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แนะน�ำคู่มือกำรใช้รถ

คู่มือกำรใช้รถ

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ี

ท่านไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์เอ็มจี กรุณาศึกษาคู ่มือเล่มนี้อย่าง

ละเอียดก่อนที่จะใช้งานรถยนต์ ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้จะแนะน�าวิธีการ

ใช้รถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง เพ่ือให้ท่านเพลิดเพลินกับการ

ขับขี่ได้มากที่สุด

คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายช้ินส่วนประกอบและฟังก์ชันทั้งหลายของรถยนต์

รุ่นนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

คู่มือเล่มน้ีได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดก่อนวันท่ีจัดพิมพ์คู่มือ บริษัท เอ็มจี 

เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีอ�านาจเต็มในการแก้ไข อธิบายและ

แนะน�าคู ่มือนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ

ปรับแก้ผลิตภัณฑ์หลังจากจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้โดยไม่ประกาศแจ้ง

รูปภาพที่แสดงในคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงแผนภาพเสนอให้ท่านพิจารณา

เท่านั้น

ข้อมูลที่แสดงในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากสเปค

รถยนต์ เวอร์ชันของซอฟต์แวร์และพื้นที่ตลาดรถยนต์ที่แตกต่างกัน

กำรประกำศพิเศษ

คู่มือการใช้รถยนต์ และ สมุดการรับประกันคุณภาพ, การบ�ารุงรักษา 

นอกจากค�าแนะน�าถึงวิธีการใช้รถยนต์ที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการ

ใช้รถ และการบ�ารุงรักษารถยนต์เป็นประจ�าแล้ว ยังได้อธิบายหน้าที่

และสิทธิในการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายต่างๆ 

ระหว่างบริษัทกับลูกค้า กรุณาศึกษาคู่มือการใช้รถยนต์ และสมุดการ

รับประกันคุณภาพและการบ�ารุงรักษาอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

รถยนต์ หากเกิดความเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดจากการใช้งาน  

การละเลย และวิธีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับ

อนุญาตจากบริษัทด้วยตัวท่านเอง อาจส่งผลให้สิ้นสุดการรับประกัน

ได้

ในแต่ละประเทศและภูมิภาคต่างมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการติดตั้งและ

การเพิ่มส่วนประกอบรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทอย่างเคร่งครัด 

ห้ามปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนประกอบหรือคุณลักษณะของรถยนต์

โดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย การ

จราจร การขบัขี ่การจดทะเบยีนรถยนต์ หรอืความปลอดภยัทางสงัคม 



ค�ำน�ำ

3

1การติดต้ังชิ้นส่วนใหม่หรือการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของรถยนต์

โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะลดประสิทธิภาพการท�างานของส่วน

ประกอบต่างๆ หรือท�าให้เกิดการขัดข้อง อาจจะท�าให้ผู้ขับและผู้

โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในคู่มือนี้หมายถึง ศูนย์บริการท่ีได้รับ

การแต่งตั้งโดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ห้ามส�าเนาสิ่งตีพิมพ์นี้หรือเก็บบันทึกในระบบค้นหาสารสนเทศ หรือ

เผยแพร่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดท�าเป็นรูปเล่มหรือวิธีอื่นๆ โดยไม่ได้

รับการมอบหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจากบริษัทฯ

ข้อควรระวัง

เม่ือโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ กรุณาส่งมอบคู่มือการใช้รถและสมุด

การรับประกันและการบ�ารุงรักษาให้แก่เจ้าของใหม่ด้วย เพราะ

คู่มือสองเล่มนี้เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของรถยนต์
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ค�ำแนะน�ำ

ค�ำเตือน

เครื่องหมำยเตือนน้ีหมำยถึง เพื่อลดควำมเสี่ยง กำรบำด

เจบ็หรอืรถยนต์เกดิควำมเสียหำยอย่ำงรนุแรง ต้องปฏบิติั

ตำมขั้นตอนที่กล่ำวอย่ำงเคร่งครัด หรือต้องพิจำรณำ

ข้อมลูทีใ่ห้ไว้อย่ำงรอบคอบ

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหาย

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ อธิบำยข้อมูลส�ำคัญ

เครื่องหมายนี้หมายถึง สิ่งของที่กล่าวถึงต้องได้รับการ

จัดการโดยหน่วยงานพิเศษ เพื่อไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

เครื่องหมำยดอกจัน

หากมีเครื่องหมายดอกจัน “*” อยู่หลังหัวข้อหรือตัวอักษร หมายถึง

อุปกรณ์หรือฟังก์ชันนี้มีอยู่ในรถยนต์บางรุ่นเท่านั้น รถของท่านอาจ

จะไม่ได้ติดตั้ง

ข้อมูลไอคอน

 แสดงถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึง

 แสดงถึงทิศทางการเคลื่อนที่
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1ข้อมูลหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมำยเลขประจ�ำรถ

1 หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN)

2 หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน

3 หมายเลขเกียร์ไฟฟ้า

ขณะที่ท่านติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรแจ้งหมายเลข

ตัวถังประจ�ารถ (VIN) หากเก่ียวข้องกับมอเตอร์ขับเคลื่อนหรือเกียร์

ไฟฟ้า อาจจะต้องแจ้งหมายเลขของชุดประกอบเหล่านี้

ต�ำแหน่งหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

• อยู่บนพื้นใต้เบาะนั่งด้านผู้ขับ

• ติดบนแผงหน้าปัดใต้มุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้า สามารถ

มองผ่านมุมล่างซ้ายของกระจกบังลมหน้าได้อย่างสะดวก

• บนป้ายประจ�ารถยนต์

• ด้านในประตูท้าย เปิดประตูท้าย จะสามารถมองเห็น

หมำยเหตุ พอร์ตวินิจฉัยของรถยนต์อยู่ด้ำนบนของคันเร่ง สำมำรถ
ใช้เครื่องมือวินิจฉัยของบริษัทฯ อ่ำนข้อมูล VIN

หมำยเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน

พิมพ์อยู่ที่ด้านล่างของเสื้อมอเตอร์ขับเคลื่อน

หมำยเลขเกียร์ไฟฟ้ำ

พิมพ์อยู่บนพื้นผิวด้านบนของเสื้อเกียร์ไฟฟ้า
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ป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์รวมข้อมูลดังต่อไปนี้

• หมายเลขตัวถังประจ�ารถ

• น�้าหนักรวมทั้งสิ้นสูงสุดที่ยอมรับได้

• น�้าหนักรวมของรถยนต์

• ภาระเพลาหน้าขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม

• ภาระเพลาหลังขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม

• รหัสสี

• รหัสทริม

ต�ำแหน่งป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์ติดอยู่ที่ด้านล่างของเสา B ด้านขวา
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1ข้อควรระวังในกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำ

อุณหภูมิส�ำหรับกำรใช้รถยนต์

ระบบเพาเวอร์ของรถยนต์รุ่นนี้ประกอบด้วยแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดัน

สูง ฟังก์ชันและประสิทธิภาพการท�างานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน

สูงนั้นสัมพันธ์กับอุณหภูมิแวดล้อม ดังนั้น จึงแนะน�าให้ใช้งานรถยนต์

ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม -15°C-45°C เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง กรณีท่ีใช้งาน

รถยนต์ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงเกินไปหรือต�่าเกินไป จะส่งผล 

กระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงและ

รถยนต์

ข้อควรทรำบเก่ียวกับกำรรไีซเคลิแบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดนัสงู

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงติดตั้งบนแชสซีของรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วย

เซลล์แบตเตอร่ีลิเธียมจ�านวนมาก หากไม่ได้จัดการอย่างถูกต้อง จะ

ท�าให้เกิดปัญหามลพิษและเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม ต้องให้หน่วย

งานพิเศษหรือศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งจัดการและรีไซเคิล

แบตเตอรี่ตามข้อก�าหนดหรือค�าแนะน�าต่อไปนี้

• ผู้ด�าเนินการ: ต้องด�าเนินการโดยช่างผู้มีความช�านาญและผ่าน

การอบรม

• การป้องกันแรงดันสูง: เน่ืองจากภายในแบตเตอรี่มีชุดเซลล์

แบตเตอรี่ลิเธียม ชุดสายไฟแรงดันสูง ฯลฯ ดังน้ัน ห้ามถอด 

ชิ้นส่วนใดๆ ของระบบน้ี ต้องด�าเนินการซ่อมแซมโดยช่างผู้มี

ความช�านาญที่ผ ่านการฝึกอบรมเท่าน้ันและต้องจัดเตรียม

อุปกรณ์ป้องกันก่อนที่จะท�าการซ่อมแซม

• การขนส่ง: แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 

9 ดังน้ัน ต้องให้บริษัทขนส่งท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อท�าการ

ขนส่ง

• การเก็บรักษา: ต้องเก็บรักษาชิ้นส่วนไฟฟ้าแรงดันสูง (รวม

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง) ในพื้นที่แห้งและอุณหภูมิปกติ และ

ต้องห่างไกลจากวัตถุไวไฟ แหล่งความร้อน และน�้า เป็นต้น

• ชิ้นส่วนประกอบภายใน: แบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูงประกอบด้วย 

(ชุด) เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม แผงวงจรไฟฟ้า สายไฟ ชุดสายไฟ

แรงดันสูง/ต�่า เสื้อโลหะ ฯลฯ

แนะน�าให้น�าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงเก่าหรือเสียหายเนื่องจาก

รถยนต์หมดสภาพหรือเหตุผลอื่นๆ ไปที่ศูนย์บริการรีไซเคิลที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ
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หมำยเหตุ หำกน�ำแบตเตอร่ีไฟฟ้ำแรงดันสูงเก่ำหรือเสียหำยให้ผู้ท่ี
ไม่ได้รับอนุญำต หรือด�ำเนินกำรถอดแยกชิ้นส่วนเองโดยไม่ได้รับ
อนุญำต จนท�ำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดอุบัติเหตุ 
เจ้ำของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ระยะทำงขับต่อ

ระยะทางขับต่อขึ้นอยู ่กับประจุไฟฟ้าคงเหลือ อายุรถยนต์ (อายุ

แบตเตอรี่ในขณะนั้น) อากาศ อุณหภูมิ สภาพถนน พฤติกรรมการ

ขับขี่ ฯลฯ

ในขณะเดียวกัน ระยะทางขับต่อจะได้รับผลกระทบจากภาระไฟฟ้า

ในขณะนั้น (เช่น ระบบปรับอากาศ ไฟส่องสว่าง ฯลฯ) และพฤติกรรม

การขับขี่

ข้อควรระวัง:

• ระยะทางขับต่อเกี่ยวข้องกับอัตราการปล่อยประจุไฟฟ้า เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีไฟฟ้า

แรงดันสูงอันเกิดจากอัตราการปล่อยประจุไฟฟ้ามากเกินไป เมื่อ

พบว่าไฟเตือนประจุไฟฟ้าน้อยเกินไปที่แผงหน้าปัดสว่างข้ึน 

แนะน�าให้ชาร์จไฟทันที

• ระยะทางขับต่อจริงของรถยนต์จะลดลงเมื่ออายุของรถยนต์เพิ่ม

ขึ้น

• การใช้ระบบปรับอากาศจะลดระยะการขับขี่ได้

• ระยะทางขบัต่อจะแตกต่างกนัไปเนือ่งจากความเรว็ทีแ่ตกต่างกัน

• กรณีขับรถในพื้นที่อุณหภูมิต�่า ระยะทางขับต่อก็จะสั้นลง

เนื่องจากคุณสมบัติทางอุณหภูมิของแบตเตอรี่

• กรณีที่อุณหภูมิสูงมากหรือต�่ามากและประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

น้อยเกินไป อาจจะพบปัญหาขาดก�าลังเร่งความเร็วหรือเพาเวอร์

ไม่เพียงพอ

ท่านสามารถใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อเพิ่มระยะทางขับต่อของรถยนต์

• บ�ารุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

• รักษาแรงดันลมยางให้เหมาะสม

• พยายามหลีกเลี่ยงการใช้รถในสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก

หรือต�่ามาก

• ห้ามจอดรถเป็นเวลานานในขณะที่แบตเตอรี่ต�่า ควรชาร์จรถโดย

เร็วที่สุด
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1• น�าสิ่งของที่ไม่จ�าเป็นออกเพื่อลดภาระของรถยนต์

• หากมีความจ�าเป็น ให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าก�าลังสูง เช่น แอร์ หรือ

ปรับอุณหภูมิตามความเหมาะสม เพื่อลดการใช้พลังงานโดย

อุปกรณ์ไฟฟ้าก�าลังสูง เพื่อเพิ่มระยะทางขับต่อของรถยนต์

• กรณีท่ีขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ปิดหน้าต่างเพื่อลดแรงต้านทาน

อากาศและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

• รักษาความเร็วให้คงที่

• เมื่อเร่งความเร็ว ให้เหยียบคันเร่งเบาๆ

• เมื่อชะลอความเร็วรถ ให้ปล่อยคันเร่ง ไม่เหยียบแป้นเบรกหรือ

เหยียบแป้นเบรกเบาๆ ระบบรีไซเคิลพลังงานจะช่วยเพิ่มระยะ

ทางขับต่อของรถยนต์ท่านให้มากที่สุด

กำรชำร์จอย่ำงสมดุล

เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง ควรใช้วิธีการ

ชาร์จอย่างสมดุล เพื่อรักษาคุณสมบัติของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

ส�าหรับความจ�าเป็นของการชาร์จอย่างสมดุล โปรดอ้างอิงที่ “การ

ชาร์จอย่างสมดุล” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

กำรชำร์จแบบอัจฉริยะ

เมื่อปิดระบบเพาเวอร์ และระบบตรวจพบว่าแบตเตอรี่ 12V ต�่าเกิน

ไป จะชาร์จแบตเตอรี่ 12V โดยอัตโนมัติภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย 

เพ่ือป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ 12V ขาดประจุไฟฟ้าจนไม่สามารถ

สตาร์ทรถยนต์ได้ หลังจากชาร์จเสร็จ ระบบจะปิดฟังก์ชันนี้โดย

อัตโนมัติ

หมำยเหตุ เม่ือระบบตรวจพบควำมขัดข้อง/กำรสตำร์ทรถยนต์/
กำรชำร์จด้วยอุปกรณ์ภำยนอก จะออกจำกฟังก์ชันกำรชำร์จ
อัจฉริยะโดยอัตโนมัติ

หมำยเหตุ เมื่อระบบชำร์จแบตเตอรี่แบบอัจฉริยะ ระยะทำงที่
สำมำรถขับต่อได้ของรถยนต์จะลดลง

หมำยเหตุ เมื่อประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงต�่ำลง 
ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดกำรใช้งำนชั่วครำว
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กำรควบคุมกำรปลดขั้วแบต

เมื่อเกิดการชน รถยนต์จะได้รับสัญญาณจากโมดูลถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย และตัดการเชื่อมต่อรีเลย์ภายในแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูง 

เพื่อตัดการจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

ระบบไฟฟ้ำแรงดันสูง

• ระบบไฟฟ้ำแรงดันสูงในรถยนต์นี้ประกอบด้วยไฟฟ้ำ 

กระแสสลับและไฟฟ้ำกระแสตรง (สูงสุดประมำณ 

379.6V) ซึง่มสีญัลกัษณ์ค�ำเตอืนบนชิน้ส่วนของระบบ

ไฟฟ้ำแรงดนัสงู โปรดปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดด้ำนควำม

ปลอดภยับนสญัลกัษณ์ค�ำเตอืนของระบบไฟฟ้ำแรงดนั

สงู

• เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรบำดเจ็บ ห้ำมให้ผู้ที่ไม่ใช่ช่ำง

เทคนิคที่ไม่มีควำมช�ำนำญ ท�ำกำรถอดแยกหรือติดตั้ง

ชิ้นส่วนประกอบใดๆ ของระบบไฟฟ้ำแรงดันสูง
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1แผนผังแสดงต�ำแหน่งชิ้นส่วนประกอบของระบบไฟฟ้ำแรงดันสูงดังนี้

1 ปลั๊กตัดการเชื่อมต่อส�าหรับงานบริการ

2 คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศไฟฟ้า

3 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

4 แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

5 ชุดสายไฟแรงดันสูง

6 ชุดจ่ายไฟแรงดันสูง

7 เกียร์ไฟฟ้า

8 โมดูลรวมการชาร์จแรงดันสูงและต�่า

9 ชุดควบคุมการสื่อสารของรถยนต์ไฟฟ้า

10 ช่องชาร์จ
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ข้อควรระวังในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

• เข้ำต�ำแหน่งเกียร์ P และปิดระบบเพำเวอร์

• หำกมีสำยไฟช�ำรุด ห้ำมแตะต้องสำยไฟใดๆ เพื่อป้องกันไฟช็อต

• กรณีที่รถยนต์เกิดไฟไหม้ หำกไฟไม่แรงมำก สำมำรถใช้ถังดับเพลิงชนิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ดับไฟและติดต่อสถำนีดับเพลิง

ทันที หำกไฟไหม้รุนแรง ผู้ใช้งำนควรอยู่ห่ำงไกลจำกรถยนต์และติดต่อสถำนีดับเพลิงทันที

• หำกเกิดอุบัติเหตุรถชน ห้ำมสตำร์ทรถยนต์อีก ให้ปลดข้ัวลบของแบตเตอร่ีแรงดันต�่ำ 12V และดึงปล๊ักตัดกำรเชื่อมต่อส�ำหรับ

งำนบริกำรก่อนที่จะช่วยเหลือ

• กรณีที่รถยนต์จมอยู่ในน�้ำเป็นบำงส่วนหรือทั้งหมด ต้องปิดระบบเพำเวอร์และออกจำกรถทันที หลังจำกที่น�ำรถยนต์ขึ้นจำกน�้ำ 

ต้องปลดข้ัวลบของแบตเตอรี่แรงดันต�่ำ 12V และปลดปล๊ักตัดกำรเช่ือมต่อส�ำหรับงำนบริกำรก่อนที่จะท�ำกำรขนย้ำยรถยนต์ 

หำกไม่พบฟองอำกำศหรือเสียงของกำรรั่วสำมำรถน�ำรถขึ้นจำกน�้ำได้ แต่หำกพบฟองอำกำศหรือมีเสียงของกำรรั่ว ต้องรอให้

ฟองอำกำศหำยไปหรือไม่พบเสียงรั่วแล้วจึงน�ำรถขึ้นจำกน�้ำ

• หลังจำกจัดกำรเรียบร้อยแล้ว กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

• รถยนต์มีคู่มือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่มีเจ้ำหน้ำที่กู้ภัยไปช่วยเหลือที่สถำนที่เกิดเหตุ กรุณำแสดงคู่มือช่วยเหลือกรณี

ฉุกเฉิน แก่เจ้ำหน้ำที่กู้ภัย
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แผงหน้ำปัด

1 ไฟเตือนและไฟแสดง

2 ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน (ACTIVE 

SAFETY)

3 เวลา

4 มาตรวัดความเร็วรถ

5 จอแสดงข้อมูลทั่วไป

6 โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS)

7 มาตรวัดก�าลัง

8 มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าและระยะทางที่

สามารถขับได้ด้วยไฟฟ้า

9 โหมดการขับขี่

10 สถานะระบบเพาเวอร์

11 แสดงต�าแหน่งเกียร์
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กำรแสดงข้อมูลทั่วไปบนแผงหน้ำปัด

สามารถเลือกฟังก์ชันแสดงข้อมูลท่ัวไปได้โดยการกดปุ่มที่ด้านขวา

ของพวงมาลัย ดังนี้:

1 ปุ่มปรับฟังก์ชัน (ปุ่ม OK)

• กดปุ่มบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาเพื่อสลับรายการแสดงข้อมูลทั่วไป

• กดปุ่มนี้ขึ้นหรือลงเพื่อปรับตั้ง

• กดปุ่มนี้สั้นๆ เพื่อยืนยัน หรือกดค้างเพื่อรีเซ็ต

2 ปุ่มสลับระบบเครื่องเสียง/หน้าปัด

ปุ่มปรับฟังก์ชัน (ต�าแหน่ง 1) เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชัน ปุ่มสลับการ

ท�างานระบบเครื่องเสียง/หน้าปัด (ต�าแหน่ง 2) กดปุ่มนี้ เพื่อสลับ

การควบคุมระหว่างระบบเครื่องเสียงหรือหน้าปัด
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จอแสดงข้อมูลทั่วไป

จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

1 Health Centre

2 ทริปคอมพิวเตอร์

3 ระบบน�าทาง*

4 การตั้งค่า

5 มัลติมีเดีย*

Health Centre

• Tyre Pressure: แสดงสถานะแรงดันลมยางในขณะนั้น

• Battery Voltage: แสดงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 12V

• ข้อความเตือน: แสดงข้อมูลปัญหาหรือข้อความเตือนที่ส�าคัญ

ของรถยนต์ในขณะนั้น

ทริปคอมพิวเตอร์

ทริปคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

• From Start: แสดงระยะทางการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง 

ความเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดย

เฉลี่ยตั้งแต่สตาร์ทรถยนต์ ค่าเหล่านี้จะถูกรีเซ็ตหลังจากปิด

ระบบพาวเวอร์เป็นระยะเวลาหนึ่ง สามารถกดปุ่ม OK ค้างไว้เพื่อ

รีเซ็ต

• Accumulated Total แสดงระยะทางการเดนิทาง ระยะเวลาการ

เดินทาง ความเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน

ไฟฟ้าโดยเฉลีย่ตัง้แต่รเีซต็ค่า สามารถกดปุ่ม OK ค้างไว้เพื่อรีเซ็ต

• From Last Charge: แสดงระยะทางการเดินทาง ระยะเวลาการ



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

17

2

เดินทาง ความเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน

ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยตั้งแต่การชาร์จล่าสุด สามารถกดปุ่ม OK ค้างไว้

เพื่อรีเซ็ต

• Odometer: แสดงระยะทางรวมในการขับขี่

ระบบน�ำทำง*

แสดงข้อมูลการน�าทางจากระบบเครื่องเสียง

กำรตั้งค่ำ

• Brightness Level: สามารถแสดงและปรับความสว่างของไฟ

หน้าจอ

• OverSpeed Threshold: สามารถต้ังค่าจ�ากัดความเร็วท่ีจะ

กระตุ้นสัญญาณเตือนความเร็วเกินก�าหนด

• Next Service: เตือนผู้ขับระยะทางคงเหลือส�าหรับการบ�ารุง

รักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไปของรถยนต์

มัลติมีเดีย*

แสดงข้อมูลมัลติมีเดียจากระบบเครื่องเสียง

ข้อควำมเตือน

จอแสดงข้อมูลทั่วไปที่แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือนดังต่อไปนี้

• ค�าแนะน�าการปฏิบัติ

• ข้อความแสดงสถานะของระบบ

• ข้อความเตือนระบบขัดข้อง

โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�า หรืออ่านบทความที่เกี่ยวกับระบบควบคุม

ที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาสาเหตุและมาตรการแก้ไข

เมื่อหน้าจอแสดงข้อความเตือนต่อไปนี้ หากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที ปิดปุ่มสตาร์ท และติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

• DANGER! Evacuate Vehicle Safely

• Escape from the vehicle immediately

• Vehicle Control System Fault,Please Stop Safely

• Occupancy Sensor Fault

• EPS Assistance Failure
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• Brake Fluid Level Low

• Brake System Fault

เมื่อหน้าจอแสดงข้อความเตือนต่อไปนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

• Airbag Fault

• ESCL Fault

• Vehicle Control System Fault, Take Vehicle to MG 

Dealer

• Vehicle Control System Fault, Please drive carefully!

• Cruise Control System Failure

• Speed Limit Recognition System Failure

• Speed limit system failure

• System Fault, Unable to Restart

• Parking System Fault

• Gearbox Fault

• Motor Fault, Reverse Gear Not Available

• Power Mode Fault

• Passive Entry Fault

• Tyre Pressure System Failed

• Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right Tyre Sensor 

Battery Low

• 12V Battery Charging System Fault

• EPS Performance Reduced

• Steering Angle Sensor not Calibrated

• Steering Angle Fault

• ABS Fault

• Stability Control Fault

• Traction Control Fault

• Autohold Fault

• Park Brake Force Too Low

• RADAR Calibration Failed

• Front Camera Calibration Failed
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• Front Camera System Fault

• Intelligent Driving Assist Sensor Failure

• ACC System Fault

• Lane Departure Warning System Fault

• Lane Keep Assist System Fault

• Forward Collision System Fault

• Auto Emergency Braking System Fault

• Traffic Jam Assist System Fault

• Rear Drive Assist System Fault

• Driver Monitor System Fault

• Driver Drowsiness Detection System Fault

• eCall System Fault

• eCall System Failure
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ไฟเตือนและไฟแสดง

หากไฟเตือนหรือไฟแสดงสว่างขึ้นเมื่อสตาร์ทรถหรือขับรถ แสดงว่าระบบที่เก่ียวข้องอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งหรือเกิดความผิดปกติ ไฟเตือน

บางประเภทจะสว่างขึ้นหรือกะพริบพร้อมกับส่งเสียงเตือนหรือข้อความเตือน

โปรดอ่านค�าแนะน�าต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อท�าความเข้าใจความหมายของไฟเตือนและไฟแสดงที่เก่ียวข้อง เมื่อเกิดความผิดปกติ กรุณาใช้

มาตรการป้องกันและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟแสดงของไฟต�่า สีเขียว ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟต�่าของชุดไฟหน้า

ไฟแสดงของไฟสูง สีฟ้า ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟสูงของชุดไฟหน้า

ไฟแสดงไฟสูงอัตโนมัติ สีเขียว ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟสูงอัตโนมัติ

ไฟแสดงของไฟหรี่ สีเขียว ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟหรี่



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

21

2

ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

สัญญาณไฟตัดหมอกหลัง สีเหลือง ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟตัดหมอกหลัง

สัญญาณไฟเลี้ยว สีเขียว

ไฟแสดงไฟเลี้ยวซ้ายและขวาจะแสดงด้วยลูกศรที่ด้านบนของแผงหน้า

ปัด เมื่อไฟเลี้ยวซ้ายและขวากะพริบ ไฟแสดงที่เกี่ยวข้องจะกะพริบตาม 

หากเปิดไฟฉุกเฉิน ไฟแสดงไฟเลี้ยวทั้งสองดวงจะกะพริบพร้อมกัน

หากไฟแสดงไฟเลี้ยวที่แผงหน้าปัดกะพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่าไฟ

เลี้ยวที่เกี่ยวข้องเกิดความผิดปกติ

ไฟเตือนถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย
สีแดง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือเข็มขัด

นิรภัยขัดข้อง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัย

ทันที ปิดระบบเพาเวอร์และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บริษัทฯ มิฉะนั้น ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยจะ

ไม่สามารถท�างานได้ตามปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย สีแดง
หากไฟนี้สว่างขึ้นหรือกะพริบ แสดงว่าผู้ขับหรือผู้โดยสารไม่ได้คาด

เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟเตือนระบบป้องกันการ

โจรกรรม
สีแดง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าตรวจไม่พบกุญแจที่ถูกต้อง โปรดใช้กุญแจที่

ถูกต้อง หรือวางกุญแจรีโมทไว้ในต�าแหน่งสตาร์ทส�ารอง รายละเอียด

โปรดอ้างอิงที่ “โปรแกรมสตาร์ทส�ารองของรถยนต์” ในบท “การ

สตาร์ทและการขับขี่” หากแบตเตอรี่กุญแจรีโมทต�่า ไฟน้ีจะกะพริบ 

กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนระบบตรวจสอบ

ความผิดปกติของลมยาง 

(TPMS)

สีเหลือง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าแรงดันลมยางต�่าเกินไป กรุณาตรวจสอบ 

แรงดันลมยางของรถท่าน

หากไฟนี้กะพริบสักพัก แล้วเปลี่ยนเป็นสว่างตลอด แสดงว่าระบบ

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟเตือนระบบพวงมาลัย 

เพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS)

สีเหลือง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้าเกิดปัญหาทั่วไปจน

ท�าให้ประสิทธิภาพลดลง กรุณาสตาร์ทรถยนต์ใหม่ หากไฟน้ียังสว่าง

ขึ้นหลังจากสตาร์ทรถใหม่และเดินทางระยะสั้น กรุณาติดต่อศูนย์

บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

หากไฟนี้กะพริบต่อเนื่องพร้อมกับเสียงเตือน แสดงว่าล็อกแกน 

พวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด หากไฟนี้ดับลงหลังจากกะพริบครู่

หนึ่ง แสดงว่าพวงมาลัยถูกล็อก โปรดลองหมุนพวงมาลัยเพื่อขจัดภาระ

ที่ไม่พึงประสงค์

สีแดง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิดปัญหา

ทั่วไปที่เกี่ยวกับมุมเลี้ยว กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิดปัญหาร้าย

แรง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟเตือนระบบควบคุมการ

ทรงตัว (SCS)/ ระบบ

ป้องกันล้อหมุนฟรีและ

ควบคุมการลื่นไถล (TCS)

สีเหลือง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบควบคุมการทรงตัวหรือระบบป้องกัน

ล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถลขัดข้อง

หากไฟนี้กะพริบระหว่างการขับขี่ แสดงว่าระบบก�าลังควบคุมการ

ท�างาน เพื่อช่วยผู้ขับขี่

ไฟเตือนระบบควบคุมการ

ทรงตัว/ระบบป้องกันล้อ

หมุนฟรีและควบคุมการลื่น

ไถลปิด

สีเหลือง
ระบบควบคุมการทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่น

ไถลปิดการท�างาน

ไฟแสดงสถานะระบบ

ป้องกันการไหลของรถโดย

ไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง 

(AVH)

สีเขียว
ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างก�าลังควบคุม

การท�างาน เพื่อช่วยผู้ขับขี่

สีเหลือง ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างขัดข้อง

สีขาว
ฟังก์ชันระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างถูกเปิด

ใช้งานและอยู่ในสถานะสแตนด์บาย
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟแสดงสถานะระบบเบรก

มือไฟฟ้า (EPB)
สีแดง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าก�าลังเปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าที่จอดรถมีความชันสูงเกินไปหรือระบบเบรก

มือไฟฟ้าขัดข้อง กรุณาจอดรถบนถนนที่ปลอดภัย

ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟ้า 

(EPB) ขัดข้อง
สีเหลือง ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ขัดข้อง

ไฟเตือนระบบเบรกขัดข้อง สีแดง
ระบบเบรกขัดข้อง ถ้าสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่าง

ปลอดภัยทันที และปิดระบบเพาเวอร์

ไฟเตือนระบบ ABS ขัดข้อง สีเหลือง

ระบบป้องกนัล้อลอ็กขดัข้อง กรณุาตดิต่อศนูย์บรกิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หากระบบเบรกป้องกันล้อล็อกขัดข้องในขณะที่รถยนต์เดินทางอยู ่

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อกจะใช้งานไม่ได้ แต่ยังสามารถใช้ระบบเบรก

ธรรมดาได้ กรณุาติดต่อศนูย์บรกิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟเตอืนระบบชาร์จแบตเตอร่ี

แรงดนัต�า่ขดัข้อง
สีแดง

หากไฟนี้สว่างขึ้นหลังจากสตาร์ทรถยนต์ แสดงว่าระบบชาร์จแบตเตอรี่

แรงดันต�่าขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่แรงดันต�่าไม่เพียง

พอ ขณะนี้ ระบบจะจ�ากัดหรือปิดการท�างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าบาง

ส่วน โปรดสตาร์ทรถยนต์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่าโดยเร็วที่สุด

ไฟแสดงข้อความเตือนความ

ผิดปกติของระบบ
สีเหลือง

รถยนต์มีข้อความเตือนความผิดปกติ โปรดอ่านข้อมูลปัญหาหรือ

ข้อความเตือนที่ส�าคัญบนจอแสดงข้อมูลทั่วไป รายละเอียดโปรด

อ้างอิงที่ “แผงหน้าปัด”

ไฟแสดงระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผัน*

สีเทา
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันถูกเปิดใช้งานและไม่ได้เข้า

สู่สถานะสแตนด์บาย

สีขาว ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

สีเขียว ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันถูกเปิดใช้งาน
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟแสดงระบบช่วยจ�ากัด

ความเร็ว*

สีขาว ระบบช่วยจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวลเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

สีเขียว

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบช่วยจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวลถูก

เปิดใช้งาน

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าความเร็วรถในขณะนั้นเกินค่าจ�ากัด

สีขาว ระบบช่วยจ�ากัดความเร็วอัจฉริยะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

สีเขียว ระบบช่วยจ�ากัดความเร็วอัจฉริยะถูกเปิดใช้งาน

ไฟเตือนระบบจ�ากัด

ความเร็ว/ระบบควบคุม

ความเร็วขัดข้อง

สีเหลือง
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันหรือระบบช่วยจ�ากัด

ความเร็วขัดข้อง

ไฟแสดงความเร็วบนป้าย

จ�ากัดความเร็ว*
สีแดง

“NNN” เป็นค่าจ�ากัดความเร็วที่ตรวจพบในขณะน้ัน เมื่อความเร็วรถ

เกินค่าจ�ากัด ไฟนี้จะกะพริบ

ไฟเตือนข้อมูลเพิ่มเติมของ

ป้ายจ�ากัดความเร็ว*
สีแดง

ป้ายจ�ากัดความเร็วที่ตรวจพบในขณะน้ันมีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาให้

ความสนใจกับข้อมูลเพิ่มเติมนี้
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟแสดงระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติเมื่อ

ความเร็วต�่า (TJA)*

สีเทา
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าถูกเปิดใช้งานและไม่ได้

เข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

สีขาว ระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตัเิมือ่ความเร็วต�า่เข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

สีเขียว ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าถูกเปิดใช้งาน

สีเหลือง

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ไฟแสดงระบบช่วยควบคุม

รถให้อยู่ในเลน*

สีเหลือง ระบบ Lane Assist ถูกปิดใช้งาน

สีขาว ระบบ Lane Assist เข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

สีเขียว ระบบ Lane Assist ถูกเปิดใช้งาน

สีเหลือง ระบบ Lane Assist ขัดข้อง
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟแสดงระบบช่วยเตือนเมื่อ

เสี่ยงต่อการชนรถยนต์คัน

หน้าขณะขับขี่*

สีเหลือง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าฟังก์ชันใดๆ ของระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อ

การชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ถูกปิดใช้งาน

เมื่อฟังก์ชันทั้งหมดของระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คัน

หน้าขณะขับขี่ถูกเปิดใช้งาน หากไฟนี้ยังสว่างอยู่ แสดงว่าระบบช่วย

เตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับข่ีไม่สามารถท�างานได้

ตามปกติ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟแสดงระบบช่วยเหลือใน

การขับขี่ RDA*
สีเหลือง

กรณีที่ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ถูกปิดใช้งาน เรดาร์ถูกบดบัง

หรือระบบขัดข้อง ไฟน้ีจะสว่างขึ้นและแผงหน้าปัดจะแสดงข้อความ

เตือนที่เกี่ยวข้อง

ไฟแสดงการปลดขั้ว

แบตเตอรี่
สีเหลือง

หลังจากเชื่อมต่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง ไฟนี้จะดับลง หากไฟนี้สว่าง

ขึ้น แสดงว่าไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟเตือนแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรง

ดันสูงขัดข้อง

สีเหลือง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

สีแดง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบแบตเตอรี่มีปัญหาร้ายแรง หากสภาพ

จราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัย ปิดปุ่มสตาร์ท และ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงร้อนเกินไป หาก

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัย ปิดปุ่มสตาร์ท

และออกจากรถทันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนระบบเพาเวอร์

ขัดข้อง

สีเหลือง ระบบเพาเวอร์เกิดปัญหาทั่วไปและเพาเวอร์ถูกจ�ากัด

สีแดง

ระบบเพาเวอร์เกิดปัญหาร้ายแรง กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและปิด

ระบบเพาเวอร์ และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟเตือนก�าลังขับเคลื่อนถูก

จ�ากัด
สีเหลือง หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าก�าลังของระบบเพาเวอร์ถูกจ�ากัด

ไฟแสดงการเชื่อมต่อการ

ชาร์จ
สีแดง เชื่อมต่อหัวชาร์จ/อุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L แล้ว

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

สีเหลือง การชาร์จ/การจ่ายกระแสไฟฟ้าผิดปกติ

สีเขียว รถยนต์เข้าสู่สถานะการชาร์จ

สีฟ้า รถยนต์เข้าสู่สถานะการจ่ายกระแสไฟฟ้า

ไฟเตือนมอเตอร์ขัดข้อง

สีแดง

หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบมอเตอร์เกิดปัญหาร้ายแรง หากสภาพ

จราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที ปิดระบบเพาเวอร์

และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

สีเหลือง

หากไฟนี้สว่างข้ึน แสดงว่าระบบมอเตอร์เกิดปัญหาทั่วไป กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพ่ือท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม
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ชื่อ สัญลักษณ์ สี หมำยเหตุ

ไฟเตือนแบตเตอรี่ต�่า สีเหลือง หากแบตเตอรี่ต�่า โปรดชาร์จไฟโดยเร็วที่สุด

ไฟแสดง READY สีเขียว รถยนต์พร้อมท�างาน

ไฟแสดงสถานะผู้ขับ สีเหลือง

เมื่อระบบตรวจสอบผู้ขับขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ไฟ

แสดงสถานะจะส่องแสงสีเหลืองตลอด ไฟแสดงสถานะจะส่องแสง

กะพริบสีเหลืองเมื่อตรวจพบว่าผู้ขับเหนื่อยล้าหรือเสียสมาธิ
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ไฟส่องและสวิตช์

สวิตช์ไฟหลัก
ไฟอัตโนมัติ

ไฟหรี่และไฟสวิตช์

ไฟหน้า

ปิดไฟอัตโนมัติ

ไฟอัตโนมัติ AUTO

หลังจากเปิดระบบเพาเวอร์ ระบบไฟอัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งานโดยค่า

เร่ิมต้น ระบบจะเปิดหรือปิดไฟหรี่/ไฟสวิตช์โดยอัตโนมัติตามความ

เข้มของแสงโดยรอบในขณะนั้น

หมำยเหตุ ฟังก์ชันนี้อำศัยเซ็นเซอร์วัดแสงภำยนอกรถยนต์ตำม
เวลำจริงที่ติดตั้งไว้ที่ส่วนบนแผงหน้ำปัด ใกล้กับกระจกบังลมหน้ำ 
ห้ำมปิดบังหรือคลุมบริเวณนี้ มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้ไฟหน้ำเปิด
อัตโนมัติโดยไม่จ�ำเป็น
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ไฟหรี่และไฟสวิตช์

หลังจากเปิดระบบเพาเวอร์ ปรับสวิตช์ไฟหลักไปที่ต�าแหน่ง 2 ไฟหรี่

และไฟสวิตช์จะสว่างขึ้น

หลังจากปิดระบบเพาเวอร์ หากสวิตช์ไฟหลักอยู่ที่ต�าแหน่ง 2 และ

ประตูด้านผู้ขับขี่เปิด รถยนต์จะส่งเสียงเตือนผู้ขับขี่

ไฟหน้ำ

หลงัจากเปิดระบบเพาเวอร์ ปรับสวติช์ไฟหลกัไปทีต่�าแหน่ง  ไฟต�า่ 

ไฟหรี่และไฟสวิตช์จะสว่างขึ้น

ปิดไฟส่อง

ปรับสวิตซ์ไฟไปที่ต�าแหน่ง OFF จะปิดไฟส่อง ปรับอีกครั้ง จะกลับสู่

ต�าแหน่ง AUTO โดยอัตโนมัติ

ไฟส่องสว่ำงตอนกลำงวัน

หลังจากเปิดระบบเพาเวอร์ ไฟส่องสว่างตอนกลางวันจะสว่างข้ึนโดย

อัตโนมัติ เมื่อไฟต�่าสว่างขึ้น ไฟส่องสว่างตอนกลางวันจะดับลงโดย

อัตโนมัติ

ไฟ Welcome Light

เมื่อปลดล็อกรถยนต์ ระบบจะเปิดไฟต�่าและไฟหรี่โดยอัตโนมัติตาม

ความเข้มของแสงโดยรอบในขณะนั้น เพื่อแสดงผลการต้อนรับ

ไฟส่องน�ำทำงหลังจำกปิดระบบพำวเวอร์ (Follow Me 
Home Light)

หลังจากปิดระบบเพาเวอร์บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง ดึงสวิตช์

คันโยกไฟส่องเข้าหาพวงมาลัย จะเปิดใช้ฟังก์ชัน Follow Me Home 

Light ไฟต�่าและไฟหรี่จะสว่างขึ้น สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชัน Follow 

Me Home Light ในหน้าตั้งค่ารถยนต์บนหน้าจอระบบเครื่องเสียง
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กำรปรับระดับไฟหน้ำ สามารถปรับระดับไฟหน้าตามภาระบรรทุกของรถยนต์ตามตารางต่อ

ไปนี้

ต�ำแหน่ง กำรบรรทุกน�้ำหนัก

0

มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวในรถ หรือ

นอกจากผู้ขับขี่แล้วยังมีผู้โดยสาร

ด้านหน้าหนึ่งคน

1
ผู้โดยสารนั่งเต็ม และห้องเก็บ

สัมภาระท้ายรถไม่ได้บรรทุกของ

2
นั่งเต็มและห้องเก็บสัมภาระเรียงวาง

สัมภาระอย่างสมดุล

3

มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวในรถ และห้อง

เก็บสัมภาระเรียงวางสัมภาระอย่าง

สมดุล
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สวิตช์คันโยกไฟส่อง

 ในขณะที่สลับระหว่ำงไฟสูงและไฟต�่ำ โปรดใช้อย่ำง

ระมัดระวัง เพรำะจะเป็นกำรรบกวนสำยตำของผู้ขับขี่ท่ี

ขับสวนมำได้

กำรสลับไฟต�่ำและไฟสูง

เมื่อเปิดระบบเพาเวอร์และไฟต�่าสว่าง ผลักสวิตช์คันโยกไฟส่องไป

ทางแผงหน้าปัด จะเปิดไฟสูง ขณะนี้ ไฟแสดงของไฟสูงบนแผงหน้า

ปัดจะสว่างขึ้น ผลักหรือดึงสวิตช์คันโยกไฟส่องอีกคร้ัง จะสามารถ

สลับเป็นไฟต�่า

ไฟสูงกะพริบ

ปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องเข้าหาพวงมาลัยหลายครั้ง ไฟสูงจะกะพริบ 

เพื่อเป็นการเตือนรถคันข้างหน้าหรือส่งสัญญาณเตือน

ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ

ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติเป็นฟังก์ชันเสริมเท่ำนั้น ผู้

ขับยังต้องสังเกตสถำนะของไฟรถยนต์ด้ำนหน้ำ และเปิด

ไฟหน้ำด้วยตนเองในกรณีที่ต้องกำรเปิดไฟหน้ำ

หำกเจอกรณีใดๆ (ไม่เพียงแต่กรณีต่อไปนี้) ระบบเปิด-ปิดไฟสูง
อัตโนมัติอำจไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ ต้องสลับไฟสูงและไฟ
ต�่ำด้วยตนเอง
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• กระจกบังลมหน้ำสกปรก แตกร้ำวหรือเซ็นเซอร์ถูกบดบัง

• ไม่สำมำรถตรวจพบได้เนือ่งจำกไฟของรถยนต์คนัอืน่ๆ สญูหำย 

เสียหำย ถูกบดบงั สภำพอำกำศ หรอืเหตผุลอืน่

• เม่ือเจอคนเดิน หรือยำนพำหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์หรือวัตถุ

อื่นๆ ที่ไม่มีแสงที่ชัดเจนหรือไม่สะท้อนแสง

• เมื่อรถยนต์ขึ้นลงทำงสูงชัน ขับรถบนถนนขรุขระ หรือรถยนต์

รับภำระหนัก ท�ำให้มุมมองของเซ็นเซอร์สูงเกินหรือต�่ำเกินจน

ไม่สำมำรถตรวจพบไฟหน้ำและไฟท้ำยของรถยนต์คันอื่น

• เมื่อขับรถบนทำงโค้งหรือถนนบนภูเขำ

• เมื่อที่ปัดน�้ำฝนอยู่ในต�ำแหน่งปัดเร็ว

ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติจะใช้กล้องหน้าเพื่อตรวจจับข้อมูลความ

เข้มของแสงจากรถยนต์ด้านหน้า และจะเปิดหรือปิดไฟสูงเมื่อเป็นไป

ตามเง่ือนไขก�าหนด เมื่อเปิดใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ ไฟ

แสดงระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติที่แผงหน้าปัดจะสว่างข้ึน สามารถ

เปิด/ปิดระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติในหน้าตั้งค่าบนหน้าจอ

ภายใต้การควบคุมอัตโนมัติ ระบบจะเปิดไฟสูงโดยอัตโนมัติเมื่อ

บริเวณโดยรอบมืดและไม่มีรถคันอื่น เมื่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ

สว่างเพียงพอหรือระบบตรวจพบไฟหน้าหรือไฟท้ายของรถคันข้าง

หน้า ระบบจะปิดไฟสูงโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ จะต้องเป็นไป

ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1 สวิตช์คันโยกไฟส่องอยู่ในต�าแหน่ง AUTO และได้เปิดไฟต�่าโดย

อัตโนมัติ

2 เมื่อขับรถไปข้างหน้าและความเร็วรถเกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

3 ไม่ได้เปิดไฟตัดหมอกหลัง

เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ รถยนต์จะออกจากระบบเปิด-ปิด

ไฟสูงอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ หากระบบออกจากการท�างาน ให้ผลัก

สวิตช์ไฟสูงไปทางแผงหน้าปัดอย่างเร็วสองครั้งเพื่อให้ระบบเปิด-ปิด

ไฟสูงอัตโนมัติท�างานอีกครั้ง สามารถออกได้เพียงสามครั้งเท่านั้น

ภายในหน่ึงรอบการสตาร์ทรถยนต์ มิฉะน้ัน จะไม่สามารถเปิดใช้งาน

ฟังก์ชันนี้ได้อีกในรอบการสตาร์ทนั้น

• เมื่อระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานและเปิดไฟต�่าโดย

อัตโนมัติ ให้สลับไปเป็นไฟสูงด้วยตนเอง
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• เม่ือระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานและเปิดไฟสูงโดย

อัตโนมัติ ให้สลับไปเป็นไฟต�่าด้วยตนเอง

• เม่ือระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานและเปิดไฟสูงโดย

อัตโนมัติ ให้ผลักสวิตช์กะพริบไฟสูง

ข้อควรระวัง

กล้องด้านหน้าอยู่ต�าแหน่งตรงกลางด้านบนของกระจกบังลม

หน้า ซึ่งสามารถควบคุมระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติได้ ดังนั้น 

กระจกบังลมในบริเวณดังกล่าวต้องปราศจากสิ่งตกค้าง เพื่อ

รักษาให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ไฟเลี้ยว

หลังจากเปิดระบบเพาเวอร์ การผลักสวิตช์คันโยกไฟส่องขึ้นหรือลง

สามารถเปิดไฟเลี้ยวได้ ขณะที่ไฟเลี้ยวท�างานอยู่ สัญญาณไฟเลี้ยวสี

เขียวที่เกี่ยวข้องบนแผงหน้าปัดจะกะพริบ

หลังจากพวงมาลัยหมุนกลับมาอยู่ต�าแหน่งตรงกลาง สวิตช์คันโยกไฟ

ส่องจะถูกรีเซ็ตเข้าสู่ต�าแหน่งตรงกลางโดยอัตโนมัติและปิดไฟเลี้ยว 

แต่หากมุมหมุนของพวงมาลัยแคบมาก ต้องดันสวิตช์คันโยกด้วยมือ

เพื่อปิดไฟเลี้ยว

กรณีท่ีมุมปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องแคบมาก สวิตช์คันโยกไฟส่องจะ

กลับท่ีเดิมทันที ขณะน้ี ไฟเลี้ยวและไฟแสดงจะกะพริบสามครั้งแล้ว

ดับลงโดยอัตโนมัติ
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ไฟตัดหมอกหลัง

ในขณะที่ทัศนวิสัยต�่ำกว่ำ 100 เมตร ไฟตัดหมอก

สำมำรถเพิ่มแสงสว่ำงเพื่อให้ทัศนวิสัยดีขึ้น หำกใช้ไฟตัด

หมอกในขณะที่ทัศนวิสัยดี อำจเป็นกำรรบกวนสำยตำ

ของผู้อื่นได้

หลังจากเปิดระบบเพาเวอร์และเปิดไฟต�่า กดสวิตช์ไฟตัดหมอกหลังที่

ด้านบนซ้ายของหน้าจอระบบเครื่องเสียงเพื่อเปิดไฟตัดหมอกหลัง 

หลังจากเปิดไฟตัดหมอกหลัง ไฟแสดงของไฟตัดหมอกหลังที่แผงหน้า

ปัดจะสว่างขึ้น

ไฟฉุกเฉิน

กดปุ่มไฟฉุกเฉิน  เพื่อเปิดไฟฉุกเฉิน ขณะน้ี ไฟเล้ียวและไฟแสดง

ของไฟเลี้ยวท้ังหมดจะกะพริบ กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดไฟฉุกเฉิน ไฟ

เลี้ยวและไฟแสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะหยุดกะพริบ
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ที่ปัดน�้ำฝนและเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรใช้งำนท่ีปัดน�้ำฝนและเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจกบังลม
หน้ำ

หลังจากเปิดระบบเพาเวอร์ ผลักสวิตช์คันโยกเพ่ือเลือกจังหวะการ

ปัดน�้าฝนแบบต่างๆ

• HI: ปัดเร็ว

• LO: ปัดช้า

• INT: ปัดน�้าฝนเป็นจังหวะ

• OFF: ปิดการปัดน�้าฝน (ต�าแหน่งเริ่มต้น)

• 1x: ปัดหนึ่งครั้ง

กำรปัดน�้ำฝนเป็นจังหวะ

ปรับสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดน�้าฝนเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง INT) ที่

ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าฝนโดยอัตโนมัติ

หมุนสวิตช์ปรับความเร็วการปัดน�้าฝนเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1) เพื่อ

ปรับความเร็วของการปัดน�้าเป็นจังหวะ ความเร็วจะเปลี่ยนแปลงตาม

ความเร็วรถ หากความเร็วรถเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการปัดจะสั้นลง หาก

ความเร็วรถลดลง ระยะเวลาการปัดจะนานขึ้น

กำรปัดช้ำ

ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดช้า (ต�าแหน่ง LO) ท่ีปัดน�้าฝนจะ

ปัดน�้าฝนด้วยจังหวะช้า
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กำรปัดเร็ว

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

น�้าฝนด้วยจังหวะเร็ว

กำรปัดหนึ่งครั้ง

กดสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้ง (ต�าแหน่ง 1x) และปล่อย ที่

ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าฝน หากสวิตช์คันโยกค้างอยู่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้ง 

(ต�าแหน่ง 1x) ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าด้วยจังหวะเร็วจนกระทั่งปล่อย

หมำยเหตุ เมื่อรถยนต์จอดนิ่ง หำกเปิดฝำกระโปรงหน้ำ ท่ีปัดน�้ำ
ฝน/เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจกบังลมหน้ำจะหยุดท�ำงำนทันที

ข้อควรระวัง

• ห้ามเปิดที่ปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งอยู่

• กรณีท่ีใช้ท่ีปัดน�้าฝนในพ้ืนที่อากาศหนาวจัดหรือร้อนจัด 

ต้องแน่ใจว่าใบปัดน�้าฝนไม่ได้ติดบนกระจกบังลม

• หากมีส่ิงแปลกปลอมหรือหิมะติดบนที่ปัดน�้าฝนหรือกระจก

บังลม ควรก�าจัดออกก่อน

กำรปัดน�้ำล้ำงกระจกบังลมหน้ำ

ดึงสวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝนเข้าหาพวงมาลัย เครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

บังลมหน้าจะท�างานทันที หลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ที่ปัดน�้าฝนและ

เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะท�างาน

หมำยเหตุ หลังปล่อยสวิตช์คันโยก ท่ีปัดน�้ำฝนจะปัดน�้ำสำมคร้ัง 
หลังจำกนั้นในช่วงเวลำสั้นๆ ที่ปัดน�้ำฝนจะปัดน�้ำฝนอีกครั้งเพื่อ
ปัดน�้ำฝนที่ไหลลงบนกระจกออก

ข้อควรระวัง

กรณีที่น�้าล้างกระจกฉีดไม่ออก ควรปล่อยสวิตช์คันโยกทันที เพื่อ

ป้องกันที่ปัดน�้าฝนปัดฝุ่นบนกระจกบังลมจนบังสายตา
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ระบบบังคับเลี้ยว

กำรปรับต�ำแหน่งพวงมำลัย

ห้ำมปรับต�ำแหน่งของพวงมำลัยในระหว่ำงกำรขับขี่เพื่อ

หลีกเลี่ยงกำรเกิดอันตรำย

ปรับต�าแหน่งพวงมาลัยเพื่อให้เหมาะกับท่านั่งขับรถของท่าน

1 ปล่อยคันล็อกจนสุด (ตามลูกศรในรูป)

2 จับพวงมาลัยให้แน่นด้วยทั้งสองมือ และปรับพวงมาลัยขึ้นลงเพื่อ

ปรับความสูงของพวงมาลัย ผลักพวงมาลัยจะสามารถปรับระยะ

ห่างระหว่างพวงมาลัยและร่างกายได้

3 หลังจากเลือกต�าแหน่งขับรถที่เหมาะสม ให้ดึงคันล็อกจนสุดเพื่อ

ล็อกพวงมาลัยกับต�าแหน่งใหม่
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ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ

หำกระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำขัดข้อง พวงมำลัยจะ

หมุนยำกและส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในกำรขับขี่

เป็นอย่ำงมำก

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าจะสามารถท�างานได้หลังจากสตาร์ท

รถยนต์ โดยอาศัยมอเตอร์ช่วยบังคับเลี้ยว และปรับแรงเสริมบังคับ

เล้ียวโดยอตัโนมติัตามความเรว็รถ แรงบดิบงัคับเลีย้วและมมุพวงมาลยั

ข้อควรระวัง

เมื่อระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าท�างาน หากพวงมาลัยอยู่ใน

ต�าแหน่งหักเลี้ยวสุดเป็นเวลานาน จะท�าให้แรงเสริมบังคับเลี้ยว

ลดลง และรู้สึกถึงพวงมาลัยหนักขึ้น

กำรสลับระดับแรงหมุนพวงมำลัย

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้ามีสามระดับแรงหมุนพวงมาลัยให้เลือก

1 คอมฟอร์ท: แรงเสริมมาก หมุนเบา

2 ปกติ: แรงเสริมปานกลาง เป็นโหมดเริ่มต้น

3 สปอร์ต: แรงเสริมน้อย หมุนหนัก

โปรดสตาร์ทรถยนต์เมือ่รถยนต์หยดุนิง่ เปิดใช้ระบบเครือ่งเสยีง เข้าสูห่น้า

ต้ังค่าระดับแรงหมนุพวงมาลยั และเปลีย่นระดบัแรงหมนุพวงมาลยัตาม

ความต้องการ
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แตร

กดสวิตช์แตรบนพวงมาลัย (แสดงตามลูกศร) เพื่อใช้งานเสียงแตร

หมำยเหตุ ที่กดแตรบนพวงมำลัยเป็นฝำครอบโมดูลถุงลมเสริม
ควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำด้ำนผู้ขับด้วย กรุณำกดแตรตำมต�ำแหน่ง
ดังรูปภำพ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุใดๆ ท่ีจะส่งผลต่อกำรท�ำงำนของถุง
ลมเสริมควำมปลอดภัย

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้แตร ห้ามกดแรงหรือเคาะฝาครอบอย่างแรง เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุ
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ช่องจ่ำยไฟ

หำกใช้งำนช่องจ่ำยไฟหรอืช่องเสยีบ USB ในกรณทีีไ่ม่ได้

สตำร์ทรถยนต์ จะสิน้เปลอืงประจไุฟฟ้ำของแบตเตอรี ่ ถ้ำใช้

งำนเป็นเวลำนำน อำจจะท�ำให้แบตเตอรีข่ำดประจไุฟฟ้ำจน

ไม่สำมำรถสตำร์ทรถยนต์ได้

ช่องจ่ำยไฟด้ำนหน้ำ

ช่องจ่ายไฟด้านหน้าอยู่ที่ด้านหน้าของคอนโซลกลาง หลังจากเปิด

ระบบเพาเวอร์ สามารถใช้เป็นช่องจ่ายไฟ 12 ได้

ทั้งสองด้านของช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้ามีช่องเสียบ USB (ต�าแหน่ง 

1) และช่องเสียบType-C (ต�าแหน่ง 2) ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องจ่ายไฟ 

5V และยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้

ช่องเสียบ USB ด้ำนหลัง

คอนโซลกลางด้านหลังยังมีช่องเสียบ USB หน่ึงช่องท่ีสามารถใช้เป็น

ช่องจ่ายไฟ 5V เท่านั้นหลังจากเปิดระบบเพาเวอร์

หมำยเหตุ ช่องเสียบ USB ของรถยนต์คันนี้อำจไม่รองรับอุปกรณ์
ชำร์จเร็วบำงชนิด
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ระบบชำร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สำย*

ฟังก์ชันการชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายอาศัยการเหนี่ยวน�า 

แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้โทรศัพท์มือถือสามารถชาร์จได้โดยไม่ต้องเชื่อม

ต่อสายไฟ

หมำยเหตุ เหมำะส�ำหรบัโทรศพัท์มอืถอืทีผ่่ำนกำรรบัรองมำตรฐำน 
WPC Qi เท่ำนัน้

กำรใช้งำนฟังก์ชันกำรชำร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สำย

พืน้ท่ีชาร์จโทรศัพท์มอืถือแบบไร้สายอยูท่ีด้่านหน้าปุม่เปลีย่นเกยีร์ และ

สามารถใช้งานฟังก์ชนัการชาร์จได้เมือ่เปิดระบบเพาเวอร์ วางโทรศพัท์

หงายขึน้ และวางลงในพืน้ท่ีชาร์จเพ่ือชาร์จโทรศพัท์แบบไร้สาย

หมำยเหตุ สำมำรถชำร์จโทรศัพท์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่ำนั้น
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หมำยเหตุ เมื่อขับรถบนถนนขรุขระ อำจหยุดชำร์จเป็นระยะ หำก
โทรศัพท์เคลื่อนออกจำกพื้นที่ชำร์จและหยุดชำร์จ ต้องน�ำโทรศัพท์
กลับไปที่พื้นที่ชำร์จ

หมำยเหต ุโทรศพัท์แต่ละยีห้่อมขีนำดแตกต่ำงกนั และต�ำแหน่งของ
ขดลวดชำร์จบนโทรศพัท์แตกต่ำงกันเช่นกนั โปรดปรบัต�ำแหน่งของ
โทรศพัท์ให้เหมำะสม นอกจำกนี ้ เคสโทรศพัท์ของโทรศพัท์บำงรุน่มี
ผลกระทบต่อฟังก์ชนักำรชำร์จแบบไร้สำย

หากไม่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ตามปกติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า

ไม่มีวัตถุแปลกปลอมในพ้ืนที่ชาร์จแบบไร้สาย หรือรอให้พ้ืนที่ชาร์จ

แบบไร้สายเย็นลงก่อน หากยังไม่สามารถชาร์จได้ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อควรระวัง

เมื่อระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายท�างาน โปรดตรวจ

สอบให้แน่ใจว่ากุญแจรีโมทอยู่ห่างจากพื้นที่ชาร์จแบบไร้สาย

มากกว่า 20 ซม. ห้ามใส่บัตร IC กุญแจโลหะ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่

มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะจ�านวนมากลงในพื้นที่ชาร์จแบบไร้

สายพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ มิฉะนั้น อาจท�าให้ฟังก์ชันการชาร์จ

แบบไร้สายไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ
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กระจกส�ำหรับมุมมองด้ำนหลัง

กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลังอยู่ที่ด้านซ้ายและขวาของด้านหน้า

รถยนต์และด้านหน้าของห้องโดยสาร สามารถมองเห็นด้านหลัง ด้าน

ข้างและด้านล่างของรถยนต์ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์การมองเห็นถนนของผู้

ขับขี่

กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลังเป็นชิ้นส่วนรักษาความปลอดภัยที่

ส�าคัญ การใช้งานที่ถูกต้องและการปรับมุมกระจกที่เหมาะสมช่วย

เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่

กระจกมองข้ำง

กระจกมองข้างเป็นช้ินส่วนท่ีอยู่ด้านข้างสุดของรถยนต์ ดังนั้น จะได้

รับผลกระทบจากการกระแทกง่ายที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการขีดข่วน 

กระจกมองข้างของรถยนต์ทุกรุ่นมีฟังก์ชันการพับเก็บกระจกด้วย

ไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้รถยนต์สามารถเดินทางผ่านพื้นที่แคบได้

นอกจากฟังก์ชันการพับเก็บด้วยไฟฟ้า ยังสามารถปรับมุมกระจกมอง

ข้างด้วยไฟฟ้าได้ และกระจกมีฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจก ซ่ึงสามารถไล่ฝ้า

หรือหมอกบนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมำยเหตุ ระยะห่ำงที่มองเห็นจำกกระจกมองข้ำงจะไกลกว่ำระยะ
ห่ำงที่เป็นจริง
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กำรปรับตั้งกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ

สวิตช์ปรับกระจกมองข้างอยู่ที่แผงหน้าปัดด้านผู้ขับ

• หมุนปุ่มต�าแหน่งกลางเพื่อเลือกกระจกมองข้างซ้าย (ต�าแหน่ง L) 

หรือกระจกมองข้างขวา (ต�าแหน่ง R)

• โยกปุ่มต�าแหน่งกลาง จะสามารถปรับมุมมองของกระจกมอง

ข้าง

กำรพับเก็บกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ

เมื่อเปิดระบบเพาเวอร์ ให้หมุนปุ่มหมุนไปที่ต�าแหน่ง (O) แล้วกดปุ่ม

ลงด้านล่างเพื่อใช้งานฟังก์ชันพับเก็บกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า ท�า

ตามขั้นตอนนี้อีกครั้ง กระจกมองข้างจะกลับต�าแหน่งเดิม

หมำยเหตุ เมื่อปลดล็อกและล็อกรถยนต์ กระจกมองข้ำงจะกำง
ออกหรือพับเก็บโดยอัตโนมัติ

ส�ำหรบัรถยนต์ทีต่ดิตัง้กระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ หำกกระจกมองข้ำงเบีย่ง
เบนไปจำกต�ำแหน่งเดิมเนื่องจำกบุลคลภำยนอกหรือปัจจัยอื่นๆ 
สำมำรถปรับกระจกมองข้ำงกลบัต�ำแหน่งเดมิได้โดยใช้งำนสวติช์พับ
เกบ็กระจก เพือ่ให้กระจกมองข้ำงกำงออกหรอืพับเก็บอีกครัง้

กำรไล่ฝ้ำกระจกมองข้ำง

กระจกมองข้างได้ประกอบอุปกรณ์ไล่ฝ้า เพื่อไล่ฝ้าหรือหมอกบน

กระจก

ฟังก์ชันการไล่ฝ้ากระจกมองข้างจะท�างานพร้อมกับฟังก์ชันการไล่ฝ้า

กระจกบังลมหลัง หมายถึงฟังก์ชันการไล่ฝ้ากระจกมองข้างจะท�างาน

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง  หลังจากสตาร์ท

ระบบเพาเวอร์เท่านั้น

หมำยเหตุ

• กำรปรับตั้งกระจกและกำรพับเก็บกระจกมองข้ำงจะควบคุม

โดยสวิตช์ไฟฟ้ำ ส�ำหรับรถยนต์บำงรุ่น สำมำรถต้ังค่ำฟังก์ชัน

น้ีได้ที่หน้ำตั้งค่ำรถยนต์บนจอแสดงผลระบบเคร่ืองเสียง หำก

ปรับตั้งด้วยมือโดยตรง อำจจะท�ำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกิด

ควำมเสียหำย

• เมื่อล้ำงรถ หำกฉีดน�้ำแรงดันสูงไปที่ต�ำแหน่งดังกล่ำวโดยตรง 

จะท�ำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำเกิดควำมเสียหำยได้
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กระจกมองหลัง

ปรับตั้งกระจกมองหลังเพื่อได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุด ฟังก์ชันป้องกัน

แสงสะท้อนของกระจกมองหลัง สามารถลดแสงสะท้อนจากไฟหน้า

ของรถคันที่วิ่งตามมา

กระจกมองหลังแบบป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติ*

1 ไฟแสดงการท�างาน

2 สวิตช์ฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติ

3 เซ็นเซอร์วัดแสง

เมื่อเปิดระบบเพาเวอร์ ฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติจะ

เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ (ไฟแสดงสว่างขึ้น) เมื่อไฟหน้าของรถคันที่วิ่ง

ตามหลังส่องลงบนกระจกมองหลังและรบกวนสายตาของผู ้ขับ 

เซ็นเซอร์วัดแสงจะเปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อน กดสวิตช์

ฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติ (ไฟแสดงการท�างานดับลง) 

จะสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติ กดอีก

ครั้ง จะสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

ฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้

ตามปกติในกรณีต่อไปนี้

• กรณีที่แสงไฟของรถยนต์ที่วิ่งตามหลังไม่สามารถส่องถึงเซ็นเซอร์

วัดแสงโดยตรง

• กรณีที่เลือกเกียร์ R

หมำยเหตุ กรณีที่กระจกบังลมหลังได้ติดฟิล์ม อำจจะส่งผลกระทบ
ต่อกำรเปิดใช้งำนฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติ
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กระจกมองหลังแบบตัดแสงด้วยมือ*

ผลักคันปรับที่อยู่ใต้กระจกมองหลัง ปรับมุมมองของกระจกมองหลัง

เพื่อป้องกันแสงสะท้อน ผลักคันปรับเพื่อปรับกระจกมองหลังกลับ

ต�าแหน่งปกติ

หมำยเหตุ ในบำงกรณี ฟังก์ชันกำรตัดแสงสะท้อนด้วยมืออำจจะ
ท�ำให้ผู้ขับไม่สำมำรถทรำบต�ำแหน่งของรถยนต์ท่ีวิ่งตำมหลังได้
อย่ำงถูกต้อง
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แผ่นบังแดด

ใช้กระจกแต่งหน้ำด้ำนผู้ขับขี่ในขณะที่รถจอดนิ่งเท่ำนั้น

หลังคารถท่ีอยู ่เหนือผู้ขับขี่และผู ้โดยสารด้านหน้ามีแผ่นบังแดด 

(ต�าแหน่ง 1) บางรุ่นมีกระจกแต่งหน้า (ต�าแหน่ง 2) ซึ่งขึ้นอยู่กับสเปค

รถยนต์

บนแผ่นบังแดดทุกแผ่นมีสัญลักษณ์ค�ำเตือน (ต�ำแหน่ง 3) เพ่ือ
เตือนผู้ขับและผู้โดยสำรว่ำ ห้ำมใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังบน

เบำะนั่งด้ำนหน้ำท่ีมีถุงลมเสริมควำมปลอดภัย มิฉะนั้น อำจจะ
ท�ำให้เด็กบำดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
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กระจกหน้ำต่ำงรถ

กรุณำควบคุมกระจกหน้ำต่ำงอย่ำงถูกวิธีเพื่อควำม

ปลอดภัยของท่ำนและผู้โดยสำร ผู้ขับขี่ต้องแนะน�ำวิธี

กำรใช้กระจกและข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยกับผู้

โดยสำร

ขณะที่ปรับกระจกหน้ำต่ำงขึ้นหรือลง ต้องดูแลควำม

ปลอดภัยของผู้โดยสำร โดยเฉพำะเด็กและทำรก เพื่อ

ป้องกันโดนหนีบ

ห้ำมปรับกระจกไฟฟ้ำข้ึนลงหลำยครัง้ภำยในระยะเวลำส้ัน 

มิฉะนั้น อำจจะกระตุ้นฟังก์ชันป้องกันมอเตอร์ปรับขึ้นลง

กระจกร้อนเกินไปจนท�ำให้ฟังก์ชันปรับขึ้นลงกระจก

หน้ำต่ำงหยดุท�ำงำนชัว่ครำว หำกพบกรณีดงักล่ำว กรณุำ

รอสกัครูจ่นกระท่ังมอเตอร์เย็นลงแล้วจึงใช้งำนต่อ

สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

1 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าซ้าย

2 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าขวา

3 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย

4 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา

5 ปุ่มล็อกกระจกหลัง
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กำรควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

เมื่อเปิดระบบเพาเวอร์ จะสามารถใช้งานกระจกไฟฟ้าได้ (ในระหว่าง

การใช้งาน ต้องปิดประตูรถไว้)

กดสวิตช์ควบคุมกระจก (ต�าแหน่ง 1-4) ไปที่ต�าแหน่งท่ี 1 (ต�าแหน่ง 

C) กระจกหน้าต่างจะถูกปรับลง ยกสวิตช์ข้ึนไปท่ีต�าแหน่งท่ี 1 

(ต�าแหน่ง B) กระจกหน้าต่างจะถูกปรับขึ้น หลังปล่อยสวิตช์ กระจก

จะหยุดเคลื่อนที่

กำรปรับกระจกลงแบบวันทัช

กดสวิตช์ควบคุมกระจก (ต�าแหน่ง 1-4) ไปที่ต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 

D) แล้วปล่อย จะเปิดกระจกจนสุดโดยอัตโนมัติ ในช่วงที่กระจกปรับ

ลง กดสวิตช์นี้อีกครั้ง กระจกจะหยุดเคลื่อนที่

กำรปรับกระจกขึ้นแบบวันทัช

กระจกของรถยนต์บางรุ่นมีฟังก์ชันการปรับกระจกขึ้นแบบวันทัช ยก

สวิตช์ควบคุมกระจกขึ้นไปยังต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง A) แล้วปล่อย 

จะปิดกระจกหน้าต่างโดยอัตโนมัติ ในช่วงที่กระจกปรับขึ้น กดสวิตช์

นี้อีกครั้ง กระจกจะหยุดเคลื่อนที่

หมำยเหตุ สำมำรถควบคุมกระจกด้ำนหน้ำ-หลังโดยใช้สวิตช์บน
ประตูท่ีเกี่ยวข้อง หำกได้กดปุ่มล็อกกระจกหลังที่ประตูด้ำนผู้ขับ 
สวิตช์ที่ประตูหลังจะไม่สำมำรถใช้งำนได้
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ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กดปุ่ม (ต�าแหน่ง 5) ลงเพื่อล็อกกระจกด้านหลัง (ขณะนี้ ไฟแสดงบน

ปุ่มกดสว่างขึ้น) กดอีกครั้งจะปลดล็อก

หมำยเหตุ หำกปลดขั้วแบตเตอร่ีในระหว่ำงกำรปรับขึ้นลงกระจก
หน้ำต่ำง ฟังก์ชันปรับกระจกขึ้นแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันกำร
หนีบจะท�ำงำนไม่ได้ หลังจำกเชื่อมต่อขั้วแบต สำมำรถฟื ้นฟู 
ฟังก์ชันกำรปรับกระจกขึ้นลงแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันกำร
หนีบ โดยยกสวิตช์ปรับกระจกขึ้นจนสุด และค้ำงไว้ 5 วินำทีใน
ต�ำแหน่งปิด จำกนั้น เปิดกระจกหน้ำต่ำงจนสุด และกดสวิตช์ค้ำง
ไว้ 5 วินำที
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ไฟส่องสว่ำงภำยใน

กดปุ่มใดๆ (ต�าแหน่ง 2) จะเปิดไฟที่เกี่ยวข้อง กดอีกครั้งจะปิดไฟ

กำรใช้งำนแบบอัตโนมัติ

กดปุ่มกดไฟภายในห้องโดยสาร (ต�าแหน่ง 1) จะเปิดการใช้งานแบบ

อัตโนมัติ กดอีกครั้งจะปิดการใช้งานแบบอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบอัตโนมัติ ไฟภายในห้องโดยสาร

จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพบกรณีใดๆ ต่อไปนี้

• ปลดล็อกรถยนต์

• เปิดประตูใดๆ

• กรณีที่รถยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแสงตรวจพบว่าแสงสว่าง

ภายนอกมืด หรือไฟหรี่สว่างขึ้น หรือปิดไฟหรี่ภายใน 30 วินาที 

ปิดระบบเพาเวอร์

หมำยเหตุ ภำยใต้สถำนกำรณ์ปกติ หำกเปิดประตูรถเกินเวลำท่ี
ก�ำหนด ไฟภำยในห้องโดยสำรจะดบัลงโดยอตัโนมตั ิหำกประจุไฟฟ้ำ
แบตเตอร่ีไม่เพยีงพอ ไฟภำยในห้องโดยสำรจะดบัลงก่อนระยะเวลำ
นี้
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ระบบตรวจสอบผู้ขับ

ระบบเตือนควำมเหนื่อยล้ำของผู้ขับทำงอ้อม* 

แม้ว่ำรถจะติดตั้งระบบเตือนควำมเหนื่อยล้ำของผู้ขับ

ทำงอ้อม ผู้ขับควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ำสภำพ

ร่ำงกำยของตนเองเหมำะสมส�ำหรับกำรขับขี่และห้ำมขับ

รถในสภำพที่เหนื่อยล้ำ

ระบบเตือนควำมเหนื่อยล้ำของผู้ขับทำงอ้อมไม่สำมำรถ

ระบุระดับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ขับได้อย่ำงแม่นย�ำเสมอ

ไป ระบบจะค�ำนวณระดับควำมเหน่ือยล้ำของผู้ขับตำม

สถำนะกำรท�ำงำนของผู้ขับ แทนที่จะตรวจสอบลักษณะ

ทำงกำยภำพท่ีแท้จริงของผู้ขับ เช่น กำรเสียสมำธิ และ

ไม่สำมำรถให้กำรเตือนฉุกเฉินแก่ผู้ขับท่ีเพิ่งเข้ำสู่สภำวะ

เหนื่อยล้ำได้

รถยนต์บางรุ่นติดต้ังระบบเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับทางอ้อม ซึ่ง

จะค�านวณระดับความเหนื่อยล้าของผู้ขับโดยการเปรียบเทียบข้อมูล 

เช่น ความเร็วรถและมุมพวงมาลัยกับข้อมูลพ้ืนฐานท่ีได้รับจากสถิติ

ข้อมูล ระบบจะเปรียบเทียบระดับความเหนื่อยล้าที่ค�านวณได้อย่าง

ต่อเนื่องกับสถานะการท�างานในขณะนั้นของผู้ขับ และจะส่งสัญญาณ

เตือนเมื่อตรวจพบว่าผู้ขับเหนื่อยล้า

กรณีที่ได้เปิดใช้งานระบบเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับทางอ้อม เมื่อ

ความเร็วรถมากกว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระบบเตือนความเหนื่อยล้า

ของผู้ขับทางอ้อมสามารถท�างานได้ตามปกติ กรณีที่ได้ปิดใช้งาน

ระบบเตือนความเหน่ือยล้าของผู ้ขับทางอ้อม เมื่อความเร็วรถ

มากกว่า 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระบบจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและ

ระบบเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับทางอ้อมสามารถท�างานได้ตาม

ปกติ เมื่อผู้ขับด�าเนินการดังต่อไปน้ี ระบบจะหยุดตรวจสอบระดับ

ความเหนื่อยล้าของผู้ขับ

1 ผู้ขับถอดเข็มขัดนิรภัยและเปิดประตูด้านผู้ขับ

2 ระยะเวลาการจอดเกิน 15 นาที

3 ปิดระบบเพาเวอร์
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กำรตั้งค่ำระบบ

สามารถตั้งค่าระบบเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับทางอ้อมบนหน้า

จอระบบเครื่องเสียง

หมำยเหตุ ระบบเตือนควำมเหนื่อยล้ำของผู้ขับทำงอ้อมจะไม่ถูก
เปิดใช้งำนเมื่อขับรถผ่ำนถนนขรุขระ ทำงโค้งต่อเนื่อง หรือถนนที่มี
สัญญำณไฟจรำจรจ�ำนวนมำก

ระบบเตือนควำมเหนื่อยล้ำของผู้ขับโดยตรง*

กล้องของระบบเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับโดยตรงอยู่ที่ด้านหน้า

พวงมาลัย

หมำยเหตุ ห้ำมบดบังกล้อง มิฉะนั้น ระบบจะไม่สำมำรถท�ำงำนได้
ตำมปกติ

ระบบเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับโดยตรงสามารถตรวจจับสถานะ

ความเมื่อยล้าของผู้ขับผ่านกล้องและแจ้งเตือนผู้ขับตามสถานะความ

เมื่อยล้าที่ตรวจพบ

สามารถตั้งค่าระบบนี้บนหน้าจอระบบเครื่องเสียง
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ช่องเก็บของ

ข้อควรระวัง

• โปรดปิดช่องเก็บของต่างๆ ขณะขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

ที่เกิดจากการเร่งความเร็วอย่างกะทันหัน การเบรกฉุกเฉิน และ

อุบัติเหตุระหว่างการขับขี่

• ห้ามวางของเหลวไวไฟหรือวัสดุไวไฟ เช่น ไฟแช็กในช่องเก็บของ

ต่างๆ มิฉะนั้น อากาศร้อนภายในรถอาจจะท�าให้วัสดุไวไฟติดไฟ

ได้ง่าย

ช่องเก็บของด้ำนล่ำงแผงหน้ำปัด

กดปุ่มเปิดช่องเก็บของ (ตามลูกศร) จะสามารถเปิดช่องเก็บของ ไฟ

ส่องช่องเก็บของจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ผลักแผ่นปิดช่องเก็บของไปด้านหน้า เพ่ือปิดช่องเก็บของ แน่ใจว่าได้

ปิดช่องเก็บของสนิทแล้วขณะขับรถ
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ช่องเก็บของ

ช่องเก็บของด้ำนหน้ำที่คอนโซลกลำง

ช่องเก็บของด้านหน้าที่คอนโซลกลางอยู่ด้านหน้าที่พักแขนที่คอนโซล

กลาง

ช่องเก็บของด้ำนหลังที่คอนโซลกลำง

ช่องเก็บของด้านหลังที่คอนโซลกลางอยู่ด้านหลังของคอนโซลกลาง
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ช่องเก็บของที่คอนโซลกลำง

ยกที่พักแขนที่คอนโซลกลางขึ้น (ตามลูกศร) จะสามารถเปิดช่องเก็บ

ของท่ีคอนโซลกลาง วางที่พักแขนลงเบาๆ จะสามารถปิดช่องเก็บ

ของที่คอนโซลกลาง

กล่องใส่แว่น

ควรใช้กล่องใส่แว่นในขณะที่รถจอดนิ่ง

กล่องใส่แว่นอยู่บริเวณไฟอ่านแผนที่หน้า กดแผ่นปิด (ตามลูกศร) 

หลังจากเปิดกล่องใส่แว่น วางแว่นตาลงในกล่อง ขณะที่ไม่จ�าเป็นต้อง

ใช้กล่องใส่แว่น กรุณาปิดกล่องใส่แว่นให้สนิท

กล่องใส่แว่นสำมำรถใส่แว่นตำขนำดมำตรฐำนเท่ำนั้น
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ที่วำงแก้ว

ห้ำมวำงเครื่องด่ืมร้อนไว้ที่วำงแก้ว เพื่อป้องกันไม่ให้น�้ำ

ร้อนล้นออกในระหว่ำงกำรขับขี่จนท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บ

ที่วำงแก้วที่คอนโซลกลำง

ที่วางแก้วท่ีคอนโซลกลางอยู่ท่ีด้านหน้าชุดที่พักแขนที่คอนโซลกลาง 

ซึ่งสามารถวางแก้วหรือขวดเครื่องดื่มได้
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ระบบปรับอำกำศ
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69	 แผงควบคุมระบบปรับอำกำศ
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กำรระบำยอำกำศ

1 ช่องลมด้านข้าง

2 ช่องลมกระจกบังลมหน้า/ไล่ฝ้า

3 ช่องลมกลาง

4 ช่องลมเป่าพื้นด้านหน้า

5 ช่องลมด้านข้างกระจกหน้า
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ระบบปรับอากาศท�าหน้าท่ีปรับอุณหภูมิ ความเร็ว ความชื้น และ

ความสะอาดของอากาศในรถ ลมจากภายนอกไหลผ่านหน้ากากแอร์

ที่อยู ่ใต้กระจกบังลมหน้าและแผ่นกรองอากาศ แล้วจึงเข้าสู ่ห้อง

โดยสาร ต้องรักษาความสะอาดของหน้ากากแอร์อย่างสม�่าเสมอ ห้าม

มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ เช่น ใบไม้ หิมะหรือน�้าแข็งเป็นต้น

แผ่นกรองอำกำศระบบปรับอำกำศ

แผ่นกรองอากาศระบบปรับอากาศท�าหน้าที่กรองอากาศ เพื่อได้

ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด ควรเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด

ช่องลม

กำรปรับช่องลมกลำง

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหรือปิดช่องลม 

ปรับปุ่มไปทางด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการ

ไหลของอากาศ
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กำรปรับช่องลมด้ำนข้ำง

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหรือปิดช่องลม 

ปรับปุ่มไปทางด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทางการ

ไหลของอากาศ
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3

แผงควบคุมระบบปรับอำกำศ

แผงควบคุม

1 ปุ่มลัดส�าหรับสวิตช์ระบบปรับอากาศ

2 ปุ่มไล่ฝ้า/หมอก

3 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

ปุ่มลัดส�ำหรับสวิตช์ระบบปรับอำกำศ

 เปิดระบบปรับอากาศโดยใช้ปุ่มลัดส�าหรับสวิตช์ระบบ

ปรับอากาศ และเข้าสู่สถานะก่อนที่จะปิดระบบปรับอากาศล่าสุด กด

อีกครั้ง จะปิดระบบปรับอากาศ

ปุ่มไล่ฝ้ำ/หมอก

 กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอก ไฟปุ่มกดจะสว่างขึ้น โหมดท�าความ

เย็นและโหมดไหลเวียนอากาศภายนอกจะเปิดท�างานพร้อมกัน 

ระบบจะเข้าสู่ฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอก เพื่อไล่ฝ้าหรือหมอกบนกระจกบัง

ลมหน้าและกระจกด้านหน้า

กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกอีกครั้ง จะออกจากโหมดไล่ฝ้า/หมอก และระบบ

จะกลับสู่สถานะก่อนหน้านี้

ภายใต้โหมดไล่ฝ้า/หมอก การเปิดหรือปิดสวิตช์ท�าความเย็นและการ

สลับโหมดไหลเวียนอากาศภายใน-นอกจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชัน

การไล่ฝ้า/หมอก หากใช้งานโหมดกระจายอากาศ จะออกจาก

ฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอก
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ปุ่มไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง

อุปกรณ์ไล่ฝ้ำของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อ

อุณหภูมิ ถ้ำใช้งำนไม่ถูกต้อง จะท�ำให้เกิดควำมเสียหำย

ได้ ห้ำมขูดด้ำนในของกระจก และห้ำมติดสติ๊กเกอร์บน

อุปกรณ์ไล่ฝ้ำ

 กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันไล่

ฝ้ากระจกบังลมหลัง หากไฟแสดงบนปุ่มกดสว่างขึ้น แสดงว่าฟังก์ชัน

ถูกเปิดใช้งานอยู่ หากดับลง แสดงว่าฟังก์ชันถูกปิดการใช้งานแล้ว 

ฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังจะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติหลังจาก

ท�างานสักพักหนึ่ง

หมำยเหตุ ฟังก์ชันไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลังสำมำรถท�ำงำนได้เมื่อ
สตำร์ทรถยนต์เท่ำนั้น
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เบำะนั่ง

ต�ำแหน่งเบำะนั่งและมุมของพนักพิง

เพื่อไม่ให้รถยนต์เสียกำรควบคุมจนท�ำให้เกิดกำรบำด

เจ็บ ห้ำมปรับเบำะนั่งในขณะที่ก�ำลังขับรถ

ต�าแหน่งเบาะน่ังที่เหมาะสมท่ีสุดคือ สามารถท�าให้ผู้นั่งขับรถอย่าง

สะดวกสบาย งอแขนเล็กน้อยจับพวงมาลัยและงอเข่าเล็กน้อย จะ

สามารถควบคุมอุปกรณ์ในรถได้

ไม่ควรเอนพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้าไปยังด้านหลังมากเกินไป 

เมื่อเอนพนักพิงหลังไปด้านหลัง ให้เป็นมุม 25 องศากับทิศทาง 

แนวตั้ง ซึ่งเป็นต�าแหน่งท่ีท�าให้เข็มขัดนิรภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดการพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย เบาะนั่งด้านหน้าควรถูกปรับให้ถอยหลังตามความเหมาะ

สม ขณะท่ีจะปรับระดับเบาะนั่งด้านหน้า ขาของผู้โดยสารด้านหลัง

อาจถูกหนีบขณะที่เบาะเลื่อนต�่าลง

พนักพิงศีรษะ

ปรับระดับพนักพิงศีรษะ ให้ส่วนบนของพนักพิงศีรษะอยู่

ระดับเดียวกันกับศีรษะ ต�ำแหน่งนี้สำมำรถลดควำมเสี่ยง

กำรเกิดกำรบำดเจ็บได้ในขณะที่รถชน ห้ำมปรับหรือถอด

พนักพิงศีรษะในขณะที่ก�ำลังขับรถยนต์

ห้ำมแขวนสิ่งของใดๆ ที่พนักพิงศีรษะหรือเหล็กขำพนัก

พิงศีรษะ

ประโยชน์ของพนักพิงศีรษะ คือ ป้องกันศีรษะเอนไปข้างหลังมากเกิน

ไปในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน และลดความเส่ียง

การเกิดการบาดเจ็บต่อส่วนคอและศีรษะ สามารถปรับระดับพนักพิง

ศีรษะแบบแยกส่วนด้วยมือ
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4เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับต�่าไประดับสูง สามารถดึงพนักพิง

ศีรษะขึ้นโดยตรง หลังถึงต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่าง

เบาๆ ให้แน่ใจว่าพนักพิงอยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว หากต้องการถอด

พนักพิงศีรษะออก ให้กดปุ่มด้านซ้ายพนักพิงศีรษะพร้อมกัน (ดังที่ลูก

ศรแสดง) เพื่อดึงพนักพิงศีรษะขึ้นและน�าพนักพิงศีรษะออก

เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับสูงไประดับต�่า กดปุ่มด้านซ้ายบน

พนักพิงศีรษะ (ดังที่ลูกศรแสดง) และกดพนักพิงศีรษะลงพร้อมกัน 

หลังถึงต�าแหน่งท่ีต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่างเบาๆ ให้แน่ใจว่า

พนักพิงอยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

74

เบำะนั่งด้ำนหน้ำ

เบำะนั่งด้ำนผู้ขับ

• การปรับเบาะนั่งไปข้างหน้า-หลัง

ปรับสวิตช์ 1 ตามทิศทาง A ในรูปเพื่อให้เบาะนั่งเลื่อนไปด้าน

หน้า-หลัง

• การปรับระดับของเบาะรอง

ปรับสวิตช์ 1 ตามทิศทาง B ในรูปเพื่อปรับระดับของเบาะรอง

• การปรับความเอนของพนักพิงหลัง

ปรับสวิตช์ 2 ไปด้านหน้า-หลังเพื่อปรับความเอนของพนักพิง

หลัง

เบำะนั่งด้ำนผู้โดยสำร
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4

• การปรับเบาะนั่งไปข้างหน้า-หลัง

ดึงคันปรับขึ้น 1 เลื่อนเบาะนั่งไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อย

คันปรับ แน่ใจว่าเบาะนั่งได้เข้าต�าแหน่งล็อกแล้ว

• การปรับความเอนของพนักพิงหลัง

ดึงคันปรับขึ้น 2 ปรับพนักพิงหลังไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการแล้ว

ปล่อยคันปรับ แน่ใจว่าพนักพิงหลังได้เข้าต�าแหน่งล็อกแล้ว

เบำะนั่งด้ำนหลัง

• การพับเก็บเบาะนั่งด้านหลัง

หากต้องการเพ่ิมพื้นที่เก็บของในห้องเก็บสัมภาระ สามารถปรับ

พนักพิงศีรษะทั้งหมดของเบาะน่ังด้านหลังให้ต�่าลง (หรือถอด

ออก) จากนั้นดึงคันปรับทั้งสองข้างขึ้นและพับเบาะไปด้านหน้า

หมำยเหตุ หำกพนักพิงศีรษะของเบำะน่ังด้ำนหลังไม่ได ้อยู ่
ต�ำแหน่งต�่ำสุดหรือพนักพิงหลังของเบำะนั่งด้ำนหน้ำเอนไปด้ำน
หลังมำกเกินไป เมื่อพับเก็บเบำะนั่งด้ำนหลัง อำจจะท�ำควำมเสีย
หำยแก่ด้ำนหลังของเบำะนั่งด้ำนหน้ำ ช่องเก็บของอเนกประสงค์
หรือพนักพิงศีรษะของเบำะนั่งด้ำนหลัง

• การเปิดและล็อกพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหลัง

เมื่อเปิดพนักพิงหลังของเบาะน่ังด้านหลังอีกครั้ง ดึงพนักพิงหลัง

ขึ้นและดันพนักพิงหลังไปที่ต�าแหน่งที่เหมาะสม หลังได้ยินเสียง

กริ๊ก แสดงว่าพนักพิงหลังเข้าล็อกแล้ว

หมำยเหตุ เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับต�ำแหน่งท่ีต้องกำร ต้องแน่ใจ
ว่ำเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ติดค้ำง
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เข็มขัดนิรภัย

ต้องคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธี และตรวจสอบว่ำผู ้

โดยสำรท้ังหมดได้คำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธีหรือไม่ 

ห้ำมโดยสำรผู้ที่ไม่สำมำรถคำดเข็มขัดนิรภัยได้อย่ำงถูก

ต�ำแหน่ง เมื่อเกิดรถชน หำกคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงไม่ถูก

วิธี อำจจะท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำงร้ำยแรงหรือเสีย

ชีวิตได้

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่สำมำรถใช้แทนเข็มขัด

นิรภัย ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมควำม

ปลอดภัยในขณะที่ถูกกระตุ ้นเท่ำนั้น และถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัยไม่สำมำรถถูกกระตุ้นใช้งำนได้ในอุบัติเหตุ

ทุกประเภท ไม่ว่ำถุงลมเสริมควำมปลอดภัยจะถูกกระตุ้น

หรือไม่ เข็มขัดนิรภัยก็สำมำรถลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด

บำดเจ็บหรือกำรเสียชีวิตได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

ห้ำมปลดเข็มขัดนิรภัยในระหว่ำงกำรขับข่ี มิฉะนั้น อำจ

จะท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือกำรเสียชีวิตได้

ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกฉุกเฉิน

เมื่อผู ้ขับขี่ไม่อยู ่ในที่นั่ง ห้ำมล็อกเข็มขัดนิรภัยหรือใช้

แผ่นเหล็กเพื่อใส่เข้ำไปในตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยแทน

 รถคันนี้ได้ติดตั้งไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เพื่อเตือนให้ท่าน

คาดเข็มขัดนิรภัย รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” 

ในบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”

ในระหว ่างการขับขี่  ผู ้ โดยสารทั้งหมดต ้องคาดเข็มขัดนิรภัย 

เนื่องจาก:

• ท่านไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะประสบอุบัติเหตุหรือ

ไม่ และไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุล่วงหน้า

ได้

• เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสารที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะได้

รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู ้โดยสารที่ไม่ได้คาด

เข็มขัดจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ตามข้อมูล

สถิติอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ใน

อุบัติเหตุการชนส่วนใหญ่ การคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องมีผล

เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ผู้โดยสารที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูก

วิธีจะได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิดการชน



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

77

4

หรือเบรกฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัยจะล็อกโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ได้

คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี กระดูกซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของร่างกายจะสามารถรับแรงกระแทกได้ เพื่อชะลอความเร็ว

การเคลื่อนที่ของท่านพร้อมกับรถยนต์ ป้องกันการเคลื่อนที่ที่เสีย

การควบคุมท�าให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

เพราะฉะนั้น ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องใน

ขณะเดินทาง แม้แต่เป็นการเดินทางระยะสั้น
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ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย

หมำยเหตุ ผู้โดยสำรที่นั่งบนเบำะนั่งด้ำนหลังต้องคำดเข็มขัดนิรภัย
อย่ำงถูกวิธีเช่นกัน มิฉะนั้น ผู้โดยสำรที่ไม่ได้คำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำง
ถูกวิธีจะถูกกระเด็นไปด้ำนหน้ำเมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกจำกอันตรำย
ต่อตนเอง ยังเป็นอันตรำยต่อผู้ขับและผู้โดยสำรอื่น เมื่อผู้ขับขี่ไม่
อยู่ในที่นั่ง ห้ำมล็อกเข็มขัดนิรภัยหรือใช้แผ่นเหล็กเพื่อใส่เข้ำไปใน
ตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยแทน

ในระหว่างการขับข่ี ความเร็วการเคล่ือนที่ของผู ้โดยสารเท่ากับ

ความเร็วของรถยนต์ เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าหรือเบรกรถอย่าง

ฉุกเฉิน ผู้โดยสารบนรถจะไม่สามารถหยุดได้ แต่จะเคลื่อนที่ไปยังข้าง

หน้าตามความเร็วก่อนเกิดเหตุ จนกว่าได้ชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึง

จะสามารถหยุดการเคลื่อนที่ได้ สิ่งของดังกล่าวอาจจะเป็นพวงมาลัย 

แผงหน้าปัด กระจกบังลมหรือสิ่งของใดๆ ที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่ 

แต่ผู้โดยสารที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องจะได้รับการปกป้อง

อย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดการชนหรือเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัยจะล็อกกับท่ีโดยอัตโนมัติ เพื่อชะลอ

ความเร็วการเคลื่อนที่ของท่านพร้อมกับรถยนต์ ป้องกันการเคลื่อนที่

ที่เสียการควบคุมท�าให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
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วิธีกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยทุกสำยส�ำหรับผู้นั่งหนึ่งคนในกำรใช้งำนทุก

ครั้ง ห้ำมใช้เข็มขัดนิรภัยร่วมกัน

ห้ำมใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกันกับเด็กหรือทำรกที่อุ้มไว้

เมื่อคำดเข็มขัดนิรภัย ต้องถอดเส้ือชั้นนอกที่มีควำมหนำ

มำกออก เพื่อไม่ส่งผลต่อประสิทธิภำพของเข็มขัดนิรภัย

ห้ำมใช้เข็มขัดนิรภัยคำดทับส่ิงของที่แหลมคมหรือแตก

ง่ำย เช่น ปำกกำหมึกซึม แว่นตำและกุญแจ เป็นต้น  

มิฉะน้ัน อำจจะท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บเพ่ิมแก่ผู้ใช้เข็มขัด

นิรภัย

กำรปรับเอนเบำะนั่งในขณะท่ีรถยนต์เคล่ือนอยู ่จะ

อันตรำยมำก เข็มขัดนิรภัยจะไม่สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำง

ถูกต้องขณะที่ปรับเอนเบำะนั่งมำกเกินไป เมื่อเกิด

อุบัติเหตุ ร่ำงกำยของท่ำนจะรอดผ่ำนเข็มขัดคำดไหล่ 

ท�ำให้ส่วนคอหรือส่วนอื่นของร่ำงกำยบำดเจ็บ ส่วน

เข็มขัดคำดกระดูกเชิงกรำนจะเลื่อนไปที่หน้ำท้องของ

ท่ำนและส่งแรงกระแทก ท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำง

รุนแรง

เข็มขัดนิรภัยท่ีติดตั้งในรถยนต์ของท่านได้รับการออกแบบส�าหรับผู้

โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะฉะนั้น เนื้อหาดังกล่าวเหมาะสม

เฉพาะเพียงกลุ่มคนที่มีความสูงเท่ากับผู้ใหญ่ปกติ ส�าหรับการใช้งาน

เข็มขัดนิรภัยส�าหรับเด็ก โปรดอ้างอิงที่ “วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัย

ส�าหรับเด็ก”

เพ่ือปกป้องผู้นั่งในระหว่างการขับข่ี ผู้นั่งต้องวางเท้าบนพื้นด้านหน้า

ตลอด นั่งตรง พนักพิงหลังไม่ควรเอนไปข้างหลังมากเกินไป พิงแนบ

กับพนักพิงหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี
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กำรคำดเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดในรถยนต์คันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด 

กรุณาปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านล่างเพ่ือการคาดเข็มขัดนิรภัยแบบ

สามจุดอย่างถูกต้อง

1 จับลิ้นโลหะและดึงเข็มขัดออกจากส่วนบนของไหล่อย่างราบร่ืน 

แล้วคาดผ่านหน้าอก แน่ใจว่าเข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว

2 ดันลิ้นโลหะเข้าตัวล็อกจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อกแน่นแล้ว

3 ดึงเข็มขัดนิรภัยส่วนคาดไหล่ขึ้นเพื่อท�าให้เข็มขัดนิรภัยไม่หย่อน

4 หากต้องการปลดเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงบนหัวเข็มขัดนิรภัย

ลง จะสามารถปลดล็อกได้ เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับต�าแหน่ง

เดิมโดยอัตโนมัติ



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

81

4

ทิศทำงกำรคำดเข็มขัดนิรภัย

แน่ใจว่ำเข็มขัดนิรภัยไม่ได้คำดส่วนคอและหน้ำท้อง ห้ำม

คำดเข็มขัดผ่ำนส่วนหลังหรือใต้แขน

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานพาดต�่าลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกรานและให้สัมผัสกับต้นขาพอดี (ห้ามคาดผ่าน

หน้าท้อง) เมื่อเบรกฉุกเฉิน เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานสามารถส่ง

แรงกระท�าต่อกระดูกเชิงกราน และลดความเป็นไปได้ท่ีท่านจะ

เคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัดนิรภัย เพื่อปกป้องผู้โดยสารจากการบาดเจ็บ

เมื่อเกิดการชน หากผู้โดยสารเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดส่วน

กระดูกเชิงกรานจะส่งแรงกระท�าต่อหน้าท้อง ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต เข็มขัดส่วนไหล่ควร

ผ่านส่วนกลางของไหล่และคาดผ่านหน้าอก ห้ามคาดผ่านส่วนคอ 

แขนหรือผ่านพื้นที่ใต้แขนหรือหลัง หากเกิดการเบรกฉุกเฉินหรือ

อุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนไหล่จะล็อกแน่น

เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของเข็มขัดนิรภัย ต้องรักษาให้เข็มขัด

นิรภัยเรียบและติดแนบกับร่างกายของผู้นั่ง ปรับเข็มขัดนิรภัย แน่ใจ

ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่หลวม
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วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับหญิงมีครรภ์

ในช่วงตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอย่าง

ถูกวิธี สายคาดไหล่ควรผ่านหน้าอกจากต�าแหน่งที่เหมาะสม เข็มขัด

นิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานต้องพยายามพาดต�่าผ่านกระดูกเชิงกราน 

และแนบกับส่วนล่างของท้องที่มีครรภ์ เข็มขัดนิรภัยต้องเรียบ ไม่

กดดันส่วนท้องของหญิงมีครรภ์ หากได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี 

เม่ือประสบอุบัติเหตุการชน หญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์อาจจะไม่

ได้รับการบาดเจ็บ

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าโดยละเอียดเพิ่มเติม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับผู้พิกำร

เมื่อมีผู้พิการนั่งในรถ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าโดยละเอียดเพิ่มเติม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับเด็ก

เมื่อมีเด็กนั่งในรถ ต้องใช้มำตรกำรป้องกันที่เหมำะสมกับ

เด็ก

เพื่อความปลอดภัย ต้องให้เด็กนั่งบนอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กที่ยึด

กับเบาะนั่งด้านหลัง
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เด็กเล็กและทำรก

ต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทำรกที่เหมำะสมตำม

อำยุ ส่วนสูงและน�้ำหนักของเด็กและทำรก

เมื่อน่ังรถ ห้ำมอุ้มเด็กหรือทำรก เมื่อเกิดอุบัติเหตุกำรชน 

น�้ำหนักของเด็กหรือทำรกจะส่งแรงกระท�ำต่อผู้อุ้มเป็น

อย่ำงมำก จนไม่สำมำรถอุ้มเด็กอย่ำงแน่นหนำ เด็กและ

ทำรกจะกระเด็นไปยงัข้ำงหน้ำ ท�ำให้เกดิกำรบำดเจบ็อย่ำง

รนุแรงหรอืเสยีชวีติได้

เข็มขัดนิรภัยท่ีออกแบบส�าหรับผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก เพราะ

เข็มขัดนิรภัยไม่สามารถล็อกกระดูกเชิงกรานของเด็กให้แน่น หากเกิด

อุบัติเหตุ จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพราะ

ฉะนั้น ต้องใช้มาตรการป้องกันพิเศษ

เด็กและทารกต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กและทารก ท่านควร

เลือกอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กท่ีเหมาะสมกับเด็กและรถยนต์ของ

ท่าน ต้องติดต้ังและใช้งานตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต รายละเอียด

โปรดอ้างอิงที่ “อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก”

เด็กโต

ห้ำมให้เด็กหลำยคนใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกัน หำกเกิด

อุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับกำรบำดเจ็บอย่ำง

รุนแรง

เมื่อน�้าหนักและอายุของเด็กเกินกว่าที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับ

เด็ก ควรให้เด็กน่ังอย่างถูกต้องและใช้คาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดที่

ติดต้ังในรถ การที่ให้เด็กน่ังบนเบาะน่ังด้านหลังและคาดเข็มขัดนิรภัย

อย่างถูกวิธีจะปลอดภัยกว่า

ตรวจสอบต�าแหน่งของเข็มขัดนิรภัยว่าเหมาะสมหรือไม่ ปรับระดับ
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ของเข็มขัดนิรภัย พยายามปรับสายคาดไหล่ให้ห่างจากใบหน้าและ

ส่วนคอของเด็ก เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานควรพาดต�่าลงถึง

บริเวณกระดูกเชิงกราน และให้สัมผัสกับต้นขาพอดีและดึงให้แน่น 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยจะส่งแรงกระท�าต่อส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของกระดูกเด็ก

หากต�าแหน่งสายคาดไหล่ใกล้ใบหน้าและส่วนคอของเด็กมากเกินไป 

กรุณาเลือกซื้อเบาะรองเสริมที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย 

และใช้งานตามวิธีที่ถูกต้อง เบาะรองเสริมส�าหรับเด็กสามารถเพิ่ม

ความสูงของเด็ก ให้สายคาดไหล่ผ่านส่วนกลางของไหล่พอดี และ

พาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานต�่าลงถึงกระดูกเชิงกราน
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ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัย

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยสำมำรถใช้งำนได้

เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น หลังถูกกระตุ ้นใช้งำนแล้วต้อง

เปลี่ยนใหม่ หำกไม่ได้เปล่ียนตัวดึงกลับอัตโนมัติของ

เข็มขัดนิรภัยทันที จะลดฟังก์ชันกำรป้องกันของระบบ

นิรภัยของเบำะนั่ง

หำกตัวดึงกลับอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้ท�ำงำนแล้ว เข็มขัด

นิรภัยยังสำมำรถใช้งำนได้ และต้องคำดเข็มขัดนิรภัยเมื่อ

รถยนต์ยังอยู่ในสภำพท่ีสำมำรถขับได้ และติดต่อศูนย์

บริกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติ

อย่ำงรวดเร็วเท่ำที่จะท�ำได้

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยติดตั้งที่ด้านข้างของเครื่องดึงร้ัง

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งบางส่วน ขณะที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุการชน

ระดับปานกลางถึงระดับรุนแรงจากด้านหน้า และได้เงื่อนไขกระตุ้น

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ ซ่ึงจะช่วยยึดเข็มขัดนิรภัยให้คงที่และไม่ให้

ร่างกายของผู้นั่งพุ่งไปด้านหน้ามากเกินไป

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดจะส่งสัญญาณเตือน

ปัญหาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นของตัวดึงกลับอัตโนมัติ (อ้างอิงถึง “ไฟ

เตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัด”)

ตัวดึงกลับอัตโนมัติใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน หากถูกใช้งานใน

อุบัติเหตุการชน ต้องเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติใหม่ ขณะเดียวกัน 

อาจจะต้องเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ของระบบเข็มขัดนิรภัย รายละเอียด

โปรดอ้างอิงที่  "การเปลี่ยนอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย" ของบท "ถุงลมเสริมความปลอดภัย"
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ข้อควรระวัง

• ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะไม่ท�างานในขณะที่

รถยนต์เกิดการชนที่ไม่รุนแรง

• เน่ืองจากตัวดึงกลับอัตโนมัติเป ็นอะไหล่ป ้องกันความ

ปลอดภัย กรณีที่จะเปลี่ยนและถอดหรือติดต้ัง ต้องให้ช่าง

เทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานทาง

เทคนิคของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่าน 

แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• เพ่ือแน่ใจว ่าตัวดึงกลับอัตโนมัติสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังใช้งานรถยนต์ (หรือได้เปลี่ยนตัวดึง

กลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบที่

เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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กำรตรวจสอบ กำรบ�ำรุงรักษำและกำรเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภัย

กำรตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยที่มีรอยแตกหรือสึกหรออำจจะไม่สำมำรถ

ป้องกันผู้โดยสำรได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุกำรชน เพรำะ

เข็มขัดนิรภัยอำจจะแตกร้ำวโดยกำรกระท�ำของแรง

กระแทก หำกเข็มขัดนิรภัยแตกร้ำวหรือสึกหรอ ต้อง

เปลี่ยนทันที

แน่ใจว่ำปุ่มปลดล็อกสีแดงของหัวล็อกเข็มขัดนิรภัยหัน

ไปด้ำนบนหรือด้ำนนอก เพื่อสำมำรถปลดล็อกได้ทันทีใน

ขณะที่จ�ำเป็น

กรุณาตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ลิ้นโลหะ หัวล็อก 

เครื่องดึงร้ังเข็มขัดนิรภัยและกลไกยึดตามวิธีต่อไปนี้ว ่าสามารถ

ท�างานได้ตามปกติหรือไม่

• เสียบล้ินโลหะของเข็มขัดนิรภัยเข้าหัวเข็มขัดนิรภัยท่ีตรงกัน ดึง

เข็มขัดนิรภัยในต�าแหน่งใกล้กับหัวเข็มขัดนิรภัยอย่างรวดเร็ว 

เพื่อตรวจสอบล็อกเข็มขัดไม่ให้เคลื่อนที่

• ดึงล้ินโลหะของเข็มขัดนิรภัยไปทางด้านหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อ

ตรวจสอบว่า กลไกล็อกควรจะล็อกโดยอัตโนมัติและป้องกันไม่

ให้ดึงเข็มขัดนิรภัยออก

• ดึงเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดออก เพื่อตรวจสอบว่าสายเข็มขัดคล่อง

ตัวหรือไม่ และมีรอยช�ารุด รอยหักและการสึกหรอหรือไม่

• ดึงเข็มขัดนิรภัยจนสุด และปล่อยกลับช้าๆ เพื่อให้แน่ใจว่า

สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

• ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยว่ามีชิ้นส่วนประกอบที่หลวมหรือ

ช�ารุด หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติของระบบ

เข็มขัดนิรภัยหรือไม่

• ตรวจสอบว่าไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยท�างานได้ตามปกติหรือไม่

หากการตรวจสอบไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการซ่อมแซม
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กำรบ�ำรุงรักษำเข็มขัดนิรภัย

ห้ำมปรับแต่ง ถอดรื้อเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ได้รับอนุญำต 

งำนซ่อมแซมอะไหล่ของระบบเข็มขัดนิรภัย ต้องให้ช่ำง

เทคนิคช�ำนำญกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนและมำตรฐำนทำง

เทคนิคของบริษัทฯ หำกกำรซ่อมแซมไม่ถูกวิธี ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยอำจจะไม่สำมำรถท�ำงำน

ได้ตำมปกติเมื่อเกิดกำรชน และเพิ่มควำมเสี่ยงกำรเกิด

อุบัติเหตุอย่ำงรุนแรงและได้รับบำดเจ็บ เพื่อป้องกัน

ควำมปลอดภัยของท่ำน แนะน�ำให้ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้

รับกำรแต่งตั้ง

แน่ใจว่ำไม่มีวัตถุแหลมคมติดในเข็มขัดนิรภัย ห้ำมท�ำให้

ของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมตกเข้ำไปในตัวล็อกของ

เข็มขัดนิรภัย เพรำะจะมีผลกระทบกับกำรล็อก

ใช้เพียงน�้าอุ่นและสบู่ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามใช้สารละลาย

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามฟอกขาวหรือย้อมสีเข็มขัดนิรภัย  

มิฉะนั้น จะลดความแข็งแรงของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก หลัง

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ ต้องใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด และ

ตากลมไว้จนแห้ง ก่อนที่เข็มขัดนิรภัยจะแห้งสนิท ห้ามเก็บกลับเข้า

เครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย ควรรักษาความสะอาดและความแห้งของ

เข็มขัดนิรภัย

หากมีสิ่งสกปรกสะสมอยู ่บนเครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย จะชะลอ

ความเร็วของการรั้งเข็มขัดนิรภัย กรุณาใช้ผ้าแห้งท�าความสะอาดสิ่ง

สกปรก
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กำรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

อุบัติเหตุกำรชนจะท�ำควำมเสียหำยต่อระบบเข็มขัด

นิรภัยของรถยนต์ หำกถุงลมเสริมควำมปลอดภัยเสียหำย 

อำจจะไม่สำมำรถปกป้องผู้ใช้ได้ตำมปกติ จนท�ำให้ผู ้

โดยสำรได้รับบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุ ควรตรวจสอบและ

เปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบท่ีจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนส�ำหรับ

เข็มขัดนิรภัย

หลังเกิดอุบัติเหตุการชนท่ีไม่รุนแรง อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยน

เข็มขัดนิรภัย แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน ชิ้นส่วนประกอบของระบบ

เข็มขัดนิรภัย เช่น ลิ้นโลหะ ตัวล็อก เครื่องดึงรั้ง อาจจะเสียรูปหรือ

เสียหาย แนะน�าให้น�ารถไปท�าการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชุดเข็มขัด

นิรภัยที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยสำมำรถป้องกันภัยในกรณีท่ี

เกิดกำรชนอย่ำงรุนแรงจำกด้ำนหน้ำเท่ำนั้น ถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมควำมปลอดภัยของ

เข็มขัดนิรภัย ซึ่งไม่สำมำรถใช้แทนเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิด

อุบัติเหตุ แม้ได้ประกอบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย ยัง

ต้องคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธี มิฉะนั้น ท่ำนอำจได้รับ

กำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรงในขณะที่เกิดกำรชน

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยสำมำรถ

ป้องกันภัยให้กับผู ้ใหญ่ได้อย่ำงดีที่สุด แต่ไม่ใช่วิธีที่ดี

ส�ำหรับเด็กและทำรก ระบบเข็มขัดนิรภัยและระบบถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยภำยในรถยนต์ไม่ได้ออกแบบเพื่อ

ป้องกันภัยให้กับเด็กและทำรก เด็กและทำรกต้องใช้

อุปกรณ์ป้องกันส�ำหรับเด็กและทำรกโดยเฉพำะ

ในต�าแหน่งท่ีติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ติดสัญลักษณ์ค�าเตือน

ถุงลมเสริมความปลอดภัย “AIRBAG” ระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยโดยทั่วไปประกอบด้วยชิ้นส่วนประกอบต่อไปน้ี (ช้ินส่วน

ประกอบจะไม่เหมือนกันเนื่องจากสเปครถยนต์ที่แตกต่างกัน)

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (ติดตั้งอยู ่ตรงกลางของ 

พวงมาลัยและในแผงหน้าปัดเหนือช่องเก็บของด้านหน้าที่น่ังผู้

โดยสาร)

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ติดตั้งอยู่ในพนักพิงหลังของ

เบาะนั่งด้านหน้าสองตัว)

• ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ติดตั้งอยู ่ในแผ่นปิด

ภายในหลังคารถ)
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ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

 ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยติดต้ังอยู่ในแผงหน้า

ปัด หากไฟนี้สว่างขึ้นในระหว่างการขับขี่ แสดงว่าระบบถุงลมเสริม

ความปลอดภัยหรือตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง หาก

พบกรณีนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที มิฉะนั้น 

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัด

นิรภัยจะมีความเสี่ยงจากการท�างานผิดปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน 

รถยนต์คันนี้ติดต้ังไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยเพื่อเตือนให้ท่าน 

ทราบสถานะของระบบความปลอดภัยของรถ รายละเอียดโปรด

อ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบ

ควบคุม”
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กำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ผู้โดยสำรด้ำนหน้ำไม่ควรวำงเท้ำ หัวเข่ำ หรือส่วนอื่น

ของร่ำงกำยไว้ใกล้ หรือไว้บนด้ำนหน้ำของถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัย

เพื่อลดกำรบำดเจ็บที่อำจจะเกิดขึ้นเมื่อถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยพองตัว ต้องคำดเข็มขัดนิรภัยอย่ำงถูกวิธีตลอด

เวลำ ผู้ขับขี่และผู้โดยสำรด้ำนหน้ำควรนั่งอย่ำงถูกต้อง

และปรับต�ำแหน่งเบำะนัง่เพือ่ให้ห่ำงจำกถุงลมเสรมิควำม

ปลอดภัยอย่ำงเหมำะสม เพื่อหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บใน

ขณะทีถ่งุลมเสรมิควำมปลอดภยัพองตวั ส�ำหรบัรถยนต์ท่ี

ได้ติดตั้งถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง/ม่ำนถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง ต้องแน่ใจว่ำส่วนแขนห่ำง

จำกด้ำนข้ำงตัวถังรถอย่ำงพอสมควร เพื่อหลีกเล่ียงกำร

บำดเจบ็ในขณะทีถ่งุลมเสรมิควำมปลอดภยัพองตวั

กำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัยอำจจะท�ำให้

เกิดกำรฟกช�้ำ กำรกระแทกต่อร่ำงกำยหรือเกิดแผลเล็ก

น้อยเนื่องจำกกำรขยำยตัวของถุงลม

ในขณะที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัว เด็กและ

ทำรกที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมำะสมอำจจะได้รับ

บำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ขณะที่นั่งบนรถ 

ห้ำมอุ้มเด็กหรือให้เด็กนั่งบนหัวเข่ำ ขณะที่มีเด็กนั่งในรถ 

ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�ำหรับเด็ก และห้ำมยื่นส่วนใด 

ส่วนหนึ่งของร่ำงกำยออกนอกรถ

ขณะท่ีถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัวขึ้น ชิ้นส่วน

ประกอบที่เกี่ยวข้องของถุงลมเสริมควำมปลอดภัยใน

พวงมำลัย ด้ำนหน้ำผู้โดยสำรและคำนตำมยำวทั้งสอง

ข้ำงของหลังคำรถจะร้อนมำก ดังนั้น ห้ำมสัมผัสชิ้นส่วน

ประกอบของถุงลมเสริมควำมปลอดภัยทันทีหลังถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยพองตัว เพื่อป้องกันกำรบำดเจ็บ

ห้ำมเคำะหรือกระแทกบริเวณถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

หรือต�ำแหน่งของชิ้นส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยพองตัวขึ้นจนท�ำให้ผู้น่ังได้รับบำด

เจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

93

4

ระยะกำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัยต้องไม่มี

สิง่กีดขวำงใดๆ ห้ำมวำงส่ิงของใดๆ อยูร่ะหว่ำงผูโ้ดยสำร

และถุงลมเสริมควำมปลอดภัย ห้ำมวำงหรือติดตั้งสิ่งของ

ใดๆ ที่ฝำครอบพวงมำลัยหรือฝำครอบถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยที่แผงหน้ำปัดหรือบริเวณรอบข้ำง ห้ำมติดตั้ง

หรือจัดวำงอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งของตกแต่งไว้บริเวณ

ระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย หำกพ้ืนที่ระหว่ำงผู้

โดยสำรและถุงลมเสริมควำมปลอดภัยมีสิ่งกีดขวำง ถุง

ลมเสรมิควำมปลอดภัยอำจจะพองตัวตำมปกติไม่ได้ หรอื

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยอำจจะกระแทกส่ิงกีดขวำงเข้ำ

ร่ำงกำยผู้โดยสำรจนท�ำให้เกิดอันตรำยอย่ำงรุนแรง

ในขณะที่เกิดการชนกระแทก โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

ตรวจพบความเปลี่ยนแปลงของความเร็วเนื่องจากการชนกระแทก 

และก�าหนดว่าจะพองตัวหรือไม่ การพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะเกิดขึ้นอย่างทันทีและรุนแรงมาก พร้อมส่งเสียงดังมาก

ด้วย

ขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกรุนแรงจากด้านหน้า ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าท่ีพองตัวขึ้นอย่างเต็มที่และเข็มขัดนิรภัยที่

คาดไว้อย่างถูกวิธีสามารถลดการเคลื่อนที่ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ด้านหน้า ลดความเสี่ยงของศีรษะและหน้าอกได้รับบาดเจ็บ ส�าหรับ

รถยนต์ที่ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้าง ในกรณีที่ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรง

จากด้านข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวอย่างเต็มที่จนกลาย

เป็นเบาะลมระหว่างผู ้โดยสารด้านหน้าและด้านข้างของรถ เพื่อ

ป้องกันด้านข้างของร่างกายผู้นั่งจากการบาดเจ็บ

หากท่านนั่งตรงบนเบาะนั่งและแนบกับพนักพิงหลัง เข็มขัดนิรภัย

และถุงลมเสริมความปลอดภัยจะสามารถป ้องกันภัยอย ่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่เกิดการกระแทกอย่างรุนแรง ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยจะพองตัวออกอย่างรุนแรง ขณะนี้ หากท่านหรือผู้โดย

สารอื่นๆ ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และร่างกายเอนไปด้าน

หน้า น่ังเอนข้างหรือใช้ท่านั่งอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง จะมีโอกาสได้รับบาด

เจ็บหรือเสียชีวิตได้
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ข้อควรระวัง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถป้องกันส่วนล่างของ

ร่างกายผู้นั่ง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับการ

กระแทกจากด้านหลังรถหรือการกระแทกไม่แรงมากจาก

ด้านหน้า และไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับกรณีรถคว�่า ขณะที่

เบรกรถอย่างฉุกเฉิน ก็จะไม่สามารถท�างานได้

• การพองตัวและการยุบตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถป้องกันผลกระทบจาก

การกระแทกครั้งที่สอง

• หลังจากถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะมีอนุภาค

กระจายออกมา กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ แต่อนุภาค

เหล่านี้จะระคายเคืองผิวหนัง ต้องล้างท�าความสะอาดตา

หรือผิวหนังที่สัมผัสระคายเคือง หากผิวหนัง (ตา จมูก ล�าคอ 

เป็นต้น) หากเกิดการระคายเคือง ต้องพบแพทย์ทันที

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้วจะยุบตัวทันที 

เพื่อไม่บดบังสายตาของผู้ขับขี่
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4

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ห้ำมติดต้ังที่ น่ังส�ำหรับเด็กแบบหันหลังบนเบำะนั่งผู ้

โดยสำรด้ำนหน้ำ ในขณะที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

พองตัวจำกด้ำนหน้ำ จะท�ำให้เด็กและทำรกได้รับบำด

เจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ผู้ขับและผู้โดยสำรด้ำนหน้ำไม่ควรวำงเท้ำ หัวเข่ำ หรือ

ส่วนอื่นของร่ำงกำยไว้ใกล้ หรือไว้บนฝำครอบถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัย เพื่อหลีกเล่ียงกำรบำดเจ็บร้ำยแรงหรือ

ถึงแก่ชีวิตเมื่อถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัว

หำกแชสซีได้รับแรงกระตุกหรือแรงกระแทกอย่ำงรุนแรง 

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยอำจจะพองตัวขึ้น เพรำะ

ฉะนั้น ขณะที่ขับรถบนถนนขรุขระหรือพื้นที่ไม่เรียบ ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยพองตัวโดยบังเอิญจนท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ออกแบบมาส�าหรับการชนกระแทก

อย่างรุนแรงจากด้านหน้าหรือการชนกระแทกที่ใกล้เคียงกัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว

• รถยนต์ขับด้วยความเร็วสูงและเกิดการชนด้านหน้ากับผนังแข็ง

แรงที่อยู่คงที่

• หากรถยนต์ชนกับก้อนหิน ขอบถนน วัตถุที่แข็ง หรือหลุมลึก จน

ส่งผลให้แชสซีรถยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง หรือรถยนต์

กระเด็นขึ้นแล้วกระแทกกับพื้นถนนอย่างแรง ฯลฯ อาจจะท�าให้

แซสซีเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงเบำะนั่งและม่ำนถุงลม
เสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง

โครงสร้ำงและวัสดุของเบำะนั่งมีควำมส�ำคัญต่อกำรพอง

ตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัยเป็นอย่ำงมำก ดังนั้น 

ห้ำมติดต้ังผ้ำคลุมเบำะนั่ง เพรำะจะกีดขวำงกำรท�ำงำน

ของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ในขณะที่เกิดการชนด้านข้างอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างเบาะนั่งด้านหน้าที่ได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจาก

เบาะนั่งและพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างจะกระเด็นออกจากแผ่นปิดภายในหลังคารถและพองตัวขึ้น

อย่างรวดเร็ว ส่วนถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้างในข้างท่ีไม่ได้รับแรงกระแทกจะไม่พอง

ตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีท่ีใกล้เคียงกัน ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างอาจจะ

พองตัวได้

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวเม่ือด้านข้างของรถยนต์ชน

เข้ากับวัตถุที่แข็งหรือรถยนต์คันอื่น

เงื่อนไขที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะท�างานหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็ว

รถ แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุที่รถเข้าชน ทิศทางการชนและความเร็วของการ

ลดความเร็วรถที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการชนกระแทก หากแรงกระแทก

ถูกดูดซับหรือกระจายที่ตัวถังรถ ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะไม่

พองตัว แต่ตามความแตกต่างของแรงกระแทกในอุบัติเหตุ บางทีถุง

ลมเสริมความปลอดภัยก็จะพองตัวได้ ดังนั้น ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะพองตัวหรือไม่ ไม่ควรตัดสินตามสภาพความเสียหายของ

รถยนต์

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่พองตัว
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• ทิศทางการชนไม่ตรงกับศูนย์กลางรถ

• เกิดการชนด้านหน้ากับเสาไฟฟ้า เสาป้ายจราจร

• บริเวณที่เกิดการชนกันสูง (ชนกับด้านหลังของรถบรรทุก)

• ด้านหน้ารถเฉียงชนกับรั้ว

• การชนด้านข้างหรือด้านหลัง

• รถพลิกคว�่า

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงและม่ำนถุงลมเสริมควำม
ปลอดภัยด้ำนข้ำง

ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างและม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างอาจจะไม่พองตัว

• เกิดการเฉี่ยวชนด้านข้าง

• ชนด้านข้างของมอเตอร์ไซค์

• จุดกระแทกอยู่ไกลจากศูนย์กลางของด้านข้างตัวถังรถ เช่น ชน

ด้านข้างห้องเครื่องยนต์หรือห้องเก็บสัมภาระ

• รถพลิกคว�่า

• ด้านหน้ารถเฉียงชนกับรั้ว

• แรงกระแทกด้านข้างไม่เพียงพอ (ชนกับวัตถุที่ไม่แข็ง เช่น เสาไฟ

ถนน รั้วกั้นถนน)

• แรงกระแทกไม่เพียงพอ (เกิดการชนกับรถยนต์ที่จอดนิ่งหรือ

เคลื่อนที่)

• เกิดการชนด้านหลัง
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สวิตช์ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

สวิตช์ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้าอยู่บนแผ่นปิด

ปลายแผงหน้าปัดด้านซ้าย เสียบดอกกุญแจเข้าในร่องและหมุนไปที่

ต�าแหน่งต่างๆ จะสามารถเปิดหรือปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน

ผู้โดยสารด้านหน้า

สถานะเปิด/ปิดของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้า

จะแสดงที่ด้านบนขวาของจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง

•  เมื่อปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร 

สัญลักษณ์ปิดใช้งานถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารจะ

สว่างขึ้น

•  เมื่อเปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร 

สัญลักษณ์เปิดใช้งานถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารจะ

สว่างขึ้น

หมำยเหตุ

สำมำรถปิดถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำด้วย
สวิตช์นี้เมื่อติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังที่เบำะน่ังผู้โดยสำร
ด้ำนหน้ำเท่ำนั้น

หมำยเหตุ

เมื่อผู้ใหญ่นั่งบนเบำะนั่งผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่ำสวิตช์ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยผู ้โดยสำรด้ำนหน้ำอยู ่ใน
ต�ำแหน่ง "ON"

ข้อควรระวัง

• หากไฟแสดงสถานะการเปิด/ปิดของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านผู้โดยสารสว่างขึ้นพร้อมกัน หรือสถานะของ

ไฟแสดงไม่ตรงกับสถานะจริงของสวิตช์ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านผู้โดยสาร กรุณาติดต่อสอบถามศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งทันที
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กำรซ่อมแซมและกำรเปลี่ยนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

กำรซ่อมแซมอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

กำรใช้ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยที่ไม่ถูกวิธีอำจจะท�ำให้

เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรง ห้ำมถอดและบ�ำรุงรักษำ

หรือปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบหรือวงจรไฟฟ้ำเด็ดขำด

ห้ำมปรับเปล่ียนโครงรถ มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อกำร

ท�ำงำนของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ขณะทีท่�ำควำมสะอำดฝำครอบถุงลมเสรมิควำมปลอดภยั 

ต้องใช้ผ้ำนุ่มที่แห้งหรือใช้น�้ำสะอำดชุบผ้ำ ห้ำมใช้สำร- 

ละลำยหรอืสำรท�ำควำมสะอำด มฉิะนัน้ จะส่งผลกระทบ

ต่อกำรท�ำงำนของถุงลมเสรมิควำมปลอดภยั

หำกรถยนต์มีน�้ำรั่วเข้ำ ระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

อำจจะเสียหำยได้ ในขณะนี้ แม้ไม่ได้เกิดกำรชนกระแทก 

ก็อำจจะท�ำให้ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัวข้ึนโดย

บังเอิญ ควรปิดระบบพำวเวอร์และปลดสำยไฟแบตเตอรี่

ทันที ห้ำมลองสตำร์ทรถยนต์ กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรท่ี

ได้รับกำรแต่งตั้ง

หากไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างขึ้นหรือสว่างตลอด 

หรือด้านหน้าหรือด้านข้างรถยนต์มีการช�ารุดใดๆ และส่วนที่

ครอบคลุมโมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยมีอาการเสียหาย แนะน�า

ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที

ข้อควรระวัง

• งานซ่อมแซมใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

หรือพวงมาลัย ต้องให้ช่างเทคนิคช�านาญการปฏิบัติตาม 

ข้ันตอนและมาตรฐานทางเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อป้องกัน

ความปลอดภัยของท่าน แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้ง

• เพื่อแน่ใจว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังใช้งานรถยนต์ (หรือได้เปลี่ยนถุงลม

เสริมความปลอดภัย) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน

ประกอบที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์น้ี 

แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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กำรเปลี่ยนอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ถึงแม้ว่ำถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่ได้พองตัว อุบัติเหตุ

รถชนก็อำจจะท�ำให้ระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัยเสีย

หำย หำกถุงลมเสริมควำมปลอดภัยเสียหำย อำจจะไม่

สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ และไม่สำมำรถป้องกันควำม

ปลอดภัยของท่ำนและผู้โดยสำรอื่นๆ ได้ในขณะที่เกิด

อุบัติเหตุรถชนอีกคร้ัง จนท�ำให้ผู้นั่งได้รับบำดเจ็บอย่ำง

รุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพ่ือแน่ใจว่ำระบบถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัยสำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ หลังเกิด

อุบัติเหตุรถชน ต้องน�ำรถเข้ำศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่ง

ตั้งเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบที่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนทันที

ถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นชิ้นส่วนแบบใช้ครั้งเดียว หากถุงลม

เสริมความปลอดภัยพองตัว ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุง

ลมเสริมความปลอดภัย

กำรจัดกำรถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

หากท่านต้องการขายรถยนต์ ต้องแจ้งเจ้าของใหม่ว่ารถยนต์ได้ติดตั้ง

ถุงลมเสริมความปลอดภัย และแจ้งวันที่เปลี่ยนโมดูลถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้วย หากรถยนต์หมดสภาพใช้งาน ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยที่ยังไม่ได้ใช้งานมาก่อนจะมีอันตรายแฝงอยู่ ก่อนที่จะก�าจัด

รถยนต์ที่หมดสภาพใช้งาน ต้องให้ช่างเทคนิคช�านาญการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนและมาตรฐานทางเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อให้ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยพองตัวอย่างปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้ง
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ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก (Child Restraints)

ค�ำแนะน�ำส�ำคญัเก่ียวกบัควำมปลอดภัยของทีน่ัง่ส�ำหรบั
เดก็

แนะน�าให้เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปีนั่งที่เบาะนั่งด้านหลัง เปรียบเทียบกับ

ผู้ใหญ่ กล้ามเนื้อและกระดูกของเด็กยังไม่เติบโตสมบูรณ์ เพราะ

ฉะน้ัน เด็กและทารกต้องใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กในขณะที่นั่งรถ เลือก 

ติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังตามอายุ ส่วนสูงและน�้า

หนักของเด็ก เพื่อป้องกันความปลอดภัยของเด็กและทารก

อนุญาตให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานท่ี

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

ส�าหรับเด็ก โปรดตรวจอ่านเครื่องหมายหรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

ขอบเขตน�้าหนักเด็กและวิธีการใช้งานบนที่นั่งส�าหรับเด็ก

ขณะที่ติดตั้งและใช้งานที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของผู ้ผลิตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และค�าแนะน�าด้านความ

ปลอดภัยส�าหรับการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กในคู่มือเล่มนี้

การใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกวิธีจะลดความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บ

หรือลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นอย่างมากในขณะที่

เกิดอุบัติเหตุ ข้อควรระวังในการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กมีดังต่อไปนี้

• ผู้โดยสารทุกคนรวมถึงเด็ก ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หรือใช้ที่น่ังที่

เหมาะสมส�าหรับเด็ก

• เด็กที่มีส่วนสูงต�่ากว่า 150 เซนติเมตร (หรืออายุต�่ากว่า 12 ปี) 

ควรใช้ที่น่ังส�าหรับเด็กที่เหมาะสม ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยภายใน

รถยนต์โดยตรง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ท้องและส่วนคอได้รับบาด

เจ็บ

• ห้ามให้เด็กนั่งรถโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัย ถึงแม้ว่าเด็กหรือ

ทารกได้นั่งในท่ีนั่งส�าหรับเด็ก ก็ยังต้องใส่ใจและดูแลเด็กและ

ทารกด้วย

• ห้ามให้เด็กหลายคนนั่งในที่นั่งส�าหรับเด็กเดียวกัน

• ห้ามผู้โดยสารอุ้มเด็กหรือทารกในขณะที่นั่งบนรถ

• การเลือกที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยบุตรของท่านได้

• รถยนต์คันนี้สามารถปรับความเอนของพนักพิงหลังเบาะนั่งด้าน

หลัง กรณีที่จะติดตั้งที่น่ังส�าหรับเด็กบนเบาะน่ังด้านหลัง โปรด
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ปรับพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหลังไปที่ต�าแหน่งที่เหมาะสม

และล็อกไว้

• หากติดต้ังท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งด้านหลัง ต้อง

ปรับเบาะนั่งด้านหน้าที่เกี่ยวข้องไปข้างหน้าตามความเหมาะสม

• หากติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้าบนเบาะนั่งด้านหลัง อาจ

จะต้องปรับระดับพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งตามความเหมาะสม

ด้วย

• กรุณาอย่าให้เด็กยืนในรถยนต์หรือคุกเข่าบนเบาะนั่ง มิฉะนั้น 

เด็กอาจจะกระเด็นขึ้นในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ และท�าให้ตัวเด็ก

หรือผู้โดยสารคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

• หากท่านั่งของเด็กไม่ถูกวิธีหรือร่างกายเอนไปด้านหน้า จะเพิ่ม

ความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

• วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

การใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกต้อง หาก

ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี แม้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงก็

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้

• ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุการชนหรือเบรกฉุกเฉิน ที่นั่งส�าหรับเด็กที่

ไม่ได้ติดต้ังและยึดอย่างถูกต้อง อาจจะเคลื่อนที่และท�าให้ผู ้

โดยสารอื่นในรถได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น แม้ไม่มีเด็กหรือทารกนั่ง

บนที่นั่งส�าหรับเด็ก ก็ต้องติดตั้งและยึดที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูก

ต้อง
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ค�ำเตือนส�ำหรับกำรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งด้ำนหน้ำ

ห้ำมติดตั้งที่น่ังส�ำหรับเด็กแบบหันหลังบนเบำะนั่งด้ำน

หน้ำ มิฉะนั้น เด็กหรือทำรกอำจจะได้รับบำดเจ็บอย่ำง

รุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ไม่ว่ำบนต�ำแหน่งใด ห้ำมให้เด็กหลำยคนใช้เข็มขัดนิรภัย

เดียวกัน หำกเกิดอุบัติเหตุ เด็กท่ีนั่งเบียดกันจะได้รับกำร

บำดเจ็บอย่ำงรุนแรง

ในกรณีพิเศษที่ต้องติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังบน

เบำะนั่งด้ำนหน้ำ ต้องใช้กุญแจปิดฟังก์ชันถุงลมเสริม

ควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำก่อน มิฉะนั้น อำจ

จะท�ำให้เด็กหรือทำรกได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ขณะที่ไม่ได้ติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งผู้โดยสำร

ด้ำนหน้ำ ต้องใช้กุญแจเปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ

ขณะที่ติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งผู ้โดยสำรด้ำน

หน้ำ ควรพยำยำมปรับเบำะนั่งผู ้โดยสำรด้ำนหน้ำให้

เลื่อนถอยหลังจนสุด

กรุณาอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนความปลอดภัยบนแผ่นบังแดดอย่าง

ละเอียด เพ่ือความปลอดภัย ต้องติดต้ังท่ีน่ังส�าหรับเด็กบนเบาะน่ัง

ด้านหลัง ในกรณีพิเศษที่ต้องใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร

ด้านหน้า ต้องอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนดังกล่าวข้างต้น
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ค�ำแนะน�ำส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัยของเด็กหรือทำรก
และถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง

กรุณำอย่ำให้เด็กอยู่บริเวณพองตัวของถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยด้ำนข้ำง มิฉะนั้น จะมีควำมเสี่ยงได้รับบำดเจ็บ

เพื่อป้องกันเด็กและทำรกจำกกำรบำดเจ็บ ต้องเลือกและ

ยึดอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทำรกท่ีเหมำะสมตำมอำยุ 

ส่วนสูงและน�้ำหนักของเด็กและทำรก

ห้ำมจัดวำงของใดๆ ในขอบเขตกำรท�ำงำนของถุงลม

เสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง มิฉะนั้น จะมีควำมเสี่ยงได้

รับบำดเจ็บ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนด้านข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยที่ดีให้แก่ผู ้นั่ง ขณะที่ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยถูกกระตุ้นให้ท�างานจะเกิดแรงพองตัวรุนแรงมาก เพราะ

ฉะนั้น หากท่านั่งของผู ้นั่งไม่ถูกต้อง อาจจะได้รับการบาดเจ็บ

เน่ืองจากถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือสิ่งของทั้งหมดท่ีจัดวางใน

บริเวณการขยายตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

ดังนั้น ต้องเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมเพื่อยึดเหนี่ยวเด็กในรถ

อย่างคงที่และถูกวิธี และได้เผื่อพื้นที่เพียงพอในระหว่างเด็กหรือ

ทารกกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง หากเกิดอุบัติเหตุ ถุงลม

เสริมความปลอดภัยจะสามารถขยายตัวอย่างราบรื่นและป้องกัน

ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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วิธีกำรติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์มำยึดให้คงที่

ห้ำมติดต้ังที่ น่ังส�ำหรับเด็กแบบหันหลังบนเบำะนั่งผู ้

โดยสำรด้ำนหน้ำ มิฉะนั้น เด็กหรือทำรกอำจจะได้รับ

บำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดของรถยนต์เพื่อยึดที่นั่งส�าหรับเด็กไว้ที่

เบาะนั่งด้านหลัง
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ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX

ห่วง ISOFIX ที่อยู่ใต้เบำะนั่งเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับที่นั่ง

ส�ำหรับเด็กที่มีหัวต่อ ISOFIX โดยเฉพำะ เพรำะฉะนั้น 

ห้ำมยึดเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบอื่นหรือสิ่ง

ของอื่นๆ กับห่วงนี้ มิฉะนั้น อำจมีอันตรำยถึงชีวิต

ห่วงยึดตัวบน (Top-tether) ของที่นั่งส�ำหรับเด็ก

สำมำรถรับภำระของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่ติดตั้งอย่ำงถูกวิธี

เท่ำน้ัน ไม่สำมำรถใช้กับเข็มขัดนิรภัยหรือเข็มขัดที่ใช้กับ

ผู้ใหญ่ หรือใช้เพื่อยึดสิ่งของหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในรถ

รถยนต์คันนี้มีหัวต่อ ISOFIX (แสดงดังลูกศรในรูปด้านล่าง) ที่เชื่อม

ต่อที่นั่งส�าหรับเด็กประเภท ISOFIX กับเบาะนั่งด้านหลังทั้งสองข้าง 

เมื่อติดตั้งและถอดที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่เสนอ

โดยผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็ก

• เสียบตัวคลุมพลาสติกรูปกรวยเข้าห่วง ISOFIX ที่อยู่ระหว่าง

เบาะรองกับพนักพิงหลัง

• เสียบขายึด ISOFIX ของที่นั่งส�าหรับเด็กเข้าตัวคลุมพลาสติกที่

ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และล็อกกับห่วง ISOFIX
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• รถยนต์รุ่นนี้ได้ติดต้ังห่วงช่วยยึดที่นั่งส�าหรับเด็ก (Top-tether 

แสดงดังลูกศรในรูปข้างต้น) อยู่ด้านหลังพนักพิงหลังของเบาะนั่ง

ด้านหลัง หากสายดึงตัวบนของที่นั่งส�าหรับเด็กเป็นแบบสาย

เดี่ยว ต้องสอดผ่านช่องว่างระหว่างขาพนักพิงศีรษะด้านหลัง 

หากเป็นสายคู่ ให้สอดผ่านสองข้างของพนักพิงศีรษะด้านหลัง

หมำยเหตุ ที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบมีสำยดึงตัวบน ต้องเชื่อมต่อ
สำยดึงตัวบนเข้ำห่วงยึดสำยดึงตัวบนอย่ำงแน่นหนำ

• หลังติดตั้งเสร็จ ออกแรงดันหรือเขย่าที่นั่งส�าหรับเด็กตามความ

เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งที่นั่งอย่างแน่นหนาแล้ว
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กลุ่มและต�ำแหน่งติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ควรใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 150 เซนติเมตรขึ้นไปสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์โดยตรง เบาะนั่ง

เด็กต้องถูกต้องตามกฎระเบียบหรือได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบ ECE-R44, ECE-R129 ของยุโรป

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่งต่ำงๆ

กลุ่มคุณภำพ

ต�ำแหน่งที่นั่ง

เบำะนั่งผู้โดยสำร

ด้ำนหน้ำ

(ถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยเปิด)

เบำะนั่งผู้โดยสำร

ด้ำนหน้ำ

(ถุงลมเสริมควำม

ปลอดภัยปิด)

เบำะนั่งด้ำนหลังด้ำน

ข้ำง

เบำะนั่งด้ำนหลังตรง

กลำง

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

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

กลุ่ม I (9-18 กิโลกรัม) X U1 U1 U1

กลุ่ม II (15-25 กิโลกรัม) U1,2 U1,2 U1 U1

กลุ่ม III (22-36 กิโลกรัม) U1,2 U1,2 U1 U1

หมายเหตุ U = ที่นั่งส�าหรับเด็กประเภทสากลที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มนี้ X = ต�าแหน่งของเบาะนั่งนี้ไม่เหมาะสมกับที่นั่งส�าหรับเด็กในกลุ่มนี้
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1  ระหว่างการติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็ก หากมีการรบกวนกับพนักพิงศีรษะ โปรดปรับพนักพิงศีรษะให้อยู่ในต�าแหน่งสูงสุด หากยังมีการรบกวน โปรด

ถอดพนักพิงศีรษะออกและจัดเก็บไว้อย่างเหมาะสม
2  โปรดปรับเบาะนั่งด้านผู้โดยสารไปด้านหลังสุด

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็ก ISOFIX ที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่งต่ำงๆ

ต�ำแหน่งยึด

กลุ่มน�้ำหนักของเด็ก

กลุ่ม 0 กลุ่ม 0+ กลุ่ม I1 กลุ่ม II1 กลุ่ม III1

แบบหันหลัง แบบหันหน้ำ แบบหันหลัง แบบหันหน้ำ แบบหันหลัง

ต�่ำกว่ำ 13 กิโลกรัม 9-18 กิโลกรัม
15-25 

กิโลกรัม

22-36 

กิโลกรัม

เบาะนั่งผู้โดยสาร

ด้านหน้า

ประเภทขนาด
ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก

ISOFIX เบาะนั่ง

ด้านหลังทั้งสองข้าง

ประเภทขนาด C, D, E2 A, B, B12 C, D2 — —

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก IL IL, IUF IL IL IL

เบาะนั่งด้านหลัง

ตรงกลาง

ประเภทขนาด
ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX

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

ส�าหรับเด็ก

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

ISOFIX ขนาดนี้

1  ระหว่างการติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็ก หากมีการรบกวนกับพนักพิงศีรษะ โปรดปรับพนักพิงศีรษะให้อยู่ในต�าแหน่งสูงสุด หากยังมีการรบกวน โปรด

ถอดพนักพิงศีรษะออกและจัดเก็บไว้อย่างเหมาะสม

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

ประเภทบนที่นั่งส�าหรับเด็ก ISOFIX
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ตำรำงที่นั่งส�ำหรับเด็ก I-Size

ตารางนี้ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับต�าแหน่งการติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size และความเหมาะสมของน�้้าหนักเด็กที่เกี่ยวข้อง

ประเภทที่นั่งส�ำหรับเด็ก เบำะนั่งผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ เบำะนั่งด้ำนหลังทั้งสองข้ำง เบำะนั่งด้ำนหลังตรงกลำง

ที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size X I-U X

ที่นั่ง Booster X I-B X

หมายเหตุ I-U หมายถึงเหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size แบบหันหน้าหรือแบบหันหลัง

I-B หมายถึงเหมาะกับ: ที่นั่ง ISOFIX Booster กลุ่ม II/III แบบหันหน้า และที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size แบบหันหน้าส�าหรับเด็กที่มีความสูง 100-150 

เซนติเมตร (ประมาณ 39-59 นิ้ว)

X หมายถึงไม่เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size

หมำยเหตุ แนะน�ำให้เด็กอำยุ 1.5 ขวบใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็ก Britax Baby Safe, เด็กอำยุ 3 ขวบใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็ก Duo Plus, เด็กอำยุ 6 
ขวบใช้ที่น่ังส�ำหรับเด็ก Kidfix III S ควรใช้อุปกรณ์น�ำ (อุปกรณ์ป้องกันควำมปลอดภัย) ของเข็มขัดนิรภัยและชิ้นส่วนขยำยช่องเสียบด้ำน
ข้ำง เมื่อใช้งำน ควรขยำยชิ้นส่วนขยำยช่องเสียบด้ำนข้ำงไปด้ำนนอกสุด แนะน�ำให้เด็กอำยุ 10 ขวบใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็ก Nania Dream
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม 0/0+

ห้ำมติดต้ังที่ น่ังส�ำหรับเด็กแบบหันหลังบนเบำะนั่งผู ้

โดยสำรด้ำนหน้ำ มิฉะนั้น เด็กหรือทำรกอำจจะได้รับ

บำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

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

หรือทารกท่ีมีน�้าหนักต�่ากว่า 13 กิโลกรัม (ปกติควรอ่อนกว่า 24 

เดือน) เหมาะส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็กที่สามารถปรับให้นอนได้

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม I

ห้ำมติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังบนเบำะนั่งผู ้

โดยสำรด้ำนหน้ำ มิฉะนั้น เด็กหรือทำรกอำจจะได้รับ

บำดเจ็บอย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ทารกและเด็กที่มีน�้าหนัก 9-18 กิโลกรัม (ปกติโตกว่า 9 เดือนและ

อ่อนกว่า 4 ขวบ) เหมาะส�าหรับที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหลัง และ

สามารถเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้า
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม II

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่ำนส่วนกลำงของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่ำงกำย ห้ำมรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรำนของเด็ก ห้ำม

รัดหน้ำท้อง สำมำรถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นได้อีกหำกมี

ควำมจ�ำเป็น

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

ขวบ) เหมาะส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็กพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

ของรถยนต์

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม III

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่ำนส่วนกลำงของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่ำงกำย ห้ำมรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรำนของเด็ก ห้ำม

รัดหน้ำท้อง สำมำรถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นได้อีกหำกมี

ควำมจ�ำเป็น

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

ประมาณ 7 ขวบหรือโตกว่า 7 ขวบ) เหมาะส�าหรับเบาะรองเสริม

ส�าหรับเด็กพร้อมใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์
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กุญแจ

ข้อมูลทั่วไป

กรุณำเก็บกุญแจส�ำรองไว้ในที่ปลอดภัย ห้ำมเก็บไว้ในรถ

ห้ำมเก็บกุญแจส�ำรองในพวงกุญแจเดียวกัน

กญุแจรโีมทได้ตดิตัง้วงจรไฟฟ้ำชนดิควำมแม่นย�ำสงู ต้อง

ป้องกันจำกกำรถูกกระแทก ควำมเสยีหำยจำกอณุหภมูสิงู 

ควำมช้ืน แสงแดด และของเหลว

รถยนต์คันนี้มีกุญแจรีโมทสองชุด ซึ่งทั้ง 2 ชุดสามารถปลดล็อก

รถยนต์ได้ สามารถใช้เพื่อปลดล็อกประตูรถในกรณีฉุกเฉิน และไม่

สามารถใช้ดอกกุญแจเพื่อสตาร์ทรถยนต์ได้

กุญแจที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ท่านได้เขียนรหัสระบบนิรภัยส�าหรับ

รถยนต์ของท่านโดยเฉพาะ กุญแจที่ไม่ได้เขียนรหัสส�าหรับรถยนต์

ของท่านจะไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้

สามารถใช้งานกุญแจรีโมทได้เมื่ออยู ่ในขอบเขตท่ีก�าหนดเท่านั้น 

ขอบเขตใช้งานของกุญแจรีโมทอาจขึ้นอยู ่กับประจุไฟฟ้าของ

แบตเตอร่ีกุญแจรีโมท ปัจจัยด้านฟิสิกส์และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ 

เพ่ือความปลอดภัย หลังจากล็อกประตูรถ กรุณาตรวจสอบว่ารถได้

ล็อกแล้วหรือไม่
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กุญแจ

1 ปุ่มล็อก

2 ปุ่มเปิดประตูท้าย

3 ปุ่มปลดล็อก

4 กุญแจรีโมท

5 ดอกกุญแจ

หากกุญแจเสียหาย/ถูกขโมยหรือสูญหาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ี

ได้รับการแต่งต้ังเพ่ือเปลี่ยนกุญแจ กุญแจที่สูญหาย/ถูกขโมยจะไม่

สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้อีก หากหากุญแจที่หายไปเจอ สามารถน�า

ไปศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกระตุ้นการท�างานใหม่อีกครั้ง

หมำยเหตุ กุญแจที่ปั๊มเองมีโอกำสสตำร์ทรถยนต์ไม่ติด และส่งผล 
กระทบต่อควำมปลอดภัยของรถยนต์ หำกต้องกำรเปลี่ยนกุญแจ 
แนะน�ำให้สอบถำมที่ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

หมำยเหตุ กุญแจใหม่จะไม่สำมำรถส่งมอบให้ท่ำนได้ในทันที 
เนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรสั่งท�ำกุญแจใหม่

หมำยเหตุ หำกรถของคุณมีฟังก์ชันกำรชำร์จไร้สำยแบบเหนี่ยวน�ำ 
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์ชำร์จไร้สำยรบกวนกุญแจ โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่ำกุญแจอยู่ห่ำงจำกโทรศัพท์มือถือที่ก�ำลังชำร์จ
มำกกว่ำ 20 เซนติเมตร

หมำยเหตุ เมื่อใช้กุญแจรีโมท ควรหลีกเลี่ยงกำรเข้ำใกล้อุปกรณ์ท่ี
มีสัญญำณรบกวนหรือคลื่นวิทยุควำมถี่สูง (อุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แล็ปท็อป) มิฉะนั้น อำจส่งผลกระทบต่อ 
ฟังก์ชันกำรท�ำงำนของกุญแจรีโมท
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กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจรีโมท

หากพบกรณีดังต่อไปนี้ โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมท

• เม่ือใช้งานกุญแจรีโมท รู ้สึกถึงระยะห่างควบคุมสั้นลงอย่าง

ชัดเจน

• จอแสดงข้อมูลท่ัวไปแสดงข้อความเตือนว่า “Remote Key 

Low Battery, Please Replace”

1 กดปุ่ม (ต�าแหน่ง A) บนกุญแจรีโมทเพื่อดีดแผ่นปิดออก

2 ถอดดอกกุญแจส�ารองตามทิศทางลูกศร (ต�าแหน่ง B)

3 ใช้เครื่องมือที่มีลักษณะแบนท่ีเหมาะสมเพื่อเสียบเข้าด้านข้าง

กุญแจ (ต�าแหน่ง C) เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ขึ้นอย่างระมัดระวัง

จนกระทั่งตัวล็อกหลุดออก และแยกฝาครอบตัวบนและฝาครอบ

ตัวล่างอย่างระมัดระวังตามรอยต่อระหว่างฝาครอบตัวบนและ

ฝาครอบตัวล่าง (ต�าแหน่ง D)

หมำยเหตุ เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ต้องวำงต�ำแหน่งขั้วให้
ถูกต้อง (ขั้วบวกอยู่ด้ำนล่ำง)

หมำยเหตุ แนะน�ำให้ใช้แบตเตอรี่รีโมทรุ่น CR2032

4 ถอดแบตเตอรี่เก่าออกจากช่อง

5 วางแบตเตอรี่ใหม่ลงในช่อง ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอย่างถูกต้องตรง

ต�าแหน่ง

6 ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่อีกครั้ง กดฝาครอบลงให้สนิท ตรวจ

สอบว่าช่องว่างระหว่างฝาครอบโดยรอบสม�่าเสมอหรือไม่

7 ประกอบดอกกุญแจเข้าที่ และปิดห่วงกุญแจ
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8 สตาร์ทระบบเพาเวอร์ เพื่อเริ่มจับคู่กุญแจกับรถยนต์อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

• หากใช้แบตเตอร่ีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจจะ

ท�าให้กุญแจรีโมทเสียหาย ต้องใช้แบตเตอรี่ใหม่ที่มีแรงดัน

ไฟฟ้า ขนาดและมาตรฐานเดยีวกนัเพือ่เปลีย่นแทนแบตเตอรี่

เดมิ

• หากติดตั้งแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้กุญแจเสีย

หาย

• ต้องจัดการแบตเตอร่ีเก่าตามข้อก�าหนดของกฎระเบียบทาง

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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ล็อกป้องกันเด็ก

ห้ำมให้เด็กอยู่ในรถคนเดียว

ขั้นตอนกำรล็อกหรือปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก

• เปิดประตูหลังที่ต้องการล็อก ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไป

ที่ต�าแหน่งล็อก เพื่อเปิดการล็อกป้องกันเด็ก

• ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไปทิศทางตรงกันข้ามกับลูกศร

จนถึงต�าแหน่งปลดล็อก เพื่อเปิดการล็อกป้องกันเด็ก

หลังจากล็อกป้องกันเด็กเข้าต�าแหน่งล็อก จะไม่สามารถเปิดประตู

หลังท่ีท�าการล็อกได้จากภายในรถ แต่สามารถเปิดประตูได้จาก

ภายนอก
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ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งระบบอิมโมบิไลเซอร์และระบบป้องกันการ

โจรกรรม เพื่อความปลอดภัยและสะดวกใช้งาน บริษัทฯ แนะน�าให้

ท่านอ่านข้อความในบทนี้อย่างละเอียด เพื่อท�าความเข้าใจวิธีการเปิด

และการยกเลิกระบบป้องกันการโจรกรรมอย่างเต็มที่

ระบบอิมโมบิไลเซอร์

ระบบอิมโมบิไลเซอร์ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันรถยนต์ถูกโจรกรรม 

สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้เมื่อปลดล็อกระบบอิมโมบิไลเซอร์เท่านั้น

เมื่อตรวจพบกุญแจท่ีถูกต ้องอยู ่ ในรถยนต์ จะปลดล็อกระบบ 

อิมโมบิไลเซอร์โดยอัตโนมัติ

เมื่อจอแสดงข้อมูลทั่วไปแสดงข้อความเตือนว่า "Smart Key Not 

Detected" (ไม่พบกุญแจรีโมท) หรือ “Put Key Into Backup 

Position” (โปรดวางกุญแจในต�าแหน่งสตาร์ทส�ารอง) หรือไฟเตือน

ระบบป้องกันการโจรกรรมสว่างขึ้น โปรดวางกุญแจไว้ในต�าแหน่ง

สตาร์ทส�ารอง (รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “โปรแกรมสตาร์ทส�ารอง

ของรถยนต์” ในบท “การเปิดและปิดระบบเพาเวอร์” หรือลองใช้

กุญแจส�ารอง ถ้ายังไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

กำรล็อกและกำรปลดล็อก

หลังจากล็อกรถยนต์ ไฟเล้ียวจะกะพริบ 3 คร้ัง หลังจากปลดล็อก

รถยนต์ ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 1 ครั้ง

กำรควบคุมระบบล็อกประตู (กุญแจ)

กำรล็อกด้วยกุญแจ

• การล็อกด้วยกุญแจรีโมท: หลังจากปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้า

และประตูท้าย กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมทเพื่อล็อกรถยนต์

• การล็อกด้วยดอกกุญแจ: เปิดฝาครอบเบ้ากุญแจด้านผู้ขับ เสียบ

ดอกกุญแจเข้าช่องเสียบกุญแจและหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก

ประตูรถ

กำรปลดล็อกด้วยกุญแจ

• การปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท: กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท

เพื่อปลดล็อกรถยนต์
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• การปลดล็อกด้วยดอกกุญแจ: เปิดฝาครอบเบ้ากุญแจประตูด้าน

ผู้ขับ เสียบดอกกุญแจเข้าช่องเสียบกุญแจบนประตู และหมุน

ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกรถยนต์

ค้นหำรถ (Find My Car)

หลังจากล็อกรถหลายนาที กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท จะเปิดใช้

ฟังก์ชันค้นหารถ ฟังก์ชันนี้จะช่วยระบุต�าแหน่งรถด้วยไฟส่องและ

เสียงเตือน หากกดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมทอีกคร้ัง จะหยุดใช้ฟังก์ชัน

ค้นหารถ ขณะนี้ หากกดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท จะเป็นการ

ยกเลิกฟังก์ชันค้นหารถและปลดล็อกรถยนต์ สามารถตั้งค่าฟังก์ชัน

ค้นหารถในหน้าตั้งค่ารถยนต์บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง

หมำยเหตุ หลังจำกที่มีกำรล็อกรถยนต์แล้ว กดปุ่มปลดล็อกโดย
ไม่มีกำรด�ำเนินกำรอื่นๆ รถยนต์จะล็อกโดยอันโนมัติภำยในระยะ
เวลำหนึ่ง

กำรควบคุมระบบล็อกประตู (ไร้กุญแจ)

เม่ือน�ากุญแจรีโมทเข้าใกล้รถยนต์ ท่านจะสามารถใช้งานระบบการ

เปิดประตูแบบไร้กุญแจ ซึ่งจะสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูรถ

และเปิดประตูท้ายได้

หมำยเหตุ เมื่อใช้ระบบกำรเปิดประตูแบบไร้กุญแจปลดล็อกหรือ
ล็อกประตู ต้องรักษำระยะห่ำงระหว่ำงกุญแจรีโมทและมือจับ
ประตูภำยใน 1.5 เมตร

กำรล็อกแบบไร้กุญแจ

หลังจากรถยนต์จอดนิ่งเมื่อลงจากรถและปิดประตู เพียงแค่กดปุ่มบน

มือจับประตูด้านหน้าหนึ่งครั้ง (ไม่ต้องกดปุ่มล็อกบนกุญแจ) ก็

สามารถล็อกประตูทั้งหมดได้ รถยนต์จะเข้าสู ่สถานะป้องกันการ

โจรกรรม
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5

กำรปลดล็อกแบบไร้กุญแจ

กดปุ่มบนมือจับประตูด้านหน้าหนึ่งครั้งจะปลดล็อกรถยนต์ ดึงมือจับ

ประตูอีกครั้ง จะเปิดประตูรถ

หมำยเหตุ หลังจำกท่ีมีกำรล็อกรถยนต์แล้ว กำรกดปุ่มบนมือจับ
ประตูด้ำนหน้ำโดยไม่มีกำรด�ำเนินกำรอ่ืนๆ รถยนต์จะล็อกโดย
อัตโนมัติภำยในระยะเวลำหนึ่ง

ข้อควรระวัง

หลังจากล็อกประตูด้วยดอกกุญแจ กดปุ่มบนมือจับประตูจะปลด

ล็อกรถยนต์ หากไม่สามารถปลดล็อกหรือล็อกรถยนต์ได้ตาม

ปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ

กำรล็อกผิดพลำด

การล็อกรถยนต์ในขณะที่ประตูด้านผู้ขับยังปิดไม่สนิท จะไม่สามารถ

ล็อกประตูรถได้ แตรจะส่งเสียงเตือนหน่ึงครั้งเพื่อเตือนการล็อกผิด

พลาด ระบบป้องกันการโจรกรรมจะไม่ท�างาน

ถ้าจะล็อกรถยนต์ในขณะที่ประตูด้านผู้ขับปิด แต่ประตูด้านผู้โดยสาร 

ฝากระโปรงหน้าหรือประตูท้ายปิดไม่สนิท แตรจะส่งเสียงเตือนหน่ึง

ครั้งเพื่อเตือนการล็อกผิดพลาด ขณะนี้ สามารถใช้ฟังก์ชันบางส่วน

ของระบบป้องกันการโจรกรรมได้ (ประตูรถ ฝากระโปรงหน้าหรือ

ประตูท้ายทีไ่ด้ปิดสนทิจะถูกลอ็ก แต่ประตรูถหรอืฝากระโปรงหน้าหรอื

ประตทู้ายทีเ่ปิดอยูจ่ะไม่ถกูลอ็ก ) ทนัททีีไ่ด้ปิดประตู ฝากระโปรงหน้า

หรือประตูท้ายที่เปิดอยู่ ระบบจะเข้าสู่สถานะป้องกันการโจรกรรม

โดยอัตโนมัติ

เสียงสัญญำณป้องกันกำรโจรกรรม

หากระบบป้องกันการโจรกรรมถูกกระตุ้น แตรจะส่งเสียงอย่างต่อ

เนื่องจนกระทั่งได้ปิดการท�างานของระบบ กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจ

รีโมท จะสามารถปิดระบบป้องกันการโจรกรรม
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สวิตช์ล็อกภำยในรถ

1 สวิตช์ปลดล็อก

2 สวิตช์ล็อก

เมื่อระบบป้องกันการโจรกรรมไม่ท�างาน หลังจากปิดประตูทั้งหมด 

กดสวิตช์ล็อกของล็อกภายใน (ต�าแหน่ง 2) จะสามารถล็อกประตูรถ

ทั้งหมด กดสวิตช์ปลดล็อก (ต�าแหน่ง 1) จะสามารถปลดล็อกประตู

ทั้งหมด

หมำยเหตุ หำกระบบป้องกันกำรโจรกรรมท�ำงำนอยู่ เมื่อกดสวิตช์
ล็อก/ปลดล็อกของล็อกภำยใน จะไม่สำมำรถล็อก/ปลดล็อกประตู
ได้ แต่จะกระตุ้นระบบป้องกันกำรโจรกรรม

หากประตูรถ ฝากระโปรงหน้าหรือประตูท้ายทั้งหมดปิดอยู่ กดสวิตช์

ล็อกของล็อกภายใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์จะสว่างขึ้น

หากประตูรถด้านผู้โดยสาร ฝากระโปรงหน้าหรือประตูท้ายทั้งหมด

เปิดอยู่ กดสวิตช์ล็อกของล็อกภายใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์จะ

กะพริบ

มือจับประตูภำยใน

การดึงมือจับประตูภายในสามารถปลดล็อกและเปิดประตูรถ

กำรล็อกประตูอัตโนมัติในขณะขับขี่

รถยนต์จะล็อกประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถเกิน 15 

กิโลเมตร/ชั่วโมง
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5

ประตูท้ำยแมนนวล

หำกจ�ำเป็นต้องเปิดประตูท้ำยระหว่ำงกำรขับขี่ หรือยำง

ซีลระหว่ำงตัวถังรถกับประตูท้ำยมีกำรฉีกขำด ต้องแน่ใจ

ว่ำได้ปิดหน้ำต่ำงท้ังหมด และเลือกโหมดเป่ำหน้ำ ตั้งค่ำ

พัดลมระบบปรับอำกำศให้ท�ำงำนด้วยควำมเร็วสูงสุด 

เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเสียเข้ำสู่ห้องโดยสำร

วิธีการเปิดประตูท้ายมีดังต่อไปนี้

1 กรณีที่รถยนต์อยู่ในสถานะปลดล็อกหรือมีกุญแจที่ถูกต้องอยู่ใน

ระยะ 1 เมตรจากประตูท้าย สามารถกดปุ่มเปิดบนประตูท้าย

เพื่อเปิดประตูท้ายโดยตรง (ต�าแหน่ง A)

2 กดปุ่มเปิดประตูท้าย (ต�าแหน่ง B) บนกุญแจรีโมทค้างไว้เกิน 2 

วินาทีเพื่อปลดล็อกประตูท้าย จากนั้น สามารถยกเปิดประตูท้าย

ได้
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กำรเปิดประตูท้ำยในกรณีฉุกเฉิน

สวิตช์เปิดประตูท้ายในกรณีฉุกเฉินอยู่ด้านข้างภายในตัวล็อกประตู

ท้าย

พับเบาะนั่งด้านหลังลง เพ่ือเข้าถึงฝาครอบช่องเปิดประตูท้ายในกรณี

ฉุกเฉินบนแผ่นปิดประตูท้าย

เปิดฝาครอบด้วยมือ ใช้เครื่องมือหมุนปุ่มเปิดฉุกเฉินทวนเข็มนาฬิกา 

จะสามารถเปิดประตูท้ายได้จากด้านใน
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5

กำรสตำร์ทและกำรปิดระบบเพำเวอร์

กำรสตำร์ทระบบเพำเวอร์

ขั้นตอนกำรสตำร์ท

เมื่อเปิดประตูด้านผู้ขับและนั่งบนเบาะนั่งด้านผู้ขับ แผงหน้าปัดและ

หน้าจอจะเปิดการท�างาน แผงหน้าปัดจะแสดงข้อมูล เช่น สถานะ

การเปิด/ปิดประตูและระดับแบตเตอรี่

1 เหยียบแป้นเบรก รถยนต์จะเข้าสู่สถานะ READY

2 เลือกเกียร์ D หรือเกียร์ R

หมำยเหตุ หำกไม่สำมำรถหมุนพวงมำลัยได้หลังจำกรถยนต์เข้ำสู่
สถำนะ "READY" โปรดลงจำกรถแล้วโดยให้แน่ใจว่ำประตูด้ำนผู้
ขับปิดสนิทแล้ว จำกนั้น เปิดประตูและนั่งในรถ ให้รถยนต์เข้ำสู่
สถำนะ "READY" ตำมที่อธิบำยไว้ใน "ขั้นตอนกำรสตำร์ท"

โปรแกรมสตำร์ทส�ำรองของรถยนต์

กรณีที่รถยนต์อยู ่ในบริเวณที่มีสัญญาณรบกวนรุนแรงหรือกุญแจ

รีโมทแบตเตอรี่หมด โปรดสตาร์ทรถยนต์ด้วยโปรแกรมสตาร์ทส�ารอง

ของรถยนต์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 วางกุญแจรีโมทตามต�าแหน่งและมุมที่แสดงในรูป โดยให้ปุ ่ม

หงายขึ้น

2 แน่ใจว่าเกียร์อยู่ที่ต�าแหน่ง P จากนั้น เหยียบแป้นเบรกและ
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สตาร์ทระบบเพาเวอร์

หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจรีโมทและขับรถออกจากเขตที่มี

สัญญาณรบกวน แต่ยังไม่สามารถใช้งานโปรแกรมสตาร์ทแบบไร้

กุญแจได้ตามปกติ กรุณาน�ารถยนต์ไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งเพื่อท�าการซ่อมแซม

ข้อควรระวัง

• หากสตาร์ทรถยนต์ไม่ติดต่อเนื่องกัน 3 คร้ัง โปรดขอความ

ช่วยเหลือ มิฉะนั้น การสตาร์ทติดต่อกันหลายครั้งจะท�าให้

เกิดความเสียหายกับระบบเพาเวอร์และแบตเตอรี่

• รถยนต์คันนี้มีระบบอิมโมบิไลเซอร์ กุญแจที่ป ั ๊มเองไม่

สามารถสตาร์ทรถยนต์คันนี้ได้

• ขณะที่อุณหภูมิถึง -10°C หรือต�่ากว่า จะใช้เวลาสตาร์ท

ระบบเพาเวอร์มากขึ้น เพราะฉะนั้น ควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่

ไม่จ�าเป็นใช้ทั้งหมดขณะสตาร์ทรถยนต์

กำรปิดระบบเพำเวอร์

ให้ปิดระบบเพาเวอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 หลังจากจอดรถอย่างปลอดภัย ให้ใช้งานเบรกมือ

2 กดปุ่มเกียร์ P จะเปิดใช้งานเบรกมือโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจ

สอบว่าเปิดใช้งานเบรกมือแล้ว

3 หลังจากออกจากเบาะนั่งด้านผู้ขับพร้อมกับกุญแจรีโมทแล้ว ให้

กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท (อ้างอิง "กุญแจ" ในบทน้ี) เพื่อปิด

ระบบเพาเวอร์

หมำยเหตุ หำกนั่งบนเบำะนั่งด้ำนผู้ขับ ยังคงสำมำรถปิดระบบ 
เพำเวอร์ได้ สำมำรถแตะไอคอน  บนหน้ำจอและเลือก "ควำม
ปลอดภัย - ปิดระบบเพำเวอร์" ตำมล�ำดับ หำกเหยียบแป้นเบรก
ลง รถยนต์จะสตำร์ทใหม่
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กำรขับขี่แบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำรรันอินรถใหม่

เบรกและยางต้องใช้เวลาในการปรับสภาพ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการใช้งานประจ�าวัน ดังนั้น เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ 

ควรพยายามหลีกเลี่ยงการเร่งความเร็วอย่างกะทันหัน การชะลอ

ความเร็วอย่างกะทันหันหรือการเบรกรถอย่างฉุกเฉินในระยะ 1,500 

กิโลเมตรแรก

กำรรักษำสิ่งแวดล้อม

รถยนต์ของท่านถูกออกแบบมาโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยไอเสียให้น้อยที่สุด

กำรขับรถแบบประหยัด

พฤติกรรมการขับรถของท่านจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของ

รถยนต์ และจะมีผลกระทบต่อการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่าง

มาก

กำรขับรถด้วยควำมเร็วคงที่

การขับรถด้วยความเร็วคงที่จะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าการ

ขับรถแบบเร่งความเร็วและเบรกบ่อยๆ ควรพยายามหลีกเลี่ยงการ

เร่งความเร็ว การออกรถหรือการเบรกอย่างกะทันหัน การเร่งหรือ

การชะลอความเร็วอย่างสม�่าเสมอจะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า

การเร่งหรือการชะลอความเร็วอย่างกะทันหัน และลดการสึกหรอ

ของชิ้นส่วนกลไก

หลีกเลี่ยงกำรขับรถด้วยควำมเร็วสูงสุด

เมื่อขับด้วยความเร็วสูง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นและท�าให้

เกิดเสียงรบกวนดังขึ้น

กำรขับรถโดยตรวจสอบเส้นทำงล่วงหน้ำ

ควรพยายามหลีกเลี่ยงถนนที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการจราจร

ติดขัด ระหว่างการขับรถ ควรตรวจสอบสภาพการจราจรล่วงหน้า 

รักษาระยะห่างจากรถข้างหน้าให้เพียงพอและชะลอความเร็วอย่าง

ทันเวลา หากไม่ต้องการเบรกรถ กรุณาหลีกเลี่ยงวางเท้าบนแป้น

เบรกเป็นเวลานาน เพราะจะท�าให้ผ้าเบรกสึกหรอก่อนเวลาอันควร



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

130

กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำเสริมภำยในรถยนต์อย่ำงเหมำะสม

อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมสามารถท�าให้การขับรถสะดวกสบายมากขึ้น แต่

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

กำรขับรถในสภำพอำกำศที่มีหิมะหรือฝนตก

หำกเบรกรถ เร่งควำมเร็วหรือเลี้ยวรถอย่ำงกะทันหันบน

ถนนลื่น จะท�ำให้ล้อลื่นไถลจนเสียกำรควบคุมจนท�ำให้

เกิดอุบัติเหตุได้

• หากทัศนวิสัยลดลงเนื่องจากฝนตก โปรดขับรถด้วยความ

ระมัดระวัง หากกระจกเกิดฝ้า โปรดใช้ฟังก์ชันไล่ฝ้าของเครื่อง

ปรับอากาศ

• ขณะที่ฝนตก พื้นถนนจะลื่นกว่าปกติ กรุณาลดความเร็วรถและ

ขับรถด้วยความระมัดระวัง

• เมื่อฝนตก ห้ามขับรถด้วยความเร็วสูง เนื่องจากมีน�้าเคลือบผิว

ถนนและยาง จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการเลี้ยวและการเบรก

กำรขับรถบนถนนที่มีน�้ำขัง

ควรพยายามหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขัง หลังรถยนต์ผ่าน

แอ่งน�้า กรุณาเหยียบคันเบรกเบาๆ เพื่อตรวจสอบว่าการท�างานของ

เบรกตามปกติหรือไม่ แผ่นเบรกท่ีเปียกจะไม่สามารถเบรกได้ตาม
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ปกติ หากมีเพียงแผ่นเบรกข้างเดียวสามารถใช้งานได้ จะส่งผล 

กระทบต่อการบังคับเล้ียว และท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ 

ระบบไฟฟ้าของรถอาจเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเนื่องจากมี

ความชื้นมากเกินไป

กำรตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำ

ตรวจสอบแรงดันลมยำงเป็นประจ�ำ

หากแรงดันลมยางสูงเกินไปหรือไม่เพียงพอ จะท�าให้ยางสึกหรอเร็ว

ขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ หากแรงดันลมยางไม่

เพียงพอ จะเพิ่มแรงเสียดทานจากการหมุนของยาง และท�าให้สิ้น

เปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

ไม่บรรทุกสัมภำระที่ไม่จ�ำเป็น

การบรรทุกสัมภาระที่ไม่จ�าเป็นเพ่ิมขึ้นจะท�าให้สิ้นเปลืองพลังงาน

ไฟฟ้ามากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่รถยนต์ต้องจอดและสตาร์ทบ่อยๆ 

หลีกเลี่ยงการท�าให้ช่วงล่างของรถสัมผัสกับโคลน เป็นต้น ซึ่งไม่เพียง

จะช่วยท�าให้ลดน�้าหนักของตัวรถ แต่ยังช่วยลดการกัดกร่อนของตัว

รถอีกด้วย

กำรรักษำกำรตั้งศูนย์ล้ออย่ำงถูกต้อง

ต้ังศูนย์ล้อให้ถูกต้องอยู่เสมอ ต้องหลีกเลี่ยงการชนกับไหล่ทาง และ

ลดความเร็วเมื่อขับบนพื้นที่ไม ่เรียบ หากตั้งศูนย์ล ้อไม่ถูกต้อง 

นอกจากจะท�าให้ยางสึกหรอเร็วขึ้น และยังเพิ่มภาระทางไฟฟ้าและ

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
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ข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรชำร์จและกำรจ่ำยกระแส
ไฟฟ้ำ

โดยทั่วไป แนะน�ำให้ใช้โหมดชำร์จช้ำ ควรหลีกเล่ียงกำร

ใช้โหมดชำร์จเร็วบ่อยครั้ง

ก่อนที่จะชำร์จไฟ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำช่องเสียบ 

เต้ำรับและสำยไฟอยู่ในสภำพปกติ ห้ำมใช้อุปกรณ์ที่

ช�ำรุดหรือผิดปกติ

แนะน�ำให้เชื่อมต่อสำยชำร์จที่เครื่องชำร์จก่อนเสียบหัว

ชำร์จเข้ำตัวถังรถและท�ำกำรชำร์จ

หลังจำกชำร์จเสร็จ ต้องปิดอุปกรณ์ชำร์จก่อน (หำกมี

ควำมจ�ำเป็น) จำกน้ันถอดหัวชำร์จออกจำกตัวถังรถ 

แล้วปิดฝำปิดช่องชำร์จของอุปกรณ์ชำร์จและฝำปิดช่อง

ชำร์จบนตัวถังรถ ปลดสำยไฟออกจำกอุปกรณ์ชำร์จ 

(หำกมี)

ห้ำมสตำร์ทรถยนต์ในระหว่ำงกำรชำร์จ

สำมำรถชำร์จไฟได้ในกรณีที่ฝนตก โปรดหลีกเลี่ยงกำร

เชื่อมต่อเครื่องชำร์จช่วงพำยุและฝนตกหนัก หำกมีน�้ำ

มำกเกินไปรอบๆ ช่องชำร์จ โปรดเช็ดบริเวณนี้ให้แห้ง

ก่อนที่จะถอดฝำครอบกันน�้ำและเชื่อมต่อสำยชำร์จ

หำกมือเปียก ห้ำมสัมผัสอุปกรณ์ชำร์จ

เมื่อเชื่อมต่อหรือถอดหัวชำร์จ ห้ำมยืนในน�้ำหรือหิมะ

ห้ำมชำร์จในขณะที่อุปกรณ์ชำร์จเปียก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำหัวชำร์จและช่องชำร์จสะอำดและ

แห้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ำสำยไฟแห้ง
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ชำร์จรถด้วยอุปกรณ์ชำร์จท่ีเข้ำกับรถยนต์ กำรใช้

อุปกรณ์อ่ืนท่ีไม่เข้ำกับรถยนต์อำจท�ำให้เกิดควำมผิด

ปกติได้

เมื่อใช้งำน ห้ำมท�ำให้หัวชำร์จตก มิฉะนั้น อำจท�ำให้เกิด

ควำมเสียหำยได้

หำกเกิดควำมผิดปกติ เช่น ประกำยไฟ กำรเผำไหม้ หรือ

ควัน ให้หยุดชำร์จทันที

เมื่อเช่ือมต่อหรือถอดหัวชำร์จ ต้องจับด้ำมจับหรือปล๊ัก

ของหัวชำร์จ หำกดึงสำยไฟ หำกดึงสำยไฟ (โดยไม่ได้จับ

ด้ำมจับ) สำยไฟภำยในอำจขำดหรือช�ำรุดได้ ซึ่งอำจ

ท�ำให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้

อุปกรณ์นี้อำจท�ำให้เกิดกำรรบกวนกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

ทำงกำรแพทย์ระหว่ำงกำรชำร์จและกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

เม่ือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้น

หัวใจ โปรดปรึกษำแพทย์ของคุณเพ่ือทรำบว่ำกำรชำร์จ

รถยนต์ไฟฟ้ำจะส่งผลต่อกำรท�ำงำนของอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์หรือไม่ ในบำงกรณี คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำที่เกิดขึ้น

ระหว่ำงกำรชำร์จและกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำจะส่งผลร้ำย

แรงต่อกำรท�ำงำนของอปุกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์

ห้ำมใช้ปืนฉีดน�้ำก�ำลังสูงฉีดตรงบริเวณช่องชำร์จ
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กำรชำร์จในที่พักอำศัย

แม้ว่ารถยนต์มีเครื่องชาร์จส�าหรับใช้ในที่พักอาศัย แต่ช่างผู้มีความ

ช�านาญยังต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างพื้นฐานของที่พักอาศัยรองรับ

อุปกรณ์ชาร์จหรือไม่ และจะได้ค�าแนะน�าจากช่างผู้มีความช�านาญว่า

แหล่งจ่ายไฟและวงจรไฟฟ้าในขณะนั้นของคุณรองรับอุปกรณ์ชาร์จ

หรือไม่

เครื่องชำร์จ

บริษัทติดตั้งเครื่องชาร์จจะจัดหาและติดตั้งเครื่องชาร์จให้กับคุณ 

บริษัท MG เน้นย�้าว่าบริการติดตั้งต้องจัดหาโดยซัพพลายเออร์และ

ช่างผู้มีความช�านาญท่ีมีคุณสมบัติและมีช่ือเสียง หากไม่ได้ติดตั้ง

เครื่องชาร์จอย่างถูกต้องโดยช่างผู้มีความช�านาญท่ีมีคุณสมบัติ อาจ

ท�าให้วงจรโอเวอร์โหลดและเกิดไฟไหม้ได้

ค�ำแนะน�ำในกำรชำร์จ

ใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

ใช้ซัพพลายเออร์และช่างผู้มีความช�านาญที่มีคุณสมบัติเท่านั้น

หลังจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดหัวชาร์จออก

จากช่องชาร์จ หากต้องการหยุดการชาร์จ โปรดปลดสายไฟออกก่อน 

แล้วจึงถอดหัวชาร์จออก

ห้ามให้ของเหลวเข้าไปในหัวชาร์จหรือช่องชาร์จ

ห้ามใช้เครื่องชาร์จ อุปกรณ์ หรือช่องเสียบที่เสียหาย

หากเกิดความผิดปกติ เช่น ได้กลิ่นผิดปกติหรือมีประกายไฟ ให้หยุด

ชาร์จทันที

โปรดปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานส�าหรับอุปกรณ์ชาร์จ

หมำยเหตุ เครื่องชำร์จและโครงสร้ำงพื้นฐำนของแหล่งจ่ำยไฟต้อง
ได้รับกำรติดตั้งและกำรซ่อมแซมโดยช่ำงผู้มีควำมช�ำนำญที่มี
คุณสมบัติจำกบริษัทติดตั้งที่ได้รับกำรรับรอง และใช้วัสดุที่แนะน�ำ
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5

ผลกระทบต่อกลุ่มคนพิเศษจำกกำรชำร์จและกำรจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

อุปกรณ์ชำร์จและจ่ำยกระแสไฟฟ้ำแรงดันสูงจะสร้ำง

พื้นที่ที่มีกำรรบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำที่รุนแรง ซึ่งอำจ

ส่งผลต่อกำรท�ำงำนของอุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์

เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ (ICD) 

โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อทราบว่าการชาร์จและการจ่ายกระแส

ไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าจะส่งผลต่อการท�างานของอุปกรณ์ทางการ

แพทย์หรือไม่ ในบางกรณี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอุปกรณ์ชาร์จ

และจ่ายกระแสไฟฟ้าจะส่งผลร้ายแรงต่อการท�างานของอุปกรณ์

ไฟฟ้าทางการแพทย์

หมำยเหตุ เมื่อไม่ได้ชำร์จและจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ กลุ่มคนพิเศษดัง
กล่ำวสำมำรถนั่งโดยสำรในรถหรือขับรถได้โดยไม่ต้องกังวลใจ

ช่องชำร์จ

ช่องชาร์จอยู่ในฝาปิดช่องชาร์จที่ด้านหลังซ้ายของรถยนต์และเชื่อม

ต่อกับระบบล็อกของรถยนต์

ปลดล็อกรถยนต์ กดฝาปิดช่องชาร์จและปล่อย เพื่อมองเห็นช่อง

ชาร์จ

1 ช่องชาร์จช้าและช่องชาร์จเร็ว - 7 ขา - หัวชาร์จแบบ Type 2

2 ช่องชาร์จเร็ว - 7 ขาและ 2 ขา - หัวชาร์จแบบ CCS

ใต้ฝาครอบกันน�้าตัวบนคือช่องชาร์จเร็ว/ช้า 7 ขา (1) ใต้ฝาครอบกัน

น�้าตัวล่างคือช่องชาร์จเร็ว (2)



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

136

หมำยเหตุ หำกต้องกำรใช้เป็นช่องชำร์จเร็ว ต้องถอดฝำครอบกัน
น�้ำออก

หลังจากการชาร์จ ให้ติดตั้งฝาครอบกันน�้า (หากจ�าเป็น) ปิดฝาปิด

ช่องชาร์จ แล้วดันฝาปิดกลับไปที่ต�าแหน่งเดิมจนสุดจนกระทั่งล็อก

ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ก�าจัดน�้า

ออกจากบริเวณช่องชาร์จแล้ว

ล็อกไฟฟ้ำของช่องชำร์จ

ช่องชาร์จมีล็อกไฟฟ้าเพื่อป้องกันหัวชาร์จหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจใน

ระหว่างการชาร์จ

ล็อกไฟฟ้าจะเปิดใช้งานทันทีเมื่อเริ่มชาร์จและล็อกไว้จนกระท่ังการ

ชาร์จจะเสร็จสิ้นหรือหยุด

หลังจากเชื่อมต่อหัวชาร์จ ห้ามบังคับดึงหัวชาร์จออก

กำรปลดล็อกช่องชำร์จในกรณีฉุกเฉิน

รถยนต์มีสายสลิงฉุกเฉินส�าหรับช่องชาร์จ

เปิดช่องซ่อมแซมที่แผ่นปิดด้านซ้ายที่ห้องเก็บสัมภาระ จะมองเห็น

สายสลิงเปิดล็อกไฟฟ้าของช่องชาร์จ ดังที่แสดงตามรูป

ดึงสายสลิง เพื่อปลดล็อกกลไกล็อกไฟฟ้าและสามารถดึงหัวชาร์จ

ออกได้
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5

ฉลำกระบุกำรชำร์จ

ฉลำกระบุช่องชำร์จ

1 ฉลากระบุการชาร์จ AC

2 ฉลากระบุการชาร์จ DC
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ข้อควรระวังในกำรชำร์จ AC/DC

หลังจากเปิดฝาปิดช่องชาร์จ ให้ตรวจสอบฉลากระบุการชาร์จบนฝาครอบช่องชาร์จ ตรวจสอบฉลากระบุหัวชาร์จบนเครื่องชาร์จ AC/DC หลัง

จากตรวจสอบว่าตัวอักษรบนฉลากระบุการชาร์จตรงกันหรือไม่ ให้ด�าเนินขั้นตอนการชาร์จถัดไป

หมำยเหตุ เมื่อใช้อุปกรณ์ชำร์จที่ไม่ตรงกับฉลำกระบุช่องชำร์จ อำจท�ำให้เกิดกำรขัดข้อง ไฟไหม้ หรือกำรบำดเจ็บ

ตำรำงสัญลักษณ์ฉลำกกำรชำร์จ

ประเภทการชาร์จ ช่องชาร์จ ประเภทส่วนประกอบ ขอบเขตแรงดันไฟฟ้า ฉลาก

ไฟฟ้ากระแสสลับ 7P ช่องชาร์จ ≤480V

ไฟฟ้ากระแสตรง 7P+2P ช่องชาร์จ 50V–500V
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5

กำรชำร์จเร็ว

หมำยเหตุ โปรดอ่ำนคู่มือกำรใช้งำนอุปกรณ์อย่ำงละเอียดก่อนใช้
อุปกรณ์ชำร์จเร็ว คู่มือกำรใช้งำนอำจแตกต่ำงกันไปตำมรุ่นของ
อุปกรณ์ชำร์จ

หมำยเหตุ ควำมยำวสำยไฟของหัวชำร์จควรสั้นกว่ำ 30 เมตร

หากมีข้อสงสัย โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ช�านาญการ

ข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในกำรชำร์จเร็ว

ปิดปุ ่มสตาร์ท และรอ 10 วินาทีก่อนเปิดฝาครอบช่องชาร์จท่ี

เกี่ยวข้อง

หมำยเหตุ ในระหว่ำงกำรชำร์จ หำกต้องกำรตรวจสอบสถำนะกำร
ชำร์จ สำมำรถตรวจสอบได้โดยเปิดกำรท�ำงำนของหน้ำปัด

กำรชำร์จช้ำ

หมำยเหตุ กำรชำร์จช้ำเป็นวิธีกำรชำร์จที่ท�ำให้แบตเตอรี่ไฟฟ้ำ
แรงดันสูงได้ควำมสมดุลที่ดีที่สุด

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงเอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟต่างๆ 

เครื่องชาร์จที่มีก�าลังเอาต์พุตสูงถึง 11 กิโลวัตต์ถือว่าเป็นเครื่องชาร์จ

ช้า และเครื่องชาร์จที่มีก�าลังเอาต์พุตมากกว่า 11 กิโลวัตต์ถือว่าเป็น

เครื่องชาร์จเร็ว เครื่องชาร์จเร็วสามารถเอาต์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ

และไฟฟ้ากระแสตรง โดยปกติ พิกัดก�าลังของเครื่องชาร์จ AC คือ 43 

กิโลวัตต์ และพิกัดก�าลังของเครื่องชาร์จ DC สูงกว่า 50 กิโลวัตต์

เวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับเอาต์พุตของเครื่องชาร์จ

ส�าหรับการชาร์จช้าอย่างสมดุล แนะน�าให้ใช้เครื่องชาร์จที่มีเอาต์พุต

ไม่เกิน 11 กิโลวัตต์

หมำยเหตุ เครื่องชำร์จที่มีก�ำลังเอำต์พุตสูงจนถึง 7 กิโลวัตต์ ใช้
แหล่งจ่ำยไฟด้วยแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ 1 เฟสมำตรฐำนในท่ีพักอำศัย 
เครื่องชำร์จใดๆ ที่มีพิกัดก�ำลังสูงกว่ำนี้ (เช่น 11 กิโลวัตต์) ต้องใช้
แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ 3 เฟส 
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กำรใช้เครื่องชำร์จไฟฟ้ำกระแสสลับ

ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้งานควรเลือกเครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแส

สลับที่มีคุณภาพสูงและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(เช่น IEC 61851, IEC 62196 เป็นต้น)

การใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ

1 หลังจากปิดปิดระบบเพาเวอร์ ให้ปิดประตูทั้งหมด

2 เปิดฝาปิดช่องชาร์จ

3 เสียบหัวชาร์จและล็อกรถยนต์

4 หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น ให้ปลดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ 

ปลดล็อกรถยนต์และปลดหัวชาร์จออกจากรถ

5 แน่ใจว่าช่องชาร์จไม่มีสิ่งแปลกปลอม และปิดฝาปิดช่องชาร์จ

หมำยเหตุ ในระหว่ำงกำรชำร์จ หำกต้องกำรตรวจสอบสถำนะกำร
ชำร์จ สำมำรถตรวจสอบได้โดยเปิดกำรท�ำงำนของหน้ำปัด

กำรชำร์จโดยกำรใช้แหล่งจ่ำยไฟในที่พักอำศัย

เมื่อชาร์จไฟ ต้องปิดปุ่มสตาร์ท โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี้

1 หลังจากปิดปิดระบบเพาเวอร์ ให้ปิดประตูทั้งหมด

2 เปิดฝาปิดช่องชาร์จ

3 เชื่อมต่อหัวชาร์จช้าเข้ากับช่องชาร์จช้าบนรถ

4 เชื่อมต่อปลั๊กของหัวชาร์จช้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟในที่พักอาศัย 

และล็อกรถยนต์

5 หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น ให้ปลดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ 

ปลดล็อกรถยนต์ และปลดหัวชาร์จออกจากรถและช่องจ่ายไฟ

6 แน่ใจว่าช่องชาร์จไม่มีสิ่งแปลกปลอม และปิดฝาปิดช่องชาร์จ

หมำยเหตุ ในระหว่ำงกำรชำร์จ หำกต้องกำรตรวจสอบสถำนะกำร
ชำร์จ สำมำรถตรวจสอบได้โดยเปิดกำรท�ำงำนของหน้ำปัด
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5

ข้อมูลกำรชำร์จ

เมื่อเริ่มชาร์จ แผงหน้าปัดจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

1 สถานะแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

2 เวลาในขณะนั้น

3 ระยะทางขับต่อ

4 เวลาที่เหลือส�าหรับการชาร์จ

5 สถานะการชาร์จ

หมำยเหตุ ข้อมูลที่แสดงบนหน้ำปัดของรุ่นต่ำงๆ อำจแตกต่ำงกัน
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กำรชำร์จอย่ำงสมดุล

การชาร์จอย่างสมดุล หมายถึงหลังจากชาร์จไฟเสร็จ ระบบควบคุม

แบตเตอร่ีจะควบคุมให้แรงดันไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่ทุกตัวเท่า

เทียมกัน เพื่อรักษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพโดยรวมของ

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

หากไม่ได้ด�าเนินการชาร์จอย่างสมดุลเป็นเวลานาน แผงหน้าปัดจะ

แสดงข้อความเตือนว่า “Please Slow-charge the Vehicle” เพื่อ

เตือนผู้ใช้งานให้ท�าการบ�ารุงรักษาแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง ราย- 

ละเอียดโปรดดูที่ “การชาร์จช้า” ในบท "การสตาร์ทและการขับขี่"

ภายใต้อุณหภูมิปกติ แบตเตอรี่จะใช้เวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (แหล่ง

จ่ายไฟเฟสเดียว) รวมถึงการชาร์จอย่างสมดุล

หมำยเหตุ อุณหภูมิแวดล้อมจะส่งผลต่อระยะเวลำกำรชำร์จ ภำย
ใต้อุณหภูมิต�่ำ ระยะเวลำในกำรชำร์จจะเพิ่มขึ้น

ระยะเวลำกำรชำร์จ

ระยะเวลาการชาร์จของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงเกี่ยวข้องกับปัจจัย

หลายๆ อย่าง เช่น ระดับประจุไฟฟ้าในขณะนั้น วิธีการชาร์จ 

อุณหภูมิภายนอก ก�าลังของอุปกรณ์ชาร์จ ฯลฯ

ระยะเวลำกำรชำร์จเร็ว

อุปกรณ์ชาร์จเร็วที่แตกต่างกันจะมีระยะเวลาการชาร์จเร็วที่แตกต่าง

กัน โดยปกติ จะใช้เวลาประมาณ 40-60 นาทีในการชาร์จถึง 80% 

ของแบตเตอรี่ทั้งหมด (หน้าปัดแสดง 80%)

หมำยเหตุ อุณหภูมิแวดล้อมจะส่งผลต่อระยะเวลำกำรชำร์จ ภำย
ใต้อุณหภูมิต�่ำ ระยะเวลำในกำรชำร์จจะเพิ่มขึ้น

ระยะเวลำกำรชำร์จช้ำ

ภายใต้อุณหภูมิปกติ การเร่ิมชาร์จแบตเตอรี่หลังจากระบบส่ง

สัญญาณเตือน (ไฟเตือนแบตเตอรี่ต�่าบนแผงหน้าปัดสว่างขึ้น) จน

ชาร์จเต็ม 100% จะใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง (แหล่งจ่ายไฟเฟส

เดียว)

• ภายใต้อุณหภูมิต�่า ระยะเวลาการชาร์จจะเพิ่มขึ้น
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• หากไม่ได้ด�าเนินการชาร์จอย่างสมดุลเป็นเวลานาน ระยะเวลา

การชาร์จจะเพิ่มขึ้น

• เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ก่อนการใช้งานครั้งแรก ต้องด�าเนิน

การชาร์จอย่างสมดุล ระยะเวลาการชาร์จจะเพิ่มขึ้นเพื่อชาร์จ

อย่างสมดุล

หมำยเหตุ ระยะเวลำกำรชำร์จช้ำดังกล่ำวข้ำงต้น หมำยถึงระยะ
เวลำกำรชำร์จโดยใช้เครื่องชำร์จไฟฟ้ำกระแสสลับ หำกเลือกใช้
แหล่งจ่ำยไฟในท่ีพักอำศัย ระยะเวลำกำรชำร์จประมำณเป็น 3 
เท่ำของกำรใช้เครื่องชำร์จไฟฟ้ำกระแสสลับ
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ตำรำงระยะเวลำกำรชำร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

การชาร์จเร็ว จากสถานะสัญญาณเตือนถึง 80% จะใช้เวลาประมาณ 43 นาที

การชาร์จช้า

แหล่งจ่ายไฟในที่พัก

อาศัย

จากสถานะสัญญาณเตือน

ถึง 100% จะใช้เวลา

ประมาณ 15.5 ชั่วโมง

จากสถานะสัญญาณเตือน

ถึง 100% และเสร็จสิ้นการ

ปรับสมดุล จะใช้เวลา

ประมาณ 16.5 ชั่วโมง

เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน 

การปรับสมดุลไฟฟ้าก่อน

การใช้รถครั้งแรก จะใช้เวลา

ประมาณ 17.5 ชั่วโมง

เครื่องชาร์จ

ไฟฟ้ากระแสสลับ

(เฟสเดียว)

จากสถานะสัญญาณเตือน

ถึง 100% จะใช้เวลา

ประมาณ 7 ชั่วโมง

จากสถานะสัญญาณเตือน

ถึง 100% และเสร็จสิ้นการ

ปรับสมดุล จะใช้เวลา

ประมาณ 8 ชั่วโมง

เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน 

การปรับสมดุลไฟฟ้าก่อน

การใช้รถครั้งแรก จะใช้เวลา

ประมาณ 9 ชั่วโมง

หมำยเหตุ ข้อมูลที่แสดงบนหน้ำปัดของรุ่นต่ำงๆ อำจแตกต่ำงกัน

หมำยเหตุ สถำนะสัญญำณเตือนหมำยถึงไฟเตือนแบตเตอรี่ต�่ำบนแผงหน้ำปัดสว่ำงข้ึน, 100% หมำยถึงระดับประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่
ไฟฟ้ำแรงดันสูงบนแผงหน้ำปัดแสดงผลเป็น 100% 
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กำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ

รถยนต์มีฟังก์ชันการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง

แรงดันสูงในแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับใน

ที่พักอาศัย

สามารถใช้งานฟังก์ชันการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้โดยอุปกรณ์เช่ือมต่อ

กระแสไฟ V2L 

หมำยเหตุ ผู้ใช้งำนสำมำรถซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L 
ได้ที่ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ

เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี้

1 ปลดล็อกรถยนต์ และเปิดช่องชาร์จช้า (ช่องชาร์จช้าเป็นช่องจ่าย

กระแสไฟฟ้าด้วย)

2 เสียบอุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L เข้าไปในช่องเสียบของช่อง

จ่ายกระแสไฟฟ้า

3 ตั้งค่าขีดจ�ากัดในการจ่ายกระแสไฟฟ้าบนหน้าจัดการพลังงานบน

จอแสดงผลระบบเครื่องเสียง หลังจากการต้ังค่าเสร็จ ให้แตะปุ่ม

จ่ายกระแสไฟฟ้า ล็อกไฟฟ้าจะล็อกอุปกรณ์เช่ือมต่อกระแสไฟ 

V2L และรถยนต์จะเข้าสู่สถานะการจ่ายกระแสไฟฟ้า ขณะนี้ 

ห้ามบังคับดึงอุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L ออก เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดความเสียหาย

4 ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่มหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้าบนจอแสดง

ผลระบบเครื่องเสียงเพื่อหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือหยุดการ

จ่ายกระแสไฟฟ้าหลังจากจ่ายกระแสไฟฟ้าถึงขีดจ�ากัดที่ตั้งไว้ 

ขณะน้ี ล็อกไฟฟ้าจะปลดล็อกอัตโนมัติและสามารถดึงอุปกรณ์

เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L ออก

5 แน่ใจว่าช่องชาร์จไม่มีสิ่งแปลกปลอม และปิดฝาปิดช่องชาร์จให้

สนิท

หมำยเหตุ หลังจำกที่รถยนต์เริ่มจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ หำกจอแสดงผล
ระบบเครื่องเสียงดับลง รถยนต์จะยังคงอยู ่ในสถำนะกำรจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

หมำยเหต ุระหว่ำงกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ สำมำรถเปิดระบบเพำเวอร์ 
และตรวจสอบระดับประจุไฟฟ้ำในขณะนั้นของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำ
แรงดันสูงและระยะทำงขับต่อบนแผงหน้ำปัด
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หมำยเหต ุในระหว่ำงกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ ผูใ้ช้งำนยังสำมำรถตัง้ค่ำ
ขีดจ�ำกัดในกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้

หมำยเหตุ ในระหว่ำงกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ รถยนต์จะไม่สำมำรถ
สตำร์ทได้

หมำยเหตุ กำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำจะลดระยะทำงขับต่อของรถยนต์

ข้อควรระวัง

• ก่อนที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้า ต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์เช่ือม

ต่อกระแสไฟ V2L อยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่

• หากต้องการจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันที่ฝนตก ต้องปกป้องช่อง

ชาร์จและอุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L จากน�้าฝน

• หากมีกลิ่นผิดปกติ มีควัน ร้อนเกินไป หรือมีอาการผิดปกติ

อื่นๆ ในระหว่างการจ่ายกระแสไฟฟ้า ต้องตัดวงจรจ่าย

กระแสไฟฟ้าทันทีและหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า
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ระบบเสียงเตือนคนภำยนอกขณะขับขี่

เมื่อรถยนต์ว่ิงด้วยความเร็วต�่า สามารถใช้ระบบเสียงเตือนคน

ภายนอกขณะขับขี่เพื่อส่งเสียงเตือนคนภายนอกและรถร่วมทางผ่าน

ล�าโพง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

ล�าโพงจะส่งเสียงเตือนเมื่อครบเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

1 รถยนต์อยู่ในสถานะ READY

2 ระบบเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่ไม่ขัดข้อง

3 เมื่อเร่งความเร็วรถยนต์ ความเร็วรถต�่ากว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

เมื่อชะลอความเร็ว ความเร็วรถต�่ากว่าหรือเท่ากับ 25 กิโลเมตร/

ชั่วโมง
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เกียร์ไฟฟ้ำ

ข้อควรระวัง

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลส�าคัญอย่างมาก กรุณาอ่านอย่างละเอียด

ก่อนที่จะใช้งาน

• ระบบเกียร์ไฟฟ้าเป็นชุดไฟฟ้าแรงดันสูง ห้ามสัมผัสช้ินส่วนใดๆ 

โดยไม่ได้รับอนุญาต

• เหยียบแป้นเบรกลง หลังจากระบบเพาเวอร์พร้อมท�างาน หมุน

ปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไปที่ต�าแหน่งเกียร์ที่ต้องการ

• เหยียบแป้นเบรกค้างไว้จนกระทั่งพร้อมที่จะออกตัว เมื่ออยู่บน

ถนนที่ราบเรียบ หากปล่อยแป้นเบรก และไม่ได้เหยียบคันเร่ง 

รถยนต์จะค่อยๆ ออกตัวโดยอัตโนมัติ

กำรเปลี่ยนเกียร์

ปุ่มเปลี่ยนเกียร์อยู่ในต�าแหน่งกลางอย่างคงที่ หมุนตามเข็มนาฬิกา

หรือทวนเข็มนาฬิกาจะมีสองต�าแหน่งที่ไม่คงที่ ปุ่มเปลี่ยนเกียร์จะ

กลับไปยังต�าแหน่งคงที่ตรงต�าแหน่งกลางหลังจากปล่อย

เมื่อออกจำกเกียร์ P/N หรือเข้ำเกียร์ R ต้องเหยียบแป้นเบรก

• P เกียร์จอดรถ
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กลไกเกียร์จะถูกล็อกและเบรกมือไฟฟ้าจะท�างานที่ต�าแหน่งนี้ 

สามารถใช้งานต�าแหน่งเกียร์นี้ได้เมื่อรถยนต์จอดนิ่ง

กดปุ่ม P จะสามารถเข้าต�าแหน่งเกียร์จอดรถ

หมำยเหตุ กรณีที่ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ปลดเข็มขัดนิรภัยด้ำน
ผู้ขับและเปิดประตูด้ำนผู้ขับ รถยนต์จะเข้ำต�ำแหน่งเกียร์ P 
โดยอัตโนมัติ

• R เกียร์ถอยหลัง

สามารถเลือกใช้ต�าแหน่งเกียร์นี้เมื่อรถยนต์จอดสนิทและผู้ขับ

ต้องการถอยหลังเท่านั้น

เหยียบแป้นเบรก หมุนปุ่มเปลี่ยนเกียร์ทวนเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อ

ให้รถยนต์เข้าต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง

• N เกียร์ว่าง

ขณะท่ีรถยนต์จอดนิ่ง (ตัวอย่างเช ่น เวลารอสัญญาณไฟ) 

สามารถเข้าแหน่งเกียร์นี้ได้

กรณีที่อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P เหยียบแป้นเบรก หมุนปุ่มเปลี่ยน

เกียร์ทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาจนถึงต�าแหน่งที่ไม่คงที่

แรก รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์ว่าง

กรณีที่อยู ่ในต�าแหน่งเกียร์ R หมุนปุ ่มเปลี่ยนเกียร์ตามเข็ม

นาฬิกาจนถึงต�าแหน่งที่ไม่คงที่แรก รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์

ว่าง

กรณีที่อยู ่ในต�าแหน่งเกียร์ D หมุนปุ ่มเปลี่ยนเกียร์ทวนเข็ม

นาฬิกาจนถึงต�าแหน่งที่ไม่คงที่แรก รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์

ว่าง

• D เกียร์เดินหน้า

ใช้ส�าหรับการขับขี่ปกติ

กรณีที่อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P/R/N เหยียบแป้นเบรก หมุนปุ่ม

เปลี่ยนเกียร์ตามเข็มนาฬิกาจนสุด รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์

เดินหน้า

โหมดกำรขับขี่

ผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ 5 โหมดผ่านจอแสดงผลระบบ

เครื่องเสียง: โหมดหิมะ (SNOW), โหมดประหยัด (ECO), โหมดปกติ 

(NORMAL), โหมดสปอร์ต (SPORT), โหมดก�าหนดเอง (CUSTOM)
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ภายใต้โหมดการขับขี่ท่ีแตกต่างกัน การปรับตั้งระบบเพาเวอร์ ระบบ

บังคับเลี้ยว แรงเหยียบแป้นเบรก ระบบปรับอากาศและการรีไซเคิล

พลังงานการลื่นไถลจะแตกต่างกัน

โหมดหิมะ (SNOW)

ในโหมดหิมะ จะเปิดใช้งานฟังก์ชันการรีไซเคิลพลังงานการลื่นไถล

ระดับ 1 ซึ่งเหมาะส�าหรับการขับขี่บนถนนเปียกและลื่น

โหมดประหยัด (Eco)

ในโหมดประหยัด รถยนต์อยู่ในสถานะใช้พลังงานต�่า ซึ่งใช้ส�าหรับ

การขับขี่แบบประหยัด

โหมดปกติ (NORMAL)

ในโหมดมาตรฐาน ประสิทธิภาพของรถยนต์จะสมดุล ซึ่งใช้ส�าหรับ

การขับขี่ประจ�าวัน

โหมดสปอร์ต (SPORT)

ในโหมดสปอร์ต ระบบควบคุมจะท�าให้รถยนต์มีก�าลังมากขึ้น เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่

การใช้โหมดสปอร์ตอย่างต่อเนื่องจะท�าให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น

หมำยเหตุ แนะน�ำให้เลือกโหมดสปอร์ต เมื่อขับรถในสภำวะพิเศษ 
เช่นถนนบนภูเขำ เป็นต้น

โหมดก�ำหนดเอง (CUSTOM)

ในโหมดก�าหนดเอง สามารถตั้งค่าโหมดของระบบเพาเวอร์ ระบบ

บังคับเลี้ยว และแรงแป้นเหยียบได้อย่างอิสระ

กำรรีไซเคิลพลังงำน

ถึงแม้ว่ำกำรใช้โหมดรีไซเคิลพลังงำนสำมำรถช่วยลด

ควำมเร็วรถ แต่ไม่สำมำรถแทนที่เบรกได้ โปรดเตรียม

ควำมพร้อมส�ำหรับกำรเบรกเสมอเพื่อควำมปลอดภัยใน

กำรขับขี่

ระหว่างการขับขี่ เมื่อรถยนต์อยู่ในสถานะเบรกหรือสถานะลื่นไถล 

โหมดรีไซเคิลพลังงานจะถูกกระตุ้นการท�างาน มอเตอร์จะแปลงส่วน

หนึ่งของพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้า และเก็บไว้ในแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูง

ไม่สามารถใช้โหมดรีไซเคิลพลังงานได้ในกรณีดังนี้



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

151

5

• เลือกเกียร์ N/R (ห้ามเข้าเกียร์ N แล้วปล่อยให้รถยนต์ลื่นไถลใน

ระหว่างการขับขี่)

• ในระหว่างการแทรกแซงแรงบิด (ระหว่างที่ระบบ SCS และ TCS 

ก�าลังท�างาน)

• แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงชาร์จเต็ม

• อุณหภูมิแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง สูงมากหรือต�่ามาก

ผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดรีไซเคิลพลังงานได้ 4 โหมดผ่านจอแสดงผล

ระบบเครื่องเสียง

โหมดต�่ำ

ภายใต้โหมดต�่า จะสามารถรีไซเคิลพลังงานน้อย ระยะลื่นไถลยาว 

ไม่รู้สึกถึงแรงดึง แผงหน้าปัดจะแสดงผล 

โหมดปำนกลำง

ภายใต้โหมดปานกลาง จะสามารถรีไซเคิลพลังงานปริมาณปานกลาง 

แผงหน้าปัดจะแสดงผล 

โหมดสูง

ภายใต้โหมดสูง จะสามารถรีไซเคิลพลังงานมาก ระยะลื่นไถลสั้น และ

รู้สึกถึงแรงดึง แผงหน้าปัดจะแสดงผล 

โหมดแปรผัน

ภายใต้โหมดแปรผัน รถยนต์จะปรับระดับการรีไซเคิลพลังงานโดย

อัตโนมัติตามสภาพถนนและระยะห่างจากรถคันข้างหน้า แผงหน้า

ปัดจะแสดงผล 

โหมดประหยัดไฟฟ้ำ

เมื่อแบตเตอรี่ต�่า จอแสดงผลระบบเครื่องเสียงจะแสดงข้อความเตือน 

เพ่ือเตือนให้ผู้ขับขี่ใช้งานโหมดประหยัดไฟฟ้า หลังจากใช้งานโหมด

ประหยัดไฟฟ้า รถยนต์จะท�างานด้วยการใช้พลังงานต�่าสุด ก�าลังของ

ระบบปรับอากาศจะถูกจ�ากัด และระดับการรีไซเคิลพลังงานจะถูก

ปรับเป็น "High" โดยอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หลัง

จากปิดโหมดประหยัดไฟฟ้า ระดับการรีไซเคิลพลังงานจะกลับสู ่

ระดับก่อนหน้า ผู้ใช้งานสามารถเปิดและปิดโหมดประหยัดไฟฟ้าได้

ในหน้าตั้งค่าบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง
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เมื่อรถยนต์อยู ่ในโหมดหิมะ (SNOW) จะไม่สามารถเปิดโหมด

ประหยัดไฟฟ้าได้

โหมดป้องกัน

เมือ่จะจอดรถ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมคีวำมปลอดภยั

และถูกต้องตำมกฎจรำจร แล้วจงึขบัรถไปยงัพ้ืนทีป่ลอดภัย

กำรป้องกันระบบเกียร์ไฟฟ้ำมีควำมร้อนสูงเกินไป

เมื่อออกตัวในสภาพแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิสูงบ่อยครั้ง เร่ง/ลดความ

เร็วบ่อยๆ ขึ้นทางลาดชันเป็นเวลานาน หรือระบบเกียร์ไฟฟ้ารับภาระ

เกิน อาจจะท�าให้ระบบเกียร์ไฟฟ้าร้อนมาก เพื่อหลีกเล่ียงมอเตอร์

เกิดความเสียหาย ระบบจะเปิดใช้ฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกินไป 

แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือน “EDU Coolant Overheating” 

หากพบกรณีนี้ ควรจอดรถในพื้นที่ปลอดภัยหรือลดภาระโหลดลง

แล้วจึงขับรถต่อด้วยความเร็วคงที่ เพื่อระบายความร้อนมอเตอร์ หลัง

จากอุณหภูมิมอเตอร์ต�่าลง และข้อความเตือนบนแผงหน้าปัดหายไป

แล้วจึงสามารถขับรถได้ตามปกติ

หลังจากระบายความร้อนระบบเกียร์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเป็นเวลานาน 

(ประมาณ 20 นาที) หากยังมีข้อความเตือนข้างต้น โปรดจอดรถใน

พื้นที่ปลอดภัยและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ข้อควรระวัง

ในช่วงการป้องกันมอเตอร์ระบบเกียร์ไฟฟ้ามีความร้อนสูงเกินไป 

เพื่อหลีกเลี่ยงมอเตอร์เกิดความเสียหาย จะจ�ากัดก�าลังของระบบ

เพาเวอร์ (แผงหน้าปัดจะแสดง “Power Limited, Limiting 

Speed” และไฟเตือน  สว่างขึ้น) หลังจากชะลอความเร็ว เมื่อ

อุณหภูมิมอเตอร์ลดลงถึงระดับปกติ อาการนี้จะหายไป

เกียร์ไฟฟ้ำขัดข้อง

เมื่อระบบตรวจพบว่าระบบเกียร์ไฟฟ้าเกิดปัญหาทั่วไป ไฟเตือน  

บนแผงหน้าปัดจะส่องแสงสีเหลือง ขณะน้ี โปรดขับรถด้วยความ

ระมัดระวัง ส�าหรับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่างร้ายแรง ไฟ

เตือน  จะส่องแสงสีแดง ขณะน้ี โปรดจอดรถในพื้นที่ปลอดภัย

และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

153

5

ระบบเปลี่ยนเกียร์ขัดข้อง

เม่ือระบบเปลี่ยนเกียร์เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่างร้าย

แรง แผงหน้าปัดจะแสดง “EP” ขณะนี้ เพื่อความปลอดภัยในการ

ขับขี่ เมื่อความเร็วรถต�่ากว่าค่าที่ก�าหนด ระบบเพาเวอร์จะบังคับให้

ตัดการส่งก�าลัง และรถยนต์จะไม่สามารถขับขี่ได้ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม
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ระบบเบรก

ข้อมูลทั่วไป

รถยนต์รุ่นนี้มีระบบเบรกแบบ Integrated (IBS) ซึ่งจะเบรกรถโดย

ระบบเบรก 2 วงจร เมื่อใช้งานระบบ IBS ควรระวังดังต่อไปนี้

• ระบบ IBS จะใช้งานได้เม่ือระบบเพาเวอร์พร้อมใช้งานเท่าน้ัน 

ห้ามปล่อยให้รถยนต์ลื่นไถลเมื่อระบบเพาเวอร์อยู ่ในสถานะ 

OFF

• หากระบบเพาเวอร์ถูกปิดในระหว่างการขับรถ ควรเหยียบแป้น

เบรกเพื่อจอดรถอย่างปลอดภัยเมื่อสภาพจราจรเอื้ออ�านวย

• เมื่อประสิทธิภาพของระบบ IBS ลดลงเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่

เพียงพอหรือสาเหตุอ่ืน ต้องใช้แรงเหยียบเบรกมากกว่าปกติเพื่อ

เบรกรถอย่างมีประสิทธิภาพ

• เมื่อประสิทธิภาพการเบรกลดลงเนื่องจากรถยนต์เกิดความผิด

ปกติ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ระบบ IBS มีโหมดตอบสนองการเบรกที่แตกต่างกัน 3 โหมด 

• คอมฟอร์ท: ให้แรงเบรกน้อยกว่าปกติและแป้นเบรกตอบสนอง

ช้า

• ปกติ: ให้แรงเบรกตามปกติและแป้นเบรกตอบสนองตามปกติ

• สปอร์ต: ให้แรงเบรกมากขึ้นและแป้นเบรกตอบสนองไวมาก

สามารถเปลี่ยนโหมดตอบสนองการเบรกได้โดยการปรับโหมดการ

ขับข่ีของรถยนต์ หรือตั้งค่าเองบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง หาก

เหยียบแป้นเบรกหรือเปิดใช้งานฟังก์ชันใดๆ ของระบบควบคุมการ

ทรงตัว (SCS) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) 

และระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) จะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดตอบ

สนองการเบรกได้ทันที

ระบบ IBS รองรับฟังก์ชันรีไซเคิลพลังงานเบรก เมื่อเหยียบแป้นเบรก

เพื่อเบรก ระบบจะตัดสินความต้องการในการเบรกของผู้ขับขี่ และ

มอเตอร์ขับเคลื่อนจะแปลงพลังงานจลน์ของรถยนต์เป็นพลังงาน

ไฟฟ้าและเก็บไว้ในแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อชะลอความเร็วรถ

และเพิ่มระยะทางขับต่อ

ระบบเบรกสามารถแบ่งออกเป็นระบบเบรกเท้าและระบบเบรกมือ 

ซึ่งรวมถึงระบบกระจายแรงเบรก (EBD) และระบบเสริมแรงเบรก

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EBA) ระบบ EBD สามารถกระจายแรงเบรก



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

155

5

ระหว ่างเพลาหน้าและเพลาหลังได ้โดยอัตโนมัติ เพื่อให ้รถมี

ประสิทธิภาพการเบรกท่ีดีภายใต้สภาวะโหลดที่แตกต่างกัน ระบบ 

EBA จะช่วยเสริมแรงเบรกให้ล้อต่างๆ เมื่อเบรกฉุกเฉิน เพื่อช่วยผู้ขับ

กระตุ้น ABS อย่างรวดเร็ว ท�าให้ระยะการเบรกสั้นลง

เมื่อขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือฝนตกหนัก ประสิทธิภาพการเบรก

อาจลดลง ขณะนี้ ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น และ

เหยียบแป้นเบรกเบาๆ เป็นระยะ เพื่อท�าให้ดิสก์เบรกแห้ง

ระบบเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB)

ขณะที่ระบบเบรกมือไฟฟ้ำขัดข้องจนไม่สำมำรถปิดกำร

ท�ำงำนของเบรกมือได้ ห้ำมลำกจูงรถยนต์โดยใช้วิธีกำร

ให้ล้อหลังลงพื้น มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้รถยนต์เสียหำย

สามารถเปิดและปิดการใช้งานเบรกมือไฟฟ้าได้ด้วยสองวิธีต่อไปนี้:

• การใช้งานแบบแมนนวล: หลังจากรถยนต์จอดนิ่ง ให้ดึงสวิตช์ 

EPB ขึ้นเพื่อเปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า หลังจากเปิดระบบ 
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เพาเวอร์ เหยียบแป้นเบรก และกดสวิตช์ EPB จะสามารถปิดใช้

งานเบรกมือไฟฟ้า

• การใช้งานแบบอัตโนมัติ: หลังจากรถยนต์จอดนิ่งและเข้า

ต�าแหน่งเกียร์ P จะสามารถเปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า เมื่อรถยนต์

จอดบนพื้นเรียบหรือมีความลาดชันต�่า หลังจากเปิดระบบ 

เพาเวอร์ เหยียบแป้นเบรกและเปลี่ยนเกียร์จากต�าแหน่งเกียร์ P 

ไปเป็นต�าแหน่งเกียร์อื่นๆ จะสามารถปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า

หากไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  บนแผงหน้าปัดสว่างขึ้น แสดงว่า

ได้เปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้าแล้ว หากไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  

บนแผงหน้าปัดดับลง แสดงว่าได้ปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้าแล้ว

หมำยเหตุ ทุกครั้งที่ออกจำกรถ ต้องเปิดใช้งำนเบรกมือไฟฟ้ำ

หมำยเหตุ ในขณะที่เปิดหรือปลดเบรกมือไฟฟ้ำ อำจจะได้ยินเสียง
มอเตอร์

หมำยเหตุ เมื่อควำมลำดชันสูง หำกเปลี่ยนเกียร์จำกต�ำแหน่งเกียร์ 
P ไปเป็นต�ำแหน่งเกียร์อื่นๆ จะไม่สำมำรถปิดใช้งำนเบรกมือไฟฟ้ำ 
ขณะนี้ โปรดปลดเบรกมือไฟฟ้ำด้วยวิธีกำรใช้งำนแบบแมนนวล 
หรือใช้งำนฟังก์ชันช่วยกำรออกตัวของ EPB

ข้อควรระวัง

• ห้ามออกจากรถก่อนที่ไฟสวิตช์ EPB สว่างขึ้นและไฟแสดง

ต�าแหน่งเกียร์แสดงเป็นสถานะ P รถยนต์อาจไม่สามารถ

จอดได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากระบบ EPB ขัดข้องจนท�าให้

รถยนต์ลื่นไถล

• ในขณะที่แบตเตอร่ีรถยนต์หมด จะไม่สามารถเปิดหรือปิด

การท�างานของระบบเบรกมือไฟฟ้า ในกรณีนี้ โปรดใช้สาย

พ่วงแบตเตอรี่เพื่อสตาร์ทรถ รายละเอียดโปรดอ้างอิงท่ี 

“การพ่วงแบตเตอรี่ ” ในบท “กรณีฉุกเฉินระหว่างการ

ขับขี่”
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ฟังก์ชันช่วยกำรออกตัว

หลังคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง เหยียบคันเร่งเพื่อเตรียมการ

ออกตัว จะปิดใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันเบรกฉุกเฉิน

หำกใช้เบรกมือไฟฟ้ำอย่ำงไม่ถูกต้อง อำจจะท�ำให้เกิด

อุบัติเหตุและบำดเจ็บได้ ห้ำมใช้เบรกมือไฟฟ้ำเพื่อเบรก

รถในระหว่ำงกำรขับขี่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

ขณะที่ใช้เบรกมือไฟฟ้ำเพ่ือลดควำมเร็วรถ ห้ำมปิด

ระบบเพำเวอร์ มิฉะนั้น จะมีผลกระทบร้ำยแรง

ในระหว่างการขับขี่ หากไม่สามารถใช้แป้นเบรกเพื่อจอดรถได้ 

สามารถดึงสวิตช์ EPB ขึ้นค้างไว้เพื่อเบรกฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเสียงเตือนใน

ระหว่างการเบรกฉุกเฉิน ปล่อยสวิตช์ EPB และจะยกเลิกการเบรก

ฉุกเฉิน

ระบบเบรกช่วยเหลือ

ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

ขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยควำมเร็วสูงหรือมีควำมเสี่ยงที่จะ

ลื่นไถล (หำกอยู่ในพื้นที่ที่มีน�้ำขัง จะท�ำให้ยำงไม่สำมำรถ

เกำะถนนได้อย่ำงเต็มที่) ระบบ ABS จะไม่สำมำรถให้

รถยนต์หยุดเคล่ือนที่ได้ทันที ไม่ว่ำเป็นกรณีใด ผู้ขับขี่

มีหน้ำที่รักษำระยะห่ำงที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น

ไม่ว่ำในกรณีใด ห้ำมเหยียบและปล่อยแป้นเบรกหลำย

ครั้ง เพรำะจะท�ำให้ระบบ ABS หยุดท�ำงำนและอำจจะ

ท�ำให้ระยะกำรเบรกยำวขึ้น

ระบบ ABS ท�าหน้าที่ปรับแรงเบรกโดยอัตโนมัติเมื่อเบรกรถ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ล้อล็อก และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย เช่น 

การสูญเสียการควบคุมทิศทางหรือรถยนต์ลื่นไถลไปด้านข้างขณะ

เบรกฉุกเฉิน

ระบบนี้ช่วยให้ผู ้ขับขี่สามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวได้ขณะเบรก

ฉุกเฉิน เพื่อให้รถมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัย



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

158

ภายใต้สภาวะการเบรกปกติ ระบบ ABS จะไม่ถูกกระตุ้นให้ท�างาน 

หากแรงเบรกสูงกว่าแรงยึดเกาะระหว่างยางกับถนนและล็อกล้อ 

ระบบ ABS จะเริ่มเบรกรถโดยอัตโนมัติ

หากจ�าเป็นต้องใช้เบรกฉุกเฉิน ผู้ขับต้องเหยียบแป้นเบรกอย่างแรง

เพื่อกระตุ้น ABS กรณีที่อยู่บนถนนลื่น ก็ต้องท�าเช่นกัน

หมำยเหตุ กรณีที่อยู่บนถนนหินกรวด พื้นผิวที่ยุบตัวได้ หรือถนนที่
มีหิมะ รถยนต์ที่ติดตั้งระบบ ABS อำจมีระยะกำรเบรกยำวกว่ำ
รถยนต์ที่ไม่มีระบบ ABS เป็นเช่นนี้เนื่องจำกล้อที่ถูกล็อกบนพื้นผิว
ที่ยุบตัวได้จะท�ำให้เกิดล่ิมที่ด้ำนหน้ำของล้อ ซึ่งจะมีผลช่วยให้รถ
หยุดเร็ว

ข้อควรระวัง

แม้ว่าระบบ ABS สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้อย่าง

มาก แต่ความปลอดภัยท่ีแท้จริงยังคงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการ

ขับขี่ที่เป็นมาตรฐานของผู้ขับขี่

ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS)

ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) ประกอบด้วยระบบควบคุมการ

ทรงตัว (SCS) และระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล 

(TCS)

ระบบ SCS สามารถช่วยผู้ขับควบคุมทิศทางของรถยนต์ เมื่อระบบ

ตรวจพบว่า ทิศทางจริงของรถยนต์ไม่ตรงกับเจตนาของผู้ขับ ระบบ

จะขัดขวางโดยส่งแรงเบรกไปที่ล้อหรือไปที่ระบบการจัดการเพาเวอร์

เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลไปด้านข้าง และชดเชยแรงบังคับเลี้ยวหรือ

แก้ไขการเลี้ยวเกินควร เพื่อช่วยควบคุมทิศทางของรถยนต์ให้กลับสู่

ทิศทางที่ถูกต้อง

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) ท�าหน้าที่ช่วย

เพิ่มการยึดเกาะถนนและเสถียรภาพการขับขี่ เพื่อควบคุมรถยนต์ 

ระบบ TCS จะตรวจสอบความเร็วของแต่ละล้อ หากตรวจพบการ

หมุนฟรีในล้อใดล้อหนึ่ง ระบบจะเบรกล้อนั้นโดยอัตโนมัติ และ

เอาต์พุตแรงบิดไปยังล้ออื่นที่ไม่เกิดการหมุนฟรี หากล้อทั้งสองเกิด

การหมุนฟรี ระบบจะลดแรงบิดเอาต์พุตของระบบเพาเวอร์ จน

กระทั่งรถยนต์ได้รับแรงฉุดอีกครั้ง
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หลังจากเปิดระบบเพาเวอร์ ระบบควบคุมการทรงตัว/ระบบป้องกัน

ล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถลจะเปิดการท�างานอัตโนมัติ 

สามารถปิดได้โดยใช้สวิตช์ที่อยู่บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง

หมำยเหตุ กำรปิดระบบ SCS และระบบ TCS จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรท�ำงำนปกติของระบบ ABS หำกรถยนต์ได้ติดต้ังโซ่กันล่ืน 
แนะน�ำให้ปิดระบบ SCS และระบบ TCS

ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง 
(AVH)

กรณีที่ออกตัวบนถนนภูเขำ ระบบป้องกันกำรไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำงจะไม่สำมำรถจอดรถหรือ

เบรกรถให้นิ่งสนิทในทุกสภำวะ (ตัวอย่ำงเช่น ผิวถนน

เปียกหรือผิวถนนเป็นน�้ำแข็ง)

หลังจำกใช้ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้อง

เหยียบเบรกค้ำงจอดรถให้นิ่ง หำกสลับเป็นเบรกมือ

ไฟฟ้ำด้วยเหตุผลบำงอย่ำง (เช่น ปิดระบบเพำเวอร์ ปลด

เข็มขัดนิรภัยหรือกดสวิตช์ระบบป้องกันกำรไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง ฯลฯ) จะไม่รับประกันได้ว่ำ

จะสำมำรถควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่งในทุกกรณี ตัวอย่ำง

เช่น ล้อหลังอยู ่บนพื้นที่ที่มีน�้ำแข็งหรือถนนลื่น หรือ

ควำมลำดชันของพ้ืนที่จอดรถสูงเกินไป โปรดตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่ำได้จอดรถให้นิ่งสนิทแล้วก่อนที่จะออกจำกรถ

แม้ว่ำรถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งระบบป้องกันกำรไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง แต่ผู้ขับต้องใส่ใจต่อกำรขับขี่

และสังเกตสภำพรอบข้ำง
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ฟังก์ชันระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้ำงอำจจะไม่สำมำรถท�ำให้เบรกมือไฟฟ้ำท�ำงำน

โดยอัตโนมัติหลังปิดระบบเพำเวอร์ในทุกสภำวะ ดังนั้น 

ก่อนที่จะลงจำกรถ ต้องแน่ใจได้เปิดใช้งำนเบรกมือไฟฟ้ำ

และรถยนต์จอดสนิท

ต้องปิดระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้ำงก่อนทีจ่ะใช้อปุกรณ์ล้ำงรถแบบอตัโนมตั ิมฉิะนัน้ 

เบรกมือไฟฟ้ำอำจถกูเปิดโดยอตัโนมตัจินท�ำให้รถยนต์เกดิ

ควำมเสยีหำย

หากต้องหยุดรถบ่อยๆ เป็นเวลานาน (ตัวอย่างเช่น เวลารอสัญญาณ

ไฟ จอดบนทางลาดชันหรือเจอรถติด) ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างสามารถช่วยผู ้ขับควบคุมรถยนต์และ

ป้องกันรถยนต์เคลื่อนที่โดยไม่จ�าเป็นต้องเหยียบแป้นเบรกตลอด

ขณะจอดรถ

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างมี 3 สถานะ

ดังนี้

1 สถานะสแตนด์บาย:

เมื่อผู ้ขับได้คาดเข็มขัดนิรภัยและได้ปิดประตูรถ และระบบ 

เพาเวอร์อยู่ในสถานะ READY กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหล

ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างบนจอแสดงผลระบบเครื่อง

เสียง ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะ

ถูกเปลี่ยนจากสถานะปิดเป็นสถานะสแตนด์บาย

2 สถานะท�างาน:

เมื่อรถยนต์อยู่ในสถานะเดินหน้า หลังจากเหยียบแป้นเบรกและ

รถยนต์จอดนิ่ง หากเหยียบแป้นเบรกอย่างแรง ระบบป้องกันการ

ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะถูกเปลี่ยนจากสถานะ

สแตนด์บายเป็นสถานะท�างาน

หมำยเหตุ หำกรถหยุดโดยกำรเหยียบแป้นเบรกอย่ำงแรง 
ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำงจะเข้ำ
สู่สถำนะท�ำงำนโดยตรง

เมื่อระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างอยู่

ในสถานะท�างาน หากเหยียบแป้นเบรกอย่างแรง ระบบป้องกัน

การไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะออกจากสถานะ

ท�างาน เม่ือระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก
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ค้างอยู่ในสถานะท�างาน หากหมุนปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง

เกียร์ D และเหยียบคันเร่ง ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่

ต้องเหยียบเบรกค้างจะออกจากสถานะท�างาน

เมื่อระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างอยู่

ในสถานะท�างาน หากหมุนปุ่มเปล่ียนเกียร์ไปที่ต�าแหน่งเกียร์ R 

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะออก

จากสถานะท�างาน

3 สถานะปิด:

กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง

บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงอีกครั้ง จะปิดใช้งานฟังก์ชัน

หลังระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างเข้าสู่

สถานะท�างาน ในบางกรณี (เช่น หลังปลดเข็มขัดนิรภัย ปิดระบบ 

เพาเวอร์ จอดรถเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง กดสวิตช์ระบบป้องกันการ

ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง) ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะออกจากสถานะจอดรถและให้เบรกมือ

ไฟฟ้าท�างาน

หมำยเหตุ เม่ือเหยียบแป้นเบรกแล้ว กดสวิตช์ระบบป้องกันกำร

ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง จะปิดกำรท�ำงำนของระบบ
ป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำงแต่ไม่สำมำรถ
เปิดกำรท�ำงำนของฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้ำ

หมำยเหตุ เมื่อรถอยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ R ระบบป้องกันกำรไหลของ
รถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำงจะไม่ถูกกระตุ้นให้ท�ำงำน

ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชัน (HAS)

ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชัน (HAS) ไม่สำมำรถ

ท�ำให้รถยนต์หยุดนิ่งบนทำงลำดชันได้ในทุกสภำวะ (เช่น 

พื้นที่ลื่น และพ้ืนถนนที่มีหิมะ ฯลฯ) ผู้ขับขี่ต้องใส่ใจกับ

สภำพของรถเสมอ

ขณะที่ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชันท�ำงำน ห้ำม

มิให้ผู ้ขับขี่ออกจำกรถอย่ำงเด็ดขำด มิฉะนั้น อำจจะ

ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุอย่ำงร้ำยแรง

ขณะที่รถยนต์อยู่บนทำงลำดชันและอยู่ในสภำพถนนท่ี

ต้องวิ่งๆ หยุดๆ โปรดเหยียบแป้นเบรกลงหลำยวินำที

ก่อนที่จะออกตัวทุกครั้ง
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ระบบ HAS ช่วยการออกตัวบนทางลาดชันและป้องกันไม่ให้รถยนต์

ลื่นไถล หากผู้ขับขี่ปล่อยแป้นเบรก ระบบ HAS จะท�าให้รถยนต์อยู่

กับที่เป็นเวลาสั้นๆ

หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะเป็นการกระตุ้นระบบช่วยการ

ออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ให้ท�างาน

• ประตูด้านผู้ขับอยู่ในสถานะปิดและคาดเข็มขัดนิรภัยด้านผู้ขับ

• จอดรถบนทางลาดชัน

• ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) ไม่ขัดข้อง

• ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ไม่ขัดข้องและอยู่ในสถานะปิด

• ระบบเพาเวอร์อยู่ในสถานะ READY

• อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ D หรือเกียร์ R

• เหยียบแป้นเบรกด้วยแรงพอสมควรก่อนออกตัว

หมำยเหต ุระบบ HAS สำมำรถท�ำงำนได้เมือ่ถอยรถขึน้ทำงลำดชนั

ระบบลดควำมเสี่ยงที่จะท�ำให้พลิกคว�่ำ (ARP)

ระบบ ARP เป็นเพียงอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยเท่านั้น ซึ่งไม่

สามารถรับรองว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้รถยนต์เกิดการพลิกคว�่า

อย่างแน่นอน

กรณีที่รถยนต์มีความเสี่ยงที่จะเกิดการพลิกคว�่าไปด้านข้างภายใต้

สภาพการขับขี่แบบไดนามิก (เช่น เปลี่ยนเลน) หรือการขับขี่แบบไม่

เปลี่ยนแปลง (เช่น ขับรถบนถนนวงแหวนรอบเมือง) ระบบ ARP จะ

ท�าหน้าที่เบรกล้อด้านนอกเพื่อควบคุมแรงบังคับเลี้ยวของรถยนต์ 

เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์เกิดการพลิกคว�่า

หมำยเหตุ เมื่อระบบ ARP ท�ำงำน จะพบว่ำรถยนต์มีแรงบังคับ
เล้ียวไม่เพียงพอ ผู้ขับไม่สำมำรถควบคุมรถยนต์เลี้ยวได้ตำม
ต้องกำร ซึ่งเป็นอำกำรปกติ

ระบบสัญญำณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีกำรเบรกฉุกเฉิน (ESS)

ในระหว่างการขับขี่ เมื่อผู้ขับเบรกรถอย่างฉุกเฉินและเป็นไปตาม

เงื่อนไขบางประการ ไฟเบรกจะกะพริบโดยอัตโนมัติ เพื่อเตือนรถท่ี

ตามหลังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
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หมำยเหตุ กรณีที่ได้เปิดไฟฉุกเฉิน ระบบ ESS จะไม่ท�ำงำน

เมื่อระบบ ESS ถูกกระตุ้นให้ท�างานแล้ว ไฟเบรกจะดับลงภายในไม่กี่

วินาที

หมำยเหตุ หำกควำมเร็วรถต�่ำกว่ำ 10 กิโลเมตร/ชั่วโมงเม่ือไฟ
เบรกดับลง ไฟฉุกเฉินจะสว่ำงข้ึนโดยอัตโนมัติ กดปิดไฟฉุกเฉินได้
ด้วยมือ หรือเร่งควำมเร็วรถให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมงมำกกว่ำ 5 
วินำที จะสำมำรถปิดไฟฉุกเฉินได้โดยอัตโนมัติ

ระบบเบรกอัตโนมัติหลังกำรเกิดอุบัติเหตุ (MCB)

ฟังก์ชัน MCB จะแทรกแซงการควบคุมโดยการใช้เบรกโดยอัตโนมัติ

หลังจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดความเร็วของรถและเพิ่มการทรงตัว

ของรถยนต์ ฟังก์ชัน MCB ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยง

ของการชนครั้งที่สองท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของรถยนต์ท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได้หลังจากการชน

หากเป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ จะเป็นการกระตุ้นระบบ MCB ให้

ท�างาน

• รถชนกัน เข็มขัดนิรภัยหรือถุงลมเสริมความปลอดภัยระเบิด

• ความเร็วรถต�่ากว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• หมุนพวงมาลัยไม่เกิน 180 องศา

• ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) ไม่ขัดข้อง

หลังจากการชนกัน หากผู้ขับเหยียบคันเร่งอย่างแรง ระบบจะไม่

ท�างาน

หลังจากฟังก์ชัน MCB ถูกกระตุ้นให้ท�างาน หากผู้ขับเหยียบคันเร่ง

อย่างแรง ระบบจะออกจากสถานะเบรก

หมำยเหตุ ฟังก์ชัน MCB ไม่สำมำรถรับประกันว่ำรถจะชะลอ
ควำมเร็วในทุกสถำนกำรณ์กำรชนกัน ระหว่ำงกำรชนกัน ชิ้นส่วน
บำงชิ้นอำจขัดข้องหรือใช้งำนไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรท�ำงำนปกติ
ของฟังก์ชัน
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ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน*

ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเป็นระบบ

เสริมที่เพิ่มควำมสบำยในกำรขับขี่ แต่ไม่สำมำรถขับ

แทนผู้ขับได้ เมื่อเลือกใช้ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผัน ผู้ขับต้องใส่ใจต่อกำรขับขี่ตลอดเวลำ และ

เตรียมควำมพร้อมในกำรขับหรือเบรก มิฉะนั้น อำจจะ

ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุหรือกำรบำดเจ็บ

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะสลับระหว่างโหมด

ขับขี่ด้วยความเร็วคงที่และโหมดขับขี่ตามรถคันข้างหน้าโดยอัตโนมัติ 

ซึ่งขึ้นอยู ่กับข้างหน้ามีรถยนต์หรือไม่ สามารถใช้ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน เพื่อให้รถยนต์เดินทางด้วยความเร็วที่

ก�าหนด หรือสามารถตั้งค่าระยะห่างระหว่างรถยนต์และรถคันข้าง

หน้า เพ่ือขับรถตามรถคันข้างหน้า เมื่อตรวจพบรถยนต์ในเส้น

ทางการขับขี่ของท่าน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

อาจจะเร่งความเร็วหรือเสริมแรงเบรกตามความเหมาะสม เพื่อรักษา

ระยะห่างระหว่างรถของท่านกับรถคันข้างหน้า

หมำยเหตุ ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเหมำะ
ส�ำหรับกำรใช้บนทำงด่วนหรือถนนที่มีสภำพถนนดี ไม่แนะน�ำให้
ใช้กับถนนในเมืองและถนนบนภูเขำ

กำรเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผัน

เมื่อระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุม

ให้รถยนต์วิ่งตำมรถคันข้ำงหน้ำจนจอดนิ่ง เมื่อจะออกตัว

อีกครั้ง ผู้ขับต้องแน่ใจว่ำข้ำงหน้ำไม่มีสิ่งกีดขวำงหรือผู้

ร่วมทำงอื่นๆ (เช่น คนเดิน)

กรณีที่ขับรถตำมรถคันข้ำงหน้ำ ห้ำมวำงเท้ำบนคันเร่ง 

หำกเหยียบคันเร่งลง ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผันจะไม่สำมำรถเบรกรถได้โดยอัตโนมัติ ใน

เวลำนี้ รถยนต์จะถูกควบคุมโดยคันเร่ง และระบบจะไม่

ท�ำงำน
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ห้ำมออกจำกรถเมื่อระบบควบคุม ควำมเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผันควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่งอยู่ ปุ่มเปลี่ยนเกียร์

ต้องอยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ P และปิดปุ่มสตำร์ทก่อนท่ีจะ

ออกจำกรถ

เมื่อระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุม

ให้รถยนต์จอดน่ิงอยู่ ผู้ขับต้องเตรียมท่ีจะใช้เบรกด้วย

ตนเอง หำกระบบถูกยกเลิก ปิดหรือปลดแล้ว รถยนต์จะ

ไม่สำมำรถจอดนิ่งต่อ และอำจจะเคล่ือนท่ีไปข้ำงหน้ำ

หรือลื่นไถลได้

เมื่อขับข่ีบนทำงโค้ง ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผันอำจลดควำมเร็วเพ่ือควำมปลอดภัยในกำร

ขับขี่ • ปุ่มปรับความเร็ว (ต�าแหน่ง 1)

• สวิตช์ Pilot (ต�าแหน่ง 2)

สามารถตั้งค่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันผ่านสวิตช์

บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงและสวิตช์ที่ด้านซ้ายของพวงมาลัย

1 หากปิดสวิตช์บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะปิดการท�างาน
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2 ปรับสวิตช์บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงให้อยู่ในสถานะเปิด 

กดสวติช์ Pilot (ต�าแหน่ง 2) สัน้ๆ ไฟแสดงระบบควบคมุความเรว็

อตัโนมตัแิบบแปรผนับนหน้าปัดจะส่องแสงสเีขยีว ระบบควบคมุ

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเข้าสู่สถานะการเปิดใช้งาน (เมื่อ

เปิดใช้งานคร้ังแรก ความเร็วรถต้องสูงกว่า 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

ค่าความเร็วเป้าหมายของระบบจะเป็นความเร็วจริงในขณะเปิด

ใช้งาน (หากความเร็วของรถยนต์คันนี้ต�่ากว่า 30 กิโลเมตร/

ชั่วโมง จะตั้งค่าความเร็วเป้าหมายเป็น 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง) เมื่อ

ความเร็วของรถคันข้างหน้าสูงกว่าความเร็วเป้าหมายของระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน รถยนต์จะวิ่งตาม

ความเร็วเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ถ้าความเร็วของรถคันข้างหน้า

ต�่ากว่าความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผัน รถยนต์จะวิ่งตามรถคันข้างหน้า แผงหน้าปัดจะ

แสดงสัญลักษณ์ท้ายรถของรถคันข้างหน้า กรณีที่ใช้ระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน จะสามารถขับรถตามรถ

คันข้างหน้าได้จนจอดนิ่ง หากระยะเวลาการจอดน้อยกว่าเวลาที่

ก�าหนด รถยนต์จะออกตัวตามรถคันข้างหน้าอีกครั้งโดยอัตโนมัติ 

หรือผู ้ขับต้องเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันอีกครั้งตามข้อความเตือนบนแผงหน้าปัด

หมำยเหตุ กรณีที่ผู้ใช้งำนปิดระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุม
กำรลื่นไถล (TCS) หรือระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) เอง ระบบ
ควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะไม่ถูกกระตุ้นให้ท�ำงำน
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5

กำรปรับระยะห่ำงจำกรถคันข้ำงหน้ำของระบบควบคุม
ควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

เมื่อเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ให้กดปุ่ม

ปรับความเร็วไปทางขวา (เพิ่มระยะห่าง) หรือไปทางซ้าย (ลดระยะ

ห่าง) เพื่อปรับระยะห่างจากรถคันข้างหน้า สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า

ระยะห่างได้ 3 แบบ และจะแสดงผลบนแผงหน้าปัด

ควรเลือกระยะห่างจากรถคันข้างหน้า เมื่อความเร็วรถยิ่งสูง จะต้อง

ตั้งค่าระยะห่างให้ยิ่งไกล และต้องค�านึงถึงสภาพการจราจรและ

อากาศด้วย เพราะระยะห่างท่ีเลือกอาจจะไม่เหมาะกับผู้ขับทุกคน

และสภาพการขับขี่ทั้งหมด

กำรปรับควำมเร็วเป้ำหมำยของระบบควบคุมควำมเร็ว
อัตโนมัติแบบแปรผัน

เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันถูกกระตุ้นให้ท�างาน:

1 ใช้คันเร่งเพ่ือให้ได้ความเร็วที่ต้องการ กดปุ ่มปรับความเร็ว 

(ต�าแหน่ง 1) และปล่อยปุ่มปรับความเร็วและคันเร่ง รถยนต์จะ

วิ่งด้วยความเร็วที่ต้องการ

2 กดปุ่มปรับความเร็วขึ้นและค้างไว้ จะปรับค่าความเร็วเป้าหมาย

ให้สูงข้ึนจนกระทั่งค่าความเร็วที่ต้องการแสดงบนแผงหน้าปัด

แล้วจึงปล่อยปุ่มปรับความเร็ว หลังจากระบบตรวจพบว่าข้าง

หน้าไม่มีรถหรือระยะห่างระหว่างรถของท่านกับรถยนต์คันข้าง

หน้ายาวกว่าระยะที่ก�าหนดไว้ จะเพิ่มความเร็วรถจนถึงค่า

ความเร็วที่ก�าหนด

3 กดปุ่มปรับความเร็วลงและค้างไว้ จะลดค่าความเร็วเป้าหมายให้

ต�่าลงจนกระทั่งค่าความเร็วรถที่ต้องการแสดงบนแผงหน้าปัด

แล้วจึงปล่อยปุ่มปรับความเร็ว ระบบจะลดความเร็วรถให้ต�่ากว่า

ค่าความเร็วที่ตั้งไว้

4 เมื่อใช้ปุ่มปรับความเร็วเพื่อปรับความเร็วเป้าหมาย กดปุ่มปรับ

ความเร็วส้ันๆ จะปรับความเร็วรถคร้ังละ 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

ผลักปุ่มปรับความเร็วและค้างไว้ จะปรับความเร็วรถขึ้นหรือลง

เรื่อยๆ ในหน่วยการเปลี่ยนแปลง 1 กิโลเมตร/ชั่วโมง จนกระทั่ง

ปล่อยปุ่มปรับ

หมำยเหตุ กรณีที่รถยนต์คันข้ำงหน้ำเร่งควำมเร็วหรือชะลอ
ควำมเร็วอย่ำงกะทันหันบ่อยๆ ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผันอำจจะไม่สำมำรถรักษำระยะห่ำงกับรถคันข้ำงหน้ำได้
อย่ำงถูกต้อง ขณะนี้ ผู้ขับต้องใส่ใจต่อกำรขับขี่ตลอดและเลือกใช้
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เบรกหรือเปลี่ยนเลนตำมสภำวะโดยรอบในขณะนั้น

กำรหยุดใช้ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

กรณีที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอยู่ในสถานะเปิด

ใช้งาน การกดสวิตช์ Pilot สั้นๆ จะเป็นการยกเลิกการท�างานของ

ระบบ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะกลับสู่สถานะ

สแตนด์บาย

กำรปิดระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันโดย
อัตโนมัติ

ในกรณีดังต่อไปนี้ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจ

จะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ ผู้ขับต้องเป็นผู้ควบคุมรถยนต์เอง

• ปิดสวิตช์ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันบนจอ 

แสดงผลระบบเครื่องเสียง 

• เหยียบแป้นเบรกลงในกรณีที่รถเคลื่อนที่

• รถยนต์เข้าต�าแหน่งเกียร์ที่ไม่ใช่เกียร์เดินหน้า

• ผู้ขับปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย

• เหยียบคันเร่งเป็นเวลานาน

• ประตูบานใดๆ หรือฝากระโปรงหน้า/หลังถูกเปิด

• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้น

• ขับรถตามรถคันข้างหน้าจนจอดน่ิงและระยะเวลาการจอดเกิน

เวลาที่ก�าหนด

• กล้องหรือเรดาร์ถูกปิดบัง หรือแสงสว่างโดยรอบท�าให้ปิดการ

ท�างานของเซ็นเซอร์อย่างปลอดภัย หรือระบบขัดข้อง

หมำยเหตุ เมื่อระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุม
ให้รถยนต์วิ่งตำมรถคันข้ำงหน้ำจนจอดนิ่ง ระหว่ำงกำรจอดรถ 
หำกพบกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ EPB จะเปิดใช้งำนโดยอัตโนมัติ

• ผู้ขับปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย

• ประตูด้ำนด้ำนผู้ขับเปิด

• ระยะเวลำกำรจอดนำนเกิน

ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนอกเหนือ
กำรควบคุม

หากผู ้ขับเหยียบคันเร่งเมื่อได้เปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผัน ความเร็วรถจะถูกควบคุมโดยคันเร่ง ซึ่งอาจสูง

กว่าหรือต�่ากว่าความเร็วเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อปล่อยคันเร่ง 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะฟื้นคืนการท�างานให้
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รถมีความเร็วที่ก�าหนดไว้

กำรฟื ้นคืนกำรท�ำงำนของระบบควบคุมควำมเร็ว
อัตโนมัติแบบแปรผัน

หลังจากหยุดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

ชั่วคราว หากไม่ได้ปิดระบบ สามารถผลักปุ่มปรับขึ้นเพ่ือเปิดใช้งาน

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอีกครั้ง ขณะนี้ ความเร็ว

เป้าหมายของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะเป็น

ความเร็วเป้าหมายก่อนที่ออกจากระบบ

ล้ำงเมมโมรี่ควำมเร็วเป้ำหมำย

ปิดสวิตช์ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันบนจอแสดงผล

ระบบเคร่ืองเสียง จะสามารถปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผัน และล้างความเร็วที่ตั้งไว้ของระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันในหน่วยความจ�า การปิดปุ่มสตาร์ทจะ

เป็นการล้างความเร็วที่ตั้งไว้เช่นกัน

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผันในกรณดีงัต่อไปน้ี แต่ระบบจะมคีวำมจ�ำกดัหรอื
ไม่ท�ำงำน

• เมื่อตรวจพบรถยนต์หรือสิ่งของที่อยู่นิ่งหรือกีดขวาง

• เข้าใกล้รถยนต์คันข้างหน้าด้วยความเร็วสูงเกินไป ระบบไม่

สามารถเสริมแรงเบรกได้อย่างเต็มที่

• รถคันข้างหน้าวิ่งสวนทางหรือเบรกฉุกเฉิน

• รถคันข้างหน้าขับถอยหลัง

• รถคันข้างหน้าตัดหน้ากะทันหัน

• เจอรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วต�่า

• เจอรถยนต์ที่บรรทุกของที่ยื่นออกจากขอบตัวถังรถ

• เจอรถยนต์แชสซีสูง (เช่น รถบรรทุก ฯลฯ)

• เจอคนเดิน ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์หรือสัตว์

• รถยนต์เดินทางบนถนนขรุขระหรือสภาพการจราจรติดขัด

• รถยนต์เลี้ยวอย่างกะทันหัน

• รถยนต์เข้าหรือออกจากอุโมงค์หรือขับในอุโมงค์

• ขับอยู่ในที่ร่มเงา
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• ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถบรรทุกของหนักเกินไป ท�าให้หัวรถ

แหงนขึ้น

สภำพแวดล้อมกำรขับขี่พิเศษ

กรณีที่ได้ใช้งานระบบควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัติแบบแปรผัน ผู้ขับ

ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกรณีดังต่อไปนี้ ควรเลือกความเร็วที่

เหมาะสมและเตรียมความพร้อมในการขับหรือเบรก

1 เมื่อเลี้ยวหรือขับรถตามรถคันข้างหน้าเข้าหรือออกจากทางโค้ง 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจจะไม่สามารถ

ตรวจจับรถยนต์คันข้างหน้าที่อยู่ในเลนเดียวกัน หรืออาจจะตอบ

สนองต่อรถยนต์ในเลนอื่น

หมำยเหตุ ห้ำมเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผันเมื่อเข้ำใกล้ทำงลำด/ออกจำกทำงลำด หรือทำง
โค้ง

2 กรณีท่ีรถยนต์คันข้างหน้าเปลี่ยนเลนแต่ยังไม่ได้ขับเข้าเลนครบ

ท้ังคัน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจจะไม่

สามารถตรวจจับรถยนต์คันนี้ได้
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5

ผู้ขับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องเลือกความเร็วที่เหมาะสม

และเตรียมความพร้อมในการขับหรือเบรก

3 กรณีที่ขับรถบนทางลาดชัน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันอาจจะไม่สามารถตรวจจับรถยนต์ที่อยู่ในเลนเดียวกัน 

ห้ามใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

4 กรณีที่อัตราพื้นที่ทับซ้อนของรถยนต์คันข้างหน้าต�่า (ต�าแหน่ง A) 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจจะไม่สามารถ

ตรวจจับรถยนต์นี้
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หมำยเหตุ แนะน�ำให้ปิดระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผันในกรณีดังต่อไปนี้

• ขับในสภำพอำกำศที่เลวร้ำย

• กรณีที่แสงสว่ำงโดยรอบไม่เพียงพอ แสงสว่ำงจ้ำเกินหรือแสง

สว่ำงไฟหน้ำของรถยนต์ท่ำนไม่เพียงพอ

• ขับผ่ำนถนนขรุขระ

• ขับผ่ำนสถำนที่ก่อสร้ำง

• เดินทำงบนถนนลื่น (แรงเกำะถนนเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

อำจจะท�ำให้ล้อลื่นไถล)
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ระบบช่วยกำรขับขี่*

ระบบช่วยการขับขี่ท�างานโดยอาศัยกล้องด้านหน้าที่ติดตั้งอยู่ในฝา

ครอบฐานตั้งกระจกมองหลังและเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าที่ติดตั้งอยู่ที่

ต�าแหน่งกลางล่างของกันชนหน้า ซึ่งสามารถตรวจจับสภาพแวดล้อม

และสภาพถนนด้านหน้ารถยนต์ เมื่อสภาวะที่ตรวจสอบเป็นไปตาม

เงื่อนไขบางประการ จะส่งข้อความเตือนหรือแทรกแซงการควบคุม

ของรถยนต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และควบคุมรถยนต์ได้

อย่างน่าเชื่อถือ

หมำยเหตุ หลังจำกรถจอดสนิทในพื้นท่ีปลอดภัย แล้วจึงใช้สวิตช์
บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงเพื่อปิด/เปิดกำรท�ำงำนของ
ฟังก์ชันระบบ

ค�ำอธิบำยกล้องด้ำนหน้ำ

กำรสอบเทียบกล้องด้ำนหน้ำ

ต้องสอบเทียบกล้องด้านหน้าใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

• ถอดและติดตั้งกล้องด้านหน้า

• ถอดและติดตั้งกระจกบังลมหน้า

หมำยเหต ุกำรสอบเทียบกล้องด้ำนหน้ำต้องใช้ควำมรู้และเครือ่งมือ
พิเศษ หำกต้องกำรสอบเทียบ โปรดติดต่อศูนย์บริกำรท่ีได้รับกำร
แต่งตั้ง

สัญญำณเตือนกล้องด้ำนหน้ำถูกปิดบัง

เม่ือด้านหน้ากระจกกล้องมีส่ิงสกปรก สิ่งแปลกปลอมจนท�าให้

ฟังก์ชันไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความ

เตือน ขณะนี้ ต้องล้างหรือเช็ดกระจกบังลมหน้าให้สะอาด

ประสิทธิภำพกำรตรวจจับของกล้องด้ำนหน้ำจะได้รับผล 
กระทบในกรณีต่อไปนี้

• ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น หมอกหนา ฝนตกหนัก 
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หิมะตกหนัก ฝุ่นละอองเยอะ ฯลฯ

• ได้รับผลกระทบจากแสง เช่น แสงสว่างในกลางคืนไม่เพียงพอ 

การสะท้อนแสง ไฟส่องจากรถวิ่งสวนทาง (เช่น ทางเข้าออกของ

อุโมงค์) เดินทางบนถนนสะท้อนแสง (เช่น ถนนที่มีน�้าขัง หลังฝน

ตกหรือหิมะตก) หรือเดินทางในอุโมงค์ ภายในอาคาร ฯลฯ

• เดินทางในพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เช่น การเดินทางในตอน

เย็น กลางคืน อุโมงค์ ภายในอาคาร ที่จอดรถชั้นใต้ดิน ฯลฯ

• กล้องด้านหน้าโดนสิ่งกีดขวางบดบังบางส่วนหรือทั้งหมด เช่น 

กระจกบังลมหน้ามีฝุ่น สิ่งแปลกปลอม คราบน�้ามัน เป็นต้น

• กระจกบังลมหน้าตรงหน้ากล้องด้านหน้าแตก

• ไม่ได้ด�าเนินการสอบเทียบหลังจากถอดและติดตั้งกล้องด้านหน้า

และกระจกบังลมหน้า

• ไม่ได้ยึดกล้องด้านหน้าอย่างถูกต้อง

ค�ำอธิบำยเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำ

กำรสอบเทียบเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำ

ต้องสอบเทียบเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

• เรดาร์ตรวจจับด้านหน้าขัดข้อง เช่น ต�าแหน่งเรดาร์ตรวจจับด้าน

หน้าเปลี่ยนแปลง

• ถอดและติดตั้งเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าหรือขายึดเรดาร์

• ถอดและติดตั้งกันชนหน้า

• ค่าการตั้งศูนย์ล้อเปลี่ยนแปลง

หมำยเหตุ เมื่อเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำได้รับแรงกระแทกอย่ำง
รุนแรงหรือเกิดกำรชนเล็กน้อย ต้องตรวจสอบต�ำแหน่งติดตั้ง
เรดำร์ และท�ำกำรสอบเทียบใหม่หำกมีควำมจ�ำเป็น

หมำยเหตุ กำรสอบเทียบเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำต้องใช้ควำมรู้
และเครื่องมือพิเศษ หำกต้องกำรสอบเทียบ โปรดติดต่อศูนย์
บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
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ประสิทธิภำพกำรตรวจจับของเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำจะได้
รับผลกระทบในกรณีต่อไปนี้

• เมื่อเรดาร์ตรวจจับด้านหน้ามีโคลน หิมะ หรือน�้าปกคลุมอยู่

• ด้านหน้าและบริเวณโดยรอบเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าถูกบดบัง

ด้วยฉลาก/สติ๊กเกอร์ที่ติดเองหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างเสริม

• เมื่อเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงหรือ

เกิดการชนเล็กน้อย

• วัตถุบางชนิดอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจจับ

ของเรดาร์ตรวจจับด้านหน้า เช่น แผงกั้นถนน ช่องเข้าอุโมงค์ 

เป็นต้น

• เมื่อเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 

เช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวัตถุเป้าหมาย

• สัญญาณเรดาร์ท่ีสะท้อนอย่างรุนแรง (เช่น ในตึกจอดรถ อุโมงค์ 

น�้าท่ีพ่นออกจากรถรดน�้า ฯลฯ) อาจจะลดประสิทธิภาพการ

ท�างานของเซ็นเซอร์เรดาร์

หมำยเหตุ สำมำรถใช้แปรงปัดหิมะที่ติดอยู่บนเรดำร์ตรวจจับด้ำน
หน้ำออก ส่วนน�้ำแข็ง ควรขจัดออกด้วยสเปรย์ละลำยน�้ำแข็ง

หมำยเหตุ หลีกเลี่ยงกำรชนหรือสัมผัสกับเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำ 
ตัวอย่ำงเช่น เกิดกำรชนเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำเม่ือรถยนต์
เคลื่อนท่ี ท�ำให้ต�ำแหน่งเรดำร์เปลี่ยนแปลงหรือเรดำร์เกิดควำม
เสียหำย
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ฟังก์ชันกำรตรวจจับป้ำยจ�ำกัดควำมเร็ว

ฟังก์ชันกำรตรวจจับป้ำยจ�ำกัดควำมเร็วเป็นฟังก์ชัน

เสริมเท่ำนั้นและจะไม่ลดควำมเร็วลง แผงหน้ำปัดอำจจะ

แสดงค่ำจ�ำกัดควำมเร็วที่ไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงค่ำจ�ำกัด

ควำมเร็วเนื่องจำกป้ำยจ�ำกัดควำมเร็วท่ีไม่ได้มำตรฐำน

หรือกล้องด้ำนหน้ำถูกบดบัง ดังนั้น ผู ้ขับยังคงต้อง

ประเมินกำรจ�ำกัดควำมเร็วบนท้องถนนในเวลำจริง

กล้องด้ำนหน้ำไม่สำมำรถตรวจจับป้ำยจ�ำกัดควำมเร็ว

บนท้องถนนได้ ดังน้ัน ผู้ขับยังคงต้องสังเกตป้ำยจ�ำกัด

ควำมเร็วบนท้องถนน

สามารถตั้งค่าฟังก์ชันการตรวจจับป้ายจ�ากัดความเร็วในหน้าตั้งค่า

บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง ผู้ขับสามารถเลือกเปิดหรือปิดระบบ

สัญญาณเตือนความเร็วเกินก�าหนดอัจฉริยะได้ผ่านสวิตช์บนจอแสดง

ผลระบบเคร่ืองเสียง รถยนต์จะตรวจจับป้ายจ�ากัดความเร็วข้างถนน

ผ่านกล้องด้านหน้า (เช่น ) เมื่อความเร็วรถเกินความเร็วที่แสดง

โดยไฟแสดงความเร็วบนป้ายจ�ากัดความเร็ว ไฟแสดงความเร็วบน

ป้ายจ�ากัดความเร็วจะกะพริบ และในเวลาเดียวกัน ระบบจะส่งเสียง

เตือนและแผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือน เพื่อเตือนให้ผู ้ขับ

ควบคุมความเร็วรถ

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการตรวจจับป้ายจ�ากัดความเร็ว ไฟแสดง

ความเร็วบนป้ายจ�ากัดความเร็วจะสว่างขึ้น เมื่อขับรถผ่านป้ายจ�ากัด

ความเร็วแรก ไฟแสดงความเร็วบนป้ายจ�ากัดความเร็วจะแสดงค่า

ความเร็วจ�ากัดตามเวลาจริง เมื่อพบป้ายจ�ากัดความเร็วที่มีค่าจ�ากัด

ความเร็วเท่ากัน ค่าจ�ากัดความเร็วในไฟแสดงความเร็วบนป้ายจ�ากัด

ความเร็วจะไม่ได้รับการอัพเดท

หมำยเหตุ หลังจำกที่รถยนต์ตรวจพบป้ำยจ�ำกัดควำมเร็ว หำกไม่
พบป้ำยจ�ำกัดควำมเร็วใหม่ (เหมือนกันหรือต่ำงกัน) หลังจำกผ่ำน
ไประยะหน่ึง ค่ำจ�ำกัดควำมเร็วเดิมบนแผงหน้ำปัดจะถูกล้ำงออก
และแสดงผลเป็น "-” ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ตำมสภำพจริง

หมำยเหตุ กรณีที่ต้องกำรเปลี่ยนเลน เลี้ยวที่สี่แยกหรือกลับรถ เมื่อ
ผู้ขับเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้ำและชะลอควำมเร็วรถ ค่ำจ�ำกัดควำมเร็ว
เดิมบนแผงหน้ำปัดอำจถูกล้ำงออกและแสดงผลเป็น “–” จน
กระท่ังระบบตรวจพบป้ำยจ�ำกัดควำมเร็วใหม่ หำกไม่ตรงตำม
เงื่อนไข ค่ำจ�ำกัดควำมเร็วเดิมจะไม่ถูกล้ำงออก และรักษำ
ควำมเร็วจ�ำกัดเดิม ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ตำมสภำพจริง
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กรณีดังต่อไปนี้อำจจะท�ำให้ฟังก์ชันกำรตรวจจับป้ำยจ�ำกัด
ควำมเร็วไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ

1 ประสิทธิภาพการตรวจจับของกล้องด้านหน้าจะได้รับผลกระทบ

2 รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูง

3 ป้ายจ�ากัดความเร็วโดนต้นไม้ หิมะ น�้าแข็งหรือฝุ่นบดบัง

4 การจัดวางป้ายจ�ากัดความเร็วไม่ได้มาตรฐานหรือป้ายจ�ากัด

ความเร็วช�ารุด

5 บนท้องถนนหรือด้านข้างถนนมีป้ายจ�ากัดความเร็วหลายป้าย 

ขณะนี้ กล้องด้านหน้าสามารถตรวจจับป้ายจ�ากัดความเร็วใน

เลนที่วิ่งอยู่เท่านั้น

6 ป้ายจ�ากัดความเร็วไม่ได้มาตรฐานหรือมีข้อมูลเพิ่มเติม

7 ป้ายจ�ากัดความเร็วที่อยู่ทางแยก ทางโค้ง และทางเชื่อมเข้า-ออก

8 กรณีอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนเลน

9 ขับรถไปยังพื้นที่ที่ไม่มีการจ�าหน่ายรถยนต์รุ่นน้ี หรือหน่วยของ

หน้าปัดที่ผู้ใช้งานเลือกแตกต่างกับหน่วยของประเทศที่ขับขี่จริง

ข้อควรระวัง

• กรณีที่กล้องได้รับผลกระทบจากแสงสว่าง สภาพอากาศ 

ป้ายจ�ากัดความเร็วที่ไม่ได้มาตรฐานหรือถูกบดบัง หรือข้อ

จ�ากัดของกล้องเอง อาจจะท�าให้กล้องตรวจจับป้ายไม่พบ

หรือตรวจจับผิด (เช่น คิดว่าป้ายจ�ากัดน�้าหนักเป็นป้ายจ�ากัด

ความเร็ว หรือคิดว่าความเร็วจ�ากัดต�่าสุดเป็นความเร็วจ�ากัด

สูงสุด ฯลฯ)

• กล้องไม่สามารถตรวจจับป้ายจ�ากัดความเร็วที่มีตัวหนังสือ

อยู่ด้านล่าง เช่น เลนเสริม (relief road) 100 เมตรข้างหน้า 

เขตโรงเรียน 7:00-10:00 เป็นต้น ส�าหรับป้ายจ�ากัด

ความเร็วที่มีตัวหนังสืออยู ่ด้านล่าง กล้องจะคิดเป็นป้าย

จ�ากัดความเร็วทั่วไป

• หากผู้ขับควบคุมการเลี้ยวอย่างรุนแรงหรือรวดเร็ว ระบบ

อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นการเปลี่ยนเลนเมื่อใกล้ทางเข้า-ออก

หรือกลับรถ ท�าให้ป้ายจ�ากัดความเร็วถูกล้างออก
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ระบบช่วยจ�ำกัดควำมเร็ว (SAS)

ระบบช่วยจ�ำกัดควำมเร็วเป็นฟังก์ชันเสริมเท่ำนั้น แผง

หน้ำปัดอำจจะแสดงค่ำจ�ำกัดควำมเร็วที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

แสดงค่ำจ�ำกัดควำมเร็วเนื่องจำกป้ำยจ�ำกัดควำมเร็วท่ีไม่

ได้มำตรฐำนหรือกล้องหน้ำถูกบดบัง ท�ำให้ควำมเร็วรถ

ไม่ถูกจ�ำกัดอย่ำงถูกต้อง ดังนั้น ผู้ขับยังคงต้องประเมิน

กำรจ�ำกัดควำมเร็วบนท้องถนนในเวลำจริง

กล้องด้ำนหน้ำไม่สำมำรถตรวจจับป้ำยจ�ำกัดควำมเร็ว

บนท้องถนนได้ ดังน้ัน ผู้ขับยังคงต้องสังเกตป้ำยจ�ำกัด

ควำมเร็วบนท้องถนน

สามารถตั้งค่าระบบช่วยจ�ากัดความเร็วในหน้าต้ังค่าบนจอแสดงผล

ระบบเครื่องเสียง เข้าสู่หน้าตั้งค่ารถยนต์เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าระบบ

ช่วยจ�ากัดความเร็ว สามารถเลือกโหมด: อัจฉริยะ, แมนนวล, ปิด

1 อัจฉริยะ: หมายถึงจ�ากัดความเร็วแบบอัจฉริยะ รถยนต์จะตรวจ

จับป้ายจ�ากัดความเร็วโดยอาศัยกล้องด้านหน้า (เช่น ) และ

จะควบคุมความเร็วรถ เพื่อรักษาความเร็วรถภายในความเร็ว

จ�ากัดสูงสุด

2 แมนนวล: หมายถึงจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล ผู้ขับสามารถตั้ง

ค่าความเร็วสูงสุดผ่านปุ่มที่ด้านซ้ายของพวงมาลัย และควบคุม

ความเร็วรถเพื่อรักษาความเร็วรถภายในความเร็วจ�ากัดสูงสุด 

รายละเอียดโปรดอ้างอิงค�าอธิบายบางส่วนในบท “การตั้งค่า

ความเร็วจ�ากัดแบบแมนนวล”

3 ปิด: ปิดระบบช่วยจ�ากัดความเร็ว

หมำยเหตุ หำกไม่สำมำรถเลือกโหมดได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่ำได้ปิดโหมดกำรขับขี่อัจฉริยะบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง
แล้วลองอีกครั้ง

กำรตั้งค่ำกำรจ�ำกัดควำมเร็วแบบแมนนวล

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันการจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล สามารถ

ใช้ปุ่มที่ด้านซ้ายของพวงมาลัยเพ่ือตั้งค่าความเร็วจ�ากัดเป้าหมายตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้

1  หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันการจ�ากัดความเร็วแบบ

แมนนวล ฟังก์ชันการจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวลจะเข้าสู ่

สถานะสแตนด์บาย ไฟแสดงระบบช่วยจ�ากัดความเร็วบนแผง
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หน้าปัดจะส่องแสงสีขาว กดสวิตช์ Pilot (ต�าแหน่ง 2 ดังรูป) จะ

สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันการจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล และ

ไฟแสดงระบบช่วยจ�ากัดความเร็วจะส่องแสงสีเขียว เมื่อกด

สวิตช์ Pilot เป็นครั้งแรก หากความเร็วจริงต�่ากว่า 30 กิโลเมตร/

ชั่วโมง ค่าจ�ากัดความเร็วเป้าหมายที่แสดงบนไฟแสดงระบบช่วย

จ�ากัดความเร็วเป็น 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง หากความเร็วจริงสูงกว่า 

30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ค่าจ�ากัดความเร็วเป้าหมายจะแสดงผลเป็น

ค่าความเร็วจริงในขณะนั้น จากนัน้ กดปุม่ปรบัความเรว็ขึน้หรอื

ลง (ต�าแหน่ง 1 ดังรูป) เพื่อปรับค่าจ�ากัดความเร็วเป้าหมายใน

โหมดจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล กดปุ่มปรับความเร็วข้ึนหรือ

ลงแต่ละคร้ัง ค่าจ�ากัดความเร็วเป้าหมายจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง

ครั้งละ 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง กดปุ่มปรับความเร็วขึ้นหรือลงและ

ค้างไว้ ค่าจ�ากัดความเร็วเป้าหมายจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ในหน่วย 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2 หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันการจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล 

ระบบจะจ�ากัดรถยนต์ไม่ให้เกินขีดจ�ากัดความเร็วเป้าหมาย เมื่อ

ความเร็วจริงเกินขีดจ�ากัดความเร็วเป้าหมายท่ีก�าหนดโดยผู้ขับ 

ระบบจะค่อยๆ ลดความเร็วรถให้ต�่ากว่าขีดจ�ากัดความเร็ว 

เป้าหมาย

3 หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันการจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล ผู้

ขับสามารถกดสวิตช์ Pilot (ต�าแหน่ง 2 ดังด้านล่าง) เพื่อให้ระบบ

กลับสู่สถานะสแตนด์บาย กดสวิตช์ Pilot (ต�าแหน่ง 2 ดังด้าน

ล่าง) อีกครั้ง จะสามารถคืนค่าฟังก์ชันการจ�ากัดความเร็วแบบ

แมนนวล
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กำรตั้งค่ำกำรจ�ำกัดควำมเร็วแบบอัจฉริยะ

 เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการจ�ากัดความเร็วแบบอัจฉริยะ 

ไฟแสดงระบบช่วยจ�ากัดความเร็วจะส่องแสงสีเขียว เมื่อขับรถผ่าน

ป้ายจ�ากัดความเร็วแรก ไฟแสดงความเร็วบนป้ายจ�ากัดความเร็วจะ

แสดงค่าความเร็วจ�ากัดตามเวลาจริง เมื่อพบป้ายจ�ากัดความเร็วที่มี

ค่าจ�ากัดความเร็วเท่ากัน ค่าจ�ากัดความเร็วในไฟแสดงความเร็วบน

ป้ายจ�ากัดความเร็วจะไม่ได้รับการอัพเดท

หมำยเหตุ หลังจำกที่รถยนต์ตรวจพบป้ำยจ�ำกัดควำมเร็ว หำกไม่
พบป้ำยจ�ำกัดควำมเร็วใหม่ (เหมือนกันหรือต่ำงกัน) หลังจำกผ่ำน
ไประยะหน่ึง ค่ำจ�ำกัดควำมเร็วเดิมบนแผงหน้ำปัดจะถูกล้ำงออก
และแสดงผลเป็น "-” ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ตำมสภำพจริง

หมำยเหต ุกรณีทีต้่องกำรเปลีย่นเลน เล้ียวท่ีส่ีแยกหรอืกลับรถ เมือ่ 
ผูขั้บเปิดไฟเลีย้วล่วงหน้ำและชะลอควำมเรว็รถ ค่ำจ�ำกัดควำมเรว็
เดมิบนแผงหน้ำปัดอำจถูกล้ำงออกและแสดงผลเป็น “–” จนกระทัง่
ระบบตรวจพบป้ำยจ�ำกัดควำมเร็วใหม่ หำกไม่ตรงตำมเงือ่นไข ค่ำ
จ�ำกัดควำมเร็วเดิมจะไม่ถูกล้ำงออก และรักษำควำมเร็วจ�ำกัดเดิม  
ผูขั้บต้องควบคมุรถยนต์ตำมสภำพจรงิ

ผู้ขับสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อออกจากระบบช่วยจ�ากัด

ความเร็วชั่วคราว

1 เหยียบคันเร่งอย่างแรง จะเกินความเร็วจ�ากัดเป็นชั่วคราว ขณะ

นี้ ไฟแสดงระบบช่วยจ�ากัดความเร็วบนแผงหน้าปัดจะส่องแสงสี

เขียวและกะพริบ แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือนพร้อมส่ง

เสียงเตือนด้วย

2 กดกดสวิตช์ Pilot (ต�าแหน่ง 2 ดังรูป) เพื่อออกจากระบบช่วย

จ�ากัดความเร็วชั่วคราว ขณะนี้ ไฟแสดงระบบช่วยจ�ากัดความเร็ว

บนแผงหน้าปัดจะส่องแสงสีขาว กดสวิตช์ Pilot อีกครั้งจะฟื้นฟู

ฟังก์ชันของระบบช่วยจ�ากัดความเร็ว

ฟังก์ชนักำรจ�ำกดัควำมเรว็แบบอจัฉรยิะจะไม่สำมำรถท�ำงำน
ได้ตำมปกตใินกรณดัีงต่อไปน้ี

1 ประสิทธิภาพการตรวจจับของกล้องด้านหน้าจะได้รับผลกระทบ

2 รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูง

3 ป้ายจ�ากัดความเร็วโดนต้นไม้ หิมะ น�้าแข็งหรือฝุ่นบดบัง
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4 การจัดวางป้ายจ�ากัดความเร็วไม่ได้มาตรฐานหรือป้ายจ�ากัด

ความเร็วช�ารุด

5 บนท้องถนนหรือด้านข้างถนนมีป้ายจ�ากัดความเร็วหลายป้าย 

ขณะนี้ กล้องด้านหน้าสามารถตรวจจับป้ายจ�ากัดความเร็วใน

เลนที่วิ่งอยู่เท่านั้น

6 ป้ายจ�ากัดความเร็วไม่ได้มาตรฐานหรือมีข้อมูลเพิ่มเติม

7 ป้ายจ�ากัดความเร็วที่อยู่ทางแยก ทางโค้ง และทางเชื่อมเข้า-ออก

8 กรณีอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนเลน

9 ขับรถไปยังพื้นที่ที่ไม่มีการจ�าหน่ายรถยนต์รุ่นน้ี หรือหน่วยของ

หน้าปัดที่ผู้ใช้งานเลือกแตกต่างกับหน่วยของประเทศที่ขับขี่จริง

ข้อควรระวัง

• กรณีที่กล้องได้รับผลกระทบจากแสงสว่าง สภาพอากาศ 

ป้ายจ�ากัดความเร็วที่ไม่ได้มาตรฐานหรือถูกบดบัง หรือความ

จ�ากัดของกล้องเอง อาจจะท�าให้กล้องตรวจจับป้ายไม่พบ

หรือตรวจจับผิด (เช่น คิดว่าป้ายจ�ากัดน�้าหนักเป็นป้ายจ�ากัด

ความเร็ว หรือคิดว่าความเร็วจ�ากัดต�่าสุดเป็นความเร็วจ�ากัด

สูงสุด ฯลฯ)

• กล้องไม่สามารถตรวจจับป้ายจ�ากัดความเร็วที่มีตัวหนังสือ

อยู่ด้านล่าง เช่น เลนเสริม (relief road) 100 เมตรข้างหน้า 

เขตโรงเรียน 7:00-10:00 เป็นต้น ส�าหรับป้ายจ�ากัด

ความเร็วที่มีตัวหนังสืออยู ่ด้านล่าง กล้องจะคิดเป็นป้าย

จ�ากัดความเร็วทั่วไป

• หากผู้ขับควบคุมการเลี้ยวอย่างรุนแรงหรือรวดเร็ว ระบบ

อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นการเปลี่ยนเลนเมื่อใกล้ทางเข้า-ออก

หรือกลับรถ ท�าให้ป้ายจ�ากัดความเร็วถูกล้างออก
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ระบบ Lane Assist

ระบบ Lane Assist เป็นระบบเสริมที่ช่วยกำรขับขี่ แต่

ไม่สำมำรถขับแทนผู้ขับได้ เมื่อได้เลือกใช้ระบบ Lane 

Assist  ผู้ขับต้องใส่ใจต่อกำรขับขี่ตลอดเวลำ และเตรียม

ควำมพร้อมในกำรขับหรือเบรก มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้

เกิดอุบัติเหตุหรือกำรบำดเจ็บ

ระบบ Lane Assist อำจจะไม่สำมำรถตรวจจับเส้นเลน

หรือขอบถนนได้เสมอ บำงทีอำจจะคิดว่ำถนนขรุขระ 

โครงสร้ำงถนนบำงชนิด หรือวัตถุบำงชนิดเป็นเส้นเลน

หรือขอบถนน หำกพบกรณีดังกล่ำว ต้องปิดระบบ Lane 

Assist ทันที

สวิตช์ระบบ Lane Assist อยู่บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง เข้าสู่

หน้า "โหมดช่วยเหลือการขับขี่" จะสามารถเปิด/ปิดระบบ และเลือก

โหมดได้

กำรแจ้งเตือน

ระบบจะตรวจจับเส้นเลนด้านหน้า เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขการตรวจ

จับต่อไปนี้:

• ฟังก์ชันอยู่ในสถานะเปิด

• ความเร็วรถสูงกว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เส้นเลนชัดเจน ระบบตรวจพบเส้นเลนอย่างน้อย 1 เส้น

หากล้อรถใกล้จะทับเส้นหรือทับเส้นแล้ว ระบบจะเตือนผู้ขับให้รักษา

ทิศทางรถโดยเร็วเพื่อขับรถตามเส้นเลน เมื่อความเร็วรถต�่ากว่า 55 

กิโลเมตร/ชั่วโมง จะออกจากฟังก์ชันนี้

ระบบช่วยเตือนเม่ือรถออกนอกเลน+ระบบช่วยควบคุมรถ
เมื่อรถออกนอกเลน ([LDW]+[LDP])

ระบบจะตรวจจับเส้นเลนด้านหน้า เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขการตรวจ

จับต่อไปนี้:

• ฟังก์ชันอยู่ในสถานะเปิด

• ความเร็วรถสูงกว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เส้นเลนชัดเจน ระบบตรวจพบเส้นเลนอย่างน้อย 1 เส้น
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หากล้อรถใกล้จะทับเส้นหรือทับเส้นแล้ว ระบบจะควบคุมและปรับ

มุมเลี้ยวและส่งสัญญาณเตือน เพื่อช่วยขับรถให้ตรงเลน หากรถยนต์

เบนทิศทางจากช่องถนนเป็นอย่างมาก จะกระตุ้นฟังก์ชันแจ้งเตือน 

เมื่อความเร็วรถต�่ากว่า 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะออกจากฟังก์ชันนี้

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน+ระบบช่วยควบคุมรถ
ให้อยู่ในเลน ([LDW]+[LKA])*

ระบบจะตรวจจับเส้นเลนด้านหน้า ขอบถนนและรถยนต์ที่ขับสวน

ทางในเลนด้านข้างเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขการตรวจจับต่อไปนี้:

• ฟังก์ชันอยู่ในสถานะเปิด

• ความเร็วรถสูงกว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เส้นเลนหรือขอบถนนชัดเจน ระบบตรวจพบเส้นเลนหรือขอบ

ถนนอย่างน้อย 1 เส้น

หากล้อรถใกล้จะทับเส้น/ขอบถนนหรือทับเส้น/ขอบถนนแล้ว หรือ

รถยนต์ท่ีขับสวนทางในเลนด้านข้างก�าลังเข้าใกล้เส้นเลนตรงกลาง 

ระบบจะควบคุมและปรับมุมเลี้ยวและส่งสัญญาณเตือน เพื่อช่วยขับ

รถให้ตรงเลนหรือหลีกเลี่ยงฉุกเฉิน หากรถยนต์เบนทิศทางจากช่อง

ถนนเป็นอย่างมาก จะกระตุ้นฟังก์ชันแจ้งเตือน เมื่อความเร็วรถต�่า

กว่า 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะออกจากฟังก์ชันนี้

เมื่อระบบมีการแทรกแซงหลายครั้งภายในระยะเวลาหน่ึงและตรวจ

พบว่าผู้ขับไม่เคยควบคุมพวงมาลัย ระบบจะส่งสัญญาณเตือน

ข้อควรระวัง

• กรณีที่เลนเพิ่มขึ้นหรือเจอทางร่วม เป็นต้น ผู้ขับต้องควบคุม

รถยนต์ด้วยตนเอง

• กรณีที่เจอสภาพการจราจรที่ซับซ้อน (เช่น ปากทาง ถนนที่มี

การจราจรติดขัด) ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ด้วยตนเอง

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบ Lane Assist ในกรณีดังต่อไปนี้ 
แต่ระบบจะมีควำมจ�ำกัดหรือไม่ท�ำงำน

• ผู้ขับเปิดไฟเลี้ยวด้านที่ทับเส้นเลน

• ผู้ขับเปิดไฟฉุกเฉิน

• ผู้ขับเหยียบคันเร่งหรือเลี้ยวอย่างกะทันหัน หรือเหยียบแป้น

เบรกอย่างแรง

• ระบบตรวจพบว่าผู้ขับไม่ได้หมุนพวงมาลัยภายในระยะเวลาหน่ึง 
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(ภายใต้โหมด [LDW]+[LDP] หรือ [LDW]+[LKA])

• ผู้ขับหมุนพวงมาลัยเม่ือระบบควบคุมการบังคับเลี้ยว (ภายใต้

โหมด [LDW]+[LDP] หรือ [LDW]+[LKA])

• เส้นเลนเล็กเกินไป ช�ารุดหรือไม่ชัดเจน

• ขอบถนนไม่เรียบหรือเสียหาย

• เมื่อขับผ่านทางโค้งที่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบมาก หรือถนนที่แคบหรือ

กว้างเกินไป

• เพิ่งขับเข้าช่วงถนนที่มีเส้นเลนหรือขับผ่านถนนที่ไม่มีเส้นเลน

• รถยนต์เปลี่ยนเลนหรือหันเหเร็วเกินไป

• ต�าแหน่งเกียร์ไม่อยู่ในเกียร์เดินหน้า

• ความเร็วรถสูงกว่า 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือความเร็วรถสูงเกิน

ไป

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) อยู่

ในสถานะถูกกระตุ้นให้ท�างาน

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) 

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS) ขัดข้อง

แนะน�าให้ปิดระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในกรณีต่อไปนี้

• การขับขี่ในสไตล์สปอร์ต

• ขับในสภาพอากาศที่เลวร้าย

• ขับผ่านถนนขรุขระ

• ขับผ่านสถานที่ก่อสร้าง
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ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติเมื่อควำมเร็วต�่ำ (TJA)

ระบบควบคุมควำมเร็วอัจฉริยะเป็นระบบเสริมที่ช่วยกำร

ขับข่ี แต่ไม่สำมำรถขับแทนผู้ขับได้ เมื่อเลือกใช้งำน

ระบบควบคุมควำมเร็วอัจฉริยะ เน่ืองจำกควำมจ�ำกัด

ของกำรตรวจสอบและกำรควบคุมของระบบ ผู้ขับต้อง

จับพวงมำลัยและสังเกตสภำพโดยรอบของรถยนต์ตลอด

เวลำ ปรับแก้หรือควบคุมพวงมำลัยหำกจ�ำเป็น มิฉะนั้น 

อำจจะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุหรือกำรบำดเจ็บได้

• ปุ่มปรับความเร็ว (ต�าแหน่ง 1)

• สวิตช์ Pilot (ต�าแหน่ง 2)

สวิตช์ระบบอยู่บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง เข้าสู่หน้า "โหมดช่วย

เหลือการขับขี่" จะสามารถเปิด/ปิดระบบ

เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• ต้องตั้งค่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าบน

จอแสดงผลระบบเครื่องเสียงให้อยู่ในสถานะเปิด

• ระบบตรวจพบเส้นเลนทั้งด้านซ้ายและขวาของรถยนต์

• ต�าแหน่งเกียร์อยู่ในเกียร์เดินหน้า

กดสวิตช์ Pilot สั้นๆ จะสามารถเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่า (TJA) ได้ เมื่อเปิดใช้งานระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อ

ความเร็วต�่าจึงสามารถท�างานได้ กรณีที่เส้นเลนทั้งสองข้างด้านหน้า

ชัดเจน ระบบจะช่วยขับรถให้ตรงเลน เม่ือความเร็วรถต�่า หากด้าน

หน้ามีรถยนต์คันอื่นและเส้นเลนไม่ชัดเจน ระบบจะช่วยขับรถตามรถ

คันข้างหน้า

หมำยเหตุ กรณีท่ีได้เปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติ
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แบบแปรผันแล้ว หำกตรงตำมเงื่อนไขข้ำงต้น สำมำรถเปิดใช้งำน
ระบบควบคุมควำมเร็วอัจฉริยะได้โดยไม่ต้องกดสวิตช์ Pilot

เมื่อระบบตรวจพบว่าผู้ขับไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยอย่างต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะส่งเสียงเตือน

หมำยเหตุ ผู้ขับควรปรับควำมเร็วรถและระยะห่ำงจำกรถคันข้ำง
หน้ำตำมทัศนวิสัย สภำพอำกำศ สภำพกำรจรำจร ระบบควบคุม
ควำมเร็วอัจฉริยะจะไม่ตอบสนองต่อคนเดิน สัตว์ รถยนต์ที่จอดนิ่ง 
รถยนต์ท่ีวิ่งตัดหน้ำหรือรถยนต์ท่ีวิ่งสวนทำงในเลนเดียวกัน หำก
ระบบควบคุมควำมเร็วอัจฉริยะไม่สำมำรถลดควำมเร็วรถอย่ำง
เต็มท่ี ต้องเหยียบแป้นเบรกเพื่อช่วยเบรกรถ กรณีที่รถติด หำกมี
รถยนต์คันอื่นเปลี่ยนเลนเข้ำมำ อำจจะท�ำให้ระบบเบรกรถไม่ทัน
เน่ืองจำกรถยนต์ที่เปลี่ยนเลนเข้ำมำนั้นไม่ได้อยู ่พื้นที่ตรวจจับ 
ขณะนี้ ผู้ขับต้องเบรกรถเอง

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติเมื่อ
ควำมเร็วต�่ำในกรณีดังต่อไปนี้ แต่ระบบจะมีควำมจ�ำกัดหรือ
ไม่ท�ำงำน

• ผู้ขับเปิดไฟเลี้ยว

• ผู้ขับเปิดไฟฉุกเฉิน

• ผู้ขับเหยียบคันเร่งหรือเลี้ยวอย่างกะทันหัน หรือเหยียบแป้น

เบรกอย่างแรง

• ระบบตรวจพบว่าผู้ขับไม่ได้หมุนพวงมาลัยภายในระยะเวลาหนึ่ง

• ผู้ขับหมุนพวงมาลัยเมื่อระบบท�างาน

• เส้นเลนเล็กเกินไป ช�ารุดหรือไม่ชัดเจน

• เมื่อขับผ่านทางโค้งที่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบมาก หรือถนนที่แคบหรือ

กว้างเกินไป

• เพิ่งขับเข้าช่วงถนนที่มีเส้นเลนหรือขับผ่านถนนที่ไม่มีเส้นเลน

• รถยนต์อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง

• รถยนต์เปลี่ยนเลนหรือหันเหเร็วเกินไป

• เมื่อขับรถตามรถคันข้างหน้า รัศมีการเลี้ยวของรถคันข้างหน้า

แคบเกินไป

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) อยู่

ในสถานะถูกกระตุ้นให้ท�างาน

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) 

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS) ขัดข้อง
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แนะน�าให้ปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าในกรณี

ต่อไปนี้

• การขับขี่ในสไตล์สปอร์ต

• ขับในสภาพอากาศที่เลวร้าย

• ขับผ่านถนนขรุขระ

• ขับผ่านสถานที่ก่อสร้าง

• ขับรถบนทางลาดชันสูง ทางโค้งหรือถนนลื่น (เช่น ถนนที่มีหิมะ 

ถนนเปียก ถนนที่มีน�้าขัง)

• เมื่อขับรถบนทางป่าหรือพื้นที่ที่ไม่มีผิวถนน

ข้อควรระวัง

• กรณีที่เลนเพิ่มขึ้นหรือเจอทางร่วม เป็นต้น ผู้ขับต้องควบคุม

รถยนต์ด้วยตนเอง

• กรณีที่เจอสภาพการจราจรที่ซับซ้อน (เช่น ปากทาง ถนนที่มี

การจราจรติดขัด) ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ด้วยตนเอง

• เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันเพื่อขับรถตามรถคันข้างหน้า ผู้ขับต้อง

สังเกตสภาพรถยนต์ด้านข้างและด้านหลังด้วย และเตรียม

การที่จะควบคุมรถยนต์แทนระบบ
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ระบบช่วยเตือนเมื่อเส่ียงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะ
ขับขี่

ผู้ขับมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อควำมปลอดภัยของกำรขับข่ี

ทั้งหมด ถึงแม้ว่ำได้ติดตั้งระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำร

ชนรถยนต์คันหน้ำขณะขับขี่ แต่ผู้ขับต้องใส่ใจต่อกำร

ขับขี่และขับรถด้วยควำมระมัดระวัง ระบบนี้เป็นระบบ

ช่วยกำรขับขี่เท่ำนั้น ไม่สำมำรถป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ

ได้ และไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรชนได้ ต้องสังเกตสภำพ

ถนนตลอดเวลำ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือเหตุกำรณ์

ฉุกเฉิน

หำกเบรกรถอย่ำงกะทันหันเมื่อระบบช่วยเตือนเมื่อเส่ียง

ต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะขับขี่ท�ำงำนอยู่ อำจจะ

ท�ำให้ผู ้โดยสำรได้รับบำดเจ็บ ดังน้ัน ต้องขับรถด้วย

ควำมระมัดระวัง และผู้โดยสำรทุกคนต้องคำดเข็มขัด

นิรภัยอย่ำงถูกต้อง

โปรดปิดระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คัน

หน้ำขณะขับขี่เม่ือรถยนต์ถูกลำกจูง ระหว่ำงกำรลำกจูง 

อำจจะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของท่ำนหรือรถยนต์ที่

ลำกจูงและควำมปลอดภัยของผู้คนรอบข้ำง

ห้ำมทดสอบระบบช่วยเตือนเม่ือเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์

คันหน้ำขณะขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

สวิตช์ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่อยู่

บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง เข้าสู่หน้า "โหมดช่วยเหลือการขับขี่" 

จะสามารถเปิด/ปิดระบบ และเลือกโหมดได้

กำรแจ้งเตือน

เมื่อระบบตรวจพบว่ารถยนต์ของท่านมีความเสี่ยงที่จะชนกับรถคัน

ข้างหน้าที่อยู่ในเลนเดียวกันหรือคนเดินด้านหน้า ระบบจะส่งเสียง

เตือนเพื่อเตือนให้ผู ้ขับขี่ชะลอความเร็วและรักษาระยะห่างและ

ความเร็วที่ปลอดภัยจากรถคันข้างหน้าหรือคนเดินด้านหน้า
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กำรแจ้งเตือน+ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ

เมื่อระบบตรวจพบรถยนต์ของท่านมีความเสี่ยงที่จะชนกับรถคันข้าง

หน้าที่อยู่ในเลนเดียวกันหรือคนเดินด้านหน้า ระบบเบรกจะชะลอ

ความเร็วรถโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุรถชนหรือบรรเทา

ความเสียหายจากการชน เม่ือเบรกรถจนจอดนิ่ง ระบบจะควบคุม

รถยนต์ให้จอดนิ่งภายในระยะเวลาสั้นๆ จากนั้น จะให้ผู้ขับควบคุม

รถยนต์เอง

เมื่อครบเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ระบบจะลดควำมเร็วโดยอัตโนมัติ

• ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

และควบคุมการลื่นไถล (TCS) อยู่ในสถานะเปิด และไม่มีการ

ขัดข้อง

• รถยนต์อยู่ในต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ว่าง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่พองตัว

หมำยเหตุ ในบำงกรณี ผูขั้บอำจจะคำดไม่ถงึหรอืไม่อยำกจะเบรกรถ 
หำกระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำขณะขับขี่
ก�ำลังเบรกรถอย่ำงแรง เมื่อสภำพเอื้ออ�ำนวย ผู้ขับสำมำรถเหยียบ
คนัเร่งอย่ำงแรงหรอืหมนุพวงมำลยัเพือ่ยกเลิกระบบชัว่ครำว

ถงึแม้ได้เปิดใช้งำนระบบช่วยเตอืนเมือ่เสีย่งต่อกำรชนรถยนต์
คนัหน้ำขณะขับขีใ่นกรณดีงัต่อไปนี ้แต่ระบบจะมคีวำมจ�ำกดั
หรอืไม่ท�ำงำน

• รถคันข้างหน้าวิ่งสวนทาง ข้ามเลนหรือตัดหน้ากะทันหัน

• รถคันข้างหน้าเดินทางไม่ตรงเลน (เช่น ตัดข้ามเลน ฯลฯ) และ

จอดรถไม่เป็นระเบียบ (เช่น จอดบนถนน)

• รถคันข้างหน้าไม่อยู่ในเลนเดียวกันกับรถของท่าน หรือถูกบดบัง

บางส่วน

• รถยนต์ด้านหน้าไม่ใช่รถยนต์ขนาดมาตรฐาน (เช่น รถดัดแปลง)

• รถยนต์ที่มีแชสซีสูง

• รถยนต์ด้านหน้าเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่และอยู่ใกล้กัน (เช่น รถ

พ่วง รถกึ่งพ่วง รถลาก รถปูน รถขยะ ฯลฯ)

• รถยนต์ด้านหน้าเป็นยานพาหนะที่หายากบนท้องถนน (เช่น 

เกวียนที่ลากด้วยวัว เกวียนที่ลากด้วยม้า หรือยานพาหนะอื่นๆ)

• รถยนต์ด้านหน้าเป็นจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถแบบล้อเล็ก 

(เช่น กระเป๋าเดินทาง รถเข็นช็อปปิ้ง หรือรถเข็น เป็นต้น)

• น�้าที่กระเด็นขึ้นจากล้อรถรอบๆ ท�าให้โครงร่างของล้อด้านหน้า
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ไม่ชัดเจน

• รถยนต์ด้านหน้าไม่เปิดไฟท้ายในเวลากลางคืนหรือเมื่อขับใน

อุโมงค์

• ไฟท้ายของรถยนต์ด้านหน้าเป็นไฟ LED หรือไฟสีอื่นๆ ท่ีท�าขึ้น

เอง

• ขับรถบนถนน (มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเยอะ) ในตอนกลางคืน และไฟ

ถนนกะพริบ

• คนเดินไม่ได้อยู่ข้างหน้ารถ หรือไม่สามารถมองเห็นคนเดินได้

อย่างสมบูรณ์

• คนที่ไม่ยืนตรง หรือเด็กที่มีความสูงต�่า ฯลฯ

• กลุ่มคน หรือคนเดินในที่ร่มเงา หรือคนเดินในที่มืด

• มีสัตว์ด้านหน้ารถยนต์

• วตัถรูุปร่างพเิศษหรอืสิง่กดีขวางทีพ่ืน้ (เช่น แบรเิออร์ เสากั้น แถบ

กั้น ก้อนหินใหญ่ สิ่งของกระจัดกระจาย เป็นต้น)

• ด้านหน้าเป็นป้าย แผงกั้นถนน สะพาน อาคาร เป็นต้น

• ขับรถบนเนินเขา ทางขึ้น-ลงสะพานหรือทางโค้ง

• รถยนต์อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง

• รถยนต์ก�าลังเบรกหรือเร่งความเร็วอย่างกะทันหัน
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ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถแบบสัญญำณเตือนกะ
ระยะถอยหลัง

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถท�ำหน้ำที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง อัลตรำโซนิกเซ็นเซอร์อำจไม่สำมำรถ

ตรวจจับสิ่งกีดขวำงบำงชนิด เช่น เสำเล็ก วัตถุเล็กๆ 

ใกล้พื้น วัตถุที่อยู่เหนือประตูท้ำยหรือวัตถุที่ไม่สะท้อน

คลื่น

ห้ำมมีสิ่งสกปรก หรือน�้ำแข็งบนอัลตรำโซนิกเซ็นเซอร ์

หำกมีครำบปิดทับบนผิวอัลตรำโซนิกเซ็นเซอร์ อำจจะ

ส่งผลกระทบต่อกำรท�ำงำนปกติ เมื่อล้ำงรถยนต์ ควร

พยำยำมหลีกเลี่ยงไม่ให้ปืนฉีดน�้ำแรงดันสูงฉีดน�้ำไปยัง

อัลตรำโซนิกเซ็นเซอร์โดยตรง

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถด้ำนหลัง

สัญญาณเตือนกะระยะถอยหลังที่กันชน ท�าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่

ด้านหลังของรถยนต์ว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ หากระบบตรวจพบสิ่ง

กีดขวาง ระบบจะค�านวณระยะห่างระหว่างท้ายรถกับสิ่งกีดขวาง 

และส่งเสียงเตือน

หมำยเหตุ ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถและระบบช่วยเหลือใน
กำรขับขี่ RDA จะไม่สำมำรถใช้งำนได้เมื่อเปิดใช้โหมดลำกจูง

กำรท�ำงำนของระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถด้ำนหลัง

หากเลือกต�าแหน่งเกียร์ R ระบบช่วยเหลือในการจอดรถด้านหลังจะ

เริ่มท�างานโดยอัตโนมัติ หลังจากออกจากต�าแหน่งเกียร์ R จะปิดการ

ท�างานของระบบ ระบบช่วยเหลือในการจอดรถจะส่งเสียงเตือนหนึ่ง

ครั้งหลังได้เลือกต�าแหน่งเกียร์ R เพื่อเตือนว่าระบบได้เริ่มท�างานแล้ว 

หากตรวจพบสิ่งกีดขวาง ระบบจะส่งเสียงเตือนผู้ขับขี่

หมำยเหตุ หลังจำกเลือกต�ำแหน่งเกียร์ถอยหลัง ระบบจะส่งเสียง
ยำวติดต่อกันประมำณ 3 วินำที แสดงว่ำระบบขัดข้อง กรุณำ
ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อท�ำกำรตรวจสอบ
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ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถด้ำนหลัง

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันระบบช่วยเหลือในการจอดรถ เมื่อพบส่ิง

กีดขวาง ระบบจะส่งเสียงท่ีมีความถี่ที่แตกต่างกัน (อาจมีมุมอับ

สายตา)

• หากตรวจพบสิ่งกีดขวางท่ีระยะ 1.5 เมตรจากท้ายรถ หรือที่

ระยะ 60 เซนติเมตรจากมุมเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน เมื่อ

รถยนต์ยิ่งเข้าใกล้สิ่งกีดขวาง ความถี่ของเสียงเตือนจะยิ่งเร็ว

• หากสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะ 30 เซนติเมตรจากกันชนหลัง ระบบ

จะส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง

ระบบกล้องมองภำพรอบทิศทำง*

กล้องมองภำพรอบทิศทำงท�ำหน้ำที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง ขอบเขตมุมมองของกล้องมีขีดจ�ำกัด และ

ไม่สำมำรถตรวจจับสิ่งกีดขวำงที่อยู่นอกขอบเขต

ถึงแม้ว่ำจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงสำมำรถแสดงภำพ 

360 องศำของรอบๆ รถ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรขับขี่ 

โปรดใส่ใจกับสภำพถนนจริงในขณะนั้น

เมื่อเปิดใช้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง จอแสดงผลระบบเครื่อง

เสียงจะแสดงภาพ 360 องศาของรอบๆ รถเพื่อช่วยผู้ขับสังเกตสภาพ 

รอบๆ รถยนต์อย่างสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ 

สามารถแตะปุ่มกดบนหน้าจอเพ่ือเปิดดูภาพรอบๆ รถจากมุมมองที่

แตกต่างกัน

สามารถเปิดใช้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• เลือกเกียร์ R

• แตะไอคอนมุมมอง 360 องศา
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• ในหน้าตั้งค่า สามารถเปิดใช้ฟังก์ชันการเปิดกล้องมองภาพรอบ

ทิศทางโดยอัตโนมัติโดยการเปิดไฟเลี้ยวในขณะความเร็วรถต�่า 

ซึ่งสามารถเปิดไฟเลี้ยวซ้าย/ขวาเมื่ออยู่ในเกียร์เดินหน้า

ในหน้าแสดงกล้องมองภาพรอบทิศทาง แตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อตั้ง

ค่าฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับระบบ

หมำยเหตุ เมื่อปุ่มเปล่ียนเกียร์อยู่ต�ำแหน่งเกียร์เดินหน้ำ ไม่ว่ำใน
กรณีใด เมื่อควำมเร็วรถสูงกว่ำ 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง กล้องมอง
ภำพรอบทิศทำงจะใช้งำนไม่ได้
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ระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ (RDA)*

ข้อมูลทั่วไป

อำคำรริมทำงบำงประเภท (เช่น แผงก้ันสูง) สภำพ

อำกำศ น�้ำหนักบรรทุก สภำพถนน (เช่น ถนนท่ีนูนขึ้น

หรือทำงโค้ง) อุปกรณ์คลุมรถยนต์ เป็นต้น จะส่งผลกระ

ทบต่อผลกำรตรวจจับของเซ็นเซอร์ระบบช่วยเหลือใน

กำรขับขี่ RDA จนท�ำให้ระบบส่งเสียงเตือนผิด

เมื่อมีรถยนต์วิ่งตำมหลังอย่ำงเร็ว ระบบอำจจะไม่

สำมำรถส่งสัญญำณเตือน เมื่อขับผ่ำนทำงโค้งท่ีมีรัศมีวง

เลี้ยวแคบมำก ก็อำจจะไม่สำมำรถส่งสัญญำณเตือนได้

เช่นกัน

ระบบจะไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ เม่ือรถยนต์ถูก

ลำกจูง

ระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ RDA สำมำรถช่วยผู ้ขับ

สังเกตสภำพโดยรอบเท่ำนั้น ผู้ขับต้องสังเกตสภำพโดย

รอบของรถยนต์ตลอดเวลำและขับรถอย่ำงปลอดภัย

เซ็นเซอร์เรดำร์ในกันชนหลังอำจจะเกิดควำมเสียหำย

หรือผิดต�ำแหน่งได้เนื่องจำกกำรชน ระบบอำจได้รับผล 

กระทบหรือปิดกำรท�ำงำนโดยอัตโนมัติ

ห้ำมติดวัตถุใดๆ บนไฟเตือน เพ่ือไม่ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภำพกำรแจ้งเตือนของระบบ

เพื่อให้แน่ใจว่ำเซ็นเซอร์เรดำร์สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงถูก

ต้อง ควรรักษำกันชนหลังให้ปรำศจำกหิมะและน�้ำแข็ง 

และไม่ถูกบดบัง

กันชนหลังต้องใช้สี ท่ีบริษัทฯ อนุญำตให้ใช้เท ่ำนั้น  

มิฉะนั้น ฟังก์ชันของระบบอำจจะถูกจ�ำกัดหรือมีจุด

บกพร่อง
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กำรปิดและเปิดระบบ

สวิตช์ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA เป็นสวิตช์ที่อยู่บนจอแสดงผล

ระบบเครื่องเสียง ซึ่งสามารถเปิดหรือปิดระบบหรือระบบย่อยได้ใน

หน้าตั้งค่าระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA

หมำยเหตุ ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถและระบบช่วยเหลือใน
กำรขับขี่ RDA จะไม่สำมำรถใช้งำนได้เมื่อเปิดใช้โหมดลำกจูง

ระบบช่วยเหลือด้ำนควำมปลอดภัยในมุมอับสำยตำ

ค�ำอธิบำยฟังก์ชัน

ระบบช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในมุมอับสายตาประกอบด้วย

ฟังก์ชันช่วยเหลือด้านความปลอดภัยแบบแอคทีฟ 2 ชนิด ได้แก่ 

ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD) และระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการ

เปลี่ยนเลน (LCA) ซึ่งท�าหน้าที่เตือนผู้ขับขี่ รถที่อยู่ด้านหลังเฉียงข้าง

และด้านข้างของรถท่าน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่การขับขี่ในหลาย

เลนในทิศทางเดียวกัน

ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD) ท�าหน้าที่แจ้งเตือนรถยนต์ในมุม

อับสายตา (ต�าแหน่ง 1) ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน 

(LCA) ท�าหน้าที่แจ้งเตือนรถยนต์ที่เข้าใกล้อย่างรวดเร็วในเลนซ้าย

หรือขวาที่อยู่ติดกัน (ต�าแหน่ง 2)
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กำรแจ้งเตือน

ระหว่างการขับขี่ (ความเร็วรถเกิน 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง) เมื่อระบบ

ตรวจพบว่ามีรถอยู่ในมุมอับสายตาของกระจกมองข้างหรือรถคันข้าง

หลังที่ก�าลังเข้าใกล้อย่างรวดเร็วในเลนที่อยู่ติดกัน ไฟเตือนด้านที่

เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น ขณะนี้ หากเปิดไฟเลี้ยวในด้านเดียวกัน ไฟเตือน

จะกะพริบเพื่อเตือนผู้ขับขี่ว่าการเปลี่ยนเลนต่อไปจะเป็นอันตราย

มาก

หมำยเหตุ เม่ือควำมเร็วรถของท่ำนสูงกว่ำรถยนต์ท่ีอยู่ในมุมอับ
สำยตำอย่ำงมำกและก�ำลังขับแซง ไฟเตือนจะไม่สว่ำงขึ้น
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ระบบช่วยเหลือในกำรขับขี่ RDA

ค�ำอธิบำยฟังก์ชัน

ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ RDA ประกอบด้วยระบบเตือนเมื่อมีรถใน

จุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) และระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถใน

จุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) 

ระหว่างการถอยหลัง ระบบเตือนเม่ือมีรถในจุดอับสายตาขณะถอย

หลัง (RCTA) จะตรวจสอบรถท่ีก�าลังเข้าใกล้ด้านหลังซ้ายและขวา

ของรถผ่านเซ็นเซอร์และจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อรถมีความเสี่ยงที่จะ

ถอยหลัง ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง 

(RCTB) เป็นฟังก์ชันขยายของระบบ RCTA ขณะที่ส่งสัญญาณเตือน

แล้ว หากผู้ขับขี่ไม่ใช้มาตรการหลีกเลี่ยงอันตราย ระบบจะเบรก

ฉุกเฉินเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการชน
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กำรแจ้งเตือน

เมื่อมีความเสี่ยงในการถอยหลัง ไฟเตือนที่ด้านที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น 

และสัญลักษณ์ค�าเตือนรูปสามเหลี่ยมจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

ระบบเครื่องเสียงพร้อมกัน หากผู้ขับขี่ไม่ใช้มาตรการหลีกเลี่ยง

อันตราย ระบบจะท�าการเบรกฉุกเฉิน
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ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อกำรชนรถยนต์คันหลังขณะ
ขับขี่ (RCW)

ค�ำอธิบำยฟังก์ชัน

ในระหว่างการขับขี่ เมื่อรถคันอื่นในเลนเดียวกันเข้าใกล้รถของท่าน

และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการชนกัน ระบบช่วยเตือนเม่ือเสี่ยงต่อการ

ชนรถยนต์คันหลังขณะขับขี่ (RCW) จะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนผู้

ขับขี่ว่าจะมีอันตราย ในขณะเดียวกันก็สามารถเตือนรถคันข้างหลังให้

ขับอย่างปลอดภัย

กำรแจ้งเตือน

เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนกัน แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความ

เตือนพร้อมส่งเสียงเตือนด้วย ไฟเลี้ยวด้านหลังจะกะพริบเพื่อเตือน

รถคันข้างหลัง
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ระบบเตือนกำรเปิดประตู DOW

ค�ำอธิบำยฟังก์ชัน

เมื่อรถจอดนิ่ง ระบบเตือนการเปิดประตู (DOW) จะตรวจสอบ

รถยนต์ ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ คนเดิน หรือวัตถุอื่นๆ ท่ีเข้าใกล้รถของ

ท่านจากด้านหลังผ่านเซ็นเซอร์ที่ด้านข้าง และจะส่งสัญญาณเตือน

เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนขณะเปิดประตู เพื่อหลีกเลี่ยงการชน

กัน

กำรแจ้งเตือน

เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดการชน ไฟเตือนที่ด้านที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น 

หากเปิดประตูต่อ ไฟเตือนจะกะพริบพร้อมส่งเสียงเตือน
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ระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลมยำง (TPMS)

ระบบ TPMS ไม่สำมำรถแทนกำรตรวจสอบสภำพยำง

และแรงดันลมยำงของท่ำนได้

กรณีที่ใช ้อุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุที่คล้ำยกับ TPMS 

ภำยในรถหรือรอบๆ รถ ระบบตรวจสอบควำมผิดปกติ

ของลมยำงอำจจะผิดปกติ  และส ่งสัญญำณเตือน

ชั่วครำว

ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางจะตรวจสอบแรงดันลมยาง

โดยอาศัยคลื่นวิทยุและเทคโนโลยีการตรวจจับ เซ็นเซอร์ของระบบ

ตรวจสอบความผิดปกติของลมยางท�าหน้าที่ตรวจสอบแรงดันลมยาง 

และส่งข้อมูลแรงดันลมยางไปที่ตัวรับสัญญาณของรถยนต์ ท่าน

สามารถอ่านค่าแรงดันลมยางได้ที่เมนูข้อมูลรถยนต์บนแผงหน้าปัด 

ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางจะส่งสัญญาณเตือนแรงดัน

ลมยางต�่าเกินไป แต่ไม่สามารถแทนการบ�ารุงรักษายางทั่วไป โปรด

อ้างอิงที่ “ยางรถ” ในบท “การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา”

หมำยเหตุ ระบบ TPMS ท�ำหน้ำที่เตือนผู้ขับในขณะที่แรงดันลม
ยำงต�่ำเท่ำนั้น ซึ่งไม่สำมำรถเติมลมยำงได้

 กรณีที่ไฟเตือนระบบตรวจสอบความผิดปกติของลม

ยางสว่างขึ้นและแสดงข้อความเตือน “XX Tyre Pressure Low” 

ต้องจอดรถทันทีและตรวจสอบแรงดันลมยาง และเติมลมยางให้ถึง

ค่าแรงดันลมที่ถูกต้อง ป้ายบอกแรงดันลมยางที่ติดอยู่บนเสา B ได้

ระบุแรงดันลมยางที่ถูกต้อง (ขณะยางเย็น)

หากใช้ยางที่มีแรงดันไม่เพียงพอ จะท�าให้ยางร้อนเกินไปและท�าให้

ยางเกิดการขัดข้อง นอกจากนี้ หากแรงดันลมยางไม่เพียงพอ จะ 

สิ้นเปลืองพลังงานมากข้ึนและลดอายุการใช้งานของยาง และอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมและประสิทธิภาพการเบรก

กำรเรียนรู้ด้วยตนเองของอุปกรณ์ TPMS

เม่ือเปล่ียนเซ็นเซอร์ของระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง

และตัวรับสัญญาณ หรือสลับยาง ต้องท�าการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

อุปกรณ์ TPMS รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง
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กำรบรรทุกสัมภำระ

ห้ำมบรรทุกสิ่งของเกินน�้ำหนักของรถยนต์หรือเกินขีด

จ�ำกัดภำระของเพลำหน้ำและหลัง มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้

รถยนต์เสียหำยหรือท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ

กำรบรรทุกสัมภำระลงในห้องเก็บสัมภำระ

ในกรณีที่วำงสิ่งของไว้ในเขตวำงสัมภำระที่ด้ำนหลัง

เบำะนั่งด้ำนหลัง ต้องปรับพนักพิงหลังของเบำะนั่งด้ำน

หลังให้ตรงและล็อกให้แน่น

เมื่อบรรทุกสัมภาระลงในห้องเก็บสัมภาระ ต้องพยายามวางสัมภาระ

ให้ต�่าที่สุดและในต�าแหน่งข้างหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงสัมภาระเคลื่อนที่ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน

เมื่อบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่และหนัก ต้องขับรถด้วยความ

ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเบรกรถอย่างฉุกเฉินหรือการเร่งความเร็ว

อย่างกะทันหัน

ข้อควรระวัง

เมื่อบรรทุกสัมภาระ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรที่เกี่ยวข้อง ห้าม

ขับรถขณะที่ฝากระโปรงหลัง (หรือประตูท้าย) เปิดอยู่

กำรบรรทุกสัมภำระภำยในรถ

ไม่บรรทุกอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือกระเป๋ำที่ไม่ได้ยึดอย่ำง

แน่นหนำ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรบำดเจ็บจำกกำรเบรกรถ

อย่ำงฉุกเฉิน กำรเลี้ยวอย่ำงกะทันหันหรืออุบัติเหตุ

หำกจะบรรทุกของในรถ ห้ำมบังสำยตำของผู้ขับขี่และผู้

โดยสำร และผู้โดยสำรทั้งหมดต้องนั่งด้วยท่ำนั่งที่ถูกต้อง

การท่ีพับเก็บเบาะน่ังด้านหลังจะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมาก

ขึ้น โปรดอ้างอิง "เบาะนั่ง" ในบท "เบาะนั่งและกลไกป้องกัน"
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อุปกรณ์เตือนภัย

ป้ำยเตือนสำมเหลี่ยม

ป้ายเตือนสามเหลี่ยมอยู่ในห้องเก็บสัมภาระ

กรณีที่รถยนต์ของท่านพบปัญหาและต้องจอดรถข้างทาง หาก

เงื่อนไขเอื้ออ�านวย ให้วางป้ายเตือนสามเหลี่ยมให้ห่างจากด้านหลัง

ของรถประมาณ 50 ถึง 150 เมตร และกดปุ่มไฟฉุกเฉิน  เพื่อเตือน

รถยนต์คันอื่น
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กำรลำกจูงและกำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

กำรลำกจูงรถยนต์

ห้ำมลำกจูงรถยนต์โดยวิธีกำรลำกจูงแบบยกล้อหน้ำขึ้นและขนส่งด้วยรถบรรทุกเท่ำนั้น มิฉะนั้น อำจท�ำให้เกียร์ไฟฟ้ำเกิดควำม

เสียหำย หำกต้องลำกจูงในกรณีฉุกเฉิน ควำมเร็วในกำรลำกจูงรถควรต�่ำกว่ำ 5 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และเวลำในกำรลำกจูงไม่ควร

เกินครั้งละ 3 นำที

เมื่อผลักรถหรือใช้ห่วงลำกจูงเพ่ือลำกจูงรถยนต์ ควรใส่เข็มขัดนิรภัยด้ำนผู้ขับเข้ำตัวล็อกและรักษำไว้ในสถำนะล็อก เปลี่ยนเกียร์

ไปที่ต�ำแหน่ง N และปลด EPB มิฉะนั้น อำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อรถยนต์
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ห่วงลำกจูง

ห้ำมใช้เชือกที่พันกันเป็นเกลียวในกำรลำกรถ มิฉะนั้น อำจท�ำให้ห่วงลำกจูงหลุด

รถยนต์ของท่านมีรูส�าหรับการลากจูงที่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ ซึ่งใช้ส�าหรับห่วงลากจูงที่อยู่ในกล่องเครื่องมือ กล่องเครื่องมือวางอยู่ใต้พรม

ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ก่อนที่จะติดตั้งห่วงลากจูง ให้ถอดฝาปิดบนกันชนออก ระหว่างการถอด ให้กดด้านหนึ่งของฝาปิดก่อน แล้วจึงถอดอีก

ด้านหนึ่ง จากนั้นเปิดฝาปิดตามทิศทางที่แสดงในรูป หลังจากนั้น น�าห่วงลากจูงผ่านรูสี่เหลี่ยมและหมุนเข้ารูเกลียวบนคานกันชนของกันชน (ดังที่

แสดงในรูป) แน่ใจว่าได้หมุนห่วงลากจูงแน่นแล้ว

หมำยเหตุ ฝำปิดที่ถอดออก มีสำยพลำสติกเชื่อมต่อกับกันชน

ห่วงลากจูงมีไว้ส�าหรับใช้เป็นจุดลากจูงเพื่อลากจูงรถของท่านเมื่อเกิดการขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อลากจูงรถยนต์คันอื่น 

รถยนต์สามารถลากจูงโดยใช้คานลากแข็ง หากไม่มีคานลากแข็ง สามารถใช้เชือกเพื่อการลากจูงได้
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กำรลำกจูง

เมือ่ลำกจูงรถยนต์ รถลำกจงูห้ำมออกตวัหรอืเร่งควำมเรว็

อย่ำงกะทันหัน เพื่อหลีกเล่ียงกำรเกิดควำมเสียหำยต่อ

รถยนต์

ห้ำมลำกจูงรถโดยให้สี่ล้อสัมผัสกับพื้น เพื่อหลีกเลี่ยง

ควำมเสียหำยต่อมอเตอร์ขับเคลื่อน

กำรลำกจูงแบบยกล้อหน้ำขึ้น

 เมื่อลำกจูงโดยวิธียกล้อหน้ำขึ้น ห้ำมให้แบตเตอรี่ไฟฟ้ำ

แรงดันสูงสัมผัสกับพื้น

หากต้องการลากจูงรถยนต์ วิธีลากจูงที่ดีที่สุดคือการลากจูงแบบยก

ล้อหน้าขึ้น เมื่อยกล้อหน้าขึ้น ล้อขับเคลื่อนควรห่างจากพื้น (รถคันนี้

เป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง) และเปิดไฟฉุกเฉิน ผู้โดยสารห้ามอยู่

ในรถที่ถูกลากจูง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้รถยนต์เสียหายหรือเกิดการ

บาดเจ็บ
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กำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

หากรถยนต์ของท่านต้องการขนส่ง แนะน�าให้ใช้รถบรรทุกเฉพาะมา

ท�าการขนส่ง เมื่อยึดรถยนต์บนรถบรรทุก ควรปฏิบัติตามวิธีดังต่อไป

นี้

1 เปิดใช้งานเบรกมือ กดปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไปที่ต�าแหน่งเกียร์ P

2 จัดวางบล็อกหนุนล้อ (1) แผ่นยางกันลื่น (2) บนบริเวณรอบๆ ล้อ

รถตามรูป

3 เช่ือมสายโยง (3) รอบๆ ยางและผูกยึดกับรถบรรทุก ดึงสายให้

แน่นจนยึดรถยนต์ให้คงที่
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กำรพ่วงแบตเตอรี่

ห้ำมสตำร์ทรถยนต์โดยกำรผลักดันหรือกำรลำกจูง

ให้แน่ใจว่ำข้ัวแบตเตอรี่ทั้งสองมีแรงดันเท่ำกัน (12V) 

และสำยพ่วงแบตเตอรี่เป็นสำยพ่วงที่อนุญำตใช้กับ

แบตเตอรี่รถยนต์ 12V

แน่ใจว่ำบริเวณห้องเครื่องยนต์ไม่มีประกำยไฟ

แน่ใจว่ำสำยพ่วงแบตเตอรี่ได้เชื่อมต่ออย่ำงแน่นหนำ 

และไม่สัมผัสกันหรือสัมผัสชิ้นส่วนเคลื่อนที่ได ้อื่นๆ  

มิฉะน้ัน อำจท�ำให้เกิดประกำยไฟ และท�ำให้เกิดไฟไหม้

หรือระเบิดได้

เมื่อแบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้า สามารถใช้สายพ่วงแบตเตอรี่เพื่อเชื่อม

ต่อแบตเตอรี่ของรถยนต์คันอ่ืนหรือแบตเตอรี่ภายนอกเพื่อสตาร์ท

รถยนต์

ปิดระบบเพาเวอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์ และปฏิบัติ

ตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

1 ใช ้สายพ่วงแบตเตอรี่สีแดงเพื่อเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของ

แบตเตอรี่ท้ังสองตัว ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่สีด�าเชื่อมต่อขั้วลบ (-) 

แบตเตอร่ีของรถยนต์ที่จ่ายไฟ (A) กับจุดต่อกราวด์ที่เหมาะสม 

(เช่น เสื้อชุดแร็คพวงมาลัย หรือพ้ืนที่ที่ไม่ได้ท�าสีของรถยนต์) 

ของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า (B) พยายามอยู่ห่างจากแบตเตอรี่

และสายเบรก
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2 สตาร์ทรถยนต์ที่จ่ายไฟและให้เดินเบาหลายนาที

3 สตาร์ทรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า หากสตาร์ทรถยนต์ไม่ติดหลาย

คร้ัง อาจจะต้องน�ารถยนต์ไปท�าการซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

4 หลังสตาร์ทรถยนต์ทั้งสองคันได้ตามปกติ ปิดปุ ่มสตาร์ทของ

รถยนต์ที่จ่ายไฟ

5 ปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ขั้นตอนการถอดตรงข้ามกับขั้นตอนการ

เชื่อมต่อ ต้องปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ที่ขั้วลบสีด�าออกจากจุดต่อ

กราวด์ของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้าก่อน

ข้อควรระวัง

ก่อนที่จะปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ห้ามเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ของ

รถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า

หมำยเหตุ หลังจำกสตำร์ทรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้ำ แนะน�ำให้ปิด
ไฟส่องสว่ำง ระบบปรับอำกำศและเครื่องใช้ไฟฟ้ำอื่นๆ ให้รถยนต์
ท�ำงำนเป็นเวลำ 1-2 ชั่วโมง เพื่อฟื้นฟูแบตเตอรี่ หลังจำกชำร์จ
เต็มแล้ว ถ้ำยังไม่สำมำรถสตำร์ทรถยนต์ได้ กรุณำติดต่อศูนย์
บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
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กำรซ่อมแซมยำง

รถยนต์คันนี้มีฝาครอบล้อขนาดใหญ่ ที่มีความต้านทานแรงลมต�่า ซ่ึง

ถูกยึดด้วยคลิป หากต้องการถอดและติดตั้งฝาครอบล้อ ควรระวังดัง

ต่อไปนี้:

1 เมื่อถอดฝาครอบ ต�าแหน่งที่คล้ายกับต�าแหน่ง 1 เป็นจุดดึงที่ดี

ที่สุด โปรดหลีกเลี่ยงการดึงที่ต�าแหน่งอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงฝาครอบ

เกิดความเสียหาย

2 เมื่อถอดฝาครอบ ให้ดึงจุดดึงที่ดีที่สุด 5 จุดบนฝาครอบออก และ

ถอดฝาครอบล้อออกหลังจากดึงออกทั้งหมด

3 เมื่อติดต้ังฝาครอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วสามารถยื่นออก

จากฝาครอบและเข้าล็อก

หมำยเหตุ เมื่อรถออกจำกโรงงำน ยำงกันฝุ่นท่ีวำล์วค่อนข้ำงแน่น 
จึงแนะน�ำให้ถอดฝำครอบล้อออกในระหว่ำงกำรเติมลมครั้งแรก 
จำกนั้น คลำยยำงกันฝุ่นออกเมื่อมีพื้นที่เพียงพอ

หมำยเหตุ หำกต้องกำรใช้แรงมำกในกำรดึงฝำครอบล้อ โปรดใช้
เครื่องมือที่เหมำะสมในกำรดึงและกำรถอด หลีกเลี่ยงกำรขีดข่วน
ที่ฝำครอบเมื่อท�ำกำรดึง
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เครื่องมือ (รวมเครื่องมือซ่อมแซมยำง)

1 ปั๊มเติมลมไฟฟ้า

2 เครื่องมือถอดนัตล้อ

3 ถังกาวซีล

4 ห่วงลากจูง

กำรซ่อมแซมยำง

1 ฉีกฉลากที่ก้นถังกาวซีลออกและติดบนพวงมาลัย เพ่ือเตือนผู้ขับ

ว่าห้ามขับเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2 เชื่อมต่อท่อลมของปั๊มเติมลมไฟฟ้าเข้าถังกาวซีล คว�่าหัวถังกาว

ซีลลง เพ่ือประกอบเข้าร่องล็อกของปั ๊มเติมลมไฟฟ้า คลาย 

ฝาครอบกันฝุ่นของวาล์วยาง เช่ือมต่อหัวต่อท่อของถังกาวซีลกับ

วาล์วยาง ตรวจสอบว่าสวิตช์เปิดปิดปั ๊มเติมลมไฟฟ้าอยู ่ใน

สถานะปิด (กด “O” ลง) หรือไม่ จากนั้น เสียบปลั๊กปั๊มเติมลม

ไฟฟ้าเข้าช่องจ่ายไฟ 12V และเปิดระบบเพาเวอร์
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หมำยเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงแบตเตอร่ีจ่ำยกระแสไฟฟ้ำมำกเกิน
ควร แนะน�ำให้สตำร์ทรถยนต์

3 กดเปิดสวิตช์เปิดปิดของปั๊มเติมลมไฟฟ้า (กด “—” ลง) และเริ่ม

เติมกาวซีลลงยาง ระยะเวลาการเติมกาวซีลจนหมดถังกาวซีล

ประมาณ 30 วินาที การเติมลมยางให้ถึงค่าแรงดันที่ก�าหนด จะ

ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

หมำยเหตุ เมื่อเกจวัดแรงดันปั๊มเติมลมเริ่มท�ำงำน แรงดันอำจ
ถึง 600 kPa (6 bar) จำกนั้นแรงดันจะกลับสู่ปกติ

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

หมำยเหตุ หำกแรงดันลมยำงไม่ได้แรงดันท่ีก�ำหนดภำยใน 10 
นำที กรุณำถอดชิ้นส่วนซ่อมแซมยำงออกและให้รถยนต์
เคลื่อนที่จนยำงรถหมุนครบ 1 รอบแล้วจึงเติมลมต่อ หำกยัง
ไม่ถึงแรงดันลมยำงที่ก�ำหนด แสดงว่ำยำงรถเสียหำยอย่ำงร้ำย
แรงจนไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งเพื่อท�ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หมำยเหตุ หำกปั๊มเติมลมไฟฟ้ำท�ำงำนต่อเนื่องเกิน 10 นำที 
อำจจะท�ำให้มอเตอร์ร้อนเกินไปจนเกิดควำมเสียหำยได้

5 ถอดถังกาวซีลออกจากร่องล็อก และปลดท่อของถังกาวซีลออก

จากวาล์วยาง ถอดปลั๊กปั๊มเติมลมไฟฟ้าออกจากช่องจ่ายไฟ 12V 

และเก็บเครื่องมือซ่อมแซมยางไว้ในห้องเก็บสัมภาระ

6 หลังจากปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้ขับรถยนต์ภายใน

ระยะเวลา 1 นาที เพื่อให้กาวซีลกระจายตัวอย่างสม�่าเสมอ 

ความเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง และระยะทางต้อง

ไม่เกิน 5 กิโลเมตร หลังจากขับรถ ให้ตรวจสอบแรงดันลมยาง
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หากแรงดันลมยางต�่ากว่า 80 kPa (0.8 bar) แสดงว่ายางเสีย

หายอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หากแรงดันลมยางอยู่ระหว่าง 80 kPa (0.8 bar) และแรงดันที่

ก�าหนด ต้องใช้ปั ๊มเติมลมไฟฟ้าเพื่อเติมลมใหม่ตามแรงดันที่

ก�าหนด ท�าตามขั้นตอนที่ 6 หลายครั้ง

หากแรงดันลมยางเท่ากับแรงดันที่ก�าหนด จะสามารถขับรถต่อ

ได้ แต่ความเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางต้อง

ไม่เกิน 200 กิโลเมตร

หมำยเหตุ เคร่ืองมือซ่อมแซมยำงเหมำะกับยำงท่ีเสียหำยจำกกำร
ถูกวัตถุแหลมทิ่มและมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
และเหมำะส�ำหรับกำรซ่อมแซมหน้ำยำงและไหล่ยำงตำมที่แสดง
ในต�ำแหน่ง A และต�ำแหน่ง B เท่ำนั้น
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กำรเปลี่ยนฟิวส์

ฟิวส์

ฟิวส์เป็นตัวตัดกระแสไฟฟ้าพ้ืนฐาน ซึ่งป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าของ

รถยนต์โดยป้องกันวงจรไฟฟ้ารับภาระสูงเกิน หากฟิวส์ขาด แสดงว่า

อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดการขัดข้องและหยุดท�างาน

หากสงสัยว่าฟิวส์มีปัญหา สามารถถอดออกจากกล่องฟิวส์ได้ และ

ตรวจสอบว่าไส้โลหะขาดหรือไม่

ข้อควรระวัง

• ส�าหรับฟิวส์ท่ีขาด กรุณาอย่าซ่อมแซมหรือใช้ฟิวส์ที่มีค่า

แอมแปร์ไม่ตรงกัน มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ระบบไฟฟ้าเสีย

หายหรือท�าให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากวงจรไฟฟ้ารับกระแส

ไฟฟ้ามากเกินไป

• หากฟิวส์ที่เปลี่ยนใหม่ขาดทันที กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

แนะน�าให้เก็บฟิวส์ส�ารองไว้ในรถ สามารถติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งเพื่อรับฟิวส์

กล่องฟิวส์

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งกล่องฟิวส์จ�านวน 2 กล่อง

1 กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์ (อยู่ด้านซ้ายของห้องเครื่องยนต์)

2 กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร (อยู่ด้านกลังแผ่นปิดด้านล่างด้านผู้ขับขี่)
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กล่องฟิวส์ห้องโดยสำร

กำรตรวจสอบหรือกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 ถอดแผ่นปิดด้านล่างด้านผู้ขับขี่ เพื่อเปิดกล่องฟิวส์

3 ใช้คีมถอดฟิวส์ในฝาครอบกล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์เพื่อหนีบหัว

ฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดู

จากการขาดของเส้นฟิวส์

4 หากฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F1 - -

F2 5A ฮีตเตอร์แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

F3 7.5A เกตเวย์

F4 15A อุปกรณ์ท�าความร้อนที่พวงมาลัย

F5 5A

สวิตช์อเนกประสงค์ที่ประตูด้านผู ้ขับ, 

สวิตช์ไฟหลัก, สวิตช์ EPB, แผงควบคุม

ระบบเครื่องเสียง, สปริงนาฬิกา
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6

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F6 5A
โมดูลควบคุมระบบเสียงเตือนคน

ภายนอกขณะขับขี่ & โมดูลสื่อสาร

F7 5A
ยูนิตควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ & แผงหน้า

ปัด

F8 7.5A
DABM / จอแสดงผลกลาง & โมดูลกล้อง

ด้านหน้า

F9 5A ช่องชาร์จ

F10 - -

F11 30A
โมดูลควบคุมเบาะนั่งผู้ขับขี่, สวิตช์ปรับ

เบาะนั่งผู้ขับขี่

F12 - -

F13 5A โมดูลตรวจสอบความเหนื่อยล้า

F14 10A โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F15 15A ซุปเปอร์ล็อก

F16-F17 - -

F18 10A ล็อกแกนพวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์

F19 - -

F20 10A พอร์ตวินิจฉัย

F21 - -

F22 10A ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ

F23 - -

F24 20A ระบบเครื่องเสียง

F25 5A เรดาร์ช่วยขับถอยหลัง

F26-F43 - -

F44 15A ช่องจ่ายไฟด้านหน้า
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รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F45 5A
USB ด้านหลัง, โมดูลชาร์จโทรศัพท์มือ

ถือแบบไร้สาย

F46 - -

กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์

กำรตรวจสอบหรือกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 กดตัวล็อกเพื่อเปิดฝาครอบตัวบนของกล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์
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6

3 ใช้คีมถอดฟิวส์ในฝาครอบตัวบนเพื่อหนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอด

ฟิวส์ออก ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดูจากการขาดของ

เส้นฟิวส์

4 หากฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F1-F50 - -

F51 15A รีเลย์แตร

F52 5A
ตัวควบคุมการสื่อสารของรถยนต์ไฟฟ้า 

กระจังอากาศเข้าแบบแอคทีฟ

F53 20A ไฟหน้าซ้าย

F54 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F55 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F56 5A เรดาร์ตรวจจับด้านหน้า

F57 5A ยูนิตควบคุมมอเตอร์เบรกมือไฟฟ้า

F58 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F59 - -

F60 30A การไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

F61 40A ระบบเบรกแบบ Integrated

F62 30A กระจกไฟฟ้า

F63 5A

โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย 

แผงหน้าปัด เกตเวย์ เซ็นเซอร์ช่วยเหลือใน

การจอดรถ โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัว

ถังรถ 

F64 30A โมดูลแหล่งจ่ายไฟขณะเกิดการชน

F65 - -
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รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F66 10A กระจกมองข้างไฟฟ้า

F67 - -

F68 20A ยูนิตควบคุมมอเตอร์เบรกมือไฟฟ้า

F69 30A โมดูลแหล่งจ่ายไฟขณะเกิดการชน

F70 5A

ระบบเบรกแบบ Integrated, ระบบ 

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า, ยูนิตควบคุม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, โมดูลแหล่งจ่าย

ไฟขณะเกิดการชน, แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรง

ดันสูง

F71 - -

F72 20A ไฟหน้าขวา

F73 5A เซ็นเซอร์แบตเตอรี่, สวิตช์แป้นเบรก

F74-F76 - -

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F77 15A ปั๊มน�้าระบายความร้อน PEB

F78 20A แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

F79 50A กล่องอากาศเข้าของระบบปรับอากาศ

F80 10A ยูนิตควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

F81 15A ปั๊มน�้าระบายความร้อน PEB

F82 - -

F83 15A ปั๊มน�้าระบายความร้อนแบตเตอรี่

F84 - -

F85 15A มอเตอร์ที่ปัดน�้าฝนหน้า

F86 - -

F87 5A โมดูลรวมการชาร์จแรงดันสูงและต�่า

F88 5A
คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ

ไฟฟ้า, ฮีตเตอร์แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง
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6

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F89 5A
กระจกมองหลัง, กระจกมองข้าง, สวิตช์ไฟ

หลัก, ไฟหน้าซ้าย, ไฟหน้าขวา

F90 - -

F91 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F92 25A รีเลย์ที่ปัดน�้าฝน

F93 30A กระจกไฟฟ้า

A - -

B - -

C 80A ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

D - -

E 100A กล่องฟิวส์ด้านผู้โดยสาร

F - -

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

G 60A แหล่งจ่ายไฟพัดลมระบายความร้อน

H 60A ระบบเบรกแบบ Integrated
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กำรเปลี่ยนหลอดไฟ

ขนำดของหลอดไฟ

หลอดไฟ แบบ / ขนาด

ไฟอ่านแผนที่หน้า W5W 5W

ไฟเลี้ยวหน้า (แบบ Comfort) WY21W 21W

ไฟเลี้ยวหลัง WY21W 21W

ไฟถอยหลัง W21W 21W

ไฟตัดหมอกหลัง W21W 21W

หมำยเหตุ ไฟส่องอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุจะเป็นไฟ LED ซึ่งไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแยกได้

ขั้นตอนกำรเปลี่ยน

ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องปิดระบบเพาเวอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ลัดวงจรใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องระมัดระวัง 

ห้ามท�าให้หลอดไฟเกิดความเสียหาย

ระมัดระวัง ห้ามสัมผัสหลอดไฟด้วยนิ้วมือโดยตรง เมื่อเปลี่ยนหลอด

ไฟ โปรดใส่ถุงมือหรือห่อด้วยผ้านุ่ม และระวังอย่าสัมผัสกระจกหลอด

ไฟด้วยมือ หากจ�าเป็น ให้เช็ดรอยที่หลอดไฟด้วยแอลกอฮอล์

ส�าหรับหลอดไฟอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการเปลี่ยน กรุณาติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมำยเหตุ เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องใช้หลอดไฟที่มีขนำดและ
ข้อมูลจ�ำเพำะเดียวกัน
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6

หลอดไฟอ่ำนแผนที่หน้ำ

1 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

2 ใช้ไขควงปากแบนเพื่อถอดฝาครอบหลอดไฟออกจากชุดไฟส่อง

3 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้า

4 ติดตั้งหลอดไฟใหม่เข้าเบ้าไฟ

5 เมื่อติดต้ังฝาครอบหลอดไฟ จัดต�าแหน่งให้ตรงกับล็อกสองตัวที่

ด้านหน้าของฝาครอบ จากน้ัน ขยับฝาครอบช้าๆ จัดต�าแหน่ง

ล็อกสองตัวที่ด้านหลังของฝาครอบให้ตรงกับชุดไฟ ดันฝาครอบ

จนเข้าล็อก

6 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

7 ตรวจสอบว่าไฟอ่านแผนท่ีหน้าสามารถท�างานได้ตามปกติหรือ

ไม่

ขั้นตอนการติดต้ังหลอดไฟตรงกันข้ามกับขั้นตอนการถอดหลอดไฟ 

เมื่อติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ ให้จัดต�าแหน่งให้ตรงกับล็อกสองตัวที่

ด้านหน้าของฝาครอบก่อน จากน้ัน หมุนฝาครอบช้าๆ จัดต�าแหน่ง

ล็อกสองตัวที่ด้านหลังของฝาครอบให้ตรงกับชุดไฟ และดันฝาครอบ

จนเข้าล็อก
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หลอดไฟเลี้ยวหน้ำ*

1 เปิดฝากระโปรงหน้า

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 หมุนเบ้าไฟเลี้ยวหน้าบนชุดไฟหน้าทวนเข็มนาฬิกา ถอดเบ้าไฟ

ออกและถอดหลอดไฟออก

4 ติดตั้งหลอดไฟเลี้ยวหน้าใหม่เข้าเบ้าไฟ

5 ติดตั้งเบ้าไฟเลี้ยวหน้าเข้าชุดไฟหน้า หมุนตามเข็มนาฬิกาจน

กระทั่งได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง

6 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

7 ตรวจสอบว่าไฟเลี้ยวหน้าสามารถท�างานได้ตามปกติหรือไม่

8 ปิดฝากระโปรงหน้า
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หลอดไฟเลี้ยวหลัง&หลอดไฟถอยหลัง

1 เปิดประตูท้าย

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่

3 ถอดฝาครอบสองตัวบนแผ่นปิดไฟท้ายด้านข้างที่แผงกั้นด้านข้าง

4 ปลดโบลท์ที่ยึดไฟท้ายด้านข้างที่แผงกั้นด้านข้างเข้ากับตัวถังรถ

5 ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟ และถอดไฟท้ายด้านข้างที่แผงกั้น

ด้านข้างออก

6 หมุนเบ้าไฟเลี้ยวหลัง 1 หรือเบ้าหลอดไฟถอยหลัง 2 ทวนเข็ม

นาฬิกา ถอดเบ้าไฟออก ถอดหลอดไฟเลี้ยวหลังหรือหลอดไฟ

ถอยหลังออก
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7 ติดตั้งหลอดไฟเลี้ยวหลังหรือหลอดไฟถอยหลังใหม่เข้าเบ้าไฟ

8 หมุนเบ้าไฟเลี้ยวหลังหรือเบ้าไฟถอยหลังตามเข็มนาฬิกา เพื่อ 

ติดตั้งเข้ากับไฟท้ายด้านข้างที่แผงกั้นด้านข้าง

9 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแหวนซีลของไฟท้ายอย่างถูกต้อง

10 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟและติดตั้งไฟท้ายด้านข้างที่แผง

กั้นด้านข้างเข้าตัวถังรถ ติดตั้งโบลท์ 2 ตัวและขันด้วยแรงบิด 

3-5Nm

11 ติดตั้งฝาครอบสองตัวบนแผ่นปิดไฟท้าย

12 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

13 ตรวจสอบว่าไฟเลี้ยวหลังหรือไฟถอยหลังสามารถท�างานได้ตาม

ปกติหรือไม่

14 ปิดประตูท้าย
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หลอดไฟตัดหมอกหลัง

ห้ำมเปลี่ยนหลอดไฟตัดหมอกหลังในขณะท่ีก�ำลังชำร์จ

รถยนต์

1 เปิดประตูท้าย

2 ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่ จากนั้น ให้รถอยู่กับที่อย่างน้อย 1 นาที

หมำยเหตุ เมื่อปล่อยไฟฟ้ำจำกชิ้นส่วนไฟฟ้ำแรงดันสูง ต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำรถจอดนิ่งเป็นเวลำเพียงพอ เพื่อหลีก
เลี่ยงควำมเสี่ยงที่จะเกิดไฟช็อต

3 ใช้ลิฟท์ยกที่เหมาะสมเพื่อยกและค�้ายันส่วนหน้าของรถยนต์

อย่างปลอดภัย ห้ามท�างานอยู่ใต้ท้องรถในขณะท่ีใช้แต่แม่แรง 

ค�้ายันรถยนต์

4 ใช้ประแจท่ีเหมาะสมหรือประแจบ๊อกเพื่อถอดแผ่นสปอยเลอร์

ล่างด้านหลัง

5 หมุนเบ้าไฟทวนเข็มนาฬิกา (ดังแสดงในรูป) และถอดหลอดไฟ

ออก

หมำยเหตุ เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟตัดหมอกหลัง ห้ำมสัมผัส 
ชิ้นส่วนไฟฟ้ำแรงดันสูง (2)

หมำยเหตุ หำกมีควำมเสียหำยต่อชิ้นส่วนไฟฟ้ำแรงดันสูง (2) 
โปรดติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ 
ห้ำมเปลี่ยนหลอดไฟโดยไม่ได้รับอนุญำต
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1. ชิ้นส่วนไฟฟ้าแรงดันสูง

2. ไฟตัดหมอกหลัง

6 ติดตั้งหลอดไฟใหม่เข้าเบ้าไฟ

7 ติดตั้งเบ้าไฟเข้าชุดไฟตัดหมอกหลัง และหมุนตามเข็มนาฬิกา

เพื่อล็อกแน่น

8 ติดตั้งแผ่นสปอยเลอร์ล่างด้านหลัง

9 เชื่อมต่อขั้วลบของแบตเตอรี่

10 ตรวจสอบว่าไฟตัดหมอกหลังสามารถท�างานได้ตามปกติหรือไม่
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กำรบ�ำรุงรักษำ

กำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบด้านความปลอดภัยรถยนต์ขึ้นอยู่

กับคุณภาพการบ�ารุงรักษาของท่าน ท่านต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

ข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

กำรบ�ำรุงรักษำ

ส�าหรับข้อมูลของการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป โปรด

อ้างอิงท่ี “จอแสดงข้อมูลทั่วไป” หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ

เคร่ืองเสียงในบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม” หรือสอบถามที่

ศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ัง หากแผงหน้าปัดหรือระบบเคร่ืองเสียง

มีข้อมูลของการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป หลังการบ�ารุง

รักษาทุกคร้ัง ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ท�าการบ�ารุงรักษาจะ

รีเซ็ตข้อมูลการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป

ประวัติกำรบ�ำรุงรักษำ

หลังการบ�ารุงรักษาทุกครั้ง ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

บันทึกลงในประวัติการบ�ารุงรักษา

กำรเปลี่ยนน�้ำมันเบรก

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษา

หมำยเหตุ กำรเปลี่ยนน�้ำมันเบรกจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม

กำรเปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็น

เปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็น (น�้ายาที่ผสมด้วยสารต้านการเยือกแข็งและน�้า) 

ตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

หมำยเหตุ กำรเปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็นจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม

กำรบ�ำรุงรักษำทั่วไป

ถ้ำระดับของเหลวลดลงอย่ำงชัดเจนหรือกะทันหัน หรือ

ยำงสึกหรออย่ำงไม่สม�่ำเสมอ ควรรีบน�ำรถไปตรวจสอบ

ที่ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งทันที

นอกจากการบ�ารุงรักษาดังกล่าว ท่านยังควรท�าการตรวจสอบทั่วไป

เป็นประจ�า
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การตรวจสอบประจ�าวัน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของไฟส่องสว่าง แตร ที่ปัดน�้า

ฝน เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกและสัญญาณไฟเตือน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของเข็มขัดนิรภัยและเบรก

• ตรวจสอบพื้นที่ใต้ท้องรถว่ามีรอยของเหลวที่รั่วออกหรือไม่

• ตรวจสอบสภาพภายนอกของยาง

การตรวจสอบประจ�าสัปดาห์

• ระดับน�้ายาหล่อเย็น

• ระดับน�้ามันเบรก

• ระดับน�้ายาล้างกระจกบังลม

• แรงดันลมยาง

• ประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องปรับอากาศ

กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

กรณีที่รถยนต์ของท่านวิ่งในพื้นท่ีที่เต็มไปด้วยฝุ่น หรืออุณหภูมิต�่า

กว่าศูนย์องศาหรือในเขตที่มีอุณหภูมิสูงมาก ท่านควรให้ความส�าคัญ

แก่การบ�ารุงรักษาเป็นพิเศษ กรุณาท�าการบ�ารุงรักษาพิเศษ (อ้างอิง

ถึงสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา) หรือติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้ง

ควำมปลอดภัยในโรงเก็บรถ

หมำยเหต ุหลงัจำกปิดระบบเพำเวอร์ พดัลมระบำยควำมร้อนอำจ
จะท�ำงำนต่อและตดิต่อกนัชัว่ขณะหนึง่ เมือ่ท�ำงำนทีห้่องเครือ่งยนต์ 
ห้ำมสมัผสักบัพดัลม

หากจะท�าการบ�ารุงรักษาด้วยตัวเอง ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้าน

ความปลอดภัยดังต่อไปนี้

• หากเพิ่งใช้งานรถยนต์เสร็จ ห้ามสัมผัสกับชิ้นส่วนของระบบ

ระบายความร้อนก่อนที่มอเตอร์ขับเคลื่อนเย็นลง

• เมื่อเปิดระบบเพาเวอร์ ห้ามสัมผัสสายไฟหรือชิ้นส่วนของ

อุปกรณ์ไฟฟ้า
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• ห้ามท�างานใต้ท้องรถเมื่อใช้แต่แม่แรงค�้ายันเท่านั้น

• ต้องสวมชุดนิรภัย และใส่ถุงมือท�างาน

• ก่อนที่จะท�างานที่ห้องเคร่ืองยนต์ ควรถอดนาฬิกาและเครื่อง

ประดับออก

• ห้ามให้เคร่ืองมือหรือช้ินส่วนโลหะของรถยนต์สัมผัสกับข้ัว

แบตเตอรี่

ของเหลวที่เป็นพิษ

ของเหลวที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสารพิษ ห้ามกลืนหรือสัมผัสกับแผล

ที่ยังไม่หายดี สารพิษที่เป็นของเหลวรวมถึง กรดของแบตเตอรี่ น�้ายา

หล่อเย็น น�้ามันเบรก และน�้ายาล้างกระจกบังลม

เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอ่านวิธีการใช้ที่จัดพิมพ์ในฉลาก

และภาชนะบรรจุอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

233

7

ฝำกระโปรงหน้ำ

กำรเปิดฝำกระโปรงหน้ำ

ห้ำมขับรถในขณะที่ฝำกระโปรงหน้ำรถปิดไม่สนิทหรือ

ล็อกนิรภัยปิดไม่สนิท

1 ดึงคันปลดฝากระโปรงหน้าจากภายในรถยนต์ (ต�าแหน่ง A)

2 ผลักคันปลดฝากระโปรงหน้า (ต�าแหน่ง B) ตามทิศทางลูกศร 

เพื่อปลดล็อกฝากระโปรงหน้า

3 ยกฝากระโปรงหน้าขึ้นเพื่อเปิดฝากระโปรงหน้า

กำรปิดฝำกระโปรงหน้ำ

สองมือจับฝากระโปรงหน้าและวางลง เมื่อฝากระโปรงหน้าลงถึง

ต�าแหน่งที่ห่างจากต�าแหน่งล็อกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ปล่อย

ให้ฝากระโปรงหน้าลงเองจนปิดสนิท

หลังปิดฝากระโปรงหน้า โปรดลองยกขอบด้านหน้าของฝากระโปรง

หน้าเพื่อตรวจสอบว่าฝากระโปรงหน้าได้ปิดสนิทหรือไม่ หากฝา 

กระโปรงหน้ายังไม่ได้ปิดสนิท ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้ง

สัญญำณเตือนปิดฝำกระโปรงหน้ำ

หากฝากระโปรงหน้าไม่ได้ปิดสนิท จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดง

สัญลักษณ์เตือนที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิงที่ “จอแสดงข้อมูลทั่วไป” ในบท 

“แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”) หากพบว่าฝากระโปรงหน้ายังไม่ได้

ปิดสนิทในระหว่างการขับขี่ ระบบจะส่งเสียงเตือน
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ห้องเครื่องยนต์

ขณะที่ท�ำงำนในห้องเครื่องยนต์ ต้องปฏิบัติตำมข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในบท ”ควำมปลอดภัยในโรงเก็บรถ” โปรดอ้ำงอิง

ที่ "กำรบ�ำรุงรักษำ" ในบทนี้

1 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง 

(ฝาสีด�า)

2 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของเกียร์ไฟฟ้า (ฝาสีด�า)

3 กระปุกเก็บน�้ามันเบรก (ฝาสีด�า)

4 กระปุกเก็บน�้ายาล้างกระจก (ฝาสีฟ้า)
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แบตเตอรี่

กำรบ�ำรุงรักษำแบตเตอรี่

ห้ำมใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำในรถยนต์เป็นเวลำนำนโดยไม่ได้

สตำร์ทรถยนต์ มิฉะนั้น อำจท�ำให้แบตเตอรี่คำยประจุไฟ

เป็นปริมำณมำกจนท�ำให้ไม่สำมำรถสตำร์ทรถยนต์ได้

หรือลดอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่

ห้ำมเอียงและไม่ถอดแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่อยู่ในห้องเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นแบบไม่ต้องท�าการบ�ารุงรักษา 

จึงไม่จ�าเป็นต้องเติมตัวท�าละลาย

ตามสถานะภาระและสถานะแบตเตอรี่ในขณะนั้น ระบบอาจจ�ากัด

ก�าลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด โปรดสตาร์ทรถยนต์โดยเร็วที่สุด

เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

หมำยเหตุ แนะน�ำให้สตำร์ทรถยนต์อย่ำงน้อยครึ่งชั่วโมงทุก
สัปดำห์ เพื่อช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ หำกไม่ได้ใช้รถ
เป็นระยะเวลำนำน (1 เดือนขึ้นไป) แนะน�ำให้ถอดขั้วลบแบตเตอรี่
ออก ก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือปลดขั้วลบของแบตเตอรี่ ต้องตรวจ
สอบให้แน่ใจว่ำได้ปิดระบบเพำเวอร์แล้ว



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

236

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ประกอบด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสำรมีฤทธิ์

กัดกร่อน

โปรดติดต่อศูนย ์บริการที่ได ้รับการแต่งต้ังเพื่อถอดและติดตั้ง

แบตเตอร่ี เพื่อให้ฟังก์ชันต่างๆ ของรถยนต์สามารถท�างานได้ตาม

ปกติ แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นประเภทเดียวและมีขนาดเดียวกัน

กับแบตเตอรี่เดิม

แบตเตอร่ีเก่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต้องจัดการ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และต้องจัดการโดยองค์กร

วิชาชีพ รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ระบบระบำยควำมร้อน

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำหล่อเย็น

เมื่อระบบระบำยควำมร้อนอยู่ในสภำพร้อน ห้ำมเปิด 

ฝำครอบถังพักน�้ำยำหล่อเย็น เพรำะไอน�้ำและน�้ำยำหล่อ

เย็นร้อนที่ล้นออกจะท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรง

1 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

2 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของเกียร์ไฟฟ้า

แนะน�าให้ตรวจสอบระบบระบายความร้อนทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการ

ตรวจสอบ ต้องจอดรถบนพื้นราบและระบบระบายความร้อนต้องอยู่

ในสภาพเย็น เมื่อระดับน�้ายาต�่ากว่าขีด “MIN” ให้เปิดฝาครอบถังพัก

น�้ายาหล่อเย็นและเติมน�้ายาหล่อเย็น แต่ไม่ควรเติมน�้ายาหล่อเย็นให้

เกินขีด “MAX”

หมำยเหตุ ขณะที่เติมน�้ำยำหล่อเย็น ควรหลีกเล่ียงน�้ำยำหล่อเย็น
กระเด็นลงบนตัวถังรถ มิฉะนั้น น�้ำยำหล่อเย็นอำจท�ำควำมเสีย
หำยกับสีรถ

ถ้าระดับน�้ายาหล่อเย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้น แสดงว่า

ระบบระบายความร้อนอาจเกิดการรั่วไหล กรุณาน�ารถไปที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำหล่อเย็น

น�้ำยำหล่อเย็นเป็นสำรพิษ หำกกลืนเข้ำสู่ร่ำงกำยจะเป็น

อันตรำยต่อชีวิต ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บน�้ำยำหล่อเย็น

ให้เรียบร้อย และจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก หำกสงสัยว่ำเด็กได้

กลืนน�้ำยำหล่อเย็นโดยบังเอิญ ต้องพบแพทย์ทันที
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ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ำยำหล่อเย็นสัมผัสกับผิวหนังและ

ดวงตำ หำกเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้ำงออกด้วยน�้ำปริมำณ

มำกทันที หำกยังมีอำกำรแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบำย 

ต้องพบแพทย์ทันที

กรุณาใช้น�้ายาหล่อเย็นท่ีบริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรด

อ้างอิงที่ “ของเหลวและความจุที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทาง

เทคนิค”

หมำยเหตุ หำกผสมสำรเติมแต่งอื่นๆ ที่ไม่เหมำะสมกับรถยนต์คัน
นี้ในน�้ำยำหล่อเย็น อำจจะท�ำให้ชิ้นส่วนที่ต้องได้รับกำรป้องกันเสีย
หำย แนะน�ำให้ใช้สำรเติมแต่งที่บริษัทฯ อนุญำตให้ใช้ กรุณำติดต่อ
ศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
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7

แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

ข้อควรระวังและข้อก�ำหนดในกำรใช้แบตเตอรี่

เมื่อใช้รถเป็นประจ�ำทุกวัน แนะน�ำให้ชำร์จแบตเตอรี่ให้

เต็มอย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั้ง ซึ่งช่วยรักษำประสิทธิภำพ

ของแบตเตอรี่ ให้ชำร์จแบตเตอรี่ให้เต็มขณะแบตเตอรี่ต�่ำ 

(<10% หรือ 1 ขีด) ทุกๆ 3 เดือนถึงครึ่งปี

หำกไม่ได้ใช้รถเป็นเวลำนำน ให้ชำร์จแบตเตอรี่อย่ำง

น้อยทุกๆ 3 เดือน (ต้องให้ประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ท่ี

แสดงบนหน้ำปัดอยู่ที่ 50% หลังจำกกำรชำร์จ) 

เมือ่แบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดนัสงูมปีระจไุฟฟ้ำน้อยมำก (หน้ำ

ปัดไม่ได้แสดงระยะทำงท่ีสำมำรถขับได้ด้วยไฟฟ้ำที่ถูก

ต้อง) และระดับแบตเตอรีไ่ม่ได้สงูกว่ำ 50% ห้ำมปล่อยท้ิง

ไว้โดยไม่มกีำรใช้งำนรถยนต์เกนิ 7 วนัโดยเดด็ขำด

หำกแบตเตอร่ีไฟฟ้ำแรงดันสูงเกิดควำมเสียหำยจำก

สำเหตุนี้ บริษัทฯ จะไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรรับประกัน

อีกต่อไป

กำรถอดแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงหรือชิ้นส่วนไฟฟ้ำแรง

ดันสูงใดๆ เป็นอันตรำยอย่ำงมำก ร่องรอยกำรถอดใดๆ 

หรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรถอดจะท�ำให้กำรรับ

ประกันเป็นโมฆะ

1 ห้ามจอดรถยนต์เป็นเวลานานเกิน 15 วันในสภาพแวดล้อมที่มี

อุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส มิฉะน้ัน จะส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของรถยนต์และอายุการใช้งานของ

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

2 เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง แนะน�าให้

ชาร์จรถยนต์ด้วยวิธีการชาร์จช้า การชาร์จเร็วส่วนใหญ่จะใช้

ส�าหรับการเดินทางฉุกเฉินและทางไกล

3 แนะน�าให้ใช้รถอย่างน้อยเดือนละครั้ง

แนะน�าให้ชาร์จรถยนต์ทุกเดือนด้วยวิธีการชาร์จช้า (การชาร์จ

อย่างสมดุล) เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง 
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ระบบควบคุมแบตเตอรี่จะตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูง เมื่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงไม่ได้รับการชาร์จอย่าง

สม�่าเสมอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หน้าจอบนแผงหน้าปัดจะแสดง

ข้อความเตือนว่า "Please Slow-charge the Vehicle” ขณะนี้ 

ผู้ใช้จะต้องท�าการชาร์จอย่างสมดุลทันที โปรดอ้างอิงท่ี “การ

ชาร์จอย่างสมดุล” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

4 เมื่อใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นครั้งแรกหรือใช้รถหลัง

จากจอดรถเป็นเวลานาน ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน

สูงที่แสดงบนหน้าปัดอาจมีความคลาดเคลื่อน แนะน�าให้ชาร์จรถ

ให้เต็มก่อนใช้งาน

5 ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายต่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน

สูงหรือชิ้นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง หรือการซ่อมระบบไฟฟ้าแรง

ดันสูง จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้ง

6 หากตัวถังรถได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและจ�าเป็นต้อง

ซ่อมตัวถังรถ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูง โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อ

ด�าเนินการที่เกี่ยวข้องหลังจากถอดแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

ข้อควรระวัง

ห้ามให้ช่างซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาตถอดหรือติดตั้งระบบไฟฟ้า

แรงดันสูงและชิ้นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
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7

เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำล้ำงกระจก

น�้ำยำล้ำงกระจกเป็นสำรไวไฟ ห้ำมให้น�้ำยำล้ำงกระจก

สัมผัสกับเปลวไฟหรือต้นเพลิงโดยตรง

เมื่อเติมน�้ำยำล้ำงกระจก ห้ำมให้น�้ำยำล้ำงกระจก

กระเด็นลงบนผิวสีรถหรือเครื่องยนต์ หำกน�้ำยำล้ำง

กระจกกระเด็นโดนมือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำย 

ควรรีบใช้น�้ำสะอำดล้ำงออกทันที

ให้ตรวจสอบระดับน�้ายาล้างกระจกเป็นประจ�า เมื่อระดับน�้ายาต�่า

เกินไป โปรดเติมน�้ายาโดยเร็วท่ีสุด ใช้น�้ายาล้างกระจกท่ีบริษัทฯ 

แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรดอ้างอิงที่ “ของเหลวและความจุที่

แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

หมำยเหตุ ห้ำมใช้สำรกันเยือกแข็งหรือสำรละลำยกรด (เช่น น�้ำ
ผสมน�้ำส้มสำยชู) สำรกันเยือกแข็งจะท�ำควำมเสียหำยต่อสีรถ 
ส่วนน�้ำส้มสำยชูจะท�ำให้มอเตอร์ปั๊มล้ำงกระจกบังลมเสียหำย
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ข้อควรระวัง

• กรุณาใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้

ใช้ หากใช้น�้ายาล้างกระจกอย่างผิดวิธีในฤดูหนาว อาจจะ

ท�าให้มอเตอร์ปั๊มล้างกระจกบังลมแข็งตัวจนเสียหายได้

• หากเปิดสวิตช์ล ้างกระจกในขณะที่น�้ายาฉีดกระจกใน

กระปุกหมด จะท�าให้มอเตอร์เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกเสีย

หาย

• หากเปิดใช้ท่ีปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งและไม่ได้

ฉีดน�้ายาล้างกระจก จะท�าให้กระจกบังลมและใบปัดเสีย

หาย กรุณาเปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนและฉีดน�้ายาล้างกระจกใน

ขณะที่กระปุกเก็บน�้ายามีน�้ายาล้างกระจกอย่างเพียงพอ

หัวฉีดของเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

หัวฉีดของเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหน้าอยู่บนแผงกระจังอากาศ

เข้าของระบบปรับอากาศในห้องเครื่องยนต์ ซึ่งได้ตั้งค่ามุมเรียบร้อย

ก่อนออกจากโรงงาน โดยปกติ จะไม่ต้องปรับตั้งอีก หากต้องการปรับ

ตั้ง สามารถเสียบไขควงเล็กๆ ที่มีลักษณะแบนเข้าช่องว่างระหว่าง

เสื้อ (1) และหัวฉีด (2) (พื้นที่สีด�าที่ระบุโดยลูกศร) จากน้ัน ค่อยๆ 

ผลักหัวฉีดขึ้นหรือลง เพื่อปรับมุมหัวฉีดอย่างเหมาะสม

การใช้เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกเป็นประจ�า เป็นการตรวจสอบว่าหัวฉีด

อยู ่ในทิศทางที่ถูกต้องและหัวฉีดสะอาดหรือไม่ หากหัวฉีดอุดตัน 

สามารถใช้เข็มหรือเส้นลวดโลหะเล็กๆ สอดเข้ารู เพื่อก�าจัดสิ่ง

กีดขวาง
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7

ที่ปัดน�้ำฝน

ใบปัดน�้ำฝน

ข้อควรระวัง

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

สภาพใบปัดเป็นประจ�า

• ท�าความสะอาดกระจกบังลมบ่อยๆ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ใบปัดน�้าฝนปัดตะกอนที่ติดบนกระจกบังลม เพื่อหลีกเลี่ยงการลด

ประสิทธิภาพการปัดน�้าของใบปัดน�้าฝนและอายุการใช้งาน

• หากพบว่ายางใบปัดแข็งตัวหรือมีรอยแตก หรือที่ปัดน�้าฝนทิ้งน�้าไว้บนกระจกบังลมหรือปัดไม่เต็มพื้นที่ ต้องเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

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

เปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ให้ใช้ใบปัดน�้าฝนที่มีขนาดเดียวกันกับที่ปัดน�้าฝนเดิมเท่านั้น

• หากท่ีปัดน�้าฝนหรือกระจกบังลมถูกปกคลุมด้วยน�้าแข็งและหิมะหรือแข็งตัว กรุณาก�าจัดน�้าแข็งและหิมะบนที่ปัดน�้าฝนและกระจก 

บังลมก่อน แล้วจึงใช้งานที่ปัดน�้าฝน เพื่อหลีกเลี่ยงที่ปัดน�้าฝนเสียหาย
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กำรเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

1 ปิดฝากระโปรงหน้า แตะไอคอน  บนหน้าจอ จากนั้น เลือก 

"ความปลอดภัย - ปิดระบบเพาเวอร์” และกดสวิตช์คันโยกที่ปัด

น�้าฝนลงไปท่ีต�าแหน่งปัดหนึ่งคร้ังและปล่อยภายใน 20 วินาที 

(อ้างอิงที่ “ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก” ในบท “แผง

หน้าป ัดและระบบควบคุม”) ที่ป ัดน�้าฝนจะไปที่ต�าแหน่ง

ซ่อมแซมโดยอัตโนมัติและหยุดท�างานบนกระจกบังลม

2 ยกแขนปัดน�้าฝนให้ห่างจากกระจกบังลม

3 กดปุ่มก้านปัดน�้าฝน (ดังที่แสดงในรูป) และดึงปลายบนของใบ

ปัดออก เพื่อถอดใบปัดออกจากก้านปัดน�้าฝน

4 ถอดใบปัดน�้าฝนออกจากก้านปัดน�้าฝนและห้ามน�ามาใช้งานอีก

5 วางหัวต่อบนใบปัดน�้าฝนใหม่เข้าร่องของแขนปัดน�้าฝน

6 ดันใบปัดน�้าฝนไปทางก้านปัดน�้าฝนจนกระทั่งใบปัดได้เข้า

ต�าแหน่งล็อกแล้ว

7 ติดต้ังชุดที่ปัดน�้าฝนกลับกระจกบังลม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบ

ปัดน�้าฝนได้ยึดกับก้านปัดน�้าฝนอย่างถูกต้องหรือไม่

8 กดสวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝนไปที่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้งอีกครั้งแล้ว

ปล่อย หรือเปิดระบบเพาเวอร์ ที่ปัดน�้าฝนจะออกจากโหมด

ซ่อมแซมและกลับสู่ต�าแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ
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เบรก

ระหว่ำงกำรขับขี่ ห้ำมวำงเท้ำบนแป้นเบรกตลอดเวลำ 

เพรำะจะท�ำให้ระบบเบรกร้อนเกนิไปจนท�ำให้ประสทิธภิำพ

ของระบบเบรกลดลง และท�ำให้ช้ินส่วนของระบบเบรก

สกึหรอเร็วข้ึน

ระยะฟรีของแป้นเบรกอยู่ในช่วงระยะ 0-30 มิลลิเมตร

ขอบเขตการใช้งานที่เหมาะสมของเบรก: ความหนาของผ้าเบรกต้อง

ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ความหนาของดิสก์เบรกหน้า 23-25 

มิลลิเมตร ความหนาของดิสก์เบรกหลัง 10-12 มิลลิเมตร

ในระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก โปรดหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหัน

ต้องตรวจสอบสภาพการสึกหรอของชิ้นส่วนทั้งหมดของระบบเบรก

เป็นประจ�าตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสมุดการรับประกันและการ

บ�ารุงรักษา และท�าการเปลี่ยนหากมีความจ�าเป็น เพื่อให้แน่ใจว่า

ระบบเบรกมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

หลังจากเปลี่ยนผ้าเบรกหรือดิสก์เบรก รถยนต์ต้องรันอินในระยะ 

800 กิโลเมตร

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเบรก

น�้ำมันเบรกเป็นพิษอย่ำงมำก ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บ

น�้ำมันเบรก และเก็บให้พ้นมือเด็ก หำกสงสัยว่ำมีกำร

สัมผัสน�้ำมันเบรกโดยไม่ตั้งใจ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องป้องกันน�้ำมันเบรกสัมผัสกับผิวหนังและดวงตำ หำก

เกิดอุบัติเหตุ ต้องล้ำงออกด้วยน�้ำปริมำณมำกทันที หำก

ยังมีอำกำรแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบำย ต้องพบ

แพทย์ทันที

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ ต้อง

จอดรถบนพื้นราบและระบบอยู่ในสภาพเย็น หากต้องการเปิดกระปุก

เก็บน�้ามันเบรก โปรดท�าความสะอาดฝาครอบก่อน

สามารถมองเห็นระดับน�้ามันเบรกจากกระปุกเก็บน�้ามันเบรก ควร

รักษาให้ระดับน�้ามันเบรกอยู่ระหว่างขีด “MAX” และ "MIN"

หมำยเหตุ ห้ำมให้ระดับน�้ำมันเบรกต�่ำกว่ำขีด “MIN” หรือสูงกว่ำ
ขีด "MAX"
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หมำยเหตุ น�้ำมันเบรกสำมำรถท�ำควำมเสียหำยต่อสีของตัวถัง ใน
ขณะที่เติมน�้ำมันเบรก หำกน�้ำมันเบรกกระเด็นลงบนสีรถโดย
บังเอิญ ควรใช้ผ้ำเช็ดออกทันทีและใช้น�้ำหรือน�้ำยำล้ำงรถล้ำง
บริเวณที่โดนน�้ำมันเบรก

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำมันเบรก

ใช้น�้ามันเบรกที่บริษัทฯ แนะน�า โปรดอ้างอิงที่ “ของเหลวและความจุ

ที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

ข้อควรระวัง

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสมุดการรับประกัน

และการบ�ารุงรักษา
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ยำงรถ

ข้อมูลทั่วไป

• ยางใหม่ยังไม่ได้เกิดแรงยึดเกาะที่ดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้งาน ดังนั้น ใน

ระยะ 500 กิโลเมตรแรก ควรขับรถอย่างระมัดระวังและขับด้วย

ความเร็วปานกลางเพื่อรันอินยางใหม่

• เม่ือขับผ่านขอบถนนหรือไหล่ทาง ต้องชะลอความเร็ว และ

ประคองพวงมาลัยเพื่อให้ล้อเป็นมุมฉากกับขอบถนนเท่าที่จะ

ท�าได้

• กรุณาตรวจสอบยางรถบ่อยๆ ว่ามีความเสียหายหรือไม่ (รอย

แผล รอยขีดข่วน รอยแตกและจุดหลุม) และก�าจัดสิ่งแปลก

ปลอมบนดอกยาง

• ควรติดตั้งจุกลมยางเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้า

• ท�าเครื่องหมายก่อนที่จะถอดล้อ เพื่อประกอบล้อกลับต�าแหน่ง

เดิม

• เก็บล้อหรือยางที่ถอดออกไว้ในสถานที่แห้ง เย็นและป้องกันไม่ให้

โดนแสงแดด

ความเสียหายของยางและกะทะล้อมักจะสังเกตได้ยาก หากเกิดการ

สั่นสะเทือนที่ผิดปกติหรืออาการกินซ้าย/ขวา อาจจะแสดงว่ายางมี

ความเสียหาย หากสงสัยว่ายางมีความเสียหาย กรุณาชะลอความเร็ว

ทันที จอดรถเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายของยางรถ หากไม่

สามารถมองเห็นความเสียหายจากภายนอก ควรชะลอความเร็วการ

ขับรถ และขับรถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใกล้สุดเพื่อ

ท�าการตรวจสอบ

ยำงที่มีลำยดอกระบุทิศทำง

ยางที่มีลายดอกระบุทิศทางจะมีลูกศรที่ด้านข้างยาง ต้องประกอบ

ยางตามทิศทางการหมุนที่ก�าหนดไว้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในด้านการ

ป้องกันการเหินน�้า ยกระดับของแรงยึดเกาะ ลดเสียงรบกวนใน

ระหว่างการเดินทางและยืดอายุทนทานเป็นต้นของรถยนต์
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อำยุกำรใช้งำนของยำง

แรงดันลมยางท่ีถูกต้องและพฤติกรรมการขับรถที่ดีสามารถยืดอายุ

การใช้งานของยางได้ ในการใช้งาน มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

• ตรวจแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง เมื่อท�าการตรวจสอบ 

ยางต้องอยู่ในขณะยางเย็น

• ขณะที่วิ่งผ่านทางโค้ง พยายามชะลอความเร็วและอย่าเร่ง

ความเร็ว

• ตรวจสอบว่ายางเกิดการสึกหรอแบบผิดปกติหรือไม่

• เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ควรเคลื่อนย้ายรถอย่างน้อยทุกๆ 

สองสัปดาห์และตรวจสอบแรงดันลมยาง เพื่อป้องกันยางจาก

การเสียรูปเนื่องจากการรับน�้าหนักเป็นเวลานาน

ปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของยาง

แรงดันลมยำง

ถ้าแรงดันลมยางไม่เพียงพอหรือสูงเกินไป จะท�าให้ยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ และลดอายุการใช้งานของยางเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขับขี่ของรถด้วย

พฤติกรรมกำรขับรถ

การขับเร็วในทางโค้ง การเร่งความเร็วอย่างกะทันหันและการเบรก

อย่างกะทันหัน จะลดอายุการใช้งานของยาง

กำรตั้งศูนย์ล้อ

ล้อของรถใหม่ได้ผ่านการตั้งศูนย์ล้อแบบไดนามิก แต่เนื่องจากผล 

กระทบของปัจจัยต่างๆ ในการขับเคลื่อน อาจท�าให้ล้อรถไม่สมดุล

หากเกิดความไม่สมดุล จะท�าให้กลไกของระบบบังคับเลี้ยวสั่น

สะเทือนและยางเกิดการสึกหรออย่างรุนแรง ดังน้ัน ควรตั้งศูนย์ล้อ

ใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ หลังประกอบยางใหม่หรือซ่อมแซมยางเสร็จ 

ต้องตั้งศูนย์ล้อใหม่

ปัญหำของกำรตั้งศูนย์ล้อ

หากการตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจากจะท�าให้ยางสึกหรอมากเกินไป 

ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนั้น เมื่อยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ ควรตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อทันที รายละเอียด

โปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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กำรตรวจสอบยำง

ยำงที่มีข้อบกพร่องจะอันตรำยมำก ห้ำมขับรถเด็ดขำด

หำกยำงเสียหำย เกิดกำรสึกหรอมำกเกินไปหรือแรงดัน

ลมยำงไม่ถูกต้อง

เมื่อเปลี่ยนยำง แนะน�ำให้ติดตั้งยำงที่เป็นขนำดเดียวกัน

กับยำงเดิม หำกใช้ยำงขนำดอื่นหรือไม่ได้มำตรฐำน อำจ

จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยใน

กำรขับข่ี เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยของท่ำน แนะน�ำให้

ติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

กรณุาสังเกตสภาพล้ออย่างสม�า่เสมอ และตรวจสอบดอกยางและแก้ม

ยางว่ามีปัญหาการเสียรูป (นูนขึ้น) รอยขีดข่วนหรือสึกหรอหรือไม่

หมำยเหตุ ต้องป้องกันยำงจำกกำรสัมผัสน�้ำมันเครื่อง จำระบีและ
น�้ำมันเชื้อเพลิง

แรงดันลมยำง

ก่อนที่จะเดินทำงไกล ต้องตรวจสอบแรงดันลมยำง

ตรวจแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง เมื่อท�าการตรวจสอบ ยาง

ต้องอยู่ในขณะยางเย็น

หากต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ยางยังร้อนอยู่ ต้องเข้าใจ

ว่าแรงดันลมยางในขณะน้ันสูงกว่าแรงดันลมยางเย็น 30-40 Kpa 

(0.3-0.4 bar) ในกรณีน้ี ห้ามไล่ลมยางเพื่อให้ได้แรงดันที่แนะน�าใน

ข้อมูลทางเทคนิค (ขณะยางเย็น)

หัวเติมลมยำง

ขันฝาครอบกันฝุ่นของหัวเติมลมยางให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นเข้า เมื่อ

ตรวจสอบแรงดันลมยาง กรุณาตรวจสอบหัวเติมลมยางว่ามีการร่ัว

หรือไม่ (ฟังว่ามีเสียงรั่วหรือไม่)

ยำงที่ถูกเจำะทะลุ

หากยางถูกวัตถุแหลมทิ่มแทงและติดกับยาง ลมยางอาจจะไม่รั่ว หาก

พบกรณีดังกล ่าว ต ้องชะลอความเร็วทันทีและขับด ้วยความ
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ระมัดระวัง และเปลี่ยนยางอะไหล่หรือท�าการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว

เท่าที่จะท�าได้

หมำยเหตุ หำกแก้มยำงมีกำรช�ำรุดหรือเสียรูป ห้ำมท�ำกำร
ซ่อมแซม ควรเปลี่ยนยำงทันที

เครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอของยำง

ท่ีด้านล่างของดอกยางเดิมมีเครื่องหมายวัดความสึกหรอที่หนา 1.6 

มิลลิเมตร ซึ่งตั้งฉากกับทิศทางการหมุนของล้อ เครื่องหมายชนิดนี้

กระจายบนเส้นรอบวงของยางอย่างสม�่าเสมอ เครื่องหมายที่อยู่ด้าน

ข้างล้อ เช่น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ TWI หรือสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม

ระบุถึงต�าแหน่งของเครื่องหมายวัดความสึกหรอ
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เมื่อดอกยางสึกหรอจนเหลือเพียง 1.6 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า 

เครื่องหมายวัดความสึกหรอจะปรากฏขึ้นบนผิวยาง และมีรอยยาง

บนพื้นดินที่ขับผ่านอย่างต่อเนื่อง

ข้อควรระวัง

เมื่อยางสึกหรอถึงเคร่ืองหมายวัดความสึกหรอ ต้องเปลี่ยนยาง  

มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

กำรสลับยำง

เพื่อใช้งานยางรถท้ังหมดอย่างสมดุล แนะน�าให้สลับยางอย่างไม่

ก�าหนดเวลา

หากยางมีการสึกหรออย่างเห็นได้ชัด แนะน�าให้สลับล้อหน้าและล้อ

หลังตามรูปภาพท่ีแสดง ซ่ึงสามารถป้องกันล้อสึกหรออย่างไม่

สม�่าเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง

หมำยเหตุ ส�ำหรับยำงที่มีลำยดอกระบุทิศทำงกำรหมุนของล้อ 
(ระบุโดยเครื่องหมำยที่อยู่ด้ำนข้ำงล้อ) ห้ำมสลับล้อตำมเส้นแนว
ทแยง แต่สำมำรถสลับล้อหน้ำกับล้อหลัง

หมำยเหตุ หลังจำกสลับล้อ จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ TPMS ด้วยตนเอง 
รำยละเอียดโปรดติดต่อศูนย์บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
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โซ่พันล้อ

โซ่พันล้อที่ไม่เหมาะสมอาจจะท�าความเสียหายต่อยาง ล้อ ระบบกัน

สะเทือน ระบบเบรกหรือตัวถังรถ

ในการใช้โซ่พันล้อ มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• โซ่พันล้อให้ประกอบที่ล้อหลังเท่านั้น

• ความหนาของโซ่พันล้อไม่เกิน 15 มิลลิเมตร

• กรุณาปฏิบัติตามข้อก�าหนดของการติดตั้งโซ่พันล้อ ค�าอธิบาย

ความตึงโซ่และสภาพพื้นผิวถนนตลอด

• ความเร็วรถไม่ควรเกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เพื่อหลีกเลี่ยงล้อเสียหายหรือโซ่พันล้อสึกหรอมากเกินไป หากไม่

ได้เดินทางบนพื้นถนนที่ไม่มีหิมะ ต้องถอดโซ่พันล้อออก

ข้อมูลจ�ำเพำะของล้อและยำงที่เหมำะสมส�ำหรับโซ่พันล้อ

ขนาดล้อ 7.0J×17

ขนาดยาง 215/50 R17

หมำยเหตุ หำกขับรถในพื้นที่ที่หนำวหรือบนพื้นถนนที่มีหิมะ 

แนะน�ำให้ใช้ยำงส�ำหรับหน้ำหนำว รำยละเอียดกรุณำติดต่อศูนย์
บริกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งของบริษัทฯ
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กำรท�ำควำมสะอำดและกำรบ�ำรุงรักษำ

ปฏิบัติตำมข้อควรระวังเพ่ือควำมปลอดภัยท้ังหมด

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำด ห้ำมดื่มและสัมผัส

ดวงตำ

กำรบ�ำรุงรักษำภำยนอกรถยนต์

กำรล้ำงรถ

สำมำรถท�ำควำมสะอำดรถยนต์ได้เมื่อปิดระบบเพำเวอร์

เท่ำนั้น มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ห้ำมใช้ปืนฉีดน�้ำแรงดันสูงล้ำงห้องเครื่องยนต์ มิฉะนั้น 

อำจจะท�ำควำมเสียหำยต่อระบบไฟฟ้ำของรถยนต์

เพื่อปกป้องสีรถ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

• ห้ามล้างรถด้วยน�้าร้อน

• ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน�้ายาซักผ้า

• ในสภาพอากาศร้อน ห้ามท�าความสะอาดรถยนต์ในสถานท่ีท่ี

โดนแสงแดดโดยตรง

• เมื่อใช้ท่อยางล้างรถ ห้ามฉีดน�้าไปยังประตูรถและหน้าต่าง หรือ

ฉีดไปยังชิ้นส่วนเบรกผ่านรูล้อ

หากรถสกปรกมาก ให้ใช้ท่อน�้าล้างสิ่งสกปรกและกรวดทรายออก

จากตัวถังรถก่อนล้างรถ จากน้ัน ล้างรถด้วยน�้าเย็นหรือน�้าอุ ่น 

ที่มีแว็กซ์คุณภาพสูง ต้องใช้น�้าปริมาณมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

กรวดทรายถูกล้างออกจากพื้นผิวรถและกรวดทรายน้ันไม่ถูกบดลงใน

สีรถ จากนั้น ล้างตัวถังรถด้วยน�้าสะอาดและใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง

กำรท�ำควำมสะอำดด้วยปืนฉีดน�้ำแรงดันสูง

เมื่อใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูง ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน ต้องรักษา

แรงดันและระยะห่างระหว่างหัวฉีดน�้ากับวัสดุอ่อน (เช่น ท่อยางหรือ

ฉนวนกันเสียง)

ห้ามใช้หัวฉีดทรงกลมหรือหัวฉีดแบบหมุน โดยเฉพาะห้ามใช้หัวฉีด

ทรงกลมท�าความสะอาดยาง แม้จะฉีดน�้าจากระยะไกลและฉีดเป็น

เวลาสั้นก็ตาม ก็อาจจะท�าให้ยางเสียหายได้
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ข้อควรระวัง

• โปรดอ่านคู ่มือการใช้งานของปืนฉีดน�้าแรงดันสูงอย่าง

ละเอียด

• เมื่อล้างส่วนประกอบแบบอ่อนของรถ ต้องรักษาระยะการ

ฉีดอย่างเหมาะสม

กำรขัดสี

ให้ใช้น�้ายาขัดสีที่ได้รับอนุญาตและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

• สารขัดสีที่มีลักษณะอ่อนนุ่มท่ีสามารถขจัดคราบบนผิวรถและไม่

ท�าความเสียหายต่อสีรถ

• สารผสมสามารถปิดรอยขีดข่วนได้

• เคลือบแว็กซ์เพื่อให้มีชั้นป้องกันระหว่างสีรถและชั้นเคลือบ

หมำยเหตุ หำกเป็นไปได้ ให้หลีกเล่ียงกำรขัดหรือแว็กซ์กระจก
หน้ำต่ำงและยำงซีล

ใบปัดน�้ำฝน

ล้างในน�้าสบู่อุ ่น ห้ามใช้น�้ายาท�าความสะอาดท่ีมีส่วนประกอบ

แอลกอฮอล์หรือน�้ามันปิโตรเลียม

กระจกหน้ำต่ำงและกระจก

ใช้น�้ายาล้างกระจกท�าความสะอาดพื้นผิวด้านในและด้านนอกของ

กระจกเป็นประจ�า

กระจกบังลม ให้ใช้น�้ายาล้างกระจกเพื่อท�าความสะอาดพื้นผิวด้าน

นอกของกระจกบังลมก่อนที่จะติดตั้งใบปัดน�้าฝนใหม่

กระจกบังลมหลัง ใช้ผ้านุ่มท�าความสะอาดพื้นผิวด้านในของกระจก

บังลม เพื่อไม่ท�าความเสียหายต่ออุปกรณ์ไล่ฝ้า ต้องเช็ดกระจกบังลม

ตามแนวนอน ห้ามขูดกระจกบังลมหรือใช้สารขัดถูแบบผสม เพราะ

อาจจะท�าให้อุปกรณ์ไล่ฝ้าเสียหาย

กระจกมองหลัง ใช้น�้าสบู่ท�าความสะอาด ห้ามใช้สารขัดถูแบบผสม

หรือใบมีดโลหะ
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ชิ้นส่วนพลำสติก

สามารถท�าความสะอาดช้ินส่วนพลาสติกด้วยวิธีการล้างทั่วไป หากมี

คราบที่ขจัดออกยาก สามารถใช้สารบ�ารุงรักษาพิเศษ แต่สารบ�ารุง

รักษาสีไม่เหมาะกับชิ้นส่วนพลาสติก

สีรถเสียหำย

หากสีรถมีรอยขีดข่วนหรือรอยชนจากก้อนหิน ควรเคลือบสีที่เหมาะ

สมทันที เพื่อป้องกันมิให้การรับประกันการป้องกันการกัดกร่อนเป็น

โมฆะ

ซีลยำง

หากซีลยางถูกล้างด้วยน�้ายาท�าความสะอาดที่มีฤทธิ์แรง ต้องใช้วัสดุที่

เหมาะสม (เช่น สารซิลิก้าเจล) เพื่อป้องกันมิให้ติดกันและยืดอายุการ

ใช้งานของซีลยาง

ล้อ

ต้องระวังว่ำควำมชื้น น�้ำแข็งและเกลือละลำยหิมะจะลด

ประสิทธิภำพกำรเบรก ท�ำให้มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด

อุบัติเหตุ

ควรท�าความสะอาดรถเป็นประจ�า เพื่อให้แน่ใจว่าล้ออยู่ในสภาพที่ดี

ที่สุด

ให้ใช้น�้ายาท�าความสะอาดล้อพิเศษที่ไม่เป็นกรดที่แนะน�าเท่านั้น ต้อง

อ่านคู่มือการใช้งานส�าหรับผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

256

กำรบ�ำรุงรักษำภำยในรถ

ชิ้นส่วนพลำสติก หนังเทียมและผ้ำ

สามารถท�าความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกและหนังเทียมด้วยผ้าชุบน�้า 

หากไม่สามารถขจัดคราบสกปรกออก สามารถใช้น�้ายาล้างและน�้ายา

บ�ารุงรักษาพิเศษท่ีไม่มีสารละลายพลาสติกเพื่อท�าความสะอาด 

ชิ้นส่วนประกอบดังกล่าว

ควรท�าความสะอาดผ้าคลุมเบาะและผ้าตกแต่งบริเวณประตูรถ ฝา 

กระโปรงหลัง ฝ้าเพดานรถและอื่นๆ ด้วยน�้ายาพิเศษหรือฟองซักแห้ง

หรือฟองน�้าอ่อน

หมำยเหตุ ห้ำมขัดเงำช้ินส่วนประกอบของแผงหน้ำปัด ชิ้นส่วน
ประกอบเหล่ำนี้ต้องมีคุณลักษณะที่ไม่สะท้อนแสง

พรมและผ้ำ

ก่อนท่ีจะใช้น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถที่เจือจาง 

ควรลองท�าความสะอาดส่วนที่มองไม่เห็นก่อน

หนัง

ใช้น�้าอุ่นและสบู่เพื่อท�าความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นหนัง ใช้ผ้าแห้ง

สะอาดและไม่มีเศษเส้นใยเพื่อเช็ดหนังให้แห้ง

หมำยเหต ุห้ำมใช้น�ำ้มนัแก๊สโซลนี สำรขจัดครำบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์
หรอืสำรขดัเงำแทนสำรท�ำควำมสะอำด

แผงหน้ำปัด จอแสดงผลของระบบเครื่องเสียง

ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งในการท�าความสะอาด ห้ามใช้น�้ายาท�าความสะอาด

หรือสเปรย์

ฝำครอบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ห้ำมใช้ของเหลวแช่ฝำครอบถงุลมเสรมิควำมปลอดภัย และ

ห้ำมใช้น�ำ้มันแก๊สโซลนี สำรขจดัครำบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์

หรอืสำรขดัเงำ

เพ่ือป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย ให้ใช้ผ้าชุบน�้าและ

น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถเพื่อท�าความสะอาด

บริเวณดังต่อไปนี้
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• ฝาครอบกลางของพวงมาลัย

• บริเวณแผงหน้าปัดที่มีถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร

• แผ่นบุหลังคาที่ได้ติดตั้งม่านลมนิรภัยป้องกันศีรษะ

เข็มขัดนิรภัย

ห้ำมใช้น�้ำยำฟอกขำว น�้ำยำย้อมสีหรือสำรท�ำควำม

สะอำดกับเข็มขัดนิรภัย

ดึงเข็มขัดนิรภัยออก ใช้น�้าอุ่นและสบู่เพื่อท�าความสะอาด ปล่อยให้

เข็มขัดนิรภัยแห้งเอง ห้ามดึงเข็มขัดนิรภัยหรือใช้รถก่อนที่เข็มขัด

นิรภัยได้แห้งอย่างหมดจด
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ข้อมูลทำงเทคนิค

260	 ขนำดและพำรำมิเตอร์ส�ำคัญของรถยนต์

262	 พำรำมิเตอร์น�้ำหนักรถยนต์

263	 พำรำมิเตอร์ส�ำคัญของมอเตอร์ขับเคลื่อน

264	 สมรรถนะของรถ

264	 ของเหลวและควำมจุที่แนะน�ำ

265	 ตำรำงค่ำกำรตั้งศูนย์ล้อ	(รถเปล่ำ)

265	 ล้อและยำง

265	 แรงดันลมยำง	(ขณะยำงเย็น)
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260

ขนำดและพำรำมิเตอร์ส�ำคัญของรถยนต์

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ความยาวรวม A มิลลิเมตร 4287

ความกว้างรวม B มิลลิเมตร 1836

ความสูงรวม C (รถเปล่า) มิลลิเมตร 1504

ฐานล้อ D มิลลิเมตร 2705

กันชนหน้า E มิลลิเมตร 841
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รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

กันชนหลัง F มิลลิเมตร 741

ความกว้างช่วงล้อหน้า มิลลิเมตร 1550

ความกว้างช่วงล้อหลัง มิลลิเมตร 1550

หมำยเหตุ ควำมยำวของรถยนต์ไม่รวมแผ่นป้ำยทะเบียน

หมำยเหตุ ควำมกว้ำงรวมไม่รวมกระจกมองข้ำง และส่วนที่เสียรูปของแก้มยำง



ข้อมูลทำงเทคนิค

262

พำรำมิเตอร์น�้ำหนักรถยนต์

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

จ�านวนผู้โดยสาร คน 5

น�้าหนักรถเปล่า กิโลกรัม 1650

น�้าหนักรถบรรทุกเต็ม กิโลกรัม 2098

ภาระเพลาหน้าขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 805

ภาระเพลาหลังขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 845

ภาระเพลาหน้าขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 927

ภาระเพลาหลังขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 1171
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พำรำมิเตอร์ส�ำคัญของมอเตอร์ขับเคลื่อน

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ประเภทมอเตอร์ มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร

พิกัดก�าลัง/ก�าลังสูงสุด กิโลวัตต์ 54/125

แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร 250

พิกัดความเร็วรอบ/ความเร็วรอบสูงสุด รอบ/นาที 8000/17000

ระดับการป้องกันน�้า IP67
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ของเหลวและควำมจุที่แนะน�ำ

ของเหลว เกรด ควำมจุ

น�้ายาหล่อเย็นส�าหรับแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดัน

สูง ลิตร แบบไกลคอล (รุ่น OAT)
4.0

น�้ายาหล่อเย็นของเกียร์ไฟฟ้า ลิตร 5.6

น�้ามันเกียร์ไฟฟ้า ลิตร Shell E-Fluids E6 iX (SL2808) 0.85

น�้ามันเบรก ลิตร DOT 4 0.8

น�้ายาล้างกระจกบังลม ลิตร ZY-VIII 2.5

สารท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ กรัม R-134a 580±20
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ตำรำงค่ำกำรตั้งศูนย์ล้อ (รถเปล่ำ)

รายการ พารามิเตอร์

ล้อหน้า

มุมแคมเบอร์ -12′±45′

มุมแคสเตอร์ 6°50′±45′

มุมโท (โทอินรวม) 6′±12′

มุมคิงพินอินคลิเนชัน 12°45′±45′

ล้อหลัง
มุมแคมเบอร์ -1°±45′

มุมโท (โทอินรวม) 12′±12′

ล้อและยำง

ขนาดล้อ 7.0JX17

ขนาดยาง 215/50 R17

แรงดันลมยำง (ขณะยำงเย็น)

ล้อ ไม่บรรทุก บรรทุกเต็ม

ล้อหน้า 250kPa/2.5bar/37psi 250kPa/2.5bar/37psi

ล้อหลัง 250kPa/2.5bar/37psi 280kPa/2.8bar/41psi
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