบ�ะคนขับและผู้โดยส�รด้�นหน้�

ช่องเสยีบ USB ด้�นซ้�ย: รองรบัก�รเล่นเพลง/วดิโีอ, ก�รเรยีกดภู�พ,  

ก�รช�ร์จและก�รเชือ่มต่อโทรศพัท์มอืถอื

ช่องเสยีบ USB ด้�นขว�: รองรบัก�รเล่นเพลง/วิดโีอ, ก�รเรยีกดภู�พ,  

ก�รช�ร์จ
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ที่เขี่ยบุหรี่

ที่เขี่ยบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟได้	ไฟอาจติดขึ้นมา 

หากท่านวางบุหรี่ที่ยังไม่ดับรวมกับวัสดุที่ติดไฟได้	 

อย่าใช้ที่เขี่ยบุหรี่เป็นที่ทิ้งเศษผง

ทีเ่ขีย่บหุรีบ่นรถอยูส่่วนหน้�ของทีพ่กัแขนตรงกล�งระหว่�งเบ�ะนัง่คนขบั

กบัเบ�ะนัง่ผูโ้ดยส�รด้�นหน้� ใต้แผงควบคมุ A/C เปิดทีเ่ขีย่บหุรีโ่ดยเปิด 

ฝ�ครอบออก

เมื่อถอดที่เขี่ยบุหรี่เพื่อนำ�ไปเททิ้ง ให้ยึดด้�นหนึ่งเพื่อถอดออกม�

ที่วางแก้ว

ที่ว�งแก้วอยู่ที่ทั้งสองด้�นของแผงหน้�ปัด เปิดที่ว�งแก้วโดยดันเข้�ไป

ข้�งในแล้วปล่อยเพ่ือปลดลอ็ก จ�กน้ันจึงดึงออกม�จนสดุ เกบ็ทีว่�งแก้ว

โดยดันเข้�ไปข้�งในจนลอ็กเข้�ที่
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ช่องเก็บของด้านคนขบั

ช่องเก็บของด้�นคนขับอยู่ใต้ที่ว�งแก้วด้�นคนขับ ส�ม�รถเปิดโดย

ปลดตัวล็อกบนช่องเก็บของ

ช่องเก็บของ

อย่าเก็บของที่แหลมคม	มีน�้าหนักมาก	หรืออันตรายไว้ช่อง

เก็บของด้านผู้โดยสารด้านหน้า

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกอย่างกะทันหัน	ช่องเก็บของ

อาจท�าให้บาดเจ็บได้ถ้าไม่ได้ปิด	ดังนั้นให้ปิดช่องเก็บของ

ในระหว่างการขับขี่

กดปุ่ม PUSH ที่ด้�นซ้�ยบนของช่องเก็บของเพื่อเปิดช่องเก็บของ  

(ห�กรถของท่�นติดต้ังล็อกช่องเก็บของ จำ�เป็นต้องเสียบกุญแจและ 

บิดทวนเข็มน�ฬิก�เพื่อปลดล็อก) ดันแรงๆ เพื่อปิด
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แผ่นบงัแดดและกระจกแต่งหน้า

ดึงแผ่นบังแดดทั้งสองขึ้นหรือลงเพื่อบดบังแสงอ�ทิตย์ที่ส ่องผ่�น 

กระจกบังลมหน้� นอกจ�กน้ียังส�ม�รถหมุนแผ่นบังแดดไปท�ง

หน้�ต่�งด้�นข้�งได้

เปิดแผ่นบังแดดลงม�และเปิดฝ�ครอบกระจกแต่งหน้� จ�กนั้น 

ท่�นจะส�ม�รถใช้กระจกแต่งหน้�ได้

ควรใช้ง�นกระจกแต่งหน้�ด้�นคนขับเมื่อรถหยุดเท่�นั้น

ถังดบัเพลงิ

ห�กรถของท่�นเป็นรุ่นที่มีสองตอน ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งจะอยู่

ระหว่�งเบ�ะนั่งหลังกับแผงตอนหลัง

ห�กรถของท่�นเป็นรุ่นท่ีมีตอนเดียวหรือตอนครึ่ง ถังดับเพลิงแบบ 

ผงเคมีแห้งจะอยู่ระหว่�งส่วนหลังคอนโซลกับแผงตอนหลัง

ข้อควรระวัง

•  ควรตรวจสอบถังดับเพลิงแต่ละเครื่องทุกปีต�มวันที่ผลิตรถและ

จำ�เป็นต้องเปลี่ยนทุก 10 ปี

•  ก�รตรวจสอบประจำ�ปีและก�รซ่อมแซมหลังก�รใช้ง�นจะ

ต้องดำ�เนินก�รโดยบริษัทที่ผ่�นก�รรับรองจ�กกองปฏิบัติก�ร 

ดับเพลิงและมคีณุสมบติัต�มทีก่ำ�หนดเพือ่ทดสอบ ซ่อมแซม และ

ตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลงิประจำ�ปี

•  เจ้�ของรถมีหน้�ที่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทร�บล่วงหน้�ห�กข�ยรถ
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เครือ่งมอืประจ�ารถ

เครื่องมือประจำ�รถอยู่ท่ีส่วนล่�งหลังเบ�ะนั่งคนขับ (สำ�หรับรุ่นที่ม ี

ตอนเดียว) หรือใต้เบ�ะนัง่ตอนท่ีสอง (สำ�หรับรุน่ทีม่สีองตอน)

1 ชุดเครื่องมือประจำ�รถ

2 ประแจขันนัตล้อ

3 ด้�มต่อเสริมสำ�หรับหมุนแม่แรง

4 คีมป�กแหลม

5 แม่แรง

6 โบลท์ยึดสำ�หรับเครื่องมือประจำ�รถ
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ระบบเครื่องเสียง

MP3	+	วิทยุ

ค�าอธิบายคุณสมบัติต่างๆ

1 ปุ่มเปิดปิด 

 ปุ่มปรับระดับเสียง

2 ปุม่ต้ังสถ�นล่ีวงหน้� 1/หยดุชัว่คร�ว 

 ฟังก์ชันยนืยนัเพลง USB: กดเพือ่เข้�สูส่ถ�นะเล่นเพลง

3 ปุ่มตั้งล่วงหน้� 2/เล่นซำ้�

4 ปุ่มตั้งล่วงหน้� 3/เล่นสุ่ม

5 ปุ่มตั้งล่วงหน้� 4

6 ปุ่มตั้งล่วงหน้� 5/แฟ้มถัดไป (โหมด USB)

7 ปุ่มตั้งล่วงหน้� 6/แฟ้มก่อนหน้� (โหมด USB)

8 TUN/AUD: ก�รปรบัคลืน่วิทยแุบบแมนนวล/โหมด EQ  

ตัง้ค่�ระบบ/ตัง้เวล� (กดค้�ง) 

 ไปข้�งหน้�และย้อนกลับอย่�งรวดเร็ว (โหมด USB) 

เลือกเพลงที่จะเล่นจ�ก USB

9 อินเตอร์เฟสอินพุตเครื่องเสียง AUX IN

10 ปุ่มเลือกแหล่งเสียง

11 ปุ่มเลือกย่�นคว�มถี่วิทยุ

12 ปุ่มลดเวล� (โหมดปรับเวล�)  

ค้นห�สถ�นีที่ฟังได้ เลือกสถ�นะก�รเล่นเพลง (โหมด USB)

13 สถ�นีวิทยุ/เรียกดูเพลง (โหมด USB)

14 ปุ่มค้นห�สถ�นีที่คว�มถี่ตำ่�กว่� 

เลือกเพลงก่อนหน้� (โหมด USB) 

รุ่นที่ติดตั้งบลูทูธ: รับส�ยโทรศัพท์ผ่�นบลูทูธ (กดค้�ง) 

เปิดอุปกรณ์บลูทูธ

15 ปุ่มค้นห�สถ�นีที่คว�มถี่สูงกว่� เลือกเพลงถัดไป (โหมด USB) 

รุ่นที่ติดตั้งบลูทูธ: ว�งส�ยโทรศัพท์ผ่�นบลูทูธ (กดค้�ง) 

ปลดก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

16 ช่องเสียบ USB

17 อินเตอร์เฟสหน้�จอแสดงผล
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การปรบัเครือ่งเสยีง

ปุม่เปิดปิด

เมือ่สวติช์กญุแจอยูท่ี ่ACC หรอื ON กดปุม่เปิดปิดเพือ่เปิดเครือ่ง และ 

กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ OFF กดปุ่มเปิด 

ปิดค้�งไว้เพ่ือเปิดเครื่อง เคร่ืองจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจ�กใช้ง�นไป 

ครึง่ช่ัวโมง และจะเป็นเช่นนีซ้ำ�้ๆ

การตัง้เวลาและการแสดงผล

กดปุ่ม TUN/AUD ปรบัคลืน่วิทยแุบบแมนนวลค้�งไว้ จ�กน้ันหมนุเพ่ือ

เลือกเมนูปรับตั้ง: BEEP (เสียงปุ่มกด)/ก�รเลือกประเทศและภูมิภ�ค/

น�ฬิก�

•  ในสถ�นะ BEEP เข้�สูโ่หมดก�รเลอืกเสยีงปุม่กดโดยกดปุม่ TUN/AUD  

เลอืก ON หรอื OFF อย่�งใดอย่�งหน่ึงโดยหมนุปุม่

• ในสถ�นะก�รเลอืกประเทศและภมิูภ�ค ให้หมุนปุม่ TUN/AUD เพ่ือ

เลอืกประเทศหรือภมูภิ�ค

•  ในสถ�นะ CLOCK กดปุม่ TUN/AUD เพือ่เข้�สู่โหมดก�รต้ังค่�น�ฬิก� 

กดปุ่มและช่องชั่วโมงจะเริ่มกะพริบ หมุนปุ่มเพื่อตั้งชั่วโมง จ�กนั้น 

กดปุ่ม TUN/AUD อีกครั้งจนช่องน�ทีกะพริบ แล้วหมุนปุ่มเพื่อตั้ง 

น�ท ีน�ฬิก�จะเร่ิมทำ�ง�นต้ังแต่เวล�ท่ีปรบัไว้

ก�รแสดงผลจะเข้�สู่หน้�จอน�ฬิก�โดยอัตโนมัติ ห�ก RADIO ไม่ได้ 

ใช้ง�นเป็นเวล� 8 วิน�ที

ระดบัเสยีง

หมนุปุม่เปิดปิดเพือ่ปรบัระดบัเสยีง เพือ่คว�มปลอดภัย กรณุ�เลอืกระดบั 

เสยีงทีเ่หม�ะสมเพือ่ให้แน่ใจว่�ท่�นจะได้ยนิเสียงสญัญ�ณจร�จรภ�ยนอก

การปรับเคร่ืองเสยีง/โหมด	EQ

กดปุม่ TUN/AUD เพือ่เข้�สูโ่หมดก�รต้ังค่� EQ

หมนุปุม่ TUN/AUD เพือ่ต้ังค่� จ�กน้ันกดปุม่ TUN/AUD อกีครัง้เพือ่เข้�

สูโ่หมดก�รต้ังค่�ถดัไป

•  เข้�โหมด EQ BASS-TRE เพ่ือเลือกประเภท EQ ทั้ต้ังไว้ล่วงหน้�  

หมนุปุม่ TUN/AUD เพือ่เลอืกโหมด EQ: JAZZ/CLASSIC/VOCAL/

ROCK/POP เมื่อเลือกแล้ว จะแสดงผล EQ ที่เลือกไว้ เช่น JAZZ

•  ในก�รตั้งค่� BASS หมุนปุ่ม TUN/AUD เพื่อปรับเอฟเฟกต์เสียงทุ้ม 

โดยช่วงก�รปรับคือ BASS-7, ..., 0, ..., BASS+7

•  ในก�รต้ังค่� TREBLE หมนุปุม่ TUN/AUD เพือ่ปรบัเอฟเฟกต์เสยีงแหลม  

โดยช่วงก�รปรับคือ TREB-7, ..., 0, ..., TREB+7
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•  ในก�รตัง้ค่� BAL หมนุปุม่ TUN/AUD เพือ่ปรบัสมดลุของเสยีงระหว่�ง

ลำ�โพงด้�นขว�กับด้�นซ้�ย โดยช่วงก�รปรบัคอื L7,..., MID, ..., R7

•  ในก�รต้ังค่� FADER หมนุปุ่ม TUN/AUD เพือ่ปรบัก�รควบคุมระดบั

เสียงของลำ�โพงด้�นหน้�และด้�นหลัง โดยช่วงก�รปรับคือ R7, ..., 

MID, ..., F7

ในโหมดก�รปรับแบบดิจิทัล ค่�เริ่มต้นทั้งหมดเป็น 0 ก�รแสดงผล

จะย้อนกลับไปยังโหมดก�รใช้ง�นก่อนหน้�โดยอัตโนมัติหลังจ�ก

ประม�ณ 10 วิน�ที
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การรบัวทิยุ

ย่านความถี่

กดปุม่ BND เพ่ือเลอืกย่�นคว�มถีท่ีต้่องก�ร ส�ม�รถเปลีย่นย่�นคว�มถี่

ระหว่�ง FM1, FM2, AST, AM1, AST จ�กนัน้ระบบจะแสดงย่�นคว�มถี่

ทีเ่ลอืกไว้

 FM1 FM2 AST
AST AM1

การค้นหาสถานอีตัโนมตัิ

กด     ปุ่มเพื่อปรับไปยังสถ�นีที่คว�มถี่ตำ่�กว่�

กด ปุ่มเพื่อปรับไปยังสถ�นีที่คว�มถี่สูงกว่�

การปรับแบบแมนนวล

หมุนปุ่ม TUN/AUD ไปท�งซ้�ยเพื่อปรับไปยังสถ�นีที่คว�มถี่ตำ่�กว่� 

หรือหมุนไปท�งขว�เพื่อปรับไปยังสถ�นีที่คว�มถี่สูงกว่�

การค้นหาสถานท่ีีฟังได้

กดปุม่ AST ในย่�นคว�มถี ่FM 1-3 เพือ่บันทกึ 6 สถ�นี FM ทีส่ญัญ�ณ 

แรงที่สุด หรือกดในย่�นคว�มถี่ AM 1-2 เพ่ือบันทึก 6 สถ�นี AM 

ที่สัญญ�ณแรงที่สุด ห�กท่�นกำ�ลังใช้คุณสมบัติบันทึกอัตโนมัติ สถ�นี

ก่อนๆ ทีบ่นัทกึไว้ในย่�นคว�มถี ่FM 1-3 หรอื AM 1-2 จะถกูเขยีนทบั

กดปุม่ AST เพ่ือเข้�สูส่ถ�นะบนัทกึอัตโนมติั จ�กน้ัน:

• ก�รแสดงผลจะเริม่กะพรบิ

• หยดุกะพรบิหลงัจ�กบนัทกึ

• สถ�นีจะถกูบนัทกึไว้ในปุม่ต้ังล่วงหน้� 1-6

• สถ�นีทีบ่นัทกึไว้อ�จตำ�่กว่� 6 ห�กสัญญ�ณวิทยภุ�ยนอกอ่อน

สถานท่ีีตัง้ค่าล่วงหน้า

บนัทกึสถ�นีลงในปุม่ต้ังล่วงหน้� 1-6 แบบแมนนวล 

ส�ม�รถบนัทกึได้ 6 สถ�นีในแต่ละย่�นคว�มถีโ่ดยใช้ปุ่มต้ังล่วงหน้� 1-6

• ปรบัไปยงัสถ�นีทีต้่องก�ร

• กดปุ่มตั้งล่วงหน้�ที่ต้องก�รค้�งไว้อย่�งน้อย 2 วิน�ที จ�กนั้นสถ�นี

ปัจจุบนัจะถกูบนัทึกไว้ในปุม่ต้ังล่วงหน้�
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การเรียกคนืสถานท่ีีตัง้ค่าล่วงหน้า

กดปุ่มต้ังค่�ล่วงหน้� 1-6 ที่ต้องก�รหนึ่งครั้งเพื่อเรียกคืนสถ�นีที่ 

ตัง้ค่�ล่วงหน้�

การเล่นในโหมด	USB

เครื่องเล่นนี้มีช่องเสียบ USB ภ�ยนอกเพื่อเชื่อมต่อกับ USB ของท่�น

หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพ�

ค�าแนะน�าในการเข้ารหัสไฟล์

•  รองรับไฟล์เพลงที่มีน�มสกุล *.mp3, *.MP3 หรือ *.WMA

•  รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ขน�ดคว�มจุ 32MB ~ 4GB ซึ่งใช้

หน่วยคว�มจำ�แฟลชเป็นสื่อในก�รจัดเก็บ

• เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่แบ่งพ�ร์ติชั่นในฟอร์แมตระบบ

ไฟล์แบบ FAT16 และ FAT32

•  ช่วงคว�มถี่ในก�รสุ่มที่รองรับ: 8k, 16k, 32k, 11.025k, 22.05k, 

44.1k, 12k, 24k, 48kHz

•  บิตเรตที่รองรับ: 8k ~ 320kbp, VBR(MP3 PRO)

ข้อควรระวัง

เครื่องเล่นจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อค้นห�ไฟล์ MP3 เมื่อเชื่อมต่อกับ 

อปุกรณ์เกบ็ข้อมลู USB อ�จใช้เวล�รอเพยีงสองส�มวนิ�ทหีรอืม�กกว่� 

10 วนิ�ท ีขึน้อยูก่บัสมรรถนะทีแ่ตกต่�งกนัของอปุกรณ์เก็บข้อมลู USB 

และขน�ดไฟล์ที่บันทึกไว้ ดังนั้นอย่�รีบถอด USB ออกในระหว่�งนี้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์

เสยีบอปุกรณ์เกบ็ข้อมลู USB  เข้�ไปในช่องเสยีบ USB ม�ตรฐ�นของ

เครือ่งเล่นกดปุม่ SRC เพือ่เลอืกโหมด USB จ�กนัน้ LCD จะแสดงคำ�ว่� 

“USB”

การเล่น

หน้�จอจะแสดงร�ยก�รต่อไปนี้ในระหว่�งก�รเล่นปกติ: โหมด EQ  

(ห�กเลอืกไว้), หม�ยเลขเพลง USB ปัจจุบนั, เวล�ทีผ่่�นไป

เมื่อเล่นเพลงทั้งหมดในโฟลเดอร์ก่อนหน้�แล้ว เครื่องจะข้�มไปยัง 

ไฟล์ MP3 ไฟล์แรกในโฟลเดอร์ถดัไปโดยอตัโนมติัต�มลำ�ดับ

กดปุม่ AST จ�กน้ันทำ�ก�รเลอืกด้วยปุม่ TUN/AUD หลงัจ�กเลอืกแล้ว 

กดปุม่      เพือ่ยนืยนัและเข้�สูห่น้�จอก�รเล่น
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การหยุดชั่วคราว

กดปุม่    ในระหว่�งก�รเล่น เครือ่งจะหยดุเล่นชัว่คร�ว และเมือ่กดอกี

ครัง้จะเล่นต่อจ�กตำ�แหน่งทีห่ยดุ

การเลือกแฟ้ม	USB

กด 5/F+ เพือ่เข้�สูแ่ฟ้มถดัไป (หม�ยเลขแฟ้มเพิม่ขึน้) ใน USB เพือ่เล่น

กด 6/F+ เพื่อเข้�สู่แฟ้มก่อนหน้� (หม�ยเลขแฟ้มลดลง) ใน USB 

เพื่อเล่น

ข้อควรระวัง

•  ของเครื่องนี้รองรับอุปกรณ์ช�ร์จภ�ยนอกซึ่งแรงดันไฟฟ้�อยู่ใน 

ช่วงต่อไปนี้ (เช่น ก�รช�ร์จโทรศัพท์มือถือ) ช่วงแรงดันไฟฟ้� 

ในก�รช�ร์จ: 5+/-0.5V, กระแสไฟฟ้�ในก�รช�ร์จ: 500mA ~ 1A, 

เงื่อนไขในก�รช�ร์จ: จะรองรับก�รช�ร์จเมื่อ RADIO อยู่ที่ ON 

หรือเตรียมพร้อม

• ห�กเครื่องไม่รู ้จักอุปกรณ์ของท่�นหรือเล่นได้ไม่ถูกต้องเมื่อ

เสยีบเข้�ไปในพอร์ต USB กรณุ�ถอดออกและเสยีบอปุกรณ์ USB  

ใหม่อีกครั้ง โดยตรวจดูให้แน่ใจว่� สัมผัสแน่นหน�ดีและไม่ม ี

สิ่งผิดปกติกีดขว�งเช่น ฝุ่น

การเล่นซ�้า

กดปุ่ม 2/RPT ระหว่�งก�รเล่นเพ่ือเล่นเพลงปัจจุบันซำ้� โดยเครื่องจะ

รองรับก�รเล่นเพลงเดยีวซำ�้และเล่นโฟลเดอร์ซำ�้

กดปุม่อกีครัง้เพือ่ย้อนกลบัไปยงัสถ�นะก�รเล่นปกติ

การเล่นสุ่ม

กดปุม่ 3/RDM ระหว่�งก�รเล่นเพ่ือเล่นเพลงในโฟลเดอร์ปัจจุบนัแบบสุม่

กดปุม่อกีครัง้เพือ่ย้อนกลบัไปยงัสถ�นะก�รเล่นปกติ

การเล่นแบบสแกน

กดปุม่ SCN ระหว่�งก�รเล่น ขณะท่ีสแกนจะแสดง INT ON เพ่ือบอก

สถ�นะ SCAN แต่ละเพลงที่สแกนจะเล่นเป็นเวล� 10 วิน�ที ห�ก

ระหว่�งก�รเล่นแสดง INT OFF จะบอกสถ�นะทีไ่ม่ได้สแกน

กดปุม่อกีครัง้เพือ่ย้อนกลบัไปยงัสถ�นะก�รเล่นปกติ

เพลงก่อนหน้า	/	ถัดไป

กดปุ่มเพื่อเลือกเพลงถัดไป หรือ เพลงก่อนหน้�
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บลูทูธ

คณุสมบัตนิีจ้ะใช้ได้รุน่ทีต่ดิตัง้บลทูธูเท่�นัน้

ก�รเช่ือมต่อบลูทูธระหว่�งโทรศัพท์มือถือกับระบบจะต้องเสร็จสิ้น

ก่อนจะใช้ง�นระบบ ก�รเชื่อมต่อนี้อ�ศัยก�รเชื่อมต่อจับคู่ระหว่�ง

โทรศัพท์มือถือกับระบบ ระบบจะจัดเก็บ ID ของโทรศัพท์มือถือเมื่อ

ก�รเช่ือมต่อจับคู่สำ�เร็จแล้ว เมื่อรถสต�ร์ทหรือระบบเปิด จะเชื่อมต่อ

กับโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติตร�บใดที่เปิดบลูทูธไว้ หลังจ�กเช่ือม

ต่อสำ�เร็จแล้ว ท่�นส�ม�รถโทรผ่�นระบบเครื่องเสียงและไมโครโฟน

บนรถได้

ระบบนี้รองรับก�รจับคู่บลูทูธ 8 คู่ แต่จะใช้ง�นได้เฉพ�ะอุปกรณ์ที่

เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบันเท่�นั้น

ข้อควรระวัง

•  ในก�รจับคู่บลูทูธ โทรศัพท์มือถือของท่�นต้องรองรับโปรโตคอล 

แอปพลิเคชันบลูทูธ HFP (โปรไฟล์แฮนด์ฟรี) ก�รทำ�ก�ร 

เชื่อมต่อบลูทูธจะแตกต่�งกันไปต�มผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ กรุณ�

ดูคู่มือก�รใช้ง�นของโทรศัพท์มือถือสำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติม

ข้อควรระวัง

• ห�กโทรศัพท์มือถือของท่�นมีคุณสมบัติก�รนำ�ท�งหลังจ�กเชื่อม

ต่อบลูทูธแล้ว โทรศัพท์มือถือบ�งประเภทจะส�ม�รถถ่�ยทอด

เสยีงก�รนำ�ท�งม�ยังระบบเครื่องเสียงบนรถได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติ

ที่โทรศัพท์มือถือของท่�นต้องรองรับ สำ�หรับโทรศัพท์มือถือที่ไม่

รองรับคุณสมบัตินี้ เสียงก�รนำ�ท�งจะดังผ่�นโทรศัพท์มือถือ

•  สำ�หรับโทรศัพท์มือถือบ�งประเภท เสียงปุ่มกดจะส่งผ่�นบลูทูธ 

เมื่อเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว ห�กท่�นไม่อย�กได้ยินเสียงปุ่มกด

โทรศัพท์มือถือจ�กวิทยุบนรถ ส�ม�รถปิดเสียงนี้ได้

การเชื่อมต่อบลูทูธ

กดปุ่ม “รับส�ยโทรศัพท์ผ่�นบลูทูธ” ค้�งไว้เพ่ือเข้�สู่โหมดจับคู่บลูทูธ  

ก�รแสดงผลวทิยจุะแสดงคำ�ว่� “PHONE” เป็นเวล� 2 วนิ�ท ีตัง้โทรศพัท์

ของท่�นเป็นโหมดค้นห�ในเวล�นี้เพื่อค้นห�ชื่อบลูทูธของ “Vision Car 

BT xxxx” 

หลงัจ�กเข้�สูโ่หมดจับคูบ่ลทูธูโดยกดปุม่ “รบัส�ยโทรศพัท์ผ่�นบลทูธู” 

ค้�งไว้ไอคอนจะกะพริบห�กไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ และจะ ON ค้�งไว้

หลังจ�กที่ก�รจับคู่อุปกรณ์สำ�เร็จ
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ก�รจับคู่จะส�ม�รถทำ�ได้หลังจ�กที่พบโมดูลบลูทูธ โมดูลบลูทูธจะจับคู่

โทรศพัท์ได้สงูสดุ  8  เคร่ือง ห�กจำ�นวนโทรศพัท์เกนิ  8  เครือ่ง หน่วยคว�มจำ� 

สำ�หรับเคร่ืองเก่�ท่ีสดุท่ีจบัคูไ่ว้จะถกูลบ เพือ่รกัษ�หน่วยคว�มจำ�สำ�หรับ

โทรศัพท์ที่จับคู่ไว้ให้คงอยู่ที่ 8 เครื่อง

โทรศัพท์มือถือจะเชื่อมต่อหลังจ�กที่ก�รจับคู่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อก�ร 

เชื่อมต่อบลูทูธสำ�เร็จ วิทยุจะแสดงคำ�ว่� “PHONE” เป็นเวล� 2.5 วิน�ท ี

และโมดูลบลูทูธจะส�ม�รถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่อง

เท่�นั้น

กดปุ่ม “ว�งส�ยโทรศัพท์ผ่�นบลูทูธ” ค้�งไว้เป็นเวล� 2 วิน�ที เพื่อ 

ปลดก�รเชื่อมต่อโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

การรับสายและปฏิเสธสายเข้า

หลังจ�กเชื่อมต่อสำ�เร็จ เมื่อมีส�ยเข้�ท่�นจะได้ยินเสียงเรียกเข้� และ

หน้�จอแสดงก�รเตือนส�ยเข้�ด้วยคำ�ว่� “โทรเข้�” พร้อมหม�ยเลข

โทรศัพท์ของส�ยดังกล่�ว กดปุ่ม “รับส�ยโทรศัพท์ผ่�นบลูทูธ” เพื่อ

รับส�ย และกดปุ่ม “ว�งส�ยโทรศัพท์ผ่�นบลูทูธ” เพื่อปฏิเสธส�ยเข้�

หมายเหตุ:	หากเชื่อมต่อ	IPHONE	ไว้	RADIO	จะเล่นเสียงเรียกเข้า
ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของ	 IPHONE	 เมื่อสายเข้า	หากเชื่อมต่อโทรศัพท	์
Android	ไว้	RADIO	จะเล่นเสียงเรียกเข้า	“Jingling”

แฮนด์ฟรี/ส่วนตัว

เมื่อรับโทรศัพท์ กล่องอินเตอร์เฟสบลูทูธจะเอ�ต์พุตเสียงไปยัง 

เครื่องเสียงแบบแฮนด์ฟรีและแสดง คำ�ว่� “PHONE” ในก�รแสดงผล 

วิทยุ ก�รรับส�ยส�ม�รถสลับระหว่�งแฮนด์ฟรีกับส่วนตัวได้โดย 

กดปุ่ม “รับส�ยโทรศัพท์ผ่�นบลูทูธ”

การวางสาย

เมื่อพูดโทรศัพท์ ส�ม�รถว�งส�ยปัจจุบันได้โดยกดปุ่ม “ว�งส�ย

โทรศัพท์ผ่�นบลูทูธ”

การโทรหมายเลขล่าสุดอีกครั้งและการปลดการเชื่อมต่อ

•  ก�รโทรหม�ยเลขล่�สุดอีกครั้ง 

 หลังจ�กเชื่อมต่อสำ�เร็จ กดปุ ่ม “รับส�ยโทรศัพท์ผ่�นบลูทูธ” 

ค้�งไว้เพื่อโทรไปยังหม�ยเลขล่�สุดที่โทรออกในบันทึกของโทรศัพท ์

หน้�จอจะแสดงก�รเตือนด้วยคำ�ว่� “โทรออก” พร้อมหม�ยเลข

โทรศัพท์ที่โทรออก

•  ก�รปลดก�รเชื่อมต่อ

 หลังจ�กเชื่อมต่อสำ�เร็จ กดปุ่ม “ว�งส�ยโทรศัพท์ผ่�นบลูทูธ” ค้�งไว ้

เพื่อปลดก�รเชื่อมต่อระหว่�งโทรศัพท์ปัจจุบันกับบลูทูธบนรถ 

และปิดบลทูธู เมือ่ก�รเชือ่มต่อถกูปลดแล้ว วทิยจุะแสดงคำ�ว่� “PHONE”
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สถ�นก�รณ์ กดปุ่มรับส�ย
ส�ยเข้� รับส�ยเข้�
พูดคุย (โหมดแฮนด์ฟรี) เข้�สู่โหมดส่วนตัว
พูดคุย (โหมดส่วนตัว) เข้�สู่โหมดแฮนด์ฟรี

สถ�นก�รณ์ กดปุ่มรับส�ยค้�งไว้
เตรียมพร้อม (ไม่ได้จับคู่) โมดูลบลูทูธเข้�สู่โหมดที่มอง

เห็นได้

เตรียมพร้อม (เชื่อมต่อเสร็จสิ้น) โทรไปยังหม�ยเลขล่�สุดที่โทร

ออกในบันทึกก�รโทร

สถ�นก�รณ์ กดปุ่มว�งส�ย
ส�ยเข้� ปฏิเสธส�ย
พูดคุย (แฮนด์ฟรี/ส่วนตัว) ว�งส�ย

ปุ่ม	“วางสายโทรศัพท์ผ่านบลูทูธ”

สถ�นก�รณ์ กดปุ่มว�งส�ยค้�งไว้

เตรียมพร้อม (เชื่อมต่อแล้ว) ปลดก�รเชื่อมต่อบลูทูธ

การเชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ก�รเชื่อมต่อจะถูกปลดห�กระยะห่�งระหว่�งโทรศัพท์กับรถเกิน 

ระยะก�รเชื่อมต่อ เมื่อโทรศัพท์กลับเข้�ม�อยู่ในระยะก�รเชื่อมต่อ 

อกีคร้ังส�ม�รถเช่ือมต่อโทรศพัท์อกีครัง้ได้โดยอตัโนมตัด้ิวยโมดลูบลทูธู

ภ�ยนอก

เมื่อโมดูลบลูทูธภ�ยนอกเปิดอยู่ จะส�ม�รถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เคย 

เชื่อมต่อครั้งล่�สุดได้อีกโดยอัตโนมัติ กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อย้อนกลับไป

ยังสถ�นะก�รเล่นปกติ

ปุ่ม	“รับสายโทรศัพท์ผ่านบลูทูธ”
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อินเตอร์เฟส	AUX	IN

เครื่องนี้มีอินเตอร์เฟสเครื่องเสียงม�ตรฐ�นขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง  

3.5 มม. ซึง่ส�ม�รถเชือ่มต่อเครือ่งเล่นเพลงด้วยอะแดปเตอร์เครือ่งเสยีง 

ที่เข้�กันได้ เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเพลง กดปุ่ม SRC เพื่อเลือกโหมด 

AUX IN ในโหมด AUX IN ส�ม�รถปรับระดับเสียงด้วยปุ่มปรับระดับ

เสียงได้

ระดับเสียงเมื่อถอยรถ

เมื่อถอยรถ ระบบข้อมูลและคว�มบันเทิงจะถูกควบคุมโดยเส้นถอยรถ 

ดังน้ันระดับเสียงจ�กแหล่งเสียงทั้งหมดจะลดลง จ�กน้ันระดับเสียง

ของแหล่งเดิมจะกลับคืนม�เมื่อก�รถอยรถเสร็จสิ้น

สำ�หรับรถที่มีเกียร์อัตโนมัติ ห�กคันเกียร์อยู่ในตำ�แหน่ง “R (ถอยหลัง)” 

ระดับเสียงจ�กแหล่งเสียงทั้งหมดจะลดลง เมื่อคันเกียร์ออกจ�ก 

ตำ�แหน่ง “R (ถอยหลัง)” ระดับเสียงของแหล่งเดิมจะกลับคืนม�
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การแก้ไขปัญหาทั่วไป

ห�กคณุสมบตัใิดในระบบเสยีงของรถไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้ กรณุ�อ่�นคำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�นในคูม่อืน้ีอย่�งละเอยีดก่อนจะส่งซ่อม จ�กน้ันให้ดำ�เนินก�ร 

ตรวจสอบต�มต�ร�งต่อไปนี้เพื่อช่วยในก�รแก้ไขปัญห�

อ�ก�ร ส�เหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข

สภ�พทั่วไป

เครื่องไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้และไม่แสดงผล
ฟิวส์ของแหล่งจ่�ยไฟเคร่ืองเสียงหรือรถข�ด สอบถ�มศูนย์บริก�รและ 

เปลี่ยนเป็นฟิวส์ที่มีขน�ดถูกต้อง

เครื่องส�ม�รถใช้ง�นได้แต่ไม่มีเสียงหรือเสียงเบ� เพิ่มระดับเสียง ตรวจสอบก�รตั้งค่� BAL และ FADER ของลำ�โพง

ตัวเครื่องร้อนเล็กน้อย เป็นเรื่องปกติเมื่อเครื่องกำ�ลังทำ�ง�น

ก�รรับวิทยุ

รับวิทยุได้ไม่ดี

ตัวขย�ยสัญญ�ณส�ยอ�ก�ศในรถอ�จเสียห�ย กรุณ�ติดต่อศูนย์

บริก�รเพื่อตรวจสอบสัญญ�ณของสถ�นีที่ต้องก�รอ่อนเกินไป  

กรุณ�ปรับแบบแมนนวล

ก�รเล่นอุปกรณ์ USB

ไฟล์เพลงบ�งไฟล์ไม่ส�ม�รถเล่นได้
กรุณ�ตรวจสอบว่�เป็นไฟล์ MP3/WMA เครื่องนี้ไม่รองรับไฟล์เพลง

ฟอร์แมตอื่นนอกจ�ก MP3/WMA
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อ�ก�ร ส�เหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข

ระดับเสียงขึ้นๆ ลงๆ เมื่อเล่นเพลง MP3
เพลง MP3 ม�จ�กหล�ยแหล่งและมีม�ตรฐ�นไม่เท่�กัน  

ดังนั้นระดับเสียงจึงอ�จกำ�หนดม�ไม่เท่�กันในก�รบีบอัดเพลง MP3 

ท่�นจึงจำ�เป็นต้องปรับด้วยปุ่มปรับระดับเสียง

ไม่แสดงผลศิลปิน/เพลง/ชื่อ เครื่องนี้ไม่รองรับก�รแสดงข้อมูล ID3

เพลงหยุดเป็นระยะๆ ระหว่�งเล่น อ�จเกิดจ�กฟอร์แมตก�รบีบอัดที่แตกต่�งกัน

ไม่ส�ม�รถอ่�นเพลงในฮ�ร์ดไดร์ฟภ�ยนอกได้

ตรวจดูว่�ฮ�ร์ดไดร์ฟดังกล่�วมีเพียงพ�ร์ติชั่นเดียว  

เพร�ะเครื่องนี้ไม่รองรับดิสก์ที่แบ่งหล�ยพ�ร์ติชั่น

ห�กเนื้อที่ดิสก์ถูกแบ่งเป็นสองหรือม�กกว่� เช่น ดิสก์ E และ F หรือ

ม�กกว่�นี้ เครื่องจะไม่ส�ม�รถอ่�นเพลง MP3 ในดิสก์เหล่�นี้ได้  

ห�กต้องก�รใช้ง�น กรุณ�รวมเนื้อที่ดิสก์ทั้งหมดโดยใช้คอมพิวเตอร์

ไม่ส�ม�รถอ่�นเพลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้

ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจดูว่�อุปกรณ์เก็บข้อมูลดังกล่�วแบ่งพ�ร์ติชั่นใน

ฟอร์แมต FAT16 และ FAT32 ถ้�ไม่ใช่ ให้ใช้คอมพิวเตอร์รีเซ็ตเป็น

แบบม�ตรฐ�นสำ�หรับเครื่องนี้

ไม่ส�ม�รถอ่�นเพลง MP3 ผ่�น USB ฮับ เครื่องนี้รองรับอะแดปเตอร์ที่มี ช่องเดียวเท่�นั้น

เสียงรบกวน/แตกพร่�
อ�จเกิดจ�กอุปกรณ์ที่ใช้ในก�รบันทึกไฟล์ MP3 ตั้งแต่แรก  

ลองใช้เครื่องเล่นอื่นเพื่อดูว่�ปัญห�เกิดจ�กเครื่องเสียงบนรถหรือไม่
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ข้อควรระวัง

ห�กปัญห�ยังคงอยู่ ให้นำ�รถไปยังศูนย์บริก�รของเร�เพื่อซ่อมแซม อย่�ถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องเสียงบนรถเพื่อซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญ�ต
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MP5	+	วิทยุ

ข้อควรระวังก่อนใช้งาน

สำ�หรับคำ�แนะนำ�ของ MP5 + วิทย ุกรณุ�ดูแอปพลเิคชนัระบบเครือ่งเสยีง 

กรุณ�อ่�นโดยละเอียดและทำ�คว�มเข้�ใจคำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�นก่อน

จะใช้ระบบเครื่องเสียง

หมายเหตุ:	 บทนี้ประกอบด้วยค�าแนะน�าส�าหรับระบบเครื่องเสียง 
ในรถยนต์ที่ไม่มีระบบ	 i-SMART	 เท่านั้น	 ส�าหรับรถรุ่นท่ีมีระบบ 
i-SMART	 กรุณาดาวน์โหลดคู ่มือการใช้งานระบบ	 i-SMART	 
เวอร์ชันล่าสุดตามที่อยู่ด้านล่าง	
https://mgcars.com/th/innovation/ismart

กรุณาอย่าติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของท่านโดยไม่ได้ 

รับอนุญาต

หากติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยผู้ที่ไม่ได้ฝึกอบรม

ในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์	 อาจก่อให้เกิด

อันตรายได้

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีกฎข้อบังคับห้ามดูวิดีโอหรือใช้งาน

ในลักษณะคล้ายกันในระหว่างการขับขี่	 ทั้งนี้เพื่อความ

ปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้อ่ืน	 กรุณาอย่ามองหน้าจอ

หรือใช้งานในลักษณะคล้ายกันในระหว่างการขับขี่

กรุณาใส่ใจข้อควรระวังทั้งหมดที่กล่าวถึงในคู ่มือนี้และ

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าในการใช้งานอย่างเคร่งครัด

ห้ามให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสของเหลว	มิฉะนั้นอาจลัดวงจรหรือ 

เสียหายได้

ฟังก์ชันกล้องมองหลังของระบบท�าหน้าที่เป็นอุปกรณ ์

ช่วยเหลือในการขับขี่เท่านั้น	กรุณาใส่ใจกับสถานการณ์จริง
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ข้อควรระวัง

•  ให้ผลิตภัณฑ์อยู่ห่�งจ�กคว�มชื้น

• เมือ่ใช้ง�นผลติภัณฑ์เป็นคร้ังแรกหรือเช่ือมต่อใหม่หลงัจ�กท่ีระบบ 

จ่�ยไฟของรถถูกตัดไป จะต้องปรับวันที่ที่ปร�กฏบนหน้�จอระบบ

เครื่องเสียงให้ถูกต้องแบบแมนนวล

•  ขับขี่อย่�งปลอดภัย

•  ปฏิบัติต�มกฎเพื่อก�รขับขี่อย่�งปลอดภัย รวมถึงกฎจร�จรต่�งๆ

• อย่�ให้ก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์น้ี (และฟังก์ชันกล้องมองหลัง) ทำ�ให้

ท่�นเสียสม�ธิในก�รขับขี่

• ห�กท่�นใช้ง�นโดยมองหน้�จอ กรุณ�จอดรถในท่ีปลอดภัยและ

ใส่เบรกมือ

• อย่�ตั้งระดับเสียงของผลิตภัณฑ์ดังเกินไป มิฉะนั้นท่�นจะไม่ได ้

ยินเสียงของสภ�พก�รจร�จรและสัญญ�ณกู้ภัยฉุกเฉินด้�นนอก

ข้อควรระวัง

•  เพือ่คว�มปลอดภยั คณุสมบตับิ�งอย่�ง เช่น ก�รเล่นวดิโีอ จะใช้ง�น 

ไม่ได้ขณะขับขี่

• ระบบส�ม�รถตรวจจับคว�มเร็วในก�รเคลื่อนที่ของรถ เมื่อ

คว�มเร็วเกินค่�ที่กำ�หนด ระบบจะป้องกันไม่ให้ท่�นดูวิดีโอ 

ขณะขับขี่ ห�กท่�นต้องก�รดูวิดีโอ กรุณ�จอดรถในที่ปลอดภัย

และใส่เบรกมือ

•  เพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมด กรุณ�ใช้ง�นระบบขณะที่สต�ร์ทรถ

•  รูปที่แสดงบนแอปพลิเคชันเป็นแผนภ�พเค้�ร่�ง ซ่ึงร�ยละเอียด 

อ�จแตกต่�งจ�กรถจริงเล็กน้อยและเป็นข้อมูลอ้�งอิงเท่�น้ัน 

กรุณ�ทำ�คว�มเข้�ใจ สำ�หรับสีและฟังก์ชันที่เฉพ�ะเจ�ะจงของ

อนิเตอร์เฟสสำ�หรบัระบบ MP5 + วิทย ุกรณุ�ดูจ�กผลติภณัฑ์จรงิ
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104 สวิตช์กุญแจ

107 ระบบสต�ร์ทแบบไร้กุญแจ

110 ระบบอิมโมบิไลเซอร์เครื่องยนต์

112 ก�รสต�ร์ท/ก�รดับเครื่องยนต์

113 ก�รขับขี่

115 อุปกรณ์ฟอกไอเสีย

116 นำ้�มันเชื้อเพลิง

119 เกียร์ธรรมด�

120 เกียร์อัตโนมัติ

123 พวงม�ลัยเพ�เวอร์

123 ก�รขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)

126 ระบบเบรก

133 ระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ

136 ระบบช่วยเหลือในก�รจอดรถ

140 ระบบเตือนก�รออกจ�กเลน

141 ระบบตรวจสอบจุดอับส�ยต�

142 ย�ง

144 โหลดบรรทุก 2
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ก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่

•  ทำ�ก�รตรวจสอบเพ่ือบำ�รุงรักษ�ประจำ�วัน/สัปด�ห์ต�มที่กำ�หนดไว ้

 ในก�รบำ�รุงรักษ� – ก�รตรวจสอบโดยเจ้�ของ

•  ตรวจดูว่�เบ�ะนั่งทั้งหมดอยู่ในตำ�แหน่งที่ถูกต้อง

• ตรวจดูว่�กระจกมองหลังทั้งหมดปรับไว้ในตำ�แหน่งที่ถูกต้อง 

• ตรวจดูว่�ไฟท้ังหมดระบบสัญญ�ณและไฟเตือนทำ�ง�นเป็นปกต ิ

• ตรวจดูว่�ผู้โดยส�รทั้งหมดค�ดเข็มขัดนิรภัยอย่�งถูกต้อง

บดิสวติช์กญุแจไปทีต่ำ�แหน่ง “ON” และตรวจดวู่�ไฟเตอืนและม�ตรวัด 

ทั้งหมดทำ�ง�นเป็นปกติ กรุณ�ดู “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในหัวข้อ 

ก่อนก�รขับขี่

ข้อควรระวัง

ก่อนจะอ่�นบทนี้ กรุณ�อ่�นหัวข้อก่อนก�รขับขี่ในคู่มือนี้และ

ทำ�คว�มคุ้นเคยกับรถและเครื่องมือต่�งๆ บนรถ

สวิตช์กุญแจ 

การสตาร์ทด้วยกุญแจ

อย่าดึงกุญแจออกมาในระหว่างขับขี่	มิฉะนั้นจะสูญเสียการ

ควบคุมรถ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ดึงกุญแจออกมาหลังจากปิดสวิตช์

กุญแจ	โดยเฉพาะเมื่อท่านจะออกจากรถและทิ้งเด็กไว้ในรถ 

ตามล�าพัง

อย่าชะลอรถด้วยแรงเฉือ่ยโดยปิดสวิตช์กุญแจ	เพราะจะไม่มี 

ก�าลงัช่วยจากหม้อลมเบรกและพวงมาลยัเพาเวอร์ในกรณีนี้

หมายเหตุ:	รถของท่านติดตั้งระบบอิมโมบิไลเซอร์เครื่องยนต์	กรุณา 
ดู	“ระบบอิมโมบิไลเซอร์เครื่องยนต์”	ในหัวข้อนี้

สวิตช์กุญแจมีตำ�แหน่งต่อไปนี้:

LOCK: สวติช์กญุแจปิด ท่�นจะเสยีบกญุแจหรอืดงึกญุแจออกได้กต่็อเมือ่ 

อยู่ในตำ�แหน่งนี้ หลังจ�กที่ดึงกุญแจออกจ�กตำ�แหน่ง LOCK สวิตช์

กุญแจจะล็อกแกนพวงม�ลัยเพื่อป้องกันพวงม�ลัยหมุน

ACC: แกนพวงม�ลัยปลดล็อก เครื่องใช้ไฟฟ้�และอุปกรณ์เสริมต่�งๆ 

ส�ม�รถใช้ง�นได้ เช่น วิทยุและที่จุดบุหรี่
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หมายเหต:ุ	รถตดิตัง้ปุม่สตาร์ทเครือ่งยนต์แฮนด์ฟรอีเิลก็ทรอนกิส์	ซึง่เป็น 
สวติช์	 START-STOP	 ส�าหรับการสตาร์ทแบบกดปุ่ม	 รถจะสตาร์ท 
ก็ต่อเมื่อกุญแจ	PEPS	อยู่ในรถ	ส�าหรับรุ่น	AT	หากท่านต้องการเลื่อน 
คนัเกียร์ออกจาก	P	จะต้องเหยยีบแป้นเบรกโดยทีปุ่ม่สตาร์ทเครือ่งยนต์ 
อยู่ในต�าแหน่ง	ON

LOC K         ACC
    O

N
     START

LOC K         ACC
    O

N
     START

LOC K         ACC
    O

N
     START

LOCK

การสตาร์ทแบบไร้กุญแจหมายเหตุ:	ท่านอาจต้องหมนุพวงมาลัยเล็กน้อยเพ่ือปลดล็อกพวงมาลัย

หมายเหตุ:	อย่าท้ิงกุญแจไว้ในต�าแหน่ง	ACC	เป็นเวลานาน	เพือ่ป้องกนั 
การสิ้นเปลืองแบตเตอรี่โดยไม่จ�าเป็น

ON: สวิตช์กุญแจเปิด เครื่องมือทั้งหมด อุปกรณ์ควบคุม และวงจร

ต่�งๆ ส�ม�รถทำ�ง�นได้

หมายเหตุ:	เมือ่เคร่ืองยนต์ไม่ได้ท�างาน	อย่าท้ิงกญุแจไว้ในต�าแหน่ง	ON

START: มอเตอร์สต�ร์ททำ�ง�นและเครือ่งยนต์สต�ร์ท หลงัจ�กเครือ่งยนต์ 

สต�ร์ทแล้ว ให้ปล่อยกุญแจทันที แล้วกุญแจจะย้อนกลับจ�กตำ�แหน่ง 

START ม�ที่ตำ�แหน่ง ON โดยอัตโนมัติ
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ACC - ไฟสีแดง

•  ก�รสต�ร์ทล้มเหลว

 ในกรณีที่ก�รสต�ร์ทเครื่องยนต์ล้มเหลว ปุ่มสต�ร์ทเครื่องยนต์จะ 

 เปลี่ยนเป็น ACC

•  ก�รจอดรถผิดปกติ

 เมื่อเครื่องยนต์กำ�ลังทำ�ง�นและคันเกียร์ไม่ได้อยู่ที่เกียร์ N (สำ�หรับ 

 รุ่น MT) หรือเกียร์ P (สำ�หรับรุ่น AT) ให้กดปุ่มนี้แล้วปุ่มสต�ร์ท 

 เครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็น ACC  

• เครื่องยนต์ดับในกรณีฉุกเฉิน

 เมือ่คว�มเร็วรถสงูกว่� 5 กม./ชม. ในระหว่�งก�รขบัขี ่ให้กดปุม่สต�ร์ท 

 เครือ่งยนต์ 3 ครัง้ติดต่อกนัหรอืกดค้�งไว้เป็นเวล� 3 วนิ�ที ปุม่สต�ร์ท 

 เครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็น ACC 

ON - ไฟสเีขยีว

เมื่อเครื่องยนต์ดับและไม่ตรงต�มเง่ือนไขในก�รสต�ร์ทให้กดสวิตช์ 

นี้หนึ่งคร้ังปุ ่มสต�ร์ทเคร่ืองยนต์จะเปลี่ยนเป็น ON; หลังจ�กที่

เครื่องยนต์สต�ร์ทต�มปกติแล้ว ปุ่มสต�ร์ทเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็น 

ON; เมื่ออยู่ในสถ�นะ ON เครื่องมือทั้งหมด อุปกรณ์ควบคุม และวงจร

ต่�งๆ ส�ม�รถทำ�ง�นได้

หมายเหตุ:	 หากปุม่สตาร์ทเครือ่งยนต์ยังคงอยูใ่นต�าแหน่ง	 ACC	หรอื	 
ON	หลังจากท่ีเคร่ืองยนต์ดับ	จะใช้ก�าลังจากแบตเตอร่ี	รถอาจไม่ 
สามารถสตาร์ทได้หากใช้ก�าลังจากแบตเตอรี่เป็นเวลานานเกินไป

START - ไฟสีเขียว

ใช้ตำ�แหน่งนี้เพื่อสต�ร์ทรถ เมื่อเครื่องยนต์ดับ มีกุญแจรีโมทที่ใช้ง�นได ้

อยู่ในรถและเป็นไปต�มเงื่อนไขในก�รสต�ร์ท ให้กดและปล่อยปุ่มนี้  

จ�กนัน้เครื่องยนต์จะสต�ร์ท

เงื่อนไขในก�รสต�ร์ท: 

• สำ�หรบัรุน่ MT:

 ให้คนัเกยีร์อยูใ่นตำ�แหน่ง N

 เหยยีบแป้นคลตัช์จนสดุค้�งไว้

•  สำ�หรบัรุน่ AT:

 ให้คนัเกยีร์อยูใ่นตำ�แหน่ง P หรอื N

 เหยยีบแป้นเบรกค้�งไว้
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ข้อควรระวัง

เมื่อรถอยู่ใกล้สัญญ�ณวิทยุที่มีกำ�ลังแรง อ�จรบกวนก�รทำ�ง�นของ

ระบบล็อกประตูท�งไกลและสวิตช์ START-STOP อ�จไม่ทำ�ง�น

OFF

ตำ�แหน่งนี้จะดับเครื่องยนต์ เมื่อคันเกียร์อยู่ในตำ�แหน่ง N (สำ�หรับ 

รุ่น MT) หรือ P (สำ�หรับรุ ่น AT) ให้กดสวิตช์นี้ แล้วปุ่มสต�ร์ท

เครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็น OFF

ระบบสตาร์ทแบบไร้กุญแจ	

การปลดล็อกแบบไร้กุญแจ

เมื่อประตูทั้งหมดล็อก ให้เข้�สู่บริเวณตรวจจับพร้อมกุญแจรีโมท และ 

กดไมโครสวิตช์ ระบบเซ็นทรัลล็อกจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ หลังจ�ก 

ปลดลอ็กไฟแสดงไฟเลีย้วจะกะพริบสองครัง้ ห�กท่�นไม่ดำ�เนินก�รใดๆ 

ต่อไปนี้ภ�ยใน 30 วิน�ทีหลังจ�กนั้น ระบบเซ็นทรัลล็อกจะล็อกอีกครั้ง 

โดยอัตโนมัติ:

• เปิดประตู

• เลื่อนตำ�แหน่งก�รจ่�ยไฟไปเป็นตำ�แหน่งที่ไม่ใช่ OFF

• ใช้ง�นระบบเซ็นทรัลล็อกเพื่อปลดล็อก/ล็อก

หมายเหต:ุ	สามารถปลดลอ็กประตดู้วยปุ่มปลดเซน็ทรลัลอ็กบนกญุแจ 
รีโมทได้	กดปุ่มปลดเซ็นทรัลล็อกหนึ่งครั้ง	แล้วระบบเซ็นทรัลล็อกจะ
ปลดล็อกโดยอัตโนมัติ
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การล็อกแบบไร้กุญแจ

เมื่อประตูคนขับหรือประตูผู้โดยส�รด้�นหน้�ปลดล็อก ให้เข้�สู่บริเวณ

ตรวจจับพร้อมกุญแจรีโมท จ�กนั้นกดไมโครสวิตช์บนมือจับประตู  

ไฟแสดงไฟเลีย้วจะกะพรบิหน่ึงครัง้ ในขณะเดียวกนัเสยีงแตรจะดังสัน้ๆ 

หน่ึงครัง้ (เมือ่ถกูต้อง) จ�กนัน้ประตทูัง้หมดจะปลดลอ็ก ในขณะเดยีวกนั 

รถจะเข้�สู ่สถ�นะพร้อมป้องกัน ในกรณีต่อไปนี้ประตูจะไม่ล็อก 

หลังจ�กกดไมโครสวิตช์:

• ปุ่มสต�ร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้อยู่ในตำ�แหน่ง OFF

• กุญแจรีโมทถูกทิ้งไว้ในรถ

• กุญแจรีโมทไม่อยู่ในระยะตรวจจับ

• กุญแจรีโมทแบตเตอรี่ตำ่�

• ประตูคนขับเปิด

หมายเหตุ:	สามารถล็อกประตูด้วยปุ่มเซ็นทรัลล็อกบนกุญแจรีโมทได ้
กดปุม่เซน็ทรัลลอ็กหน่ึงคร้ัง	แล้วระบบเซน็ทรลัล็อกจะล็อกโดยอตัโนมตั ิ

การสตาร์ทแบบไร้กุญแจ

เมือ่กุญแจรโีมทถกูทิง้ไว้ในรถและเป็นไปต�มเงือ่นไขในก�รสต�ร์ท ให้กด

สวิตช์ START-STOP หนึ่งครั้งในเวล�นี้ จ�กนั้นเครื่องยนต์จะสต�ร์ท

เงือ่นไขในก�รสต�ร์ท: 

• สำ�หรบัรุน่ MT:

 ให้คนัเกยีร์อยูใ่นตำ�แหน่ง N

 เหยยีบแป้นคลตัช์จนสดุค้�งไว้
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• สำ�หรบัรุน่ AT:

 ให้คนัเกยีร์อยูใ่นตำ�แหน่ง P หรอื N

 เหยยีบแป้นเบรกค้�งไว้

หมายเหตุ:	หากไม่ตรงตามเงื่อนไขในการสตาร์ท	 ทุกครั้งที่ท่านกด
สวิตช์	START-STOP	ต�าแหน่งการจ่ายไฟจะเปลี่ยนระหว่าง	OFF,	
ACC	และ	ON	ตามล�าดับ	หากกุญแจรีโมทไม่อยู่ในรถ	หลังจาก
เหยียบแป้นเบรก	 (ส�าหรับรุ ่น	AT)	หรือแป้นคลัตช์	 (ส�าหรับรุ ่น	
MT)	 ไฟแสดงจะไม่สว่าง	แหล่งจ่ายไฟของสวิตช์แสดงต�าแหน่งจะ 
ไม่ท�างานและไม่มีการสตาร์ทหลังจากกดสวิตช์	START-STOP

การสตาร์ทส�ารอง

เมือ่แบตเตอรีร่โีมทตำ�่ ฟังก์ชนักญุแจรโีมทจะใช้ไม่ได้ แต่ท่�นยงัส�ม�รถ

สต�ร์ทเครือ่งยนต์ได้ เปิดประตูด้วยดอกกุญแจและเข้�ไปในรถ ในตอนน้ี 

ระบบอ�จอยูใ่นสถ�นะ IMMO และสญัญ�ณเตือนอ�จถกูกระตุ้น ซึง่เป็น 

เรือ่งปกติ

ห�กเป็นไปต�มเง่ือนไขในก�รสต�ร์ท ให้ว�งกุญแจร�บในตำ�แหน่งที่มี

สัญลักษณ์ระบุในช่องเก็บของด้�นคนขับซึ่งอยู่หน้�ที่พักแขนตรงกล�ง 

แล้วกดปุม่ START-STOP จ�กน้ันจะส�ม�รถสต�ร์ทเครือ่งยนต์ได้
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เครื่องยนต์ดับในกรณีฉุกเฉิน

ห�กท่�นจำ�เป็นต้องดับเครื่องยนต์ทันทีในระหว่�งก�รขับขี่เนื่องจ�ก

เหตฉุกุเฉนิ ก�รดบัเครือ่งยนต์มสีองวธิดีงันี:้

1 กดสวติช์ START-STOP ค้�งไว้ภ�ยใน 3 วนิ�ที

2 กดสวติช์ START-STOP อย่�งต่อเนือ่ง 3 ครัง้

ระบบอิมโมบิไลเซอร์เครื่องยนต์

กุญแจ

กุญแจได้เข้�รหัสอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับรถของท่�น กุญแจที่เข้�รหัสจะ 

ส�ม�รถใช้ได้กับรถที่คู่กันเท่�น้ัน เฉพ�ะกุญแจที่ม�กับรถเท่�นั้นจึงจะ

สต�ร์ทเครื่องยนต์ได้

สำ�หรับรถที่ติดตั้งระบบ PEPS เครื่องยนต์จะไม่ส�ม�รถสต�ร์ทได้เมื่อ

กุญแจรีโมทอยู่ในรถ

เมือ่ระบบอมิโมบไิลเซอร์ทำ�ง�น จะไม่ส�ม�รถสต�ร์ทเครือ่งยนต์ด้วยวิธี

ทีไ่ม่ถกูต้องได้
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การเปิด/ปิดการท�างาน

เมือ่กญุแจเปลีย่นจ�กตำ�แหน่ง LOCK เป็นตำ�แหน่ง ON ห�กรบัรองคว�ม

ถกูต้องสำ�เรจ็ ไฟเตอืน IMMO (สเีหลอืง) บนหน้�ปัดจะดบัเป็นเวล�น�น 

ห�กไฟเตือน IMMO (สีเหลือง) กะพริบ แสดงว่�ระบบอิมโมบิไลเซอร ์

มีปัญห�และเครื่องยนต์ไม่ส�ม�รถสต�ร์ทได้ ติดต่อศูนย์บริก�รเพื่อ

ทำ�ก�รซ่อมแซมทนัที 

สำ�หรบัรถทีต่ดิตัง้ระบบ PEPS เมือ่สวติช์ START-STOP อยูใ่นตำ�แหน่ง 

ON ห�กรับรองคว�มถกูต้องสำ�เรจ็ ไฟเตอืน IMMO (สีเหลือง) บนหน้�ปัด 

จะดับเป็นเวล�น�น ห�กไฟเตือน IMMO (สีเหลือง) กะพริบ แสดงว่� 

ระบบอิมโมบิไลเซอร์มีปัญห�และเครื่องยนต์ไม่ส�ม�รถสต�ร์ทได้ 

ตดิต่อศูนย์บรกิ�รเพือ่ทำ�ก�รซ่อมแซมทันที ห�กกญุแจรีโมทไม่อยูใ่นรถ

หรอืมสีิง่อ่ืนรบกวน ศนูย์ข้อมลูบนหน้�ปัดจะแสดงคำ�เตอืน “Key not 

in the vehicle” (กุญแจไม่อยู่ในรถ) ห�กควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ

กญุแจรโีมท ศนูย์ข้อมลูบนหน้�ปัดจะแสดงคำ�เตอืน “Please replace 

the battery of remote key” (กรุณ�เปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจ

รโีมท) กรณุ�เปลีย่นแบตเตอรีข่องกญุแจรโีมทโดยเรว็ทีส่ดุ

หมายเหต:ุ	กญุแจรโีมทประกอบด้วยไมโครชปิซึง่รบัรองการแลกเปลีย่น 
ข้อมูลแบบไร้ข้อผิดพลาดระหว่างกุญแจกับรถ	อย่าบดบังกุญแจ
ด้วยวัตถุโลหะ	 (เช่น	กุญแจอื่น)	ป้องกันการกระแทกอย่างรุนแรง	 
ไม่ควรมีกุญแจอยู่ในพวงกุญแจเดียวกันเกิน	1	ดอก
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การสตาร์ท/การดับเครื่องยนต์

การสตาร์ท

แก็สคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นแก๊สอันตราย	 อาจส่งผล 

ให้โคม่าหรือเสียชีวิตได้	 หลีกเล่ียงการสูดดมไอเสียของ

รถเน่ืองจากประกอบด้วยแก็สคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่ง

ไม่มีสีและไม่มีกล่ิน	 อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์หรือปล่อย

ให้เครื่องยนต์ท�างานในสถานที่ที่อับอากาศและอากาศ 

ไม่หมุนเวียน	หากท่านพบว่ามีไอเสียอยู่ในรถ	ให้หาสาเหต ุ

โดยเร็วที่สุดและท�าการแก้ไข	 หากจ�าเป็นต้องใช้งานใน

สภาพดังกล่าว	กรุณาเปิดหน้าต่างทั้งหมดจนสุด

• สำ�หรับรุ่น MT:

 ให้คันเกียร์อยู่ในตำ�แหน่ง N

 เหยียบแป้นคลัตช์จนสุดค้�งไว้

•  สำ�หรับรุ่น AT:

 ให้คันเกียร์อยู่ในตำ�แหน่ง P หรือ N

 เหยียบแป้นเบรกค้�งไว้

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงก�รใช้คว�มเร็วสูงหรือเร่งเครื่องสูงก่อนเครื่องยนต์จะมี

อุณหภูมิสูงพอสำ�หรับก�รทำ�ง�น

ให้สวิตช์กุญแจอยู ่ในตำ�แหน่ง ON และรอจน “ไฟแสดงหัวเผ�  

(สีเหลือง)” บนหน้�ปัดดับ บิดกุญแจไปที่ตำ�แหน่ง START เพื่อสต�ร์ท

เครื่องยนต์ หลังจ�กเครื่องยนต์เริ่มทำ�ง�น ให้ปล่อยกุญแจทันที แล้ว

สวิตช์กุญแจจะย้อนกลับม�ที่ตำ�แหน่ง ON โดยอัตโนมัติ

สำ�หรับรถที่ติดตั้งระบบ PEPS กรุณ�ดู “สวิตช์กุญแจ” และ “ระบบ

สต�ร์ทแบบไร้กุญแจ” ในหัวข้อนี้

หมายเหต:ุ	ระหว่างสตาร์ท	อย่าให้มอเตอร์สตาร์ทท�างานเกนิ	10	วนิาที 
หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ท	รออย่างน้อย	30	วินาทีหลังจากปิดสวิตช์ 
กุญแจแล้วลองใหม่อีกครั้ง	เม่ืออุณหภูมิโดยรอบลดลง	อาจใช้เวลา 
ในการสตาร์ทเคร่ืองยนต์มากขึน้ตามไปด้วย	ดงันัน้กรุณาปิดเคร่ืองใช้ 
ไฟฟ้าทีไ่ม่จ�าเป็นทัง้หมดชัว่คราวในระหว่างการสตาร์ท	ในสภาพอากาศ 
ที่อุณหภูมิต�่ากว่า	-25°C	กรุณาจอดรถในโรงรถ
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การอุ่นเครื่อง

เมือ่เคร่ืองยนต์มีอณุหภมูค่ิอนข้�งตำ�่ ก�รอุน่เครือ่งโดยทีร่ถอยูใ่นสถ�นะ 

หยุดนิ่งอ�จส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ แนะนำ�ให้ขับรถทันทีหลังจ�ก 

เครือ่งยนต์สต�ร์ท

โหมดปกป้องตนเอง

ห�กเครื่องยนต์ขัดข้องในระหว่�งก�รขับขี่ซึ่งอ�จส่งผลต่อสมรรถนะ

ก�รขบัขีไ่ด้ ระบบเครือ่งยนต์จะเข้�สู ่ “โหมดปกป้องตนเอง” ในกรณนีี้  

“ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง (สีเหลือง)” บนหน้�จอศูนย์ข้อมูลจะเริ่ม 

กะพริบและไม่ดบัไป กรณุ�ตดิต่อศนูย์บรกิ�รให้ตรวจสอบทนัที

การดับเครื่อง

บดิสวติช์กญุแจจ�กตำ�แหน่ง ON ไปที ่OFF เพือ่ดบัเครือ่งยนต์ 

สำ�หรับรถที่ติดตั้งระบบ PEPS กรุณ�ดู “สวิตช์กุญแจ” และ “ระบบ

สต�ร์ทแบบไร้กญุแจ” ในหวัข้อนี้

ใส่เบรกมอื

ข้อควรระวัง

สำ�หรับรถที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบ�  

10 วิน�ทีก่อนจะดับเครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่�แบริ่งของเทอร์โบช�ร์จ

ได้รับก�รหล่อลื่นอย่�งทั่วถึงในระหว่�งที่ลดคว�มเร็ว

การขบัขี่	

“การรนัอนิ”	ส�าหรบัรถใหม่

ไม่จำ�เป็นต้องตั้งใจ “รันอิน” รถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้ง�นรถ 

ในระยะย�ว แนะนำ�ว่�ท่�นควรปฏบิติัดังน้ี:

ภ�ยใน 3,000 กม. แรก:

• หลกีเลีย่งก�รขบัขีด้่วยคว�มเรว็สงูและเปลีย่นเกยีร์บ่อยๆ

• อย่�เหยยีบแป้นคนัเร่งจนสดุไม่ว่�จะอยูใ่นเกยีร์ใด

• อย่�ปล่อยให้เครือ่งเดนิช้�ๆ ด้วยคว�มย�กลำ�บ�กไม่ว่�จะอยูใ่นเกยีร์ใด

• กรณุ�หลกีเลีย่งก�รใช้เบรกฉกุเฉนิม�กเกนิไป

หลังจ�กระยะท�งเกิน 3,000 กม. แล้ว ค่อยๆ เพิ่มคว�มเร็วรถจนถึง

คว�มเรว็สงูสดุทีอ่นุญ�ตได้

หลกีเลีย่งการใช้ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์สงูเพ่ือปกป้อง

เคร่ืองยนต์	ลดการสิน้เปลอืงน�า้มันเชือ้เพลงิ	ลดระดบัเสยีง

ของเคร่ืองยนต์	และรักษาสิง่แวดล้อม
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การขับข่ี	

ในระหว่างการขบัข่ี	อย่าวางภาชนะใส่น�า้มนัเชือ้เพลงิไว้ในรถ	 

มฉิะนัน้อาจเกิดไฟไหม้หากรัว่ไหล

ข้อควรระวัง

ในระหว่�งก�รขับขี่ อย่�ว�งเท้�พักไว้บนแป้นคลัตช์ มิฉะนั้นคลัตช์

อ�จสึกหรอ/เสียห�ยได้

เมือ่ขบัขีบ่นถนนทีอ่นัตร�ย เช่น ปกคลมุด้วยนำ�้ หมิะ นำ�้แขง็ โคลน ทร�ย 

ฯลฯ กรุณ�ปฏิบัติดังนี้:

• ลดคว�มเร็ว ขบัขีด้่วยคว�มระมัดระวัง และรกัษ�ระยะเบรกให้ม�กขึน้

• หลีกเลี่ยงก�รเบรก บังคับเลี้ยว หรือเร่งคว�มเร็วอย่�งกะทันหัน

• ใช้ทร�ยหรือวัสดุกันลื่นอื่นๆ ใต้ล้อขับเคลื่อนหรือติดตั้งโซ่พันล้อ 

 เพื่อเพิ่มแรงฉุดล�กเมื่อรถติดนำ้�แข็ง หิมะ หรือโคลน

การลื่นไถล

ห�กรถของท่�นลื่นไถลบนถนนเปียก ท่�นจะไม่ส�ม�รถควบคุมรถได้

เนือ่งจ�กแรงเสยีดท�นระหว่�งถนนกับย�งลดลง พ้ืนผวิถนนท่ีแตกต่�งกัน 

แรงดันลมย�ง และคว�มเร็วรถล้วนส่งผลให้เกิดก�รลื่นไถล ก�รลื่นไถล 

นั้นอันตร�ยม�ก

ข้อควรระวัง

ห�กเครื่องยนต์ดับในนำ้�โดยอุบัติเหตุ อย่�รีสต�ร์ทเครื่องยนต ์

ด้วยตนเอง กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รทันที

วิธีดีที่สุดที่จะหยุดก�รลื่นไถลคือ ลดคว�มเร็วในก�รขับขี่ลงและ 

เพิ่มคว�มระมัดระวังเมื่อท่�นรู้สึกว่�ถนนเปียก

การขบัขีล่ยุน�า้

เพื่อป้องกันรถเสียห�ย เมื่อต้องผ่�นถนนที่มีนำ้�ขัง กรุณ�ปฏิบัติดังนี้:

• ตรวจดูระดับนำ้�ก่อนจะลุยนำ้�ไป สำ�หรับรถที่มีแชสซีสูง (คว�มสูง 

 ขน�ดภ�ยนอกคือ 1809 มม.) คว�มลกึในก�รลยุนำ�้สงูสุดของรถคอื 

 55 ซม. สำ�หรบัรถทีม่แีชสซตีำ�่ (คว�มสงูขน�ดภ�ยนอกคอื 1722 มม.) 

 คว�มลึกในก�รลุยนำ้�สูงสุดของรถคือ 48 ซม.  

• คว�มเร็วในก�รขับขี่ไม่ควรเกิด 10 กม./ชม.  

• คลื่นท่ีเกิดจ�กรถคันหน้�และก�รลุยไปข้�งหน้�อ�จเกินคว�มลึก 

 ในก�รลุยนำ้�ที่รับได้  

• เพื่อป้องกันรถเสียห�ย กรุณ�ขับขี่ออกจ�กถนนที่มีแอ่งนำ้�โดยเร็ว 

 ที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้
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น�้าและโคลนจะส่งผลต่อระบบเบรกและท�าให้ระยะเบรก

เพิ่มขึ้น	ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้!

•	 เหยียบแป้นเบรกเล็กน้อยเพื่อให้ชิ้นส่วนเบรกแห้งและ 

	 สมรรถนะกลับมาดังเดิม

•	 อย่าใช้เบรกฉุกเฉินเมื่อขับขี่บนถนนลื่น

หมายเหตุ:	 เครื่องยนต์	 ระบบส่งก�าลัง	 ระบบเกียร์	 และระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ของรถอาจเสียหายอย่างร้ายแรงหลังจากขบัขีผ่่านถนน
ทีมี่แอ่งน�า้	น�า้เคม็มฤีทธิกั์ดกร่อน	ชิน้ส่วนต่างๆ	บนรถท่ีเปียกน�า้เคม็จะ
ต้องล้างออกด้วยน�า้สะอาด

อุปกรณ์ฟอกไอเสีย

อุปกรณ์ฟอกไอเสียจะปล่อยความร้อนสูง	 (แม้จะเป็นระยะ 

เวลาสั้นๆ	หลังจากเครื่องยนต์ดับ)	ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟไหม้

อย่าใช้งานหรือจอดรถบนวัตถุท่ีติดไฟได้	 (เช่น	กระดาษ	

หญ้าแห้ง	หรือใบไม้ร่วง)

เม่ือเครือ่งยนต์ก�าลงัท�างานหรอืหลงัจากดบัไปแล้วระยะหนึง่	

ก่อนท่ีอปุกรณ์ฟอกไอเสยีจะเยน็ลง	อย่าให้ส่วนใดของร่างกาย 

สัมผัสกับระบบไอเสีย

อปุกรณ์ฟอกไอเสยีทีติ่ดต้ังในระบบไอเสยีน้ีใช้ลดมลภ�วะของไอเสยี
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ข้อควรระวัง น�้ามันเชื้อเพลิง 

ฝาปิดถังน�้ามัน

ก่อนจะเปิดฝ�ปิดถงันำ�้มนั      กรณุ�เปิดสวติช์เปิดฝ�ช่องเตมินำ�้มนัเชือ้เพลงิ        

ทีป่ระตูคนขบัก่อน จ�กน้ันเปิดฝ�ช่องเติมนำ�้มนัเชือ้เพลงิจ�กภ�ยในรถ

หมุนฝ�ปิดถังนำ้�มันทวนเข็มน�ฬิก�เพื่อถอดออกแล้วยึดไว ้กับ 

ข�ยึดของฝ�ช่องเติมนำ้�มัน จ�กนั้นจึงเติมนำ้�มันเชื้อเพลิง หลังจ�กเติม

นำ้�มันเชื้อเพลิงแล้ว ต้องได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้งเมื่อหมุนฝ�ปิดถังนำ้�มัน 

ต�มเข็มน�ฬิก� ซึ่งแสดงว่�ฝ�ปิดถังนำ้�มันแน่นดีแล้ว จ�กนั้นปิดฝ�ช่อง 

เติมนำ้�มันเชื้อเพลิง

เพื่อป้องกันอุปกรณ์ฟอกไอเสียเสียห�ย ควรปฏิบัติต�ม 

ข้อควรระวังต่อไปนี้:

• ใช ้นำ้ �มันเชื้อเพลิงที่ เหม�ะสมกับรถของท ่�น บริ ษัทจะ 

 ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อคว�มผิดพล�ดในก�รเติมนำ้�มันเชื้อเพลิง 

 ผิดประเภท ห�กท่�นเติมนำ้�มันเชื้อเพลิงผิดประเภทโดยไม่ตั้งใจ 

 กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รเพื่อแก้ไขทันที อย่�สต�ร์ทเครื่องยนต์

•  ห�กรถสต�ร์ทได้ย�กหรือสมรรถนะก�รขับขี่ลดลงในระหว่�ง 

 ก�รขับขี่ กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบ

• อย่�ขับขี่โดยที่นำ้�มันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับตำ่� เคร่ืองยนต์อ�จ 

 ไม่ส�ม�รถสต�ร์ทห�กนำ้�มันเชื้อเพลิงหมด

• อย่�สต�ร์ทโดยก�รเข็นรถหรือล�กจูงรถ

• อย่�ดับเครื่องยนต์ในระหว่�งก�รขับขี่
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การเติมน�้ามันเชื้อเพลิง

ห้ามผสมน�า้มนัเช้ือเพลงิกับน�า้มนัเคร่ือง	น�า้มนัก๊าด	พาราฟิน 

น�้า	หรือของเหลวอ่ืนๆ	 เพื่อใช้งาน	 เพราะอาจท�าให้ระบบ

น�้ามันเชื้อเพลิงเสียหาย

อย่าเติมน�้ามันเชื้อเพลิงมากเกินไปจนสามารถมองเห็น

น�้ามันในช่องเติมหรือล้นออกมา	ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวท่าน

และคนอื่นๆ

กรุณ�เลือกใช้นำ้�มันเชื้อเพลิงต�มท่ีระบุไว้บนป้�ยท่ีช่องเติมของ

ถังนำ้�มันเช้ือเพลิง ใช้นำ้�มันดีเซลที่มีซัลเฟอร์ตำ่�กว่� 50 ppm ของ

เครื่องยนต์ Euro IV แนะนำ�ให้ใช้นำ้�มันดีเซลที่ผ่�นม�ตรฐ�น Euro IV  

หรือสูงกว่�

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันน�้ามันเชื้อเพลิงล้นออกมา	กรุณาหยุดเติมน�้ามัน

เชื้อเพลิงเมื่อหัวจ่ายน�้ามันหยุดโดยอัตโนมัติ	หากท่านยัง

เติมน�า้มนัต่อไปอกี	ถงัน�า้มนัจะเตม็เกนิไปและน�า้มนัอาจล้น

ออกมาเมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นหรือรถเลี้ยว

• แนะนำ�ให้ใช้นำ�้มนัเชือ้เพลงิคณุภ�พสงู ปร�ศจ�กส�รเตมิแต่งหรอื 

 ส�รทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องยนต์อื่นๆ

• ห�กท่�นเติมนำ้�มันเชื้อเพลิงผิดประเภทโดยไม่ตั้งใจกรุณ�ติดต่อ 

 ศูนย์บริก�รเพื่อแก้ไขทันที อย่�สต�ร์ทเครื่องยนต์ในเวล�นี้ ห�ก 

 สต�ร์ทเครือ่งยนต์โดยใช้นำ�้มนัเชือ้เพลงิผดิประเภทช้ินส่วนระบบ 

 นำ้�มันเชื้อเพลิงอ�จเสียห�ยอย่�งร้�ยแรง คว�มเสียห�ยเช่นนี้จะ 

 ไม่ครอบคลุมในก�รรับประกัน
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การประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง

มีส�มปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รใช้นำ้�มันเชื้อเพลิง:

• โหมดก�รบำ�รุงรักษ�รถ

 – กรณุ�ไปท่ีศนูย์บรกิ�รเพ่ือบำ�รงุรกัษ�รถเป็นประจำ�ต�มท่ีกำ�หนดไว้ 

 ใน “คู่มือก�รรับประกันและก�รบำ�รุงรักษ�”

 – ตรวจสอบแรงดันลมย�งเป็นระยะๆ

• โหมดก�รขับขี่รถ

 – หลกีเลีย่งก�รขับขีด้่วยคว�มเรว็สงูทีเ่กยีร์ตำ�่ (ควรเปลีย่นเกียร์) มฉิะนัน้ 

 จะสิ้นเปลืองนำ้�มันม�กกว่�

 – ก�รสต�ร์ทในสภ�พเย็นและ/หรือก�รขับขี่ระยะสั้นบ่อยๆ จะสิ้น 

 เปลืองนำ้�มันม�ก

 – รถจะใช้นำ�้มนัเช้ือเพลงิม�กเมือ่ขบัขีบ่นถนนทีม่สีิง่กีดขว�ง คดเคีย้ว 

 หรือขับขึ้นเนิน

 – คำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงต่�งๆ เพื่อหลีกเลี่ยงก�รใช้เบรกฉุกเฉิน

 – ตรวจดูว่�ได้ปลดเบรกมือเรียบร้อยแล้วระหว่�งก�รขับขี่

• โหลดของรถ

 – ยิง่โหลดหนกัเท่�ไรก็ยิง่ใช้นำ�้มนัเชือ้เพลงิม�กขึน้เท่�นัน้ อย่�เพิม่โหลด 

 โดยไม่จำ�เป็น

ข้อควรระวังในการขับขี่ต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านประหยัด

น�้ามันเชื้อเพลิงและรักษาสิ่งแวดล้อม

•		 ตรวจดูให้แน่ใจว่าแรงดันลมยางถูกต้อง

•		 หลีกเล่ียงการเร่งความเร็วทันทีหลงัจากสตาร์ทและหลกีเลีย่ง 

	 การเหยียบแป้นคันเร่งจนสุด

•		 ไม่ควรขับขี่ที่เกียร์ต�่านานเกินไป

•		 พยายามใช้เกียร์สูงสุดเมื่อเครื่องยนต์ท�างานนิ่งแล้ว

•	 ค�านึงถึงส่ิงกีดขวางต่างๆ	ทางแยกทางโค้งหักศอกหรือ 

	 ไฟจราจรและปรับความเรว็รถให้สอดคล้องกนัไว้ล่วงหน้า

•		 หากคาดว่าการจราจรจะติดขัดเป็นเวลานานหรือจ�าเป็น 

	 ต้องรอนานกรุณาดับเครื่องยนต์ถ ้าสภาพแวดล้อม 

	 เอื้ออ�านวย
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ข้อควรระวังส�าหรับอากาศหนาว

ห้ามใช้น�้ามันก๊าดเป็นสารเติมแต่ง

เพื่อลดปัญห�ท่ีอ�จเกิดข้ึนในสภ�พอ�ก�ศหน�ว กรุณ�ปฏิบัติต�ม 

คำ�แนะนำ�ต่อไปนี้:

• กรุณ�ใช้นำ้�มันเชื้อเพลิงที่ผ่�นข้อกำ�หนดสำ�หรับฤดูหน�ว

• จอดรถในพ้ืนท่ีท่ีส�ม�รถรักษ�อุณหภูมินำ้�มันเชื้อเพลิงให้สูงกว่�  

 -9°C ได้

• เติมนำ�้มนัเช้ือเพลงิหลงัจ�กขบัขีท่กุวัน ก�รปฏบิตัเิช่นนีจ้ะช่วยลดโอก�ส 

 ทีน่ำ้�มันเชื้อเพลิงจะควบแน่นและลดผลกระทบต่อคุณภ�พนำ้�มัน 

 จ�กนำ้�ที่เกิดขึ้นเพร�ะอุณหภูมิสูงขึ้นหลังก�รควบแน่น

• เปลี่ยนไส้กรองนำ้�มันเช้ือเพลิงต�มระยะเวล�ท่ีแนะนำ�

• รักษ�กำ�ลังไฟของแบตเตอรี่ให้อยู่ในสถ�นะปกติ

ข้อควรระวัง

ส�รเติมแต่งอ�จลดคุณสมบัติในก�รหล่อลื่นของนำ้�มันเชื้อเพลิง 

เพิ่มก�รสึกหรอ และทำ�ให้เครื่องยนต์และหัวฉีดนำ้�มันเชื้อเพลิง

เสียห�ย

เกยีร์ธรรมดา

การเปลีย่นเกยีร์

ระหว่�งก�รเปลีย่นเกยีร์ ให้เหยยีบแป้นคลตัช์จนสดุ จ�กนัน้จึงเลือ่น 

คันเกยีร์ หลงัจ�กเปลีย่นเกยีร์แล้ว ให้ปล่อยแป้นคลตัช์ช้�ๆ

ปุ่มคนัเกยีร์จะระบเุกยีร์ทัง้หมด

เกียร์ธรรมดา	6	สปีด

เกยีร์ 6: ดันคนัเกยีร์ไปท�งขว�จนสดุด้วยแรงทีม่�กกว่�แรงดันสปรงิ 

จ�กนั้นจึงดันลงข้�งล่�ง เมื่อเปลี่ยนไปเกียร์ 5 อย่�ใช้แรงดันด้�นข้�ง 

ไปท�งซ้�ย มิฉะนั้นเกียร์อ�จเลื่อนไปที่เกียร์ 3 โดยไม่ตั้งใจ และส่งผลให ้

เครื่องยนต์มีคว�มเร็วสูงเกินไป



การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

120

 เมือ่รถสต�ร์ทหรอืสวิตช์กญุแจอยูใ่นตำ�แหน่ง “ON” ให้เหยยีบ

แป้นเบรกค้�งไว้ จ�กน้ันกดปุม่ปลดลอ็กด้�นหน้�บนคนัเกียร์ในระหว่�ง

ก�รเปลีย่นเกยีร์

 กดปุม่ปลดลอ็กด้�นหน้�บนคนัเกยีร์เพือ่เลือ่นคนัเกยีร์

 คนัเกยีร์ยงัส�ม�รถเลือ่นได้โดยไม่ต้องกดปุม่ปลดลอ็ก

เกียร์ R: ให้คันเกียร์อยู่ในตำ�แหน่ง N ดันคันเกียร์ไปข้�งซ้�ยจนสุดโดย

กดปุ่มด้�นหน้�มือจับคันเกียร์ จ�กนั้นดันขึ้นไปข้�งบน

ข้อควรระวัง

ก่อนจะเลื่อนเข้�/ออกจ�กเกียร์ R รถจะต้องหยุดนิ่งสนิท เหยียบ

แป้นคลัตช์ แล้วสักครู่จึงเปลี่ยนไปที่เกียร์ R ก�รเปลี่ยนเกียร์ขึ้น 

จะต้องทำ�ไปต�มลำ�ดับ ห้�มออกสต�ร์ทที่เกียร์ 2 ไม่ควรเลื่อนเกียร์

ไปที่เกียร์ N เพื่อชะลอรถด้วยแรงเฉื่อย ห้�มเข้�เกียร์ N โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งเมื่อขับรถลงเนิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันตัวประส�นเฟืองและ 

แบริ่งประเภทต่�งๆ ไหม้เสียห�ย

เกยีร์อตัโนมตัิ

การท�างาน
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เกียร์อัตโนมัติประกอบด้วยเกียร์ขับเคลื่อน 6 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง 

1 เกียร์ ส�ม�รถเข้�เกียร์แต่ละเกียร์ได้โดยอัตโนมัติต�มตำ�แหน่งของ

คันเกียร์

เพ่ือให้ก�รขับขี่ร�บรื่น เหยียบแป้นเบรกเมื่อเลื่อนจ�ก N (เกียร์ว่�ง)  

ไปยังเกียร์ขับเคลื่อนหรือถอยหลัง

ตรวจสอบสภาพโดยรอบว่ามผีูค้นอยูใ่กล้รถหรอืไม่โดยเฉพาะ 

เด็กเลก็	ก่อนจะเข้าเกยีร์	D	(ขบัเคล่ือน)	หรอืเกยีร์	R	(ถอยหลัง)

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในต�าแหน่ง	P	(จอด)	ก่อนจะ

ลุกจากที่นั่งคนขับ	จากนั้นใส่เบรกมือและดับเครื่องยนต์

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันระบบเกียร์เสียห�ย อย่�เร่งเครื่องยนต์พร้อมกับเหยียบ 

แป้นเบรกและเข้�เกียร์ R (ถอยหลัง) หรือเกียร์ขับเคลื่อนอื่นๆ 

เมื่อจอดรถบนเนิน อย่�ให้รถยึดเก�ะด้วยกำ�ลังเครื่องยนต์ แต่ให้ใช ้

เบรกหรอืเบรกมอื เม่ือเครือ่งยนต์หมนุท่ีคว�มเร็วสงูกว่�คว�มเรว็รอบ 

เดินเบ� อย่�เลื่อนจ�กเกียร์ N (ว่�ง) หรือเกียร์ P (จอด) ไปยังเกียร์ D 

(ขับเคลื่อน) หรือเกียร์ R (ถอยหลัง)

เกียร์

P	(จอด)

การเข้าเกียร์	P	(จอด)	ขณะที่รถก�าลังแล่นจะท�าให้ระบบ

เกียร์เสียหาย	อย่าใช้เกียร์	P	(จอด)	แทนเบรกมือ	ตรวจดู

ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ที่เกียร์	P	(จอด)	และใส่เบรกมือให้

เรียบร้อย

จอดรถให้นิ่งสนิทก่อนจะเลื่อนไปที่ตำ�แหน่ง P (จอด) เฟืองเอ�ต์พุต

ของระบบเกียร์จะล็อกในตำ�แหน่งนี้เพื่อป้องกันล้อขับเคลื่อนที่

R	(ถอยหลัง)

จอดรถให้นิง่สนทิก่อนจะเลือ่นเข้า/ออกจากเกยีร์	R	(ถอยหลงั)	

การเล่ือนไปทีเ่กยีร์	R	ขณะทีร่ถก�าลงัแล่นจะท�าให้ระบบเกยีร์ 

เสียหาย

เกียร์ R ใช้สำ�หรับถอยรถ

N	(เกียร์ว่าง)

ทั้งรถและระบบเกียร์จะไม่ได้ล็อก รถจะเคลื่อนลงจ�กเนินที่ล�ดเอียง 

เล็กน้อยได้อย่�งอิสระ เว้นว่�จะเหยียบเบรกไว้หรือใส่เบรกมือ
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D	(ขับเคลื่อน)

นี่เป็นตำ�แหน่งเกียร์ขับเคลื่อนโดยรวม ระบบเกียร์จะเปลี่ยนไปยัง

เกียร์ทั้ง 6 เกียร์โดยอัตโนมัติต�มลำ�ดับ เพื่อให้ก�รใช้นำ้�มันเชื้อเพลิงมี

ประสิทธิภ�พที่สุดและมีกำ�ลังสูงสุด

ระหว่�งก�รเร่งแซงหรอืก�รขึน้เนนิ ให้เหยยีบแป้นคนัเร่งจนสดุ ระบบเกยีร์ 

จะเปลี่ยนเกียร์ลงโดยอัตโนมัติให้มีกำ�ลังเพิ่มขึ้น

M	(แมนนวล)

ไม่ว่�รถจะเดินเบ�หรือกำ�ลังแล่น ท่�นส�ม�รถเลือกโหมดแมนนวลได้ 

โดยเปลี่ยนคันเกียร์จ�กเกียร์ D (ขับเคลื่อน) ม�เป็นเกียร์ M (แมนนวล) 

ย้อนกลับไปยังเกียร์ D (ขับเคลื่อน) โดยดันคันเกียร์กลับไปยังตำ�แหน่ง 

D (ขับเคลื่อน)

เมื่อเทียบกับเกียร์ธรรมด� เกียร์อัตโนมัติจะส�ม�รถเปลี่ยนเกียร์ได้

ขณะที่เหยียบคันเร่งในโหมดแมนนวล

(+): ดันคันเกียร์ขึ้นหนึ่งครั้งไปยังเกียร์ที่สูงกว่�

(-): ดึงคันเกียร์ลงหนึ่งครั้งไปยังเกียร์ที่ตำ่�กว่�

หมายเหตุ:	 ไม่จ�าเป็นต้องกดปุ่มปลดล็อกท่ีด้านหน้าคนัเกยีร์และคนัเกยีร์ 
สามารถคืนกลับได้โดยอัตโนมัติ

การปลดล็อกเกียร์	P	แบบแมนนวล

ในกรณีที่แบตเตอรี่หมดหรือคอมพิวเตอร์ระบบเกียร์ล้มเหลว รถจะไม่

ส�ม�รถระบุสัญญ�ณจ�กแป้นเบรกได้ ดังนั้นจึงต้องปลดล็อกเกียร์ P 

แบบแมนนวล เข็นรถไปยังท่ีปลอดภัย งัดฝ� SHIFT LOCK บนแผง 

คันเกียร์ออกต�มที่แสดงในภ�พ เสียบดอกกุญแจและกด (โดยไม่ปล่อย) 

“ปุ่มปลดล็อกเกียร์ P” ที่อยู่ใต้ฝ� ขณะที่ยึดคันเกียร์ไว้และกดปุ่มล็อก

บนคันเกียร์เพื่อดึงคันเกียร์ออกจ�กเกียร์ P ไปที่เกียร์ N จ�กน้ันนำ� 

ชิ้นส่วนที่ถอดออกม�กลับเข้�ที่และเข้�เกียร์ P หลังจ�กจอดรถ
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พวงมาลัยเพาเวอร์

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก

รถนีติ้ดต้ังพวงม�ลยัเพ�เวอร์ไฮดรอลกิ ดงันัน้คนขบัยงัคงควบคมุก�รบงัคบั 

เลีย้วได้อย่�งเตม็ทีใ่นกรณทีีไ่ฮดรอลกิล้มเหลว เพยีงแต่จำ�เป็นต้องออกแรง 

ม�กขึน้เพือ่ใช้ง�นพวงม�ลยั

การขับเคลื่อนสี่ล้อ	(4WD)

สวิตช์ 4WD ซึง่อยูด้่�นหน้�ทีพ่กัแขนตรงกล�งใช้เลอืกโหมดขบัเคลือ่น 

2H, 4H หรอื 4L

ค�าแนะน�าก่อนจะใช้งาน	4WD

• เมื่อเลือกโหมด 4H/4L บนถนนที่เรียบและแห้ง ก�รสึกหรอของย�ง

จะเพิ่มขึ้น เสียงรถดังขึ้น และชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อนมีแนวโน้ม

จะเสียห�ยได้ ในขณะเดียวกันยังมีคว�มเสี่ยงในก�รขับขี่ด้วย ดังนั้น

จึงควรใช้โหมด 2H แทนโหมด 4H/4L กับถนนที่มีสภ�พดังกล่�ว

• ก�รเลีย้วมมุกว้�งจะไม่ส�ม�รถทำ�ได้ในโหมด 4H/4L มฉิะนัน้จะทำ�ให้ 

ชิน้ส่วนระบบส่งกำ�ลงัเสยีห�ยและย�งสกึหรอผิดปกต ิในกรณทีีร้่�ยแรง 

อ�จถึงขั้นทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุพลิกควำ่�ได้



การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

124

• ห้�มเลือกโหมด 4H/4L บนถนนที่มีก�รยึดเก�ะสูง (ถนนในเมือง

ท�งด่วน ฯลฯ) ต้องควบคุมคว�มเร็วให้ตำ่�กว่� 80 กม./ชม.

ในโหมด 4H และ 30 กม./ชม. ในโหมด 4L และระบบจะส่งเสยีงเตอืน

เมื่อคว�มเร็วสูงเกิน 80 กม./ชม.

• ห�กไฟแสดง 4H หรือ 4L ไม่สว่�งหรือดับเมื่อใช้ง�นสวิตช์ 4WD หรือ

“ไฟเตอืน 4WD ขดัข้อง (สีแดง)”           สว่�ง  กรุณ�ไปทีศ่นูย์บรกิ�ร

เพือ่นำ�รถไปตรวจสอบทนัที

ค�าแนะน�าในการสลับระหว่าง	2WD	กับ	4WD

สวิตช์ 4WD

ไฟแสดง 
โหมด 4WD 2H 4H 4L

โหมดก�ร 
ขับเคลื่อน 2H

4H (4WD
คว�มเร็วสูง)

4L (4WD
คว�มเร็วตำ่�)

สภ�พ 
ก�รขับขี่

ใช้โหมดก�รขบั
เคลือ่นปกติบนถนน
ที่มีก�รยึดเก�ะสูง 
เช่น ท�งด่วน ถนน
ในเมอืง และถนน
อื่นๆ ที่อยู่ใน
สภ�พดี

สำ�หรับถนนที่ม ี
ก�รยึดเก�ะตำ่� 
เช่น ถนนที่ปกคลุม
ด้วยหิมะ ทุ่งหญ้� 
เต็มไปด้วยโคลน
หรอืทร�ย และถนน 
อื่นๆ ที่สภ�พไม่ดี

สำ�หรับสภ�พ 
ก�รขับขี่แบบวิบ�ก 
ซึ่งใช้คว�มเร็วตำ่�
และแรงบิดสูง เช่น 
ก�รขบัขีผ่่�นแอ่งนำ�้ 
เนินเข� และหลมุ
บ่อต่�งๆ ฯลฯ

ข้อควรระวัง

เมือ่เข้�/ออกจ�กโหมด 4L ต้องหยดุรถ สำ�หรบัรุน่ MT ให้เหยยีบ

แป้นคลตัช์จนสุด ส่วนรุ่น AT ให้ดันคันเกียร์ไปที่ตำ�แหน่ง N จะใช้

เวล�ประม�ณ 5 วิน�ทีเพื่อสลับโหมด 4L กรุณ�รอจนกว่�จะสลับ

ไปยังเกียร์เป้�หม�ย ห�กไฟแสดงโหมด 4WD ติดสว่�งบนหน�้ปัด

แสดงว�่สลับไปเป็นโหมด 4WD เรียบร้อยแล้ว จ�กนั้นปล่อย 

แป้นคลัตช์หรือดันคันเกียร์ออกจ�กตำ�แหน่ง N ห้�มออกตัวโดย

เหยียบลงบนแป้นคันเร่งจนสุดในระหว�่งก�รสลับโหมด มิฉะนั้น

เกียร์ทร�นสเฟอร์จะเสียห�ยได้ง่�ย

การสลับระหว่าง	2H	กับ	4H

อย่าเลื่อนสวิตช์	4WD	จาก	2H	ไป	4H	ขณะที่ล้อก�าลัง

เลี้ยว/หมุน	เลื่อนหลังจากที่ล้อหยุดเลี้ยวหรือหยุดหมุน

เท่านั้น

• ขับขี่ต่อไปที่คว�มเร็วตำ่�กว่� 80 กม./ชม. และเลื่อนสวิตช์ 4WD จ�ก

2H ไป 4H ห�กเลื่อนสวิตช์ 4WD ที่คว�มเร็วสูงกว่� 80 กม./ชม.

“ไฟแสดง 4H” จะกะพริบและส่งเสียงเตือน

• เมื่อสลับจ�ก 2H ไป 4H “ไฟแสดง 4H” จะกะพริบระหว่�งที่

เปลีย่นเกยีร์ และจะสว่�งเป็นปกตหิลงัจ�กท่ีก�รทำ�ง�นเสรจ็สิน้แล้ว
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การสลับระหว่าง	4H	กับ	4L

หยุดรถ

ส�าหรับรุ่น	MT	ให้เหยียบแป้นคลัตช์จนสุดเมื่อสลับระหว่าง	

4H	กับ	4L	ส่วนรุ่น	AT	ให้ดันคันเกียร์ไปที่ต�าแหน่ง	N	เมื่อ

สลับระหว่าง	4H	กับ	4L

การสลบัจะสามารถท�าได้เม่ือเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวข้างต้น	 

มิฉะนั้นไฟแสดงโหมด	 4WD	 จะกะพริบเพื่อเตือนคนขับว่า 

การสลบัล้มเหลว

• เมื่อสลับจ�ก 4H ไป 4L “ไฟแสดง 4L” จะกะพริบระหว่�งที่ 

เปลีย่นเกยีร์ และจะสว่�งเป็นปกตหิลงัจ�กทีก่�รทำ�ง�นเสรจ็สิน้แล้ว

• เมื่อสลับจ�ก 4L ไป 4H “ไฟแสดง 4H” จะกะพริบระหว่�งที่ 

เปลีย่นเกยีร์ และจะสว่�งเป็นปกตหิลงัจ�กทีก่�รทำ�ง�นเสรจ็สิน้แล้ว

• ห�กไฟแสดงโหมด 4WD ไม่สว่�งหรือดับ ให้ขับรถไปข้�งหน้�ช้�ๆ

การสลับระหว่าง	2H	กับ	4L

หยดุรถ	

ส�าหรับรุน่	 MT	 ให้เหยยีบแป้นคลตัช์จนสดุเมือ่สลบัระหว่าง	

2H	กับ	4L	ส่วนรุ่น	AT	ให้ดันคันเกียร์ไปที่ต�าแหน่ง	N	เมื่อ

สลับระหว่าง	2H	กับ	4L

การสลบัจะสามารถท�าได้เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ล่าวข้างต้น 

มิฉะนั้นไฟแสดงโหมด	 4WD	 จะกะพริบเพื่อเตือนคนขับว่า 

การสลบัล้มเหลว

• เมือ่สลบัจ�ก 2H  ไป  4L “ไฟแสดง 4L” จะกะพรบิระหว่�งทีเ่ปลีย่นเกยีร์  

 และจะสว่�งเป็นปกติหลังจ�กที่ก�รทำ�ง�นเสร็จสิ้นแล้ว

• เมื่อสลับจ�ก 4L ไป 2H “ไฟแสดง 2H” จะกะพริบระหว่�งที่ 

 เปลีย่นเกยีร์ และจะสว่�งเป็นปกติหลงัจ�กทีก่�รทำ�ง�นเสรจ็สิน้แล้ว

• ห�กไฟแสดงโหมด 4WD ไม่สว่�งหรือดับ ให้ขับรถไปข้�งหน้�ช้�ๆ

• เมื่อสลับจ�ก 4H ไป 2H “ไฟแสดง 2H” จะกะพริบระหว่�งที่ 

 เปลีย่นเกยีร์ และจะสว่�งเป็นปกตหิลงัจ�กท่ีก�รทำ�ง�นเสรจ็สิน้แล้ว

• ห�กไฟแสดงโหมด 4WD ไม่สว่�งหรือดับ ให้ขับรถไปข้�งหน้�ช้�ๆ
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ระบบเบรก

เบรก

ระบบเบรกไฮดรอลิกท่อคู่

ระหว่างการขบัข่ี	หากท่อไฮดรอลกิท่อใดท่อหนึง่ล้มเหลว 

“ไฟเตือนระบบเบรกขดัข้อง	(สแีดง)”												 บนหน้าปัด 

จะสว่าง	ความล้มเหลวอาจท�าให้ระยะเหยียบแป้นเบรก

เพิ่มขึ้นและต้องใช้แรงมากขึ้น	ระยะเบรกยาวขึ้น	และรถ

อาจเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง	อย่าพยายามแก้ไขแรงดัน 

แป้นเบรกด้วยการเหยียบแล้วปล่อยสลับกัน	หากแรงดัน 

ในท่อเบรกท่อใดท่อหนึ่งล้มเหลว	ต้องหาสาเหตุ	กรุณา

หยุดรถทันทีด้วยความระมัดระวัง	ติดต่อศูนย์บริการให้

ตรวจสอบทันที	อย่าขับขี่ต่อไป

ห�กท่อไฮดรอลิกท่อใดท่อหนึง่ล้มเหลว อกีท่อหนึง่จะยงัคงทำ�ง�นต่อไป

สถานะปกติ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าพรมหรือวัตถุอื่นๆ	ไม่กีดขวางการท�างาน 

ของแป้นเบรก

อย่าใช้แป้นเบรกเป็นท่ีพักเท้า	เนือ่งจากจะท�าให้เบรกร้อนจดั 

ประสิทธิภาพลดลงและสึกหรอมาก	แผ่นเบรก/ฝักเบรก

ที่สึกหรอมากจะส่งเสียงหวีดส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

เบรกเมื่อใช้งานเบรก	กรุณาติดต่อศูนย์บริการให้ตรวจสอบ 

โดยเร็วที่สุด

ห�กเครื่องยนต์หยุดทำ�ง�นด้วยส�เหตุบ�งอย่�ง หม้อลมเบรกจะหยุด

ทำ�ง�นหลังจ�กใช้ง�นแป้นเหยียบ 2 ครั้ง เพื่อให้ได้แรงเบรกต�มปกติ 

จำ�เป็นต้องใช้แรงม�กข้ึนในก�รเหยยีบแป้น ในกรณนีีร้ะยะเบรกจะห่�งขึน้

ห�กไม่ได้ใช้ง�นรถบ่อยๆ หรอืจอดไว้ในโรงรถเป็นเวล�น�น ประสทิธภิ�พ 

ของระบบเบรกจะลดลงได้ กรณุ�ติดต่อศนูย์บรกิ�รให้ตรวจสอบโดยเร็ว 

ที่สุด
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สภาพเปียกชื้น

เมื่อขับข่ีในวันที่ฝนตกหนักหรือบนถนนที่เต็มไปด้วยโคลน	

ประสิทธิภาพของระบบเบรกจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด	 

ในเวลานี้ควรตรวจดูให้แน่ใจว่ามีระยะห่างจากรถคันหน้า

พอสมควร	เหยียบแป้นเบรกเล็กน้อยเป็นระยะๆ	เพ่ือให้ชิน้ส่วน 

แรงเสียดทานของเบรกแห้ง	 ในสภาพอากาศท่ีเปียกชื้นมาก	

อาจจ�าเป็นต้องท�าเช่นนี้ซ�้าทุกๆ	สองสามกิโลเมตร

ในฤดูหนาว	อาจมีน�้าแข็งหรือเกลือสะสมบนแผ่นเบรกและ 

ดิสก์เบรก	เหยียบแป้นเบรกเล็กน้อยเป็นระยะๆ	จะช่วยขจัด

น�้าแข็งและเกลือที่สะสมอยู่ได้

การขับขี่ลงเนินลาดชัน

เมื่อเบรกร้อนเกินไปจะท�าให้ประสิทธิภาพของเบรกลดลง	

ส่งผลให้รถเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

สำ�หรับเนินล�ดชันท่ีจำ�เป็นต้องใช้เบรกอย่�งสมำ่�เสมอ ควรเลือกใช้

เกียร์ตำ่�ก่อนก�รขับขี่ลงเนินเพื่อลดแรงเบรกที่ต้องใช้ง�น

ABS	(ระบบป้องกันล้อล็อก)

ABS ใช้ป้องกันล้อล็อกในก�รเบรกฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ท่�นส�ม�รถ

ควบคุมทิศท�งได้โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้ทักษะพิเศษใดๆ ในก�รขับขี่

ในก�รเบรกธรรมด� (พืน้ผวิถนนมแีรงเสยีดท�นม�กพอจะป้องกนัล้อลอ็ก) 

ABS จะไม่เปิดใช้ง�น

ระบบกระจ�ยแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBD) เป็นส่วนสำ�คัญของ 

ระบบเบรกใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พแรงเบรกทีล้่อหลังในกรณีทีโ่หลดเต็ม

กฎสำ�คัญสำ�หรับเบรกฉุกเฉินที่เปิดใช้ง�น ABS:

1 เหยียบแป้นคลัตช์ จ�กนั้นเหยียบแป้นเบรกจนสุด

2 หลบเลี่ยงสิ่งกีดขว�ง ไม่ว่�จะใช้แรงเบรกม�กเพียงใด ท่�นจะยัง 

ส�ม�รถควบคุมทิศท�งได้เสมอ
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ฟังก์ชัน	ABS

ABS	อาจไม่สามารถท�าให้ระยะเบรกส้ันลงได้	ขึ้นอยู่กับ

สภาพพื้นผิวถนนระยะเบรกจึงอาจต่างกันมาก	แท้จริงแล้ว

เมื่อรถที่ไม่มี	ABS	ขับขี่บนถนนบางประเภท	 (เช่น	ถนน

กรวดหรือมีหิมะ)	ระยะเบรกอาจสั้นกว่า

เมื่อรถวิ่งที่ความเร็วสูงหรือล้อหมุนบนพื้นถนนเปียกลื่น	

(หากมีน�้าบนพื้นผิวถนนยางจะไม่สามารถสัมผัสถนนได้

อย่างเต็มที่)	ABS	จะไม่สามารถท�าให้ระยะเบรกสั้นลงได้

เนื่องจากข้อจ�ากัดทางกายภาพ

ABS	ปกป้องท่านและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ	จากความ

เสี่ยงท่ีไม่จ�าเป็น	แต่ท่านยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเพื่อ

ความปลอดภัยและพิจารณาสภาพถนน	อากาศ	และการ

จราจรตามความเหมาะสม

ห�กแรงเบรกทีใ่ช้ม�กกว่�ก�รยดึเก�ะระหว่�งย�งกบัพืน้ ซึง่เพยีงพอจะ

ล็อกล้ออย่�งน้อยหนึง่ล้อ ABS จะทำ�ง�นโดยอตัโนมติั ท่�นจะได้ยินเสยีง 

สัน่สะเทือนอย่�งรวดเร็วและรู้สกึถงึแรงสัน่สะเทอืนเลก็น้อยผ่�นแป้นเบรก

แม้เมื่อทำ�ก�รเบรกฉุกเฉินบนพื้นผิวถนนลื่น ให้เหยียบแป้นคลัตช์และ

เหยียบแป้นเบรกจนสุด ABS จะทำ�ง�นทันทีและจะตรวจสอบคว�มเร็ว

ของแต่ละล้ออย่�งต่อเนื่อง และเปลี่ยนแรงดันเบรกต�มสภ�พของ 

แรงเสียดท�น

ทัง้น้ีเพือ่ป้องกนัล้อลอ็กและเพือ่ให้แน่ใจว่�จะส�ม�รถควบคมุทิศท�งได้

ข้อควรระวังส�าหรับการขับขี่รถที่มี	ABS

• ในกรณีที่เบรกฉุกเฉิน ให้เหยียบแป้นคลัตช์ ในขณะเดียวกันก็ให้ 

 เหยียบแป้นเบรกจนสุด

• ในกรณีที่เบรกธรรมด� ให้ใช้แรงที่สมำ่�เสมอบนแป้นเบรกและ 

 ไม่เหยียบแล้วปล่อยสลับกันอย่�งรวดเร็ว

• กรุณ�จำ�ไว้ว่�ยังต้องควบคุมก�รบังคับเลี้ยวขณะที่เบรก

• ABS ไม่ส�ม�รถขจัดคว�มเสี่ยงบ�งประเภทได้ เช่น ขับขี่เข้�ใกล้ 

 คนัหน้�ม�กเกนิไป ขบัขีบ่นถนนลืน่ และขับขีด้่วยคว�มเรว็สงูเกินไป

• ABS ไม่ส�ม�รถรับรองได้ว่�ระยะเบรกจะสั้น

• กรุณ�อย่�ตกใจ ห�กได้ยนิหรอืรูส้กึว่�แป้นเบรกสัน่สะเทอืนเลก็น้อย 

 นี่เป็นอ�ก�รปกติเมื่อ ABS ทำ�ง�น
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SCS	(ระบบควบคุมการทรงตัว)

ฟังก์ชัน	SCS

SCS ครอบคลมุฟังก์ชัน ABS, EBD, TCS, VDC, EBA, RMI, HHC และ HDC

เมื่อเร่ิมใช้ SCS ไฟแสดง SCS จะกะพริบบนแผงหน้�ปัด ท่�นอ�จได้ 

ยินเสียงหรือรู้สึกถึงก�รสั่นสะเทือนของแป้นเบรก ซึ่งเป็นอ�ก�รปกติ

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู ่ที่ตำ�แหน่ง “ON” ไฟแสดง SCS (สีเหลือง) 

จะสว่�งและดับหลังจ�ก 3 วิน�ที ในสภ�พก�รขับขี่ปกติ ไฟแสดง 

SCS จะดับและ SCS อยู่ในสถ�นะตรวจสอบ เมื่อไฟแสดง SCS 

กะพริบ แสดงว่� SCS กำ�ลังทำ�ง�น ท่�นอ�จได้ยินเสียงหรือรู้สึกถึง 

ก�รสั่นสะเทือนจ�กก�รทำ�ง�นของแป้นเบรก ซึ่งเป็นอ�ก�รปกต ิ

ในกรณีที่ SCS ล้มเหลว ไฟแสดง SCS จะสว่�งค้�งอยู่ กรุณ�นำ�รถไป

ยังศูนย์บริก�รเพื่อตรวจสอบ SCS

ส�ม�รถปิด SCS ได้ด้วยสวิตช์ SCS OFF และเมื่อปิดฟังก์ชัน SCS แล้ว 

จะเหลือแต่ฟังก์ชัน ABS และ EBD เท่�นั้น

EBD	(การกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์)

EBD ตรวจจับสภ�พก�รยึดเก�ะระหว่�งล้อกับพื้นโดยอัตโนมัติ และ

กระจ�ยแรงเบรกอย่�งเหม�ะสมไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ

ในก�รเบรกและเสถียรภ�พในก�รขับขี่

TCS	(ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี)

TCS ควบคุมแรงขับเคลื่อนเมื่อออกตัวและเร่งคว�มเร็วโดยอัตโนมัติ

เพื่อป้องกันล้อหมุนฟรี ทั้งนี้เพื่อรักษ�เสถียรภ�พของรถ

VDC	(ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว)

VDC เป็นระบบคอมพวิเตอร์ขัน้สงูซึง่ช่วยท่�นควบคมุทศิท�งก�รขับขีร่ถ 

ในสภ�พก�รขบัขีท่ีห่นกัหน่วง เมือ่คอมพวิเตอร์ตรวจพบคว�มแตกต่�ง 

ระหว่�งเส้นท�งก�รขับขี่ที่ค�ดไว้กับทิศท�งก�รขับขี่จริง ระบบ VDC  

อ�จเลอืกส่งแรงดนัเบรกไปยงัเบรกตวัใดตวัหนึง่หรอืหล�ยตวัเพือ่ช่วยให้ 

รถขับขี่อยู่ในทิศท�งที่ต้องก�ร

EBA	(ระบบเสริมแรงเบรก)

ในกรณีฉุกเฉิน แรงที่คนขับส่งไปยังแป้นเบรกมักจะไม่เพียงพอ EBA 

ส�ม�รถระบไุด้ว่�ก�รกระทำ�ทีร่วดเรว็น้ีส่งแรงไปยงัแป้นเบรกไม่เพยีงพอ

และเพิ่มแรงดันเบรกโดยอัตโนมัติให้ถึงระดับล็อก ช่วยลดระยะเบรก

ลงได้ม�ก

RMI	(ระบบป้องกันการพลิกคว�่า)

RMI ระบุแนวโน้มที่รถจะพลิกควำ่�ได้เร็วที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้ โดย

ตรวจสอบมุมเลี้ยวของพวงม�ลัยและก�รเร่งคว�มเร็วด้�นข้�ง แล้ว 

ส่งแรงเบรกไปยังล้อเพื่อป้องกันก�รพลิกควำ่�ให้ได้ม�กที่สุด
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HAS	(ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน)

เมื่อขับขี่รถขึ้นเนิน HAS ช่วยป้องกันรถไถลกลับลงม�หลังจ�กที่คนขับ

ปล่อยแป้นเบรก คนขับมีเวล�สูงสุด 1.5 วิน�ทีเพ่ือย้�ยเท้�ออกจ�ก

แป้นเบรกไปยังแป้นคันเร่งเพื่อออกตัวบนท�งล�ดชัน

HDC	(ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน)

เมื่อขับขี่ลงไปต�มถนนที่มีคว�มล�ดชันค่อนข้�งม�ก (4º ~ 26º) ห�ก

คว�มเร็วรถอยู่ระหว่�ง 8 ถึง 35 กม./ชม. คนขับไม่จำ�เป็นต้องเหยียบ

แป้นเบรกและแป้นคันเร่ง และรถจะแล่นท่ีคว�มเร็วตำ่�โดยอัตโนมัติ 

เพื่อให้แน่ใจว่�รถจะลงท�งล�ดชัดได้อย่�งมั่นคง ในกรณีนี้ คนขับ 

ยังส�ม�รถปรับคว�มเร็วรถที่ระบบควบคุมอยู ่ ได ้โดยอัตโนมัติ 

โดยใช้ง�นแป้นเบรกและแป้นคันเร่ง

เมื่อคว�มเร็วรถตำ่�กว่� 8 กม./ชม. หรืออยู่ระหว่�ง 35 ถึง 60 กม./ชม. 

HDC จะไม่ทำ�ง�นแต่อยู่ในสถ�นะเตรียมพร้อม 

เมื่อคว�มเร็วรถสูงกว่� 60 กม./ชม. จะออกจ�กฟังก์ชัน HDC  

โดยอัตโนมัติ รีสต�ร์ทระบบได้โดยกดสวิตช์ HDC อีกครั้ง

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำ�แหน่ง “ON” HDC จะถูกปิดไว้เป็นค่�เริ่มต้น 

และฟังก์ชันอื่นๆ ของ SCS จะอยู ่ในสถ�นะเตรียมพร้อมทั้งหมด 

เมื่อเปิดสวิตช์ HDC “ไฟแสดง HDC (สีเหลือง)”             ในหน้�ปัด

จะสว่�งและฟังก์ชัน HDC อยู่ในสถ�นะตรวจสอบ ห�ก HDC ทำ�ง�น 

“ไฟแสดง HDC (สีเหลือง)” จะกะพริบ ห�กไฟแสดงดับ แสดงว่� 

HDC ล้มเหลว กรุณ�นำ�รถไปยังศูนย์บริก�รเพื่อตรวจสอบ SCS เมื่อ

ปิดสวิตช์ HDC “ไฟแสดง HDC (สีเหลือง)” ในหน้�ปัดจะดับและ

ฟังก์ชัน HDC ปิดก�รใช้ง�น

รายละเอยีดการปิด	SCS	เม่ือระบบการขบัเคลือ่นสีล้่อ	(4WD)	อยูใ่น

โหมด	4L

เพ่ือให้ก�รขับข่ีบนถนนขรุขระและเปียกเป็นไปอย่�งร�บร่ืน หลังจ�ก 

ตรวจสอบแล้วว่�ระบบก�รขับเคลือ่นสีล้่อ (4WD) อยูใ่นโหมด 4L ระบบ 

SCS จะปิดโดยอัตโนมัติ ในเวล�นี้ “ไฟแสดง SCS OFF (สีเหลือง)” 

จะอยู่ในสถ�นะ ON และสวิตช์ SCS OFF ปิดก�รใช้ง�น ห�กตรวจสอบ 

พบว่�ระบบก�รขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) อยู่ในโหมด 4H หรือ 2H แล้ว 

ระบบ SCS จะกลับเปิดเองโดยอัตโนมัติ ในเวล�นี้ “ไฟแสดง SCS OFF 

(สีเหลือง)” จะดับ สำ�หรับร�ยละเอียดเกี่ยวกับโหมด 4L ของระบบก�ร

ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) กรุณ�ดู “ก�รขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)”
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ข้อควรระวงัส�าหรบัการขบัขีร่ถทีม่	ีSCS

SCS ส�ม�รถตรวจจับและวิเคร�ะห์สภ�พของรถและแก้ไขคว�ม 

ผิดพล�ดในก�รขับข่ีโดยใช้ม�ตรก�รป้องกันล่วงหน้�เพื่อให้แน่ใจ 

ในคว�มปลอดภัยแต่ทุกสิ่งมีขีดจำ�กัด ห�กคนขับขับขี่ด้วยคว�มเร็วสูง

เกินกำ�หนด อุปกรณ์เพื่อคว�มปลอดภัยต่�งๆ จะไม่ส�ม�รถช่วยได้

เบรกมือ

ใส่เบรกมือ

• เหยียบแป้นเบรกจนสุดเพื่อให้จอดนิ่งสนิท

• ใช้แรงดึงเบรกมือขึ้น

• สำ�หรับรถที่ติดตั้งเกียร์ธรรมด� ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่เกียร์ 1 

 (พื้นร�บหรือขึ้นเนิน) หรือเกียร์ R (ลงเนิน) เมื่อจอด สำ�หรับรถ 

 ที่ติดตั้งเกียร์อัตโนมัติให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่เกียร์ P เมื่อจอด

• ปล่อยแป้นเบรกและตรวจดูให้แน่ใจว่�รถอยู่ในสถ�นะนิ่งสนิทแล้ว

• ห�กรถยังเคลื่อนอยู่ ให้เพิ่มแรงในก�รดึงเบรกมือขึ้น



การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

132

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ท่ีตำ�แหน่ง “ON” และดึง เบรกมือ “ไฟเตือนระบบ

เบรกขัดข้อง (สีแดง)”              ในหน้�ปัดจะสว่�ง

การจอดบนทางลาด

เมื่อจอดบนท�งล�ดขึ้นเนิน ให้หันล้อหน้�ออกจ�กขอบถนน 

เมื่อจอดบนท�งล�ดลงเนิน ให้หันล้อหน้�เข้�ห�ขอบถนน

ปลดเบรกมือ

อย่าปลดเบรกมอืก่อนจะเปิดสวติช์กญุแจ	มฉิะนัน้รถอาจไถล 

ลงและไม่สามารถออกตัวบนทางลาดชันได้	 ก่อนการขับขี	่ 

ตรวจดวู่าได้ปลดเบรกมือเรียบร้อยแล้วและ	“ไฟเตือนระบบ

เบรกขัดข้อง	 (สีแดง)”	ในหน้าปัดดับแล้ว	 เนื่องจากการ 

ปลดเบรกเพียงบางส่วนท�าให้เบรกหลังเกิดความร้อนสูง	

ประสิทธิภาพลดลง	 และสึกหรอมากและอาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุได้

ดงึเบรกมอืขึน้เลก็น้อย จ�กนัน้กดปุม่ทีป่ล�ยคนัเบรกมอื และดันเบรกมอื 

ลงจนสุด

ไฟเตือน

ไฟเตือนที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรกประกอบด้วย “ไฟเตือนระบบเบรก 

ขัดข้อง (สีแดง)”, “ไฟเตือน ABS ขัดข้อง (สีเหลือง)”, “ไฟเตือน EBD 

ขัดข้อง (สีแดง)”, “ไฟแสดง SCS (สีเหลือง)”, “ไฟแสดง SCS OFF 

(สีเหลือง)” และ “ไฟแสดง HDC (สีเหลือง)” กรุณ�ดู “ไฟเตือนและ 

ไฟแสดง” ในบทก่อนก�รขับขี่
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

การควบคุมความเร็วอัตโนมัติอาจเป็นอันตรายได้หาก 

ไม่สามารถขับขี่ด้วยความเร็วคงที่ได้	ดังนั้นอย่าใช้การ

ควบคมุความเรว็อตัโนมัตบินถนนท่ีคดเคีย้วหรือมกีารจราจร 

หนาแน่น	นอกจากนี้ยังอันตรายหากใช้ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติขณะขับขี่บนถนนลื่น	บนถนนลักษณะนี้	

การเปลี่ยนแปลงแรงฉุดลากของยางอย่างรวดเร็วอาจท�าให้

ล้อหมุนฟรีและสูญเสียการควบคุมได้	อย่าใช้ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติบนถนนลื่น

รถของท่�นอ�จติดต้ังระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ ในก�รควบคุม

คว�มเร็วอัตโนมัติ ท่�นส�ม�รถรักษ�คว�มเร็วรถให้อยู่ที่ 40 กม./ชม. 

ขึ้นไปโดยไม่ต้องเหยียบแป้นคันเร่งบ่อยๆ ระบบควบคุมคว�มเร็ว

อัตโนมัติจะไม่ทำ�ง�นเมื่อคว�มเร็วรถตำ่�กว่� 40 กม./ชม.

สำ�หรับรถที่มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีหรือระบบควบคุมก�รทรงตัว 

ระบบจะเริ่มจำ�กัดก�รหมุนของล้อเมื่อระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ

ทำ�ง�น ในกรณีเช่นนี้ก�รควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติจะถูกปิดก�รใช้ง�น

โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

หากเปิดการควบคุมความเร็วอัตโนมัติไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน	

ท่านอาจแตะปุ่มและเข้าสู่สถานะควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

โดยบงัเอญิ	จากนัน้ท่านอาจตกใจและสญูเสยีการควบคมุรถ 

ดังนั้นให้สวิตช์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติอยู่ที่	“ปิด”	เสมอ

จนกว่าท่านจะต้องการใช้ฟังก์ชันควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

ปุ่มควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติอยู่บนพวงม�ลัย
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ก�รตั้งคว�มเร็ว:

1 กด     เพือ่เปิด/ปิดระบบควบคมุคว�มเรว็อตัโนมติั ในขณะเดียวกนั  

 “ไฟแสดงระบบควบคมุคว�มเรว็อตัโนมตั ิ(สขี�ว)” บนหน้�ปัดจะสว่�ง

2 เร่งคว�มเร็วจนถึงคว�มเร็วที่ต้องก�ร โดยคว�มเร็วนี้จะต้องสูงกว่�  

 40 กม./ชม.

3 เลื่อนสวิตช์หมุนลงไปท�ง SET/- แล้วปล่อย จ�กน้ันคว�มเร็ว 

 ปัจจุบันจะถูกจัดเก็บและคงไว้ คว�มเร็วที่ตั้งไว้จะปร�กฏบนหน้�ปัด 

 ครู่หนึ่งและ “ไฟแสดงระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ” บนหน้�ปัด 

 จะเปลี่ยนจ�กสีข�วเป็นสีเขียว

4 ปล่อยแป้นคนัเร่ง แล้วรถจะแล่นด้วยคว�มเรว็ทีต่ัง้ไว้อย่�งสมำ�่เสมอ  

 ฟังก์ชันควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติจะถูกปิดเมื่อใช้ง�นเบรก

  สวติช์เปิด/ปิดระบบควบคมุคว�มเร็วอตัโนมัติ กดปุม่นีเ้พ่ือเปิด/ปิด

ระบบควบคมุคว�มเรว็อัตโนมตั ิในขณะเดยีวกัน “ไฟแสดงระบบควบคมุ

คว�มเรว็อัตโนมติั” บนหน้�ปัดจะสว่�ง/ดบัโดยสอดคล้องกัน

  สวิตช์ยกเลิกก�รควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ กดปุ่มนี้เพื่อยกเลิก

ฟังก ์ชันควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติโดยไม ่ลบคว�มเร็วที่ตั้งไว ้ใน 

หน่วยคว�มจำ�

RES/+: สวิตช์เรียกคืนก�รควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ/เร่งคว�มเร็ว  

จัดเก็บคว�มเร็วที่ตั้งไว้โดยเลื่อนสวิตช์หมุนขึ้นเพื่อเรียกคืนคว�มเร็วนี้ 

เลื่อนสวิตช์หมุนอีกคร้ังเพื่อเร่งคว�มเร็ว (ครั้งละ 1 กม./ชม.) หน้�ปัด

จะแสดงคว�มเร็วเป้�หม�ยที่สอดคล้องกัน

SET/-: สวติช์ต้ังค่�ก�รควบคมุคว�มเรว็อัตโนมตั/ิลดคว�มเรว็ เลือ่นสวติช์ 

หมุนลงเพื่อตั้งคว�มเร็ว จ�กนั้นฟังก์ชันควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติจะ

เปิดใช้ง�นและไฟแสดงระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติบนหน้�ปัด 

จะเปลี่ยนจ�กสีข�วเป็นสีเขียว ห�กฟังก์ชันควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ

เปิดใช้ง�นในเวล�นี้ เล่ือนสวิตช์หมุนลงเพื่อลดคว�มเร็วในระบบ

ควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ (ครั้งละ 1 กม./ชม.) หน้�ปัดจะแสดง

คว�มเร็วเป้�หม�ยที่สอดคล้องกัน
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เรียกคืนความเร็วที่ตั้งไว้

ห�กท่�นต้ังคว�มเรว็ไว้ในระบบควบคมุคว�มเรว็อตัโนมตั ิฟังก์ชนัควบคมุ 

คว�มเร็วอัตโนมัติจะปิดก�รใช้ง�นเมื่อเหยียบแป้นเบรกหรือกด      แต่

คว�มเร็วที่ต้ังไว้ในหน่วยคว�มจำ�จะไม่ลบ เรียกคืนคว�มเร็วที่ต้ังไว ้

โดยเลื่อนสวิตช์หมุน RES/+ ขึ้นเม่ือคว�มเร็วรถสูงถึง 40 กม./ชม.  

ขึ้นไป จ�กนั้นคว�มเร็วรถจะย้อนกลับไปยังค่�ที่ตั้งไว้แล้ว

การเร่งความเร็วโดยเปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

ก�รเร่งคว�มเร็วมีสองวิธี:

• เร่งคว�มเร็วโดยเหยียบแป้นคันเร่ง

• ห�กระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติเปิดใช้ง�น ให้เลื่อนสวิตช ์

 หมุนขึ้นไปท�ง RES/+ จนกว่�คว�มเร็วรถจะถึงค่�ที่ต้องก�ร 

 จ�กนั้นปล่อยสวิตช์หมุน ห�กต้องก�รเร่งคว�มเร็วทีละน้อย 

 ให้เลื่อนสวิตช์หมุนขึ้นไปท�ง RES/+ ครู่หนึ่งแล้วปล่อยทุกคร้ัง 

 ที่ท ่�นเลื่อนสวิตช ์หมุนขึ้น คว�มเร็วรถจะเพิ่มขึ้นประม�ณ  

 1 กม./ชม. ในขณะเดียวกันหน้�ปัดจะแสดงคว�มเร็วเป้�หม�ย 

 ที่เพิ่มขึ้น

การลดความเร็วโดยเปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัต ิ

ห�กระบบควบคมุคว�มเร็วอตัโนมติัเปิดใช้ง�น:

• เลื่อนสวิตช์หมุนลงไปท�ง SET/- จนกว่�คว�มเร็วรถจะถึงค่� 

 ทีต้่องก�รจ�กน้ันปล่อยสวิตช์หมนุ

• ห�กต้องก�รลดคว�มเรว็ทลีะน้อย ให้เลือ่นสวติช์หมนุลงไปท�ง SET/-   

 ครู่หน่ึงแล้วปล่อย ทุกคร้ังที่ท่�นเล่ือนสวิตช์หมุนลง คว�มเร็วรถ 

 จะลดลงประม�ณ 1 กม./ชม. ในขณะเดียวกันหน้�ปัดจะแสดง 

 คว�มเรว็เป้�หม�ยทีล่ดลง

การแซงโดยเปิดระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตัิ

เร่งคว�มเร็วโดยใช้แป้นคันเร่ง เมื่อปล่อยแป้นคันเร่ง รถจะลดคว�มเร็ว

ลงจนถึงคว�มเร็วที่ตั้งไว้ในก�รควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ

การใช้ระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตับินทางลาด

สมรรถนะของระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติบนท�งล�ดขึ้นอยู่กับ

คว�มเรว็รถ โหลด และคว�มล�ดชนัของท�งล�ด เมือ่รถแล่นขึน้เนนิ อ�จ

จำ�เป็นต้องเหยียบแป้นคันเร่งเพื่อรักษ�คว�มเร็วรถ เมื่อรถแล่นลงเนิน 

อ�จจำ�เป็นต้องเบรกหรือเปลี่ยนเป็นเกียร์ตำ่�เพื่อรักษ�คว�มเร็วรถ 

ฟังก์ชันควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติจะถูกปิดเมื่อใช้ง�นเบรก
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ยกเลิกการควบคมุความเรว็อตัโนมตัิ

ก�รปิดก�รควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติมีส�มวิธี:

• เหยียบแป้นเบรกเล็กน้อยหนึ่งครั้ง “ไฟแสดงระบบควบคุมคว�มเร็ว 
 อัตโนมัติ” ในหน้�ปัดจะเปลี่ยนจ�กสีเขียวเป็นสีข�วเมื่อก�รควบคุม 
 คว�มเร็วอัตโนมัติปิดก�รใช้ง�น
• กด
• กด                                  เพือ่ปิดระบบควบคมุคว�มเรว็อตัโนมตัอิย่�งถ�วรจะไม่ส�ม�รถ 
 เรียกคืนคว�มเร็วที่ตั้งไว้ในก�รควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติได้

การลบความเร็วที่ตั้งไว้
หน่วยคว�มจำ�ที่เก็บคว�มเร็วที่ต้ังไว้ในก�รควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัติ

จะถูกลบเมื่อท่�นกด     หรือปิดสวิตช์กุญแจ

ระบบช่วยเหลือในการจอดรถ

หมายเหตุ:	ประเภทของระบบช่วยเหลือในการจอดรถที่ติดตั้งบนรถ
ท่านจะขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดของรถจริง	ณ	เวลาที่ซื้อ

เซ็นเซอร์เรดาร์ถอยหลัง

ระบบช่วยเหลือในการจอดรถนี้ไม่สามารถพ่ึงพาได้เสมอไป 

ระบบมีหน้าที่เพียงช่วยแนะน�าเท่านั้น!	 เซ็นเซอร์เรดาร ์

ถอยหลังอาจไม่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางบางชนิดได้	

เช่น	วัตถุขนาดเล็ก	เช่น	ลวดตาข่ายหรือเชือก	วัตถุขนาดเล็ก 

ใกล้พื้นดิน	 วัตถุรูปทรงเรียว	 และวัตถุบางอย่างที่พื้นผิว 

ไม่สะท้อนกลับ

เซ็นเซอร์เรดาร์ถอยหลังจะต้องปราศจากสิ่งสกปรก	น�้าแข็ง	

และหิมะ	สิ่งที่ติดค้างอยู่บนพื้นผิวเซ็นเซอร์เรดาร์ถอยหลัง 

จะท�าให้เซ็นเซอร์ท�างานผิดปกติได้	 หลีกเลี่ยงการฉีดน�้า 

แรงดนัสงูไปทีเ่ซ็นเซอร์เรดาร์ถอยหลังในระยะใกล้เมือ่ล้างรถ
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เซ็นเซอร์เรด�ร์ถอยหลังสองตัวท่ีกันชนหลังจะสแกนพ้ืนท่ีด้�นหลังรถ

และประเมินว่�มีสิ่งกีดขว�งหรือไม่ ห�กตรวจพบสิ่งกีดขว�ง เซ็นเซอร์

จะคำ�นวณระยะห่�งระหว่�งสิ่งกีดขว�งกับขอบหลังรถและส่งเสียง

เตือนคนขับว่�มีสิ่งกีดขว�ง กรุณ�รับทร�บว่�ระบบนี้เป็นเพียงระบบ

ช่วยเหลือในก�รจอดรถเท่�นั้นและไม่ส�ม�รถทดแทนก�รสังเกตและ

ก�รตัดสินใจส่วนบุคคลได้

สถ�นะก�รทำ�ง�นของเรด�ร์ถอยหลังในระบบช่วยเหลือในก�รจอดรถ: 

หลังจ�กที่เข้�เกียร์ “R” ระบบช่วยเหลือในก�รจอดรถจะส่งเสียงเตือน

ครู่หนึ่งเพื่อให้คนขับรู้ว่�ระบบเริ่มทำ�ง�นโดยอัตโนมัติแล้ว เมื่อเลื่อน

คันเกียร์ไปยังตำ�แหน่งอื่น ระบบช่วยเหลือในก�รจอดรถจะหยุดทำ�ง�น

หมายเหตุ:	หากระบบยังคงส่งเสียงเป็นเวลานานหลังจากเข้าเกียร	์
“R”	แสดงว่าระบบท�างานผดิปกติ	กรณุาติดต่อศนูย์บรกิารให้ตรวจสอบ
โดยเร็วที่สุด

ระหว่�งถอยหลัง:

อปุกรณ์เตือนจะเริม่ส่งเสยีงเตือนเมือ่ระยะห่�งระหว่�งรถกบัสิง่กดีขว�ง

ด้�นหลังอยู่ที่ประม�ณ 1.5 ม. ยิ่งระยะห่�งระหว่�งรถกับสิ่งกีดขว�ง 

สั้นลง เสียงเตือนจะยิ่งถี่ขึ้น

เมื่อระยะห่�งระหว่�งรถกับสิ่งกีดขว�งด้�นหลังตำ่�กว่� 0.4 ม. อุปกรณ์

เตือนจะส่งเสียงเตือนอย่�งต่อเนื่อง ในเวล�น้ีถ้�ท่�นยังถอยหลังต่อไป 

จะไม่ส�ม�รถตรวจจับสิ่งกีดขว�งได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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กล้องมองหลัง

กล้องมองหลังของระบบช่วยเหลือในการจอดรถนี ้

ไม่สามารถพึ่งพาได้เสมอไป	ระบบมีหน้าที่เพียงช่วยแนะน�า

เท่านั้น!	กล้องมองหลังมีช่วงมุมมองจ�ากัดและไม่สามารถ

ตรวจจับสิ่งกีดขวางนอกช่วงมุมมองนี้ได้

สถ�นะก�รทำ�ง�นของกล้องมองหลังในระบบช่วยเหลือในก�รจอดรถ:

หลังจ�กเข้�เกียร์ R ภ�พของหน้�จอระบบเครื่องเสียงจะเปลี่ยนเป็น

สถ�นะก�รทำ�ง�นของกล้องมองหลัง และระบบเครื่องเสียงจะแสดง

ภ�พหลังรถเพื่อให้คนขับใช้อ้�งอิงระหว่�งก�รถอยรถ

เมื่อเลื่อนเกียร์ไปยังตำ�แหน่งอื่นๆ กล้องมองหลังของระบบช่วยเหลือ 

ในก�รจอดรถจะหยุดทำ�ง�น และหน้�จอระบบเครื่องเสียงจะย้อนกลับ

ไปยังสถ�นะเดิมก่อนที่จะถอยหลัง

หมายเหตุ:	 เมื่อรถเข้าสู่สถานะถอยหลัง	กล้องจะเแสดงเส้นถอยรถ 
ท่ีคงที่ซึ่งจะปรากฏบนหน้าจอระบบเครื่องเสียง	 โดยอ้างอิงจาก
ระนาบแนวนอนและแบ่งพืน้ทีห่ลงัรถเป็นส่วนๆ	ด้วยเส้นสแีดง	เหลือง	 
และเขียว
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ระบบมุมมองรอบคัน	360°

ระบบช่วยเหลอืในการจอดรถนีไ้ม่สามารถพึง่พาได้เสมอไป	

ระบบมีหน้าที่เพียงช่วยแนะน�าเท่านั้น!	กล้องมองหลัง 

มีช่วงมุมมองจ�ากัดและไม่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางนอก

ช่วงมุมมองนี้ได้

ระบบมมุมองรอบคัน 360° ประกอบด้วยกล้อง 4 ตวัซึง่ติดตัง้อยูด้่�นหน้�  

ด้�นหลัง ด้�นซ้�ย และด้�นขว�ของตัวถังรถต�มลำ�ดับ

สถ�นะก�รทำ�ง�นของระบบมุมมองรอบคัน 360°:

หลังจ�กเข้�เกียร ์ R หน้�จอระบบเครื่องเสียงจะเปลี่ยนเป็น

อินเตอร์เฟสระบบมุมมองรอบคัน 360° โดยอัตโนมัติ จ�กน้ันท่�นจะ

ส�ม�รถประเมินตำ�แหน่งที่สัมพันธ์กันระหว่�งรถกับสิ่งกีดขว�งโดย

อ�ศยัภ�พดงักล่�ว กรณุ�ดคูำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�นของระบบเครือ่งเสยีง

เมื่อคว�มเร็วรถตำ่�กว่� 15 กม./ชม. กดสวิตช์กล้องรอบคัน 360° บน

แผงหน้�ปัดเพื่อเปิดระบบมุมมองรอบคัน 360° จ�กน้ันหน้�จอระบบ

เครื่องเสียงจะเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เฟสกล้องรอบคัน 360° ของด้�นซ้�ย 

ด้�นขว� หรือก�รขับขี่ปกติ ขึ้นอยู่กับก�รทำ�ง�นของรถในปัจจุบัน

หมายเหตุ:	 เลือกบริเวณที่จะดูภาพโดยแตะปุ่มด้านหน้า	ด้านหลัง	
ด้านซ้าย	หรือด้านขวาบนหน้าจอระบบเครื่องเสียง
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ระบบเตือนการออกจากเลน

ระบบเตือนการออกจากเลนเป็นระบบช่วยเหลือคนขับ

เท่านั้น	คนขับควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังเสมอ	คนขับ

ควรใส่ใจสังเกตเครื่องหมายจราจรต่างๆ	และเส้นแบ่งเลน

เมื่อคนขับไม่ได้ตั้งใจออกจ�กเลนเดิม (ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว) ระบบเตือน

ก�รออกจ�กเลน (LDWS) จะส่งเสียงและสัญญ�ณเตือนก่อนจะออก

จ�กเลนเพื่อบอกคนขับถึงทิศท�งที่ถูกต้อง ก�รป้องกันก�รเข้�สู่เลนอื่น 

จะช่วยลดอุบติัเหตุก�รชนเนือ่งจ�กก�รออกจ�กเลนได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ

ห�ก LDWS เปิดใช้ง�น เมื่อรถแล่นที่คว�มเร็ว 72 กม./ชม. ขึ้นไปและ 

ระบบตรวจจับเส้นแบ่งเลนด้�นซ้�ย/ขว�ได้ “ไฟเตือน LDWS”          

จะสว่�งเป็นสีเขียว

ในเวล�นีห้�กรถออกจ�กเลนเดมิโดยไม่ได้เปิดไฟเล้ียว (คว�มเรว็ด้�นข้�ง 

ของรถอยูร่ะหว่�ง 0.1 ~ 0.6 เมตรต่อวนิ�ท ีและตำ�แหน่งด้�นข้�งของรถ 

อยู่ระหว่�ง 0.75 ม. ~ -0.3 ม. จ�กขอบเส้นแบ่งเลน รถในเลนจะได ้

ค่�บวก) ไฟเตือนนี้จะกะพริบเป็นสีเหลืองพร้อมส่งเสียงเตือน

หมายเหตุ:	 ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถปิดแบบแมนนวลได้โดยกดสวิตช์	
LDWS
ไม่อยู่ในสถ�นะเตรียมพร้อม:

ห�ก LDWS ปิด “ไฟเตือน LDWS”           จะสว่�งเป็นสีเหลือง

ห�ก LDWS ไม่มีเพ�เวอร์หรือไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่�ย “ไฟเตือน LDWS” 

          จะกะพริบเป็นสีเหลือง
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ระบบตรวจสอบจุดอับสายตา

ระบบตรวจสอบจดุอบัสายตานีไ้ม่สามารถพึง่พาได้เสมอไป	

ระบบนี้ไม่ใช่ตัวเลือกแต่เป็นตัวช่วยส่งเสริมการขับขี ่

ที่ปลอดภัยและกระจกมองข้าง

ไฟเตือนระบบตรวจสอบจุดอับส�ยต�จะอยู ่บนกระจกมองข้�ง 

ทั้งสองด้�นสถ�นะก�รทำ�ง�นของระบบกล้องรอบคัน 360°:

พื้นที่ก�รตรวจสอบ:

1 รถคันหลัก

2 พื้นที่ประชิดด้�นซ้�ย

3 พื้นที่ประชิดด้�นขว�

โหมดเตือนล่วงหน้�:

เม่ือมีรถเป้�หม�ยในพื้นที่ประชิดด้�นซ้�ย ➁ หรือพื้นที่ประชิด 

ด้�นขว� ➂ ระบบจะเตือนรถคันหลักและไฟเตือนด้�นที่สอดคล้องกัน 

จะสว่�ง

เมื่อมีรถเป้�หม�ยกำ�ลังจะแซงรถคันหลักด้วยคว�มเร็วสูงในพื้นที่

ประชิดด้�นซ้�ย ➁ หรือพื้นที่ประชิดด้�นขว� ➂ ระบบจะเตือนรถ

คันหลักและไฟเตือนด้�นที่สอดคล้องกันจะสว่�ง

โหมดเตือนฉุกเฉิน:

เม่ือมีรถเป้�หม�ยในพื้นที่ประชิดด้�นซ้�ย ➁ หรือพื้นที่ประชิด 

ด้�นขว� ➂ และรถคันหลักพย�ย�มจะเปลี่ยนเลนในเวล�เดียวกัน 

ระบบจะเตือนรถคันหลักล่วงหน้�และไฟเตือนด้�นที่สอดคล้องกัน 

จะกะพริบ

หมายเหต:ุ	ฟังก์ชนัตรวจสอบจดุอบัสายตาจะเปิดใช้งานเมือ่ความเรว็รถ
สูงกว่า	30	กม./ชม.	และต�่ากว่า	120	กม./ชม.
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ยาง

การใช้ยางที่ไม่ถูกต้องหรือเสียหายนั้นอันตรายมาก!

ห้ามขับขี่รถหากพบว่ายางสึกหรอมาก	เสียหาย	หรือมี

แรงดันลมยางไม่ถูกต้อง

ห้ามรถบรรทุกโหลดหนักเกินไป

แรงดันลมย�งท่ีไม่ถูกต้องหรือชุดล้อและย�งไม่สมดุลกันอ�จส่งผลเสีย 

อย่�งร้�ยแรงต่อเสถียรภ�พของรถ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในก�รขับขี่ท่ีม ี

โหลดม�กหรอืใช้คว�มเรว็สงู แรงดนัลมย�งน้อยเกนิไปจะทำ�ให้แรงต้�นท�น 

ก�รหมนุเพิ่มขึน้ สิ้นเปลืองนำ้�มันเชื้อเพลิงม�กขึ้น และย�งสึกหรอเร็วขึ้น 

ส่งผลให้ย�งเสียห�ยหรือทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุได้

ควรตรวจสภ�พย�งก่อนก�รขบัขี ่ส�เหตโุดยทัว่ไปทีท่ำ�ให้ย�งบกพร่องคอื:

• ชนขอบถนน

• ขับขี่ลงไปในหลุมลึก

• ย�งมีแรงดันลมน้อยเกินไปหรือม�กเกินไปในระหว่�งก�รขับขี่

ศูนย์ล้อที่ผิดพล�ดอ�จทำ�ให้ดอกย�งสึกหรอไม่เท่�กัน

ยางส�าหรับฤดูหนาว

ความเร็วรถไม่ควรเกินความเร็วสูงสุดท่ีก�าหนดโดยยาง 

ส�าหรับฤดูหนาวที่ติดตั้ง	 มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

เนื่องจากสูญเสียแรงดันอย่างกะทันหัน	 ดอกยางแยกออก	

หรือยางระเบิดเมื่อความเร็วรถเกิดความเร็วสูงสุดที่รับได้

ปรับความเร็วตามสภาพอากาศ	 ถนน	 และการจราจร 

ในขณะนั้นเสมอ	อย่าเส่ียงกับคุณสมบัติป้องกันการล่ืนไถล

ของยางส�าหรับฤดูหนาว	เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้!

ย�งสำ�หรับฤดูหน�วส�ม�รถเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รควบคุมและ 

ก�รเบรกของรถเมื่อขับขี่ในสภ�พแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตำ่�หรือบนถนน

ที่มีนำ้�แข็งจบั แนะนำ�ให้เปลีย่นย�งเป็นย�งสำ�หรบัฤดหูน�วเมือ่อณุหภมิู

ตำ�่กว่� 7°C

ย�งสำ�หรับฤดูหน�วส�ม�รถเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รควบคุมและ 

ก�รเบรกของรถได้เป็นอย่�งดีระหว่�งก�รขบัขีบ่นสภ�พถนนในฤดูหน�ว 

ในขณะที่คุณสมบัติป้องกันก�รลื่นไถลของย�งอื่นๆ มีประสิทธิภ�พ

ค่อนข้�งตำ่�ในสภ�พแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตำ่�หรือบนถนนที่มีนำ้�แข็งจับ

เนือ่งจ�กโครงสร้�งของย�ง เช่น คว�มกว้�งของย�ง องค์ประกอบของย�ง 

รูปแบบของดอกย�ง
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แนะนำ�ให้ใช้ย�งสำ�หรับฤดูหน�วที่มีขน�ดและดัชนีก�รรับนำ้�หนัก

เท่�กับย�งเดิม ติดตั้งย�งสำ�หรับฤดูหน�วบนล้อทั้งสี่

คุณสมบัติป ้องกันก�รลื่นไถลของย�งสำ�หรับฤดูหน�วจะลดลง 

อย่�งชัดเจนเมื่อคว�มลึกของดอกย�งถึง 4 มม.

คว�มเรว็รถสงูสดุทีร่บัได้ขึน้อยูกั่บรหสัคว�มเรว็ของย�งสำ�หรับฤดหูน�ว

รหัสคว�มเร็ว คว�มเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
C 60
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300
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เมื่ออุณหภูมิสูงกว่� 7°C แนะนำ�ให้เปลี่ยนเป็นย�งธรรมด�

โซ่พันล้อ

แนะนำ�ให้ติดต้ังโซ่พันล้อรูปตัว S ที่ล้อขับเคลื่อนเมื่อจะขับรถบนหิมะ 

โซ่พันล้อจะช่วยเพิ่มแรงฉุดล�กในก�รขับขี่บนถนนในฤดูหน�ว

ห�กท่�นคิดจะติดตั้งโซ่พันล้อ กรุณ�ใส่ใจประเด็นต่อไปนี้:

1 ล้อกับย�งที่คู่กันไม่ได้เหม�ะกับก�รติดตั้งโซ่พันล้อเสมอไปตรวจดู 

ให้แน่ใจว่�ได้เลือกขน�ดย�งที่เหม�ะสมเมื่อติดตั้งโซ่พันล้อ

2 ติดตั้งโซ่พันล้อที่ล้อขับเคลื่อน กรุณ�ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ในก�ร

ติดตั้งที่ผู้ผลิตโซ่พันล้อกำ�หนด

ขับข่ีที่คว�มเร็วสูงสุดที่โซ่พันล้อรับได้เท่�นั้นเมื่อขับรถบนหิมะ กรุณ�

ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดต่�งๆ ในประเทศที่อ�ศัยอยู่ ถอดโซ่พันล้อออก

ทันทีหลังจ�กรถกลับไปแล่นบนถนนที่ไม่มีหิมะ

โหลดบรรทุก

คนขับมีหน้�ที่ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่�รถไม่ได้บรรทุกโหลดหนักเกินไป

หมายเหตุ:	 น�้าหนักท้ังหมดท่ีรับได้สูงสุดระบุไว้บนป้ายประจ�ารถ	 
ซึ่งอยู ่ที่ด้านล่างของเสา	B	ด้านขวา	คู่มือนี้แนะน�าพารามิเตอร ์
น�้าหนักรถยนต์ที่ถูกต้อง	 กรุณาดู	 “พารามิเตอร์น�้าหนักรถยนต์”	 
ในหัวข้อข้อมูลทางเทคนิค

การบรรทุกสัมภาระ

ควรว�งสัมภ�ระไว้ระหว่�งเพล�ทั้งสอง และไม่เอนเอียงไปท�งพื้นที่ 

รบันำ�้หนักของเพล�หน้�หรอืพืน้ทีร่บันำ�้หนักของเพล�หลงั ควรกระจ�ย 

สัมภ�ระที่มีนำ้�หนักม�กให้สมำ่�เสมอกัน และว�งสัมภ�ระที่นำ้�หนักม�ก

ที่สุดไว้ระหว่�งเพล�ทั้งสอง

การยึดสัมภาระ

ยึดสัมภาระทั้งหมดเข้ากับรถเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่และ

ท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

หมายเหตุ:	คนขับมีหน้าที่ต้องตรวจดูว่าได้ยึดสัมภาระทั้งหมดอย่าง
ถูกต้อง
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แร็คหลังคาและแคริเออร์

สิ่งของบนแร็คหลังคาจะต้องยึดให้แน่นหนา	มิฉะนั้น 

อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม	 

ห้ามบรรทุกเกินโหลดสูงสุดส�าหรับหลังคารถ	โหลดสูงสุด 

ส�าหรับเพลา	หรือโหลดสูงสุดโดยรวม

มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	แร็คหลังคาที่บรรทุก

สิ่งของไว้อาจท�าให้เสถียรภาพของรถลดลง	โดยเฉพาะ

เมื่อเลี้ยวหรือมีลมขวาง	เมื่อบรรทุกสิ่งที่มีน�้าหนักมากหรือ

ขนาดใหญ่บนแร็คหลังคา	ศูนย์กลางมวลและการต้านลม 

ของรถจะเปลี่ยนไปและอาจส่งผลต่อการควบคุม	จึงอาจ 

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	ด้วยเหตุนี้	ท่านควรปรับวิธีการขับขี่

และความเร็วตามข้อจ�ากัดของสถานการณ์ในปัจจุบัน	 

ไม่แนะน�าให้ขับขี่ออฟโรดโดยที่บรรทุกของบนแร็คหลังคา

สิ่งของที่บรรทุกอ�จส่งผลกระทบต่อก�รควบคุมรถ

ติดตั้งเฉพ�ะแร็คหลังค�ที่ออกแบบม�เพื่อใช้ง�นกับรถของท่�นเท่�นั้น 

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณ�ปรึกษ�ศูนย์บริก�ร

การบรรทุกวัตถุอันตราย

กฎหม�ยกำ�หนดให้รถที่บรรทุกวัตถุอันตร�ยต้องมีเคร่ืองหม�ยเป็น

สญัลกัษณ์เตือนโดยเฉพ�ะอยู่ด้�นนอกรถ

ตะขอเก่ียวเชือก (ห่วงยึด) ของพืน้ทีว่�งสมัภ�ระส�ม�รถรบัแรงดงึสงูสดุ

และยืดออกในแนวตั้งหรือที่มุม 45 องศ�ได้ 1,500 นิวตัน
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โหลดสูงสุดสำ�หรับแร็คหลังค�ท่ีบริษัทอนุญ�ตคือ 50 กก. ขณะขับขี่ 

โดยนำ้�หนักของตัวแร็คหลังค�ที่ได้รับอนุญ�ตไม่ได้คำ�นวณรวมไว้ใน

โหลดดังกล่�ว

ห�กเลือกใช้แร็คหลังค�อื่นๆ นำ้�หนักของตัวแร็คหลังค�จะต้องรวมอยู่

ในนำ้�หนักโหลดด้วย

ต้องกระจ�ยโหลดออกอย่�งสมำ�่เสมอโดยไม่ยืน่ออกม�นอกแรค็ หลงัจ�ก 

เดินท�งไป 50 กม. ต้องตรวจสอบคว�มปลอดภัยของแร็คหลังค�และ

โหลดที่บรรทุก



การแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน

148 ไฟฉุกเฉิน

148 ป้�ยส�มเหลี่ยมฉุกเฉิน

149 ก�รเปลี่ยนย�ง

154 ก�รล�กจูงรถ

155 ก�รระบ�ยนำ้�ในกรองนำ้�มันเชื้อเพลิง

156 ก�รพ่วงแบตเตอรี่

158 ก�รเปลี่ยนฟิวส์

163 ก�รเปลี่ยนหลอดไฟ

3



การแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน การแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน

148

ป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉิน

ป้�ยส�มเหลี่ยมฉุกเฉินอยู่ที่ส่วนล่�งหลังเบ�ะนั่งคนขับ (รุ่นตอนเดียว) 

หรือใต้เบ�ะนั่งตอนที่สอง (รุ่นสองตอน) 

ห�กท่�นหยุดรถริมท�งเน่ืองจ�กรถมีปัญห� ต้องว�งป้�ยส�มเหลี่ยม

ฉุกเฉินห่�งจ�กหลังรถประม�ณ 100 เมตรเพื่อเตือนรถที่แล่นม�

ไฟฉุกเฉิน

เมื่อท่�นจำ�เป็นต้องหยุดหรือชะลอรถในกรณีที่รถมีปัญห� ให้กดสวิตช ์

ไฟฉุกเฉิน     บนหน้�ปัดเสมอ “ไฟแสดงไฟเลี้ยว (สีเขียว)” บนแผง 

หน้�ปัดจะกะพริบและไฟเลี้ยวทั้งหมดกะพริบในเวล�เดียวกันเพื่อ

เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ รวมถึงตำ�รวจจร�จรว่�ท่�นมีปัญห�
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การเปลี่ยนยาง

แม่แรง

ต�าแหน่งที่เก็บ

เกบ็แม่แรงไว้ท่ีส่วนล่�งด้�นหลงัเบ�ะนัง่คนขับ  (สำ�หรับรุน่ทีม่ตีอนเดยีว) 

หรอืใต้เบ�ะนั่งตอนที่สอง (สำ�หรับรุ่นที่มีสองตอน)
ย�งอะไหล่ถูกติดต้ังไว้ท่ีส่วนล่�งด้�นหลังตัวถังรถ ส�ม�รถใช้ประแจ

ขันนัตล้อในชุดเครื่องมือประจำ�รถหมุนโบลท์หลักของกลไกขับเคล่ือน 

เพื่อคล�ยหรือขันโซ่สำ�หรับย�งอะไหล่ในก�รเปลี่ยนย�งอะไหล่

การถอดยางอะไหล่

1 หมุนโบลท์ยึดสำ�หรับเครื่องมือประจำ�รถเพื่อนำ�เครื่องมือออกม�

2  ประกอบด้�มต่อเสริมสำ�หรับหมุนและประแจขันนัตล้อ

ข้อมูลจ�าเพาะ

ยางอะไหล่

แม่แรงน้ีใช้ส�าหรับเปล่ียนยางเท่าน้ัน	ห้ามใช้เพ่ือจุดประสงค์อ่ืน 

แม่แรงนี้ใช้กับรถรุ่นของท่านเท่านั้น	 และไม่ควรน�าไปใช้

กับรถรุ่นอื่น

ตรวจสอบแรงดนัลมยางของยางอะไหลเ่ปน็ประจ�า	การใชย้าง 

อะไหล่ที่มีแรงดันลมยางไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อเสถียรภาพ 

ของล้อ	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและท�าให้ยางเสียหาย

อย่างถาวรได้
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การเก็บยางอะไหล่

1 ว�งย�งอะไหล่ไว้บนพื้นโดยให้หัวเติมลมหันขึ้น

3 กดปล�ยด้�นซ้�ยของฝ�ครอบด้วยมือ จ�กนัน้เปิดฝ�ครอบกนัชนหลงั 5 หลังจ�กที่ย�งอะไหล่ลงม�ถึงพื้นแล้ว ให้หมุนประแจขันนัตล้อ 

 ทวนเข็มน�ฬิก�ต่อไป ในขณะเดียวกันก็ดึงย�งอะไหล่ออกม�  

 ห้�มหมุนประแจม�กเกินไป มิฉะนั้นอุปกรณ์ย�งอะไหล่จะเสียห�ย

6  ถอดตัวล็อกย�งอะไหล่ออกจ�กย�งอะไหล่

4 สอดด้�มต่อเสริมสำ�หรับหมุนเข้�ไปในรูยกย�งอะไหล่ขึ้น/ลงผ่�น 

 ฝ�ครอบ จ�กนัน้หมนุประแจขนันตัล้อทวนเขม็น�ฬิก�เพือ่ลดระดับ 

 ย�งอะไหล่ลงม�ที่พื้น
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2 ว�งย�งไว้ที่ส่วนล่�งด้�นหลังตัวรถ

3  จดัตวัลอ็กย�งอะไหล่ให้อยูก่ล�งขอบล้อ: สอดตะขอเกีย่วของตวัลอ็ก 

 ย�งอะไหล่เข้�ไปในรูนัตขอบล้อ จ�กนั้นปรับตัวล็อกย�งอะไหล่ 

 ให้อยู่ในตำ�แหน่งท่ีเหม�ะสมเพื่อให้ส�ม�รถยึดกับย�งอะไหล่ได้ 

 อย่�งแน่นหน�

4 หมุนประแจขันนัตล้อต�มเข็มน�ฬิก�จนแน่น

5 ปิดฝ�ครอบกันชนหลัง

การเปลี่ยนยาง

การจอดรถ

กรุณาเลือกพื้นที่ราบและมั่นคงเพื่อจอดรถโดยไม่กีดขวาง

การจราจรและไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

หากจอดรถบนทางสาธารณะ	กรุณาเปิดไฟฉุกเฉินและวาง

ป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉิน

ตรวจดูว่าต�าแหน่งที่วางแม่แรงนั้นแข็งแรงพอที่จะรองรับ

แม่แรงและรถ

ที่จะยกขึ้น	มิฉะนั้นแม่แรงจะไม่มั่นคงและเคลื่อนได้	ท�าให้

รถเสียหายและ/หรือท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

กรุณาใช้ที่กั้นล้อที่เหมาะสมเพื่อกั้นล้อ

หากจอดรถบนพืน้ลืน่	กรณุาอยา่ใชแ้มแ่รง	หากสภาพไมเ่หมาะ 

กับการใช้แม่แรงหรือท่านไม่มั่นใจในความปลอดภัย	กรุณา

ขอความช่วยเหลือ

ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ลอ้ทัง้สีห่นัหนา้ตรง	เมือ่ดบัเครือ่งยนตแ์ลว้	 

ใหใ้สเ่บรกมอืและเลือ่นคนัเกยีรไ์ปทีเ่กยีร	์1	หรอื	R	(ถอยหลงั)

ข้อควรระวัง

หลังจ�กที่ใส่ย�งอะไหล่เข้�กับตัวยึดแล้ว ตรวจดูว่�ก�รติดตั้ง

แน่นหน� ห�กย�งอะไหล่หลวม อ�จหล่นลงม�เนื่องจ�ก 

แรงสั่นสะเทือนและทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุได้
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ตำ�แหน่งคำ้�ยันแม่แรงท่ีล้อหน้�อยู่ท่ีระน�บด้�นล่�งของตัวถังด้�นข้�ง 

(ระหว่�งเหล็กขว�งตัวที่ 4 กับกันสะเทือนตัวที่ 2) ตำ�แหน่งคำ้�ยัน 

แม่แรงที่ล้อหลังอยู่ที่ตัวเรือนเพล�หลัง (ประม�ณ 90 มม. จ�กแหนบ

การเปลี่ยนด้วยแม่แรง

การเปลี่ยนยางอะไหล่

ควรใช้แม่แรงบนพื้นราบที่มั่นคงถ้าเป็นไปได้	 แนะน�าให้ 

กั้นล้อรถไว้

ไม่ควรมีคนอยู่ในรถเมื่อใช้แม่แรง	 ค�าเตือน:	 อย่าเข้าไป 

ใต้รถที่แม่แรงรองรับอยู่ 	 ห้ามให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ร่างกายอยู่ใต้รถที่แม่แรงรองรับอยู่

ใช้แม่แรงตรงต�าแหน่งค�้ายันเท่านั้น	ไม่ควรขันแม่แรงสูงเกิน

ความจ�าเป็นส�าหรบัการเปลีย่นยาง	(ตวัอย่างเช่น	ไม่ควรสงูกว่า	

30	ซม.	จากพื้น)

ก่อนจะใช้แม่แรง	กรุณาตรวจดูให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทั้งหมด

ลงจากรถแล้ว	 เมื่อยกรถด้วยแม่แรง	อย่าให้ใครยื่นส่วนใด

ส่วนหนึ่งของร่างกายเข้าไปใต้รถ

ระหว่างที่ยก	แม่แรงควรตั้งฉากกับตัวถังรถ

รักษาความสะอาดของแม่แรงและหล่อลื่นด้วยจาระบี 

ทุก	3	เดือน

ระหว่างที่ยก	อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์	อย่ายืนใต้รถที่ยกขึ้น

ก่อนจะถอดนัตล้อ	 ตรวจดูให้แน่ใจว่ารถมั่นคงแล้วและ 

จะไม่เลื่อนหรือเคลื่อนที่

จ�าเป็นต้องใช้ประแจวัดแรงบิดเพื่อตรวจสอบค่าแรงบิด 

ในการขันนัตล้อให้ถูกต้องและตรวจสอบแรงดันลมยางทันที

หลังจากเปลี่ยนยางเสร็จ

90

90

ด้�นหลัง) ในขณะเดียวกันส่วนเว้�ของแม่แรงควรตรงกับส่วนนูนของ

ปลอกตัวเรือนเพล�หลัง
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1 ถอดย�งอะไหล่ กรุณ�ดู “ย�งอะไหล่” ในหัวข้อนี้

2  ตรวจสอบว่�แม่แรงยังคงต้ังฉ�กในตำ�แหน่งสำ�หรับแม่แรง เปลี่ยน 

 ตำ�แหน่งถ้�จำ�เป็น

3 ใช้ประแจขันนัตล้อในชุดเครื่องมือประจำ�รถเพื่อคล�ยนัตล้อ 

 ทวนเข็มน�ฬิก�

4  ประกอบด้�มต่อเสริมสำ�หรับหมุน จ�กนั้นหมุนประแจขันนัตล้อ 

 ต�มเข็มน�ฬิก�จนกระทั่งล้อที่จะเปลี่ยนยกขึ้นเหนือพื้น

5 ถอดนัตยึดของล้อ จ�กนั้นถอดล้อออก

6  เปลี่ยนแทนที่ด้วยย�งอะไหล่ จ�กน้ันขันนัตล้อต�มเข็มน�ฬิก�

7 ลดระดับรถลงและถอดแม่แรงออก

8  ขันนัตยึดของล้อให้แน่นหน�ต�มลำ�ดับทแยงมุม (ดูภ�พประกอบ)  

 แรงบิดในก�รขันนัตล้อคือ 125±13 นิวตันเมตร

9  เก็บย�งที่เปลี่ยน ด้�มต่อเสริมสำ�หรับหมุนของแม่แรง ประแจขัน 

 นัตล้อ แม่แรง และชุดเครื่องมือประจำ�รถ

10 ตดิตัง้ย�งทีถ่อดออกม�ในตำ�แหน่งย�งอะไหล่ กรุณ�ด ู“ย�งอะไหล่”  

 ในหัวข้อน้ี

อย่าลืมเก็บยางที่เปลี่ยน	แม่แรง	และชุดเครื่องมือประจ�ารถ 

ไว้ในต�าแหน่งที่ก�าหนด	 หากเก็บอย่างไม่เหมาะสมตาม

ที่ต่างๆ	 อาจเคลื่อนที่ในกรณีที่มีแรงกระแทกหรือเบรก

กะทันหัน	ก่อให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง

ตรวจดวู่�ได้ยกและขนัชดุลอ็กอปุกรณ์ย�งอะไหล่จนแน่นหน� 

แม้จะไม่มีย�งอะไหล่ติดตั้งอยู่



นิฉเกุฉีณรกนใาหญปัขไกแราก

154

ระยะการใชงานสำหรับเชือกลากจูงแสดงไวดานลาง:

เมื่อลากจูงรถหรือเตรียมรถใหคันอื่นลากจูง ตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับ 

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการลากจูงรถ

หวงลากจูงดานหนาอยูที่ดานลางของกันชนหนา

เมื่อลากจูงรถ ตองถอดฝาปดหวงลากจูงออก กอนอื่นใหกดปลายดานบน

ของฝาปดเขาไปขางใน จากนั้นหมุนเพื่อดึงออกมา เก็บฝาปดหวงลากจูง

ที่ถอดออกมาไวในรถและนำกลับไปติดตั้งหลังลากจูงเสร็จแลว

(น้ำหนักรถบรรทุกเต็ม) อยาลากจูงรถหากน้ำหนักเกินคานี้

น้ำหนักที่หวงลากจูงดานหนาสามารถรับไดคือ 1/2GVW
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ข้อควรระวัง

• เมือ่ล�กจงูรถ สำ�หรับรุน่ AT 2WD ต้องยกล้อขบัเคลือ่นขึน้จ�กพืน้ 

  และรกัษ�คว�มเรว็ในก�รล�กจงูให้ตำ�่กว่� 50 กม./ชม. เมือ่ระยะท�ง 

  ในก�รล�กรถนัน้ตำ�่กว่� 50 กม. ให้คนัเกยีร์อยูใ่นเกยีร์ N

• เมื่อล�กจูงรถ สำ�หรับรุ่น MT 2WD คันเกียร์ต้องอยู่ในเกียร์ N

• เมื่อล�กจูงรถ สำ�หรับรุ่น 4WD กรุณ�ล�กทั้งคันรถโดยใช้รถพ่วง 

  พื้นเรียบ

การลากรถ

ก่อนจะลากจูง

การระบายน�้าในกรองน�้ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ:	หัวข้อนี้ส�าหรับรถที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล

ระหว่างลากจูง

ขณะที่รถถูกล�กจูง ปลดเบรกมือและเข้�เกียร์ N

เพื่อให้เฟืองพวงมาลัยสามารถหมุนได้อย่างอิสระ	 ให้บิด

สวิตช์กุญแจไปที่ต�าแหน่ง	“ON”	และค้างไว้ในต�าแหน่งนี้

ระหว่างที่ลากจูงรถ	ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพวงมาลัยจะไม่ล็อก

และไฟแสดงพวงมาลัยและเบรกสามารถใช้งานได้

ควรสวมถุงมือให้เหมาะสมเพื่อป้องกันมือสัมผัสน�้ามันดีเซล

เมื่อเครื่องยนต์ไม่ได้ท�างาน	จะไม่มีแรงช่วยจากหม้อลมเบรก 

และพวงมาลัยเพาเวอร์	ในกรณีน้ีจ�าเป็นต้องใช้งานแป้นเบรก

ด้วยแรงมากกว่าปกติและการหมุนพวงมาลัยจะใช้เวลานานข้ึน

11

ระบ�ยนำ้�ต�มขั้นตอนต่อไปนี้:

1 บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำ�แหน่ง “LOCK”

2 นำ�ภ�ชนะทีเ่หม�ะสมม�รองใต้โบลท์ระบ�ยของกรองนำ�้มนัเชือ้เพลงิ 

 และคล�ยโบลท์ระบ�ย (1) ด้วยเครื่องมือที่เหม�ะสม

3 ระบ�ยจนกระทั่งนำ้�มันดีเซลสะอ�ดไหลออกม� จ�กน้ันขันโบลท ์

 ระบ�ย (1) ด้วยแรง 2-2.5 นิวตัน-เมตร

4 สต�ร์ทเครือ่งยนต์ “ไฟเตอืนระดบันำ�้ในกรองนำ�้มนัเชือ้เพลงิ (สเีหลอืง)”  

 ควรดบัภ�ยใน 2 วนิ�ท ีตรวจสอบว่�กรองนำ�้มนัเชือ้เพลงิรัว่ไหลหรือไม่
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หาก “ไฟเตือนระดับน้ำในกรองน้ำมันเชื้อเพลิง” บนหนาปดสวาง

ในระหวางการขับขี่ กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต

และระบายน้ำออก

 
า า  

า
เมื่อปลดแบตเตอรี่ ตองปลดขั้วกราวดดานลบ (-) กอนแลวจึงปลด

ดานบวก (+) เมื่อเชื่อมตอแบตเตอรี่ กรุณาติดตั้งและขันสายขั้วบวก

(+) กอนแลวจึงขันสายขั้วลบ (-) และทาวาสลีนที่ขั้วแบตเตอรี่

เชื่อมตอโดยสลับสายขั้วบวกกับขั้วลบจะสงผลใหระบบไฟฟาเสียหาย

ไฟฟา > 2 นาที กรุณาระวังขั้วสัมผัสกับชิ้นสวนโลหะของตัวถัง

ระหวางที่ปลด การลัดวงจรอาจทำใหเกิดประกายไฟฟาได การ

กอนจะปลดแบตเตอรี่ ตรวจดูวาไดดับเครื่องยนตและปดอุปกรณ

การแกไขปญหาในกรณีฉุกเฉิน
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การพ่วงแบตเตอรี่

การพ่วง

ห้ามสตาร์ทรถด้วยการเข็นรถหรือลากจูงรถ	 ตรวจดูว่า

แบตเตอรี่ทั้งสองลูกมีค่าแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน	 (12V)	และ

สายพ่วงสามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่รถ	12V

• ให้รถทั้งสองคันใกล้กันพอสมควร

•  ดับเครื่องยนต์และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้�ทั้งหมด

•  เชือ่มต่อขัว้บวก (+) ของแบตเตอร่ีท้ังสองลกูเข้�ด้วยกนัด้วยส�ยพ่วง 

 สีแดง

• เชื่อมต่อส�ยพ่วงสีดำ�ระหว่�งขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ที่จ่�ยไฟกับ 

 ตำ�แหน่งต่อกร�วด์ (ไม่ใช่ขั้วลบ) ของแบตเตอรี่ที่จะช�ร์จ

• ตรวจดูว่�อุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดสัมผัสแน่นหน�

•  ตรวจดวู่�ส�ยพ่วงไม่ได้สมัผสักับช้ินส่วนใดๆ ทีเ่คลือ่นได้เมือ่เคร่ืองยนต์ 

 สต�ร์ท

•  ตรวจดูว่�ได้ใส่เบรกมือรถทั้งสองคันเรียบร้อยแล้วและคันเกียร ์

 อยู่ในเกียร์ N 

การสตาร์ท

สต�ร์ทรถด้วยแบตเตอรี่ที่จ่�ยไฟและปล่อยให้เดินเบ�สักครู่

• สต�ร์ทรถด้วยแบตเตอรี่ที่ช�ร์จ

•  ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบ�อย่�งน้อย 2 น�ทีหลังจ�กสต�ร์ท

การปลดการเชื่อมต่อ

•  ดับเครื่องยนต์ของรถท่ีจ่�ยไฟ

•  ตรวจดูว่�ขั้วส�ยไฟต่�งๆ ไม่สัมผัสกันเองและไม่สัมผัสชิ้นส่วนใดๆ  

 ที่เคลื่อนได้ของเคร่ืองยนต์ระหว่�งที่ปลดออก

•  ถอดส�ยพ่วง ถอดโดยย้อนลำ�ดับขั้นตอนก�รเชื่อมต่อ

หมายเหต:ุ	หากไม่สามารถสตาร์ทได้หลังจากทีพ่ยายามแล้วหลายครัง้	
จ�าเป็นต้องส่งศูนย์บริการ
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กล่องฟิวส์ในห้องโดยสารด้านคนขับ

กล่องฟิวส์ในห้องโดยส�รด้�นคนขับอยู่หลังช่องเก็บของด้�นคนขับ 

ด้�นล่�งตรงข้�งคนขับ

การเปลี่ยนฟิวส์

ฟิวส์ของรถนี้จัดเรียงไว้ในกล่องสองใบต�มลำ�ดับ

ข้อควรระวัง

ชิ้นส่วนไฟฟ้�ของรถจะเสียห�ยได้ห�กมีของเหลวกระเด็นโดน  

ต้องคลุมปิดชิ้นส่วนไฟฟ้�ทั้งหมด ร�ยละเอียดของร�ยก�ร 

ข้อมูลจำ�เพ�ะของฟิวส์นั้นอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งต่อเนื่อง 

ต�มข้อกำ�หนดของรถและสถ�นะท�งเทคนิค กรุณ�ดูร�ยก�รแล้ว

เปรียบเทียบกับสภ�พจริงของรถท่�น

ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ในห้องโดยส�รด้�นคนขับจะระบุด้วยฉล�กด้�นหลัง

ฝ�ครอบช่องเก็บของด้�นคนขับด้�นล่�งตรงข้�งคนขับ

ข้อมูลจ�าเพาะของฟิวส์ในห้องโดยสารด้านคนขับ

ฟิวส์ ข้อมูลจำ�เพ�ะ ฟังก์ชัน

JF1 20A ซันรูฟ

JF2 25A ก�รปรับเบ�ะนั่งคนขับ

JF3 25A ก�รปรับเบ�ะนั่งผู้โดยส�รด้�นหน้�

FS1 7.5A โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

FS2 10A หน้�ปัด/โมดูลควบคุมตัวถังรถ

FS3 10A โมดูลควบคุมถุงลมเสริมคว�มปลอดภัย

FS4 7.5A ABS/ระบบควบคุมก�รทรงตัว

FS5 10A ระบบตรวจสอบคว�มผดิปกติของลมย�ง/เกทเวย์

FS6 10A เกียร์อัตโนมัติ/คันเกียร์

FS7 7.5A ก�รพับกระจกมองหลัง
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ฟิวส์ ข้อมูลจำ�เพ�ะ ฟังก์ชัน

FS8 25A ระบบเซ็นทรัลล็อก

FS9 7.5A ไฟภ�ยในห้องโดยส�ร

FS10 10A แอคทูเอเตอร์ฝ�ปิดถังนำ้�มันเชื้อเพลิง

FS11 10A ที่ฉีดนำ้�ล้�งกระจกบังลมหน้�

FS12 25A หลอดไฟภ�ยนอก

FS13 10A ก�รเชื่อมต่อของรถ/หน้�จอ 10 นิ้ว

FS14 25A ช่องจ่�ยไฟ

FS15 10A ฮีทเตอร์เบ�ะนั่งคนขับ

FS16 10A ฮีทเตอร์เบ�ะนั่งผู้โดยส�รด้�นหน้�

FS17 15A ช่องปลั๊กไฟ 12V/ระบบควบคุมพัดลม A/C

FS18 10A ช่องจ่�ยไฟ/ก�รปรบักระจกมองหลงั/ก�รล�กรถ

FS19 15A ที่จุดบุหรี่

FS20 10A เกทเวย์/วิทยุ

FS21 10A ขั้วต่อลิงก์ข้อมูล/ระบบตรวจสอบคว�มผิดปกติ

ของลมย�ง
FS22 10A เกียร์อัตโนมัติ

FS23 25A ระบบเครื่องเสียง/วิทยุ

FS24 10A หน้�ปัด/สถ�นีฐ�น IMMO

FS25 20A แตร

ฟิวส์ ข้อมูลจำ�เพ�ะ ฟังก์ชัน

FS26 10A ไฟหน้�แบบปรับอัตโนมัติ/แผง A/C/เซ็นเซอร์

นำ้�ฝนและโซล�ร์
FS27 10A ตัวควบคุมเกียร์ทร�นสเฟอร์/คลัตช์เพล�หน้�

FS28 10A สัญญ�ณตอบกลับเครื่องเป่�ด้�นหน้�

FS29 25A มอเตอร์เรกูเลเตอร์หน้�ต่�งคนขับ

FS30 25A มอเตอร์เรกูเลเตอร์หน้�ต่�งผู้โดยส�รด้�นหน้�

FS31 25A มอเตอร์เรกูเลเตอร์หน้�ต่�งด้�นหลังซ้�ย

FS32 25A มอเตอร์เรกูเลเตอร์หน้�ต่�งด้�นหลังขว�

FS33 15A เกทเวย์

FS34 7.5A ฮีทเตอร์กระจกมองหลัง

FS35 30A TCCU PWR 1

FS36 30A TCCU PWR 2

FS37 25A แหล่งจ่�ยไฟในก�รล�กรถ 1

FS38 25A แหล่งจ่�ยไฟในก�รล�กรถ 2

FS39 25A DC stabilizer 1

FS40 25A DC stabilizer 1

FS41 25A DC stabilizer 2

FS42 25A DC stabilizer 2
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กล่องฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์	

กล่องฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์อยู่ที่ด้�นขว�ของผนังห้องเครื่องยนต ์

ใต้ฝ�กระโปรงหน้� (มองจ�กด้�นหน้�รถ) 

ข้อควรระวัง

ก่อนจะเปิดฝ�ครอบกล่องฟิวส์ ตรวจดูให้แน่ใจว่�บริเวณโดยรอบ

แห้งและไม่มีของเหลวไหลม�จ�กทิศท�งใดเข้�ไปในกล่องฟิวส์ที ่

เปิดอยู่ มิฉะนั้นกล่องฟิวส์จะเสียห�ย ก่อให้เกิดผลเสียอย่�ง 

ร้�ยแรงได้

ส�ม�รถเข้�ถึงฟิวส์ได้โดยเปิดฝ�ครอบกล่องฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์ 

ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์จะระบุด้วยฉล�กซึ่งพิมพ์ไว ้

ด้�นหลังฝ�ครอบกล่องฟิวส์

ข้อมูลจ�าเพาะของฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์

ฟิวส์ ข้อมูลจำ�เพ�ะ ฟังก์ชัน

JF1 30A รีเลย์หลัก

JF2 40A/60A DC stabilizer 2/พัดลมระบ�ยคว�มร้อน 

(480W)
JF3 30A สต�ร์ทเตอร์
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ฟิวส์ ข้อมูลจำ�เพ�ะ ฟังก์ชัน

JF4 30A แหล่งจ่�ยไฟกล่องฟิวส์ในห้องโดยส�ร 1

JF5 30A แหล่งจ่�ยไฟกล่องฟิวส์ในห้องโดยส�ร 2
JF6 30A แหล่งจ่�ยไฟกล่องฟิวส์ในห้องโดยส�ร 3
JF7 30A แหล่งจ่�ยไฟกล่องฟิวส์ในห้องโดยส�ร 4
JF8 40A แหล่งจ่�ยไฟ ABS (มอเตอร์)
JF9 40A พัดลม

JF10 60A/30A รีเลย์พรีฮีท/ปั๊มนำ้�มันเชื้อเพลิง

JF11 60A มอเตอร์เรกูเลเตอร์หน้�ต่�ง
JF12 30A แหล่งจ่�ยไฟกล่องฟิวส์ในห้องโดยส�ร 9
FS1 30A โมดูลควบคุมเกียร์ทร�นสเฟอร์
FS2 25A กระจกมองหลงั/กระจกมองหลงัแบบทำ�คว�มร้อน
FS3 30A แหล่งจ่�ยไฟกล่องฟิวส์ในห้องโดยส�ร 6
FS4 25A/10A ฮีทเตอร์ฉีดนำ้�มันเชื้อเพลิง/ECU
FS5 25A แหล่งจ่�ยไฟ ABS-ว�ล์ว
FS6 30A โมดูลล�กรถ
FS7 25A ที่ปัดนำ้�ฝนด้�นหน้�
FS8 10A/15A สวิตช์กุญแจ/ระบบเปิดรถโดยไม่ใช้กุญแจ 

และสต�ร์ทโดยไม่ใช้กุญแจและก�รล็อกแกน

พวงม�ลัยอิเล็กทรอนิกส์

ฟิวส์ ข้อมูลจำ�เพ�ะ ฟังก์ชัน

FS9 15A คอมเพรสเซอร์ A/C

FS10 30A แหล่งจ่�ยไฟกล่องฟิวส์ในห้องโดยส�ร 7
FS11 15A ไฟตัดหมอกด้�นหน้�
FS12 30A แหล่งจ่�ยไฟกล่องฟิวส์ในห้องโดยส�ร 5
FS13 25A ไฟตำ่�

FS14 20A ไฟสูง
FS15 10A ไฟส่องสว่�งตอนกล�งวัน/ไฟหรี่
FS16 20A แหล่งจ่�ยไฟกล่องฟิวส์ในห้องโดยส�ร 8
FS17 15A แหล่งจ่�ยไฟรีเลย์หลัก 1
FS18 15A แหล่งจ่�ยไฟรีเลย์หลัก 2
FS19 15A แหล่งจ่�ยไฟรีเลย์หลัก 3
FS20 สำ�รอง สำ�รอง
FS21 15A ปั๊มนำ้�
FS22 10A สต�ร์ทเตอร์
FS23 สำ�รอง สำ�รอง
FS24 สำ�รอง สำ�รอง
FS25 สำ�รอง สำ�รอง

FS26 สำ�รอง สำ�รอง

FS27 สำ�รอง สำ�รอง
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การเปลี่ยนฟิวส์
ข้อควรระวัง

ก�รเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ�้ของรถโดยไม่ได้รับอนุญ�ตจะทำ�ให้

ก�รรับประกันสิ้นสุดลง

ถอดฟิวส์ออกม�ด้วยตัวดึงฟิวส์ซึ่งให้ไว้ในกล่องฟิวส์แล้ว

ประเมินว�่ฟิวส์ข�ดหรือไม่จ�กไส้ฟิวส์ (ต�มที่ลูกศรชี้)

ฟิวส์ ข้อมูลจำ�เพ�ะ ฟังก์ชัน

FS28 15A ไฟสูงด้�นซ้�ย

FS29 15A ไฟสูงด้�นขว�

FS30 15A ไฟตำ่�ด�้นซ้�ย

FS31 15A ไฟตำ่�ด�้นขว�

FS32 10A ก�รปรับระดับไฟหน�้

FS33 สำ�รอง สำ�รอง

FS34 สำ�รอง สำ�รอง

MIDI 60A พัดลมระบายความรอน

เปล่ียนเฉพาะฟิวส์ท่ีมีข้อมูลจ�าเพาะ/กระแสไฟฟ้าท่ีก�าหนด

ตรงกันเท่าน้ัน	การติดต้ังฟิวส์ท่ีไม่ได้ระบุไว้จะท�าให้ระบบไฟฟ้า 

เสียหายหรืออาจถึงขั้นท�าให้ไฟไหม้ได้

ปิดสวิตช์กุญแจและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท้ังหมดก่อนจะเปล่ียนฟิวส์	

การเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าของรถโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงต่อระบบการจัดการไฟฟ้า

และท�าให้ไฟไหม้ได้

หมายเหต:ุ	หากฟิวส์เดิมขาดซ�า้ๆ	แสดงว่าวงจรล้มเหลว	กรณุาตดิต่อ 
ศูนย์บริการโดยเร็วที่สุด

10
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ข้อควรระวัง

ก�รเปลี่ยนหลอดไฟต้องใช้หลอดไฟประเภทเดียวกันและข้อมูล 

จำ�เพ�ะเหมือนกันกับหลอดไฟเดิมเท่�นั้น

ก่อนจะเปลีย่นหลอดไฟ ให้ปิดสวติช์กญุแจและสวติช์ไฟเพือ่ป้องกนัก�ร 

ลดัวงจร เมือ่ถอดหรอืตดิตัง้หลอดไฟ อย่�แตะต้องหลอดไฟด้วยมอืเปล่� 

มิฉะนั้นต้องเช็ดล�ยนิ้วมือออกด้วยผ้�หรือแอลกอฮอล์

การเปลี่ยนหลอดไฟ

วิธีก�รถอดหลอดไฟได้แสดงไว้ด้�นล่�ง สำ�หรับหลอดไฟอื่นๆ ที่จะ

เปลี่ยนแต่ไม่อยู่ในร�ยก�ร กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รทันที ก�รติดตั้ง

หลอดไฟให้ทำ�ย้อนลำ�ดับก�รถอด จึงไม่ได้กล่�วถึงในที่นี้

1 ไฟตำ่�/ไฟสูง

ไฟหน้า

แบบที่	1

ข้อมูลจ�าเพาะของหลอดไฟ

หลอดไฟ ข้อมูลจำ�เพ�ะ

ไฟตำ่�/ไฟสูง (แบบที่ 1) H4

ไฟเลี้ยวด้�นหน้� (แบบที่ 1) PY21W

ไฟหรี่ด้�นหน้� (แบบที่ 1) W5W

ไฟตำ่�/ไฟสูง (แบบที่ 2) HIR2

ไฟเลี้ยวด้�นหน้� (แบบที่ 2) PY21W

ไฟเลี้ยวด้�นหน้� (แบบที่ 3) PY21W

ไฟตัดหมอกด้�นหน้� H11

ไฟเลี้ยวด้�นหลัง PY21W

ไฟเบรก/ไฟหรี่ด้�นหลัง P21/5W

หลอดไฟ ข้อมูลจำ�เพ�ะ

ไฟถอยหลัง W16W

ไฟตัดหมอกด้�นหลัง P21W

ไฟส่องป้�ยทะเบียน W5W

ไฟอ่�นหนังสือบนเพด�นด้�นหน้� W5W

ไฟอ่�นหนังสือบนเพด�นด้�นหลัง C5W
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 เปิดฝ�กระโปรงเคร่ืองยนต์ ท่�นจะเหน็ส่วนหลงัของไฟหน้�:

 •  หมุนฝ�ครอบหลอดไฟทวนเข็มน�ฬิก�เพื่อถอดออก

 •  ถอดหลอดไฟของไฟตำ่�/ไฟสูง

2  ไฟเลี้ยวด้�นหน้�

 เปิดฝ�กระโปรงเครือ่งยนต์ ท่�นจะเหน็ส่วนหลงัของไฟหน้�:

 •  หมุนฝ�ครอบหลอดไฟทวนเข็มน�ฬิก�เพื่อถอดออก

 •  ถอดหลอดไฟของไฟเลี้ยว

3  ไฟหรี่ด้�นหน้�

 เปิดฝ�กระโปรงเครือ่งยนต์ ท่�นจะเหน็ส่วนหลงัของไฟหน้�:

 •  หมุนฝ�ครอบหลอดไฟทวนเข็มน�ฬิก�เพื่อถอดออก

 •  ถอดหลอดไฟของไฟหรี่

1  ไฟตำ�่/ไฟสงู

 เปิดฝ�กระโปรงเครือ่งยนต์ ท่�นจะเหน็ส่วนหลงัของไฟหน้�: 

 •  หมุนฝ�ครอบหลอดไฟทวนเข็มน�ฬิก�เพื่อถอดออก

 •  ถอดหลอดไฟของไฟตำ่�/ไฟสูง

2  ไฟเลี้ยวด้�นหน้�

 เปิดฝ�กระโปรงเครือ่งยนต์ ท่�นจะเหน็ส่วนหลงัของไฟหน้�: 

 •  หมุนฝ�ครอบหลอดไฟทวนเข็มน�ฬิก�เพื่อถอดออก

 •  ถอดหลอดไฟของไฟเลี้ยว

หมายเหตุ:	ไฟต�่า/สูงของไฟรวมด้านหน้า	(แบบที่	2)	มีแสงเป็น 
สีเหลือง

แบบที่	2
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แบบที่ 3 ไฟอ่านหนังสือบนเพดานด้านหลัง

1  ไฟเลีย้วด้�นหน้�

 เปิดฝ�กระโปรงเครือ่งยนต์ ท่�นจะเหน็ส่วนหลงัของไฟหน้�: 

 •  หมุนฝ�ครอบหลอดไฟทวนเข็มน�ฬิก�เพื่อถอดออก

 •  ถอดหลอดไฟของไฟเลี้ยว

หมายเหตุ:	 ไฟต�่า/สูงของไฟรวมด้านหน้า	 (แบบที่	 3)	 มีล�าแสงเป็น
สีขาว

ค่อยๆ แงะโคมไฟอย่�งระมัดระวังโดยใช้ไขควงหรืออุปกรณ์ท่ีคล้�ยกัน

ถอดหลอดไฟของไฟอ่�นหนังสือบนเพด�นด้�นหลัง
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ความปลอดภัย

ระหว่�งที่ตรวจสอบหรือบำ�รุงรักษ�รถ กรุณ�ระมัดระวังเพื่อ 

ลดคว�มเสี่ยงที่จะบ�ดเจ็บหรือทำ�ให้รถเสียห�ย และปฏิบัติต�ม 

คำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัยต่อไปนี้เสมอ

ปิดสวิตช์กุญแจและดึงกุญแจออก	 ยกเว้นว่าจะมีขั้นตอน

พิเศษระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เมือ่เครือ่งยนต์ท�างาน	ระมดัระวงัให้มอื	เครือ่งมอื	และเส้ือผ้า

อยู่ห่างจากสายพานขับเคลื่อนและพูลเลย์สายพาน

พัดลมหม้อน�้าอาจเริ่มท�างานได้ทุกเม่ือ	 (แม้เครื่องยนต์จะ 

ไม่ได้ท�างาน)	คอยระวังให้มือ	 เสื้อผ้าท่ีหลวม	(เช่น	 เนคไท	 

ผ้าพันคอ	ฯลฯ)	อยู่ห่างจากใบพัดพัดลม	

หลังจากที่เคร่ืองยนต์สตาร์ท/ท�างาน	ส่วนประกอบต่างๆ	ใต้ 

ฝากระโปรงเคร่ืองยนต์จะร้อน	เช่น	เครื่องยนต์	ระบบไอเสีย	

ระบบระบายความร้อน	และกระปกุน�า้มนัพวงมาลยัเพาเวอร์	

ฯลฯ	อย่าแตะต้องจนกว่าจะเย็นลง

อย่าแตะต้องสายไฟหรอืส่วนประกอบใดๆ	โดยทีส่วติช์กญุแจ

อยู่ในต�าแหน่ง	“ON”	กรุณาจ�าไว้ว่าแบตเตอรี่และสายไฟ 

มีกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าสูง	 อาจท�าให้บาดเจ็บได	้ 

หลีกเลี่ยงการลัดวงจร

อย่าสตาร์ทเครือ่งยนต์ในสถานทีท่ีอ่ากาศไม่หมนุเวยีน	เพราะ

แก๊สพิษจากไอเสียนั้นอันตรายมาก

ถ้าเป็นไปได้	ให้เปิดห้องเครือ่งยนต์หลงัจากทีด่บัเครือ่งยนต์และ 

ปลดแบตเตอรีอ่อกแล้ว	(กรณุาด	ู“การพ่วงแบตเตอรี”่	ในหวัข้อ

การแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน)	หากจ�าเป็นต้องตรวจสอบ

ส่วนประกอบใต้ฝากระโปรงเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องยนต์

ท�างานอยู่	ตรวจดูให้ดีว่ารถอยู่บนพื้นราบ	ใส่เบรกมือไว้	และ

คนัเกยีร์อยูใ่นต�าแหน่ง	N	หรือ	P	เกบ็ไม้ขดีและไฟให้ห่างจาก

บริเวณใกล้แบตเตอร่ีและส่วนประกอบท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกบั

น�า้มันเชือ้เพลงิ	อย่าสบูบหุรีใ่นบรเิวณนีห้รอืใกล้ส่วนประกอบ

ดังกล่าว	

ของเหลวส่วนใหญ่ที่ใช้ในรถยนต์มีสารพิษ	 ห้ามดื่มและ 

อย่าให้สัมผัสผิวหนังหรือดวงตา	 ของเหลวเหล่าน้ีรวมถึง	 

กรดแบตเตอรี	่น�า้ยาหล่อเยน็	น�า้มันเบรก	น�า้มันพวงมาลยัเพาเวอร์

น�้ามันเชื้อเพลิง	สารท�าความสะอาด	น�้ามันหล่อลื่น	 น�้ายา

ท�าความเย็น	ฯลฯ	กรุณาสวมถุงมือป้องกันเมื่อเติมน�้ามัน

ต่างๆ	และปฏิบัติตามค�าแนะน�าบนฉลากและบรรจุภัณฑ์เม่ือ
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ท�างานบนรถหรือใต้รถ	ให้สวมแว่นตาป้องกันถ้าเป็นไปได้ในกรณีที่

อาจมีวัตถุร่วงหล่นหรือกระเด็นหรือมีน�้ามันพ่นออกมา	

การสมัผสัน�า้มนัเครือ่งเป็นเวลานานอาจก่อให้เกดิโรคผวิหนงั	ซึง่รวมถงึ 

ผิวหนังอักเสบและมะเร็งผิวหนงั	ท�าความสะอาดให้ท่ัวหลังการสัมผสั	

ให้เด็กและสัตว์เลี้ยงอยู่ห่างจากรถ	 ไม่ควรมีใครอยู่ในรถ	 (ยกเว้น 

คนที่ท�างานในรถตามค�าสั่งของท่าน)	 ให้เด็กอยู ่ห่างจากน�้ามัน	

ของเหลวต่างๆ	และจาระบีส�าหรับหล่อลื่น

การบ�ารุงรักษาเป็นประจ�า

ก�รบำ�รุงรักษ�เป็นประจำ�จะทำ�ให้รถส�ม�รถขับขี่ได้อย่�งประหยัด 

ปลอดภยั และเชือ่ถอืได้ สิง่สำ�คัญทีต้่องจดจำ�คือ ท่�น (เจ้�ของ/ผูใ้ช้ง�น) 

มีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในก�รดูแลรถให้มีคว�มปลอดภัยและเหม�ะ

สมกับก�รขับขี่บนท้องถนน กรุณ�ดูก�รบำ�รุงรักษ�ที่จำ�เป็นและระยะ

ห่�งในก�รบำ�รุงรักษ�เพื่อรักษ�สภ�พรถอย่�งเหม�ะสม กรุณ�ไปที่

ศูนย์บริก�รเพื่อบำ�รุงรักษ�รถเป็นประจำ�ต�มที่กำ�หนดไว้ใน “คู่มือ

ก�รรับประกันและก�รบำ�รุงรักษ�” 

ก�รบำ�รุงรักษ�รถเป็นประจำ�ต�มที่กำ�หนดไว้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์

ของท่�นเอง 

ศูนย์บริก�รมีช่�งที่ผ่�นก�รฝึกอบรม เครื่องมือที่จำ�เป็น และแผนก�ร

บำ�รุงรักษ�อย่�งเป็นระบบ ซึ่งทำ�ให้ก�รบริก�รรถนั้นเชื่อถือได้ ดังนั้น

จึงแนะนำ�ให้ดำ�เนินก�รบำ�รุงรักษ�เป็นประจำ�ที่ศูนย์บริก�ร
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การตรวจสอบด้วยตนเอง

เพือ่ให้แน่ใจว่�ก�รขบัขีจ่ะมคีว�มเชือ่ถอืได้และประหยดั เจ้�ของรถควร 

ดำ�เนินก�รตรวจสอบต่อไปนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำ�ได้ง่�ยแต่ก็สำ�คัญม�ก:

การตรวจสอบประจ�าวัน

•  ก�รทำ�ง�นของไฟต่�งๆ (ตรวจดูว่�เลนส์สะอ�ด), แตร, หน้�ปัด,  

 ไฟเตือนและไฟแสดงต่�งๆ, ที่ปัดนำ้�ฝนและฉีดนำ้�ล้�งกระจก

•  ตรวจดูว่�เข็มขัดนิรภัยอยู่ในสภ�พสมบูรณ์

•  ตรวจดูว่�เบรกทำ�ง�นเป็นปกติ

•  ตรวจสอบด้วยส�ยต�ว่�มีนำ้� นำ้�มัน นำ้�มันเชื้อเพลิง ไอเสีย หรือ 

 สิ่งอื่นๆ รั่วไหลจ�กใต้ท้องรถหรือไม่

การตรวจสอบประจ�าสัปดาห์หรือก่อนเดินทางไกล

•  ตรวจสอบระดับนำ้�มัน/เติมให้เรียบร้อย

 - นำ้�มันเครื่อง

 - นำ้�ย�หล่อเย็น

 - นำ้�ล้�งกระจก

 - นำ้�มันพวงม�ลัยเพ�เวอร์

 - นำ้�มันเบรก

• ตรวจสอบสภ�พและแรงดันลมย�งทุกเส้น (รวมถึงย�งอะไหล่)

• ตรวจสอบและใช้ง�นระบบปรับอ�ก�ศ

สภาพการท�างานที่หนักหน่วง

แนะนำ�ให้ร่นระยะเวล�ก�รบำ�รงุรกัษ�ห�กใช้ง�นรถในสภ�พก�รทำ�ง�น 

ที่หนักหน่วงเป็นประจำ�

กรุณ�ไปที่ศูนย์บริก�รเพื่อบำ�รุงรักษ�รถเป็นประจำ�ต�มที่กำ�หนดไว้ใน 

“คู่มือก�รรับประกันและก�รบำ�รุงรักษ�”
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ห้องเครื่องยนต์

1 ถังนำ้�ย�หล่อเย็น

2 กระปุกนำ้�มันเบรก

3 ฝ�ปิดช่องเติมนำ้�มัน

4 กระปุกนำ้�ล้�งกระจก

5 แบตเตอรี่

6 กระปุกนำ้�มันพวงม�ลัยเพ�เวอร์

7 ก�้นวัดระดับนำ้�มัน

ฝากระโปรงเครื่องยนต์

เปิดฝากระโปรงเครื่องยนต์
ก้านค�้ายัน

1  ดึงท่ีเปิดฝ�กระโปรงเครื่องยนต์ใต้แผงหน้�รถด้�นข้�งคนขับ 

เพื่อปลดล็อกฝ�กระโปรงเครื่องยนต์

2  ค่อยๆ ยกส่วนหน้�ของฝ�กระโปรงเครื่องยนต์ขึ้น ดันก้�นไปท�งขว� 

และยกฝ�กระโปรงเครื่องยนต์ขึ้น

3  สอดปล�ยก้�นคำ้�ยันเข้�ไปร่องของฝ�กระโปรงเครื่องยนต์
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ก้านนิวแมติกส์

1  ดึงที่เปิดฝ�กระโปรงเครื่องยนต์ใต้แผงหน้�รถด้�นข้�งคนขับ 

 เพื่อปลดล็อกฝ�กระโปรงเครื่องยนต์

2  ค่อยๆ ยกส่วนหน้�ของฝ�กระโปรงเครื่องยนต์ขึ้น ดันก้�นไปท�งขว� 

 และยกฝ�กระโปรงเครื่องยนต์ขึ้น

ปิดฝากระโปรงเครื่องยนต์

ก้านค�้ายัน

เมื่อปิด ให้รองรับส่วนหน้�ของฝ�กระโปรงเครื่องยนต์ ปลดก้�นรองรับ

และเก็บเข้�ที่ ปล่อยให้ฝ�กระโปรงเครื่องยนต์หล่นลงม�จ�กคว�มสูง

ที่เหม�ะสม (ปล�ยส่วนหน้�ของฝ�กระโปรงเครื่องยนต์อยู่สูง 30 ถึง  

50 ซม. จ�กตะแกรงหม้อนำ้�) จนได้ยินเสียงล็อกเข้�ที่ ลองดึง 

ฝ�กระโปรงเครื่องยนต์ขึ้นเพื่อตรวจดูว่�กลไกล็อกเข้�ที่ดีแล้ว

ก้านนิวแมติกส์

กดส่วนหน้�ของฝ�กระโปรงเครื่องยนต์ลงจนได้ยินเสียงล็อกเข้�ที่  

ลองดึงฝ�กระโปรงเครื่องยนต์ขึ้นเพื่อตรวจดูว่�กลไกล็อกเข้�ที่ดีแล้ว

เม่ือสวติช์กญุแจอยูใ่นต�าแหน่ง	“ON”	พดัลมหม้อน�า้อาจเริม่

ท�างานได้ทุกเมื่อ	 (แม้เครื่องยนต์จะไม่ได้ท�างาน)	คอยระวัง

ให้มือ	เสื้อผ้าที่หลวม	(เช่น	เน็กไท	ผ้าพันคอ	ฯลฯ)	อยู่ห่าง

จากใบพัดพัดลม	

หากเคร่ืองยนต์ท�างาน	ให้มือ	เสือ้ผ้า	ฯลฯ	อยูห่่างจากพูลเลย์

ที่หมุนได้	สายพานขับเคลื่อน	ใบพัดพัดลม	และอุปกรณ์อื่นๆ
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น�้ามันเครื่อง

จำ�เป็นต้องใช้นำ้�มันที่เกรดถูกต้อง แนะนำ�ให้ใช้นำ้�มันเครื่องสังเคร�ะห์

เกรด SAE 5W-30 ACEA C3 หรือสูงกว่�สำ�หรับเครื่องยนต์ ส�ม�รถ

เลือกได้ต�มต�ร�งต่อไปนี้

ศูนย์บริก�รของเร�พร้อมจะแนะนำ�ท่�นเกี่ยวกับข่�วส�รล่�สุดและ

ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พนำ้�มันที่แนะนำ� ห�กท่�นอ�ศัยอยู่ในท้องถ่ินที่มี

อ�ก�ศหน�วเย็น แนะนำ�ให้ใช้นำ้�มันเครื่องเกรด SAE 0W-30 ACEA 

C3 สำ�หรับเครื่องยนต์

ข้อควรระวัง

ก่อนจะปิด ตรวจดูว่�ไม่ได้ทิ้งเครื่องมือ ผ้� อุปกรณ์ ฯลฯ ไว้ใต ้

ฝ�กระโปรงเครื่องยนต์

ข้อควรระวัง

อย่�ใช้นำ้�มันเครื่องที่ไม่ตรงกับเกรดด้�นบน ก�รใช้นำ้�มันที ่

ไม่เหม�ะสมอ�จทำ�ให้เครื่องยนต์เสียห�ยและทำ�ให้ก�รรับประกัน

สิ้นสุดลง
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ตรวจสอบระดับนำ้�มันและเติมนำ้�มันเมื่อรถจอดบนพื้นร�บและ

เคร่ืองยนต์ไม่ได้ทำ�ง�น (สภ�พเย็น) ห�กเครื่องยนต์ร้อน ให้ปิดสวิตช์

กุญแจและรอ 2 น�ทีก่อนจะตรวจสอบ

ดงึก้�นวดัระดับนำ�้มนัออกม�และเชด็ด้วยกระด�ษหรอืผ้�ไร้ขน สอดก้�น 

วัดระดับนำ้�มันกลับเข้�ไปจนสุด จ�กนั้นดึงออกม� 

ระดับนำ้�มันที่ระบุจะต้องอยู่ระหว่�ง “MAX” (เครื่องหม�ยระดับ

ปริม�ณสูงสุด) กับ “MIN” (เคร่ืองหม�ยระดับปริม�ณตำ่�สุด)

การตรวจสอบและการเติม

อย่าเติมเลยเครื่องหมายระดับสูงสุด	

การสัมผัสน�้ามันเครื่องใช้แล้วเป็นระยะเวลานานๆ	 อาจ 

ก่อให้เกิดโรคผิวหนังท่ีร้ายแรงได้	กรุณาหลีกเล่ียงการสัมผัส

กบัน�า้มนัเครือ่งโดยไม่จ�าเป็น	และเมือ่สัมผสัแล้วให้ช�าระล้าง

ผิวให้สะอาด	

เก็บน�้ามันเครื่องให้พ้นมือเด็ก
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การสิ้นเปลืองน�้ามันเครื่อง

ก�รสิน้เปลอืงนำ�้มนัเครือ่งได้รบัผลกระทบจ�กหล�ยปัจจัย (ปัจจัยเหล่�น้ี 

ยังส่งผลต่อก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันเชื้อเพลิงด้วย) โดยปัจจัยที่สำ�คัญที่สุด

สองปัจจัยคือ ประเภทของนำ้�มันและรูปแบบก�รขับขี่ (โดยเฉพ�ะ 

ในช่วง “รันอิน”) โดยทั่วไปแล้วก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันเครื่องจะสูงกว่�

ในช่วง “รันอิน” และในก�รทำ�ง�นด้วยคว�มเร็วสูงอย่�งต่อเนื่อง  

ควรปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ในก�รขับขี่ที่ ให ้ไว ้ในคู ่มือนี้  กรุณ�ดู  

“ก�รขับขี่” ในหัวข้อก�รสต�ร์ทเครื่องยนต์และก�รขับขี่

ข้อควรระวัง

ตรวจสอบระดับนำ้�มันเครื่องอย่�งสมำ่�เสมอและเติมถ้�จำ�เป็น 

ก�รเติมนำ้�มันเครื่องทั้งที่ม�กเกินไปและน้อยเกินไปล้วนทำ�ให้

เครื่องยนต์เสียห�ยและคว�มเสียห�ยจะไม่ครอบคลุมใน 

ก�รรับประกัน

ห�กท่�นจำ�เป็นต้องเติม กรุณ�คล�ยฝ�ปิดช่องเตมินำ�้มนั เตมินำ�้มนัใหม่ 

ซึ่งมีเกรดถูกต้องโดยแบ่งเติมทีละน้อยหล�ยๆ ครั้ง ทำ�ซำ้�ขั้นตอน 

ก�รตรวจสอบระดับนำ้�มันหลังจ�กที่นำ้�มันนอนก้นถังแล้ว เติมเท่�ที่ 

จำ�เป็นจนกว่�ระดับนำ�้มนัจะถกูต้อง

ทิ้งภาชนะเปล่าและน�้ามันที่ใช้แล้วให้ถูกวิธีเพื่อป้องกัน

มลภาวะในสิ่งแวดล้อม
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น�้ายาหล่อเย็น

น�้ายาหล่อเย็นเป็นสารอันตราย	ห้ามกลืนกิน	อย่าให้น�้ายา

หล่อเยน็สมัผสัผิวหนงัหรอืดวงตา	ในกรณีทีสั่มผัส	ให้ล้างออก 

ด้วยน�้าสะอาดปริมาณมากทันที

นำ้�ย�หล่อเย็นที่มีข้อมูลจำ�เพ�ะถูกต้องไม่เพียงป้องกันเครื่องยนต์ 

เสยีห�ยจ�กก�รจบัแขง็ แต่ยงัป้องกนัก�รกดักร่อนได้ตลอดท้ังปี ห�กไม่ได้

เตมินำ�้ย�หล่อเยน็ท่ีมข้ีอมลูจำ�เพ�ะถกูต้อง ห้�มขบัขีร่ถ กรณุ�ด ู“ของเหลว

ที่แนะนำ�” ในหัวข้อข้อมูลท�งเทคนิคสำ�หรับข้อมูลจำ�เพ�ะของนำ้�ย� 

หล่อเย็น

ของเหลวในระบบระบ�ยคว�มร้อนจะต้องถ่�ยออกในระยะเวล� 

ทีก่ำ�หนด ดงันัน้จงึต้องล้�งระบบ และเติมนำ�้ย�หล่อเยน็ใหม่ในปริม�ณ 

ทีเ่หม�ะสม

ข้อควรระวัง

ใช้เฉพ�ะนำ้�ย�หล่อเย็นที่กำ�หนดในก�รเติมหรือเปลี่ยน ห�กใช้

นำ้�ย�หล่อเย็นที่ไม่ได้แนะนำ� ระบบระบ�ยคว�มร้อนอ�จเสียห�ย

และอ�จทำ�ให้ก�รรับประกันสิ้นสุดลง

การตรวจสอบและการเติม

อย่าถอดฝาถังน�้ายาหล่อเย็นออกขณะที่ระบบร้อน	เพราะ 

ไอน�้าร้อนหรือน�้ายาหล่อเย็นที่มีความร้อนอาจท�าให ้

บาดเจ็บได้	หากท่านจ�าเป็นต้องเติมน�้ายาหล่อเย็นขณะที่

เครื่องยนต์ร้อน	กรุณารอ	10	นาที	จากนั้นเอาผ้าหนาๆ	

คลุมฝาถังน�้ายาหล่อเย็น	ค่อยๆ	หมุนทวนเข็มนาฬิกา 

เพื่อปล่อยแรงดันภายในถัง	จากนั้นจึงถอดฝาออก

ตรวจดูระดับนำ้�ย�หล่อเย็นเมื่อรถจอดบนพื้นร�บและเครื่องยนต์ไม่ได้

ทำ�ง�น (สภ�พเยน็) 

จะส�ม�รถมองเห็นระดับนำ้�ในถังได้และระดับปกติควรอยู่ระหว่�ง

เครือ่งหม�ย “MAX” (ปรมิ�ณสงูสดุ) กบัเครือ่งหม�ย “MIN” (ปรมิ�ณ

ตำ�่สดุ) 

ห�กระดับลดลงม�ถงึเคร่ืองหม�ย “MIN” กรณุ�ทำ�คว�มสะอ�ดบรเิวณ

รอบฝ�ถังนำ้�ย�หล่อเย็น แล้วหมุนฝ�ถังทวนเข็มน�ฬิก�เพื่อถอดออก 

เติมนำ้�ย�หล่อเย็นที่กำ�หนดจนระดับนำ้�อยู่ระหว่�ง “MAX” (ปริม�ณ

สงูสดุ) กบั “MIN” (ปรมิ�ณตำ�่สดุ) ใส่ฝ�ถงันำ�้ย�หล่อเยน็กลบัเข้�ที่

หมายเหต:ุ	น�า้ยาหล่อเยน็อาจขยายตวัเมือ่ร้อน	ดงันัน้ระดบัน�า้จงึ
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ข้อควรระวังส�าหรับอากาศหนาว

เพื่อลดปัญห�ที่อ�จเกิดจ�กก�รใช้นำ้�ย�หล่อเย็นในช่วงอ�ก�ศหน�ว 

ควรพจิ�รณ�คำ�แนะนำ�ต่อไปน้ี:

• จุดเยือกแข็งม�ตรฐ�นของนำ้�ย�หล่อเย็นที่ใช้ในรถยนต์อยู่ที่ -35°C 

(อัตร�ส่วนผสมของนำ้�ย�หล่อเย็นต่อนำ้�ธรรมด�คือ 1:1) ดังนั้นจึง

จำ�เป็นต้องจอดรถในสถ�นที่ที่ส�ม�รถรักษ�อุณหภูมินำ้�ย�หล่อเย็น

ให้อยูเ่หนือ -35°C

• เมื่อใช้รถในพื้นที่ที่อ�ก�ศหน�วจัดและมีอุณหภูมิตำ่�กว่� -35°C 

แนะนำ�ให้ใช้นำ้�ย�หล่อเย็นในอัตร�ส่วนที่เหม�ะสมกับอุณหภูมิ

อ�ก�ศท้องถิ่น (ส�ม�รถใช้ม�ตรดรรชนีหักเห T10007 ตรวจสอบ

จุดเยอืกแขง็ของนำ�้ย�หล่อเยน็)

ข้อควรระวัง

ห�กระดับนำ้�ลดตำ่�ลงอย่�งม�กหรือจำ�เป็นต้องเติมบ่อยครั้ง  

เป็นไปได้ว่�อ�จมีก�รรั่วไหลหรือเครื่องยนต์ร้อนจัด ห�กเกิดกรณีนี้ 

กรุณ�ติดต่อศูนย์บริก�รให้ตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

อาจสูงขึ้นกว่าระดับปกติ

หมายเหต:ุ		การเตมิมากเกนิไปจะท�าให้น�า้ยาหล่อเยน็ล้นเมือ่อณุหภมูิ 
เครื่องยนต์สูงขึ้น	ซึ่งส่งผลเสียต่อการระบายความร้อน	เติมน�้าจนถึง 
ระดับทีก่�าหนดเท่าน้ันเมือ่เครือ่งยนต์เยน็
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น�้ามันเบรก

หากปริมาณน�้ามันเบรกลดลงอย่างชัดเจน	กรุณาติดต่อศูนย ์

บริการให้ตรวจสอบโดยเร็วที่สุด	

สามารถใช้ได้แต่น�า้มนัเบรกใหม่ประเภททีร่ะบเุท่านัน้	การใช้ 

น�้ามันเบรกใช้แล้วหรือเป็นประเภทที่ไม่ได้ระบุไว้อาจท�าให้

สมรรถนะการเบรกลดลง	

จ�าเป็นต้องรกัษาความสะอาดของน�า้มนัเบรก	หากมฝีุน่เข้าไป 

ในระบบ	อาจท�าให้สมรรถนะการเบรกลดลง	

อย่าให้น�้ามันเบรกสัมผัสผิวหนังและดวงตา	ในกรณีที่สัมผัส	

ให้ล้างออกด้วยน�า้ปรมิาณมาก	เกบ็น�า้มนัเบรกให้พ้นมอืเดก็	

อย่าปล่อยให้น�้ามันเบรกไหลไปบนเครื่องยนต์	มิฉะน้ันอาจ 

ติดไฟเม่ือเครือ่งยนต์ร้อนขึน้	 ท�าให้เกดิไฟไหม้และเครือ่งยนต์ 

เสียหายได้

หมายเหตุ:	น�า้ยาหล่อเยน็อาจขยายตวัเมือ่ร้อน	ดงันัน้ระดบัน�า้จงึอาจ 
สงูขึน้กว่าระดับปกติ

ข้อควรระวัง

• เติมนำ้�มันเบรกเกรด DOT4 เท่�นั้นในแม่ปั๊มเบรก  

 อย่�ใช้นำ้�มันเบรกประเภทอื่น

• ห�กนำ้�มันเบรกสัมผัสสีรถ อ�จทำ�ให้เสียห�ยได้ เช็ดออกทันที 

 และล้�งด้วยนำ้�สะอ�ด
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การตรวจสอบและการเติม

ตรวจสอบระดับนำ้�มันเบรกหลังจ�กจอดรถบนพื้นร�บและระบบอยู่ใน

สภ�พเย็น ส�ม�รถมองเห็นระดับนำ้�มันเบรกได้บนกระปุกนำ้�มัน และ

ระดับปกติควรอยู่ระหว่�งเครื่องหม�ย “MAX” (ปริม�ณสูงสุด) กับ

เครื่องหม�ย “MIN” (ปริม�ณตำ่�สุด) ห�กระดับลดลงม�ถึงเครื่องหม�ย 

“MIN” ให้ทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณรอบฝ�กระปุกนำ้�มัน แล้วหมุน 

ฝ�กระปุกทวนเข็มน�ฬิก�เพื่อถอดออก เติมนำ้�มันเบรกใหม่ที่ระบุไว้ 

จนระดับอยู่ระหว่�ง “MAX” กับ “MIN” แล้วใส่ฝ�กระปุกกลับเข้�ที่

ห�กระดับตำ่�กว่�เครื่องหม�ย “MIN” “ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง  

(สีแดง)” บนหน้�จอศูนย์ข้อมูลจะสว่�ง แสดงว่�ระบบเบรกทำ�ง�น 

ผิดพล�ด ห�ส�เหตุโดยเร็วที่สุด ห�กท่�นกำ�ลังขับขี่ ให้จอดรถทันที

ด้วยคว�มระมดัระวงั กรณุ�ตดิต่อศนูย์บรกิ�รให้ตรวจสอบโดยเรว็ทีส่ดุ  

อย่�ขบัขีต่่อไป

ทิ้งน�้ามันเบรกใช้แล้วให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันมลภาวะใน 

สิ่งแวดล้อม
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น�า้มนัพวงมาลยัเพาเวอร์

ข้อควรระวัง

ต้องแน่ใจว่�ใช้นำ้�มันเบรกเกรด ATF-DEXRON III

การตรวจสอบและการเตมิ

หากปริมาณน�้ามันลดลงอย่างชัดเจน	กรุณาติดต่อ 

ศูนย์บริการให้ตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

ส�ม�รถมองเห็นระดับนำ้�มันพวงม�ลัยเพ�เวอร์ได้บนกระปุกนำ้�มัน 

และระดับปกติควรอยู่ระหว่�งเครื่องหม�ย “MAX” (ปริม�ณสูงสุด)  

กับเครื่องหม�ย “MIN” (ปริม�ณตำ่�สุด) ห�กระดับลดลงม�ถึง

เคร่ืองหม�ย “MIN” ให้ทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณรอบฝ�กระปุกนำ้�มัน 

แล้วหมุนฝ�กระปุกทวนเข็มน�ฬิก�เพื่อถอดออก จ�กนั้นเติมนำ้�มันใหม ่

ทีร่ะบุไว้จนระดับอยูร่ะหว่�ง “MAX” กบั “MIN” ใส่ฝ�กระปกุกลบัเข้�ที่

ข้อควรระวัง

•   อย่�เติมม�กเกินไป

•   อย่�ให้ฝุ่นเข้�ไปในกระปุกนำ้�มันพวงม�ลัยเพ�เวอร์

•   ก�รใช้ง�นรถเมื่อมีนำ้�มันไม่เพียงพอในกระปุกนำ้�มันพวงม�ลัย 

 เพ�เวอร์อ�จทำ�ให้พวงม�ลัยเพ�เวอร์เสียห�ยได้
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น�า้ล้างกระจก

การตรวจสอบและการเติม

การขบัขีร่ถโดยทีร่ะบบล้างกระจกไม่ท�างานนัน้อนัตรายมาก 

ต้องตรวจสอบระบบก่อนการขับขี่

กระปุกนำ้�ล้�งกระจกอยู่ในห้องเครื่องยนต์ เมื่อจำ�เป็นต้องเติมนำ้�  

ให้ยกส่วนหน้�ของฝ�ช่องเตมิขึน้เพือ่เตมินำ�้ล้�งกระจก จ�กนัน้จงึปิดฝ� 

กรุณ�ดู “ของเหลวที่แนะนำ�” ในหัวข้อข้อมูลท�งเทคนิคสำ�หรับข้อมูล

จำ�เพ�ะของนำ้�ล้�งกระจก

ข้อควรระวัง

อย่�ใช้นำ้�ล้�งกระจกที่ไม่เหม�ะสม อย่�ใช้นำ้�ประป� เนื่องจ�ก 
นำ้�ประป�มีแร่ธ�ตุซึ่งจะทำ�ให้ท่อหรือหัวฉีดของที่ฉีดนำ้�ล้�งกระจก 
บังลมหน้�อุดตันได้
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หัวฉีดล้างกระจก

การปรับและการท�าความสะอาด

หัวฉีดล้างกระจกด้านหน้า

ตรวจดูว่�กระปกุนำ�้ล้�งกระจกมนีำ�้อยูก่่อนจะปรบัและทำ�คว�มสะอ�ด 

หวัฉดี ห�กหวัฉดีอดุตนั ให้ทำ�คว�มสะอ�ดอย่�งระมดัระวังด้วยลวดเลก็ๆ 

หรือเข็ม ทิศท�งก�รฉีดของหัวฉีดล้�งกระจกนั้นกำ�หนดม�จ�กโรงง�น 

ดังน้ันโดยปกติแล้วจึงไม่จำ�เป็นต้องปรับ ห�กจำ�เป็นต้องปรับ ให้สอด

เข็มเล็กๆ เข้�ไปในรูหัวฉีดอย่�งระมัดระวังเพื่อปรับตำ�แหน่งหัวฉีด 

เพื่อให้ทิศท�งก�รฉีดตรงไปยังกึ่งกล�งกระจกบังลมหน้�

ใบปัดน�้าฝน

การตรวจสอบ

ตรวจสอบขอบของใบปัดนำ้�ฝนเพื่อดูคว�มขรุขระและคว�มเสียห�ย 

และตรวจดูว่�ย�งของใบปัดแน่นหน�ตั้งแต่บนลงล่�ง 

หมายเหต:ุ	หากมจีาระบหีรอืส่ิงสกปรกอืน่ๆ	บนใบปัดยาง	อาจส่งผลให้ 
ทีป่ัดน�้าฝนท�างานไม่ถูกต้องและท�าให้กระจกบังลมหน้าเสียหาย
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การเปลี่ยน

การถอด

- ยกแขนที่ปัดนำ้�ฝนขึ้นจ�กกระจกบังลมหน้� จ�กนั้นจับให้ใบปัดและ

แขนตั้งฉ�กกัน

- ดันคลิปลง (ต�มทิศท�งลูกศร) จ�กนั้นเลื่อนข�ยึดใบปัดลงด้�นล่�ง

ของแขน เพื่อให้เดือยบนข�ยึดแยกออกจ�กตะขอบนแขน

หมายเหตุ:	 กรุณาจ�าต�าแหน่งท่ีสัมพันธ์กันของตะขอและขายึด 
เน่ืองจากใบปัดทีเ่ปล่ียนใหม่จะต้องติดตัง้ภายหลังในลักษณะเดียวกนั

การติดตั้ง

- ติดตั้งตัวยึดใบปัดบนตะขอ

- ใส่เดือยเข้�กับตะขอและดันจนได้ยินเสียงล็อกเข้�ที่

การบ�ารุงรักษา

ล้�งด้วยส�รทำ�คว�มสะอ�ดที่เป็นกล�งหรือมีคุณภ�พสูง เช็ดด้วยผ้�

ไร้ขนที่แห้งและนุ่ม

เข็มขัดนิรภัย

การตรวจสอบ

เขม็ขัดนริภยัตดิตัง้ตวัดงึกลับทีม่คีวามไวสงู	ซึง่จะล็อกเมือ่เร่ง 

ความเร็วหรือลดความเร็วอย่างกะทันหันและเลี้ยวหักศอก

เท่านั้น

อย่าทดสอบอุปกรณ์ล็อกโดยจงใจงอร่างกายส่วนบนไป 

ข้างหน้าอย่างรุนแรง

ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดดังนี้:

• ตรวจสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดเพื่อคว�มปลอดภัย

• สอดลิน้เขม็ขดัเข้�ไปในหัวเขม็ขดัและตรวจดวู่�ลอ็กได้อย่�งแน่นหน�  

 กดปุ่มสีแดงและตรวจดูว่�ลิ้นเข็มขัดเด้งออกม�อย่�งร�บรื่น

• จับส�ยเข็มขัดให้หย่อนเล็กน้อย ยึดลิ้นเข็มขัดและดึงอย่�งกะทันหัน  

 ตรวจดูว่�อุปกรณ์นิรภัยส�ม�รถล็อกโดยอัตโนมัติและไม่ได้หย่อน 

 ม�กเกินไป
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การบ�ารุงรักษา

หากเข็มขัดนิรภัยถูกยืดออกในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ	 กรุณา 

ให้ศูนย์บริการเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยและตรวจสอบจุดยึด

ตรวจดูอย่�งสมำ่�เสมอว่�ส�ยเข็มขัดนิรภัยมีรอยขูดขีดหรือสึกหรอ 

หรือไม่ และตรวจดูจุดยึดและตัวปรับเป็นพิเศษ

ทำ�คว�มสะอ�ดเข็มขัดนิรภัยด้วยฟองนำ้�ชุบนำ้�อุ ่นและสบู่อ่อนๆ 

ปล่อยท้ิงไว้ให้แห้ง และไม่ควรให้ถูกคว�มร้อนหรือแสงแดดโดยตรง 

อย่�ให้นำ�้เข้�ไปในตัวดึงกลบั อย่�ฟอกข�วหรอืย้อมสีเขม็ขดันิรภยัเพร�ะ 

จะทำ�ให้คว�มแข็งแรงลดลง 

แบตเตอรี่

คำ�เตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่:

สวมแว่นต�!

สวมถุงมือและแว่นต�ป้องกันเน่ืองจ�กกรดแบตเตอรี่มีฤทธ์ิ

กัดกร่อนสูงม�ก!

อย่�ให้มีเปลวไฟ ประก�ยไฟฟ้� ไฟที่สว่�งม�กและควัน!

อ�จเกิดแก๊สที่ระเบิดได้ในระหว่�งก�รเปลี่ยนแบตเตอรี่!

ควรให้เด็กอยู่ห่�งจ�กกรดและแบตเตอรี่!
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การท�างานกับแบตเตอรี่รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น 

มีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บ	 ถูกกัดกร่อน	 เกิดอุบัติเหตุและ 

ไฟไหม้ได้!

สวมแว่นตาป้องกัน!	 อย่าให้สารตะกั่วหรือกรดเข้าตา	

สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า

สวมถุงมือและแว่นตาป้องกันเนื่องจากกรดแบตเตอรี่มีฤทธิ์

กัดกร่อนสูงมาก!	อย่าพลิกแบตเตอรี่คว�่าลง	เพราะกรดอาจ

ไหลออกทางช่องลมได	้หากกรดกระเด็นเข้าตา	ให้ล้างด้วย

น�้าสะอาดเป็นเวลาสองสามนาทีแล้วรีบไปพบแพทย์ทันท	ี

หากกรดกระเด็นโดนผิวหนังหรือเสื้อ	ให้ล้างด้วยสบู่ซึ่งเป็น

ด่างเข้มข้นทันทีเพื่อลดสภาพความเป็นกรดลง	แล้วล้าง

ด้วยน�้าปริมาณมาก	หากท่านด่ืมกรดโดยไม่ต้ังใจ	ให้รีบไป

พบแพทย์ทันที	

อย่าให้มีเปลวไฟ	ประกายไฟฟ้า	 ไฟที่สว่างมากและควัน!	

อย่าให้เกิดประกายไฟเมื่อจัดการสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า	

และก�าจัดไฟฟ้าสถิตออกไปด้วย	ห้ามลัดวงจรขั้วแบตเตอรี	่

เนื่องจากประกายไฟที่มีพลังงานสูงอาจท�าให้บาดเจ็บได้

การชาร์จแบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดแก๊สที่ระเบิดได้	ต้องดูให้

แน่ใจว่าช่องลมแบตเตอรี่เปิดอยู่เพื่อระบายแก๊สดังกล่าว	

แบตเตอรี่ควรอยู่ในสถานท่ีที่อากาศถ่ายเทได้ดีในระหว่าง

การชาร์จ	

ควรให้เด็กอยู่ห่างจากกรดและแบตเตอรี่	

ดับเคร่ืองยนต์	ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

ก่อนจะท�างานกบัเครือ่งใช้ไฟฟ้า	ถอดสายขัว้ลบของแบตเตอรี	่

ปิดไฟเมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟ

กรุณาระมัดระวังขั้วของแหล่งจ่ายไฟ	 ตรวจดูว่าขั้วของ 

แหล่งจ่ายไฟตรงกันก่อนจะจ่ายไฟ

การจ่ายไฟแต่ละคร้ังไม่ควรต�่ากว่า	 5	 วินาทีเพ่ือป้องกัน 

การท�างานติดๆ	ดับๆ	บ่อยๆ
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ก่อนอื่นให้ถอดสายขั้วลบ	จากนั้นจึงถอดสายข้ัวบวกเพื่อ

ถอดแบตเตอรี่

ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท้ังหมดก่อนจะจ่ายไฟแบตเตอรี่อีกคร้ัง	

ก่อนอื่นให้เชื่อมต่อสายขั้วบวก	 จากนั้นจึงเชื่อมต่อสาย

ขั้วลบ	อย่าเชื่อมต่อผิดสาย	มิฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม้ได้!

ห้ามถอดและติดตั้งแบตเตอรี่โดยไม่ได้รับอนุญาต	 เพราะ 

ในบางกรณอีาจท�าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อแบตเตอรี ่

และกล่องฟิวส์	กรุณาติดต่อศูนย์บริการ

อย่าปลดแบตเตอร่ีขณะท่ีเปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องยนต์

ท�างานอยู	่มฉิะนัน้จะท�าให้เครือ่งใช้ไฟฟ้า	(ส่วนประกอบไฟฟ้า)	

เสียหาย

เพือ่ป้องกนักล่องแบตเตอรีส่มัผสัรงัสอีลัตราไวโอเลต	อย่าให้

แบตเตอรี่สัมผัสแสงแดดโดยตรง

ช่วงที่จอดรถ

ห�กจอดรถทิง้ไว้เป็นเวล�น�น เครือ่งใช้ไฟฟ้�กระแสสถติ (เช่น น�ฬิก� 

อปุกรณ์นิรภัย) จะทำ�ให้แบตเตอรีห่มดได้และจำ�เป็นต้องช�ร์จแบตเตอร่ี 

เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีเช่นนี้ ให้ช�ร์จแบตเตอรี่หรือปลดส�ยขั้วลบของ

แบตเตอรี่ออกในระหว่�งที่จอดรถไว้

หมายเหตุ:	 กรุณาอ่านค�าเตือนและค�าแนะน�าส�าหรับแบตเตอรี ่
ก่อนจะท�างานที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

ปิดสวิตช์กุญแจเสมอเมื่อจอด  มิฉะน้ันจะทำ�ให้ระยะเวล�ในก�ร 

จอดสั้นลงอย่�งม�ก
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การใช้งานในฤดูหนาว

แบตเตอร่ีรถมข้ีอจำ�กัดเป็นพเิศษในฤดูหน�ว นอกจ�กนีก้ำ�ลงัในก�รสต�ร์ท 

จ�กแบตเตอรี่ขณะท่ีมีอุณหภูมิตำ่�จะน้อยกว่�แบตเตอร่ีที่อุณหภูมิห้อง 

ดังนั้นก่อนจะเข้�ฤดูหน�ว ขอแนะนำ�ให้นำ�แบตเตอรี่รถไปตรวจสอบ 

ที่ศูนย์บริก�รและช�ร์จเพิ่มถ้�จำ�เป็น 

ห�กจะไม่ได้ใช้ง�นรถเป็นเวล�สองส�มสปัด�ห์ในช่วงทีอ่�ก�ศหน�วจดั 

ควรถอดแบตเตอรี่รถและเก็บไว้ในห้องที่ปรับอุณหภูมิ เพื่อที่แบตเตอรี่

จะไม่จับแข็งและเสียห�ย

การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จ

อย่าชาร์จแบตเตอร่ีทีจ่บัแขง็	เพราะมีความเสีย่งทีจ่ะระเบดิได้ 

แม้ว่าแบตเตอรี่จะหายจับแข็งแล้ว	แต่กรดแบตเตอรี่ยังอาจ 

ล้นออกมาได้	ซึง่จะท�าให้เสยีหายจากการกดักร่อน	ต้องเปลีย่น 

แบตเตอรี่ที่จับแข็ง

ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องใช้ไฟฟ้�ทั้งหมดก่อนจะช�ร์จ 

เมื่อจอดรถทิ้งไว้เป็นเวล�น�นและไม่ส�ม�รถสต�ร์ทได้เน่ืองจ�ก

แบตเตอรี่มีประจุไม่เพียงพอ (แรงดันไฟฟ้�ที่ขั้วปกติ ≤ 12V) ต้องถอด

แบตเตอรี่ออกจ�กรถและช�ร์จด้วยเครื่องช�ร์จ (ใช้ง�นต�มคำ�แนะนำ�

ของผู้ผลิตอุปกรณ์ช�ร์จ)

เมื่อช�ร์จด้วยกระแสไฟตำ่� (เช่น อุปกรณ์ช�ร์จขน�ดเล็ก) ปกติแล้ว 

ไม่จำ�เป็นต้องถอดส�ยเชื่อมต่อแบตเตอรี่ แต่ต้องปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�

ที่ผู้ผลิตเครื่องช�ร์จให้ไว้

ก่อนจะช�ร์จแบบเร็วหรือช�ร์จด้วยกระแสไฟสูง ต้องถอดส�ยเชื่อมต่อ 

ทั้งสองออก

หมายเหตุ:	 กรุณาอ่านค�าเตือนและค�าแนะน�าส�าหรับแบตเตอรี่
ก่อนจะท�างานที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่	 เม่ือชาร์จจะสามารถเปิด 
แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ชาร์จได้หลังจากท่ีหัวต่อขั้วอุปกรณ์ 
ชาร์จได้เชื่อมต่อกับขั้วแบตเตอร่ีตามที่ก�าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น	หลังจากชาร์จ	ให้ปิดอุปกรณ์ชาร์จก่อน	ถอดปลั๊กไฟ	จากนั้น 
จึงถอดหัวต่อขั้วของอุปกรณ์ชาร์จออกจากแบตเตอรี่
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ข้อควรระวัง

•   ให้เด็กอยู่ห่�งจ�กแบตเตอรี่ กรดแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ช�ร์จ

•  ช�ร์จแบตเตอร่ีในสถ�นที่ที่อ�ก�ศถ่�ยเทเท่�น้ัน อย่�ให้มีบุหรี่ 

เปลวไฟ และประก�ยไฟฟ้� เพร�ะอ�จเกิดแก๊สที่ระเบิดได ้

ในระหว่�งก�รช�ร์จแบตเตอรี่!

•   เพื่อปกป้องดวงต�และใบหน้� ควรอยู่ให้ห่�งจ�กแบตเตอรี่

• ห�กกรดกระเด็นเข้�ต�หรอืสมัผสัผวิหนงั ให้ล้�งด้วยนำ�้สะอ�ด 

เป็นเวล�สองส�มน�ทีแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

•  ก�รช�ร์จแบตเตอร่ีแบบเร็วนั้นอันตร�ยและควรดำ�เนินก�ร

โดยศูนย์บริก�ร เนื่องจ�กต้องใช้เครื่องมือช�ร์จและคว�มรู้

เฉพ�ะท�ง

• เปลีย่นแบตเตอรีท่ีจ่บัแขง็หรอืห�ยจบัแขง็แล้ว กล่องแบตเตอรี่ 

อ�จแตกร้�วเนื่องจ�กก�รจับแข็ง กรดแบตเตอรี่อ�จรั่วไหล

และทำ�ให้รถเสียห�ย

การถอดแบตเตอรี่

ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องใช้ไฟฟ้�ทั้งหมดก่อนจะถอดแบตเตอรี่

เมื่อถอดแบตเตอรี่ ให้ถอดส�ยขั้วลบก่อน จ�กนั้นจึงถอดส�ยข้ัวบวก 

แล้วถอดโบลท์บนข�ยึดแบตเตอรี่ สุดท้�ยจึงถอดแบตเตอรี่
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรีท่ีต่ดิตัง้ไว้บนรถนัน้ออกแบบม�ต�มตำ�แหน่งตดิตัง้ทีเ่หม�ะสม 

ห�กเปลี่ยนแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ใหม่ควรมีแรงดันไฟฟ้�เท่�กัน (12V) 

รวมถึงมีรูปทรงและเครื่องหม�ยเพ่ือคว�มปลอดภัยเหมือนกับ

แบตเตอรี่เดิม คว�มเข้มของกระแสไฟและคว�มจุควรเหมือนกับ

แบตเตอรี่เดิม ศูนย์บริก�รส�ม�รถจัดห�แบตเตอรี่ของแท้ให้ได้ 

กรุณ�ตรวจดูว่�ได้ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องใช้ไฟฟ้�แล้วเมื่อจะติดตั้ง 

แบตเตอรี่

ส�าหรับการก�าจัดแบตเตอรี่เก่า	 ควรให้ศูนย์บริการเป็น 

ผู้ด�าเนินการเปล่ียนให้	นอกจากนี้แบตเตอรี่ยังมีกรดและ

ตะกั่ว	จึงไม่สามารถก�าจัดเหมือนของเสียจากครัวเรือนได้

การติดตั้งแบตเตอรี่

ปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องใช้ไฟฟ้�ทั้งหมดก่อนจะถอดแบตเตอรี่

ว�งแบตเตอรี่ลงในตำ�แหน่งติดตั้งและยึดให้แน่นด้วยข�ยึดแบตเตอรี่ 

ยึดส�ยขั้วบวกก่อน แล้วจึงยึดส�ยขั้วลบ จ�กนั้นจ่�ยไฟแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ค�ยประจุ ให้ปิดสวิตช์กุญแจเมื่อจอดรถทิ้งไว้
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ยาง

การใช้ยางที่ไม่ถูกต้องหรือเสียหายนั้นอันตรายมาก! 

อย่าขับขี่รถหากพบว่ายางสึกหรอมาก	เสียหาย	หรือ 

มีแรงดันลมยางไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบย�งและแก้มย�งอย่�งสมำ่�เสมอว่�มีคว�มบิดเบี้ยว (นูน)  

ฉีกข�ด หรือสึกหรอหรือไม ่ ขจัดกรวดและวัตถุแหลมคมอื่นๆ  

ด้วยอุปกรณ์ปล�ยมนท่ีเหม�ะสม เพร�ะอ�จทะลุเข้�ไปในย�งได้ถ้�

ปล่อยทิ้งไว้ 

แรงดันลมยาง

หากท่านขับขี่รถโดยท่ีแรงดันลมยางไม่ถูกต้อง	อาจส่งผล

ต่อเสถียรภาพของรถ	ท�าให้แรงต้านทานการหมุนเพ่ิมขึ้น	

ส่งผลให้ยางสึกหรอเร็วขึ้นและอาจท�าให้ยางเสียหายอย่าง

ถาวร

อย่�ลืมข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รสึกหรอของย�งและแรงดันลมย�ง  

คนขับมีหน้�ที่ต้องตรวจดูว่�ย�งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดดังกล่�ว 

กรุณ�ตรวจสอบแรงดันลมย�ง (รวมทั้งย�งอะไหล่) ทุกสัปด�ห์และ 

ปรับแรงดันลมย�งถ้�จำ�เป็นต�ม “เครื่องหม�ยแรงดันลมย�ง”  

บนกรอบประตูหน้� คู่มือน้ีได้ระบุแรงดันลมย�งที่ถูกต้องในสภ�พเย็น 

กรุณ�ดู “ล้อและย�ง” ในหัวข้อข้อมูลท�งเทคนิค 

ย�งอะไหล่ควรมีแรงดันลมสูงสุดที่แนะนำ�เสมอและปรับก่อนจะใช้ง�น 

ควรใช้ม�ตรวัดแรงดันลมย�งที่เท่ียงตรงในก�รตรวจสอบแรงดัน 

ลมย�งเม่ือย�งเย็น แทนที่จะคำ�นวณคว�มบกพร่องเมื่อย�งร้อน  

เนื่องจ�กอุณหภูมิจะทำ�ให้ย�งร้อนมีแรงดันลมสูงกว่�แรงดันปกติ  

ต้องติดตั้งฝ�หัวเติมลมเพื่อป้องกันฝุ่นเข้�ไปในหัวเติมลม 

หลังจ�กผ่�นไประยะหนึ่ง แรงดันลมในย�งจะลดลง ถ้�ห�กลดลง 

อย่�งผิดปกติ ควรห�ส�เหตุและแก้ไขทันที

หมายเหตุ:	แรงดันที่ระบุไว้ใช้กับยางเย็น	โดยที่แรงดันของยางร้อน
ควรสูงกว่า
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เครื่องหมายวัดความสึกหรอ

มีเคร่ืองหม�ยวัดคว�มสึกหรอในดอกย�งของย�งที่ม�กับรถ เมื่อย�ง

สึกหรอจนดอกย�งเหลือ 1.6 มม. จะเห็นเครื่องหม�ยวัดคว�มสึกหรอ

ท่ีพ้ืนผิวหน้�ตัดท้ังหมดของดอกย�ง ห�กเห็นเครื่องหม�ยวัดคว�ม

สึกหรอแม้เพียงบ�งส่วน ควรเปลี่ยนย�งทันที 

อย่�งไรก็ต�มคว�มปลอดภัยและสมรรถนะของย�งจะลดลงแล้วตั้งแต่

ก่อนจะถึงเครื่องหม�ยวัดคว�มสึกหรอ ตัวอย่�งเช่น ย�งที่สึกหรอม�ก

มีแนวโน้มสูงที่จะลื่นไถล

การบ�ารุงรักษาอื่นๆ

การล้างรถ

เม่ือขบัขีร่ถเป็นคร้ังแรกหลังจากล้างเสร็จ	ให้เหยยีบแป้นเบรก 

เบาๆ	หลายๆ	ครั้งเพื่อไล่น�้าออกจากดิสก์เบรก	ล้างยาง 

ด้วยความระมัดระวัง	

อย่าใช้หัวฉีดแรงดันสูงเพราะอาจท�าให้ยางเสียหาย	หากพบ 

ความเสียหายใดๆ	ให้เปลี่ยนยาง	

อย่าล้างส่วนหน้าของด้านในรถ	 (ติดกับแผงหน้าปัด)	 

เพื่อป้องกันชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเสียหายโดยไม่จ�าเป็น

ปัจจัยต่อไปนี้มีส่วนช่วยรักษ�คุณภ�พของรถ:

•  ล้�งรถด้วยนำ้�เย็นหรือนำ้�อุ่น นำ้�ร้อนจะทำ�ให้สีรถเสียห�ยในช่วงที่

อ�ก�ศหน�วจัด

•  อย่�ล้�งรถโดยที่แดดจ้�ส่องถึงโดยตรงในช่วงที่อ�ก�ศร้อน

• ใช้นำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดสำ�หรับรถโดยเฉพ�ะเพื่อขจัดคร�บจ�ระบี

และนำ้�มันออกจ�กตัวถังรถ เมื่อตัวถังเปียก ให้ล้�งด้วยฟองนำ้�นุ่มๆ  

และนำ้�ในปริม�ณที่เหม�ะสม ล้�งออกด้วยนำ้�อีกครั้งแล้วเช็ด 

ให้แห้งด้วยหนังช�มัวร์
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•  เมื่อทำ�คว�มสะอ�ดรถด้วยส�ยฉีดนำ้� ห้�มฉีดนำ้�โดยตรงไปที่

หน้�ต่�ง ประตู หรือเบรกผ่�นท�งซี่ล้อ

•  หลังจ�กทำ�คว�มสะอ�ดแล้ว ควรตรวจสอบว่�มีคว�มเสียห�ย

หรือรอยหินถ�กบนสีหรือไม่ ถ้�จำ�เป็นให้ซ่อมสีรถ ลงแว็กซ์ขัดเง� 

เป็นครั้งคร�วเพื่อปกป้องพื้นผิวสี

•  ขยับหัวฉีดตลอดเวล�เมื่อใช้อุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดแรงดันสูง  

อย่�ล้�งเครื่องยนต์ หม้อนำ้� ช่องประตู ซีล ส่วนประกอบไฟฟ้�หรือ

ส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกันโดยตรง

หมายเหตุ:	 กรุณาก�าจัดสิ่งที่อาจกัดกร่อนพื้นผิวสีทันทีแม้จะ 
ดูเหมือนไม่มีอันตราย	เช่น	ขี้นก	ยางไม้	ซากแมลง	คราบน�้ามัน	เกลือ 
จากถนน	และฝุ่นจากอุตสาหกรรม	หากไม่ขจัดออกไปทันทีจะเกิด
คราบและความเสียหายถาวรได้

ข้อควรระวัง

ห้�มเปิดฝ�กระโปรงเครื่องยนต์และล้�งห้องเครื่องยนต์โดยตรง 

เพร�ะอ�จทำ�ให้ส่วนประกอบไฟฟ้�ในห้องเครื่องยนต์ลัดวงจร 

อย่�ใช้ไอนำ้�ทำ�คว�มสะอ�ดใต้ท้องรถ ห้องควบคุม หรือห้องเกียร์ 

เพร�ะจะทำ�ให้ชั้นแว็กซ์ที่เคลือบไว้เสียห�ย

การท�าความสะอาดคราบเขม่าเครื่องยนต์

เนื่องจ�กคุณภ�พของผลิตภัณฑ์นำ้�มันเชื้อเพลิงในประเทศ ขอแนะนำ�

ให้ใช้นำ้�ย�ขจัดคร�บเขม่�ระบบนำ้�มันเชื้อเพลิงที่ได้รับก�รรับรองจ�ก

บริษัททุกๆ 5,000 กม. ถึง 10,000 กม. เป็นประจำ�

กรุณ�ปรึกษ�ศูนย์บริก�รเกี่ยวกับร�ยละเอียด

การป้องกันการกัดกร่อนใต้ท้องรถ

ใต้ท้องรถของท่�นมีก�รเคลือบเพื่อป้องกันก�รกัดกร่อนไว้ ตรวจดู 

ก�รป้องกันก�รกัดกร่อนใต้ท้องรถเป็นประจำ� 

ส�ม�รถใช้หัวฉีดทำ�คว�มสะอ�ดฝุ่นหรือโคลนที่สะสมอยู่ใต้ท้องรถได้ 

โดยเฉพ�ะในฤดูหน�วซึ่งมีก�รใช้เกลือบนถนนที่มีนำ้�แข็งและหิมะ

เบาะนั่งและภายในห้องโดยสาร

ขจัดฝุ ่นท่ีสะสมบนใยผ้�ด้วยเครื่องดูดฝุ ่นหรือใช้แปรงนุ ่มๆ ปัด 

เป็นประจำ� เช็ดภ�ยในห้องโดยส�รด้วยผ้�สะอ�ดอย่�งสมำ่�เสมอ  

ฝุ่นในห้องโดยส�รทั่วไป จุด หรือคร�บต่�งๆ จะส�ม�รถขจัดออกได้ 

ด้วยนำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดพิเศษ ทำ�คว�มสะอ�ดหนังด้วยนำ้�ย�

ทำ�คว�มสะอ�ดเฉพ�ะ
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ซีลประตู

เพือ่ป้องกนัซีลประตูซ่ึงเป็นย�งจบัแขง็เมือ่อ�ก�ศหน�ว ให้ใช้ผลติภณัฑ์ 

สำ�หรับย�งหรือสเปรย์ซิลิโคนเป็นก�รป้องกัน

หน้าต่าง

ทำ�คว�มสะอ�ดกระจกบังลมหน้�ด้วยนำ้�ย�เช็ดกระจกอย่�งสมำ่�เสมอ 

เลนส์ไฟหน้�เป็นพล�สติกใส กรุณ�ทำ�คว�มสะอ�ดหน้�ต่�งด้วย 

ส�รทำ�คว�มสะอ�ดที่เป็นกล�งหรือมีคุณภ�พสูง

อย่�ใช้ส�รขัดสีหรือส�รละล�ยเคมี
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ข้อมูลทางเทคนิค

196

ขนาดและพารามิเตอร์ส�าคัญของรถยนต์

รุ่นผลิตภัณฑ์ XC GRAND XC GRAND DC GRAND DC 4WD

ประเภทก�รขับเคลื่อน 4X2 4X2 4X2 4X4

คว�มย�วรวม มม. 5365 5365

คว�มกว้�งรวม มม. 1900 1900

คว�มสูงรวม มม. 1720 1820 1820 1850

คว�มย�วผนังกั้นห้องเก็บสัมภ�ระ มม. 1900 1485

คว�มกว้�งผนังกั้นห้องเก็บสัมภ�ระ มม. 1510 1510

คว�มสูงผนังกั้นห้องเก็บสัมภ�ระ มม. 530 530

ฐ�นล้อ มม. 3155 3155

กันสะเทือนหน้�/หลัง มม. 942/1268 942/1268

คว�มกว้�งช่วงล้อหน้� มม. 1580 1580

คว�มกว้�งช่วงล้อหลัง มม. 1580 1580

เส้นผ่�ศูนย์กล�งวงเลี้ยวแคบสุด ม. 12.0 12.6 12.6

คว�มจุถังนำ้�มันเชื้อเพลิง ลิตร 73 73
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ข้อมูลทางเทคนิค

197

รุ่นผลิตภัณฑ์ XC GRAND XC GRAND DC GRAND DC 4WD

นำ้�หนักรถบรรทุกเต็ม กก. 3050 2850 2850 2900

นำ้�หนักรถเปล่� กก.
1850
1850
1900

1850
1880
1900
1930

1850
1910
1930
1960

2050

โหลดพิกัด กก.
1070
1070
1020

870
840
820
790

675
615
595
565

525

โหลดบนเพล� (โหลดบนเพล�หน้�/
หลังขณะรถบรรทุกเต็ม) กก.

1180/1870
1180/1870
1210/1840

1190/1660
1200/1650
1220/1630
1230/1620

1150/1700
1190/1660
1210/1640
1260/1590

1280/1620

จำ�นวนผู้โดยส�ร 2 2 5 5

พารามิเตอร์น�้าหนักรถยนต์



ข้อมูลทางเทคนิค

198

รุ่นเครื่องยนต์ SC20M163Q4A SC20M163Q4A SC20M163Q4A SC20M163Q4A

คว�มเร็วรถสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง 170 180 180 180

คว�มส�ม�รถก�รขึ้นเนิน % 40% 40% 40% 54%

ระดับก�รระบ�ยไอเสียเมื่อออกจ�ก
โรงง�น  

Euro IV Euro IV Euro IV Euro IV

จำ�นวนผู้โดยส�ร 2 2 5 5

พารามิเตอร์สมรรถนะของรถยนต์
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199

า

SC20M163Q4A

ประเภท 

รติล บูสกอบะรกรตามิรป 1.996

บูสกอบะรกนวนำจ 4

ขนาดกระบอกสูบ มม. 

 .มม กัชะยะร

83

92

ั  ดัอรากนวสารตัอ 15.9:1

ตตัวลโิก ดุสงูสิธทุสงัลำก 118.5

ีทาน/บอร งัลำกดักิพะณขนใบอรว็รเมาวค 4000

 รตมเ-นัตวิน ดุสงูสดิบงรแ 375

ีทาน/บอร ดุสงูสดิบงรแะณขนใบอรว็รเมาวค 1500 - 2400

ความเร็วรอบเดินเบา รอบ/นาที 750±20

เครื่องยนตดีเซล ฉีดตรงในกระบอกสูบ พรอมเทอรโบชารจและอินเตอรคูลเลอร

หมายเหตุ: รถยนตคันนี้สามารถใชน้ำมันดีเซล B20 ได

ประเภทและเกรดน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลที่มีซัลเฟอรต่ำกวา 50 ppm ของเครื่องยนต Euro IV

รุนเครื่องยนต



ข้อมูลทางเทคนิค

200

ร�ยก�ร พ�ร�มิเตอร์

โครงสร้�งกันสะเทือนหน้� กันสะเทือนอิสระแบบปีกนกคู่

โครงสร้�งกันสะเทือนหลัง แหนบแบบซ้อนแผ่น

รูปแบบจำ�เพ�ะของสปริงแผ่นโลหะ แหนบแผ่นห้�ตัว

ข้อกำ�หนดสำ�หรับคว�มสมดุลท�งพลศ�สตร์ของล้อเหล็ก
คว�มไม่สมดุลท�งพลศ�สตร์ของทั้งสองด้�นตำ่�กว่�:  

10 กรัม (ย�งหลัก)/15 กรัม (ย�งอะไหล่)

คว�มสมดุลท�งพลศ�สตร์ของล้ออะลูมิเนียม คว�มไม่สมดุลท�งพลศ�สตร์ของทั้งสองด้�นตำ่�กว่�: 8 กรัม

ช่วงก�รหมุนของระยะฟรีแป้นเบรก ภ�ยใน 10 มม.

ช่วงก�รหมุนใช้ง�นของแผ่นเบรก คว�มหน�ของวัสดุเสียดท�นม�กกว่� 2 มม.

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแชสซี
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ข้อมูลทางเทคนิค

202

ร�ยก�ร พ�ร�มิเตอร์

ข้อมูลจำ�เพ�ะของล้อ 15x6.5J 16x7J 18x7.5J

ข้อมูลจำ�เพ�ะของย�ง 215/70R15C 245/70R16 255/60R18

แรงดันลมย�งล้อหน้� (สภ�พเย็น) 300kPa/3.0bar/45psi 220kPa/2.2bar/32psi 220kPa/2.2bar/32psi

แรงดันลมย�งล้อหลัง (สภ�พเย็น) 450kPa/4.5bar/65psi 280kPa/2.8bar/41psi 280kPa/2.8bar/41psi

ข้อมูลจำ�เพ�ะของย�งอะไหล่ 215/70R15C 245/65R17 245/65R17

แรงดันลมย�งของย�งอะไหล่ 

(สภ�พเย็น)

450kPa/4.5bar/65psi 250kPa/2.5bar/36psi 250kPa/2.5bar/36psi

ล้อและยาง
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ข้อมูลทางเทคนิค

203

พารามิเตอร์การตั้งศูนย์ล้อ

ร�ยก�ร  พ�ร�มิเตอร์

ล้อหน้�

มุมโทอิน
0 ± 0.15°

โทอินรวม ≤0.15°

มุมแคมเบอร์
0 ± 0.5°

ค่�คว�มแตกต่�งระหว่�งด้�นซ้�ยกับด้�นขว� ≤0.5°

คิงพินแคสเตอร์
3.6 ± 0.8°

ค่�คว�มแตกต่�งระหว่�งด้�นซ้�ยกับด้�นขว� ≤0.5°

ล้อหลัง

มุมโทอิน 0°±0.25°

มุมแคมเบอร์ 0°±0.5°

มุมผลัก 0°±0.25°




