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GUID-E0505219-2432-4775-820B-04639818C416

ขอแสดงความขอบคุณต�อท�านที่มีอุปการะคุณที่ได�กรุณา
เลือกใช�รถนิสสัน รถคันนี้เราส�งมอบให�ท�านด�วยความมั่นใจ
เพราะ ผลิต ขึ้ น ด� วย เทคนิค การ ผลิต ท่ี ทัน สมัย ใน
อุตสาหกรรมยานยนต�ตลอดจนการควบคุมคุณภาพที่
เข�มงวด

คู�มือฉบับนี้จัดทำข้ึนเพื่อช�วยให�ท�านเข�าใจถึงวิธีการใช�
และบำรุงรักษาอย�างถูกวิธี ซึ่งจะทำให�รถของท�านอยู�ใน
สภาพท่ีสมบูรณ�สามารถใช�งานได�เต็มประสิทธิภาพ และ
มีอายุการใช�งานทนทาน ก�อนการใช�งานรถยนต�ของท�าน
ก ร ุ ณ า อ� า น ห นั ง สื อ ค ู� มื อ ผ ู� ใ ช� ร ถ ใ ห� ค ร บ ถ� ว น

หนังสือคู�มือการรับประกัน & การบำรุงรักษาจะถูกจัดให�
แยกต�างหาก ซึ่งอธิบายรายละเอียด และหลักเกณฑ�
การรับประกันอย�างครบถ�วน

ศูนย�บริการนิสสันรู�ซึ้งถึงรายละเอียดของรถท�านดีท่ีสุด
หากท�านต�องการนำรถเข�ารับบริการ หรือเมื่อท�านมีป�ญหา
บางสิ่งเกี่ยวกับรถ ทางศูนย�บริการของเรายินดีท่ีจะบริการ
ให�เสมอ

ข�อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย
GUID-FDB23A60-66CE-4B57-B0DD-1EB5DD2E5228

เตือนความจำเพื่อความปลอดภัย
GUID-5131E80C-E931-48D8-9C51-C803B0D21A77

การปฏิบัติตามกฎการขับข่ีท่ีสำคัญต�อไปน้ีจะช�วยให�ท�าน
และผู� โดยสาร สามารถ ใช� รถ ได� ด�วย ความปลอดภัย

. ห�ามขับรถขณะมึนเมาหรืออยู�ภายใต�ฤทธิ์ยาที่มี
ผลต�อระบบประสาท

. อย�า ใช� ความเร็ว เกินกว�าที่ กฎหมายกำหนด

. คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ และใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ที่เหมาะสม เด็กที่อายุระหว�าง 9 - 12 ขวบ ควร
นั่งที่เบาะนั่งด�านหลัง

. ต�องให�ข�อมูลการใช�รถอย�างปลอดภัยกับผู�ใช�รถ
ทุกท�านอย�างสม่ำเสมอ

. ต�องทบทวนข�อมูลการใช�รถอย�างปลอดภัยใน
สมุดคู�มืออย�างสม่ำเสมอ

การอ�านคู�มือ
GUID-9BF242CB-1CC6-40FA-BAE4-5A4F4CDF84CA

คู�มือเล�มนี้จะมีข�อมูลของตัวเลือกทั้งหมดที่มีในรถรุ�นนี้
ดังนั้น ท�านอาจพบว�าข�อมูลของตัวเลือกบางอย�างไม�มีใน
รถของท�าน

ข�อมูลค�าจำเพาะและภาพประกอบทั้งหมดในคู�มือเล�มน้ีจะ
ใช�ได� ณ เวลาท่ีพิมพ� นิสสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
แปลงค�าจำเพาะ หรือ การออกแบบโดยไม�ต�องแจ�งให�
ทราบล�วงหน�า

การปรับแต�งรถของท�าน
GUID-239F85AF-E150-4C65-A81A-9DF30091C6DD

รถยนต�คันน้ีไม�ควรถูกปรับแต�ง การปรับแต�งรถอาจส�งผล
ต�อสมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัยหรือความคงทน
และอาจเป�นการกระทำผิดต�อกฎหมาย นอกจากนั้น ป�ญหา
ด�านสมรรถนะหรือความเสียหายอันเกิดจากการปรับแต�งรถ
อาจ ไม� อย ู� ใน เ ง่ื อนไข การ รับ ประกัน ของ นิส สัน

โปรดอ�าน — เพื่อขับรถอย�างปลอดภัย
GUID-BCED9ECA-02F0-4C72-8277-F5A346B371B5

กรุณาอ�านคู�มือการใช�งานรถยนต�ให�ถี่ถ�วน ก�อนทำการขับขี่
เพ่ือเป�นการสร�างความคุ�นเคยกับระบบควบคุมและการ
บำรุงรักษาที่จำเป�น ซึ่งจะช�วยให�ท�านทำงานกับรถยนต�ได�
อย�างปลอดภัย

ตลอดคู�มือเล�มนี้ จะมีการใช�สัญลักษณ� ตามด�วยคำ
ว�า คำเตือน สัญลักษณ�นี้จะใช�บ�งช้ีถึงการกระทำท่ีเป�น
อันตราย และอาจส�งผลให�ถึงแก�ความตายหรือการได�รับ
บาดเจ็บที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง จะต�อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ระบุไว�อย�างถูกต�องสมบูรณ�

สัญลักษณ� ตามด�วยคำว�า ข�อควรระวัง ใช�ในคู�มือ
เล�มนี้ เพื่อบ�งช้ีถึงการกระทำท่ีเป�นอันตราย และอาจส�ง
ผลกระทบหรือการได�รับบาดเจ็บเล็กน�อยต�อบุคคลและ
รถยนต� เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง จะต�องปฏิบัติตาม
ขั้น ตอน การ ทำงาน ที่ ระบ ุ ไว� อย�าง ถ ูก ต�อง สมบ ูรณ�

SIC0697

ถ�าท�านเห็นสัญลักษณ�น้ี หมายความว�า "ห�ามทำสิ่งนี้"
หรือ "ห�ามให�สิ่งนี้เกิดขึ้น"

NOS1274

ถ�าท�านเห็นสัญลักษณ�ที่คล�ายคลึงกับสัญลักษณ�เหล�านี้ใน
ภาพประกอบ หมายความว�า ลูกศรชี้ไปทิศทางด�านหน�า
ของรถยนต�

NOS1275

ลูกศรในภาพประกอบที่คล�ายคลึงกับลูกศรเหล�านี้ บ�งชี้ถึง
การเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

NOS1276

ลูกศรในภาพประกอบที่คล�ายคลึงกับลูกศรเหล�านี้ หมายถึง
ให�สนใจหัวข�อที่อยู�ในรูปภาพ

คำนำ

Condition: 'Except for China'/
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NOS1617
Bluetooth® เป�นเครื่องหมายทาง
การค�าของ Bluetooth SIG, Inc.
และให�อำนาจในการใช�สิทธิบัตร
แก�บริษัท Visteon

*C 2016 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Condition: 'Except for China'/
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สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม 1

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลและรักษาสภาพรถ

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ข�อมูลทางเทคนิค

ดัชนี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]Condition: 'Except for China'/
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0 สารบัญภาพประกอบ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 0-2
ด�านหน�าภายนอกรถ ................................................................. 0-3
ด�านหลังภายนอกรถ ................................................................. 0-4
ห�องโดยสาร ........................................................................... 0-5

แผงหน�าป�ด ........................................................................... 0-6
มาตรวัดและเกจวัด .................................................................. 0-7
ห�องเครื่องยนต� ...................................................................... 0-9

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE ...................................................... 0-9

Condition: 'Except for China'/
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0-2 สารบัญภาพประกอบ

GUID-1D373A12-1F5E-4A48-99FF-411F065633CD

JVC0495X

1. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า (หน�า 1-
22)

2. หมอนพิงศีรษะ (หน�า 1-3)
3. เข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งหน�า (หน�า 1-6)
4. ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง* (หน�า 1-16)
5. เข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งหลัง (หน�า 1-6)
6. เบาะนั่งหน�า (หน�า 1-2)
7. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner* (หน�า 1-

25)

8. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง* (หน�า 1-
16)

9. ที่พักแขน* (หน�า 1-3)
10. เบาะนั่งหลัง

— เบาะนั่งสำหรับเด็ก (หน�า 1-11)
*: ถ�ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

GUID-4BC28D80-CD14-4322-B12B-E3CFD8DDA3EE

JVC1010X

1. ฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-18)
2. กระจกบังลมหน�า

— สวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า
2-18)
— การเปลี่ยนใบป�ดน้ำฝน (หน�า 8-13)
— น้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-14)

3. เสาอากาศ (หน�า 4-15)
4. กระจกหน�าต�าง (หน�า 2-20)
5. ห�วงสำหรับลากจูง (หน�า 6-12)

6. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-17)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-20)

7. ไฟตัดหมอก*
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-17)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-20)

8. ไฟหน�า
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-16)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-20)

9. ไฟหรี่
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-16)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-20)

10. ยาง
— ล�อและยาง (หน�า 8-25, 9-5)
— ยางแบน (หน�า 6-2)

11. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-17)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-20)

12. กระจกมองข�าง (หน�า 3-22)
13. ประตู

— กุญแจ (หน�า 3-2)
— ล็อกประตู (หน�า 3-5)
— ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท* (หน�า 3-7)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน�า 3-8)
— ระบบความปลอดภัย* (หน�า 3-17)

14. ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง (หน�า 3-7)
15. ไฟส�องสว�างเวลากลางวัน* (หน�า 2-16)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด�านหน�าภายนอกรถ

Condition: 'Except for China'/
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0-4 สารบัญภาพประกอบ

GUID-0A3C947A-C6EE-4C29-934B-54BEEB253623

JVC0543X

1. กระจกบังลมหลัง
— ไล� ฝ� า กระจก บัง ลม หลัง * (หน� า 2 -19)

2. ไฟเบรก/ไฟท�าย (หน�า 8-21)
3. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-17)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-21)

4. ไฟเบรกพิเศษ (รุ�น ท่ีไม� มีสปอยเลอร�ด�านหลัง)
(หน�า 8-21)

5. กระโปรงท�าย
— ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท* (หน�า 3-8)

— สวิตช�คำสั่ง เป�ดกระโปรงท�าย (ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ*) (หน�า 3-15)
— การเป�ด (หน�า 3-19)
— ไฟในกระโปรงท�าย* (หน�า 2-26, 8-21)

6. ไฟเบรกพิเศษ (รุ�นท่ีมีสปอยเลอร�ด�านหลัง) (หน�า
8-21)

7. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
— ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 3-20)
— ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 9-3)

8. ไฟถอยหลัง
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-21)

9. ไฟส�องป�ายทะเบียน (หน�า 8-21)
10. ระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ)* (หน�า 5-19)
*: ถ�ามีติดตั้ง

ด�านหลังภายนอกรถ

Condition: 'Except for China'/
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GUID-54560482-68F9-470A-B71C-FCCB7A3F2D1E

JVC0228X

1. กระจกมองหลังในเก�ง (หน�า 3-21)
2. แผ�นบังแดด (หน�า 2-25)
3. ไฟอ�านแผนที่* (หน�า 2-25, 8-21)
4. ไมโครโฟน* (หน�า 4-28)
5. ที่พักแขนที่ประตู

— สวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า* (หน�า 2-20)
— สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า* (หน�า 3-6)

6. ไฟส�องสว�างภายในห�องโดยสาร (หน�า 2-25, 8-
21)

7. กล�องเก็บของ (หน�า 2-23)
8. คันเกียร�

— เกียร�อัตโนมัติ (AT) (หน�า 5-9)
— ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบต�อ เนื่อง
(CVT) (หน�า 5-12)
— เกียร�ธรรมดา (MT) (หน�า 5-14)

9. คัน ปลดล็อก ฝาก ระ โปรง ท�าย * (หน�า 3-20)
10. เบรกมือ (หน�า 3-23, 8-10)
11.. ช�องจ�ายไฟ* (หน�า 2-22)

12. ที่วางแก�วด�านหลัง* (หน�า 2-24)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห�องโดยสาร

Condition: 'Except for China'/
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0-6 สารบัญภาพประกอบ

GUID-B8CEAAB5-8CF4-42F1-8B33-A65C4B1B62B0

JVC0544X

1. ช�องลมด�านข�าง (หน�า 4-2)
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู�โดยสาร* (หน�า

1-16)
3. ช�องลมกลาง (หน�า 4-2)
4. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน�า 6-2)
5. สวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า 2-

18)
6. สวิ ตช� ค วบค ุ ม ท่ี พวง มา ลัย * (หน� า 4 -26 )
7. มาตรวัดและเกจวัด (หน�า 2-3)

8. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ/แตร
(หน�า 1-16, 2-19)

9. สวิตช�ไฟหน�าและสวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-
16)

10. ฝาครอบกล�องฟ�วส� (หน�า 8-19)
11. กล�องเก็บของ (หน�า 2-23)
12. ระบบเครื่องเสียง* (หน�า 4-9)
13. ขั้วต�อ USB/AUX* (หน�า 4-25)
14. กา ร ควบค ุ ม ร ะบบ ป รับ อากาศ (หน� า 4 -3 )

15. ช�องจ�ายไฟ* (หน�า 2-22)
16. ที่วางแก�ว (หน�า 2-24)
17. สวิตช� ไล� ฝ� า กระจก บัง ลม หลัง (หน�า 2-19)
18. ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ (รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

(หน�า 5-6)
19. คันปรับระดับพวงมาลัย (หน�า 3-21)
20. สวิตช�กุญแจ (รุ�นท่ีไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)/ล็อก

พวงมาลัย (หน�า 5-4)
21. คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน�า (หน�า 3-18)
22. คันปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 3-

20)
23. สวิตช� OFF ระบบหยุด เคร่ืองยนต� เมื่อ เดิน เบา*

(หน�า 5-17)
24. สวิตช� ควบค ุม กระจก มอง ข�าง * (หน�า 3-22)
*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน�าป�ด

Condition: 'Except for China'/
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GUID-06DC6E0D-81F3-474C-973D-05529C4D25CB

JVC0541X

แบบ A
1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต�* (หน�า 2-7)
2. มาตรวัดความเร็ว (หน�า 2-5)
3. ไฟเตือน/ไฟแสดง* (หน�า 2-10)
4. สวิตช�รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว/สวิตช�โหมด

คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-6)
5. สวิตช�ตั้งค�านาฬิกา (หน�า 2-21)
6. ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ไฟแสดง

ตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเน่ือง
(CVT)* (หน�า 2-8)

7. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเท่ียว
(หน�า 2-5)/คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-6)

8. เ กจ วั ด ร ะดั บ น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง (หน� า 2 - 8 )
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-7

มาตรวัดและเกจวัด

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

JVI0165X

แบบ B
1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต� (หน�า 2-7)
2. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (หน�า 2-7)
3. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-4)

— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว (หน�า 2-5)
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-6)
— นาฬิกา (หน�า 2-21)
— อุณหภูมิอากาศภายนอก* (หน�า 2-6)
— จอควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด (หน�า 2-
9)

4. เ กจ วั ด ร ะดั บ น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง (หน� า 2 - 8 )
5. มาตรวัดความเร็ว (หน�า 2-5)
6. ไฟเตือน/ไฟแสดง (หน�า 2-10)
7. ปุ�มควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด (หน�า 2-9)
8. ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ไฟแสดง

ตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเน่ือง
(CVT)* (หน�า 2-8)

9. สวิตช�รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว/สวิตช�โหมด
คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-5)

*: ถ�ามีติดตั้ง

Condition: 'Except for China'/
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GUID-FA71B07C-1CF7-4DF1-990E-05A8376762F0

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
GUID-F978D4F1-0830-4A38-B742-722BCDA9D97C

JVC0240X

1. สายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-9)
2. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช�* (หน�า 8-11, หน�า 8-

12)
3. ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (หน� า 8 - 7 )
4. กรองอากาศ (หน�า 8-13)
5. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-18)
6. ถังฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า 8-14)

7. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-7)
8. ฝาป�ดหม�อน้ำ (หน�า 8-6)

— รถ มี ความ ร�อน ส ู ง ผิด ปกติ (หน�า 6-10)
9. แบตเตอรี่ (หน�า 5-23, หน�า 8-15)

— การพ�วงสตาร�ท (หน�า 6-8)
10. ถั ง พั ก น้ ำ หล� อ เ ย็น เครื่ อ งยนต� (หน� า 8 -6 )

*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

สารบัญภาพประกอบ 0-9

ห�องเครื่องยนต�

Condition: 'Except for China'/
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0-10 สารบัญภาพประกอบ

บันทึก

Condition: 'Except for China'/
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1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม

เบาะนั่ง .................................................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหน�า ................................................................. 1-2
ที่พักแขน (ถ�ามีติดตั้ง) ......................................................... 1-3

หมอนพิงศีรษะ ........................................................................ 1-3
ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบปรับได� .............................. 1-4
ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบไม�สามารถปรับได� ............... 1-4
การถอด ............................................................................ 1-4
การติดตั้ง .......................................................................... 1-4
การปรับ ............................................................................ 1-5

เข็มขัดนิรภัย ........................................................................... 1-6
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ........................................... 1-6
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................................... 1-7
หญิงมีครรภ� ....................................................................... 1-8
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ................................................................... 1-8

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ................................................. 1-8
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ�ามีติดตั้ง) ................................ 1-9
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย ................................ 1-10
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ................................................ 1-10

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-11
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................... 1-11
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-12

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................................... 1-16
ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-16
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .......................................... 1-21
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ............ 1-22
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามีติดตั้ง) ................ 1-25
ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน .......................................... 1-25

Condition: 'Except for China'/
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1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

GUID-0E4D48F2-87EB-41C3-92CE-212C2CB24BDC

SSS0133A

คำเตือน:

. ห�ามขับรถ และ/หรือนั่งรถที่ปรับเอนพนักพิงหลัง
มาก เกิน ไป เพราะ สามารถ เกิด อันตราย ได�
เน่ืองจากสายเข็มขัดช�วงไหล�จะไม�พาดผ�านลำ
ตัวอย�างเหมาะสม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ท�านและ
ผู�โดยสารอาจถูกฟาดด�วยสายเข็มขัดช�วงไหล�ได�
ซึ่งจะทำให� ได� รับบาดเจ็บร�ายแรงที่ คอ หรือ
บริเวณอื่นๆ ได� นอกจากนี้ ท�านและผู�โดยสารยัง
อาจลื่นไถลไปใต�สายเข็มขัดช�วงหน�าตัก ซึ่งอาจ
ทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรงได�

. ดังนั้น เพื่อเป�นการป�องกันอันตรายดังกล�าว ขณะ
ที่รถกำลังแล�น พนักพิงหลังควรอยู�ในตำแหน�ง
ตั้งตรง ให�น่ังเอาหลังชิดกับพนักพิงเสมอ และ
ปรับ เข็มขัด นิรภัย ให� เหมาะ สม (โปรด ด ู ที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-6))

ข�อควรระวัง:

เมื่อปรับตำแหน�งเบาะ ให�แน�ใจว�าไม�ได�สัมผัสถูก
ช้ิน ส�วน ที่ เคล่ือนไหว เพ่ือ หลีก เ ล่ียง ไม� ให� เ กิด

ความเสียหาย และ/หรือได�รับบาดเจ็บ

เบาะนั่งด�านหน�า
GUID-42A7490D-1067-4CAC-9A39-544D84F10BB7

คำเตือน:

ไม�ควรปรับเบาะน่ังคนขับขณะขับขี่ เพื่อให�คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด�วยตัวเอง
GUID-4630BA8F-468A-4657-ABF6-27A2A17D208D

คำเตือน:

หลังจากปรับเบาะน่ังแล�ว ให�ลองขยับเบาะน่ังเบาๆ
เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะล็อกแน�นแล�ว ถ�าเบาะล็อกไม�แน�น
เบาะอาจเลื่อนออกไปทันที ทำให�ไม�สามารถควบคุม
รถได�

เบาะนั่ง

Condition: 'Except for China'/
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SSS0660

การปรับเลื่อนไปข�างหน�าและถอยหลัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. ดึงคันปรับ ① ขึ้น

2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

3. ปล�อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให�อยู�ในตำแหน�ง

การปรับเอน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. ดึงคันปรับ ② ขึ้น

2. เ อน พ นัก พิ ง หลั ง ไป ยั ง ตำแหน� ง ท่ี ต� อ ง กา ร

3. ปล�อยคันปรับลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให�อยู�ใน
ตำแหน�ง

การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับพนักพิงหลังให�เหมาะสม
กับคนนั่งท่ีมีขนาดร�างกายต�างกัน เพ่ือช�วยให�คาดเข็มขัด
นิรภัยได�พอดี (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-6))

พนักพิงหลังสามารถปรับเอนเพื่อให�คนนั่งได�พักผ�อนขณะ
ที่จอดรถ

การปรับยกเบาะนั่ง (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ดึงคันปรับ ③ ขึ้นหรือลง เพื่อปรับความสูงของเบาะน่ัง
จนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

ที่พักแขน (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-0D483ADC-82D8-447F-BDBC-3C51B0B77FE8

ด�านหลัง
GUID-93866274-495E-42DF-A608-4662C6C92B29

SSS0963

ดึ ง ท่ี พั ก แ ข น ล ง จ น ก ว� า จ ะ อ ย ู� ใ น แ น ว น อ น

GUID-F4A07253-770E-4F4C-BCB1-5E2D1740FDC6

คำเตือน:

หมอนพิงศีรษะช�วยเสริมระบบความปลอดภัยอ่ืนๆ
ของรถยนต� ซ่ึงอาจช�วยป�องกันการบาดเจ็บที่ เกิด
จากการชนทางด�านหลัง หมอนพิงศีรษะที่ปรับได�ต�อง
ปรับอย�างเหมาะสม ดังที่ระบุไว�ในบทนี้ ตรวจสอบ
การปรับหมอนพิงศีรษะ หากมีผู�ใช�เบาะน่ังก�อนหน�า
ห�ามติดต้ังวัตถุใดๆ เข�ากับก�านหมอนพิงศีรษะ หรือ
ถอดหมอนพิงศีรษะออก ห�ามใช�เบาะน่ังที่ถอดหมอน
พิงศีรษะออก ถ�าถอดหมอนพิงศีรษะออก ให�ติดตั้ง
กลับเข�าที่ เดิม และปรับให� เหมาะสมก�อนใช� งาน
เบาะน่ัง หากไม�ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล�าน้ี สามารถ
ทำให�ประสิทธิภาพการใช�งานของหมอนพิงศีรษะลด
ลง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการได�รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตจากการชน

. รถยนต�ของท�านอาจติดต้ังหมอนพิงศีรษะแบบผสม
แบบ ป รั บ ได� ห รื อ แบบ ไม� ส า ม า ร ถ ป รั บ ได�

. หมอนพิงศีรษะแบบปรับได�จะมีร�องหลายร�องบนก�าน
หมอน พิง เพื่อ ล็อก ให� อยู� ในตำแหน�ง ท่ี ต�องการ

. หมอนพิงศีรษะแบบไม�สามารถปรับได�จะมีร�องล็อก
เพียงร�องเดียว เพ่ือยึดหมอนพิงเข�ากับโครงเบาะนั่ง

. การปรับที่ถูกต�อง:
— สำหรับแบบปรับได� ปรับหมอนพิงศีรษะจนกระทั่ง

ก่ึงกลางของหมอนพิงศีรษะอยู� ระดับเดียว กับ
กึ่งกลางหู

— ถ�าตำแหน�งหูของท�านยังคงสูงกว�าตำแหน�ง ท่ี
แนะนำ ให�ปรับหมอนพิงศีรษะไปยังตำแหน�งที่สูง
ที่สุด

. ถ�าถอดหมอนพิงศีรษะออก ให�แน�ใจว�าติดตั้งหมอนพิง
ศีรษะกลับเข�าที่เดิม และล็อกอยู�ในตำแหน�งก�อนใช�

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3

หมอนพิงศีรษะ

Condition: 'Except for China'/
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1-4 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

งานเบาะนั่ง

ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบปรับ
ได�

GUID-6D22BBB3-8D36-417E-878D-360F870ACF1B

SSS0992

1. หมอนพิงศีรษะที่สามารถถอดออกได�

2. ร�องหลายร�อง

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านหมอนพิง

ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบไม�
สามารถปรับได�

GUID-3C330412-A135-42D9-8C25-A0498232AE96

JVR0203X

1. หมอนพิงศีรษะที่สามารถถอดออกได�

2. ร�องหนึ่งร�อง

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านหมอนพิง

การถอด
GUID-B081657A-4F54-4CA6-A963-5A52ECD0821C

SSS0995

ปฏิบัติตามข้ันตอนต�อไปนี้ เพื่อถอดหมอนพิงศีรษะแบบ
ปรับได�

1. ดึง หมอน พิง ศีรษะ ข้ึน ไปยัง ตำแหน�ง ท่ี ส ูง ท่ีส ุด

2. กดปุ�มล็อกค�างไว�

3. ถอดหมอนพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง

4. เก็บหมอนพิงศีรษะไว�ในที่เหมาะสม เพ่ือป�องกันการ
สูญหาย

5. ติด ต้ังหมอนพิง ศีรษะกลับ เข�า ท่ี เดิม และปรับให�
เหมาะสมก�อนใช�งานเบาะนั่ง

การติดตั้ง
GUID-91036F61-0D7F-464E-AB13-F169A8170985

SSS0996

1. จัดก�านหมอนพิงศีรษะเข�ากับรูที่เบาะนั่ง ให�แน�ใจว�า
หมอนพิงศีรษะหันไปในทิศทางที่ถูกต�อง ต�องติดตั้ง
ก�านท่ีมีร�องแบบปรับได� ① เข�ากับรู ท่ีมีปุ�มล็อก ②

2. กดปุ�มล็อกค�างไว� แล�วดันหมอนพิงศีรษะลง

3. ปรับหมอนพิงศีรษะให�เหมาะสมก�อนใช�งานเบาะน่ัง

Condition: 'Except for China'/



(19,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

การปรับ
GUID-7F4FA002-0E43-41BC-A558-14805BD05E20

SSS0997

สำหรับหมอนพิงศีรษะแบบปรับได�

ปรับหมอนพิงศีรษะจนกระทั่งกึ่งกลางของหมอนพิงศีรษะ
อยู�ระดับเดียวกับก่ึงกลางหู ถ�าตำแหน�งหูของท�านยังคง
สูงกว�าตำแหน�งที่แนะนำ ให�ปรับหมอนพิงศีรษะไปยัง
ตำแหน�งที่สูงที่สุด

JVR0259X

สำหรับ หมอนพิง ศีรษะ แบบ ไม� สามารถปรับ ได�

ให�แน�ใจว�าหมอนพิงศีรษะอยู� ในตำแหน�ง เก็บ หรือใน
ตำแหน�งอื่นๆ ที่ร�องล็อกเข�ากับปุ�มล็อก ก�อนใช�งานเบาะนั่ง

การปรับขึ้น
GUID-9BCA1908-1A87-454B-AFD2-9BFE3120F799

SSS1035

เพื่อปรับหมอนพิงศีรษะขึ้น ให�ดึงหมอนพิงขึ้น

ให�แน�ใจว�าหมอนพิงศีรษะอยู� ในตำแหน�ง เก็บ หรือใน
ตำแหน�งอื่นๆ ที่ร�องล็อกเข�ากับปุ�มล็อก ก�อนใช�งานเบาะนั่ง

การปรับลง
GUID-5FCBF5C0-907E-493B-9449-3D124814C97B

SSS1036

เพื่อปรับลง ให�กดปุ�มล็อกค�างไว� แล�วดันหมอนพิงศีรษะลง

ให�แน�ใจว�าหมอนพิงศีรษะอยู�ในตำแหน�งที่ร�องล็อกเข�ากับ
ปุ�มล็อก ก�อนใช�งานเบาะนั่ง

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5

Condition: 'Except for China'/
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1-6 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

GUID-54FABC2C-16D2-472D-959C-EC961EDBAC13

ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย
GUID-E0B9589F-74A9-4DB5-8A5A-40333BC200D2

การคาดเข็มขัดนิรภัยท่ีปรับอย�างถูกต�อง และนั่งหลังตรง
และ ชิด กับพนัก พิงหลัง จะช�วยลดโอกาส ท่ีจะได� รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ/หรือช�วยลดระดับความรุนแรง
ลงได�อย�างมาก นิสสันขอสนับสนุนให�คนขับและผู�โดยสาร
ทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง แม�ว�าตำแหน�งที่
นั่งนั้นจะมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�แล�วก็ตาม

SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

เข็มขัดนิรภัย

Condition: 'Except for China'/
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คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบมาให�คาดแนบ
กับโครงสร�างกระดูกของร�างกาย และควรจะคาด
ผ�านด�านหน�าของกระดูก เชิงกราน หรือ กับ
กระดูกเชิงกราน หน�าอก และช�วงไหล� และต�อง
ไม�ให�สายเข็มขัดช�วงหน�าตักคาดผ�านบริเวณ
ท�องน�อย ถ�าคาดเข็มขัดนิรภัยไม�ถูกต�อง อาจ
ทำให�เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได�

. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักไว�ให�พาดต่ำ
และแนบรอบสะโพกเท�าที่ทำได� แต�ไม�ใช�คาดที่
เอว การคาดสายเข็มขัดช�วงหน�าตักสูงเกินไป จะ
เพิ่มความเสี่ยงที่จะได�รับบาดเจ็บภายในร�างกาย
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช�เข็มขัดนิรภัยเส�นเดียวกันคาดผ�านคน
มากกว�าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส�นต�องใช�กับคนคน
เดียวเท�านั้น การคาดเข็มขัดนิรภัยผ�านเด็กซึ่งนั่ง
อ ย ู� บ น ตั ก ผ ู� ใ หญ� จ ะ เ ป� น อั น ต ร า ย ไ ด�

. ห�ามมีผู�โดยสารภายในรถมากกว�าจำนวนเข็มขัด
นิรภัย

. ห�ามคาดเข็มขัดนิรภัยกลับด�าน ไม�ควรคาด
สาย เข็มขัด ที่ บิด เป�น เก ลียว ซึ่ ง จะ ทำให�
ประสิทธิภาพลดลง

. ควรปรับเข็มขัดนิรภัยให�แนบกับลำตัวที่สุดเท�าที่
ทำได�โดยไม�อึดอัด เพื่อให�สามารถทำการป�องกัน
ได�ตามที่ ได� รับการออกแบบมา สายเข็มขัดที่
หย�อนจะลดประสิทธิภาพในการป�องกันลงอย�าง
มาก

. คนขับและผู�โดยสารทุกคนที่นั่งอยู�ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว�ตลอดเวลา เด็กควรได� รับการ

ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย�างถูกต�องบนเบาะน่ัง
ด�านหลัง และหากเป�นไปได� ให�เด็กนั่งในเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

. ห�ามพาดเข็มขัดไว�ด�านหลังลำตัวหรือพาดไว�ใน
ใต�วงแขน ให�คาดสายเข็มขัดช�วงไหล�ผ�านบน
ไหล�และหน�าอกเสมอ สายเข็มขัดควรอยู�ห�างจาก
ใบหน�าและลำคอ แต�ไม�หลุดออกจากไหล� ถ�า
คาดเข็มขัดนิรภัยไม�ถูกต�อง อาจทำให�เกิดการ
บาดเจ็บที่รุนแรงได�

. ห�ามทำการดัดแปลงหรือแต�งเติมใดๆ ด�วยตัวเอง
เนื่องจากจะไปขัดขวางการทำงานของตัวปรับ
ความตึง เข็มขัดนิรภัย หรือ ขัดขวางการปรับ
ความตึงสายเข็มขัดนิรภัย

. ควรทำการดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม�ให�สายเข็มขัดเป��อนน้ำยาขัดสี น้ำมัน สารเคมี
และโดยเฉพาะกรดแบตเตอรี่ วิธีทำความสะอาด
ที่ถูกต�อง คือ ใช�น้ำสบู�อ�อน ควรเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภัยเส�นใหม� ถ�าสายเข็มขัดลุ�ยเป�นฝอย มีคราบ
สะสม หรือเสียหาย

. ควรให�ศูนย�บริการนิสสันตรวจสอบชุดเข็มขัด
นิรภัย รวมทั้งชุดดึงกลับและอุปกรณ� ติดตั้ง
หลังจากที่มีการชนเกิดข้ึน นิสสันขอแนะนำให�
เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทุกชุดที่มีการใช�งานใน
ขณะที่เกิดการชน เว�นแต�จะเป�นการชนเบาและ
เข็มขัด ไม�มี ร�อง รอยความ เสีย หาย และ ยัง
สามารถทำงานได�อย�างถูกต�อง นอกจากน้ี ควร
ตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยที่ไม�ได�ใช�งานขณะที่
เกิดการชน และเมื่อจำเป�น ให�เปลี่ยนใหม� ถ�าพบ
ค ว า ม เ สี ย ห า ย ห รื อ ท ำ ง า น ไ ม� ถ ู ก ต� อ ง

. หากถูกใช�งานในการชนที่รุนแรง จำเป�นต�อง
เ ป ล่ี ย น ช ุ ด เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ทั้ ง ช ุ ด แ ม� ว� า
ค ว าม เ สี ย ห าย น้ั น จ ะ ไม� เ ด� น ชั ด ก็ ต าม

. เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามี
ติดตั้ง) ถูกใช�งานไปแล�ว ไม�สามารถที่จะนำกลับ
มาใช�ใหม�อีก ต�องเปลี่ยนใหม�พร�อมกับชุดดึง
กลับ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

. การถอดและติดตั้งส�วนประกอบของระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามีติดตั้ง) ควร
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
GUID-BEF39E00-83A9-46E4-A6CD-4E7837159442

คำเตือน:

. ทารกและเด็กเล็กต�องได�รับการดูแลเป�นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม�พอดีกับตัว
เด็ก สายเข็มขัดช�วงไหล�อาจพาดมาอยู� ใกล�
ใบหน�าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักอาจไม�แนบผ�านกระดูกสะโพกที่มีขนาดเล็ก
ของเด็กได�พอดี หากเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัย
ที่ มี ขนาดไม�ถูกต�องพอดี อาจทำให� เกิดการ
บาด เจ็บ ร ุนแรง หรือ อันตราย ถึงแก� ชีวิต ได�

. ให� ใช� เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ที่ เหมาะ สม เสมอ

เด็กต�องการผู�ใหญ�ช�วยในการป�องกัน โดยเด็กต�องได�รับ
การปกป�องอย�างถูกต�อง การปกป�องที่ถูกต�องจะขึ้นอยู�กับ
ขนาดของเด็ก

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-7

Condition: 'Except for China'/
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ทารกและเด็กเล็ก
GUID-2CB554A6-70F8-4EA5-AD1F-1A1CD0569FC1

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ท�านควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสม
กับรถและเด็ก และควรทำการ ติด ต้ังและใช� งานตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตทุกครั้ง

เด็กโต
GUID-D60D6D89-020F-4F38-8877-C70FB3DDBA25

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให� เด็กยืนหรือคุกเข�าบน เบาะ น่ัง

. ห�ามปล�อยให� เด็กอยู� ในบริเวณที่ เก็บสัมภาระ
ขณะที่ รถกำลัง แล�น เด็กอาจได� รับบาด เจ็บ
ร�ายแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือหยุดกะทันหัน

เด็กท่ีตัวโตกว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรนั่งบนเบาะนั่ง และ
คาดเข็มขัดนิรภัย

ถ�าตำแหน�งที่นั่งของเด็กมีสายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�ใกล�กับ
ใบหน�าและลำคอ ควรให� เด็ก น่ังบนเบาะนั่ง เสริม (มี
จำหน�ายทั่วไป) เบาะ นั่ง เสริม จะ ช�วย ยก ตัว เด็ก จน
สายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�ในตำแหน�งที่เหมาะสม ผ�านท�อน
บนช�วงกลางไหล� และสายเข็มขัดช�วงหน�าตักพาดต่ำแนบ

กับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาดพอดีกับเบาะนั่งในรถ
ด�วย เมื่อเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดไม�อยู�ใกล�ใบหน�าหรือลำ
คออีกต�อไป ให�คาดเข็มขัดโดยไม�ต�องใช�เบาะนั่งเสริม ถ�า
เป�นไปได� ควรใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กโตท่ีมีให�เลือกหลาย
แบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

หญิงมีครรภ�
GUID-FE869D3B-B8B4-419B-873A-F34B364C8C1A

นิสสันขอแนะนำให�หญิงมีครรภ�คาดเข็มขัดนิรภัย โดยควร
คาดเข็มขัดให�แนบตัว และพาดสายเข็มขัดช�วงหน�าตักให�
ต่ำที่สุดเท�าที่เป�นไปได�ไว�บริเวณรอบสะโพก แต�ไม�ใช�คาด
ที่เอว ให�คาดเข็มขัดช�วงไหล�ผ�านบนไหล�และหน�าอก ต�อง
ไม�ให�สายเข็มขัดช�วงหน�าตัก/ช�วงไหล�คาดผ�านบริเวณ
ท�องน�อย กรุณาปรึกษาแพทย�สำหรับคำแนะนำแบบเฉพาะ
เจาะจง

ผู�ได�รับบาดเจ็บ
GUID-82EBCAFA-39DD-4B24-9916-C91E3A86FE59

นิสสันขอแนะนำให�ผู�ได�รับบาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัย กรุณา
ปรึกษา แพทย� สำหรับ คำ แนะนำ แบบ เฉพาะ เจาะจง

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
GUID-984D2E17-E07E-4F94-97BF-E5B1D1F3D930

การคาดเข็มขัดนิรภัย
GUID-421AB629-E53A-4541-8D10-C0D57422D757

SSS0292

คำเตือน:

พนักพิงหลังไม�ควรอยู�ในตำแหน�งที่เอนมากเกินกว�า
ตำแหน�งที่นั่งได�สบาย เข็มขัดนิรภัยจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เม่ือผู�โดยสารนั่งหลังตรงและแนบกับพนักพิง
หลัง

1. ปรับ เบาะ น่ัง (โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ัง ” (หน�า 1-2))

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับอย�างช�าๆ และ
สอดลิ้นเข็มขัดลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได�ยินเสียง
และลองดึงให�แน�ใจว�าขาล็อกถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว
. ชุดดึงกลับได�รับการออกแบบให�ล็อก เม่ือมี
แรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช�าๆ
ทำให�สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได� และทำให�
ท�าน มี อิสระ ในการ เคล่ือนตัว บน เบาะ น่ัง

. ถ�า เข็มขัด นิรภัย ไม� สามารถดึง ออก จาก
ตำแหน�งดึงกลับจนสุดได� ให�ดึงเข็มขัดนิรภัย
ให�แน�นแล�วปล�อย แล�วค�อยๆ ดึงสายเข็มขัด
นิรภัยออกมาจากชุดดึงกลับ
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SSS0467

3. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักไว�ให�พาดต่ำอยู�ใน
ร ะ ดั บ แ น บ ร อ บ ส ะ โ พ ก ดั ง แ ส ด ง ใ น ภ า พ

4. ดึงสายเข็มขัดช�วงไหล�ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม�ให�มี
ระยะหย�อน ให�สายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�บนไหล�และ
แนบผ�านหน�าอก

การปรับความสูงของสายเข็มขัดช�วงไหล� (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-A13270E2-267F-495D-8674-287DC107D8B3

SSS0351A

คำเตือน:

. ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�
ให� อย ู� ในตำแหน�งที่ พอดีกับ ลำตัว การปรับ
ความสูงที่ไม�ถูกต�องอาจลดประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมความปลอดภัยทั้งระบบ และยังเพิ่ม
โอกาสและความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

. สายเข็มขัดช�วงไหล�ควรพาดอยู�กลางไหล� ต�อง
ไม�พาดติดกับลำคอ

. ให�แน�ใจว�าเข็มขัดนิรภัยไม�บิดตัวไปทางใดทาง
หนึ่ง

. ให�แน�ใจว�าตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ล็อกแน�น
โดยลองเลื่อนตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ขึ้นและ
ลงหลังจากปรับความสูงแล�ว

ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ให�อยู�ใน
ตำแหน�งที่พอดีกับลำตัว

สายเข็มขัดควรอยู�ห�างจากใบหน�าและลำคอ แต�ไม�หลุด
ออกจากไหล�

สำหรับการปรับ ให�ดึงปุ�มปลดล็อก ① แล�วเลื่อนตัวยึด
สายเข็มขัดช�วงไหล�ไปยังตำแหน�งที่เหมาะสม ② เพ่ือให�
สายเข็มขัดพาดผ�านกลางไหล�

ปล�อยปุ�มเพื่อ ล็อกตัว ยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ให�อยู� ใน
ตำแหน�ง

การปลดเข็มขัดนิรภัย
GUID-1BF0DC09-9D66-448C-8B28-6F14CFC40A17

กดปุ�มที่หัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
GUID-145A1CB5-9B55-4D1A-A8C0-CCED3409D28D

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบให�ล็อกการ
เคลื่อนที่ของสายเข็มขัด:

. เม่ือ ดึงสาย เข็มขัดออกจากชุด ดึงกลับอย�าง เร็ว

. เมื่อลดความเร็วรถยนต�ลงอย�างรวดเร็ว

เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการใช�เข็มขัดนิรภัย ให�ตรวจสอบ
การทำงานโดยการจับสายเข็มขัดช�วงไหล� และดึงไป
ข�างหน�าเร็วๆ ชุดดึงกลับควรจะล็อกไม�ให�สายเข็มขัดเลื่อน
ออกมา ได� อีก ถ�า ช ุด ดึง กลับ ไม� ล็อก ใน ระหว�าง การ
ตรวจ สอบ กร ุณา ติดต�อ ศ ูนย� บ ริ การ นิส สัน ทัน ที

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-D22413D4-BF49-4D45-994E-2EA638DE79EC

การคาดเข็มขัดนิรภัย
GUID-6258C427-15E5-465B-918B-6CF5DD74179A

JVR0035X

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-9
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1-10 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน:

เข็มขัดนิรภัยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู�โดยสารนั่ง
หลังตรงและแนบกับพนักพิงหลัง

1. สอด ล้ิน เข็มขัดลง ใน หัว เข็มขัด ท่ี มี เคร่ืองหมาย
CENTER จนกระทั่งได�ยินเสียง และลองดึงให�แน�ใจว�า
ขาล็อกถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว

JVR0036X

2. ปรับความยาวของสายเข็มขัดนิรภัย สำหรับปรับให�สั้น
ลง ให�จับล้ินเข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัดเส�นบน
ดังแสดงในภาพ ① สำหรับปรับให�ยาว ข้ึน ให�จับ
ล้ินเข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัดเส�นล�าง ดังแสดง
ในภาพ ②

JVR0037X

3. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักไว�ให�พาดต่ำอยู�ใน
ร ะ ดั บ แ น บ ร อ บ ส ะ โ พ ก ดั ง แ ส ด ง ใ น ภ า พ

การปลดเข็มขัดนิรภัย
GUID-F1DEE74D-1574-468C-AD0E-4B39EDD29A76

กดปุ�มที่หัวเข็มขัด

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย
GUID-DE981F0D-8B58-47D8-8132-009A1F299182

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต�อง
GUID-854F5578-B270-4D1E-91F7-C1DD2F46C56E

SSS0616

หัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลาง Ⓐ หรือท้ังหัวเข็มขัด
นิ รภัย และ ล้ิน Ⓑ จะ มี สัญลักษณ� CENTER ติด ไว�
ล้ินเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถล็อกเข�ากับหัว

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางเท�านั้น

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
GUID-B0F298CD-913B-46BF-8E46-89902A89FA3B

ให�ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส�วนประกอบโลหะทั้งหมด
ตามระยะ เวลา เพ่ือดู ว�าส�วนประกอบ เช�น หัว เข็มขัด
ล้ินเข็มขัด ชุดดึงกลับ สายยืดหยุ�น และตัว ยึดทำงาน
ถูกต�องหรือไม� ถ�าพบว�ามีชิ้นส�วนท่ีหลวม เสื่อมสภาพ มี
รอยตัด หรือเกิดความเสียหายอย�างอื่นบนสายเข็มขัด ควร
เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งชุด

ถ�ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวนำสายเข็มขัดช�วงไหล�ของตัวยึด
เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับได�ช�า ให�เช็ดทำ
ความสะอาดตัวนำสายเข็มขัดช�วงไหล�ด�วยผ�าแห�งที่สะอาด

การทำความสะอาดสายเข็มขัดให�ใช�น้ำสบู�อ�อน หรือน้ำยา
ซักแห�งทำความสะอาด แล�วเช็ดออกด�วยผ�าแห�งที่สะอาด
ทิ้งไว�ในร�มจนเข็มขัดนิรภัยแห�ง ห�ามปล�อยให�เข็มขัดนิรภัย
ถ ูก ดึง กลับ เข�าไป จนกว� า สาย เข็มขัด จะ แห�ง สนิท
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GUID-1A220BAA-203F-42A3-BB0A-DDFDA8E06122

ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
GUID-9396FD2F-E533-4EB3-A047-B6D92A4A219A

SSS0099

คำเตือน:

. ทารก และ เด็ก เล็ก ไม� ควร น่ัง บน ตัก ผ ู� ใหญ�
เน่ืองจากไม�มีทางที่ผู�ใหญ�ซ่ึงแม�จะแข็งแรงที่สุด
จะสามารถต�านทานแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ
รุนแรงได� เด็กอาจถูกอัดอยู�ระหว�างตัวผู�ใหญ�กับ
ช้ินส�วนของรถยนต� นอกจากนี้ การคาดเข็มขัด
นิรภัยผ�าน เด็กที่ นั่งอยู� บนตักผู�ใหญ�อาจเป�น
อันตรายได�

. ทารกและเด็กเล็กต�องได�รับการดูแลเป�นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม�พอดีกับตัว
เด็ก สายเข็มขัดช�วงไหล�อาจพาดมาอยู� ใกล�
ใบหน�าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักอาจไม�แนบผ�านกระดูกสะโพกที่มีขนาดเล็ก
ของเด็กได�พอดี หากเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยที่
มี ขนาด ไม� ถ ูก ต�องพอดี อาจทำให� เกิด การ
บาด เจ็บ ร ุนแรง หรือ อันตราย ถึงแก� ชีวิต ได�

. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควรให�
นั่งอยู�ในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสม ถ�าไม�ใช�

เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก อาจทำให� ได� รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

. เบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได�รับการออกแบบเป�นพิเศษ
สำหรับทารกและเด็กเล็ก มีให�เลือกหลายแบบ
จากผู�ผลิตหลายราย เมื่อเลือกซื้อเบาะนั่งสำหรับ
เด็กควรลองให�เด็กน่ังในเบาะน่ัง แล�วตรวจสอบ
การปรับตั้งค�าต�างๆ เพ่ือให�แน�ใจว�าเบาะน่ังนั้น
เหมาะสมกับเด็ก ทำการติดตั้งและใช�งานตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตทุกครั้ง

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�บน
เบาะนั่งด�านหลัง ตามสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ
เด็กที่นั่งบนเบาะนั่งด�านหลังอย�างถูกต�องจะ
ปลอดภัยกว�านั่งบนเบาะนั่งด�านหน�า

. ทำการติดตั้งและใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตทุกครั้ง เมื่อเลือกซื้อเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก ให�แน�ใจว�าได�เลือกเบาะนั่งที่มีขนาด
เหมาะสมกับเด็กและรถ เนื่องจากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กบางแบบอาจไม�สามารถติดต้ังลงในรถได�
อย�างเหมาะสม

. สำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออก ให�
ตรวจสอบจนแน�ใจว�าสายเข็มขัดช�วงไหล�ไม�พาด
อยู�ใกล�กับใบหน�าและลำคอของเด็ก ถ�าพาดอยู�
ใกล� ให�พาดสายเข็มขัดไว�หลังเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะ น่ังด�านหน�า เนื่องจากหากถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าพองตัว อาจทำให�เด็กได�
รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� เบาะนั่ง
สำหรับเด็กแบบหันหลังออกต�องใช�บนเบาะน่ัง
ด�านหลังเท�านั้น

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได�ให�ตั้งตรงมาก
ที่ส ุด เ พ่ือ ให� พอดี กับ เบาะ น่ัง สำหรับ เ ด็ก

. อาจจำเป�นต�องใช�อุปกรณ�ล็อกที่ตำแหน�งติดต้ัง
เบาะนั่งสำหรับเด็ก เพราะถ�าไม�ใช� อาจทำให�เด็ก
ได� รับบาดเจ็บจากการพลิกคว่ำของเบาะ น่ัง
สำหรับ เด็ก ในขณะที่ รถ เบรกหรือ เข�า โค�ง

. หลังจากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ทดสอบ
ก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ให�ลองเอียงเบาะน่ังสำหรับ
เด็กไปทางซ�ายและทางขวา ลองดึงไปข�างหน�า
และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�ในที่อย�างแน�น
หนาหรือไม� เบาะน่ังสำหรับเด็กไม�ควรขยับได�
มากกว�า 25 มม. (1 นิ้ว) ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ยึดไม�แน�น ให�ดึงสายเข็มขัดยึดให�ตึง หรือติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่งตัวอ่ืน แล�วทดสอบ
อีกครั้ง

. ตรวจสอบเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน
เพ่ือให�แน�ใจว�าใช�ได�กับระบบเข็มขัดนิรภัยของ
รถยนต�

. ถ�ายึดเบาะน่ังสำหรับเด็กไม�แน�น โอกาสที่เด็กจะ
ได�รับบาดเจ็บจากรถชน หรือหยุดรถกะทันหันจะ
เพิ่มขึ้นอย�างมาก

. การใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างไม�ถูกต�อง จะเพิ่ม
ความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บของ
ทั้ ง เ ด็ก และ ผ ู� โดยสาร คน อื่ น ที่ อย ู� ใน รถ

. ให�ใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมเสมอ เบาะนั่ง
สำหรับเด็กที่ติดตั้งไม�เหมาะสม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
อาจทำให� บาด เจ็บ ร�ายแรง หรือ เสียชีวิต ได�

. เมื่อไม�ใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ยึดเบาะนั่งไว�ด�วย
เข็มขัดนิรภัย เพื่อป�องกันไม�ให�กลิ้งไปมาในกรณี
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ที่หยุดกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ท�านควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสม
กับรถและเด็ก และควรทำการ ติด ต้ังและใช� งานตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตทุกคร้ัง ถ�าเป�นไปได� ควรใช�เบาะน่ัง
สำหรับเด็กโตท่ีมีให�เลือกหลายแบบ เพ่ือความปลอดภัย
สูงสุด

ข�อควรระวัง:

โปรดจำไว�ว�าการปล�อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว�ในรถ
ที่ป�ดกระจกกลางแดด อาจทำให� เบาะน่ังร�อนมาก
ตรวจสอบพื้นผิวเบาะและหัวเข็มขัด ก�อนให�เด็กนั่งใน
เบาะนั่งสำหรับเด็ก

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก
GUID-9A049A6B-E06E-4BB1-8F3A-67F406B7024E

การติดตั้งบนเบาะนั่งหลัง (เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
3 จุด)

GUID-A26D65AA-AF3D-47A6-BCFC-7BD2C0D6125A

คำเตือน:

ทิศทางของเบาะน่ังสำหรับเด็กข้ึนอยู�กับแบบของ
เบาะนั่งและขนาดของเด็ก

แบบหันหน�าออก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SSS0374A

ถ�าท�านต�องติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะหลัง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดต้ัง และ
การใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง
ในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูกล็อก
เรียบร�อยแล�ว

SSS0513

เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง
ยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ให�แน�นด�วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ใช�
คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ�อื่นๆ
ท่ี มี ขน าด ห รื อ คว าม แ ข็ ง แ ร ง เที ยบ เท� า กั น

ให�แน�ใจว�าได�คาดสายเข็มขัดตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

3. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนท่ีจะให�เด็กนั่ง ให�
ลองเอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและทางขวา
ลองดึงไปข�างหน�า และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�
ในที่อย�างแน�นหนาหรือไม�

4. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�น ก�อน
เริ่มใช�งาน

แบบหันหลังออก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SSS0375A

ถ�าท�านต�องติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะหลัง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. จัดตำแหน�งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดต้ัง และ
การใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
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2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง
ในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูกล็อก
เรียบร�อยแล�ว

SSS0513

เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง
ยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ให�แน�นด�วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ใช�
คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ�อื่นๆ
ท่ี มี ขน าด ห รื อ คว าม แ ข็ ง แ ร ง เที ยบ เท� า กั น

ให�แน�ใจว�าได�คาดสายเข็มขัดตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

3. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนท่ีจะให�เด็กนั่ง ให�
ลองเอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและทางขวา
ลองดึงไปข�างหน�า และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�
ในที่อย�างแน�นหนาหรือไม�

4. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�น ก�อน
เริ่มใช�งาน

การติดตั้งบนเบาะนั่งกลางด�านหลัง (เข็มขัด
นิรภัยแบบยึด 2 จุด) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-873B405B-3F91-470C-A259-891ABC1F515C

คำเตือน:

ทิศทางของเบาะน่ังสำหรับเด็กข้ึนอยู�กับแบบของ
เบาะนั่งและขนาดของเด็ก

แบบหันหน�าออก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SSS0512

ถ�าท�านต�องติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะนั่งกลางด�านหลัง ให�ปฏิบัติตามข้ันตอนต�อไปน้ี:

1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะนั่งกลางด�านหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดต้ัง และ
การใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง
ในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูกล็อก
เรียบร�อยแล�ว

SSS0513

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง
ยึดสายเข็มขัดช�วงหน�าตักให�แน�นด�วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ใช�
คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ�อื่นๆ
ท่ี มี ขน าด ห รื อ คว าม แ ข็ ง แ ร ง เที ยบ เท� า กั น

ให�แน�ใจว�าได�คาดสายเข็มขัดตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

4. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนท่ีจะให�เด็กนั่ง ให�
ลองเอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและทางขวา
ลองดึงไปข�างหน�า และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�
ในที่อย�างแน�นหนาหรือไม�

5. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�น ก�อน
เริ่มใช�งาน
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แบบหันหลังออก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SSS0514

ถ�าท�านต�องติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งกลางด�านหลัง ให�ปฏิบัติตามข้ันตอนต�อไปน้ี:

1. จัดตำแหน�งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งกลางด�านหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดต้ัง และ
การใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง
ในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูกล็อก
เรียบร�อยแล�ว

SSS0513

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง
ยึดสายเข็มขัดช�วงหน�าตักให�แน�นด�วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ใช�
คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ�อื่นๆ
ท่ี มี ขน าด ห รื อ คว าม แ ข็ ง แ ร ง เที ยบ เท� า กั น

ให�แน�ใจว�าได�คาดสายเข็มขัดตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

4. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนท่ีจะให�เด็กนั่ง ให�
ลองเอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและทางขวา
ลองดึงไปข�างหน�า และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�
ในที่อย�างแน�นหนาหรือไม�

5. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�น ก�อน
เริ่มใช�งาน
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การติดตั้งบนเบาะนั่งด�านหน�า
GUID-87AAD441-F551-4F9E-8861-F522CD21959E

SSS0300A

คำเตือน:

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า เมื่อเบาะนั่งผู�โดยสาร
ด�านหน�าติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัย ถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�าง
รุนแรง เบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกอาจ
ถูกกระแทกจากถุงลมเสริมความปลอดภัยที่รับ
แรงกระแทกจากด�านหน�าในอุบัติเหตุ และอาจ
ทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึดด�านบนที่
เบาะหน�า

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�บน
เบาะนั่งด�านหลัง อย�างไรก็ตาม ถ�าท�านจำเป�น
ต�องติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกที่
เบาะนั่งผู� โดยสารด�านหน�า ให� เลื่อน เบาะนั่ง
ผู�โดยสารถอยไปยังตำแหน�งหลังสุด

. เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกจำเป�นต�องใช�แบบหัน
หลังออก ดังนั้น จึง ไม� สามารถใช�ที่ เบาะ น่ัง

ผู�โดยสารด�านหน�าได� เมื่อเบาะน่ังมีถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอยู�

แบบหันหน�าออก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SSS0627

ถ�าท�านต�องติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะหน�า ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เลื่ อน เบาะ น่ัง ถอย ไป ยัง ตำแหน�ง หลัง ส ุด ①
2. ปรับความสูง ของหมอน พิง ศีรษะ ให� ส ูง ท่ีส ุด ②

3. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า ควรวางในทิศทางหันหน�า
ออกเท�านั้น

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดต้ัง และ
การใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

SSS0515

4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง
ในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูกล็อก
เรียบร�อยแล�ว

SSS0513

5. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง
ยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ให�แน�นด�วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ใช�
คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ�อื่นๆ
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ท่ี มี ขน าด ห รื อ คว าม แ ข็ ง แ ร ง เที ยบ เท� า กั น

ให�แน�ใจว�าได�คาดสายเข็มขัดตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

6. เลื่อนเบาะนั่งไปด�านหน�า เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยแนบ
สนิทกับเบาะนั่งสำหรับเด็ก

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนท่ีจะให�เด็กนั่ง ให�
ลองเอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและทางขวา
ลองดึงไปข�างหน�า และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�
ในที่อย�างแน�นหนาหรือไม�

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�น ก�อน
เริ่มใช�งาน

GUID-C9565E22-C501-4988-950F-1FA89677EC38

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

GUID-7F89D46B-E3E8-4C41-B2DD-E8AD6CC5FD5D

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข�อมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวข�องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับ
และฝ��งผู�โดยสาร

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
GUID-F7C7E093-7D60-4532-B0A1-4F797E6C7E45

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและทรวงอก
ของคนขับ และ/หรือผู�โดยสารด�านหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) เมื่อ
เกิดการชนทางด�านหน�า ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าได�รับการออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจาก
ด�านหน�า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-D066B082-8428-4503-80B4-57F62BF2B8E4

ระบบนี้ จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณทรวงอกและ
กระดูกเชิงกรานของคนขับ และผู�โดยสารด�านหน�า เมื่อเกิด
การชนทางด�านข�าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างได�
รับการออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด�าน
ข�าง

ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-83E98776-EF16-4A70-9F02-E8790DEB5FB7

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของคนขับ
ผู�โดยสารด�านหน�า และด�านหลังที่ น่ังตำแหน�งติดประตู
เมื่อ เกิดการชนทางด�านข�าง ม�านนิรภัยด�านข�างได� รับ
การออกแบบให�พองตัว เม่ือรถมีแรงปะทะมาจากด�านข�าง

SRS ได� รับการออกแบบมาเพ่ือ เสริมการป�องกันจาก
อุบัติเหตุของเข็มขัดนิรภัยด�านคนขับ และไม�ได�ออกแบบ
มาเพ่ือทดแทนเข็มขัดนิรภัย ระบบความปลอดภัยเสริม

(SRS) สามารถช�วยรักษาชีวิต และลดการบาดเจ็บที่รุนแรง
ได� อย�างไรก็ตาม ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่พองขึ้นอาจ
ทำให�เกิดแผลถลอก หรือการบาดเจ็บอ่ืนๆ ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยไม�ได�ป�องกันส�วนล�างของร�างกาย ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยให�ถูกต�อง และผู�โดยสารควรอยู�ห�างจาก
พวงมาลัย ในระยะที่ เหมาะสมตลอดเวลา (โปรดดู ท่ี
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-6)) ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ
พองอย�างรวดเร็ว เพื่อช�วยปกป�องผู�โดยสาร แรงปะทะจาก
การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจเพิ่มความ
เสี่ยงที่จะได�รับบาดเจ็บ ถ�าผู�โดยสารนั่งอยู�ใกล�ถุงลมเสริม
ความปลอดภัย มาก เกิน ไป ในขณะ ท่ี ถ ุง ลมพอง ตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบลงอย�างรวดเร็วหลังจาก
ถูกกระตุ�นให�ทำงาน

SRS จะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
เท�านั้น
เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�างข้ึนเป�น
เวลาประมาณ 7 วินาทีแล�วจะดับลง ซึ่งแสดงว�า SRS
ทำงาน ปกติ (โปรด ด ู ที่ “ไฟ เตือน ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัย SRS” (หน�า 1-20))

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)
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SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:

. โดยปกติถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะไม�
พองตัว ถ�าเกิดการชนทางด�านข�าง ด�านหลัง
พลิกคว่ำ หรือชนด�านหน�าแต�ไม�รุนแรง ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�องเสมอ เพ่ือช�วยลด
ความเส่ียงและความรุนแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือท�านนั่งตัวตรง
และเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�างรุนแรง
ถ�า ท�าน ไม� คาด เข็มขัด นิรภัย นั่ง โน�ม ตัว ไป
ข�างหน�า น่ังชิดด�านข�าง หรือน่ังไม�ตรงตำแหน�ง
จะเพ่ิมความเสี่ยงที่ท�านจะได�รับบาดเจ็บถึงแก�
ชีวิตได�หากเกิดอุบัติเหตุ นอกจากน้ี ท�านอาจได�
รับบาดเจ็บร�ายแรงจากการพองตัวของถุงลม
เสริมความปลอดภัย ถ�านั่งใกล�ถุงลมมากเกินไป
ให�น่ังเอาหลังชิดกับพนักพิงหลัง และห�างจาก
พวงมาลัยในระยะที่เหมาะสมตลอดเวลา และคาด
เข็มขัดนิรภัยเสมอ

SSS0006

SSS0007

SSS0008

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-17
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SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เด็กนั่งรถโดยไม�คาดเข็มขัดนิรภัย
หรือไม�น่ังบนเบาะสำหรับเด็ก และห�ามปล�อยให�
เด็กยื่นมือหรือหน�าออกทางหน�าต�าง ห�ามอุ�มเด็ก
ไว� บนตักหรือ ในอ�อมแขน ตัวอย�างตำแหน�ง
การ น่ั ง ท่ี เป� น อันตราย แสดง อย ู� ใ น ภาพ

. เด็กอาจได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หาก
ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวโดยที่เด็กไม�
คาดเข็มขัดนิรภัย หรือไม�นั่งบนเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะ น่ังด�านหน�า เนื่องจากหากถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าพองตัว อาจทำให�เด็กได�
รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� (โปรดดูที่ “
เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน�า 1-11))

SSS0059A

SSS0140

SSS0159

SSS0162

Condition: 'Except for China'/
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คำเตือน:

. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างและ
ม�านนิรภัยด�านข�างจะไม�พองตัว ถ�าเกิดการชน
ทางด�านหน�า ด�านหลัง พลิกคว่ำ หรือชนด�าน
ข�างแต�ไม�รุนแรง ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย�าง
ถูกต�องเสมอ เพื่อช�วยลดความเสี่ยงและความ
รุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
ข�างจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือท�านน่ังตัวตรง
และเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างและม�านนิรภัยด�านข�างจะ
พองตัวอย�างรุนแรง ถ�าท�านและผู�โดยสารไม�คาด
เข็มขัดนิรภัย น่ังโน�มตัวไปข�างหน�า นั่งชิดด�าน
ข�าง หรือน่ังไม�ตรงตำแหน�ง จะเพ่ิมความเส่ียงที่
ท�านและผู�โดยสารจะได�รับบาดเจ็บถึงแก�ชีวิตได�
หากเกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามวางมือ ขา หรือหน�า ใกล� กับถุงลม เสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัยด�านข�าง
บนพนักพิงหลังของเบาะหน�า หรือใกล�กับราง
หลังคาด�านข�าง ห�ามให�ผู�โดยสารบนเบาะนั่งด�าน
หน�าหรือด�านหลังที่น่ังข�างประตู ยื่นมือออกนอก
กระจกหน�าต�างหรือนั่งพิงประตู ตัวอย�างตำแหน�ง
การ น่ั ง ท่ี เป� น อันตราย แสดง อย ู� ใ น ภาพ

. เมื่อนั่งบนเบาะนั่งด�านหลัง ห�ามจับที่พนักพิงหลัง
ของเบาะนั่งด�านหน�า ถ�าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างและม�านนิรภัยด�านข�าง
พองตัว ท�านอาจได�รับบาดเจ็บร�ายแรง โปรด
ระมัดระวังโดยเฉพาะอย�างยิ่งกับเด็ก ควรเหนี่ยว
รั้งตัวเด็กไว�อย�างถูกต�องเสมอ

. ห�ามใช�ผ�าคลุมเบาะบนพนักพิงหลังด�านหน�า
เพราะอาจขัดขวางการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-4FBEBA10-36FA-4E99-8BF3-2B28ED3E9427

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ

โดยทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช�วยดึง
สายเข็มขัดกลับทันทีที่รถชน ซึ่งจะช�วยเหนี่ยวรั้งผู�โดยสาร
ไว�กับเบาะนั่งด�านหน�า (โปรดดูที่ “ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 1-25))

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
GUID-3DCEA6AF-3CF9-47FA-BC41-C0CA95CE4B45

SSS1029

แบบ A

JVR0085X

แบบ B

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ป�ายเตือน ① อยู�หน�าแผ�นบังแดดด�านคนขับ และ/หรือ
ด�านผู�โดยสาร

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู�โดยสาร SRS
(ถ�ามีติดตั้ง):

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ป�าย เตือน ② (ถ�า มี ติด ต้ัง) อยู� ข�างแผงหน�าป�ดด�าน
ผู�โดยสาร

ป�ายน้ีจะเตือนไม�ให�ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะน่ังผู�โดยสารด�านหน�า เน่ืองจากการติดต้ัง
เบาะนั่งสำหรับเด็กในตำแหน�งนี้อาจทำให�ทารกได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรง ถ�าถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวเม่ือ
เกิดการชน

ในรถท่ีมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด�าน
หลังเท�าน้ัน “อันตรายร�ายแรง! ห�ามติดต้ังเบาะนั่งสำหรับ
เ ด็ก แบบ หัน หลัง ออก บน เบาะ น่ัง ท่ี มี ถ ุ ง ลม เสริม
ความปลอดภัยอยู�ข�างหน�า!"

เมื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน ให�ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการติดตั้งของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
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1-20 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ังสำหรับเด็ก”
(หน�า 1-11)

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
GUID-936E937B-913F-4715-BE98-7F165F18DF0A

SPA1097

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS แสดง ขึ้น
บนแผงหน�าป�ด จะตรวจสอบวงจร ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
และระบบสายไฟที่เกี่ยวข�อง

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�างขึ้นเป�นเวลาประมาณ 7
วินาที แล�ว จะ ดับ ลง ซ่ึง แสดง ว�า ระบบ ถ ุง ลม เสริม
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย S R S ยั ง ท ำ ง า น ไ ด� เ ป� น ป ก ติ

ถ�า สภาวะต�อ ไป น้ี เกิดขึ้น แสดง ว�า ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ต�องได�รับการซ�อมบำรุง:

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว�างนานกว�า
7 วินาที

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบเป�น
ครั้งคราว

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�างข้ึน
เลย

ถ�า ไฟ เตือน เป�น ไปตาม น้ี แสดงว�า ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
อาจทำงานไม� ปกติ ซึ่ง ต�อง ได� รับการตรวจสอบและ
ซ�อมแซม กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที
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ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
GUID-4FFFFCA9-E3E1-4843-9D2E-B8B2F779059B

JVR0262X

1. ตัวทำให�พองของม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดต้ัง)
2. ม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)
3. โมดุลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี

ติดตั้ง)
4. โมดุลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า (ถ�ามี

ติดตั้งสำหรับผู�โดยสารหน�า)
5. เซ็นเซอร�ตรวจจับพื้นที่การชน

6. ชุดเซ็นเซอร� วิเคราะห�ถุงลมเสริมความปลอดภัย
7. ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามี

ติดตั้ง)
8. เซ็นเซอร�แซทไลต� (ถ�ามีติดตั้ง)

คำเตือน:

. ห�ามวางวัตถุใดๆ ไว�บนฝาครอบพวงมาลัย ห�าม
วางวัตถุ ใดๆ ไว� ระหว�างคน ขับและฝาครอบ
พวงมาลัย เนื่องจากส่ิงของเหล�านั้นอาจกระเด็น
ออกมาจนเกิดอันตราย และทำให�ได�รับบาดเจ็บ
ถ�าถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

. หลังจากการพองตัว ชิ้นส�วนของระบบถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย บาง ช้ิน จะ ร�อน ห�าม สัมผัส:
เนื่องจากอาจทำให�เกิดแผลไหม�ได�

. ห�ามดัดแปลงช้ินส�วนใดๆ หรือสายไฟของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�วยตัวท�านเอง เพ่ือ
ป�องกันไม�ให�ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว
โดยไม� ได� ตั้งใจ หรือทำให� ระบบถุงลม เสริม
ความปลอดภัยเกิดความเสียหาย

. ห�ามดัดแปลงระบบไฟฟ�า ระบบรองรับน้ำหนัก
หรือโครงสร�างด�านหน�าด�วยตัวท�านเอง เนื่องจาก
จะมีผลกระทบต�อการทำงานของระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย

. การเข�าไปรบกวนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
อาจทำให�ได� รับบาดเจ็บร�ายแรง การรบกวน
รวมถึงการวางส่ิงของไว�บนฝาครอบพวงมาลัย
และติด ต้ังขอบเข�าที่ รอบๆ ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. การทำงานเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยควร
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน ห�ามเปลี่ยนหรือ
ถอดสายไฟ SRS ไม�ควรใช�อุปกรณ�ทดสอบทาง
ไฟฟ�า หรือไขควงวัดไฟที่ไม�ได�รับอนุญาตกับ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
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1-22 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

. ขั้วต�อชุดสายไฟ SRS จะเป�นสีเหลืองและ/หรือสี
ส�ม เพื่อให�สังเกตได�ง�าย

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะได�ยินเสียงดังและ
มีควันออกมา ควันนี้ ไม� เป�น อันตรายและไม�ไวไฟ ควร
ระมัดระวังไม�สูดดมควันนี้เข�าไป เนื่องจากอาจทำให�ระคาย
เคืองและสำลักได� สำหรับผู�ที่มีป�ญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ
ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
GUID-9D893C45-DE18-4EDC-A5C2-BB2E0A3E017F

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับติดต้ังอยู�
ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��ง
ผู�โดยสาร (ถ�ามี ติดต้ัง) ติดต้ังอยู� ท่ีแผงหน�าป�ดข�างบน
กล�องเก็บของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�านั้นถูกออกแบบให�
พองตัวเม่ือเกิดการชนที่รุนแรงทางด�านหน�า แต�ก็อาจจะ
พองตัวหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูปแบบอ่ืนใกล�เคียงกับ
แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด�านหน�า และอาจไม�พอง
ตัวในการชนจากด�านหน�าบางแบบ สภาพความเสียหาย
ของรถ (หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งช้ีถึงการทำงานท่ี
ถูกต�องของถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าเสมอไป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-9A51A9B4-7DF9-4DAC-9110-B8C5EFD03189

SSS0978

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างติดตั้งอยู�ที่ด�านนอกของ
พนักพิงหลังของเบาะนั่งด�านหน�า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างนั้นถูกออกแบบให�
พองตัว เม่ือเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด�านข�าง แต�ก็อาจจะ
พองตัวหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูปแบบอ่ืนใกล�เคียงกับ
แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด�านข�าง และอาจไม�พอง
ตัวในการชนจากด�านข�างบางแบบ สภาพความเสียหาย
ของรถ (หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งช้ีถึงการทำงานท่ี
ถูกต�องของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างเสมอ
ไป

ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-F74F6D98-D686-4B7A-8D7F-87C20FCCF64C

ม�านนิรภัยด�านข�างติดตั้งอยู�ที่รางหลังคา

ระบบม�านนิรภัยด�านข�างนั้นถูกออกแบบให�พองตัวเมื่อเกิด
การชนที่รุนแรงทางด�านข�าง แต�ก็อาจจะพองตัวหากแรงที่
เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล�เคียงกับแรงที่เกิดจากการชน
ที่รุนแรงทางด�านข�าง และอาจไม�พองตัวในการชนจากด�าน
ข�างบางแบบ สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม�เสียหาย

เลย) ไม�ได�บ�งชี้ถึงการทำงานที่ถูกต�องของระบบม�านนิรภัย
ด�านข�างเสมอไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

GUID-B2935F18-BD1D-4569-BE69-70C167403FBB

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะทำงานในกรณีที่เกิด
การชนทางด�านหน�าหรือด�านข�าง ซึ่งผู�ใช�รถอาจได� รับ
บาดเจ็บสาหัส ถึงแม�จะคาดเข็มขัดนิรภัยไว�แล�วก็ตาม

ถุงลมอาจไม�ทำงานเมื่อแรงกระแทกจากการชนถูกดูดซับ
และ/หรือกระจายด�วยตัวถัง สภาพความเสียหายของรถ
(หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งช้ีถึงการทำงานท่ีถูกต�อง
ของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS เสมอไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัวเมื่อ
GUID-A10682F2-BA8D-4894-BED4-12B46DF61E52

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าถูกออกแบบมา
เพื่อให�พองตัว เม่ือเกิดการชนทางด�านหน�าอย�างรุนแรง
ตัวอย�างแสดงอยู�ในภาพต�อไปนี้

JVR0070X

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัว ในกรณี
ที่แรงการชนทางด�านหน�ามากกว�า 25 กม./ชม. กับผนังที่
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ไม�เคลื่อนที่หรือเสียรูป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าอาจพองตัว เมื่อ
ช�วงล�างของรถยนต�ได� รับความเสียหายอย�างร�ายแรง

JVR0071X

. การชนขอบถนน หัวมุมฟุตบาท หรือ พ้ืนผิวแข็ง ท่ี
ความเร็วสูง

. การตกร�องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้น อย�าง แรงหลัง จาก ท่ี รถลอยขึ้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัย
ด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง):

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างและม�านนิรภัยด�าน
ข�างถูกออกแบบมาเพื่อให�พองตัว เมื่อเกิดการชนทางด�าน
ข�าง อย�าง ร ุนแรง ตัวอย�าง แสดง อย ู� ใน ภาพต�อ ไปนี้

JVR0072X

(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง)

JVR0073X

(ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง)
. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างและม�านนิรภัย

ด�านข�างจะพองตัว ในกรณีท่ีเกิดแรงการชนทางด�าน
ข�างกับรถยนต�โดยสารท่ัวไปที่ความเร็วมากกว�า 25
กม./ชม.

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัว
เมื่อ

GUID-78E82B1C-3232-404F-85FA-2F75C2968FA6

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัว ในกรณีที่
แรงการชนไม�เพียงพอที่จะทำให�ถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS พองตัว

ตัวอย�าง ถ�ารถยนต�ชนวัตถุ เช�น รถยนต�ที่จอดอยู� หรือเสา
ป�ายแสดง ซึ่งสามารถเคล่ือนที่หรือเสียรูปได�จากการชน
ถ ุ ง ลม เส ริม ความ ปลอด ภัย SRS จะ ไม� พอง ตั ว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0074X

. การ ชน รถยนต� ซ่ึง อย ู� ใน กลุ�ม เดียวกัน ท่ี จอดอยู�

. การชนเสาไฟฟ�า
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Condition: 'Except for China'/
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1-24 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

JVR0075X

. การวิ่งชนมุดท�ายรถบรรทุก

. การชนรั้วกั้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัย
ด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง):

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0076X

. การชนจากด�านข�างที่มุมรถ

. การชนทางด�านข�างกับรถสองล�อ

JVR0077X

. การชนจากด�านข�างที่กระทบต�อห�องเครื่องยนต� (ห�อง
เก็บสัมภาระ)

. รถยนต�พลิกคว่ำ

JVR0078X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัวเมื่อ
GUID-8121BC91-75E7-4744-92A2-4A66EA5B0689

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS พองตัวแล�ว โมดุล
ถุงลมจะไม�ทำงานอีก ถ�ารถยนต�ชนกับรถยนต�คันอื่นหรือ
วัตถุใดๆ

ตัวอย�างอื่นที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัว
แสดงอยู�ในภาพต�อไปนี้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0079X

. การชนจากด�านข�างหรือด�านหลัง

. รถยนต�พลิกคว่ำ

Condition: 'Except for China'/
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ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัย
ด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง):

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0080X

. การชนทางด�านหน�ากับรถยนต�ที่จอดอยู�หรือเคลื่อนที่

. การชนทางด�านหลัง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ PRE-
TENSIONER (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-B99CD8AE-7A91-4B2C-9ACA-0A9FE047F386

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ไม�สามารถนำ
กลับมาใช�ใหม�ได�อีก หากถูกใช�งานไปแล�ว โดย
ต�องเปล่ียนทั้งชุดพร�อมกับชุดดึงกลับและหัว
เข็มขัด

. ในกรณีที่เกิดการชน แต�เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ไม�ได�ถูกกระตุ�นให�ทำงาน ให�แน�ใจว�า
มีการตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner และถ�าจำเป�น ให�เปลี่ยนใหม�โดยศูนย�
บริการนิสสัน

. ห�ามดัดแปลงช้ินส�วนใดๆ หรือสายไฟของระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ด�วยตัวท�าน
เอง เพ่ือป�องกันไม�ให� เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-

tensioner ทำงานโดยไม�ได� ต้ังใจ หรือทำให�
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner เกิด
ความเสียหาย

. การปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner ควร
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน ห�ามเปลี่ยนหรือ
ถอดสายไฟ SRS ไม�ควรใช�อุปกรณ�ทดสอบทาง
ไฟฟ�า หรือไขควงวัดไฟที่ไม�ได�รับอนุญาตกับ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner

. ถ�าท�านต�องการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�บริ
การนิสสัน ข้ันตอนการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner ที่ ถ ูก ต�อง มี ระบ ุ ไว� ในคู�มือ
การบริการของนิสสัน การทำลายที่ไม�ถูกต�อง
อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ

โดยทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช�วยดึง
สายเข็มขัดกลับทันทีที่รถชน ซึ่งจะช�วยเหนี่ยวรั้งผู�โดยสาร
ไว�กับเบาะนั่งด�านหน�า

เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner จะอยู�ภายในตัวยึด และ
ชุดดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยด�านหน�า เข็มขัดนิรภัยแบบนี้
จ ะ มี ก า ร ใช� ง าน เห มื อน กั บ เ ข็ มขั ด นิ ร ภั ย ท่ั ว ไป

เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ทำงาน จะได�ยิน
เสียงดังและมีควันออกมา ควันนี้ไม�เป�นอันตรายและไม�
ไวไฟ ควรระมัดระวังไม�สูดดมควันน้ีเข�าไป เน่ืองจากอาจ
ทำให�ระคายเคืองและสำลักได� สำหรับผู�ที่มีป�ญหาเกี่ยวกับ
ระบบหายใจ ควร รีบออกไปสูดอากาศบริส ุทธิ์ ทันที

ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน
GUID-7B3FE17B-4DA6-477D-B10E-33AE5B1A0563

คำเตือน:

. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล�ว โมดุล
ถุงลมจะไม�ทำงานอีก และต�องเปล่ียนใหม� ต�อง
ให�ศูนย�บริการนิสสันเปล่ียนโมดุลถุงลมใหม�
เพราะไม�สามารถซ�อมโมดุลถุงลมที่พองตัวแล�ว
ได�

. ถ�าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นที่ด�านหน�าหรือด�าน
ข�างของรถ ควรนำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อทำการตรวจสอบระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. ถ�าท�านต�องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริม
หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ข้ันตอนการทำลายที่ถูกต�องมีระบุไว� ในคู�มือ
การบริการของนิสสัน การทำลายที่ไม�ถูกต�อง
อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

ถุงลมเสริมความปลอดภัยได�รับการออกแบบมาให�ใช�งาน
ได�เพียงครั้งเดียว ถ�าไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ทำงานเป�นปกติ หลังจากถุงลมมีการพองตัว ไฟเตือน
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว�างค�าง เพื่อ เป�น
การ เตือน การ ซ�อม และ การ เปล่ียน SRS ควร ต�อง
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน

เมื่อต�องนำรถเข�ารับบริการซ�อม ควรแจ�งข�อมูลเกี่ยวกับ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย และช้ินส�วนท่ีเกี่ยวข�องให�กับ
ช�างท่ีทำการซ�อมบำรุง สวิตช�กุญแจควรอยู�ในตำแหน�ง
“LOCK” เมื่อทำงานอยู�ใต�ฝากระโปรงหน�าหรือภายในรถ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-25
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1-26 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

บันทึก
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(41,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

บันทึก
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บันทึก
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2-2 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-1F958390-6C8F-4C1F-8910-CE08A3E243F1

JVC0544X

1. ช�องลมด�านข�าง
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู� โดยสาร*
3. ช�องลมกลาง
4. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน
5. ส วิตช� ท่ี ป� ด น้ ำ ฝน และ ท่ี ฉี ด น้ ำ ล� า ง กระจก
6. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย*
7. มาตรวัดและเกจวัด
8. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ/แตร
9. สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว

10. ฝาครอบกล�องฟ�วส�
11. กล�องเก็บของ
12. ระบบเครื่องเสียง*
13. ขั้วต�อ USB/AUX*
14. ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ
15. ช�องจ�ายไฟ*
16. ที่วางแก�ว
17. สวิตช�ไล�ฝ�ากระจกหลัง
18. ปุ�ม กด สวิตช� ก ุญแจ (ร ุ�น ท่ี มี ก ุญแจ อัจฉริยะ)

19. คันปรับระดับพวงมาลัย
20. สวิตช�กุญแจ (รุ�นที่ไม�มีกุญแจอัจฉริยะ)/ล็อก

พวงมาลัย
21. คันปลดล็อกฝากระโปรงหน�า
22. คัน ปลด ล็อก ฝา ป�ด ช�อง เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง
23. สวิตช� OFF ระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา*
24. สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�าง*
*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน�าป�ด

Condition: 'Except for China'/
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GUID-907734FC-12DD-47F2-8AC5-A3DE1D56A157

JVC0541X

แบบ A
1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต�*
2. มาตรวัดความเร็ว
3. ไฟเตือน/ไฟแสดง
4. สวิตช�รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว/สวิตช�โหมด

คอมพิวเตอร�ระยะทาง
5. สวิตช�ตั้งนาฬิกา
6. ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ไฟแสดง

ตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเน่ือง
(CVT)*

7. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว/
คอมพิวเตอร�ระยะทาง

8. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

*: ถ�ามีติดตั้ง

เข็มชี้อาจเคลื่อนที่ไปเล็กน�อยหลังจากที่สวิตช�กุญแจ
อย ู� ที่ ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” ซึ่ง ไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-3

มาตรวัดและเกจวัด

Condition: 'Except for China'/
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2-4 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

JVI0165X

แบบ B
1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
2. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
3. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง
— นาฬิกา
— อุณหภูมิภายนอกรถ*
— จอควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด

4. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
5. มาตรวัดความเร็ว
6. ไฟเตือน/ไฟแสดง
7. ปุ�มควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
8. ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ไฟแสดง

ตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเน่ือง
(CVT)*

9. สวิตช�รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว/สวิตช�โหมด
คอมพิวเตอร�ระยะทาง

*: ถ�ามีติดตั้ง

เข็มชี้อาจเคลื่อนที่ไปเล็กน�อยหลังจากที่สวิตช�กุญแจ
อย ู� ที่ ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” ซึ่ง ไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (สำหรับแบบ
B)

GUID-4C2A94FC-C599-4034-9065-F83A94183241

JVI0180X

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง “ON” จอแสดงผลจะ
แสดงข�อมูลดังต�อไปนี้

. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว

. คอมพิวเตอร�ระยะทาง

. นาฬิกา

. อุณหภูมิอากาศภายนอก (ถ�ามีติดตั้ง)

. จอควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด

Condition: 'Except for China'/



(47,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง
รวม

GUID-A922885E-959F-4662-B3C0-896EEF5BDDD6

มาตรวัดความเร็ว
GUID-67581E68-5C70-473C-B8AE-F4FA2308A076

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

JVI0171X

แบบ A

JVI0172X

แบบ B

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว
GUID-4EE9921B-8A6E-4E9A-8B7C-611F0EC62C0D

JVI0264X

แบบ A

JVI0791X

แบบ B

JVI0173X

แบบ C
มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวจะปรากฏ
ตัวเลข ข้ึน เมื่อ ส วิตช� ก ุญแจ อย ู� ใน ตำแหน�ง “ON”

มาตรวัดระยะทางรวม ① จะแสดงระยะทางท้ังหมดท่ี
รถยนต�ถูกใช�งาน

มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว ② จะแสดงระยะทางที่เดินทาง
เป�นเที่ยวๆ

การเปลี่ยนหน�าจอมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช�รีเซ็ต ③ เพื่อเปลี่ยนหน�าจอตามรายการข�างล�าง
นี้:

ODO ? TRIP A ? TRIP B ? โหมดคอมพิวเตอร�ระยะ
ทาง ? ODO

สำหรั บ ข� อม ู ล คอมพิ ว เตอร� ร ะย ะ ทาง โปรด ด ู ท่ี
“คอมพิวเตอร�ระยะทาง” (หน�า 2-6)

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช�รีเซ็ต ③ นานกว�า 1 วินาทีเพื่อรีเซ็ตมาตรวัดระยะ
ทางเป�นเที่ยวให�เป�นศูนย�

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-5
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2-6 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

คอมพิวเตอร�ระยะทาง
GUID-112A0104-A2E2-4526-A029-F83A367F1514

JVI0265X

แบบ A

JVI0174X

แบบ B
สวิตช�คอมพิวเตอร�ระยะทางติดต้ังอยู�บนแผงมาตรวัด Ⓐ

คอมพิวเตอร� ระยะ ทาง จะ แสดง ขึ้ น บน หน�า จอ Ⓑ

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” สามารถเลือกโหมด
ของ คอมพิวเตอร� ระยะ ทาง ได� โดย กด สวิตช� โหมด
คอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ

ในแต�ละครั้งที่กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ
จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปดังนี้:

ODO ? (TRIP A ? TRIP B) ? อัตราการส้ินเปลือง

น้ำมันป�จจุบัน ? อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉล่ีย ? ระยะ
ทางที่สามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง (dte — km.) ?

อุณหภูมิอากาศภายนอก (ถ�ามีติดต้ังสำหรับแบบ B) ?

โหมดการตั้งค�านาฬิกา

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงป�จจุบัน
GUID-0716F973-6A80-44EB-98C9-B19D4E40532D

โหมดอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงป�จจุบันจะแสดง
อัตรา การ ส้ิ น เปลื อง น้ ำ มัน เ ช้ื อ เพลิ ง ใน ป� จจ ุ บั น

การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (กม./
ลิตร)

GUID-D0600C67-9472-4ABF-B9A0-CEA0B7CCAA1E

โหมดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดงอัตรา
การสิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงเฉลี่ยตั้งแต�รีเซ็ตคร้ังสุดท�าย
การรีเซ็ตจะเสร็จส้ินเมื่อกดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะ
ทาง Ⓐ เป�นเวลานานกว�า 1 วินาที

จอแสดงผลจะอัพเดททุกๆ 30 วินาที ท่ีประมาณ 500 ม.
(1/3 ไมล�) แรกหลังจากรีเซ็ต หน�าจอจะแสดงผลเป�น
“---”

ระยะทางที่สามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง
(dte — กม.)

GUID-CBB1BCDD-3623-4772-A7ED-B82E7159A26F

โหมดระยะทางท่ีสามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง (dte)
จะแสดงระยะทางโดยประมาณที่สามารถขับรถต�อไปได�
ก�อนที่จะต�องเติมน้ำมันใหม�อีกครั้ง ข�อมูล dte จะได�รับการ
คำนวณอย�างต�อเน่ืองตามปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิงที่เหลือ
อยู�ในถังและอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงแท�จริง

จอแสดงผลจะอัพเดททุกๆ 30 วินาที

โหมด dte จะมีคุณลักษณะในการเตือนช�วงท่ีน้ำมันเช้ือ
เพลิงต่ำ: เม่ือน้ำมันใกล�หมด จะเลือกโหมด dte โดย
อัตโนมัติ และตัวเลขจะกะพริบเพื่อให�คนขับเห็น กดสวิตช�

โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ เพื่อกลับไปยังโหมดที่ได�
เลือกไว�ก�อนที่การเตือนจะแสดงขึ้น

เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน�อยกว�าเดิม การแสดงผล dte จะ
เปลี่ยนเป�น “----”

. ถ�าเติมน้ำมันเช้ือเพลิงในปริมาณน�อย หน�าจอที่
แสดงอยู�ก�อนที่จะป�ดสวิตช�กุญแจอาจจะยังแสดง
ขึ้นอยู�

. เมื่อขับรถข้ึนทางลาดชัน หรือ เลี้ยวโค�ง น้ำมัน
เชื้อเพลิงในถังจะเอียง ซึ่งอาจจะทำให�การแสดง
ผลเปลี่ยนไปได�

อุณหภูมิอากาศภายนอก (ถ�ามีติดตั้งสำหรับแบบ
B)

GUID-1F5D3B98-0A21-4C77-9ABE-37BFAA94E41E

อุณหภูมิภายนอกจะปรากฏเป�น 8C

เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกลดลงถึง 3 8C (37 8F) หรือ
ต่ำกว�า จอแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอกจะกะพริบเตือน

หน�าจอจะหยุดกะพริบหลังจากผ�านไป 1 นาที หรือเมื่อ
อุณหภูมิอากาศภายนอกเพิ่มขึ้นเป�น 48C (398F) หรือ
สูงกว�า

โหมดการตั้งค�านาฬิกา
GUID-6DA75A70-8A09-4385-9CB1-2C37EB8D7763

สำหรับการปรับตั้งนาฬิกา โปรดดูที่ “นาฬิกา” (หน�า 2-21)

การรีเซ็ตหน�าจอ
GUID-9A22C714-4885-436B-BB9A-5B716671193C

เมื่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงเฉลี่ย หรือ TRIP B
แสดงขึ้น ให�กดปุ�มสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ
ค�างไว�นานกว�า 3 วินาที จอแสดงผลของการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงเฉล่ีย ความเร็วรถยนต�เฉล่ีย และมาตรวัด
ระยะทางเป�นเที่ยว (TRIP B เท�านั้น) จะถูกรีเซ็ตพร�อมกัน

Condition: 'Except for China'/
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ข�อมูลการบำรุงรักษา (ถ�ามีติดตั้งสำหรับแบบ B)
GUID-C72C2B26-BFFE-41A3-B205-EE96A0C477A1

JVI0536X

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ข�อมูลการบำรุงรักษา
(สัญลักษณ�ประแจ และระยะทางเพ่ือเปลี่ยนรายการ
ท่ีต�องบำรุงรักษา) จะแสดงขึ้นเป�นเวลาประมาณ 5 วินาที
และจากนั้นจะดับลง

สัญลักษณ�ประแจ จะแสดงขึ้นเมื่อถึงระยะทางที่ตั้งไว�
สำหรับเปล่ียนรายการใดรายการหน่ึง เช�น น้ำมันเคร่ือง

การตั้งระยะทางเพื่อเปลี่ยนรายการใดรายการหนึ่ง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON”

กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ ไว� 3 วินาที
ขณะ ท่ี สัญลักษณ� ประแจ และ ข�อม ูล การ
บำรุง รักษาจะแสดงขึ้น สัญลักษณ�และระยะทางท่ี
แสดงขึ้นจะเริ่มกะพริบและแสดงช�วงระยะเวลาป�จจุบัน

2. กดสวิตช� Ⓐ เพื่อเพิ่มช�วงระยะทาง

แต�ละข้ันตอนจะเพิ่มช�วงระยะทางทีละ 1,000 กม.
(500 ไมล�) สามารถตั้งช�วงระยะทางสูงสุดถึง 30,000
กม. (18,000 ไมล�) หลังจากหน�ากลับสู� 0 (ศูนย�)

3. หากไม�ได�ทำส่ิงอ่ืนต�อ หน�าจอจะเปล่ียนกลับไปเป�น
โหมดที่เล�นอยู�ก�อนหน�านี้ และจะต้ังค�าระยะทางใหม�

ถ�า ระยะทางถูก ต้ัง ไว� ท่ี 0 หน�า จอจะข�ามข�อมูล การ
บำร ุง รักษาไป เมื่อ สวิตช� ก ุญแจอยู� ท่ี ตำแหน�ง “ON”

มาตรวัดรอบเครื่อง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-F01CE1CD-E218-43A5-BB30-B5BEDEE6E743

JVI0175X

แบบ A

JVI0176X

แบบ B
มาตรวัดรอบเครื่องยนต�จะแสดงความเร็วรอบเคร่ืองยนต�
เป�นหน�วยรอบต�อนาที (rpm)

ห�ามเร�งเครื่องยนต�จนถึงขีดแดง ①

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
(สำหรับแบบ B)

GUID-A7B78993-7E79-4AFC-BDE0-E59D4D95BC83

JVI0177X

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ① จะแสดงอุณหภูมิ
น้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�

อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�จะเป�นปกติเม่ือเกจอยู�ใน
พื้นที่ ② ดังภาพ

อุณหภูมิของน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�จะแตกต�างไปตาม
อุณหภูมิอากาศภายนอก และสภาพการขับขี่

ข�อควรระวัง:

. ถ�าเกจวัดแสดงว�าอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
อย ู� ใกล� ด�าน ร�อน (H) ของช�วง ปกติ ให� ลด
ความเร็วรถยนต�เพื่อลดอุณหภูมิ

. ถ�าเกจอยู�เกินจากช�วงปกติ ให�หยุดรถเร็วที่สุด
เพื่อความปลอดภัยเท�าที่จะทำได�

. ถ�าเครื่องยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ การใช�งาน
รถต�อไปจะทำให� เคร่ืองยนต� เสียหายร�ายแรง
(โปรดดูที่ “ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-7
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” (หน�า 6-10) สำหรับสิ่งที่ต�องปฏิบัติโดยทันที)

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-3B5182A9-CC28-468E-87BB-E2BF5A06BF4F

ลูกศรชี้ จะบ�งชี้ว�าฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู�ที่
ด�านซ�ายของตัวรถ

ข�อควรระวัง:

ให�เติมน้ำมันเช้ือเพลิงก�อนที่เกจจะลดถึง 0 (น้ำมัน
หมด)

ยังมีน้ำมันเช้ือเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเม่ือเกจจะลด
ถึง 0 (น้ำมันหมด)

แบบ A
GUID-1B0D3F48-2B52-4892-BB73-5E9E6AF19839

JVI0728X

ตัวอย�าง
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงระดับน้ำมันเช้ือเพลิง
ในถังน้ำมันโดยประมาณเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ON”

เกจวัดอาจเคล่ือนไหวเล็กน�อยขณะเบรก เล้ียวโค�ง เร�ง
ความเร็ว หรือขับขึ้นหรือลงเนินตามการแกว�งตัวของน้ำมัน
เชื้อเพลิงในถัง

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ Ⓐ จะกะพริบ เมื่อระดับ
น้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเช้ือเพลิง
ทันทีที่สะดวกก�อนที่เกจจะลดลงถึง 0

แบบ B และ แบบ C
GUID-5C242FE2-8E0E-4268-A6A1-52D788E162D6

JVI0789X

แบบ B

JVI0178X

แบบ C
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ① จะแสดงระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังน้ำมันโดยประมาณเมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “ON”

เกจวัดอาจเคล่ือนไหวเล็กน�อยขณะเบรก เล้ียวโค�ง เร�ง
ความเร็ว หรือขับขึ้นหรือลงเนินตามการแกว�งตัวของน้ำมัน

เชื้อเพลิงในถัง

แบบ C: ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ ② จะสว�างขึ้น
เมื่อระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อ
เ พ ลิ ง ทั นที ที่ ส ะ ด วก ก� อ น ท่ี เ ก จ จ ะ ลด ลง ถึ ง 0

ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ไฟ
แสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-BB579205-D15A-4DE2-9FE2-D071104AD638

JVC0031X

แบบ A

JVI0179X

แบบ B
ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ไฟแสดงตำแหน�ง

Condition: 'Except for China'/
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ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) Ⓐ จะ
แสดงตำแหน�งของคันเลือกเกียร�เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “ON”

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
(สำหรับแบบ B)

GUID-F42EBC67-A714-4510-8DD2-549B9739B5E3

JVI0181X

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด (ถ�ามีติดตั้ง) จะ
ทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ON"

กดปุ�มควบคุม Ⓐ เพื่อลดความสว�างของไฟบนแผงหน�าป�ด
เกจแสดงความสว�าง Ⓑ จะแสดงข้ึนครู�หนึ่งเม่ือกดปุ�ม
ควบคุม Ⓐ

ถ�าโหมดความสว�างลดลงจนถึงระดับต่ำสุด เมื่อกดสวิตช�
อี ก ค รั้ ง ค ว า ม ส ว� า ง จ ะ กลั บ ไ ป ส ู� ร ะ ดั บ ส ู ง ส ุ ด

เมื่อระดับความสว�างถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุด จะมีเสียงบี๊ปดัง
ขึ้น

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-9
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2-10 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-BAA97314-9A1C-4CC9-B3E6-8F876AC2D7D7

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)* ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ* ไฟแสดงระบบหยุดการเดินเบาเครื่องยนต�*

ไฟเตือนระบบเบรก ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P* ไฟแสดงอุณหภูมิต่ำ (สีเขียว)*

ไฟเตือนการชาร�จไฟ ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย*
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต�
(MIL)

ไฟเตือนประตูเป�ด
ไฟเตือนความเร็ว [120 กม./ชม. (75 ไมล�/
ชม.)]*

ไฟแสดงระบบกันขโมย*

ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า*

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง ไฟแสดงการทำงานของการสตาร�ทเครื่องยนต�* ไฟแสดงโหมด SPORT*

ไฟเตือนอุณหภูมิสูง (สีแดง)* ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน�า* สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ* ไฟแสดงการใช�ไฟสูง *: ถ�ามีติดตั้ง

ไฟเตือน/ไฟแสดงและเสียงเตือน

Condition: 'Except for China'/
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การตรวจสอบหลอดไฟ
GUID-F937479D-33AA-4167-9E28-4A6211A42863

ป�ดประตูทุกบาน เข�าเบรกมือ คาดเข็มขัดนิรภัย แล�วให�
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” โดยไม�สตาร�ทเครื่องยนต�
ไฟต�อไป น้ีจะสว�างขึ้น: , , , ,

ถ�ามีการติดต้ังระบบเหล�านี้ไว�ในรถ ไฟต�อไปนี้จะสว�างขึ้น
ชั่ ว ค ร ู� แ ล� ว จ ะ ดั บ ล ง : , , , ,

. (สีแดง), (สีเขียว), , ,

ถ�าไฟดวงใดไม�สว�างข้ึนอาจแสดงว�าหลอดไฟขาดหรือมี
วงจรขาดในระบบไฟฟ�า ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพ่ือตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที ถ�า จำเป�น

ไฟเตือน
GUID-E0FF291B-185D-4A5A-AB17-1267283D18F4

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-5BE9956F-572D-4251-97F3-EB1B3610C134

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบเบรก
แบบป�องกันล�อล็อก (ABS) จะสว�างขึ้นแล�วจะดับลง ซ่ึง
แสดงว�า ABS ทำงานปกติ

ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงานหรือขณะ
ขับขี่แสดงว�า ABS อาจทำงานผิดปกติ ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ถ�า ABS ทำงานผิดปกติ ระบบป�องกันล�อล็อกจะหยุด
ทำงาน ซ่ึง ระบบ เบรก จะ ทำงาน เป�น ปกติ แต� ไม�มี
การป�องกันล�อล็อก (โปรดดูที่ “ระบบเบรกแบบป�องกันล�อ
ล็อก (ABS) (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 5-22))

ไฟเตือนระบบเบรก
GUID-5AB86BD3-FF13-4A3A-96DC-97A93020EE64

คำเตือน:

. ถ�าระดับน้ำมันเบรกอยู�น�อยกว�าเครื่องหมายต่ำสุด
บนกระปุกน้ำมันเบรก ห�ามขับรถยนต�จนกว�า
ระบบเบรกจะได�รับการตรวจสอบจากศูนย�บริการ
นิสสัน

. ถึงแม�ท�านจะคิดว�ายังปลอดภัยที่จะขับรถต�อไป
ได� ให� ใช� วิธีลากรถแทนเนื่องจากอาจจะเกิด
อันตรายได�

. การเหยียบแป�น เบรกโดยท่ี เคร่ืองยนต� ไม� ได�
ทำงาน และ/หรือในขณะที่ระดับน้ำมันเบรกต่ำ
จะต�องเผื่อระยะหยุดมากขึ้นและต�องใช�แรงและ
ระยะเหยียบแป�นเบรกมากขึ้นด�วย

ไฟเตือนระบบเบรกจะแสดงการทำงานของระบบเบรกมือ
ระดับน้ำมันเบรกในระบบต่ำ และการทำงานผิดปกติของ
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)

ไฟเตือนเบรกมือ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” และใช�งานเบรกมือ
อยู� ไฟเตือนเบรกมือจะสว�างขึ้น เมื่อปลดเบรกมือ ไฟเตือน
เบรกจะดับลง

ถ�าเบรกมือไม�ถูกปลดเต็มที่ ไฟเตือนเบรกมือจะยังคงสว�าง
อยู� ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกมือได�ดับลงแล�ว
(โปรดดูที่ “เบรกมือ” (หน�า 3-23))

ไฟเตือนน้ำมันเบรกต่ำ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�าไฟเตือนระบบเบรกสว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงานหรือ
ขณะขับขี่โดยที่ไม�ได�ใช�เบรกมือ อาจแสดงว�าระดับน้ำมัน
เบรกต่ำ

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว�างขึ้นขณะขับขี่ ให�หยุดรถในที่ที่
ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต�และตรวจสอบระดับน้ำมัน
เบรก ถ�าระดับน้ำมันเบรกอยู�ต่ำกว�าขีดต่ำสุดบนกระปุก ให�
เติมน้ำมันเบรกตามจำเป�น (โปรดดูที่ “น้ำมันเบรก” (หน�า
8-11))

ถ�าน้ำมันเบรกอยู�ในระดับท่ีเพียงพอ ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจ สอบ ระบบ เบรก ที่ ศ ู นย� บ ริ ก า ร นิส สัน ทันที

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) (ถ�ามี
ติดตั้ง):

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อปลดเบรกมือและ มีระดับน้ำมันเบรกเพียงพอ ถ�าทั้งไฟ
เตือนระบบเบรก และไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อ
ล็อก (ABS) สว�างขึ้น อาจแสดงว�า ABS ทำงานไม�ปกติ ให�
นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อม
แซมทันที ถ�าจำเป�น (โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบเบรกแบบ
ป�องกันล�อ ล็อก (ABS) (ถ�ามี ติด ต้ัง) ” (หน�า 2-11))

ไฟเตือนการชาร�จไฟ
GUID-E94F9BD7-CE98-4064-9208-A955C7402B45

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนการชาร�จ
ไฟจะสว�างข้ึน หลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� ไฟเตือนการ
ชาร�จไฟจะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบชาร�จทำงานเป�นปกติ

ถ�าไฟเตือนการชาร�จไฟสว�างข้ึนขณะเครื่องยนต�ทำงาน
หรือขณะขับขี่ แสดงว�าระบบชาร�จไฟอาจทำงานผิดปกติ
แ ล ะ อ า จ ต� อ ง น ำ ร ถ เ ข� า ศ ู น ย� บ ริ ก า ร นิ ส สั น

เมื่อไฟเตือนการชาร�จไฟสว�างขึ้นขณะขับขี่ ให�หยุดรถในที่
ท่ีปลอดภัยทันที ดับเคร่ืองยนต�และตรวจสอบสายพานได

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-11
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2-12 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ชาร�จ ถ�าสายพานไดชาร�จหย�อน แตกร�าวหรือขาด ต�องทำ
การซ�อมแซมระบบชาร�จไฟ (โปรดดูท่ี “สายพาน” (หน�า
8-9))

ถ�าสายพานไดชาร�จอยู�ในสภาพปกติ แต�ไฟเตือนการชาร�จ
ไฟยังคงสว�างอยู� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบชาร�จ
ไฟที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ข�อควรระวัง:

ห�ามขับรถต�อถ�าสายพานไดชาร�จหย�อน แตกร�าว
หรือขาด

ไฟเตือนประตูเป�ด
GUID-3B9FB7E3-A064-4CF4-A0E3-D03691F1419D

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนประตูเป�ดจะ
สว�างขึ้น ถ�าประตูบานใดบานหน่ึงเป�ดอยู�หรือป�ดไม�สนิท

ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า
GUID-23DA4F88-2C00-4E7D-A28A-186AC475C1F8

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ON" ไฟเตือนพวงมาลัย
พาวเวอร�ไฟฟ�าจะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟ
เตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าจะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบ
พวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าทำงานปกติ

ถ�า ไฟ เตือนพวงมาลัยพาว เวอร� ไฟฟ�า สว�าง ขึ้น ขณะ
เครื่องยนต�ทำงานแสดงว�าระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า
อาจทำงานผิดปกติและอาจต�องเข�ารับบริการ นำรถเข�ารับ
การตรวจสอบระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าที่ศูนย�บริการ
นิสสันทันที

เ ม่ือ ไฟ เตือนพวงมาลัยพาว เวอร� ไฟฟ�า สว�าง ขึ้น เม่ือ
เครื่องยนต�กำลังทำงาน กำลังที่ช�วยการบังคับเลี้ยวจะหยุด
การทำงาน แต�ท�านยังสามารถควบคุมรถยนต�ได�อยู� ใน

ขณะนั้น จะต�องใช�แรงมากขึ้นในการบังคับพวงมาลัย โดย
เฉพาะ เมื่ อ เ ล้ียว โค� ง หั ก ม ุ ม และ ที่ ค วาม เ ร็ ว ต่ ำ

(โปรดดูที่ “ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า” (หน�า 5-20))

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
GUID-8BD634C4-8D62-47F8-9B18-FB18B5067E7F

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนแรงดัน
น้ำมันเครื่องจะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟ
เตือนแรงดันน้ำมันเครื่องจะดับลง ซึ่งแสดงว�าเซ็นเซอร�วัด
แ รง ดั น น้ ำ มัน เค รื่ อ ง ใน รถยนต� ทำงาน เป� น ปกติ

ถ�าไฟเตือนแรงดันน้ำมันเคร่ืองสว�างขึ้น หรือกะพริบขณะ
เครื่องยนต� ทำงาน แสดง ว�า แรง ดัน น้ำมัน เครื่อง ต่ำ

ให�หยุดรถอย�างปลอดภัยให�เร็วที่สุดเท�าที่จะเป�นไปได� ดับ
เค ร่ื อ งยนต� ทั น ที และ ติดต� อ ศ ู นย� บ ริ ก า ร นิ ส สัน

ข�อควรระวัง:

. การปล�อยให�เคร่ืองยนต�ทำงานโดยท่ีไฟเตือน
แรงดันน้ำมันเครื่องสว�างอยู�จะทำให�เครื่องยนต�
เสียหายร�ายแรง

. ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเคร่ืองไม�ได�ออกแบบมา
เพื่อใช�แสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ควรตรวจสอบ
ระดับน้ำมันเครื่องโดยใช�ก�านวัดระดับ (โปรดดูที่
“น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-7))

ไฟเตือนอุณหภูมิสูง (สีแดง) (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-DBEEB663-F200-45A0-9662-3B1D52EF599B

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนอุณหภูมิสูง
จะสว�างข้ึนแล�วจะดับไป แสดงว�าเซ็นเซอร�อุณหภูมิสูงใน
ระบบน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ทำงานปกติ

ข�อควรระวัง:

. ถ�าไฟเตือนอุณหภูมิสูงสว�างข้ึนขณะเครื่องยนต�
ทำงานอาจแสดงว�าอุณหภูมิของเคร่ืองยนต�สูง
มากเกินไป

. ให�หยุดรถอย�างปลอดภัยให�เร็วที่สุดเท�าที่จะเป�น
ไปได�

. ถ�ารถยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ การขับรถต�อไป
อาจจะทำให�เครื่องยนต�เสียหายร�ายแรง (โปรดดู
ที่ “ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ” (หน�า
6-10) สำหรับ สิ่ ง ที่ ต� อง ปฏิบั ติ โดย ทันที )

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-01F1323F-CB53-43E4-87E8-3A89786AE29E

หลังจากที่สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟจะสว�างขึ้น
ประมาณ 2 วินาที แล�วจึงดับลง

ไฟจะสว�างหรือกะพริบดังนี้:

. ไฟจะกะพริบ สี เหลืองเมื่อประตูป�ด โดยที่ ก ุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายนอกรถยนต� และสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON” ดู ให� แน�ใจว�ากุญแจ
อัจฉริยะอยู�ในรถ

. ไฟสีเขียวกะพริบเมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะ
หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� โปรดดูที่ “แบตเตอรี่
กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-17)
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. ไฟสว�างขึ้นเป�นสีเหลืองเพื่อเตือนว�าเกิดการทำงาน
ผิดปกติของระบบล็อกพวงมาลัยไฟฟ�า หรือ ระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

ถ�าไฟเตือนสว�างขึ้นเป�นสีเหลืองเมื่อเครื่องยนต�หยุดทำงาน
อาจไม�สามารถปลดล็อกพวงมาลัย หรือสตาร�ทเครื่องยนต�
ได� ถ�าไฟสว�างขึ้นระหว�างท่ีเคร่ืองยนต�ยังทำงานอยู� ท�าน
สามารถขับรถยนต�ต�อได� อย�างไรก็ตาม ในกรณีเหล�านี้ ให�
ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อซ�อมแซมให�เร็วที่สุดเท�าท่ีจะ
ทำได�

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-873D7089-BB17-4FF0-B9F7-84C05C607FE4

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำจะสว�างข้ึน เม่ือระดับ
น้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเช้ือเพลิง
ทันทีท่ีสะดวกก�อนท่ีเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะชี้ไปท่ี
ตำแหน�งน้ำมันหมด (0) ยังมีน้ำมันเช้ือเพลิงสำรองในถัง
อีกเล็กน�อยเมื่อเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงชี้ไปที่ตำแหน�งน้ำมัน
หมด (0)

ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-04F63909-FA92-40BE-8846-C2249425457D

ไฟเตือนจะกะพริบ เป�นสี แดง เม่ือกดสวิตช�ก ุญแจให�
เคร่ืองยนต�หยุดทำงาน โดยท่ีคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�งอ่ืน
นอกจาก "P" (จอด)

หากไฟเตือนนี้สว�างขึ้น ให�เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง "P"
(จอด) หรือ กด สวิตช� ก ุญแจ ไป ท่ี ตำแหน�ง "ON"

เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเช�นกัน

(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 3-8))

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-905907A4-9945-4F2E-A6AA-336F37383C75

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนเข็มขัด
นิรภัยจะสว�างข้ึน ไฟเตือนจะยังคงสว�างจนกว�าคนขับคาด
เข็มขัดนิรภัย

เมื่อรถยนต�ว่ิงเร็วกว�า 15 กม./ชม. (10 ไมล�/ชม.) ไฟจะ
กะพริบ และเสียงเตือนจะดังจนกว�าคนขับจะคาดเข็มขัด
นิรภัย เสียงเตือนจะดังต�อเน่ืองนานประมาณ 90 วินาที
จนกว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย

(โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-6))

ไฟเตือนความเร็ว [120 กม./ชม. (75
ไมล�/ชม.)] (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-B1868479-D35C-4C22-852F-996F8E9FD7D9

ไฟจะกะพริบเม่ือความเร็วของรถยนต�มากกว�า 120 กม./
ชม. (75 ไมล�/ชม.) ให� แน�ใจ ว�าตรวจสอบการจำกัด
ความเร็วในพื้นที่ที่ขับขี่รถยนต�

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

GUID-F6A2270F-8C94-4E75-A8E8-C6AC3FE6063F

เมื่อบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�างขึ้นเป�นเวลา
ประมาณ 7 วินาทีแล�ว จะ ดับลง แสดงว�า ถ ุงลม เสริม
ความปลอดภัย SRS ทำงานได�เป�นปกติ

ถ�าสภาพใดสภาพหนึ่งต�อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว�าระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS และเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ต�องได�รับ
การบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ
และทำการซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) สว�าง
นานกว�า 7 วินาที

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบเป�น
ครั้งคราว

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�างข้ึน
เลย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัด
นิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานผิดพลาดหรือไม�
ทำงานจนกว�าจะได�รับการตรวจและซ�อมแซม (โปรดดูท่ี
“ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย” (หน�า 1-21))

ไฟแสดง
GUID-09B38E16-00AE-4261-814F-BFACCE95D422

ไฟแสดงการทำงานการสตาร�ทเครื่องยนต�
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-2D3757AC-781B-442B-87A1-5752C0E7B5AD

ไฟนี้จะแสดงขึ้นเมื่อคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�น
เกียร� อัตโนมัติ / ร ุ�น ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบ
ต�อเนื่อง) หรือตำแหน�ง “N” (ว�าง) (รุ�นเกียร�ธรรมดา) ไฟนี้
แสดงว�าเคร่ืองยนต�จะสตาร�ทเมื่อกดสวิตช�กุญแจขณะท่ี
เหยียบแป�นเบรก (รุ�น AT/CVT) หรือแป�นคลัตช� (รุ�น MT)
ไว� สามารถ สตาร�ท เคร่ืองยนต� จาก ตำแหน�ง ใด ก็ได�

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-43717DE8-BA4C-4479-8130-BBC0676CD8A0

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�าจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟตัด
หมอกหน�า (โปรดดูท่ี “สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดต้ัง)”
(หน�า 2-17))

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-13
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2-14 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ไฟแสดงการใช�ไฟสูง
GUID-3DDEAD02-756A-4757-9483-78381AEB1179

ไฟแสดงการใช�ไฟสูงจะสว�างขึ้นเมื่อไฟสูง "ON" ไฟแสดง
จะดับลงเมื่อเปล่ียนไปใช�ไฟต่ำ (โปรดดูท่ี “สวิตช�ไฟหน�า
และสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-16))

ไฟแสดงระบบหยุดการเดินเบา (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-DCC70FD7-684A-4AB1-9D08-70586A580398

ไฟแสดงระบบหยุดการเดินเบาจะสว�างขึ้นบนมาตรวัดเม่ือ
ใช�งานระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา

ไฟแสดงระบบหยุดการเดิน เบากะพริบ เม่ือขับรถด�วย
ความเร็วสูง ในขณะที่ประตูด�านคนขับหรือฝากระโปรงหน�า
เป�ดอยู�

ไฟแสดงระบบหยุดการเดิน เบากะพริบ เม่ือขับรถด�วย
ความเร็วต่ำ ในขณะที่ระบบหยุดการเดินเบาทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ:
. เมื่อไฟแสดงระบบหยุดการเดินเบากะพริบเมื่อขับ

รถด�วยความเร็วสูง (ประมาณสองคร้ังต�อหนึ่ง
วินาที):
— ให�แน�ใจว�าได�ตรวจสอบว�าประตูด�านคนขับ
เป�ดอยู�หรือไม�

— ให�แน�ใจว�าได�ตรวจสอบว�าฝากระโปรงหน�า
เป�ดอยู� หรือ ไม� เม่ือฝากระ โปรงหน�า เป�ด
เครื่องยนต�จะเข�าสู�สถานะหยุดโดยปกติ ใน
กรณี น้ี ให� รี สตาร�ท เครื่องยนต�ด�วยสวิตช�
กุญแจ

. เมื่อไฟแสดงระบบหยุดการเดินเบากะพริบเมื่อขับ
รถด�วยความเร็วต่ำ (ประมาณ 1 ครั้งต�อทุกๆ 2
วินาที) ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน เพ่ือ

ตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น

ไฟแสดงอุณหภูมิต่ำ (สีเขียว) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-FAEE3A22-2F45-4A6D-9989-33932E0D3C7A

ไฟแสดงอุณหภูมิ ต่ำสว�าง ข้ึนเมื่ออุณหภูมิน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�ต่ำ

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงอุณหภูมิต่ำ
จะสว�าง ข้ึน และ ดับลงหลัง จากอุณหภูมิ น้ำหล�อ เย็น
เครื่องยนต�อุ�นขึ้นแล�ว

ถ�าไฟแสดงอุณหภูมิต่ำยังคงสว�างอยู�หลังจากที่เครื่องยนต�
อุ�นเพียงพอแล�ว อาจหมายความว�าเซ็นเซอร�อุณหภูมิต่ำใน
ระบบน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�อาจทำงานผิดปกติ และจำเป�น
ต�องได�รับ
การบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ
และทำการซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต� (MIL)

GUID-4108685A-575B-4FCF-86A5-54D1CB89594F

ข�อควรระวัง:

. การขับรถต�อไปโดยไม�ตรวจสอบระบบควบคุม
เครื่องยนต�อย�างถูกต�องจะทำให�ประสิทธิภาพใน
การขับขี่ลดลง อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูง
ขึ้นและระบบควบคุมเครื่องยนต�เสียหายซึ่งส�งผล
ถึงการคุ�มครองจากการรับประกันรถ

. การตั้งค�าที่ไม�ถูกต�องในระบบควบคุมเครื่องยนต�
จะทำให�การปล�อยไอเสียของรถยนต�ไม�เป�นไป
ตามกฎหมายและข�อบังคับการปล�อยไอเสียของ

ท�องถิ่นและประเทศ

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงการทำงาน
ผิดปกติของเครื่องยนต� (MIL) จะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ท
เครื่องยนต� ไฟ MIL จะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบควบคุม
เครื่องยนต�ทำงานปกติ

ถ�า ไฟ MIL สว�างขึ้น หรือกะพริบ (ถ�ามี ติด ต้ัง) ขณะ
เครื่องยนต�ทำงานแสดงว�าระบบควบคุมเครื่องยนต�อาจ
ทำงานผิดปกติและอาจต�องเข�ารับบริการ ให�นำรถไปยัง
ศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที
ถ�าจำเป�น

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต� (MIL)
สว�างขึ้นตลอดเวลา:

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจพบการทำงานผิดปกติของระบบควบคุมเคร่ืองยนต�
ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ และทำ
การซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น ไม�จำเป�นต�องลากรถยนต�ไป
ยังศูนย�บริการ

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต� (MIL)
กะพริบ (ถ�ามีติดตั้ง):

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจพบเครื่องยนต�จุดระเบิดไม�ครบสูบซึ่งอาจทำให�ระบบ
ควบคุมเครื่องยนต�เสียหายได� ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบ และทำการซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น

ข�อควรระวัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพ่ือเป�นการลดหรือหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดความเสียหายกับ
ระบบ ควบค ุม เครื่ อ งยนต� เมื่ อ ไฟ MIL สว� า ง ข้ึน :

. หลีกเลี่ยงการขับรถยนต�เกิน 70 กม./ชม. (43 ไมล�/
ชม.)

. หลีกเลี่ยงการเร�ง หรือ ลดความเร็วอย�างฉับพลัน

. หลีกเลี่ยงการขับบนทางลาดขึ้น

Condition: 'Except for China'/
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. หลีกเลี่ยงการลาก หรือ บรรทุกน้ำหนักเกินความจำ
เป�น

ไฟแสดงระบบกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-6737FA7E-C7CA-4C05-981E-34875BDC66B2

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบในขณะที่สวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “LOCK”, “OFF” หรือ “ACC” ฟ�งก�ชั่นนี้แสดง
ว�า NATS (ระบบกันขโมยของนิสสัน)* ท่ีติดต้ังอยู�บน
รถยนต�ทำงานเป�นปกติ

(* ระบบป�องกันการสตาร�ทเครื่องยนต�)

ถ�า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟแสดงระบบกันขโมยจะสว�าง
ค�างอยู� เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ON" (โปรดดูที่
“ระบบรักษาความปลอดภัย (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 3-17)
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม)

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-E36ED1F8-2782-4AFF-AD7F-C0EE4329B180

ไฟแสดงการเป�ดไฟหร่ีด�านหน�าจะสว�างขึ้นเม่ือเป�ดไฟหรี่
ด�านหน�า ไฟแผงหน�าป�ด ชุดไฟท�าย และไฟส�องป�าย
ทะ เ บียน ไฟ แสดง น้ี จะ ดับ ลง เมื่ อ ป�ด ไฟ เหล� า นี้

ไฟแสดงโหมด SPORT (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-9070A2CE-6F32-4BE0-9D0D-9B5378CDB880

ไฟแสดงโหมด SPORT จะสว�างขึ้น เมื่อ ใช� งานโหมด
SPORT (โปรดดูท่ี “การขับขี่ด�วยระบบควบคุมการเปล่ียน
เกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT)” (หน�า 5-12) สำหรับการใช�งาน
สวิตช�โหมด SPORT)

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
GUID-0C08F9BE-1259-4C32-A5CE-565955DD4D37

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเมื่อสวิตช�ไฟ
เล้ียวหรือสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินอยู� ท่ี "ON" (โปรดดูที่
“สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-16) หรือ
“สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน” (หน�า 6-2))

เสียงเตือน
GUID-25FC9D17-6455-4813-AF47-458687DA2DE8

เสียงเตือนผ�าเบรกหมด
GUID-42101CDF-43F6-4D32-B9D2-ACD007C7F0D4

ผ�าเบรกดิสก�เบรกจะมีเสียงเตือนเมื่อใกล�หมด ผ�าดิสก�เบรก
ในรถของท�านจะมีเสียงผ�าเบรกสึกเมื่อต�องเปลี่ยนผ�าเบรก
จะมี เสียงแหลมเสียดสี เม่ือรถเคลื่อนที่ เสียงนี้ จะ เริ่ม
เกิดขึ้นเมื่อเหยียบแป�นเบรก หลังจากผ�าเบรกเร่ิมสึกมาก
ขึ้น จะได�ยินเสียงเตือนตลอดเวลาแม�จะไม�ได�เหยียบแป�น
เบรก ให�ตรวจสอบเบรกโดยเร็วท่ีสุด ถ�าได�ยินเสียงเตือน
ผ�าเบรกสึก

ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบและทำ
การซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น (โปรดดูที่ “เบรก” (หน�า 8-
10))

เสียงเตือนกุญแจ
GUID-B0650CF7-195A-446D-B67C-5A71CDF5E373

เสียง เตือนกุญแจจะ ดังขึ้นถ�าตรวจพบการทำงาน ดัง
ต�อไปนี้:

รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

. ประตูด�านคนขับ เป�ดอยู� ขณะ ท่ีสวิตช�กุญแจอยู� ท่ี
ตำแหน�ง "ACC"

รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

. ประตูด�านคนขับเป�ดออกขณะที่ท้ิงกุญแจไว�ในสวิตช�
กุญแจ และสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC”, “OFF”
หรือ “LOCK” (แบบ A)

. เมื่อประตูด�านคนขับถูกล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
แต�ประตูยังคงเป�ดอยู�ในขณะที่กุญแจยังเสียบอยู�ที่
สวิตช�กุญแจบนตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”
(แบบ B)

ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจถูกบิดไปท่ีตำแหน�ง “LOCK” เม่ือ
ประตูเป�ด และนำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วยเมื่อออกจาก
รถ

สำหรับ ระบบกุญแจ อัจฉริยะ เสียง เตือนภายในและ
ภายนอกจะดังขึ้นภายใต�บางสภาวะ เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น
ให�แน�ใจว�าได�ตรวจสอบทั้งตัวรถและกุญแจอัจฉริยะ (โปรด
ดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามี ติด ต้ัง)” (หน�า 3-8))

เสียงเตือนไฟ
GUID-28B837DE-A230-45E3-9A43-5D64A24A7C76

เสียงเตือนไฟจะดังขึ้นเมื่อประตูด�านคนขับเป�ดออกขณะที่
สวิตช�ไฟหน�าอยู� ท่ีตำแหน�ง หรือ และสวิตช�
ก ุญแจอย ู� ท่ี ตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”

ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไปท่ีตำแหน�ง “OFF” เม่ือออกจาก
รถ

เสียงเตือนเบรกมือ
GUID-B80A3D8C-224E-48DA-A89C-D15FFA961236

เสียงเตือนเบรกมือจะดังขึ้นถ�าขับรถยนต�เร็วกว�า 7 กม./
ชม. (4 ไมล�/ชม.) โดยที่ยังใช�งานเบรกมืออยู� หยุดรถยนต�
และปลดเบรกมือ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-15
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2-16 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-B99FE89D-3C9F-4A4C-AB65-E1DD2FF63913

เมื่อรถยนต�วิ่งเร็วกว�า 15 กม./ชม. (10 4 ไมล�/ชม.) เสียง
เตือนจะดังจนกว�าคนขับจะคาดเข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนจะ
ดังต�อเนื่องนานประมาณ 90 วินาทีจนกว�าจะคาดเข็มขัด
นิรภัย

เสียงเตือนระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา (ถ�า
มีติดตั้ง)

GUID-6F29B31F-BD3F-4055-9001-73813E632261

เสียงเตือนระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบาจะดังข้ึน ถ�า
ประตูด�านคนขับหรือฝากระโปรงหน�าเป�ดออกระหว�างใช�
งานระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา

เสียงเตือนการถอยหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-3902358A-0734-4C39-8B69-1037E7FAF766

เสียงเตือนจะดังขึ้นภายในรถเพื่อเตือนคนขับ เมื่อคันเกียร�
อยู�ที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) ขณะท่ีสวิตช�กุญแจอยู� ท่ี
ตำแหน�ง "ON" ไม�ใช�เสียงเตือนเพ่ือเตือนคนที่อยู�นอกรถ

GUID-6CE214B9-19DE-4159-84D8-2460178800A4

สวิตช�ไฟหน�า
GUID-2E6B824B-C09F-4F4C-A942-556DF911636C

JVI0343X

นิสสันแนะนำให�ตรวจสอบข�อบังคับของท�องถ่ินเก่ียวกับ
การใช�งานไฟ

ตำแหน�ง
GUID-7647D991-88A6-4CB7-AA85-C2350DF02974

ตำแหน�ง จะเป�ดไฟหร่ี ไฟแผงหน�าป�ด ชุดไฟท�าย
และไฟอื่นๆ

ตำแหน�ง
GUID-15242FF5-B58E-467A-A6D4-12842D922048

ตำแหน�ง จะ เป�ด ไฟ หน�า เ พ่ิม เติม จาก ไฟ อื่นๆ

ไฟหน�า
GUID-FF3A6707-E274-4312-8981-40177FA61E39

JVI0344X

สำหรับ การ เป�ด ไฟ หน�า ให� ดัน ก�าน ไป ข�าง หน�า ①

สำหรับการป�ดไฟสูง ให� ดันก�านไปยังตำแหน�งว�าง ②

สำหรับการกะพริบไฟสูง ให�ดึงก�านมาข�างหลังสุด ③ ไฟ
หน� า จะ กะพ ริบ แม� ว� า จะ ไม� ได� เป� ด ไฟ หน� า ก็ ตาม

เม่ือก�านถูกดึงไปตำแหน�งข�างหลัง ③ หลังจากสวิตช�
กุญแจถูกเลื่อนไปที่ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” ไฟหน�า
จะสว�าง ข้ึนและค�างอยู� 30 วินาที สามารถ ดึงก�านไป
ตำแหน�งข�างหลังได� 4 คร้ังเพื่อให�ไฟหน�าสว�างค�างอยู� 2
นาที (ถ�ามีติดตั้ง)

ระบบไฟส�องสว�างเวลากลางวัน (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-B4C6E4FB-36B4-4E00-8D30-1385A7D57F85

ไฟส�องสว�างเวลากลางวันจะสว�างขึ้นหลังการสตาร�ทเครื่อง

เม่ือบิดสวิตช�ไฟไปท่ีตำแหน�ง ไฟส�องสว�างเวลา
กลางวันจะดับลง

สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว

Condition: 'Except for China'/
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ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-0FAA45A8-83CB-4312-9D07-3B9EAF123306

เสียงเตือนไฟจะดังขึ้น ถ�าประตูด�านคนขับเป�ดขณะที่พบ
การทำงานที่ไม�เหมาะสมต�อไปนี้:

. สวิตช�ไฟหน�าอยู� ท่ีตำแหน�ง หรือ และ
สวิตช� ก ุญแจอยู� ที่ ตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ
“LOCK”

ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไฟหน�าไปยังตำแหน�ง “OFF” เมื่อ
ออกจากรถ

ถ�าป�ดประตูและล็อกประตูด�วยรีโมทคอนโทรล กุญแจ
อัจฉริยะ หรือสวิตช�คำสั่งที่ประตู (ถ�ามีติดตั้ง) ขณะที่สวิตช�
ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง หรือ ระบบประหยัดไฟ
แบตเตอร่ีจะป�ดไฟเพ่ือป�องกันแบตเตอร่ีหมด ไฟจะเป�ด
เมื่อเป�ดประตู

ข�อควรระวัง:

ห�ามเป�ดไฟทิ้งไว�เมื่อเครื่องยนต�ไม�ได�ทำงานเป�นเวลา
นานเพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว
GUID-4ADE663B-AD64-4741-B0F4-B89959A0DD95

JVI0345X

ข�อควรระวัง:

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวจะไม�ดับโดยอัตโนมัติ ถ�ามุม
ที่ หัก เ ล้ียวพวงมาลัย ไม� เกิน ค�า ม ุม ที่ กำหนด ไว�
หลังจากเล้ียวหรือเปล่ียนช�องทางจราจร ให�แน�ใจว�า
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวคืนกลับไปยังตำแหน�งเดิม

สัญญาณไฟเลี้ยว
GUID-2A2EA500-A3AA-499B-8E53-BC04AC2D4B00

เพื่อเป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ให�ดันก�านขึ้น ① หรือลง ② ไป
ตามทิศทางท่ีต�องการ เม่ือเลี้ยวแล�วสัญญาณไฟเลี้ยวจะ
ดับโดยอัตโนมัติ

สัญญาณเปลี่ยนเลน
GUID-DB1475AD-64F8-4B52-93BF-FCFFF5FE8D8B

เพื่อเป�ดสัญญาณเปลี่ยนเลน ให�ดันก�านขึ้น ① หรือลง ②
ไปตามทิศทางที่ต�องการ

เพื่อยกเลิกไฟกะพริบ เลื่อนก�านไฟไปยังทิศทางตรงกัน
ข�าม

GUID-FE79A320-47DF-4BDB-966F-1094CB387D99

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-A395DC1B-CCDC-453E-970E-5625857EB212

SIC3813

สำหรับการเป�ดไฟตัดหมอกหน�า ให�บิดสวิตช�ไฟตัดหมอก
ไปยังตำแหน�ง ในขณะที่สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง

หรือ

เมื่อต�องการป�ด ให�บิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไปยังตำแหน�ง
“OFF”

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-17

สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดตั้ง)
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GUID-78CEE670-06F4-4BD5-9E81-EFC68202A59F

คำเตือน:

เมื่ออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง น้ำฉีดล�างกระจกอาจ
แข็งตัวบนกระจกบังลมหน�า และบดบังการมองเห็น
อุ�นกระจกบังลมหน�าด�วยการไล�ฝ�า ก�อนจะล�างกระจก
หน�า

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฉีดน้ำล�างกระจกต�อเนื่องนานกว�า 30 วินาที

. ห�ามฉีดน้ำล�างกระจก ถ�าน้ำในถังพักหมด

. ถ�าหิมะ หรือ น้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ป�ด
น้ำฝน ที่ป�ดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อป�องกัน
มอเตอร� หากเหตุการณ�นี้เกิดข้ึน ให�บิดสวิตช�ที่
ป� ด น้ ำ ฝน ไป ที่ ต ำแหน� ง “OFF” และ ทำ
ความสะอาดหิมะหรือน้ำแข็งที่อยู� รอบๆ ที่ป�ด
น้ำฝนออก หลังจากน้ันประมาณ 1 นาที ให�เป�ด
ส วิตช� อีก ครั้ ง เ พ่ือ ให� ที่ ป� ด น้ำ ฝน ทำงาน

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก
บังลมหน�า

GUID-5CA3AD80-E072-4B97-943D-CF6B722C6853

ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหน�าจะทำงานเมื่อ
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
GUID-D1A8F556-AA65-44A7-B0AC-0CF3008D7E30

แบบ A:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SIC3926

แบบ A
ตำแหน�งก�านสวิตช� ท่ีป�ดน้ำฝน “INT” ① จะทำการป�ด
น้ำฝนเป�นจังหวะ

. การป�ดเป�นจังหวะนี้สามารถปรับระยะเวลาในการป�ดได�
โดยบิดปุ�มควบคุม (นานขึ้น) Ⓐ หรือ (ส้ันลง) Ⓑ

. การป�ดเป�นจังหวะจะแตกต�างไปตามความเร็วของ
รถยนต� (เช�น เม่ือรถยนต�วิ่งเร็ว การป�ดเป�นจังหวะจะ
เร็วขึ้น)

ตำแหน�งก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝน “LO” ② จะทำการป�ดน้ำฝน
ด�วยความเร็วต่ำ

ตำแหน�งก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝน “HI” ③ จะทำการป�ดน้ำฝน
ด�วยความเร็วสูง

เพื่อหยุดการทำงานของท่ีป�ดน้ำฝน ให�เลื่อนก�านสวิตช�ท่ี
ป�ดน้ำฝนไปยังตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�งก�านสวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝน “MIST” ④ จะทำการป�ด
น้ำฝนหนึ่งคร้ัง ก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนจะกลับคืนสู�ตำแหน�ง
ปกติโดยอัตโนมัติ

แบบ B:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVI0026X

แบบ B
ตำแหน�งก�านสวิตช� ท่ีป�ดน้ำฝน “INT” ① จะทำการป�ด
น้ำฝนเป�นจังหวะ

ตำแหน�งก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝน “LO” ② จะทำการป�ดน้ำฝน
ด�วยความเร็วต่ำ

ตำแหน�งก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝน “HI” ③ จะทำการป�ดน้ำฝน
ด�วยความเร็วสูง

เพื่อหยุดการทำงานของท่ีป�ดน้ำฝน ให�เลื่อนก�านสวิตช�ท่ี
ป�ดน้ำฝนไปยังตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�งก�านสวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝน “MIST” ④ จะทำการป�ด
น้ำฝนหนึ่งคร้ัง ก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนจะกลับคืนสู�ตำแหน�ง
ปกติโดยอัตโนมัติ

การทำงานของที่ฉีดน้ำล�างกระจก
GUID-AC0D5C6D-91CC-4578-BC19-51AEC13399E2

สำหรับการฉีดน้ำล�างกระจก ให�ดึงก�านสวิตช�ไปทางด�าน
หลังรถ ⑤ จนกว�าน้ำล�างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจก
บังลมหน�าในปริมาณท่ีต�องการ ท่ีป�ดน้ำฝนจะป�ดกระจก
หลายครั้งโดยอัตโนมัติ

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก

Condition: 'Except for China'/
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GUID-B393BDEA-8F6E-4372-81E4-AE63BFD3945D

SIC4127

แบบ A

SIC4145

แบบ B
สวิตช�ไล�ฝ�ากระจกหลังจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ท่ี
ตำแหน�ง “ON”

ไล�ฝ�ากระจกจะทำการลดความช้ืน หมอก หรือน้ำแข็งบน
ผิ ว ก ร ะ จ ก ห ลั ง เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ทั ศน วิ สั ย ด� า น หลั ง ร ถ

เมื่อกดสวิตช�ไล�ฝ�ากระจก ① ไฟแสดง ② จะสว�างขึ้นและ
ไล�ฝ�าจะทำงานเป�นเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนั้น ไล�
ฝ�ากระจกหลังจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

สามารถป�ดไล�ฝ�าด�วยตัวเองได�โดยกดสวิตช�ไล�ฝ�าอีกครั้ง

ข�อควรระวัง:

. เม่ือใช� ไล�ฝ�าติดต�อกัน ให�แน�ใจว�าได�สตาร�ท
เครื่องยนต� มิเช�นนั้น อาจทำให�แบตเตอรี่หมดได�

. เมื่อทำความสะอาดด�านในของกระจก ระมัดระวัง
ไม�ให�ขูดขีดหรือไปทำลายลวดนำไฟฟ�าบนผิว
กระจก

GUID-B2FF5DD3-CD6B-4EA8-A885-A186CC9CFD4F

SIC4434

แบบ A

JVI0442X

แบบ B
สวิตช�แตรสามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตช�กุญแจจะอยู�ใน
ตำแหน� ง ใด ก็ ตาม ยกเว�น เ ม่ือ แบตเตอรี่ ไฟ หมด

เม่ือกดสวิตช�แตรค�างไว� แตรจะส�งเสียงดัง แตรจะหยุดส�ง
เสียง เมื่อปล�อยสวิตช�แตร

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-19

สวิตช�ไล�ฝ�า (ถ�ามีติดตั้ง) แตร

Condition: 'Except for China'/



(62,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

2-20 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-FBA7CD71-3B24-4A68-86F1-856C726917D8

กระจกหน�าต�างแบบปรับด�วยตัวเอง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-A68B64ED-1401-4D7B-B442-A1A8CA4C62DA

SIC4435

สามารถเป�ด ① หรือป�ด ② กระจกหน�าต�างด�านข�างได�โดย
หมุนมือจับบนประตูแต�ละบาน

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-0425354A-A743-48F4-A2DE-EF938744F47B

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารไม�วางมือหรือส�วนใดส�วน
หนึ่งของร�างกายบนกระจกหน�าต�างก�อนป�ด
กระจกไฟฟ�า

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู�อ่ืนไว�ในรถตามลำพัง เนื่องจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู� เท�าไม�ถึงการณ�ซึ่ง
ทำให�เกิดอุบัติเหตุโดยไม�ตั้งใจ

กระจกหน�าต�างไฟฟ�าจะทำงานเม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “ON”

สำหรับการเป�ดกระจกหน�าต�าง ให�กดสวิตช�กระจกหน�าต�าง
ไฟฟ�าลง

สำหรับการป�ดกระจกหน�าต�าง ให�ดึงสวิตช�กระจกหน�าต�าง
ไฟฟ�าขึ้น

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับ
GUID-61797734-5E0A-48F1-ABDF-79E42088B189

SIC3815

สวิตช�ด�านคนขับเป�นสวิตช�หลักซึ่งสามารถควบคุมกระจก
หน�าต�างได�ทุกบาน

การล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือกดปุ�มล็อก Ⓐ กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารจะไม�
สามารถทำงานได�

เพื่อยกเลิกการล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร ให�กดปุ�ม
ล็อก Ⓐ อีกครั้ง

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร
GUID-879E902B-8E84-46FE-B067-9F3C3196E063

SIC2311

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารสามารถควบคุมกระจก
หน�าต�างได�เฉพาะด�านนั้น

ถ�ากดปุ�มล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู� โดยสารบนสวิตช�
ควบคุมด�านคนขับ สวิตช�ควบคุมด�านผู� โดยสารจะไม�
สามารถทำงานได�

ฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติ
GUID-59DEB010-99BC-4D3C-AA84-8DCBB2545293

JVI0037X

ฟ�งก�ช่ันอัตโนมัติจะทำงานบนสวิตช�ท่ีมีสัญลักษณ�

ฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติทำให�กระจกหน�าต�างสามารถเลื่อนเป�ด

กระจกหน�าต�าง

Condition: 'Except for China'/
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หรือ ป�ด จน ส ุด โดย ไม� ต�อง กด ปุ�ม ขึ้น หรือ ลง ค�าง ไว�

ถ�าต�องการเป�ดกระจกหน�าต�างจนสุด ให�กดสวิตช�กระจก
หน�าต�างไฟฟ�าลงจนถึงจังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช� ถ�าต�อง
การป�ดกระจกหน�าต�างจนสุด (ถ�ามี ติดต้ัง) ให�ดึงสวิตช�
กระจกหน�าต�างไฟฟ�าข้ึนจนถึงจังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช�
ไม�จำเป�นต�องกดสวิตช�ค�างไว�ในระหว�างท่ีกระจกทำงาน

ถ�าต�องการหยุดการเลื่อนเป�ด/ป�ดของกระจกหน�าต�าง
ระหว�างที่ฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติกำลังทำงาน ให�กดหรือดึงสวิตช�
ในทิศทางตรงกันข�าม

ฟ�งก�ชั่นเลื่อนกลับอัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

คำเตือน:

จะมีระยะห�างเล็กน�อยก�อนที่กระจกจะป�ดสนิทซ่ึง
ระบบไม�สามารถตรวจจับได� ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารไม�
วางมือหรือส�วนใดส�วนหนึ่งของร�างกายบนกระจก
หน�าต�างก�อนป�ดกระจก

ฟ�งก�ชั่นเล่ือนกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน�าต�างให�
เล่ือนกลับอัตโนมัติเมื่อมีส่ิงหน่ึงไปขวางทางขณะกระจก
กำลัง เลื่อนป�ด เมื่อกล�องควบคุมตรวจพบส่ิงกีดขวาง
กระจกหน�าต�างจะเลื่อนลงทันที

ฟ�งก�ช่ันเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ�ามีแรงปะทะหรือ
น้ำหนัก ท่ี เหมือน กับ ส่ิงกีดขวางกระจกโดยขึ้นอยู� กับ
สภาพแวดล�อมและสภาพการขับขี่

เมื่อสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าไม�ทำงาน
GUID-955BEF18-311C-4AF0-8E6C-BE60F57D555F

ฟ�งก�ช่ันบางอย�างของกระจกหน�าต�างไฟฟ�า (ฟ�งก�ชั่นป�ด
อัตโนมัติ ฟ�งก�ชั่นเลื่อนกลับอัตโนมัติ) จะทำงานไม�ได�ดังที่
อธิบายไว� หลังจากปลดสายแบตเตอรี่ออก และการจ�าย
ไฟฟ�า ถ ูก รบกวน ปฏิบัติ ขั้น ตอนต�อ ไปนี้ เพื่อ เ ร่ิม ต�น
การทำงานของฟ�งก�ชั่นกระจกหน�าต�างไฟฟ�า

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

2. ถ�ากระจกหน�าต�างด�านคนขับป�ดอยู� ให�เป�ดจนสุดโดย
ใช�งานสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าด�านคนขับ

3. ดึงสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าด�านคนขับค�างไว�เพ่ือ
ป�ดกระจกหน�าต�างด�านคนขับ ดึงสวิตช�ค�างไว�ประมาณ
3 วินาทีหลังจากกระจกหน�าต�างป�ดจนสุด แล�วปล�อย
สวิตช�

4. ตรวจสอบว�าฟ�งก�ชั่นกระจกหน�าต�างไฟฟ�าทำงานเป�น
ปกติหรือไม�

ถ�าท�านเป�ดหรือป�ดกระจกหน�าต�างไฟฟ�าอย�างต�อเนื่อง อาจ
ทำให�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าทำงานผิดปกติได� ให�ปฏิบัติ
ขั้นตอนข�างต�น

ถ�าฟ�งก� ช่ัน กระจกหน�าต�าง ไฟฟ�า ไม� ทำงานตามปกติ
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข�างต�น ให�ปฏิบัติซ้ำอีกครั้ง ให�
นำรถเข�าศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบกระจก
หน�าต�างไฟฟ�า ถ�าจำเป�น

GUID-660FF281-6C8B-4DF2-AF40-962E6417D2CD

ถ�าปลดสายแบตเตอรี่ เวลาในนาฬิกาจะถูกรีเซ็ต ทำให�
เวลา ท่ี แสดง ขึ้น มา ไม� ถ ูก ต�อง ปรับ ตั้ง เวลา อีก ครั้ง

สำหรับการปรับตั้งนาฬิกาในชุดเครื่องเสียง โปรดดู ท่ี
“ ร ะบบ เค ร่ื อ ง เสี ย ง (ถ� า มี ติ ด ต้ั ง ) ” (หน� า 4 - 9 )

การปรับตั้งเวลา
GUID-D0AE35B7-5D04-459E-8287-66DD94138341

แบบ A
GUID-077570E3-FA3C-4C93-ACF4-58B57E807FD2

JVI0730X

ตัวอย�าง
นาฬิกาดิจิตอล ② จะแสดงเวลาขึ้นบนมาตรวัด เมื่อสวิตช�
กุญแจ อยู�ในตำแหน�ง “ON”

กดสวิตช�ตั้งค�านาฬิกา ① เพ่ือแสดงนาฬิกา เพื่อปรับต้ัง
เวลา ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้

1. กดสวิตช�ตั้งค�านาฬิกา ① นานกว�า 1.5 หรือ 3 วินาที
เพื่อเข�าโหมดปรับตั้งนาฬิกา

จอแสดงชั่วโมงจะเริ่มกะพริบ

2. กดสวิตช�ตั้งค�านาฬิกา ① เพื่อปรับชั่วโมง

กดสวิตช� ① ค�าง ไว� เพ่ือ เลื่อน เวลาไปข�างหน�า

3. รออย�างน�อย 3 หรือ 5 วินาที เพื่อให�จอแสดงนาที
กะพริบ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-21
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4. กดสวิตช�ตั้งค�านาฬิกา ① เพื่อปรับนาที

กดสวิตช� ① ค�าง ไว� เพ่ือ เลื่อน เวลาไปข�างหน�า

รออย�างน�อย 3 หรือ 5 วินาที เพ่ือให�จอแสดงวินาที
“:” กะพริบ

5. กดสวิตช�ตั้งค�านาฬิกา ① เพื่อรีเซ็ตตัวนับวินาที

ค�าที่เลือกจะถูกเก็บไว�ถ�าผู�ใช�งานไม�ได�ใส�ค�าเข�าไปภายใน
60 วินาที หรือสามารถรีเซ็ตได�โดยใช�สวิตช�ต้ังค�านาฬิกา
①

แบบ B
GUID-63AA03EA-DB36-419B-87C0-B60A2574B78D

JVI0186X

นาฬิกาดิจิตอล ② จะแสดงเวลาขึ้นบนมาตรวัด เมื่อสวิตช�
กุญแจ อยู�ในตำแหน�ง “ON” เพื่อปรับต้ังเวลา ให�ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. ถ�ากดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง ① ระหว�างที่
ระยะทางท่ีสามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถังหรือ
อุณหภูมิ อากาศภายนอก (ถ�า มี ติด ต้ัง) แสดงขึ้น
นาฬิกาที่แสดงอยู�จะกะพริบ

2. กดสวิตช�ตั้งค�านาฬิกา ① นานกว�า 1.5 หรือ 3 วินาที
จอแสดงชั่วโมงจะเริ่มกะพริบ

3. กดสวิตช�ต้ังค�านาฬิกา ① เพื่อปรับชั่วโมง กดสวิตช�
① ค� า ง ไ ว� เ พ่ื อ เ ล่ื อ น เ ว ล า ไ ป ข� า ง ห น� า

4. รออย�างน�อย 3 หรือ 5 วินาที เพื่อให�จอแสดงนาที
กะพริบ

5. กดสวิตช�ตั้งค�านาฬิกา ① เพื่อปรับนาที กดสวิตช� ①
ค�างไว� เพื่อเล่ือนเวลาไปข�างหน�า รออย�างน�อย 3
หรือ 5 วินาที เพื่อ ให� จอแสดงวินาที “:” กะพริบ

6. กดสวิตช�ตั้งค�านาฬิกา ① เพื่อรีเซ็ตตัวนับวินาที

GUID-B787B9C4-9391-4868-B834-53E7E1F541DB

JVI0346X

แบบ A

SIC4436

แบบ B
ช�องจ�ายไฟใช�สำหรับจ�ายไฟให�กับอุปกรณ�ที่ใช�ไฟฟ�าต�างๆ
เช�น โทรศัพท�มือถือ

ข�อควรระวัง:

. ช�องจ�ายไฟและปลั๊กอาจร�อนขณะใช�งาน หรือ
หลังจากเพิ่งใช�งาน

. ช�องจ�ายไฟนี้ไม�ได�ออกแบบมาสำหรับชุดจุดบุหรี่

. ห�ามใช�อุปกรณ�ไฟฟ�าต�างๆ ที่ใช�ไฟเกิน 12 โวลต�
120W (10A) ห�ามใช�อแด็ปเตอร� 2 ตัว หรือใช�
งานอุปกรณ�ไฟฟ�ามากกว�า 1 เครื่อง

ช�องจ�ายไฟ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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. ใช�ช�องจ�ายไฟขณะที่รถยนต�วิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�
ให�แบตเตอรี่หมด

. หลีก เ ล่ียง การ ใช� ช�อง จ�าย ไฟ ขณะ ที่ เป�ด
เครื่องปรับอากาศ ไฟหน�า หรือไล�ฝ�ากระจกหลัง

. ก�อนเสียบ หรือ ถอดปล๊ัก ให�แน�ใจว�าป�ดสวิตช�
ของอุปกรณ�ไฟฟ�าท่ีใช� และสวิตช�กุญแจแล�ว

. ดันปล๊ักเข�าไปจนสุด ถ�าเสียบปลั๊กไม�ดี ปลั๊กอาจ
มีความร�อนสูงผิดปกติ หรือ ฟ�วส�อุณหภูมิภายใน
อาจขาดได�

. ห�ามให�น้ำโดนช�องจ�ายไฟ

. เมื่อไม�ได�ใช�งาน ให�ป�ดฝา

GUID-19B838DA-5C38-4979-8B62-84D4D2D8ED77

JVI0260X

คำเตือน:

ไม�ควรใช�ที่จุดบุหรี่ขณะขับขี่เพื่อให�คนขับมีสมาธิเต็ม
ที่ในการบังคับควบคุมรถ

ข�อควรระวัง:

. ช�องเสียบที่จุดบุหรี่เป�นแหล�งจ�ายไฟสำหรับที่จุด
บุหรี่เท�านั้น ไม�แนะนำให�ใช�ช�องเสียบที่จุดบุหรี่
เป�น แหล�ง จ� าย ไฟ อ ุปกรณ� ไฟฟ�า อย�าง อ่ืน

. ห�ามใช�ช�องจ�ายไฟอื่นกับที่จุดบุหรี่

ท่ีจุดบุหร่ีจะทำงานเม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC”
หรือ “ON” เพื่อทำให�ที่จุดบุหรี่ร�อน ให�กดลงไปจนกระทั่ง
ล็อก เมื่อท่ีจุดบุหร่ีร�อนแล�ว จะดีดออกมาโดยอัตโนมัติ

เสียบ ท่ีจุดบุหรี่ กลับเข�าตำแหน�ง เดิมหลังจากใช� งาน

GUID-06B59626-1E6A-42AC-AB4D-575DE0F40B40

คำเตือน:

. ไม�ควรใช�ช�องเก็บของขณะขับข่ีเพ่ือให�คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ฝาช�องเก็บของต�องป�ดอยู� เสมอขณะขับข่ีเพ่ือ
ช�วยป�องกันอันตรายจากอุบัติเหตุหรือการหยุด
รถกระทันหัน

กล�องเก็บของ
GUID-589D5762-590C-485B-BF53-8171BB7A9152

JVI0187X

ดึงมือจับ เพื่อเป�ดกล�องเก็บของ

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-23

ที่จุดบุหรี่ (ถ�ามีติดตั้ง) ช�องเก็บของ

Condition: 'Except for China'/



(66,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

2-24 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ที่ใส�การ�ด (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-AE1089FF-BCD6-4FEC-B235-150064202C06

JVI0188X

สอดการ�ดเข�าในที่ใส�การ�ด Ⓐ

ที่วางแก�วน้ำ
GUID-19691200-1B1F-4D2D-9506-5179C614CF6C

ข�อควรระวัง:

หลีกเล่ียงการออกตัวหรือเบรกกระทันหันโดยเฉพาะ
เม่ือวางแก�ว น้ำในที่ วางแก�ว เพ่ือป�องกันไม� ให� น้ำ
กระเด็น ออกมา ถ�า น้ำ ร�อน อาจทำให� ท�านหรือ
ผู�โดยสารเป�นแผลลวกพองได�

ด�านหน�า
GUID-B7EEB801-7286-4FDD-881F-D3CA671C7C54

JVI0168X

ด�านหน�าของคอนโซลกลาง

SIC4409

ด�านหลังของคอนโซลกลาง (แบบ A)

JVI0347X

ด�านหลังของคอนโซลกลาง (แบบ B)

ด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-DE59E54B-5B33-4230-8975-AFE8F9A65C8D

JVI0193X

ดึ ง ท่ี พั ก แ ข น ล ง จ น ก ว� า จ ะ อ ย ู� ใ น แ น ว น อ น

Condition: 'Except for China'/
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ที่ใส�ขวด
GUID-65326B42-670C-4D99-9F1B-97D68EF1592D

JVI0189X

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�ที่ใส�ขวดใส�วัตถุอื่นๆ ที่อาจกระเด็นออกมา
และทำให�ผู�โดยสารบาดเจ็บได� เมื่อเบรกรถอย�าง
กระทันหัน หรือ เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช�ที่ใส�ขวดสำหรับภาชนะบรรจุน้ำที่เป�ดอยู�

GUID-CC4906A6-2759-4E26-B758-AA8982212CA4

SIC2872

1. เป�ดแผ�นบังแดดออกมา ① เพื่อบังแดดจากด�านหน�า

2. ถอดแผ�นบังแดดออกจากแท�นยึดตรงกลาง แล�วเลื่อน
ไป ไว� ด� าน ข� าง ② เ พ่ือ บัง แดด จาก ด� าน ข� าง

GUID-08B7A8D3-8B72-49E3-8FDA-30A428F63828

ข�อควรระวัง:

. ห�ามเป�ดไฟทิ้งไว�เมื่อเครื่องยนต�ไม�ได�ทำงานเป�น
เวลานานเพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

. ป�ดไฟเมื่อออกจากรถ

ไฟอ�านแผนที่ (ถ�ามีติดตั้ง) / ไฟส�อง
สว�างในห�องโดยสาร

GUID-260A14C1-F9AD-4CE5-A510-9CAB64FAA04D

JVI0190X

สวิตช�ควบคุมไฟอ�านแผนที่ (ถ�ามีติดตั้ง) หรือไฟส�องสว�าง
ในห�องโดยสารติดต้ังอยู�สามตำแหน�ง: ON ① , OFF ②
และกลาง ③

ตำแหน�ง ON
GUID-F4866831-16DD-4A40-A882-B279A93C8FC1

เมื่อสวิตช�อยู�ที่ ตำแหน�ง ON ① ไฟอ�านแผนที่ (ถ�ามี
ติด ต้ัง) หรือไฟส�องสว�าง ในห�องโดยสารจะสว�าง ข้ึน

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-25

แผ�นบังแดด ไฟส�องสว�างภายใน
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ตำแหน�ง OFF
GUID-39B97031-E67C-4B4F-8B8E-866760E3C6D9

เมื่อสวิตช�อยู� ท่ีตำแหน�ง OFF ② ไฟอ�านแผนท่ี (ถ�ามี
ติดต้ัง) หรือไฟส�องสว�างในห�องโดยสารจะไม�สว�าง ไม�ว�า
ในกรณีใดๆ

ตำแหน�งกลาง
GUID-BDF74C0C-FA58-4DEE-9D5F-DEC6B95AC1B1

เม่ือสวิตช�อยู� ท่ีตำแหน�งกลาง ③ ไฟอ�านแผนท่ี (ถ�ามี
ติดต้ัง) หรือไฟส�องสว�างในห�องโดยสารจะสว�าง ภายใต�
สภาวะต�อไปนี้:

. สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง "OFF" (รุ�นที่มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)
— สว�างค�างอยู�ประมาณ 15 วินาที

. ดึงกุญแจออกจากสวิตช�กุญแจ (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)
— สว�างค�างอยู�ประมาณ 15 วินาที

. ปลดล็อกประตูด�วยการกดปุ�ม “UNLOCK” (บน
รีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะ) หรือสวิตช�คำสั่ง
(รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ) ในขณะที่สวิตช�กุญแจอยู�
ที่ตำแหน�ง “LOCK”
— สว�างค�างอยู�ประมาณ 15 วินาที

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดและป�ดลง ขณะที่สวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”
— สว�างค�างอยู�ประมาณ 15 วินาที

. ประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู� ในขณะท่ีสวิตช�กุญแจ
อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”
— สว�างค�างอยู�ในขณะที่ประตูเป�ด เม่ือป�ดประตู ไฟ

จะดับลง

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-4C305DD2-959A-4745-9897-0B7530A4EAD0

ถ�าประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดค�างอยู�เป�นเวลาระยะหนึ่งขณะ
ท่ีสวิตช�ไฟอ�านแผนที่ (ถ�ามีติดต้ัง) หรือไฟส�องสว�างใน
ห�องโดยสารอยู�ในแนวนอน หรือ สวิตช�ไฟอ�านแผนที่ (ถ�า
มีติดตั้ง) หรือสวิตช�ไฟส�องสว�างอยู�ที่ตำแหน�งกลาง ③ ไฟ
อ�านแผนท่ี (ถ�ามีติดต้ัง) หรือไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร
จะดับลงโดยอัตโนมัติ

ไฟในกระโปรงท�าย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-236C7943-D48E-45DD-BB20-4986E18DB755

ไฟในกระโปรงท�ายจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดฝากระโปรงท�าย
เมื่อป�ดฝากระโปรงท�าย ไฟจะดับลง
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3-2 การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่

GUID-474CE877-D8D3-4CC0-A477-C8DD76387FDF

รถของท�านจะสามารถใช�งานได�ด�วยกุญแจที่ให�มากับรถ
เท�านั้น กุญแจของท�านจะมีแผ�นป�ายหมายเลขกุญแจแนบ
มาด�วย กรุณาบันทึกหมายเลขกุญแจและเก็บไว� ในที่
ปลอดภัยยกเว�นในรถ เผื่อในกรณีที่ต�องการทำกุญแจขึ้น
มาใหม�

การทำกุญแจขึ้นมาใหม�จะสามารถทำได�โดยการใช�กุญแจ
เดิม หรือหมายเลขกุญแจเดิมที่ให�มากับรถเท�านั้น ถ�าท�าน
ทำกุญแจท้ังหมดหายและไม�มีกุญแจเดิม จำเป�นต�องใช�
หมายเลขกุญแจเพ่ือทำกุญแจใหม� ถ�าท�านทำกุญแจหาย
หรือต�องการทำกุญแจ เพิ่ม กร ุณานำกุญแจ เดิมหรือ
หมายเลขกุญแจไปติดต�อยังศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:

ห�ามทิ้ง ก ุญแจ ไว� ใน รถ เมื่อ ท�าน ไม� ได� อย ู� ใน รถ

กุญแจ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-AF59ECF0-A9AD-4E54-8C46-033CFD154761

SPA2342

แบบ A
รถยนต� ของ ท� าน ใช� ง าน ช ุ ด ก ุญแจ ดั ง ต� อ ไป น้ี :
1 กุญแจหลัก (แม�พิมพ�)
2 กุญแจหลัก (ธรรมดา)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

SPA2385

แบบ B

JVP0119X

แบบ C
1. กุญแจหลัก
2 กุญแจหลัก (ธรรมดา)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

สามารถลงทะเบียนกุญแจหลักที่มี รีโมทคอนโทรลกับ
รถยนต�คันหนึ่งได�สูงสุด 5 ดอก

กุญแจ

Condition: 'Except for China'/
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กุญแจที่มีระบบป�องกันการขโมยของ
นิสสัน (NATS*) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-C6E36851-6D6B-4E41-8520-8B2E43D44C2E

JVC0018X

แบบ A
รถยนต� ของ ท� าน ใช� ง าน ช ุ ด ก ุญแจ ดั ง ต� อ ไป น้ี :
1 กุญแจ NATS (แม�พิมพ�) (2)
2 แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

JVP0078X

แบบ B

JVP0118X

แบบ C
1 กุญแจ NATS
2 กุญแจ NATS (แม�พิมพ�)
3 แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

สามารถขับขี่ รถยนต�ด�วยการใช�กุญแจ NATS ที่ ได�ลง
ทะเบียนกับระบบ NATS ของรถยนต�ของท�านเท�านั้น รถคัน
หนึ่งจะสามารถลงทะเบียนกุญแจ NATS ได�สูงสุด 5 ดอก
กุญแจใหม�ต�องได�รับการลงทะเบียนโดยศูนย�บริการนิสสัน
ก�อนนำไปใช�กับระบบ NATS ในรถของท�าน เน่ืองจาก
ขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป�นต�องลบหน�วยความจำ
ท้ังหมดในระบบ NATS เม่ือต�องลงทะเบียนกุญแจชุดใหม�
ให�แน�ใจว�าได�นำกุญแจ NATS ทุกชุดที่มีไปยังศูนย�บริการ
นิสสัน

ข�อควรระวัง:

ห�ามมิ ให�กุญแจ NATS สัมผัสโดนน้ำหรือ น้ำ เค็ม
เนื่องจากกุญแจจะมีอุปกรณ�รับส�งสัญญาณไฟฟ�าอยู�
ภายใน ซึ่ ง จะ ส�ง ผล ต�อ การ ทำงาน ของ ระบบ

*: ระบบป�องกันการสตาร�ท

กุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-5FD42458-6A24-40D2-B1D3-A32FE801BA4E

SPA2222

แบบ A (มีเสียงเตือนภัย)

SPA2201

แบบ B (ไม�มีเสียงเตือนภัย)
1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

รถของท�านจะสามารถใช�งานได�ด�วยกุญแจอัจฉริยะท่ีลง
ทะเบียนไว�ในระบบกุญแจอัจฉริยะ และระบบป�องกันการ
ขโมยของนิสสัน (NATS*) ภายในรถเท�าน้ัน รถคันหนึ่งจะ
สามารถใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะได�สูงสุดถึง 4 ชุด กุญแจ
ใหม�ต�องได�รับการลงทะเบียนโดยศูนย�บริการนิสสันก�อนนำ
ไปใช�กับระบบกุญแจอัจฉริยะ และ NATS ในรถของท�าน

การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่ 3-3

Condition: 'Except for China'/
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3-4 การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่

เนื่องจากขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป�นต�องลบหน�วย
ความจำ ท้ังหมดในระบบกุญแจอัจฉริยะ เม่ือต�องลง
ทะเบียนกุญแจชุดใหม� ให�แน�ใจว�าได�นำกุญแจอัจฉริยะทุก
ชุดที่มีไปยังศูนย�บริการนิสสัน

*: ระบบป�องกันการสตาร�ท

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�าได�นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย
ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถยนต�

. ให�แน�ใจว�าพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัวในขณะขับ
รถ กุญแจอัจฉริยะเป�นอุปกรณ�ที่มีความละเอียด
อ�อนซึ่งติดตั้งตัวส�งสัญญาณเอาไว�ภายใน โปรด
ให�ความสนใจข�อควรระวังต�อไปน้ี เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับกุญแจอัจฉริยะ

— ถึงแม�กุญแจอัจฉริยะจะมีคุณสมบัติกันน้ำ แต�
การทำให�เป�ยกก็อาจส�งผลให�กุญแจเสียหาย
ได� ถ�ากุญแจอัจฉริยะเป�ยก ให�เช็ดให�แห�ง
สนิททันที

— ห�ามงอ ทำตก หรือนำไปเคาะกับวัตถุอื่น

— หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า -108C
(14 8F) แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะอาจ
ทำงานได�ไม�ปกติ

— ห�าม วางกุญแจ อัจฉริยะ ไว� นาน ในที่ ที่ มี
อุณหภูมิสูงเกิน 608C (1408F)

— ห�าม เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลงกุญแจ
อัจฉริยะ

— ห� า ม ใช� พ ว ง ก ุญแจ ที่ เ ป� น แม� เ ห ล็ ก

— ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อุปกรณ�
เคร่ืองเสียง และเคร่ืองคอมพิวเตอร� หรือ
โทรศัพท�มือถือ

— ห�ามให�กุญแจอัจฉริยะโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
และห�ามนำไปล�างในเคร่ืองซักผ�า ซึ่งจะส�ง
ผลต�อการทำงานของระบบ

. ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสัน
แนะนำให�ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้น
ออก ซึ่งจะช�วยป�องกันไม�ให�กุญแจอัจฉริยะน้ัน
ปลดล็อกรถยนต�โดยไม�ได�รับอนุญาต สำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการลบ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

กุญแจธรรมดา
GUID-EEBAD230-0E28-4899-AF64-47F4AA1A0FCB

SPA2033

เพื่อดึงกุญแจธรรมดาออกมา ให�ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลัง
ของกุญแจอัจฉริยะ

เพื่อติดตั้งกุญแจธรรมดา ให�เสียบเข�าไปในกุญแจอัจฉริยะ
ให� แน�น จนกว�า ปุ�มล็อกจะกลับมาอยู� ที่ ตำแหน�ง ล็อก

ใช�กุญแจธรรมดา เพ่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู (โปรดดูที่

“ล็อกประตู” (หน�า 3-5))

Condition: 'Except for China'/
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GUID-9B82D15B-F84B-4FEE-9E79-03D9C1B618C3

คำเตือน:

. สังเกตบริเวณรอบๆ ก�อนเป�ดประตูเสมอเพื่อ
หลี ก เ ล่ี ย ง อ ุ บั ติ เ หต ุ ใ น เ ส� น ท า ง จ ร า จ ร

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู�อ่ืนไว�ในรถตามลำพัง เนื่องจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู� เท�าไม�ถึงการณ�ซึ่ง
ทำให� เกิด อ ุ บัติ เหต ุ ร� าย แรง โดย ไม� ต้ั งใจ

การล็อกด�วยกุญแจ
GUID-157AA271-1627-4938-89D6-48139C4D38A5

SPA2602

แบบ A
GUID-BF00CBE6-364E-4B51-AF72-B79B6F7A7415

สำหรับการล็อกประตูด�านคนขับ ให�เสียบกุญแจลงในช�อง
เสียบกุญแจที่ประตูด�านคนขับ แล�วหมุนกุญแจไปทางด�าน
หน�ารถ ①

สำหรับการล็อกประตูบานอื่นๆ ให�ใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
(โปรดดู ท่ี “การล็อกด�วยสวิตช� ล็อกประตูไฟฟ�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)” (หน�า 3-6))

สำหรับการปลดล็อกประตูด�านคนขับ ให�หมุนกุญแจไปทาง
ด�านหลังรถ ②

สำหรับการปลดล็อกประตูบานอ่ืนๆ ให�ใช�สวิตช�ล็อกประตู
ไฟฟ�า (โปรดดูที่ “การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (ถ�า
มีติดตั้ง)” (หน�า 3-6))

แบบ B
GUID-82469266-78D1-4021-A955-1F513CF0C0C4

สำหรับการล็อกประตูด�านคนขับ ให�เสียบกุญแจลงในช�อง
เสียบกุญแจที่ประตูด�านคนขับ แล�วหมุนกุญแจไปทางด�าน
หน�ารถ ①

สำหรับการล็อกประตูบานอื่นๆ ให�ใช�ปุ�มล็อกด�านใน (ดูที่ “
การ ล็อก ด�วย ปุ�ม ล็อก ประต ู ด� าน ใน” (หน�า 3-5))

สำหรับการปลดล็อกประตูคนขับ ให�หมุนกุญแจไปทางด�าน
หลังรถ ②

สำหรับการปลดล็อกประตูบานอื่นๆ ใช�ปุ�มล็อกด�านใน (ดูที่
“การ ล็อก ด�วย ปุ�ม ล็อก ประต ู ด� าน ใน” (หน�า 3-5))

แบบ C
GUID-83EA35E9-2919-4169-B802-C4098C30614F

สำหรับการล็อกประตูด�านคนขับ ให�เสียบกุญแจลงในช�อง
เสียบกุญแจที่ประตูด�านคนขับ แล�วหมุนกุญแจไปทางด�าน
หน�ารถ ① ประตูทุกบานจะล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตูคนขับ ให�หมุนกุญแจไปทางด�าน
หลังรถ ② ประตูทุกบานจะปลดล็อก

การล็อกด�วยปุ�มล็อกประตูด�านใน
GUID-0CC1AA36-156F-4E54-AB2B-84A084E86C52

SPA2603

ข�อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านใน ให�แน�ใจว�าไม�ได�
ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

สำหรับการล็อกประตูหน�า ให� ดันปุ�ม ล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① หลังจากน้ันให�ป�ดประตูในขณะที่ดึงมือ
จับประตูไว�อยู�

สำหรับการล็อกประตูหลัง ให� ดันปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① หลังจากนั้นให�ป�ดประตู

ในการปลดล็อก ให� ดัน ปุ�ม ล็อกด�านในไปยังตำแหน�ง
ปลดล็อก ②

ในขณะท่ีประตูด�านคนขับล็อก การดึงมือจับประตูด�านคน
ขับจะเป�นการปลดล็อกประตู

การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่ 3-5

ล็อกประตู

Condition: 'Except for China'/



(74,1)
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3-6 การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่

การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-0FB5E404-5394-4CE4-B1E5-0E49FB73A06F

JVP0012X

ข�อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ให�แน�ใจ
ว�าไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

ในการล็อกประตู ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปที่ตำแหน�ง
ล็อก ①

ในการปลดล็อก ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าท่ีตำแหน�ง
ปลดล็อก ②

กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-FB282723-13BF-4B14-A8E6-B66EE196DAEB

ประตูทุกบานจะล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถถึง 10
กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.) เมื่อปลดล็อกประตูระหว�างขับรถ
กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถจะไม�ล็อกประตู
อีกครั้ง นอกเสียจากว�าจะกระทำอย�างใดอย�างหนึ่งต�อไปนี้

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

การใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกล็อกประตู
อัตโนมัติตามความเร็วรถ

GUID-A6052EF8-A6C1-421C-BF78-D9304607A63C

เพื่อใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกล็อกประตู ให�ทำ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้

ฟ�งก�ชั่นจะตั้งไว�ที่ป�ดการทำงานซึ่งเป�นค�าที่ตั้งจากโรงงาน

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

2. ภายใน 20 วินาที ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าค�างไว�
ที่ตำแหน�ง “LOCK” นาน 5 วินาที

3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบตามรายการข�างล�าง ถ�า
เปลี่ยนได�สำเร็จ:

. สองครั้ง — ใช�งาน

. ครั้งเดียว — ยกเลิกการใช�งาน

กลไกปลดล็อกประตูอัตโนมัติ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-B2647450-904B-440F-BFB9-6CB6A02F7365

ประตูทุกบานจะปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อสวิตช�กุญแจเล่ือน
จากตำแหน�ง “ON” ไปท่ี “OFF” (รุ�นที่ ใช�ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

ประตูทุกบานจะปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อดึงกุญแจออกจาก
สวิตช�กุญแจ (รุ�นที่ไม�ใช�ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

การใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกปลดล็อก
ประตูอัตโนมัติ

GUID-5872BA2B-129C-4386-9675-982E6E1E451B

เพื่อใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกปลดล็อกประตู
อัตโนมัติ ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้

ฟ�งก�ชั่นจะตั้งไว�ที่ป�ดการทำงานซึ่งเป�นค�าที่ตั้งจากโรงงาน

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

2. ภายใน 20 วินาที กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าค�างไว�ที่
ตำแหน�ง “UNLOCK” นาน 5 วินาที

3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบตามรายการข�างล�าง ถ�า
เปลี่ยนได�สำเร็จ:

. สองครั้ง - ใช�งาน

. กะพริบครั้งเดียว - ยกเลิกการใช�งาน

กลไกปลดล็อกประตูตามแรงกระแทก (ถ�า
มีติดตั้ง)

GUID-93A86110-710F-4504-B7A1-8085F84B4451

ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีกระแทก
จากด�านหน�าหรือด�านหลังในขณะท่ีสวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง "ON"

กลไกปลดล็อกประตูตามแรงกระแทกอาจจะไม�ทำงานขึ้น
อยู�กับความแรงของการกระแทก

Condition: 'Except for China'/



(75,1)
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ตัวล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง
GUID-9F6A8E00-458C-40FD-8AB2-74A4A066142C

SPA2037

ตัวล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลังช�วยป�องกันการเป�ดประตู
หลังโดยไม� เจตนา โดยเฉพาะเมื่อมี เด็ก เล็กอยู� ในรถ

เมื่อปุ�มล็อกอยู�ในตำแหน�งล็อก ① ตัวล็อกป�องกันเด็กเป�ด
ประตูหลังจะทำงานและจะสามารถเป�ดประตูหลังได�จากมือ
จับประตูภายนอกรถเท�านั้น

สำหรับการปลดล็อก เลื่อนปุ�มไปยังตำแหน�งปลดล็อก ②

GUID-37F6AEB0-0D7B-4E4C-A863-36E7A4128BF0

ระบบกุญแจรีโมทสามารถควบคุมประตูทุกบานผ�านทาง
รีโมทคอนโทรล รีโมทคอนโทรลสามารถใช�งานได�ภายใน
ระยะประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต) ห�างจากตัวรถ ระยะทำงาน
จะ ขึ้ น อย ู� กั บ สภาพ แวดล� อม โดย รอบ ของ ตัว รถ

รถคันหนึ่งจะสามารถมีรีโมทคอนโทรลได�สูงสุด 5 ตัว
สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการซื้อและใช�งานรีโมทคอนโทรล
เพิ่มเติม กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

รีโมทคอนโทรลจะไม�ทำงานภายใต� สภาวะต�อ ไปนี้:

. เม่ือรีโมทคอนโทรลกับตัวรถห�างกันเกิน 1 ม. (3.3
ฟุต) โดยประมาณ

. เมื่อแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลไฟหมด

. เมื่อกุญแจยังเสียบอยู�ในสวิตช�กุญแจ

ข�อควรระวัง:

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�รีโมทคอนโทรล ให�แน�ใจว�า
ไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

. ห�ามปล�อยให�รีโมทคอนโทรลสัมผัสโดนน้ำหรือ
น้ำเค็ม เนื่องจากกุญแจประกอบข้ึนด�วยอุปกรณ�
ไฟฟ�า ซึ่ง จะส�งผลต�อการทำงานของระบบ

. ห�ามทำรีโมทคอนโทรลหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกรีโมทคอนโทรลเข�ากับวัตถุอื่นอย�าง
รุนแรง

. ห�ามวางรีโมทคอนโทรลไว�ในที่ที่มีอุณหภูมิเกิน
608C (1408F) เป�นเวลานาน

. เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำมาก ระบบกุญแจรีโมท
อาจทำงานได�ไม�ปกติ

ถ�ารีโมทคอนโทรลสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให�
ลบรหัส ID ของรีโมทคอนโทรลชุดน้ันออกจากระบบของ
รถ เพื่อป�องกันการใช�รีโมทคอนโทรปลดล็อกรถโดยไม�ได�

รับอนุญาต สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

สำหรับข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล” (หน�า 8-16)

การใช�งานระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจ
รีโมท

GUID-8287647C-B851-4A53-869E-07C61CE4FFC3

JVP0120X

แบบ A (มีเสียงเตือนภัย)

JVP0073X

แบบ B (ไม�มีเสียงเตือนภัย)

การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่ 3-7

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท (ถ�า
มีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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3-8 การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่

การล็อกประตู
GUID-3EDA15FE-6B90-4C05-832A-8A24AC5278EF

1. ดึงกุญแจออกจากสวิตช�กุญแจ

2. ป�ดประตูทุกบาน

3. กดปุ�ม “LOCK” ① บนรีโมทคอนโทรล

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

ข�อควรระวัง:

หลังจากล็อกประตูโดยใช�รีโมทคอนโทรล ให�แน�ใจว�า
ประต ู ได� ล็อก แน�น แล�ว โดย ลองดึง มือ จับ ประต ู

การปลดล็อกประตู
GUID-13E7D7B4-B5A3-4810-AD9B-4CAE2FC73936

1. กดปุ�ม “UNLOCK” ② บนรีโมทคอนโทรล

2. ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อก

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกดปุ�ม
“UNLOCK” ② บนรีโมทคอนโทรลระหว�างที่ประตู
ล็อก

ถ� า ระหว� าง 30 วินาที เมื่ อ กด ปุ�ม "UNLOCK" บน
รีโมทคอนโทรล ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ
หลังจากอีก 30 วินาทีต�อมา

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. เสียบกุญแจลงในสวิตช�กุญแจ

การเป�ดฝากระโปรงท�าย
GUID-BA1ED9B8-9ACD-408E-B6D1-534641A08BB4

1. กดปุ�ม “TRUNK” / ③ บนรีโมทคอนโทรล
ค�างไว�นานกว�า 1 วินาที เมื่อดึงกุญแจออกจากสวิตช�
กุญแจ

2. ฝากระโปรงท�ายเป�ด

การใช�สัญญาณเตือนภัย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-00D95FFA-156C-4DC9-BF9A-D5B570CC2F37

หากท�านอยู�ใกล�รถและรู�สึกว�าไม�ปลอดภัย ท�านอาจเป�ด
สัญญาณ เตือน ภัย เ พ่ือ ขอ ความ ช�วย เหลือ ได� ดัง น้ี:

1. ก ด ปุ� ม “ P A N I C ” ④ ( แ บ บ A ) บ น
รีโมทคอนโทรลนานกว�า 1 วินาที

2. สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นเป�นเวลา 25 วินาที

3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:

. ดังติดต�อกันเป�นเวลา 25 วินาที หรือ

. เมื่อกดปุ�มใดๆ บนรีโมทคอนโทรล (หมายเหตุ: ควร
กด ปุ�ม Panic หรือ Trunk นาน เกิน 1 วินาที)

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบขึ้น
เพื่อยืนยัน

. “LOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหนึ่งครั้ง

. “UNLOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสองครั้ง

ไฟแสดงแบตเตอรี่
GUID-20033071-DCC1-4CC4-8D8A-BD641B6B2AA3

ไฟแสดงแบตเตอร่ี ⑤ (แบบ A) หรือ ④ (แบบ B) จะ
สว�างขึ้น เม่ือกดปุ�มใดๆ ถ�าไฟไม�สว�าง หมายความว�า
แบตเตอรี่อ�อน หรือควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ สำหรับข�อมูลที่
เก่ียวข�องกับการเปล่ียนแบตเตอร่ี โปรดดูที่ “แบตเตอร่ี
รีโมทคอนโทรล” (หน�า 8-16)

GUID-AA8F2495-E4F4-4D68-87E4-C0AF32CFFA15

SPA2222

แบบ A (มีเสียงเตือนภัย)

SPA2201

แบบ B (ไม�มีเสียงเตือนภัย)
1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุอาจส�งผลกระทบต�ออุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�
ในการแพทย� ผู�ที่ใช�อุปกรณ�ควรสอบถามผู�ผลิต
อุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�ในการแพทย�ถึงผลกระทบที่
เป�นไปได�ก�อนการใช�งาน

. กุญแจอัจฉริยะจะส�งคลื่นวิทยุออก เม่ือกดปุ�ม
คล่ืนวิทยุอาจมีผลต�อระบบการนำทางและการ

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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สื่อสารของเครื่องบิน ห�ามใช�งานกุญแจอัจฉริยะ
ขณะที่อยู�บนเครื่องบิน ให�แน�ใจว�าปุ�มจะไม�ถูกกด
โดยไม�ได�ตั้งใจ เมื่อเก็บกุญแจไว�ขณะอยู�บน
เครื่องบิน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถส่ังงานประตูทุกบาน และ
ฝากระโปรงท�าย ด�วยการทำงานของรีโมทคอนโทรล หรือ
ด�วยการกดปุ�มสวิตช�คำส่ังบนรถยนต�โดยไม�หยิบกุญแจ
ออกมา จากกระเป�า ส่ิง แวดล�อม และ/หรือ สภาพ ใน
การใช�งานอาจจะมีผลกระทบต�อการทำงานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

ให�แน�ใจว�าได�อ�านข�อมูลต�อไปน้ีก�อนใช�งานระบบกุญแจ
อัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:

. ให� แน�ใจว�ามีก ุญแจ อัจฉริยะติดตัว เมื่อ ใช� รถ

. ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือท�านไม�ได�อยู�
ในรถ

. เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำมาก ระบบกุญแจ
อัจฉริยะอาจทำงานได�ไม�ปกติ

กุญแจอัจฉริยะจะติดต�อสื่อสารกับรถอยู�ตลอดเวลาเมื่อได�
รับ คลื่น วิทย ุ ก ุญแจ อัจฉริยะ จะ ส�ง คลื่น วิทย ุ อ�อนๆ
สภาพแวดล�อมอาจรบกวนการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะภายใต�สภาพการใช�งานต�อไปนี้

. เมื่อใช�งานใกล�บริเวณท่ีมีการส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น
เสาส�งคลื่นโทรทัศน� สถานีไฟฟ�า และสถานีวิทยุ

. เมื่อมีการใช�อุปกรณ� ส่ือสารไร�สาย เช�น โทรศัพท�
มื อ ถื อ เ ค รื่ อ ง รั บ ส� ง วิ ท ย ุ แ ล ะ วิ ท ย ุ C B

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับ หรือถูกหุ�มด�วยวัสดุที่เป�น
โลหะ

. เมื่อมีการใช�รีโมทคอนโทรลแบบคล่ืนวิทยุชนิดใดใน
บริเวณใกล�เคียง

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�เครื่องใช�ไฟฟ�า เช�น
เครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล

. เมื่อจอดรถใกล�กับมิเตอร�จอดรถ

ถ�าเกิดกรณีเหล�านี้ให�แก�ไขสภาพการใช�งานก�อนใช�กุญแจ
อัจฉริยะ หรือ ใช�กุญแจธรรมดาแทน

แบตเตอร่ีจะมีอายุการใช�งานประมาณ 2 ป� แม�ว�าอายุ
การ ใช� งานของ แบตเตอร่ี จะ แตกต�าง กัน ตามสภาพ
การ ใช� งาน ถ� า แบตเตอรี่ ไฟ หมด ให� เปลี่ ยน ใหม�

สำหรับข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-17)

เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู�ตลอดเวลา ถ�า
ท้ิงกุญแจไว�ใกล�อุปกรณ�ท่ีส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น สัญญาณ
จากโทรทัศน� และเคร่ืองคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล อายุ
การใช�งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง

เม่ือแบตเตอรี่ไฟหมด ให�เหยียบแป�นเบรกจนสุดและกด
สวิตช�กุญแจด�วยกุญแจอัจฉริยะ แล�วกดสวิตช�กุญแจขณะ
ท่ีเหยียบแป�นเบรก (รุ�นเกียร� CVT) หรือแป�นคลัตช� (รุ�น
เกียร� MT) ภายใน 10 วินาทีหลังจากได�ยินเสียงเตือน (ดูที่
“ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ (รุ�นท่ีมีระบบกุญแจอัจฉริยะ)” (หน�า
5-6))

เนื่องจากพวงมาลัยจะ ล็อกด�วยไฟฟ�า การปลด ล็อก
พวงมาลัยเม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง "LOCK" จะไม�
สามารถทำได�ถ�าแบตเตอรี่ของรถยนต�หมด ให�ตรวจสอบ
ใ ห� ดี ว� า แ บ ต เ ต อ ร่ี ร ถ ย น ต� ยั ง มี ป ร ะ จ ุ ไ ฟ อ ย ู�

รถคันหนึ่งจะสามารถใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะ ได�สูงสุดถึง
4 ชุด สำหรับข�อมูลเก่ียวกับการซื้อและใช�งานกุญแจ
อัจฉริยะ ช ุด ใหม� กร ุณา ติดต�อ ศ ูนย� บ ริ การ นิส สัน

ข�อควรระวัง:

. ห�ามมิให�กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
เนื่องจากกุญแจจะมีอุปกรณ� รับส�ง สัญญาณ
ไฟฟ�าอยู�ภายใน ซึ่งจะส�งผลต�อการทำงานของ
ระบบ

. ห�ามทำกุญแจอัจฉริยะหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุ อ่ืนอย�าง
รุนแรง

. ห�ามเปล่ียนแปลง หรือ ดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจอัจฉริยะอาจเสียหายได� เมื่อ เป�ยก ถ�า
กุญแจอัจฉริยะเป�ยก ให�เช็ดให�แห�งสนิททันที

. หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า -108C (14
8F) แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานได�
ไม�ปกติ

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกิน
กว�า 608C (140 8F) ติดต�อ กันเป�น เวลานาน

. ห�ามใส�กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม�เหล็ก

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คล่ืนแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อ ุปกรณ�
เค ร่ือง เ สียง และ เค ร่ือง คอมพิวเตอร� ห รือ
โทรศัพท�มือถือ

ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให�ลบ
รหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้นออกจากรถ เพื่อป�องกัน
การใช�กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม�ได�รับอนุญาต สำหรับ
ข�อมูลเก่ียวกับข้ันตอนการลบ กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

สามารถป�ดการใช�งานฟ�งก�ชั่นกุญแจอัจฉริยะได� สำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการทำงานกุญแจอัจฉริยะ กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่ 3-9
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3-10 การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่

ระยะการใช�งาน
GUID-A9822084-FCCA-4961-BD67-E66D6C3F7EE5

SPA1744

ฟ�งก�ชั่นต�างๆ ของกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�ได�เมื่อกุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายในระยะการใช�งานที่กำหนดจากสวิตช�คำสั่ง
①

เมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะไฟหมดหรือมีคลื่นวิทยุที่
แรงใกล�บริเวณใช�งาน ระยะการใช�งานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะจะแคบลง และกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานไม�
ถูกต�อง

ระยะการใช�งานอยู�ภายใน 80 ซม. (31.5 น้ิว) จากสวิตช�
คำสั่งแต�ละตัว ①

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ใกล�กระจก มือจับประตู หรือกันชน
ท� าย มาก เกิ น ไป สวิ ตช� ค ำ ส่ั ง อาจ จะ ไม� ทำงาน

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ในระยะการใช�งาน คนท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช�คำสั่งเพื่อล็อก/ปลดล็อก
ประตูและกระโปรงท�ายได�

การใช�งานระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-603A4822-3ADD-4574-A869-D1EAAE15987B

SPA2506

ส วิตช� คำ ส่ัง จะ ไม� ทำงาน ภาย ใต� สภาวะ ต�อ ไป นี้ :

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในรถยนต�

. เ ม่ือ ก ุญแจ อัจฉริยะ ไม� อย ู� ใน ระยะ การ ใช� งาน

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู�หรือป�ดไม�แน�น

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

. เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ACC" หรือ "ON"

SPA2407

. ห�ามกดสวิตช�คำ ส่ัง ท่ีมือจับประตู เม่ือถือกุญแจ
อัจฉริยะ ไว� ในมือ ดัง ท่ี แสดง ในภาพ เม่ือกุญแจ
อัจฉริยะอยู�ใกล�มือจับประตูมากเกินไป ระบบกุญแจ
อัจฉริยะจะตรวจจับว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ภายนอก
รถยนต�ได�ยากขึ้น

. หลังจากล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำส่ังที่มือจับประตู
ให�แน�ใจว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับ
ประตู

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตู ให�
แน�ใจว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�กับตัวท�านก�อนกดสวิตช�
คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อป�องกันไม�ให�ลืมกุญแจอัจฉริยะ
ไว�ในรถ

. สวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตูจะทำงานเฉพาะเม่ือระบบ
ก ุญแจ อัจฉริยะ ตรวจพบกุญแจ อัจฉริยะ เท�า น้ัน

. เพื่อป�องกันไม�ให�ลืมกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถ หรือ ใน
กระโปรงท�าย ให�แน�ใจว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�กับตัวท�าน
แล� ว จึ ง ล็ อ ก ป ร ะ ต ู ห รื อ ฝ า ก ร ะ โป ร ง ท� า ย

. ห�ามดึงมือจับประตูก�อนกดสวิตช�คำส่ังท่ีมือจับ ประตู
จะปลดล็อกแต�ไม� เป�ดออกมา ปล�อยมือ จับประตู
ครั้ ง ห น่ึ ง ก� อน แล� ว ดึ ง อี ก ครั้ ง เพื่ อ เป� ด ประต ู
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การล็อกประตู
GUID-60182580-5440-44A1-88FA-8AFB2E2FB922

JVP0015X

เมื่อพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัว ท�านสามารถปลดล็อกประตู
ทุกบานได�โดยใช�สวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตู (ด�านคนขับ
หรือ ผ ู� โดยสาร หน�า) Ⓐ ภายใน ระยะ การ ใช� งาน

เมื่อล็อก หรือ ปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
และ เสียง เตือนภายนอกจะ ดังขึ้น เพ่ือยืนยัน สำหรับ
รายละเอียด ดูที่ “การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและ
เสียงเตือนภายนอก” (หน�า 3-16)

1. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

3. ป�ดประตูทุกบาน

4. กดสวิตช�คำ ส่ังที่มือ จับประตู Ⓐ (ด�านคนขับหรือ
ผู�โดยสารด�านหน�า)

5. ประตูทุกบานจะล็อก

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

การป�องกันการล็อก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพื่อป�องกัน
การล็อกประตู เมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถโดยไม�ต้ังใจ

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว�ในรถยนต� และล็อกประตู
โดยใช�ปุ�มล็อกด�านในด�านคนขับหลังจากออกจาก
รถยนต� ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ และ
เสียงเตือนจะดังขึ้นหลังจากประตูป�ด

. เมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะเอาไว�ในรถยนต� ขณะท่ีประตู
ด�านคนขับเป�ด และล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อกประตู
ไฟฟ�าหลังจากออกจากรถยนต� ประตูทุกบานจะ
ปลดล็อกโดยอัตโนมัติ หลังจากกดใช�งานสวิตช�ล็อก
ประต ู ไฟฟ� า ห รือ ปุ�ม ล็อก ด� าน ใน ด�าน คน ขับ

ข�อควรระวัง:

การป�องกันการล็อกจะไม� ทำงานภายใต� สภาวะ
ต�อไปนี้:

. เมื่อ วาง ก ุญแจ อัจฉริยะ ไว� บน แผง หน�า ป�ด

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนที่วางของด�านหลัง
รถ

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในกล�องเก็บของ

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในช�องเก็บของที่
ประตู

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�บน หรือ ใต�ส�วนที่เก็บ
ยางอะไหล�

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ด�านนอก
ฝากระโปรงท�าย

. เม่ือกุญแจอัจฉริยะวางอยู�ภายในหรือใกล�วัสดุที่
เป�นโลหะ

การป�องกันการล็อกอาจทำงานเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�

ภายนอก รถ แต� อย ู� ใกล� กับ ตัว รถ มาก เกิน ไป

การปลดล็อกประตู
GUID-8A729769-E50A-470D-90F0-50D1ED3D9CE2

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

2. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู Ⓐ
3. ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อก

ถ�าดึงมือจับประตูขณะปลดล็อกประตู ประตูอาจจะไม�
ปลด ล็อก ให� ปล�อยมือ จับประตู กลับ เข�าที่ ประต ู จะ
ปลดล็อกได� ถ�าประตูไม�ปลดล็อกหลังจากปล�อยมือจับ
ประตู ให�กดสวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตูเพื่อปลดล็อกประตู

การล็อกอีกครั้งหนึ่งโดยอัตโนมัติ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหน่ึงอย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกด
สวิตช�คำสั่งปลดล็อกเมื่อประตูล็อกอยู�

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช�กุญแจ

ถ�าระหว�างช�วงเวลาที่กำหนด เมื่อกดปุ�ม "UNLOCK"
บนกุญแจ อัจฉริยะ ประตูทุกบานจะกลับมา ล็อกโดย
อัตโนมัติหลังช�วงเวลาที่กำหนดต�อมา

การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่ 3-11
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3-12 การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่

การเป�ดฝากระโปรงท�าย
GUID-23A6AE5D-C000-4E67-9A74-F571B0377246

JVP0016X

1. พกกุญแจอัจฉริยะติดตัว

2. กดสวิตช�คำสั่งเป�ดห�องเก็บสัมภาระ Ⓐ
3. กลอนฝากระโปรงท�ายจะถูกปลดออก

4. เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น 4 ครั้ง

5. ยกฝากระโปรงหลังขึ้นเพื่อเป�ดห�องเก็บสัมภาระ

ข�อควรระวัง:

เมื่อป�ดฝากระโปรงท�าย ให�แน�ใจว�าพกกุญแจอัจฉริยะ
ไว�กับตัวก�อนป�ดฝากระโปรงท�าย เพื่อป�องกันไม�ให�ลืม
ไว�ในห�องเก็บสัมภาระ

การป�องกันการล็อก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพื่อป�องกัน
การล็อกประตูโดยทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในห�องเก็บสัมภาระ
โดยไม�ตั้งใจ

เม่ือฝากระโปรงท�ายป�ด ขณะท่ีประตูทุกบานล็อก และ
กุญแจอัจฉริยะอยู�ในห�องเก็บสัมภาระ เสียงเตือนจะดัง และ
ฝากระโปรงท�ายจะเป�ดออก

ข�อควรระวัง:

การป�องกันการล็อกจะไม� ทำงานภายใต� สภาวะ
ต�อไปนี้:

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�บน หรือ ใต�ส�วนที่เก็บยาง
อะไหล�

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�ด�านนอกฝากระโปรงท�าย

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะวางอยู�ภายในหรือใกล�วัสดุท่ีเป�น
โลหะ

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-EF22DB72-8E0F-4042-85EE-C74B27CF57A3

เมื่อสภาวะท้ังหมดต�อไปน้ีถูกพบในช�วงเวลาหน่ึง ระบบ
ประหยัดแบตเตอรี่จะตัดการจ�ายไฟเพื่อป�องกันแบตเตอรี่
ไฟหมด

. สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ACC"

. ประตูทุกบานป�ด และ

. เมื่อ คัน เกียร� อยู� ที่ ตำแหน�ง "P" (จอด) (ร ุ�น เกียร�
อัตโนมัติ/รุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง)

ไฟเตือนและเสียงเตือน
GUID-DBC95260-A433-44BB-8274-FB23C167BDC8

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานท่ีได�รับการออกแบบมา
เพ่ือลดการใช�งานที่ไม�ถูกต�องและช�วยป�องกันรถจากการ
ถูกโจรกรรม เสียงเตือนจะดังภายในและภายนอกรถยนต�
และไฟเตือนจะสว�างขึ้นหรือกะพริบ

โปรดดูท่ีวิธีแก�ไขป�ญหาในหน�าถัดไปและ “ไฟเตือน/ไฟ
แสดงและเสียงเตือน” (หน�า 2-10)

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P: (รุ�นเกียร�อัตโนมัติ/รุ�น

เกียร�ควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง)

ข�อควรระวัง:

เมื่อเสียงเตือนดัง หรือไฟเตือนสว�างหรือกะพริบ ให�
แน�ใจว�าตรวจสอบทั้งรถยนต�และกุญแจอัจฉริยะ

Condition: 'Except for China'/
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วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น
GUID-58C5B64D-A753-47F0-BFED-49A4CA13C329

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดปุ�มสวิตช�กุญแจเพื่อดับเครื่องยนต�

ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P ในมาตรวัด
และเสียงเตือนภายในดังขึ้นอย�างต�อเนื่อง
(รุ�นเกียร�อัตโนมัติ/รุ�นระบบควบคุม
การเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง)

คันเกียร�ไม�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง P (จอด)
(รุ�นเกียร�อัตโนมัติ/รุ�นเกียร�ควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�แบบต�อเนื่อง)

เสียงเตือนภายในจะดังอย�างต�อเนื่อง
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ACC" หรือ
"ON"

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อเป�ดประตูด�านคนขับเพื่อออกจากรถยนต� เสียงเตือนภายในจะดังอย�างต�อเนื่อง สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ACC" กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อป�ดประตูหลังจากออกจากรถยนต�

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะในมาตรวัด
กะพริบสีเหลือง เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น 3
ครั้ง และเสียงเตือนภายในดังขึ้น 2-3 วินาที

สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ACC" หรือ
"ON"

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P ในมาตรวัด
สว�าง และเสียงเตือนภายนอกดังขึ้นต�อเนื่อง
(รุ�นเกียร�อัตโนมัติ/รุ�นเกียร�ควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�แบบต�อเนื่อง)

สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง "ACC" หรือ
"OFF" และคันเกียร�ไม�อยู�ที่ตำแหน�ง "P"
(จอด)

เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง "P" (จอด) และ
กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง "OFF"

เมื่อป�ดประตูโดยปุ�มล็อกด�านในอยู�ที่
ตำแหน�ง “LOCK”

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นสองสามวินาที
และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� หรือ ห�องเก็บ
สัมภาระท�ายรถ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งหรือปุ�ม “LOCK”
บนกุญแจอัจฉริยะเพื่อล็อกประตู

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นสองสามวินาที
และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� หรือ ห�องเก็บ
สัมภาระท�ายรถ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ACC" หรือ
"ON"

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

ประตูบานหนึ่งป�ดไม�สนิท ป�ดประตูให�แน�น

เมื่อป�ดฝากระโปรงท�าย
เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณ 10
วินาที และฝาประโปรงท�ายเป�ดออก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในห�องเก็บสัมภาระ
ท�ายรถ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่ 3-13
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3-14 การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นสองสามวินาที
กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

ประตูบานหนึ่งป�ดไม�สนิท ป�ดประตูให�แน�น

เมื่อกดปุ�มสวิตช�กุญแจเพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัด
กะพริบเป�นสีเขียว

แบตเตอรี่เหลือน�อย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-17))

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัด
กะพริบเป�นสีเหลือง

กุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

Condition: 'Except for China'/
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การใช�งานระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจ
รีโมท

GUID-0AA6AB2D-1803-4545-8021-62938F31370F

SPA2100

แบบ A (มีเสียงเตือนภัย)

SPA2130

แบบ B (ไม�มีเสียงเตือนภัย)

ระยะการใช�งาน
GUID-CF56AA5D-7CC5-40D3-A020-1F95217406E7

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมทจะช�วยให�ท�านสามารถ
ล็อก/ปลดล็อกประตูทุกบาน และปลดล็อกฝากระโปรงท�าย
ได� นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณเตือนภัย (ถ�ามีติดต้ัง) ระยะ
ทำงานจะขึ้นอยู�กับสภาพแวดล�อมโดยรอบของตัวรถ เพื่อ
ให�แน�ใจว�าใช�งานปุ�มล็อกและปลดล็อกได� ควรอยู�ห�างจาก
ประตูรถยนต�ประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต)

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมทจะไม�ทำงานภายใต�
สภาวะต�อไปนี้:

. เ ม่ือ ก ุญแจ อัจฉริยะ ไม� อย ู� ใน ระยะ การ ใช� งาน

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

สำหรับข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-17)

การล็อกประตู
GUID-B1DB975F-A1CE-45AD-8F47-8BB503896891

เมื่อล็อก หรือ ปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
แล ะ เ สี ย ง เ ตื อ น ภ า ย นอก จ ะ ดั ง ขึ้ น เ พ่ื อ ยื น ยั น

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “OFF” และพกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัว

2. ป�ดประตูทุกบาน

3. กด ปุ� ม “ LOCK” ① บน ก ุญแจ อั จฉริ ย ะ

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

ข�อควรระวัง:

หลังจากล็อกประตูโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ ให�แน�ใจว�า
ประต ู ได� ล็อก แน�น แล�ว โดย ลองดึง มือ จับ ประต ู

การปลดล็อกประต
GูUID-78F80551-B2BF-42BF-BBAE-1937525C1C0E

1. กด ปุ�ม “UNLOCK” ② บน กุญแจ อัจฉริยะ

2. ประตูทุกบานจะปลดล็อก

การล็อกอีกครั้งหนึ่งโดยอัตโนมัติ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกดปุ�ม
“UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะระหว�างท่ีประตูล็อก
ถ�าระหว�าง 30 วินาที เม่ือกดปุ�ม "UNLOCK" บน

กุญแจอัจฉริยะ ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ
หลังจากอีก 30 วินาทีต�อมา

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช�กุญแจ

การเป�ดฝากระโปรงท�าย
GUID-CE222837-90C1-4247-863E-CC730F278DFB

1. กดปุ�ม “TRUNK” / ③ บนกุญแจอัจฉริยะ
มากกว�า 1 วินาที

2. กลอนฝากระโปรงท�ายจะถูกปลดออก

3. ยกฝากระโปรงหลังขึ้นเพื่อเป�ดห�องเก็บสัมภาระ

การใช�สัญญาณเตือนภัย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-2F23BF1C-0AF3-4621-83AB-5ED261205A9A

หากท�านอยู�ใกล�รถและรู�สึกว�าไม�ปลอดภัย ท�านอาจเป�ด
สัญญาณ เตือน ภัย เ พ่ือ ขอ ความ ช�วย เหลือ ได� ดัง น้ี:

1. กดปุ�ม “PANIC” ④ บนกุญแจอัจฉริยะ นาน
กว�า 1 วินาที

2. สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นเป�นเวลา 25 วินาที

3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:

. ได�ดังติดต�อกันเป�นเวลา 25 วินาที หรือ

. เมื่อกดปุ�มใดๆ บนกุญแจอัจฉริยะ (หมายเหตุ: ควรกด
ปุ� ม Pan i c ห รื อ Tr unk นาน เ กิ น 1 วิ น า ที )

การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่ 3-15
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การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียงเตือนภายนอก
GUID-4D14C69A-7CFE-4599-A334-6FBCB4DBDF61

เมื่อล็อก หรือ ปลดล็อกประตูด�วยสวิตช�คำสั่งหรือฟ�งก�ชั่นกุญแจรีโมท ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ และเสียงเตือนภายนอก
จะดังขึ้นเพื่อยืนยัน

คำอธิบายต�อไปนี้แสดงการทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียงเตือนภายนอก เม่ือทำการล็อกหรือปลดล็อกประตู

โหมดไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร
GUID-F6572ADF-43CC-4763-954D-740C221AA7BE

ล็อกประตู ปลดล็อกประตู
ปลดล็อก

ฝากระโปรงท�าย

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
(ใช�สวิตช�คำสั่ง)

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่ง
ครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สอง
ครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - ไม�มี
เสียงเตือนภายนอก - สี่ครั้ง

ระบบเป�ดประตูโดยใช�
กุญแจรีโมท

(ใช�ปุ�ม หรือ )

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
แตร - ไม�มี

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
แตร - ไม�มี

ไฟฉุกเฉิน - ไม�มี
แตร - ไม�มี

Condition: 'Except for China'/
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GUID-795B77A4-4A83-4387-8945-085E58CCCF5E

รถยนต�ของท�านมีระบบรักษาความปลอดภัยดังต�อไปนี้:

. ระบบสัญญาณกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)

. ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)*

(* ระบบป�องกันการสตาร�ท)

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงสภาพความปลอดภัยของ
รถยนต�

ระบบสัญญาณกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-393A0BC3-1476-4A2E-B75F-4E81E18CFE3D

ระบบสัญญาณกันขโมยมีสัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือน
ถ�าส�วนใดส�วนหนึ่งของรถยนต�ถูกรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-46151388-ED71-481D-B58A-063EBCF1888C

SIC2045

ไฟ แสดง ระบบ กัน ขโมย ติด ตั้ ง อย ู� บน แผง หน�า ป�ด

ไฟนี้ จะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC”,
“OFF” หรือ “LOCK” ซึ่งเป�นปกติ

วิธีการใช�งานระบบ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. ป�ดหน�าต�างทุกบานและบิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง
“OFF”

สามารถใช�งานระบบได� ถึงแม�จะเป�ดหน�าต�างอยู�

2. นำ ก ุญแจ อั จฉ ริยะ ติด ตัว ออก จาก รถ ไป ด� วย

3. ให�แน�ใจว�าฝากระโปรงหน�าและกระโปรงหลังป�ด ป�ด
และล็อคประตูทุกบานด�วยสวิตช�คำส่ังที่มือจับประตู
ปุ�ม LOCK บนกุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช� ล็อกประตู
ไฟฟ�า
. ถ�าประตูล็อคอยู�ให�ใช�ปุ�มล็อกด�านใน ระบบจะไม�
ทำงาน

4. ยืนยันว�าไฟแสดงระบบกันขโมยสว�างขึ้นมา ไฟแสดง
ระบบกันขโมยสว�างอยู�ประมาณ 30 วินาที ระบบกัน
ขโมยพร�อมใช�งาน หลังจากประมาณ 30 วินาที ระบบ
กันขโมยจะเปล่ียนเป�นใช�งานโดยอัตโนมัติ ไฟแสดง
ระบบกันขโมยจะกะพริบ 1 ครั้งต�อทุกๆประมาณ 3
วินาที

ถ�าในระหว�างช�วงพร�อมใช�งาน 30 วินาที ประตูถูก
ปลด ล็อก ด� วย สวิตช� คำ ส่ัง ท่ี มือ จับ ประต ู ปุ� ม
“UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ สวิตช�ล็อกประตู
ไฟฟ�า หรือสวิตช�กุญแจถูกบิดไปท่ีตำแหน�ง “ACC”
หรื อ “ON” จะ สามา รถ เ ร่ิ ม ใช� ง าน ร ะบบ ได�

ถึงผู� ขับขี่และ/หรือผู�โดยสารจะอยู�ในรถ ระบบจะ
ทำงานเม่ือประตูทุกบานล็อก และสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “LOCK” กดสวิตช�กุญแจไปที่ ตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON” เพื่อป�ดการทำงานของระบบ

การทำงานของระบบกันขโมย:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ร ะ บ บ กั น ข โ ม ย จ ะ ส� ง เ สี ย ง เ ตื อ น ดั ง ต� อ ไ ป น้ี :

. ไฟกะพริบฉุกเฉินกะพริบ และแตรจะดังเป�นจังหวะ
นานประมาณ 30 วินาที

. การเตือนจะหยุดลงอัตโนมัติหลังจากเวลาผ�านไป
ประมาณ 30 วินาที อย�างไรก็ตาม การเตือนจะเกิดขึ้น
อี ก ค รั้ ง ถ� า เ กิ ด ก า ร งั ด แ ง ะ ร ถ ย นต� ขึ้ น อี ก

สัญญาณกันขโมยจะทำงานโดย:

. การใช�งานประตูหรือกระโปรงหลังโดยไม�ใช�ระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

. เป�ดฝากระโปรงหน�า

การหยุดเสียงเตือน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. การเตือนจะหยุดลงเมื่อปลดล็อกประตูด�วยสวิตช�คำสั่ง
ท่ีประตู หรือปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ

. การเตือนจะหยุดลงเม่ือกดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

ถ�าระบบไม�ทำงานดังที่อธิบายไว�ข�างต�น ให�นำรถเข�า
รับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)
GUID-D69AC017-542A-4B88-926A-95A54AD52D45

ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) จะไม� ให�
เครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�าไม�ใช�กุญแจ NATS ที่ลงทะเบียน
แล�ว

ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด แม�ว�าจะใช�กุญแจ NATS ที่ลง
ทะเบียนแล�ว ป�ญหาอาจเกิดจากการรบกวนท่ีมีสาเหตุมา
จาก:

. กุญแจ NATS ดอกอื่น

. เครื่องเก็บค�าผ�านทางอัตโนมัติ

. เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ

. อุปกรณ�ชนิดอื่นที่ส�งสัญญาณคล�ายกัน

ให�สตาร�ทเครื่องยนต�ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. นำ ส่ิง ท่ีอาจรบกวนการทำงานให�ห�างจากกุญแจ
NATS

2. ให� สวิตช� ก ุญแจอยู� ในตำแหน�ง "ON" เป�น เวลา
ประมาณ 5 วินาที

การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่ 3-17

ระบบรักษาความปลอดภัย (ถ�ามีติดตั้ง)
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3-18 การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่

3. บิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง "OFF" หรือ "LOCK"
แล�วรอเป�นเวลาประมาณ 10 วินาที

4. ปฎิบัติขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

5. สตาร�ทเครื่องยนต�

6. ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำจนกว�าจะไม�มีการรบกวนที่อาจ
เป�นไปได�อีก

ถ�าขั้นตอนน้ีทำให�เครื่องยนต�สตาร�ทติดได� นิสสันแนะนำ
ให�วางกุญแจ NATS ท่ีลงทะเบียนแล�วแยกจากอุปกรณ�
อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-D6C9B044-69BA-4091-8735-E3068867E3CE

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยอยู�ที่แผงหน�าป�ด แสดงสถานะของ
NATS

ไฟจะทำงานเม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “LOCK”,
“OFF” หรือ “ACC” ไฟแสดงระบบกันขโมยสว�างขึ้นแสดง
ว�าระบบกันขโมยในรถกำลังทำงานอยู�

ถ�า NATS ทำงานผิดปกติ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะสว�าง
ค�างอยู� เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ON"

ถ�าไฟแสดงระบบกันขโมยสว�างค�างไว�และ/หรือ
เคร่ืองยนต�สตาร�ทไม� ติด กรุณาติดต�อศูนย�บริการ

นิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบ NATS โดยเร็วที่สุด ให�
แน�ใจว�าได�นำกุญแจ NATS ทุกชุดที่มีไปยังศูนย�บริ
การนิสสันเพื่อรับบริการ

GUID-875A1922-A297-4969-8CC7-BA8882725C1E

คำเตือน:

. ฝากระโปรงหน�าต�องป�ดสนิทและล็อกแน�นก�อน
ขับรถ ไม� เช�นนั้น ฝากระโปรงหน�าจะเป�ดปลิว
ออกไปและทำให�เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอหรือควันออกมา
จากห�อง เคร่ืองยนต� เพื่อหลีก เลี่ยงการได� รับ
บาดเจ็บ

ฝากระโปรงหน�า

Condition: 'Except for China'/
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การเป�ดฝากระโปรงหน�า
GUID-A03D3982-C98B-4C2A-B61D-A669C570C6D2

JVP0017X

1. ดึง คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน�า ① ท่ี อย ู� ใต�
แผงหน�า ป�ด จนกระท่ัง ฝาก ระ โปรง หน�า เด�ง ขึ้น

2. จับก�านดึง ② ที่อยู�ระหว�างฝากระโปรงและฝาครอบ
แล�วใช�นิ้วดันไปด�านข�าง

3. ยกฝากระโปรงหน�า ③ ขึ้น

4. ถอดเหล็กค้ำฝากระโปรงหน�า ④ แล�วเสียบเข�าไปใน
ช�อง ⑤

ให�จับส�วนที่มีฉนวนหุ�ม Ⓐ เมื่อถอดหรือปรับเหล็กค้ำ
ฝากระโปรงหน�า หลีกเล่ียงการสัมผัสกับส�วนที่เป�น
โลหะ เพราะโลหะอาจมีความร�อนหลังจากเพิ่งดับ
เครื่องยนต�

การป�ดฝากระโปรงหน�า
GUID-9564ED64-C15A-44B3-B4A6-4E130D1D67E3

1. ขณะท่ีค้ำฝากระโปรงเอาไว� ให�นำเหล็กค้ำฝากระ
โปรงกลับไปที่ตำแหน�งเดิม

2. ลดฝากระโปรงหน�าลงช�าๆให�อยู�ที่ประมาณ 20 ถึง 30
ซม. (8 ถึง 12 นิ้ว) เหนือท่ีล็อกฝากระโปรง จากนั้น
จึงปล�อยลง

3. ให�แน�ใจว�าล็อกสนิทแล�ว

GUID-1368C23C-5BFB-4CCB-BC01-10613DBDA0C5

คำเตือน:

. ต�อง ป�ด ฝาก ระ โปรง ท�าย ให� สนิท ก�อน ขับข่ี
ฝากระโปรงท�ายที่เป�ดอยู�จะทำให�ก�าซไอเสียที่มี
อันตรายถูกดูดเข�าไปในรถยนต�

. ควรดูแลเด็กอย�างใกล�ชิดขณะที่เล�นอยู�รอบ ๆ รถ
ของท�านเพื่อป�องกันไม�ให�เล�นกันจนเข�าไปติด
ล็อกอยู�ในกระโปรงท�ายซึ่งอาจทำให�เกิดอันตราย
ร�ายแรงได� ล็อกประตูและกระโปรงท�ายเมื่อไม�ใช�
ง าน และ ร ะ วั ง ไม� ให� เ ด็ ก เ ล� น ก ุญแจ รถ

ฝากระโปรงท�ายสามารถ เป�ดออกได� โดยวิธี ต�อ ไปนี้

. ใช� คัน ปลด ล็อกฝาก ระ โปรง ท�าย (ถ�า มี ติด ต้ัง)

. ใช�รีโมทคอนโทรล (ถ�ามีติดตั้ง)

. ใช�ฟ�งก�ชั่นกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

. ใช�สวิตช�คำส่ังเป�ดกระโปรงท�ายของกุญแจอัจฉริยะ
(ถ�ามีติดตั้ง)

. ใช�กุญแจ (ถ�ามีติดตั้ง)

JVP0018X

สำหรับการป�ดฝากระโปรงท�าย ให�กดฝากระโปรงท�ายลง
จนล็อกแน�น

การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่ 3-19

ฝากระโปรงท�าย

Condition: 'Except for China'/



(88,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

3-20 การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่

การเป�ดฝากระโปรงท�าย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-05029FA1-9C86-4BB4-B523-56F3B80DFA1B

JVP0019X

ดึงคันปลดล็อกฝากระโปรงหลัง ① ที่อยู�ใต�ที่น่ังคนขับจน
กระทั่งฝากระโปรงหลังเด�งขึ้น

ปุ�ม TRUNK บนรีโมทคอนโทรล (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-06576367-F07A-46F1-8630-8ACC388CE092

สำหรับการ เป�ดฝากระโปรงท�าย ให�กดปุ�ม “TRUNK”
/ บนรีโมทคอนโทรล (โปรดดูที่ “ระบบเป�ดประตู

โดย ใช� ก ุญแจ รีโมท (ถ� า มี ติด ต้ั ง ) ” (หน� า 3-7))

ปุ�ม TRUNK บนกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-8BF859A6-0705-4A45-BD6E-7E4DD87DDDF7

สำหรับการ เป�ดฝากระโปรงท�าย ให�กดปุ�ม “TRUNK”
/ บนกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดู ท่ี “ระบบกุญแจ

อัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 3-8))

สวิตช�คำสั่งเป�ดฝากระโปรงท�าย (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-2B881F65-F5A5-407B-BD32-FA33F5899EB3

สำหรับการเป�ดฝากระโปรงท�าย ให�กดสวิตช�คำส่ังเป�ด
ฝากระโปรงท�ายขณะที่พกกุญแจอัจฉริยะไว� (โปรดดูท่ี
“ระบบ ก ุญแจ อัจฉริยะ (ถ�า มี ติด ต้ัง) ” (หน�า 3-8))

การใช�งานกุญแจ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-F2AE9D84-B359-4970-801C-ED568D645868

JVP0020X

เพ่ือเป�ดฝากระโปรงท�าย เสียบกุญแจลงในช�องกุญแจ
แล�วบิดไปตามเข็มนาฬิกา ①

ฝากระโปรงท�ายจะเป�ดออก ②

GUID-D62826F9-535D-41D4-8DE9-C84CC2669783

คำเตือน:

. น้ำมันเบนซินจะติดไฟได�ง�ายมากและจะระเบิดได�
ภายใต�สภาพบางอย�าง ท�านอาจได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือเป�นแผลไหม�พอง ถ�าใช�งานหรือจัด
การอย�างไม�ถูกต�อง ดับเครื่องยนต�และห�ามสูบ
บุหรี่หรือปล�อยให�มีเปลวไฟหรือประกายไฟใกล�
กับ ตัว รถ เ ม่ือ เ ติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง ท ุก ค ร้ัง

. น้ำมันเชื้อเพลิงอาจอยู�ภายใต�แรงดัน หมุนฝาถัง
ไปคร่ึงรอบแล�วรอจนกระท่ังเสียง "ฟู�" หยุดลง
เพื่อป�องกันไม�ให�น้ำมันเชื้อเพลิงพุ�งออกมาและ
ทำให� ได� รับบาด เจ็บ จาก น้ันจึง เป�ดฝาออก

. ให�ใช�แต�ฝาป�ดช�องเติมเช้ือเพลิงแท�ของนิสสัน
เมื่อต�องเปลี่ยน เนื่องจากจะมีวาล�วนิรภัยอยู�ในตัว
เพ่ือให�ระบายน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบควบคุม
การปล�อยมลพิษทำงานได�อย�างถูกต�อง ฝาถังที่
ไม�ถูกต�องสามารถส�งผลให�ระบบทำงานผิดพลาด
ร� าย แรง และ อาจ ทำให� เ กิ ด อันตราย ได�

การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-95A82A38-55CE-4E0A-9F7A-10CBD38B4CE7

SPA2336

ในการ เป�ดฝาป�ดช�อง เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง ให� ดึง คัน

ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition: 'Except for China'/
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ป ล ด ล็ อ ก ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-98BFD1BD-43B1-45EB-936E-C2CB4B4F180B

JVP0021X

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงเป�นแบบเกลียวล็อกหมุนฟรี
ทางเดียว หมุนฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทวนเข็ม
นาฬิกา ① เพื่อเป�ดออก หมุนฝาถังตามเข็มนาฬิกา ② จน
กระทั่งได�ยินเสียงเกลียวคลิกมากกว�าสองคร้ัง หลังจากท่ี
เติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ข�อควรระวัง:

ถ�าน้ำมันเช้ือเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให�ล�างออก
ด�วยน้ำเพื่อไม�ให�สีรถเสียหาย

GUID-31CC0B0E-A592-42F3-A713-0D2C8E3E5286

คำเตือน:

ห�ามปรับวงพวงมาลัยขณะขับขี่เพื่อให�มีสมาธิเต็มที่
ในการบังคับควบคุมรถ

JVP0258X

ขณะที่กดคันล็อกลง ① ให�ปรับวงพวงมาลัยขึ้นหรือลง ②
จนกระทั่งได�ตำแหน�งที่ต�องการ

ดึงคันล็อกขึ้น ③ อย�างมั่นคง เพื่อล็อกวงพวงมาลัยให�เข�า
ที่

GUID-5038B67E-268C-4E89-A6CC-3B5C68E9E345

คำเตือน:

ให�ปรับตำแหน�งของกระจกทั้งหมดก�อนขับรถ ห�าม
ปรับ กระจก ขณะ ขับข่ี เ พ่ือ ให� มี สมาธิ เ ต็ม ที่ ใน
การบังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
GUID-CB11A31B-45AF-4241-8CB2-8985B2B463E3

SPA2447

ในขณะท่ีจับกระจกมองหลัง ให�ปรับมุมของกระจกจน
กระทั่งได�ตำแหน�งที่ต�องการ

SPA2143

ดึงคันปรับ ① เมื่อแสงไฟหน�าของรถที่ขับตามมาข�างหลัง
ส�องรบกวนสายตาของท�านขณะขับรถในเวลากลางคืน

การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่ 3-21

วงพวงมาลัย กระจกต�างๆ

Condition: 'Except for China'/
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3-22 การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่

ดันคันปรับ ② ในระหว�างเวลากลางวันเพื่อให�มองด�านหลัง
ได�อย�างชัดเจน

สำหรับฮ�องกง:
ห�ามติดตั้งอุปกรณ�เสริมหรืออุปกรณ�ไฟฟ�าเข�ากับหรือ
รอบๆ กระจกมองหลัง ไม� เช�น น้ัน ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ (ถ�ามี ติดต้ัง) และระบบเป�ดประตูโดยใช�
กุญแจรีโมทอาจทำงานผิดปกติ

กระจกมองข�าง
GUID-3127D178-EAE0-4880-9AE1-F4CF22E75964

คำเตือน:

. ห�ามจับกระจกมองข�างขณะกำลังปรับกระจก
เนื่องจากอาจจะหนีบ น้ิวของท�าน หรือ ทำให�
กระจกเสียหายได�

. ห�ามขับรถในขณะที่กระจกมองข�างยังพับอยู�
เนื่องจาก เป�นการลดทัศนวิสัยและทำให� เกิด
อุบัติเหตุได�

. วัตถุที่ เห็นในกระจกมองข�าง อาจจะดูใกล�กว�า
ความจริง (ถ�ามีติดตั้ง)

. ขนาดและระยะห�างของภาพในกระจกมองข�างจะ
ไม�ตรงกับความเป�นจริง

การปรับตั้ง
GUID-152D1E7C-5BE7-453F-879C-BF882A11BE18

แบบควบคุมด�วยสวิตช� (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA2214

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง "ACC" หรือ "ON"

1. เลื่อนสวิตช�เพื่อเลือกกระจกขวา ① หรือ ซ�าย ②
2. ปรับกระจกแต�ละข�างจนกระท่ังได�ตำแหน�งที่ต�องการ
③

ชนิดคันปรับควบคุม (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA2772

ปรับมุมกระจกด�วยคันปรับด�านในจนกระทั่งได�ตำแหน�งท่ี
ต�องการ

การพับกระจก
GUID-74594297-61BE-4E06-BD9F-A851B67E0BD3

แบบควบคุมด�วยสวิตช� (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA1732A

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง "ACC" หรือ "ON"

กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติเม่ือกดสวิตช�กระจก
มองข�างไปยังตำแหน�ง "CLOSE" ① สำหรับการเป�ดออก
ให�กดสวิตช�ไปที่ตำแหน�ง "OPEN" ②

ข�อควรระวัง:

. การกดสวิตช�ให�กระจกมองข�างพับ/เป�ดออก
อย�างต�อเนื่องอาจจะทำให�สวิตช�หยุดทำงาน

. อย�าสัมผัสกระจกขณะเคล่ือนไหว มือของท�าน
อาจถูกหนีบ และกระจกอาจทำงานผิดปกติ

. ห�ามขับรถโดยพับกระจกไว� ท�านจะไม�สามารถ
เห็นส�วนหลังของรถได�

. ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก อาจส�งผลให�กระจก
เคลื่อนไปข�างหน�าหรือถอยหลังระหว�างการขับขี่
ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก ให�แน�ใจว�าได�ปรับตั้ง
กระจก อีก ครั้ง ด�วย ไฟฟ�า ก�อน ทำ การ ขับขี่

Condition: 'Except for China'/
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ชนิดควบคุมด�วยตัวเอง (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA1829

พับกระจกมองข�างลง โดยดัน ไปด�านหลังของ ตัว รถ

กระจกแต�งหน�าหลังแผ�นบังแดด (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-70A201BA-7C99-4BC9-92CA-57EDBEC40918

SIC3869

เพ่ือเป�ดกระจกแต�งหน�า ดึงแผ�นบังแดดลงมา แล�วดึงฝา
ป�ดกระจกขึ้น

GUID-55BC4E88-F9E4-45DC-8314-9D4B96ED1433

คำเตือน:

. ห�ามขับขี่รถยนต�ในขณะที่ยังเข�าเบรกมือไว�อยู�
จะทำให�เบรกมีความร�อนสูงผิดปกติและทำงาน
ผิดพลาด และซึ่งจะนำไปสู�การเกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามปลดเบรกมือจากนอกรถ ถ�ารถไหล จะไม�
สามารถ เหยียบ แป�น เบรก และ จะทำให� เกิด
อุบัติเหตุได�

. ห�ามใช�เกียร�แทนเบรกมือ เมื่อจอดรถ ให�แน�ใจว�า
เข�าเบรกมือแน�นแล�ว

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู�อื่นไว�ในรถตามลำพัง เนื่องจากอาจไปปลด
เบรกมือโดยรู� เท�าไม�ถึงการณ�อาจทำให� เกิด
อุบัติเหตุร�ายแรงโดยไม�ตั้งใจ

แบบคันดึง
GUID-BBA8DC55-32CE-4CD6-A059-51B0AFFB718D

SPA2110

เพื่อใช�งานเบรกมือ ให�ดึงคันเบรกมือขึ้น ①

เพื่อปลดเบรกมือ ให�เหยียบแป�นเบรกจนสุดและค�างไว� ดึง
คันเบรกมือขึ้นเล็กน�อย แล�วกดปุ�ม ② และเลื่อนคันเบรก
มือลงให�สุด ③

ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกดับลงแล�ว

การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่ 3-23

เบรกมือ

Condition: 'Except for China'/
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3-24 การตรวจสภาพและการปรับก�อนการขับขี่

บันทึก

Condition: 'Except for China'/
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4 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .................................................... 4-2
ช�องลม .................................................................................. 4-2

ช�องลมด�านข�าง .................................................................. 4-2
ช�องลมกลาง ...................................................................... 4-2
ช�องลมด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง) ................................................. 4-3

ระบบปรับอากาศ ...................................................................... 4-3
ข�อแนะนำในการใช�งาน (สำหรับเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ) ......... 4-3
เครื่องปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได� ..................................... 4-4
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ .................................................... 4-7
การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ .............................................. 4-8
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ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง .................................... 4-9
เสาอากาศ ..................................................................... 4-15
วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (แบบ A) ............................. 4-16
วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (แบบ B) ............................. 4-21
การดูแลรักษาและการทำความสะอาด CD/USB ..................... 4-26
สวิตช�บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง) ....... 4-26

โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB ................................................ 4-27
ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® (ถ�ามีติดตั้ง) ........................ 4-28
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4-2 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

GUID-76877965-5961-4899-987A-424E87209057

คำเตือน:

. ไม�ควรปรับปุ�มควบคุมระบบปรับอากาศ หรือ
เคร่ืองเสียง (ถ�ามีติดตั้ง) ขณะขับรถ เพ่ือให�มี
สมาธิเต็มที่ในการควบคุมรถ

. ถ�าพบว�ามีสิ่งแปลกปลอมเข�ามาในอุปกรณ�ระบบ
มีน้ำเข�าระบบหรือมีควันหรือไอออกมาจากระบบ
หรือพบการทำงานที่ผิดปกติใด ๆ ให�หยุดการใช�
ระบบนั้นทันที และติดต�อศูนย�บริการนิสสันที่ใกล�
ที่สุด หากไม�ใส�ใจกับสภาพที่กล�าวมาอาจทำให�
เ กิ ด อ ุ บั ติ เ หต ุ ไฟ ไหม� ห รื อ ไฟ ช็ อต ได�

. ห�ามถอดประกอบหรือดัดแปลงระบบ หากทำเช�น
นั้น อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม� หรือไฟช็อต
ได�

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�งานระบบ เมื่อเคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงานเป�น
เวลานาน เพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

GUID-EB190C39-347D-4242-AFC2-BE84C8BA6A11

ช�องลมด�านข�าง
GUID-EF43B71F-049E-4B3C-87B5-D2287DCC2B25

SAA3126

ปรับทิศทางของช�องลมโดยเป�ด ป�ด หรือ หมุน

ช�องลมด�านข�างสามารถใช�เป�นไล�ฝ�ากระจกด�านข�างได�

ช�องลมกลาง
GUID-FCB219A6-71B4-4304-A89F-639DAF04214C

แบบสี่เหลี่ยม
GUID-C4AB4A06-4975-4AE0-BECE-979B7210862A

JVH0018X

เป�ด/ป�ดช�องลมโดยเล่ือนปุ�มควบคุม ① ไปด�านใดด�าน
หนึ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมป�ด การเลื่อนปุ�ม
ควบคุมด�านข�างไปทางด�านนี้จะเป�นการป�ด
ช�องลม

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมเป�ด การเลื่อนปุ�ม
ควบคุมด�านข�างไปทางด�านนี้จะเป�นการเป�ด
ช�องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อนปุ�ม
ตรงกลาง ② (ข้ึน/ลง ซ�าย/ขวา) จนกระท่ังได�ตำแหน�งท่ี
ต�องการ

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ช�องลม

Condition: 'Except for China'/
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แบบกลม
GUID-B7B91F84-F2EC-4C4A-98B9-EAEE77676BA9

SAA3126

ปรับทิศทางของช�องลมโดยเป�ด ป�ด หรือ หมุน

ช�องลมด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-321B226B-75D2-48E2-9C77-054AB5F27E3A

SAA3126

ปรับทิศทางของช�องลมโดยเป�ด ป�ด หรือ หมุน

GUID-5422E9B6-6A77-4C50-B8F9-B410766DA859

คำเตือน:

. ระบบปรับอากาศจะทำงานเฉพาะเมื่อเคร่ืองยนต�
ทำงานเท�านั้น

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอื่นไว� ในรถเพียงลำพัง ไม�ควรปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจ
ไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บ
โดยไม�ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม�มีการระบายอากาศจะสูง จน
อาจ เกิด อันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว� ได�

. ห�ามใช�โหมดหมุนเวียนอากาศภายในเป�นระยะ
เวลานาน เนื่องจากจะทำให�อากาศภายในรถไม�
บริสุทธิ์ และทำให�กระจกเป�นฝ�า

. ไม�ควรปรับปุ�มควบคุมระบบปรับอากาศขณะขับขี่
เพื่อ ให�มี สมาธิ เต็มที่ ในการบังคับควบคุมรถ

ระบบปรับอากาศจะทำงาน เม่ือเครื่องยนต�ทำงาน พัดลม
จะทำงานได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ถึงแม�ว�า
จะดับเครื่องยนต�ไปแล�ว

สำหรับรุ�นที่มีระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา

ถ�าเครื่องยนต�หยุดทำงานโดยระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดิน
เบา ฟ�งก�ชั่นการทำความร�อน การทำความเย็น และการ
ระบายความชื้นจะไม�ทำงาน เพื่อหลีกเล่ียงการไม�ทำงาน
ของเครื่องปรับอากาศ ให�ป�ดโหมดหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดิน
เบาโดยการกดสวิตช� OFF หยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา
สำหรับ ราย ละเอียด เพ่ิม เติม โปรด ด ู ที่ “ระบบหยุด
เครื่องยนต� เมื่อ เดิน เบา (ถ�า มี ติด ต้ัง) ” (หน�า 5-16)

หมายเหตุ:
. กลิ่นจากภายในและภายนอกรถสามารถเข�าสู�ชุด

เครื่ อง ปรับ อากาศ ได� ก ล่ิน สามารถ เข�า ส ู�
ห�องโดยสารได� ผ�านทางช�องลม

. เม่ือจอดรถ ตั้งปุ�มควบคุมระบบปรับอากาศเพื่อ
ป�ดการหมุนเวียนอากาศภายใน เพ่ือให�อากาศ
บริสุทธ์ิผ�านเข�ามาในห�องโดยสาร ซึ่งจะช�วยลด
กลิ่นภายในรถได�

ข�อแนะนำในการใช�งาน (สำหรับ
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ)

GUID-B1B053C1-41BC-4E32-8C53-EB9EDAD52303

JVH0234X

JVH0144X

เมื่ออุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต� และอุณหภูมิอากาศ

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-3

ระบบปรับอากาศ
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4-4 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ภายนอกต่ำ ช�องลมที่เท�าอาจไม�มีการจ�ายลมออกมาเป�น
เวลานานสุด 150 วินาที ซ่ึงไม�ใช�การทำงานผิดปกติ
หลังจากอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นสูงขึ้น ช�องลมที่เท�าจะจ�ายลม
ออกมาตามปกติ

เซ็นเซอร� Ⓐ และ Ⓑ ซึ่งอยู�บนแผงหน�าป�ดจะช�วยรักษา
ระดับอุณหภูมิให�คงท่ี ห�ามวางส่ิงของใด ๆ ก็ตามบนหรือ
รอบ ๆ เซ็นเซอร�นี้

เครื่องปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได�
GUID-25D13BD8-07C1-48BA-B9F7-D1C519548620

JVH0675X

แบบ A

JVH0712X

แบบ B
1. สวิตช�ไล�ฝ�ากระจกหลัง (ถ�ามี ติด ต้ัง) (โปรดดู ท่ี

“ส วิตช� ไล� ฝ� า (ถ� า มี ติด ต้ัง ) ” (หน�า 2-19))
2. ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
3. ปุ�ม “A/C” (เคร่ือง ปรับ อากาศ) (ถ�า มี ติด ต้ัง)
4. ปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลม
5. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
6. ตัวปรับการไหลเวียนอากาศ (การหมุนเวียนอากาศ

ภายนอก “ ” /การหมุนเวียนอากาศภายใน
“ ”)

เพ่ือป�ดระบบปรับอากาศ ให�บิดปุ�มหมุนควบคุมความเร็ว
พัดลม “ ” ไปที่ตำแหน�ง “OFF” (0)

Condition: 'Except for China'/
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การควบคุม
GUID-5F776D11-132F-4EB4-A15D-58854D597199

การหมุนเวียนอากาศภายนอก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ตำแหน�ง “ ”
อากาศ จาก ภายนอก จะ ไหล เวียน เข�า มา ใน รถยนต�

การหมุนเวียนอากาศภายใน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปท่ีตำแหน�ง “ ”
อากาศจะไหลเวียนอยู�ภายในรถยนต�

การควบคุมทิศทางลม:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมุนปุ�มควบคุมทิศทางลม เพื่อเปลี่ยนช�องที่ลมออก

— ลมออกจากช�องลมกลางและด�านข�าง

— ลมออกจากช�องลมกลาง ด�านข�าง และที่
เท�า

— ลมออกที่ช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�

— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าและที่เท�า

— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าเป�นส�วนใหญ�

การควบคุมความเร็วพัดลม:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมุนปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็มนาฬิกา
เพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมุนปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็มนาฬิกา
เพื่อลดความเร็วพัดลม

การควบคุมอุณหภูมิ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมุนปุ�มควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือต้ังอุณหภูมิท่ีต�องการ หมุน
ปุ�มให�อยู�ระหว�างจุดกลาง และตำแหน�งทางขวาเพื่อให�ร�อน
หมุนปุ�มให�อยู�ระหว�างจุดกลาง และตำแหน�งทางซ�ายเพื่อ
ให�เย็น

การทำงานของฮีตเตอร�
GUID-BC21EB54-322E-4FD9-8651-6D9EEE148487

การทำความร�อน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้ใช�เพื่อเป�ดลมร�อนลงสู�ช�องลมที่เท�า

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ” สำหรับการทำความร�อนธรรมดา

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)

การระบายอากาศ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้จะควบคุมให�อากาศภายนอกไหลไปยังช�องลมด�าน
ข�างและตรงกลาง

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

การละลายน้ำแข็ง หรือการไล�ฝ�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้จะนำทางอากาศไปยังทางออกของช�องไล�ฝ�า เพื่อ
ละลายน้ำแข็ง/ไล�ฝ�ากระจก

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปท่ีตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)

5. หันช�องลมด�านข�างไปยังหน�าต�างด�านข�างเพื่อละลาย
น้ำแข็งหรือไล�ฝ�า ทำให�มองเห็นกระจกข�างได�ดีขึ้น

. เพ่ือละลายน้ำแข็งท่ีอยู�ภายนอกกระจกบังลมหน�า
อย�างรวดเร็ว ให�หมุนปุ�มควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน�ง
ร�อนสุด และหมุนปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
ไปที่ตำแหน�งเร็วสุด

. ถ�าไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�าได�ยาก ให�เป�ดปุ�ม “A/C”
(ถ�ามีติดตั้ง)

การทำความร�อนสองระดับ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดน้ีลมเย็นจะออกทางช�องลมด�านข�างและตรงกลาง
และลมร�อนจะออกทางช�องลมท่ีเท�า เมื่อหมุนปุ�มควบคุม
อุณหภูมิไปท่ีตำแหน�งร�อนสุดหรือเย็นสุด ลมที่ช�องลม
ด� าน บน และ ช� องลม ท่ี เท� า จ ะ มี อ ุณหภ ู มิ เท� า กัน

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

การทำความร�อน และการไล�ฝ�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้จะทำให�ภายในรถยนต�ร�อนขึ้น และไล�ฝ�าที่หน�าต�าง

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-5

Condition: 'Except for China'/
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4-6 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งร�อนสุด
(ขวา)

5. หันช�องลมด�านข�างไปยังหน�าต�างด�านข�างเพื่อละลาย
น้ำแข็งหรือไล�ฝ�า ทำให�มองเห็นกระจกข�างได�ดีขึ้น

การทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-5CBB1ABC-29AC-463F-85E8-D74A08F31F6D

ควรใช�งานระบบปรับอากาศอย�างน�อยเดือนละประมาณ 10
นาที เพื่อช�วยไม�ให�ระบบปรับอากาศเสียหาย เนื่องจาก
ขาดการหล�อลื่น

การทำความเย็น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้ใช�สำหรับทำให�อากาศเย็น และลดความชื้นใน
อากาศ

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. กดปุ�มเป�ด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งเย็น (ซ�าย)

. เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูง ให�เลื่อนตัวปรับการไหลเวียน
อากาศไปที่ตำแหน�ง “ ” เพื่อทำความเย็นอย�าง
เร็ว ให�แน�ใจว�าเลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่
ตำแหน�ง “ ” สำหรับการทำความเย็นธรรมดา

. อาจมีไอออกมาจากช�องลมเมื่ออากาศภายในร�อนชื้น
ขณะที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�า
เกิดการทำงานผิดปกติ

การทำความร�อนเพื่อลดความชื้น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดน้ีใช�สำหรับทำให�อากาศร�อน และลดความช้ืนใน
อากาศ

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. กดปุ�มเป�ด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)

การไล�ฝ�าเพื่อลดความชื้น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้ใช�สำหรับไล�ฝ�าที่กระจก และลดความชื้นในอากาศ

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปท่ีตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. กดปุ�มเป�ด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

6. หันช�องลมด�านข�างไปยังหน�าต�างด�านข�างเพื่อละลาย
น้ำแข็งหรือไล�ฝ�า ทำให�มองเห็นกระจกข�างได�ดีขึ้น

Condition: 'Except for China'/
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เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
GUID-CB216132-D470-42B7-A745-DA32B2A523C0

SAA2592

1. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกหน�า “ ”
2. หน�าจอ
3. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกหลัง “ ” (โปรดดูท่ี “สวิตช�ไล�

ฝ�า (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 2-19))
4. ปุ�ม “AUTO”
5. ปุ�มควบคุมอุณหภูมิ “ ”/“ ”
6. ปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม “ +” และ “ -”
7. ปุ�ม “OFF”
8. ปุ�ม “MODE” (ควบคุมทิศทางลม)
9. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”
10. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ”
11. ปุ�ม “A/C” (เครื่องปรับอากาศ)

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
GUID-F00C956F-A865-4F7B-9FC3-20E19AF9A943

โหมด AUTO สามารถใช�ได�ตลอดท้ังป� เนื่องจากระบบจะ
ทำงานอัตโนมัติเพ่ือรักษาอุณหภูมิให�คงท่ี และควบคุม
ทิศทางการจ�ายลม และความเร็วพัดลม หลังจากท่ีตั้งค�า
อุณหภูมิที่ต�องการไว�แล�ว

เพื่อป�ดระบบปรับอากาศ ให�กดปุ�ม “OFF”

การทำความเย็นและการทำความร�อนเพื่อลด
ความชื้น:

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม “AUTO” (“AUTO” จะแสดงข้ึนบนหน�าจอ)

2. ถ�าไฟแสดง “A/C” ไม�สว�างขึ้นมา ให�กดปุ�ม “A/C”
(ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

3. กด ปุ�ม ควบค ุม อ ุณหภ ู มิ “ ”/“ ” เพื่อ ต้ัง
อุณหภูมิที่ต�องการ

4. ถ�าไฟแสดงของปุ�มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ”
หรือปุ�มหมุนเวียนอากาศภายในสว�างขึ้น “ ” กด
ปุ�มท่ีไฟสว�างอยู�ค�างไว�เพ่ือเปล่ียนเป�นโหมดควบคุม
อากาศเข�าอัตโนมัติ (ไฟแสดงจะกะพริบ 2 คร้ัง)

อาจมีไอออกมาจากช�องลมเมื่ออากาศภายในร�อนชื้น ขณะ
ที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�าเกิด
การทำงานผิดปกติ

การทำความร�อน (A/C off):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม “AUTO” (“AUTO” จะแสดงข้ึนบนหน�าจอ)

2. ถ�าไฟแสดง “A/C” สว�างขึ้นมา ให�กดปุ�ม “A/C” (ไฟ
แสดง “A/C” จะดับลง)

3. กด ปุ�ม ควบค ุม อ ุณหภ ู มิ “ ”/“ ” เพื่อ ต้ัง
อุณหภูมิที่ต�องการ

. ห�ามต้ังอุณหภูมิให�ต่ำกว�าอุณหภูมิอากาศภายนอก
เน่ืองจากจะทำให� ไม�สามารถควบคุมอุณหภูมิ ได�
ถูกต�อง

. ถ�ากระจกหน�าต�างเป�นฝ�า ให�ใช�โหมดการทำความร�อน
ไล� ความช้ืน แทน โหมด ทำ ความ ร�อน A/C off

การไล�ความชื้นและละลายน้ำแข็ง/ไล�ฝ�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�มไล�ฝ�าด�านหน�า “ ” (ไฟแสดง “ ” จะ
สว�างขึ้น)

2. กด ปุ�ม ควบค ุม อ ุณหภ ู มิ “ ”/“ ” เพื่อ ต้ัง
อุณหภูมิที่ต�องการ

. เพ่ือละลายน้ำแข็งท่ีอยู�ภายนอกกระจกบังลมหน�า
อย�างรวดเร็ว ให�ต้ังอุณหภูมิให�สูงและปรับความเร็ว
พัดลมให�แรงสุด

. หลังจากกระจกบังลมหน�าใสแล�ว กดปุ�มไล�ฝ�าด�าน
หน� า “ ” อี ก ค ร้ั ง ( ไฟ แสด ง จ ะ ดั บ ล ง )

. เมื่อกดปุ�มไล�ฝ�าด�านหน�า “ ” เครื่องปรับอากาศจะ
เป�ดขึ้นโดยอัตโนมัติ เม่ืออุณหภูมิอากาศภายนอก
สูงกว�า −28C (288F) เพ่ือไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า
การหมุนเวียนอากาศภายในจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ
จะเลือกโหมดการไหลเวียนอากาศภายนอก “ ”
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไล�ฝ�า

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-7
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4-8 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การทำงานแบบเลือกปรับเองได�
GUID-5ED40235-9A58-40C0-9B7C-8F726571211F

โหมดการทำงานแบบเลือกปรับเองได�สามารถใช�ควบคุม
ระบบปรับอากาศตามท่ีท�านต�องการได� (“MANUAL” จะ
แสดงขึ้นบนหน�าจอ)

เพื่อป�ดระบบปรับอากาศ ให�กดปุ�ม “OFF”

การควบคุมความเร็วพัดลม:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กด ปุ�มควบคุมความเร็ว พัดลม “ ”/“ ” กด ปุ�ม
“ ” เพ่ือเพิ่มความเร็วพัดลม กดปุ�ม “ ” เพื่อลด
ความเร็วพัดลม

กดปุ�ม “AUTO” เพื่อเปลี่ยนความเร็วพัดลมไปเป�นโหมด
อัตโนมัติ

การควบคุมทิศทางลม:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม “MODE” เพื่อเปลี่ยนโหมดทิศทางลม

— ลมออกจากช�องลมกลางและด�านข�าง

— ลมออกจากช�องลมกลาง ด�านข�าง และที่เท�า

— ลมออกจากช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�

— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�า และที่เท�า

การควบคุมอุณหภูมิ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�มควบคุมอุณหภูมิ “ ”/“ ” เพื่อต้ังอุณหภูมิท่ี
ต�องการ กดปุ�ม “ ” เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิ กดปุ�ม “ ”
เพื่อลดอุณหภูมิ

การหมุนเวียนอากาศภายนอก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�มการหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” เพื่อให�อากาศ
จากภายนอกรถไหลเข�ามา (ไฟแสดง “ ” จะสว�างขึ้น)

การหมุนเวียนอากาศภายใน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�มการหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” เพื่อให�อากาศ
หมุนเวียนภายใน รถ (ไฟแสดง “ ” จะสว�าง ข้ึน)

การควบคุมอากาศเข�าอัตโนมัติ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�าไฟแสดงของปุ�มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” หรือ
ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายในสว�างขึ้น “ ” ให�กดปุ�มที่ไฟ
สว�างขึ้นค�างไว� (ไฟแสดงจะกะพริบ 2 ครั้ง) ตั้งเป�นโหมด
ควบคุมอากาศเข�าอัตโนมัติ

การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
GUID-A452163A-6EF2-497F-8D8E-005E91C99A28

คำเตือน:

ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร�อัดอยู�ภายใต�แรงดัน
สูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให� เกิดการบาดเจ็บ การซ�อม
บำรุงเครื่องปรับอากาศใดๆ ควร
ดำเนินการโดยช�างผู�เชี่ยวชาญ และใช�เครื่องมือที่
เหมาะสม

ระบบปรับอากาศในรถของท�านมีน้ำยาแอร�ที่ได�รับ
การออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล�อม

น้ำยาแอร�น้ีจะไม�ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย�างไรก็ตาม สารน้ีอาจส�งผลกระทบเล็กน�อยต�อสภาวะ
โลกร�อน

เมื่อให�บริการซ�อมบำรุง เคร่ืองปรับอากาศรถของท�าน
จำเป�นต�องใช�เคร่ืองมือพิเศษและน้ำมันหล�อล่ืน การใช�
น้ำยาแอร� หรือน้ำมันหล�อลื่นที่ไม�ถูกต�องจะทำให�ระบบปรับ
อากาศเสียหายร�ายแรงได�

โปรดดูท่ี “น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อล่ืนระบบปรับอากาศ”
(หน�า 9-3)

ศูนย�บริการนิสสันสามารถให�บริการแก�ระบบ

เครื่อง ปรับ อากาศ โดย เป�น มิตร ต�อ ส่ิง แวดล�อม ได�

กรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-709F1360-AC81-4947-8F6C-C019F2B30E38

ระบบปรับอากาศจะมีกรองอากาศเพ่ือดักละอองเกสร
ดอกไม� เพื่อให�แน�ใจว�าระบบปรับอากาศทำความร�อน ไล�
ฝ�า และระบายอากาศได�อย�างมีประสิทธิภาพ ให�เปล่ียน
กรองอากาศตามรายการระยะเวลาการบำรุงรักษาที่กำหนด
ไว�ในคู�มือการบำรุงรักษาที่มีแยกไว� สำหรับการเปลี่ยน
กรองอากาศ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ควรเปลี่ยนกรองอากาศ ถ�าลมท่ีไหลออกมาลดลงอย�าง
เห็นได�ชัด หรือถ�ากระจกเป�นฝ�าได�ง�าย เมื่อเป�ดใช�งาน
ระบบปรับอากาศ
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GUID-C632DA94-F715-4DE3-9A27-6DCC7CB2EDB1

ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง
GUID-48034462-02B5-4770-8218-11DE9015C5F4

คำเตือน:

ไม�ควรปรับระบบเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพื่อให�คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

วิทยุ
GUID-B47CCA32-F597-4DDB-AA2C-0A5F669E5174

. ความแรงของสัญญาณ ระยะห�างจากเครื่องส�งวิทยุ
สิ่งก�อสร�าง สะพาน ภูเขา และการรบกวนภายนอก จะ
มีผลต�อการรับสัญญาณ การเปล่ียนแปลงอย�างไม�
ต�อเน่ืองของคุณภาพการรับสัญญาณมักเกิดจากส่ิง
รบกวนภายนอกเหล�านี้

. การใช�โทรศัพท�เคลื่อนที่ใน หรือใกล�กับรถยนต�อาจมี
ผลต�อคุณภาพการรับสัญญาณ

เครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก� (CD)
GUID-C38CE18A-7DAB-41A4-B310-15A8FAD8031D

. ในวันที่อากาศหนาวหรือฝนตก เครื่องเล�นอาจทำงาน
ผิดปกติเนื่องจากความช้ืน ถ�าเกิดอาการดังกล�าว ให�
นำแผ�น CD ออกจากเคร่ืองเล�น CD แล�วทำการไล�
ความชื้นหรือระบายอากาศให�ทั่ว

. เครื่องเล�นอาจเล�นกระตุกขณะขับรถบนถนนขรุขระ

. บางครั้งเครื่องเล�น CD อาจไม�ทำงาน ถ�าอุณหภูมิใน
ห�อง โดยสารสูงมาก ให� ลดอุณหภูมิ ก�อนใช� งาน

. ห�ามวางแผ�น CD ให�รับแสงแดดโดยตรง

. แผ�น CD ท่ีมีคุณภาพต่ำ สกปรก เป�นรอยขีดข�วน มี
รอยนิ้วมือ หรือเป�นรู เล็กๆ จะไม�สามารถใช�งานได�

. แผ�น CD ต�อไปนี้อาจจะไม�สามารถใช�งานกับเครื่อง
เล�นนี้ได�

— แผ�น ดิสก�แบบควบคุมการทำสำเนา (CCCD)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกได� (CD-R)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกซ้ำได� (CD-RW)

SAA0480

. ห�ามใช�แผ�น CD ที่มีลักษณะต�อไปน้ี เนื่องจากอาจ
ทำ ให� เ ค ร่ื อ ง เ ล� น CD ทำ ง าน ผิ ด พล าด ได�
— แผ�นดิสก�ขนาด 8 ซม.(3.1 นิ้ว)
— แผ�นดิสก�ที่ไม�กลม
— แผ�นดิสก�ที่มีฉลากกระดาษติดอยู�
— แผ�นดิสก�ที่งอ เป�นรอยขีดข�วน หรือมีขอบที่

ผิดปกติ

. ระบบเคร่ืองเสียงสามารถใช�เล�นแผ�น CD ได��เท�าน้ัน
ไม�สามารถบันทึกหรือไรท�แผ�น CD ได�

. ถ�าไม�สามารถเล�นแผ�น CD ได� ข�อความต�อไปนี้จะ
แสดงขึ้น

Check disc:
— ยืนยันว�าใส� CD เข�าไปอย�างถูกต�อง (ใส�ด�านที่มี

ฉลากหันขึ้น ฯลฯ)
— ยืนยันว�า CD ไม�งอ หรือ พับ และไม�มีรอย

CD reading error:

เมื่อข�อความนี้ปรากฎขึ้น จะมีเสียงบี๊ปตามมา และ CD
จะถูกคายออก
— ยืนยันว�าใส� CD เข�าไปอย�างถูกต�อง (ใส�ด�านที่มี

ฉลากหันขึ้น ฯลฯ)
— ยืนยันว�า CD ไม�งอ หรือ พับ และไม�มีรอย

Push eject:

เป�นการทำงานผิดปกติ ท่ี เกิดจากอุณหภูมิภายใน
เคร่ืองเล�นสูงเกินไป นำแผ�น CD ออกมาโดยกดปุ�ม
EJECT และรอสักครู�ก�อนใส� CD เข�าไป จะสามารถ
เล�น CD ได�เมื่ออุณหภูมิของเครื่องเล�นกลับไปเป�น
ปกติ

Unplayable:

ไม� สามารถ เล�น ไฟล� กับ ระบบ เครื่อง เสียง นี้ ได�

USB (Universal Serial Bus) (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-EA95B7A7-45E6-4261-A92D-F3217AA4ED71

คำเตือน:

ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะขับข่ี
เพราะสามารถทำให�เสียสมาธิ จนทำให�สูญเสียการ
ควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บร�ายแรงได�

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-9

ระบบเครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง)
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4-10 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB ลงในช�องเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ� USB ที่เอียง หรือ กลับข�างลง
ในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบเสียหายได� ให�
แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบอย�าง
ถูกต�อง

. ห�ามดึงฝาครอบช�องเสียบ USB (ถ�ามี ติดต้ัง)
ขณะที่ ดึง อ ุปกรณ� USB ออกจากช�อง เสียบ
เพราะอาจทำให�ช�องเสียบและฝาครอบเสียหาย
ได�

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ต้ังใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจทำให�ช�อง
เสียบเสียหาย

รถยนต�ไม�มีอุปกรณ� USB ติดตั้งมาด�วย ให� ซ้ืออุปกรณ�
USB แยกต�างหากตามความจำเป�น

ระบบนี้ไม�สามารถฟอร�แมตอุปกรณ� USB ได� เพื่อฟอร�แมต
อุปกรณ� USB ให�ใช�เครื่องคอมพิวเตอร�

ในบางรัฐ/พื้นท่ี อุปกรณ� USB สำหรับเบาะนั่งด�านหน�าจะ
เล�นเฉพาะเสียง แต�ไม�แสดงรูป เนื่องจากข�อบังคับ แม�ว�า
รถยนต�จะจอดอยู�

ระบบนี้รองรับอุปกรณ�ความจำ USB หลายชนิด ฮาร�ดไดร�ฟ
แบบ USB และเครื่องเล�น iPod ระบบอาจไม�รองรับอุปกรณ�
USB บางอย�าง

. อุปกรณ� USB ที่ถูกแบ�งไดร�ฟ (พาร�ติชั่น) อาจเล�นไม�
ได�อย�างถูกต�อง

. อักขระบางแบบในภาษาอื่น (จีน ญ่ีปุ�น ฯลฯ) อาจ
แสดงขึ้นไม�ถูกต�องบนหน�าจอ แนะนำให�ใช�อักขระ
ภาษาอังกฤษกับอุปกรณ� USB

ข�อสังเกตทั่วไปในการใช�งาน USB:

โปรดดูจากข�อมูลอุปกรณ�ของผู�ผลิตสำหรับการใช�งานและ
ดูแลอุปกรณ�

CD ที่มี MP3 หรือ WMA
GUID-AF3A395C-57D2-4323-813C-321051C4B33A

อธิบายคำศัพท�:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. MP3 — MP3 ย�อมาจาก Moving Pictures Experts
Group Audio Layer 3 MP3 เป�นนามสกุลไฟล�เสียง
บีบอัดแบบดิจิตอลที่เป�นที่รู�จักมากที่สุด นามสกุลนี้จะ
มีคุณภาพเสียงที่ใกล�เคียงกับ “คุณภาพเสียงจาก CD”
แต�มีขนาดเล็ก เม่ือเทียบกับไฟล�เสียงธรรมดา การ
แปลงไฟล�เสียงธรรมดาเป�น MP3 จาก CD สามารถ
ลดขนาดลงได�เป�นอัตราส�วน 10:1 (แซมปลิ้ง: 44.1
kHz, บิทเรท: 128 kbps) โดยไม�รู�สึกว�าคุณภาพ
แตกต�างกัน การ บีบอัดแบบ MP3 จะนำส�วนของ
สัญญาณเสียงท่ีซ้ำซ�อน และไม�เกี่ยวข�องท่ีหูของ
มนุษย�ไม�ได�ยินออกไป

. WMA — Windows Media Audio (WMA)* เป�น
นามสกุลไฟล�เสียงบีบอัดท่ี Microsoft สร�างขึ้นเพ่ือ
เป�นทางเลือกแทน MP3 ตัวเข�ารหัส/ถอดรหัสของ
WMA สามารถบีบอัดไฟล�ได�มากกว�า ตัวเข�ารหัส/
ถอดรหัสของ MP3 ทำให� สามารถ เก็บไฟล� เสียง
ดิจิตอลได�มากว�าในปริมาณความจุที่เท�ากัน เมื่อเทียบ
กับ MP3 ที่มีคุณภาพเท�ากัน

. บิทเรท (Bit rate) — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต�อ
วินาที ที่ ใช� ใน ไฟล� เสียง แบบ ดิจิตอล ขนาดและ
คุณภาพของไฟล�เสียงดิจิตอลจะตัดสินจากบิทเรทท่ี
ใช�เมื่อเข�ารหัสไฟล�

. แซมปล้ิงความถ่ี (Sampling frequency) — อัตราท่ี
ตัวอย�างของสัญญาณถูกเปล่ียนจากอนาล็อกเป�น
ดิจิตอล (การแปลง A/D) ต�อวินาที

. มัลติเซสชั่น (Multisession) — มัลติเซสชั่น คือ วิธี
การเขียนข�อมูลลงบนแผ�น การเขียนข�อมูลลงบนแผ�น
1 ครั้ง เรียกว�า ซิงเก้ิลเซสช่ัน (single session) และ
การ เขียน มากกว�า 1 คร้ัง เรียก ว�า มัลติ เซสชั่น

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA เป�นส�วนหนึ่ง
ของไฟล�ที่เข�ารหัส MP3 หรือ WMA ซึ่งจะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล�เพลงดิจิตอล เช�น ช่ือเพลง
ชื่อนักร�อง ชื่ออัลบั้ม บิทเรทที่เข�ารหัส ความยาวของ
เพลง ฯลฯ ข�อมูลแท็ก ID3 จะแสดงขึ้นบนบรรทัดท่ี
แสดงอัลบั้ม/นักร�อง/ชื่อเพลงบนหน�าจอ

* Windows® และ Windows Media® เป�นเครื่องหมาย
การค�าจดทะเบียน และเครื่องหมายการค�าของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ ในประเทศ อ่ืน ๆ
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ลำดับการเล�น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SAA1025

แผนภาพลำดับการเล�น
ลำดับการเล�นของ CD ที่มี MP3 หรือ WMA จะเป�นดังภาพ

. ชื่อของโฟลเดอร�ท่ีไม�มีไฟล� MP3 หรือ WMA จะไม�
แสดงขึ้นบนหน�าจอ

. ถ�า มี ไฟล� อย ู� ท่ี โฟลเดอร� บนสุด ของแผ�น “Root
Folder” จะแสดงขึ้น

. ลำดับการเล�นเป�นไปตามลำดับซ่ึงไฟล�ถูกเขียนด�วย
ซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�อาจไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-11
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4-12 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ตารางค�าจำเพาะ (รุ�นที่ไม�มีสายเชื่อมต�อ USB):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สื่อที่สนับสนุน CD, CD-R, CD-RW

ระบบไฟล�ที่สนับสนุน

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
ไม�สนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
* ไม�สนับสนุนไฟล�ที่บันทึกโดยใช� Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช� Windows
Vista)

รุ�นที่สนับสนุน*1

MP3

รุ�น MPEG1, MPEG2, MPEG2.5

แซมปลิ้งความถี่ 8 kHz - 48 kHz

บิทเรท 8kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*3

รุ�น WMA7, WMA8, WMA9

แซมปลิ้งความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192kbps, VBR*4

ข�อมูลแท็ก (ชื่อเพลง และชื่อนักร�อง)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เท�านั้น)

แท็ก WMA (WMA เท�านั้น)

ระดับโฟลเดอร�
ระดับโฟลเดอร�: 8 โฟลเดอร�: 255 (รวมโฟลเดอร�บนสุด), ไฟล�: 512 (สูงสุด 255 ไฟล�ในหนึ่ง
โฟลเดอร�)

รหัสอักขระที่แสดงได�*2

01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE
(UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16
BOM Little Endian)

*1 ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่มีค�าแซมปลิ้งความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได�
*2 รหัสที่สามารถแสดงได�ขึ้นอยู�กับสื่อ รุ�น และข�อมูลที่จะถูกแสดง
*3 ไม�สามารถเล�นไฟล� WMA ที่มีการป�องกัน (DRM) ได�
*4 เมื่อเล�นไฟล� VBR ความยาวของเพลงอาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง WMA7 และ WMA8 ใช�กับ VBR ไม�ได�
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ตารางค�าจำเพาะ (รุ�นที่มีสายเชื่อมต�อ USB):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สื่อที่สนับสนุน CD, CD-R, CD-RW

ระบบไฟล�ที่สนับสนุน

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
ไม�สนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
* ไม�สนับสนุนไฟล�ที่บันทึกโดยใช� Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช� Windows
Vista)

รุ�นที่สนับสนุน*1

MP3

รุ�น MPEG1, MPEG2, MPEG2.5

แซมปลิ้งความถี่ 8 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*3

รุ�น WMA7, WMA8, WMA9

แซมปลิ้งความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 48 kbps - 320 kbps, VBR*4

AAC

รุ�น MPEG-4 AAC

แซมปลิ้งความถี่ 8 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR*4

ข�อมูลแท็ก (ชื่อเพลง และชื่อนักร�อง)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เท�านั้น)

แท็ก WMA (WMA เท�านั้น)

ระดับโฟลเดอร�
ระดับโฟลเดอร�: 8 โฟลเดอร�: 255 (รวมโฟลเดอร�บนสุด), ไฟล�: 512 (สูงสุด 255 ไฟล�ในหนึ่ง
โฟลเดอร�)

รหัสอักขระที่แสดงได�*2

01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE
(UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16
BOM Little Endian)

*1 ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่มีค�าแซมปลิ้งความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได�
*2 รหัสที่สามารถแสดงได�ขึ้นอยู�กับสื่อ รุ�น และข�อมูลที่จะถูกแสดง
*3 ไม�สามารถเล�นไฟล� WMA ที่มีการป�องกัน (DRM) ได�
*4 เมื่อเล�นไฟล� VBR ความยาวของเพลงอาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง WMA7 และ WMA8 ใช�กับ VBR ไม�ได�

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-13
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4-14 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อาการป�ญหา สาเหตุ และวิธีแก�ไข

ไม�สามารถเล�นได�

ตรวจสอบว�าใส�แผ�นดิสก�เข�าไปถูกต�องหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�น CD ไม�มีรอยขีดข�วนหรือสกปรก

ตรวจสอบว�ามีไอน้ำควบแน�นภายในเครื่องเล�นหรือไม� และถ�ามี ให�รอจนกว�าไอน้ำที่ควบแน�นนั้นจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก�อนใช�เครื่อง
เล�น

ถ�าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย�างผิดปกติ เครื่องเล�น CD จะเล�นอย�างถูกต�องหลังจากกลับสู�อุณหภูมิปกติ

ถ�ามีการผสมของไฟล� CD เพลง (ข�อมูล CD-DA) ไฟล� MP3/WMA บนแผ�น CD เครื่องจะเล�นเพียงไฟล� CD เพลง (ข�อมูล CD-DA) เท�านั้น

ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่ไม�ใช�นามสกุล “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” หรือ “.wma” ได� นอกจากนี้ รหัสตัวอักษรและหมายเลขของตัวอักษรสำหรับ
ชื่อโฟลเดอร� และชื่อไฟล�ควรเป�นไปตามค�าจำเพาะ

ตรวจสอบแผ�น CD หรือไฟล�ว�าใช�รูปแบบที่ผิดปกติหรือไม� ป�ญหาอาจเกิดขึ้นได�ขึ้นอยู�กับการเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค�าของโปรแกรมที่เขียน
MP3/WMA หรือโปรแกรมแก�ไขข�อความอื่นๆ

ตรวจสอบว�ากระบวนการสุดท�าย เช�น การป�ดเซสชั่น และป�ดดิสก�สำหรับดิสก� เสร็จสิ้นหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�น CD มีการป�องกันการทำสำเนาหรือไม�

คุณภาพเสียงไม�ดี ตรวจสอบว�าแผ�น CD ไม�มีรอยขีดข�วนหรือสกปรก

ใช�เวลาค�อนข�างนานก�อนที่เพลงจะเริ่ม
เล�น

ถ�ามีหลายโฟลเดอร�หรือระดับไฟล� MP3/WMA บนแผ�นมาก หรือเป�นแผ�นที่เขียนแบบมัลติเซสชั่น บางครั้งอาจต�องใช�เวลาก�อนที่เพลงจะเริ่ม
เล�น

ดนตรีถูกตัดออกหรือข�ามไป
ซอฟต�แวร�เขียนแผ�นและฮาร�ดแวร�ที่ใช�ร�วมกันอาจไม�ตรงกัน หรือความเร็วในการเขียน ความลึกในการเขียน ความกว�างในการเขียน และอื่นๆ
อาจไม�ตรงกับค�าจำเพาะ ลองใช�ความเร็วในการเขียนแผ�นที่ช�าที่สุด

ข�ามไฟล�ที่มีบิทเรทสูง การข�ามอาจเกิดขึ้นได� หากข�อมูลมีปริมาณมาก เช�น ข�อมูลดังกล�าวเป�นข�อมูลบิทเรทสูง

เลื่อนไปที่เพลงถัดไปทันทีเมื่อเล�น
เมื่อไฟล�ที่ไม�ใช�-MP3/WMA ถูกเปลี่ยนนามสกุลไฟล�เป�น .MP3, .WMA, .mp3, .wma หรือเมื่อเล�นเพลงที่ป�องกันการทำสำเนา จะมีช�วงที่
ไม�มีเสียงนานประมาณ 5 วินาที แล�วเครื่องเล�นจะข�ามไปยังเพลงต�อไป

เพลงไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ ลำดับการเล�นเป�นไปตามลำดับซึ่งไฟล�ได�ถูกเขียนด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�อาจไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ

Condition: 'Except for China'/
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เสาอากาศ
GUID-BB7B16F5-20BF-4B93-8225-E6468736C3E3

JVH0143X

สามารถเปลี่ยนองศาของเสาอากาศได�

การถอดเสาอากาศ
GUID-26161325-BFDB-40F9-AEB3-9EE09F6634B6

สามารถถอดเสาอากาศออกได� ถ�าจำเป�น

จับฐานของเสาอากาศ และถอดออกโดยหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา

เพ่ือติดต้ังเสาอากาศ ให�หมุนเสาอากาศตามเข็มนาฬิกา
และขันให�แน�น

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�าพับเสาอากาศลงก�อนจะขับรถยนต�
เข�าไปในโรงรถที่หลังคาต่ำ

. ให�แน�ใจว�าได�ถอดเสาอากาศก�อนการใช�งาน
ระบบล�างรถอัตโนมัติ

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-15
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4-16 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (แบบ A)
GUID-F281EBCD-EA78-4B87-87DE-3B67FB64182D

JVH0011X

1. ปุ�ม MUTE
2. ปุ�มเลือกช�วงคลื่นวิทยุ FM·AM
3. ปุ�ม CD
4. ปุ�มบันทึกสถานีวิทยุ
5. ปุ�ม AUX
6. ปุ�ม CD EJECT
7. ปุ�ม DISP

8. ปุ�ม SEEK/TRACK/FILE
9. ปุ�ม SCAN
10. ปุ�ม RDM (เล�นแบบสุ�ม)
11. ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ)
12. ปุ�ม POWER/ปุ�มหมุนควบคุมระดับเสียง
13. แจ็ก AUX IN (สัญญาณเข�า Aux)
14. ปุ�ม AUTO.P (ตั้งค�าอัตโนมัติ)

15. ปุ�ม SCRL (เลื่อน)
16. ปุ�ม TUNE/FF(ไปข�าง หน�า) ·REW(ถอยหลัง)

/FOLDER
17. ปุ�ม MENU

Condition: 'Except for China'/
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การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-C54D1675-12DF-48C9-B28F-4F27FA6D1B53

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

ปุ�ม POWER:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม POWER เพื่อเป�ดระบบเครื่องเสียง

. ระบบจะเป�ดโหมดที่เป�ดค�างไว�เดิมก�อนที่จะป�ดระบบ

. ถ�าไม�ได�ใส� CD ไว� วิทยุจะเป�ดขึ้นมา

กดปุ�ม PWR เพื่อป�ดระบบเครื่องเสียง

การควบคุม VOLUME:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมุนปุ�มควบคุม VOLUME เพื่อควบคุมระดับเสียง

หมุนปุ�มควบคุมตามเข็มนาฬิกา เพ่ือทำให� เสียงดังขึ้น

หมุนปุ�มควบคุมทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให�เสียงเบาลง

ปุ�ม MENU:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม เพื่อเลือกโหมดขณะที่เป�ด CD หรือวิทยุ เพื่อ
เปลี่ยนการตั้งค�าระบบเครื่องเสียง

กดปุ�ม จนกว�าโหมดท่ีต�องการจะปรากฏบนหน�าจอ

BASS ? TREBLE ? FADE ? BALANCE ? BEEP ?

CLOCK ? BASS

กดปุ�ม SEEK/TRACK/FILE ( หรือ ) หรือปุ�ม
TUNE/FF·REW/FOLDER ( หรือ ) เพ่ือ
ปรับตั้งค�าระบบเครื่องเสียง

: (−) เพื่อลด / (+) เพื่อเพิ่ม

: (−) เพื่อลด / (+) เพื่อเพิ่ม

: (F) เพื่อปรับให�ค�อยๆไปข�างหน�า / (R)
เพื่อปรับให�ค�อยๆไปข�างหลัง

: (R) เพื่อปรับสมดุลไปทางขวา / (L) เพื่อ
ปรับสมดุลไปทางซ�าย

เม่ือต้ังค�าของระบบเครื่องเสียงจนได�ระดับท่ีต�องการแล�ว
ให�กดปุ�ม จนกว�าหน�าจอวิทยุ หรือ CD จะแสดงขึ้น

หากไม�ปฏิบัติสิ่งใดนานประมาณ 5 วินาที โหมดการตั้งค�า
ของเคร่ืองเสียงจะเปลี่ยนกลับเป�นโหมดธรรมดาโดย
อัตโนมัติ

เพ่ือเป�ด หรือป�ดเสียงบี๊ป กดปุ�ม SEEK/TRACK/FILE
หรือ หรือ ปุ�ม TUNE/FF·REW/FOLDER
หรือ จนกว�าโหมดท่ีต�องการจะแสดงข้ึน

มา จะเป�ด หรือป�ดเสียงบี๊ป เมื่อกดปุ�มของเครื่องเสียง

การแสดงนาฬิกา:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการแสดงนาฬิกาบนหน�าจอ ให�ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปนี้

1. กดปุ�ม ซ้ำจนกว�า CLOCK ON หรือ OFF จะ
ปรากฏขึ้นบนหน�าจอ ขณะท่ีเป�ดระบบเครื่องเสียง

2. กดปุ�ม SEEK/TRACK/FILE ( หรือ ) หรือ
ปุ� ม TUNE/FF ·REW/FOLDER ( ห รือ

) เพื่อเลือก CLOCK ON

การปรับนาฬิกา:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการปรับนาฬิกา ให�เป�ดจอแสดงนาฬิกา และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้

1. กดปุ�ม ขณะท่ี CLOCK ON แสดงอยู�บนหน�าจอ
ตัวเลขชั่วโมงและนาทีจะกะพริบ

2. เพื่อปรับเลขชั่วโมง กดปุ�ม SEEK/TRACK/FILE
หรือ

3. เพื่อปรับเลขนาที กดปุ�ม TUNE/FF·REW/FOLDER
หรือ

ถ�า ไม�มี การ ป�อนข�อม ูล ใน 10 วินาที หรือ เม่ือ กด ปุ�ม
“MENU” โหมดการต้ังค�านาฬิกาจะกลับคืนสู�โหมดปกติ
โดยอัตโนมัติ

ปุ�ม MUTE:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม เพื่อทำให�เสียงเงียบ กดอีกคร้ังเพ่ือทำให�มี
เสียงเหมือนเดิม

ปุ�ม AUX:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

แจ็ก AUX IN อยู�ที่ชุดเครื่องเสียง แจ็กเสียบ AUX IN จะ
รับ สัญญาณเสียง สัญญาณเข�าอนาล็อกมาตรฐานจาก
อุปกรณ� เช�น เคร่ืองเล�นเทป เครื่องเล�น CD เคร่ืองเล�น
MP3 หรือ โน�ตบุ�ค

กดปุ�ม AUX เพื่อเล�นอุปกรณ�ที่รองรับ เมื่อเสียบเข�าที่แจ็ก
AUX IN แล�ว

นิสสันแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
เสียบอุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเคร่ืองเสียง เพลงอาจ
เ ล� น ไ ม� เ ป� น ปกติ เ ม่ื อ ใ ช� ส า ย เ สี ยบ แบบ โม โน

คำเตือน:

ห�ามให�สายต�อ หรือ อุปกรณ�ที่ต�ออยู�กับ ข้ัว AUX
รบกวนการขับรถ

หมายเหตุ:
. เสียงอาจดัง หรือ เบากว�าปกติขึ้นอยู�กับอุปกรณ�

ที่เชื่อมต�อ
. เมื่อช�องเสียบ AUX สัมผัสกับปลั๊กของสายขั้วต�อ

อาจเกิดรบกวนขึ้น

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-17
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4-18 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

. ไม� สามารถควบคุม อ ุปกรณ� ที่ เ ช่ือม ต�อ จาก
ภายนอกได�โดยระบบเคร่ืองเสียงหลัก สามารถ
เป ล่ียน ระ ดับ เสียง และ ค ุณภาพ เ สียง ได�

. ช่ือเพลงของอุปกรณ�ที่เชื่อมต�อจากภายนอกไม�
สามารถแสดง ข้ึนบนหน�า จอ เคร่ือง เสียง ได�

. สำหรับแหล�งจ�ายไฟของอุปกรณ�ภายนอก ให�ใช�
แบตเตอรี่พิเศษ อุปกรณ�ภายนอกไม�สามารถ
ชาร�จไฟกับข้ัว AUX ได� อาจมีเสียงรบกวน ถ�า
CD วิทยุ ฯลฯ ทำงานอยู� ขณะที่ใช�ช�องจ�ายไฟ
เพื่อชาร�จไฟอุปกรณ�อื่น

การทำงานของวิทยุ FM-AM
GUID-28C69204-9228-450B-8BAE-72DCA8C26DEF

JVH0012X

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

ปุ�ม :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือกดปุ�ม ขณะท่ีระบบเคร่ืองเสียงป�ดอยู� ระบบ
เครื่องเสียงจะเป�ด และวิทยุจะเป�ดขึ้น

เมื่อกดปุ�ม ขณะที่กำลังเล�นอย�างอ่ืนอยู� ส่ิงอื่นท่ีเล�น
อ ย ู� จ ะ ห ย ุ ด ล ง แ ล ะ วิ ท ย ุ จ ะ เ ป� ด ขึ้ น ม า แ ท น

สำหรับการเปล่ียนช�วงคลื่นวิทยุ ให�กดปุ�ม จนกว�า

คลื่นวิทยุที่ต�องการจะแสดงขึ้น

AM ? FM1 ? FM2

สัญลักษณ�ระบบสเตอริโอ FM “ST” จะแสดงขึ้นระหว�าง
การรับสัญญาณสเตอริโอ FM เมื่อสัญญาณสเตอริโออ�อน
วิทยุจะเปลี่ยนจากการรับสัญญาณแบบสเตอริโอไปเป�นการ
รับสัญญาณแบบโมโนโดยอัตโนมัติ

ปุ�ม TUNE/FF·REW/FOLDER:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือปรับคลื่นความถี่สถานีด�วยตัวเอง ให�กดปุ�ม
ห รือ จนกว� า จะ ถึง คลื่ น ความ ถ่ี ท่ี ต� อง การ

เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีแบบอัตโนมัติ ให�กดปุ�ม
หรือ ระบบจะหยุดค�นหา เมื่อพบสถานีที่ ออก
อากาศ

ปุ�ม SEEK:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีแบบอัตโนมัติ ให�กดปุ�ม
หรือ ระบบจะหยุดค�นหาเมื่อพบสถานีท่ีออกอากาศ

ปุ�ม :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ระบบจะค�นหา และหยุดที่สถานท่ีท่ีพบ
น า น 5 วิ น า ที แ ล� ว จ ะ ค� น ห า ส ถ า นี ต� อ ไ ป

กด ปุ�ม ภายใน 5 วินาที นี้ เพื่อ หย ุด การ ค�นหา

ปุ�มบันทึกสถานีวิทยุ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบเคร่ืองเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได� 12
สถานี (สำหรับ FM 1 และ FM 2) และความถี่สถานี AM
ได�อีก 6 สถานี

การบันทึกคลื่นความถี่สถานี:

1. เลือกความถ่ีของสถานีท่ีต�องการโดยใช�ปุ�ม
หรือ

2. กดปุ�มบันทึกสถานีวิทยุ (1 - 6) ค�างไว�จนกระท่ัง
ได�ยินเสียงบี๊ป

3. หมายเลขสวิตช�และความถี่จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ เมื่อ
บันทึกเรียบร�อย

4. ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับปุ�มบันทึกสถานี อ่ืนๆ
ทั้งหมด

กดปุ�มบันทึกสถานี (1 - 6) เพื่อเลือกสถานี

ถ�าถอดสายแบตเตอร่ีออก หรือฟ�วส�ของระบบเคร่ืองเสียง
ขาด หน�วยความจำของวิทยุจะถูกลบ ในกรณีดังกล�าว ให�
ตั้งสถานีที่ต�องการใหม�อีกครั้ง

ปุ�ม (ตั้งค�าอัตโนมัติ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได� 6
ส ถ า นี แ ล ะ ค ว า ม ถี่ ส ถ า นี AM ได� อี ก 6 ส ถ า นี

เพ่ือ บันทึกความถ่ีสถานีโดยอัตโนมัติ ให� กดปุ�ม
จนกว�าจะได�ยินเสียงบี๊ป สถานีจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน
ความ จำ “AUTO.P” หน� า จอ จะ แสดง “AP -**”

กดปุ�ม เพื่อเลือกสถานี
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การทำงานของเครื่องเล�น CD
GUID-FD0EFEF3-2D2B-4FF0-B74D-AA7A7F48CFC9

JVH0012X

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

การใส�แผ�น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใส�แผ�น CD ลงในช�องโดยให�ด�านที่มีฉลากหันขึ้น แผ�น CD
จะถูกดูดเข�าไปในช�องโดยอัตโนมัติ แล�วจะเริ่มเล�นเอง
เพื่อหยุดการเล�น ให�กดปุ�ม POWER

ข�อควรระวัง:

ห�ามฝ�นดันแผ�น CD ลงในช�อง เนื่องจากจะทำให�
เครื่องเล�นเสียหายได�

ปุ�ม :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ขณะที่มี CD ค�างอยู� CD จะเริ่มเล�นโดย
อัตโนมัติ

ปุ�ม :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ขณะที่ CD กำลังเล�นอยู� การแสดงผลจะ
เปลี่ยนไป ดังนี้:

CD:

NOS2417

CD ที่มี MP3 หรือ WMA:

NOS2418

ปุ�ม SEEK/TRACK/FILE:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม (ที่อยู�ทางด�านซ�าย) ขณะที่ CD กำลังเล�น
เพลงที่กำลังเล�นอยู�จะถูกข�าม และเลื่อนไปเพลงถัดไป กด
ปุ�ม หลาย ๆ ครั้งเพื่อไปข�ามเพลงถัดไป CD จะข�าม
เพลงไปตามจำนวนครั้งที่กดปุ�ม เมื่อข�ามเพลงสุดท�ายของ
CD เพลงแรกจะเริ่มเล�น

เมื่อกดปุ�ม ขณะที่ CD กำลังเล�น เพลงที่กำลังเล�นอยู�
จะกลับไปเริ่มเล�นใหม�ตั้งแต�ต�น กดปุ�ม หลาย ๆ ครั้ง
เพื่อข�ามกลับไปยังเพลงก�อนหน�า CD จะข�ามเพลงกลับไป
ตามจำนวนครั้งท่ีกดปุ�ม เมื่อข�ามเพลงแรกของ CD กลับ
เพลงสุดท�ายจะเริ่มเล�น

ปุ�ม TUNE/FF·REW/FOLDER:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม หรือ (ที่อยู�ทางด�านขวา) ค�าง
ไว� ขณะที่กำลังเล�น CD CD จะเล�นโดยเร�งไปข�างหน�าหรือ
ข�างหลัง เมื่อปล�อยปุ�ม CD จะกลับไปเล�นด�วยความเร็ว
ปกติ

เม่ือกดปุ�ม หรือ ขณะท่ี CD ที่มี MP3 หรือ
WMA กำลังเล�นอยู� จะเล�นเพลงแรกที่อยู� ในโฟลเดอร�
ถัดไปหรือโฟลเดอร�ก�อนหน�า

ปุ�ม :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ขณะที่ CD กำลังเล�นอยู� จะเริ่มเล�น 10
วินาทีแรกของทุกเพลง

เมื่อกดปุ�ม อีกครั้ง CD จะกลับมาเล�นตามโหมดปกติ
จากเพลงที่กำลังเล�นอยู�

ปุ�ม (เล�นซ้ำ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการเปล่ียนค�าการเล�นเพลง ให�กดปุ�ม เพื่อ
เลือกโหมด

CD:

RPT DISC ? RPT TRACK

CD ที่มี MP3 หรือ WMA:

RPT DISC ? RPT FOLDER ? RPT TRACK

. RPT DISC:

จะ เล�นทุก เพลงใน CD อย�างต�อ เน่ืองตามลำดับ
หน�าจอจะไม�แสดง เครื่องหมาย เมื่อกด ปุ�ม
หน�าจอจะแสดง “RPT DISC”

. RPT TRACK:

เพลงท่ีเลือกใน CD จะเล�นอย�างต�อเน่ือง เมื่อกดปุ�ม
หน�าจอจะแสดง “RPT TRACK”

. RPT FOLDER:

ทุกเพลงที่อยู�ในโฟลเดอร�ที่เลือกจะเล�นอย�างต�อเนื่อง
(CD ที่มี MP3 หรือ WMA เท�าน้ัน) เมื่อกดปุ�ม
หน�าจอจะแสดง “RPT FOLDER”

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-19
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4-20 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ปุ�ม (เล�นแบบสุ�ม):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการเปลี่ยนลำดับการเล�นเพลง ให�กดปุ�ม เพื่อ
เลือกโหมด

CD:

RDM DISC ? RPT DISC

CD ที่มี MP3 หรือ WMA:

RDM DISC ? RDM FOLDER ? RPT DISC

. RPT DISC:

จะ เล�นทุก เพลงใน CD อย�างต�อ เน่ืองตามลำดับ
หน�าจอจะไม� แสดง เครื่องหมาย เม่ือกด ปุ�ม
หน�าจอจะแสดง “RPT DISC”

. RDM DISC:

ทุก เพลงในโฟลเดอร� (CD ท่ีมี MP3 หรือ WMA
เท�านั้น) ของ CD จะเล�นอย�างต�อเน่ืองในลำดับสุ�ม
เมื่อ กด ปุ�ม หน�า จอจะแสดง “RDM DISC”

. RDM FOLDER:

ทุกเพลงที่อยู�ในโฟลเดอร�ที่เลือกจะเล�นอย�างต�อเนื่อง
ในลำดับสุ�ม (CD ท่ีมี MP3 หรือ WMA เท�าน้ัน) เมื่อ
กด ปุ�ม หน�า จอ จะ แสดง “RDM FOLDER”

ปุ�ม (เลื่อน):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อช่ือเพลงแสดงขึ้น แต�ยาวเกินไปไม�สามารถแสดงบน
หน�าจอท้ังหมดได� ในกรณีนี้ ให�กดปุ�มเล่ือนช่ือเพลง เมื่อ
ชื่อเพลงเลื่อนจนสุด หน�าจอจะหยุดเล่ือน และกลับไปท่ี
สถานะแรก

ปุ�ม CD EJECT:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อให� CD เลื่อนออกมา กดปุ�ม CD EJECT

เมื่อกดปุ�ม 2 ครั้ง CD จะถูกดันออกมามากขึ้น และจะ
สามารถนำแผ�นออกได�ง�าย

ถ�า CD ถูกดันออกจากการกดปุ�ม แล�วไม�ได�นำออก
จากช�องใส�แผ�น CD จะกลับเข�าไปในช�องโดยอัตโนมัติ
เพื่อปกป�อง CD

Condition: 'Except for China'/



(113,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (แบบ B)
GUID-B1A5CFB8-327A-44D0-9FA5-8B2D4549C9AF

JVH0677X

1. ปุ�ม DISP (แสดงผล)
2. ปุ�ม RADIO
3. ปุ�มกลางวัน/กลางคืน
4. ปุ�ม MIX
5. ปุ�ม SEEK/Rewind (เร�งไปข�างหลัง)
6. ปุ�ม SEEK/Fast Forward (เร�ง ไป ข�าง หน�า)
7. ปุ�ม SETUP

8. ปุ�ม BACK
9. ปุ�ม CD EJECT
10. ปุ�ม MEDIA
11. ปุ�ม MUTE
12. ปุ�ม POWER/ปุ�มหมุนควบคุมระดับเสียง
13. ปุ�ม RPT
14. ปุ�มบันทึกสถานีวิทยุ

15. ปุ�ม A-Z
16. ปุ�ม ENTER/ปุ�มหมุน MENU

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-21
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4-22 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-31B1BD1F-2F9B-4DF8-9A8E-BE0348B21C83

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

ปุ�ม POWER/ปุ�มหมุนควบคุม VOLUME:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

Power ON/OFF:

กดปุ�ม POWER เพื่อเป�ดระบบเครื่องเสียง

. ระบบจะเป�ดโหมดที่เป�ดค�างไว�เดิมก�อนที่จะป�ดระบบ

. ถ�ามี CD ใส�อยู� หรืออุปกรณ� USB และ/หรือ AUX
เชื่อมต�ออยู�เม่ือระบบป�ดลง ถ�าระบบเป�ดขึ้นอีกครั้ง
โดยท่ีถอดหรือนำอุปกรณ�ออกแล�ว วิทยุจะเป�ดขึ้นมา

กดปุ�ม POWER เพื่อป�ดระบบเครื่องเสียง

การควบคุมระดับเสียง:

หมุนปุ�มควบคุม VOLUME เพื่อควบคุมระดับเสียง

หมุนปุ�มควบคุมตามเข็มนาฬิกา เพ่ือทำให� เสียงดังขึ้น

หมุนปุ�มควบคุมทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให�เสียงเบาลง

ปุ�ม SETUP:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อปรับตั้งค�าเสียง นาฬิกา วิทยุ หรือภาษา ให�ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต�อไปนี้

1. กดปุ�ม

2. หมุนปุ�มหมุน MENU ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็ม
นาฬิกา หน�า จอ จะปรากฎดังต�อ ไป น้ี ตามลำดับ

Audio Setting ? Clock ? Radio Setting ?

Language ? Audio Setting

3. กดปุ�ม ENTER เพื่อเลือกรายการ

การปรับเสียง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กด ปุ�ม และจาก น้ัน เลือกการ ต้ัง ค�า เครื่อง เสียง

หมุนปุ�มหมุน MENU โหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้

Sound ? Aux In ? Speed Volume ? Bass Boost

กดปุ�ม ENTER เพื่อเลือกการตั้งค�าที่ท�านต�องการจะเปลี่ยน
หมุนปุ�ม MENU เพื่อปรับรายการที่เลือก

Sound:

ปรับ Bass, Treble, Balance และ Fade หมุนปุ�ม MENU
จากนั้นกดปุ�ม ENTER เพ่ือเลือกรายการ หมุนปุ�ม MENU
เพื่อปรับการตั้งค�า

. Bass:

เพิ่มหรือลดเสียงเบส
. Treble:

เพิ่มหรือลดเสียงเทรเบิ้ล
. Balance:

ปรับความสมดุลของระดับเสียงระหว�างลำโพงซ�าย
และขวา

. Fade:

ปรับความสมดุลของระดับเสียงระหว�างลำโพงหน�า
และหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)

Aux In:

ปรับระดับเสียงที่ออกจากช�องเสียบ Aux.

Speed Volume:

ปรับระดับเสียงที่ออกจากลำโพงโดยอัตโนมัติโดยสัมพันธ�
กับความเร็วรถยนต�

ปรับการตั้งค�าไปที่ 0 (ศูนย�) เพื่อป�ดการทำงานระดับเสียง
ตามความเร็ว

Bass Boost:

ตั้งระดับเสียงเบสระหว�าง เป�ด หรือป�ด

ถ�าอยู�ในตำแหน�ง "ON" จะเน�นเสียงเบส

หลังจากได�การต้ังค�าท่ีต�องการแล�ว ให�กดปุ�ม หรือ
หลายๆ ครั้ง และรอ 10 วินาทีโดยไม�กดปุ�มอ่ืนใด ๆ

เพื่อออกจากหน�าจอเมนู

การตั้งค�านาฬิกา:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม เพื่อเข�าหน�าจอเมนูการตั้งค�า แล�วเลือก Clock

หมุนปุ�มหมุน MENU โหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้

Set Time ? ON/OFF ? Format ? Set Time

Set Time (ตั้งเวลา):

เลือก “Set Time” แล�วปรับตั้งนาฬิกาดังนี้

จอแสดงชั่วโมงจะเริ่มกะพริบ หมุนปุ�มหมุน MENU เพ่ือ
ปรับต้ังชั่วโมง และกดปุ�ม ENTER จอแสดงนาทีจะเริ่ม
กะพริบ หมุนปุ�มหมุน MENU เพื่อปรับนาทีและกดปุ�ม
ENTER เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค�านาฬิกา

ON/OFF:

ต้ัง ค�า การ แสดง ผล นาฬิกา ให� เป�ด หรือ ป�ด เ ม่ือ ช ุด
เครื่องเสียงป�ด ถ�าต้ังค�าไว� ท่ีตำแหน�ง “ON” นาฬิกาจะ
แสดงขึ้นเมื่อชุดเครื่องเสียงป�ดอยู� เมื่อกดปุ�ม Power หรือ
เมื่อบิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

Format:

เปลี่ยนการแสดงผลนาฬิการะหว�างโหมด 24 ชม. และ 12
ชม.

Condition: 'Except for China'/
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การตั้งภาษา:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม เพื่อ เข�าหน�าจอเมนูการ ต้ังค�า แล�ว เลือก
Language

เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และกดปุ�ม ENTER เม่ือเสร็จแล�ว
หน� า จอ จะ เป ล่ี ยน เป� น ภาษา ท่ี ตั้ ง โดย อัตโน มั ติ

ปุ�มกลางวัน/กลางคืน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม เพ่ือเปล่ียนความสว�างของหน�าจอระหว�าง
โหมดกลางวันและกลางคืน

ปุ�ม MUTE:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม เพื่อทำให�ระบบเครื่องเสียงเงียบ กดปุ�มอีกครั้ง
เพื่อป�ดการเงียบเสียง

ปุ�ม MEDIA:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม เพื่อเล�นอุปกรณ�ท่ีรองรับ เม่ือต�ออุปกรณ�เอา
ไว�

ในแต�ละคร้ังท่ีกดปุ�ม แหล�งท่ีมาของเสียงจะเปลี่ยน
ไปดังนี้

CD ? USB/iPod ? AUX ? CD

แหล�ง ท่ีมาของเสียงที่ ไม� สามารถใช�ได� จะถูกข�ามไป

การใช�งานวิทยุ
GUID-58F18843-7DE5-4C58-B435-3BCE6E192C95

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

ปุ�ม RADIO:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือกดปุ�ม ขณะที่ ระบบเคร่ืองเสียงป�ดอยู� ระบบ
เครื่องเสียงจะเป�ด และวิทยุจะเป�ดขึ้น

เมื่อกดปุ�ม ขณะท่ีกำลังเล�นอย�างอื่นอยู� สิ่งอื่นท่ีเล�น
อ ย ู� จ ะ ห ย ุ ด ล ง แ ล ะ วิ ท ย ุ จ ะ เ ป� ด ขึ้ น ม า แ ท น

สำหรับการเปล่ียนช�วงคลื่นวิทยุ ให�กดปุ�ม จนกว�าจะ
ปรากฏคลื่นวิทยุที่ต�องการ

FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1

ระหว�างการรับคลื่น FM ให�กดปุ�ม ค�างไว�เพื่ออัพเดท
รายการ FM

หม ุน ปุ�ม MENU เพ่ือ เลือก สถานี จาก ราย การ FM

ปุ�ม SEEK:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อปรับคลื่นความถ่ีสถานีด�วยตัวเอง ให�กดปุ�ม หรือ
จนกว�าจะถึงคลื่นความถี่ที่ต�องการ

เม่ือปรับคลื่นความถี่สถานีแบบอัตโนมัติ ให�กดปุ�ม
หรือ ค�างไว� ระบบจะหยุดค�นหาเม่ือพบสถานีท่ีออก
อากาศ

ปุ�ม &1 &2 &3 &4 &5 &6 (ปุ�มบันทึกสถานีวิทยุ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระหว�างการรับสัญญาณวิทยุ กดปุ�มบันทึกสถานีวิทยุไว�
น� อย กว� า 2 วิ น าที เ ลื อก สถา นี วิ ทย ุ ท่ี บั นทึ ก ไว�

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได�สูงสุด
12 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1, FM 2) และ 6 สถานี
สำหรับ AM

การบันทึกความถี่สถานีด�วยตัวเอง:

1. เปล่ียนคลื่นความถี่ไปยังสถานีท่ีต�องการโดยใช�ปุ�ม

2. กดปุ�มบันทึกสถานีวิทยุ &1 - &6 ค�างไว�จนกระทั่ง
ได�ยินเสียงบี๊ป (วิทยุจะเงียบลง เม่ือกดปุ�มบันทึก
สถานีวิทยุ)

3. หมายเลขช�องจะแสดงขึ้น และวิทยุจะกลับมามีเสียง
แสดงว�าได�ทำการบันทึกเรียบร�อยแล�ว

4. ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับปุ�มบันทึกสถานี อ่ืนๆ
ทั้งหมด

ถ�าถอดสายแบตเตอร่ีออก หรือฟ�วส�ของระบบเคร่ืองเสียง
ขาด หน�วยความจำของวิทยุจะถูกลบ ในกรณีดังกล�าว ให�
ตั้งสถานีที่ต�องการใหม�อีกครั้ง

การทำงานของเครื่องเล�น CD
GUID-FA95939A-AF26-414A-BFAF-904E5B83EC9E

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

การใส�แผ�น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใส�แผ�น CD ลงในช�องโดยให�ด�านที่มีฉลากหันขึ้น แผ�น CD
จะถูกดูดเข�าไปในช�องโดยอัตโนมัติ แล�วจะเริ่มเล�นเอง
หลังจากใส�แผ�น CD จำนวนเพลงใน CD และเวลาจะ
ปรากฏขึ้นบนหน�าจอ

ข�อควรระวัง:

ห�ามฝ�นดันแผ�น CD ลงในช�อง เนื่องจากจะทำให�
เครื่องเล�นเสียหายได�

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-23

Condition: 'Except for China'/
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4-24 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

หมายเหตุ:
. เครื่อง เล�น CD สามารถ เล�น แผ�น CD เพลง

ธรรมดา หรือแผ�น CD ที่มีไฟล� MP3/WMA ได�
. ชุดเครื่องเสียงจะตรวจจับโดยอัตโนมัติ ถ�าใส� CD

ที่มีไฟล� MP3/WMA ลงไป และ [MP3CD] จะ
แสดงขึ้น

. ข�อความเตือนการทำงานผิดปกติจะแสดงขึ้น
เมื่อใส�แผ�นที่ไม�สามารถเล�นได� (เช�น แผ�น DVD)
หรือเมื่อเคร่ืองเล�นไม�สามารถอ�าน CD ได� นำ
แผ�นออก และใส�แผ�นอื่นเข�าไป

ปุ�ม MEDIA:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเปลี่ยนโหมด CD กดปุ�ม โดยมี CD อยู�ในเครื่อง
จนกว�าจะเลือกโหมด CD

การดูรายการ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ขณะที่เพลงกำลังเล�น เมื่อกดปุ�ม ENTER หรือปุ�ม จะ
แสดงรายการเพลงที่มีอยู�ในรายการ หมุนปุ�ม MENU เพื่อ
เลือกเพลงจากรายการหรือเพลงท่ีต�องการจะฟ�ง แล�วกด
ปุ�ม ENTER

การค�นหาอย�างเร็ว:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถทำการค�นหาอย�างเร็วในโหมดการดูรายการได�
เพื่อค�นหาเพลงจากรายการ กดปุ�ม A-Z หมุนปุ�มหมุน
MENU ไปยังตัวอักษรตัวแรกของชื่อเพลง แล�วกดปุ�ม
ENTER เมื่อพบ รายการของเพลงที่มีอยู�จะแสดงขึ้น เลือก
แล ะ กด ปุ� ม ENTER เ พ่ื อ เ ล� น เ พล ง ท่ี ต� อ ง ก า ร

ปุ�มเร�งไปข�างหน�า/หลัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม หรือ ค�างไว�เพื่อเร�งเพลงไปข�างหน�าหรือ
ไปข�างหลัง เม่ือปล�อยปุ�ม เพลงจะเล�นท่ีความเร็วปกติ

การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก�อนหน�า:

โดยกดปุ�ม หรือ คร้ังหน่ึง เพลงจะข�ามไปยัง
เพลงต�อไป หรือย�อนกลับไปที่จุดเริ่มต�นของเพลงป�จจุบัน
กดปุ�ม หรือ มากกว�า 1 คร้ังเพื่อข�ามหลาย ๆ
เพลง

การค�นหาในโฟลเดอร�:

ถ�าส่ือที่บันทึกมีโฟลเดอร�ท่ีมีไฟล�เพลงอยู�ภายใน กดปุ�ม
หรือ เพื่อเล�นเพลงในแต�ละโฟลเดอร�ตามลำดับ

เพื่อเลือกโฟลเดอร�ที่ต�องการ:

1. กดปุ�ม ENTER หรือปุ�ม และรายการเพลงใน
โฟลเดอร�ป�จจุบันจะแสดงขึ้น

2. กดปุ�ม

3. หมุนปุ�มหมุน MENU เพ่ือเลือกโฟลเดอร�ท่ีต�องการ

4. กดปุ�ม ENTER เพื่อเข�าโฟลเดอร�ที่ต�องการ กดปุ�ม
ENTER อีกครั้งเพื่อเร่ิมเล�นเพลงแรก หรือหมุนปุ�ม
หมุน MENU และกดปุ�ม ENTER เพื่อเลือกเพลงอ่ืน

ถ�าโฟลเดอร�ป�จจุบันท่ีเลือกไว�มีโฟลเดอร�ย�อย ให�กดปุ�ม
ENTER แล�วหน�าจอใหม�ท่ีมีรายชื่อเพลงในโฟลเดอร�ย�อย
จะแสดงขึ้นมา หมุนปุ�มหมุน MENU เพื่อเลือกโฟลเดอร�
ย�อย แล�วกดปุ�ม ENTER เพื่อเลือก เลือกรายการของ
โฟลเดอร�บนสุดเมื่อมีเพลงบันทึกอยู�ในโฟลเดอร�บนสุด

เพื่อกลับไปยังหน�าจอโฟลเดอร�ก�อนหน�าน้ี กดปุ�ม

ปุ�ม RPT:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กด ปุ�ม และ เพลงป�จจ ุบัน จะ เล�น อย�าง ต�อ เน่ือง

ปุ�ม MIX:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม และทุกเพลงจะเล�นในลำดับสุ�ม

ปุ�ม DISP:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อเล�น CD ท่ีมีข�อมูลชื่ออยู� ชื่อเพลงที่กำลังเล�นอยู�จะ
แสดงขึ้นมา

เม่ือกดปุ�ม ซ้ำ ๆ ในขณะเล�น CD ท่ีมีไฟล� MP3/
WMA/AAC ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงจะแสดงขึ้นมากับ
ชื่อเพลง ดังนี้

ความยาวเพลง ? ชื่อนักร�อง ? อัลบั้ม ? ความยาว
เพลง

รายละเอียดเพลง:

กดปุ�ม ค�าง จะแสดงหน�าจอรายละเอียดโดยรวม กด
ปุ�ม เพื่อกลับไปยังหน�าจอหลักในหน�าจอแสดงโหมด

ปุ�ม CD EJECT:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ขณะที่มี CD อยู� CD จะถูกดันออกมา

เมื่อกดปุ�ม 2 ครั้ง CD จะถูกดันออกมามากขึ้น และจะ
สามารถนำแผ�นออกได�ง�าย

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” จะ
สามารถนำ CD ที่กำลังเล�นอยู�ออกได� อย�างไรก็ตาม ชุด
เครื่องเสียงไม�สามารถทำงานได�

ถ�า CD ถูกดันออกโดยการกดปุ�ม แล�วไม�ได�นำออก

Condition: 'Except for China'/
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จากช�องใส�แผ�นภายใน 8 วินาที CD จะกลับเข�าไปในช�อง
โดยอัตโนมัติ เพื่อปกป�อง CD

การทำงานกับอุปกรณ�ความจำ USB
GUID-0377BEF5-C500-4BE1-AFA5-701D857D1CBC

การทำงานหลักของ USB:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVH0518X

คำเตือน:

ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะขับข่ี
เพราะสามารถทำให�เสียสมาธิ จนทำให�สูญเสียการ
ควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB ลงในช�องเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ� USB ที่เอียง หรือ กลับข�างลง
ในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบเสียหายได� ให�
แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบอย�าง
ถูกต�อง

. ห�ามดึงฝาครอบช�องเสียบ USB (ถ�ามี ติดต้ัง)
ขณะที่ ดึง อ ุปกรณ� USB ออกจากช�อง เสียบ

เพราะอาจทำให�ช�องเสียบและฝาครอบเสียหาย
ได�

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ การดึงสายเคเบิ้ลอาจทำใช�ช�อง
เสียบเสียหาย

โปรดดูจากข�อมูลอุปกรณ�ของผู�ผลิตสำหรับการใช�งาน
อย�างเหมาะสมและดูแลอุปกรณ�

ช�องเสียบ USB จะอยู�เหนือกล�องเก็บของ เป�ดฝาและเสียบ
อ ุปกรณ� ความ จำ USB เข�า กับ ช�อง เสียบ เม่ือ ระบบ
เครื่อง เสียงทำงาน ระบบจะเปล่ียนเป�นโหมดอุปกรณ�
ความจำ USB โดยอัตโนมัติ

ถ�าระบบป�ดลงขณะที่อุปกรณ�ความจำ USB กำลังเล�นอยู�
หากกดปุ�มหมุน Power/VOL ระบบจะเร่ิมเล�นอุปกรณ�
ความจำ USB

การทำงานต�อไปนี้ จะ เหมือน กับการทำงานหลักของ
เคร่ืองเสียงสำหรับ CD สำหรับรายละเอียด โปรดดู ท่ี “
ก า ร ทำ ง าน ของ เ ค รื่ อ ง เ ล� น CD ” (หน� า 4 - 2 3 )

. การดูรายการ

. การค�นหาอย�างเร็ว

.

. MIX (เล�นแบบสุ�ม)

. RPT (เล�นซ้ำ)

. การค�นหาในโฟลเดอร�

ปุ�ม MEDIA:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพ่ือเปล่ียนโหมด USB กดปุ�ม โดยมี USB เชื่อมต�อ
อยู�จนกว�าจะเลือกโหมด USB

ปุ�ม DISP:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อเล�นเพลงที่ มีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู� ชื่อ
เพลงท่ีกำลัง เล�นอยู� จะแสดง ข้ึนมา ถ�าไม�มีแท็ก แล�ว
ข�อความเตือนจะแสดงขึ้นมา

เม่ือกดปุ�ม ซ้ำ ๆ ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมากับชื่อเพลง ดังนี้:

ความยาวเพลง ? ชื่อนักร�อง ? อัลบั้ม ? ความยาว
เพลง

รายละเอียดเพลง:

กดปุ�ม ค�าง จะแสดงหน�าจอรายละเอียดโดยรวม กด
ปุ�ม เพื่อกลับไปยังโหมดหน�าจอหลักในหน�าจอแสดง

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-25
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แจ็กเสียบ Aux
GUID-E8D6768D-53F6-4315-B5EF-0657BAE064E9

JVH0711X

แจ็กเสียบ AUX จะอยู�เหนือกล�องเก็บของ แจ็กเสียบ AUX
จะรับสัญญาณเสียงสัญญาณเข�าอนาล็อกมาตรฐานจาก
อุปกรณ� เช�น เคร่ืองเล�นเทป/เคร่ืองเล�น CD เคร่ืองเล�น
MP3 หรือ โน�ตบุ�ค

กดปุ�ม เพื่อเล�นอุปกรณ�ที่รองรับ เมื่อเสียบเข�าท่ี
แจ็ก AUX แล�ว

นิสสันแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
เสียบอุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเคร่ืองเสียง เพลงอาจ
เ ล� น ไ ม� เ ป� น ปกติ เ ม่ื อ ใ ช� ส า ย เ สี ยบ แบบ โม โน

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
CD/USB

GUID-2A993BFB-C332-4B64-B184-5EAB43509150

CD
GUID-C21429B4-CD0C-45D2-9884-3508764289BC

SAA0451

. จับบริเวณขอบแผ�น ห�ามจับบนผิวหน�าของแผ�น หรือ
งอแผ�น

. เก็บแผ�นในกล�องเมื่อไม�ใช�งาน

. ในการทำความสะอาด ให�ใช�ผ�าท่ีสะอาดและนุ�มเช็ด
พื้นผิวของแผ�นจากตรงกลางไปยังขอบ ห�ามเช็ดแผ�น
วนเป�นวง

ห�าม ใช� น้ำยา ทำ ความ สะอาด แผ�น ทั่ วไป หรือ
แอลกอฮอล�ที่ใช�ในโรงงานอุตสาหกรรม

. บริเวณขอบนอกและขอบในของแผ�นที่ยังใหม�อาจยัง
ขรุขระอยู� ใช�ด�านข�างของปากกาหรือดินสอขัดบริเวณ
ขอบนอกและขอบใน เพื่อลบความขรุขระ

อุปกรณ�ความจำ USB (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-FA91671C-7F42-4A20-B2A1-BE3D359EE963

. ห�ามสัมผัสบริเวณขั้ว ของอุปกรณ� ความจำ USB

. ห�ามวางวัตถุ ท่ีหนักลงบนอุปกรณ�ความจำ USB

. ห�างวางอุปกรณ�ความจำ USB ในบริเวณที่มีความชื้น
สูง

. ห�ามเก็บอุปกรณ�ความจำ USB ให�รับแสงแดดโดยตรง

. ห�าม เท ของเหลว ลง บน อ ุปกรณ� ความ จำ USB

ด ู ท่ี ค ู�มือ การ ใช� งาน อ ุปกรณ� ความ จำ USB สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สวิตช�บนพวงมาลัยสำหรับควบคุม
เครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-ADDB0565-4BE6-4B8E-BA8C-E9DFEA81F877

JVH0005X

แบบ A
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JVH0189X

แบบ B

JVH0670X

แบบ C
1. สวิตช�เลือก SOURCE
2. สวิตช�ควบคุม VOLUME
3. สวิตช�เปลี่ยนคลื่น

สามารถส่ังงานระบบเคร่ืองเสียงได�โดยใช�ปุ�มควบคุมบน
พวงมาลัย

สวิตช�เลือก SOURCE
GUID-6D0465BB-4C94-4B46-A2E6-DA3F2F22377B

กดสวิตช� SOURCE เพื่อเปลี่ยนโหมดไปเป�นแหล�งที่มา
ของเสียงที่มีอยู�

สวิตช�ควบคุม VOLUME
GUID-E03541E9-1079-4729-9D2E-AC9BB52348C3

กดสวิตช�ควบคุม VOLUME ขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลด
เสียง

สวิตช�เปลี่ยนคลื่น
GUID-D69C36B4-0185-42FE-9741-DC91EF695EAF

การเปลี่ยนหน�วยความจำ (วิทยุ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช�เปลี่ยนคลื่นน�อยกว�า 1.5 วินาที เพื่อเปลี่ยนไปยัง
คลื่นที่ตั้งไว�ถัดไป หรือก�อนหน�า

การค�นหาคลื่น (วิทยุ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช�เปลี่ยนคลื่นมากกว�า 1.5 วินาที เพื่อเปลี่ยนไปยัง
สถานีถัดไป หรือก�อนหน�า

APS (ค�นหารายการอัตโนมัติ) FF, APS REW (CD):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช�เปลี่ยนคลื่นเป�นเวลาน�อยกว�า 1.5 วินาทีเพื่อกลับ
ไปยังช�วงเร่ิมต�นของรายการป�จจุบัน หรือ ข�ามไปยังราย
การถัดไป กดหลายๆ ครั้งเพื่อข�ามกลับไปรายการก�อนหน�า
หรือข�ามผ�านรายการป�จจุบัน

USB (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. เลื่อนหมายเลขเพลงขึ้นหรือลง โดยการกดข้ึน/ลง
เป�นเวลาน�อยกว�า 1.5 วินาที

. เล่ือนหมายเลขโฟลเดอร�ขึ้นหรือลง โดยการกดขึ้น/
ลงเป�นเวลามากกว�า 1.5 วินาที

GUID-C4FD2A6E-3A99-4141-A76F-EFE3E3E25990

เมื่อติดต้ังวิทยุ CB วิทยุสมัครเล�นหรือโทรศัพท�ในรถยนต�
ไว� ให�แน�ใจว�าดูข�อควรระวังดังต�อไปนี้แล�ว ไม� เช�นน้ัน
อุปกรณ�ท่ีติดตั้งใหม�อาจส�งผลต�อระบบควบคุมเคร่ืองยนต�
และอุปกรณ�ไฟฟ�าอื่น ๆ

ข�อควรระวัง:

. เก็บ เสา อากาศ ให� ห� าง จาก โม ด ุล ควบค ุม
อิ เ ล็ก ทรอ นิก ให� มาก ที่ ส ุด เท� า ที่ จะ ทำได�

. ให�สายไฟเสาอากาศอยู� ห�างจากชุดสายไฟ
ควบคุมเคร่ืองยนต�อย�างน�อย 20 ซม. (8 นิ้ว)
ห�ามวางสายไฟเสาอากาศไว�ข��าง ๆ ชุดสายไฟ
ทุกชนิด

. ปรับ อัตราส�วน คลื่น นิ่ง ตามที่ ผ ู� ผลิต แนะนำ

. เชื่อมต�อสายกราวด�จากตัว วิทยุ เข�ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-27
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GUID-4CF5C870-BACE-4CDD-8EE9-B1E1DFAB1F8F

คำเตือน:

. ใช�โทรศัพท�หลังจากได�หยุดรถในที่ปลอดภัยแล�ว
ถ�าท�านจำเป�นต�องใช�โทรศัพท�ในขณะที่ขับขี่ ให�
ใช�ความระมัดระวังอย�างมากตลอดเวลาเพื่อให�มี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ถ�า ท�านพบ ว�า ไม� สามารถ ใช� สมาธิ เต็มที่ ใน
การบังคับควบคุมรถในขณะที่ใช�โทรศัพท� ให�ขับ
รถ ไป จอด ใน สถานที่ ปลอดภัย ก�อน การ ใช�
โทรศัพท�

ข�อควรระวัง:

ใช�โทรศัพท�หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� เพื่อหลีกเลี่ยง
การสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่รถยนต�

รถยนต� ของ ท� าน ติด ต้ัง ระบบ โทรศัพท� แฮนด� ฟรี
Bluetooth® ไว� ถ�าหากท�านเป�นเจ�าของโทรศัพท�มือถือที่
สามารถ ใช� งาน Bluetooth® ได� ท�านสามารถ ต้ังค�า
โทรศัพท�มือถือให�เช่ือมต�อกับโมดุลโทรศัพท�ในรถยนต�
แบบไร�สายได� ด�วยเทคโนโลยีไร�สายของ Bluetooth®

ท�านสามารถโทรออกหรือ รับสายโทรศัพท� ได� ถึงแม�
โทรศัพท�มือถือจะยังอยู�ในกระเป�า

ทันทีที่โทรศัพท�มือถือถูกจับเข�าคู� กับโมดุลโทรศัพท�ใน
รถยนต� ไม�จำเป�นต�องผ�านกระบวนการเช่ือมต�อโทรศัพท�
มือถือ โทรศัพท�มือถือจะเชื่อมต�อเข�ากับโมดุลโทรศัพท�ใน
รถยนต�โดยอัตโนมัติ เมื่อบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง
“ON” เม่ือเป�ดใช�งานโทรศัพท�มือถือท่ีลงทะเบียนไว�แล�ว
ในรถยนต�

ท�านสามารถลงทะเบียนโทรศัพท�มือที่ใช�งาน Bluetooth®

ท่ีแตกต�างกันได�ถึง 5 เครื่องกับโมดุลโทรศัพท�ในรถยนต�

อย�างไรก็ตาม ในแต�ละครั้งท�านสามารถใช�โทรศัพท�ได�แค�
เครื่องเดียว

เมื่อสนทนา ระบบเคร่ืองเสียงและไมโครโฟน (ติดตั้งอยู�ที่
เพดานหน�ากระจกมองหลัง) จะทำให�ใช�งานการส่ือสาร
แฮนด�ฟรีได�

ถ�า ระบบ เครื่อง เสียงถูก ใช� งานอยู� ในขณะ ท่ีมี การ ใช�
โทรศัพท� โหมดเครื่องเสียงจะเงียบลงจนกระทั่งการใช�
โทรศัพท�หยุดไป

ก�อนการใช�ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® โปรด
จดจำสิ่งต�าง ๆ ต�อไปนี้

. ฟ�ง ก�ชั่น การ ส่ือสาร ไร� สาย LAN (Wi-Fi) และ
Bluetooth® ใช�คลื่นความถี่ร�วมกัน (2.4 GHz) การใช�
ฟ�งก�ชั่น Bluetooth® และการส่ือสารไร�สาย LAN ใน
เวลาเดียวกัน อาจส�งผลให�การส่ือสารช�าลงหรือขาด
ไปและเป�นสาเหตุให�เกิดเสียงอันไม�พึงประสงค�ได� จึง
ขอแนะนำว�าให�ท�านป�ดฟ�งก�ชั่นการสื่อสารไร�สาย LAN
(Wi -F i ) ใน ขณะ ที่ ใช� ฟ� ง ก� ช่ั น B lue too th®

. ติดตั้งการเชื่อมต�อแบบไร�สายระหว�างโทรศัพท�มือถือ
เข�ากับโมดุลโทรศัพท�ในรถยนต�ก�อนการใช�งานระบบ
โทรศัพท�แฮนดฟรี Bluetooth

. โมดุลโทรศัพท�ในรถยนต�อาจไม�รู�จักโทรศัพท�มือถือที่
มี Bluetooth® บางเครื่อง

. ท�านจะไม�สามารถใช�ระบบโทรศัพท�แบบแฮนด�ฟรีได�
ภายใต�เงื่อนไขต�อไปนี้:
— รถยนต� ของท�าน อยู� ใน พ้ืนท่ี นอก เขตบ ริ การ

โทรศัพท�
— รถยนต� ของท�านอยู� ใน พ้ืนที่ ท่ี ยากต�อการ รับ

คล่ืนวิทยุ เช�น อยู� ภายในอุโมงค�, โรงจอดรถ
ใต�ดิน, ข�างหลัง ตึกสูง หรือ อยู� ใน เขตภูเขา

— โทรศัพท�ของท�านถูกล็อกไม�ให�โทรได�
. เมื่อคลื่นวิทยุไม�ดีหรือเสียงรอบๆ ดังเกินไป อาจทำให�

ไม�ได�ยินเสียงคู�สนทนาชัดเจนในขณะใช�โทรศัพท�
. หลังจากที่สวิตช�กุญแจเพิ่งถูกบิดไปยังตำแหน�ง “ON”

จะ ไม� สามารถ รับ โทรศัพท� ได� ใน ช�วง เวลา ส้ันๆ
. ห�ามวางโทรศัพท�มือถือในพ้ืนท่ีท่ีมีโลหะล�อมรอบ

หรือ ห�างไกลจากโมดุลโทรศัพท� ในรถยนต� เพื่อ
ป�องกันความเสื่อมของคุณภาพโทนเสียง และ การขัด
ขวางสัญญาณการเชื่อมต�อแบบไร�สาย

. ใน ขณะ ท่ี โทรศัพท� มือ ถือ ถ ูก เชื่ อม ต�อ เข� า กับ
เทคโนโลยีไร�สาย Bluetooth® พลังงานแบตเตอร่ี
ของ โทรศัพท� มือ ถือ อาจ หมด เ ร็ว ขึ้น กว� า ปกติ

. ถ�าระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® ไม�สามารถ
ทำงานได�อย�างปกติ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

. โทรศัพท�มือถือหรืออุปกรณ�บางตัวอาจทำให�เกิดเสียง
รบกวน หรือเสียงหึ่งออกมาจากลำโพงเครื่องเสียงได�
การเก็บอุปกรณ�ต�างๆ ในบริเวณท่ีต�างกันอาจช�วยลด
หรือกำจัดเสียงรบกวนได�

. โปรดดูคู�มือการใช�งานโทรศัพท�มือถือเกี่ยวกับขั้นตอน
การจับคู� โทรศัพท�ของท�านกับอุปกรณ� , การชาร�จ
แบตเตอรี่, เสาสัญญาณโทรศัพท�, ฯลฯ

. เสาสัญญาณท่ีแสดงบนหน�าจอเครื่องเสียงจะแสดง
ผลไม�ตรงกับเสาสัญญาณแสดงผลของโทรศัพท�บาง
เครื่อง

. รักษาความเงียบภายในห�องโดยสารให�มากที่สุดเท�าที่
จะเป�นไปได� เพื่อให�ได�ยินเสียงโทรศัพท�ชัดเจน และ
ลดการเกิดเสียงสะท�อนด�วย

. ถ�าหากการรับสัญญาณระหว�างผู�ใช�โทรศัพท�ไม�ชัดเจน
ให�ปรับระดับเสียงเข�าหรือออก อาจจะช�วยให�การรับ
สัญญาณชัดเจนขึ้น

ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®

(ถ�ามีติดตั้ง)
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. ชุดอุปกรณ�การส่ือสารไร�สายแฮนด�ฟรีสำหรับใช�งาน
ใน รถยนต� ต� อ ง ทำงาน ควบค ู� กั บ เทคโนโลยี
Bluetooth® เป�นหลัก
— ความถี่: 2402 MHz - 2480 MHz
— การจ�ายไฟฟ�า: 4.14 dBm E.I.R.P
— การปรับเสียง: FHSS GFSK 8DPSK, p/4DQPSK
— จำนวนช�องสัญญาณ: 79
— ไม�สามารถใช�อุปกรณ�ไร�สายนี้ กับบริการใดๆ ท่ี

เกี่ยวข�อง กับความปลอดภัย ได� เพราะอาจมี
สัญญาณวิทยุรบกวน

ข�อมูลระเบียบข�อบังคับ
GUID-F538DF71-C8E4-49C4-9F87-C92814881EA1

เครื่องหมายทางการค�า Bluetooth®
GUID-04CF2A8D-EA5D-4E3A-A187-234E82DF9EB0

Bluetooth® เป�นเครื่องหมายทาง
การค�าของ Bluetooth SIG, Inc.
และให�อำนาจในการใช�สิทธิบัตรแก�
บริษัท Visteon

คำแถลงการณ�ของ CE
GUID-79F80538-3F06-4307-96DD-16A0AA602EF5

เพราะฉะน้ัน บริษัท "Yangfeng Visteon Automotive
Electronics จำกัด" และบริษัท Clarion” จึงขอประกาศว�า
ชุดอุปกรณ� Bluetooth ในรถยนต�ระบบ AV นี้ได�ปฏิบัติตาม
ข�อกำหนดที่จำเป�นและข�อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องตามกฎ
บัญญัติ 1999/5/EC

NSY0105

การใช�ระบบ
GUID-9F3AB654-59D5-44EA-A1ED-1589B56A0DA7

JVH0188X

1. ปุ�มควบคุมระดับเสียง -/+
เพิ่มหรือลดระดับเสียงจากระบบ

2. ปุ�ม PHONE SEND
3. ปุ�ม PHONE END
4. ปุ�ม SEEK /
5. ไมโครโฟน

การตั้งค�า
GUID-D8116D85-7CF2-45F1-B627-53F973F2209A

การเลือกภาษา:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ท�านสามารถส่ือสารด�วยการใช�ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี
Bluetooth® ได�ทั้งภาษาอังกฤษ, อารบิก, จีนกลาง,
รัสเซีย หรือเกาหลี สำหรับการเปลี่ยนภาษา ให�ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต�อไปนี้

1. กดปุ�ม ค�างไว�เป�นเวลานานกว�า 5 วินาที

2. ระบบจะออกเสียง: “Press the PHONE END (
) button to select a different language.”

3. กดปุ�ม

4. ระบบจะออกเสียงภาษาที่ท�านกำลังใช�อยู�และแจ�งตัว
เลือกภาษาอื่น กดปุ�ม SEEK / เพื่อ

เลือกภาษาอื่น

หมายเหตุ:
ท�าน ต�อง เ ลือก กด ปุม หรือ ปุ�ม
ภายใน 5 วินาที เพื่อเปลี่ยนภาษา

5. ถ�าหากท�านไม�ต�องการเปลี่ยนภาษา ห�ามกดปุ�มใดๆ
ท้ังส้ิน หลังจาก 5 วินาที ระบบ VR จะดับลง และ
ภ าษา ท่ี ท� า น ก ำ ลั ง ใช� อ ย ู� จ ะ ไ ม� ถ ู ก เ ปลี่ ย น

ขั้นตอนการจับคู�:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม PHONE SEND ระบบจะแจ�งให�ท�าน
จับคู�โทรศัพท�เครื่องใหม�

2. ครั้งแรกในการจับคู�จากโทรศัพท�มือถือจะต�องมีการ
ป�อนรหัส PIN สำหรับจับคู�กับโทรศัพท�มือถือที่ใช�งาน
Bluetooth® ให�ป�อนรหัส “1234”

รหัสที่ใช�จะเป�น “1234” ทุกครั้ง ไม�ว�าจะต�องจับคู�กับ
โทรศัพท�จำนวนเท�าไหร�ก็ตาม ขั้นตอนการจับคู�ของ
โทรศัพท�มือถือแตกต�างกันออกไปขึ้นอยู�กับผู�ผลิต
โทรศัพท� แต�ละ ย่ีห�อ กร ุณาดู ท่ี ค ู�มือ การ ใช� งาน
โทรศัพท� มือ ถือ ของท�านสำหรับ ข�อม ูล เพ่ิม เติม

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-29
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4-30 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

3. หลังจากได�ยินเสียงระบบ “Please say a name for
the phone.” (กรุณาพูดชื่อสำหรับโทรศัพท�) ให�พูด
ชื่อสำหรับโทรศัพท�ทันที ถ�าหากชื่อยาวเกินไป อาจ
จะไม�ได�ถูกลงทะเบียนเต็มชื่อ

4. ระบบจะแจ�งท�านว�า โทรศัพท�ได�ลงทะเบียนเรียบร�อย
แล�ว

การลงทะเบียนโทรศัพท�เพิ่มเติม:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ท�านสามารถลงทะเบียนโทรศัพท�มือที่ใช�งาน Bluetooth®

ท่ีแตกต�างกันได�ถึง 5 เครื่องกับโมดุลโทรศัพท�ในรถยนต�
อย�างไรก็ตาม ในแต�ละครั้งท�านสามารถใช�โทรศัพท�ได�แค�
เครื่องเดียว

1. กด ปุ�ม PHONE SEND และ ปุ�ม SEEK
/ เพื่อเลือก “Connect Phone”

(การเชื่อมต�อโทรศัพท�) หลังจากน้ันกดปุ�ม PHONE
SEND

2. กด ปุ�ม SEEK / เพื่ อ เ ลือก “Add
Phone” (เพ่ิมโทรศัพท�) และหลังจากนั้นกด ปุ�ม
PHONE SEND

3. ระบบจะแจ�งให�จับคู�จาก Bluetooth®ในโทรศัพท�
มือถือและแจ�งให�ป�อนรหัส PIN เพื่อจับคู�โทรศัพท�ใน
ค ร้ั ง แ ร ก ที่ ใ ช� ง า น ใ ห� ป� อ น ร หั ส “ 1 2 3 4 ”

ขั้นตอนการจับคู�ของโทรศัพท�มือถือแตกต�างกันออก
ไปขึ้นอยู�กับผู�ผลิตโทรศัพท�แต�ละยี่ห�อ กรุณาดูที่ คู�มือ
การใช�งานโทรศัพท�มือถือของท�านสำหรับข�อมูลเพ่ิม
เติม

4. หลังจากได�ยินเสียงระบบ “Please say a name for
the phone.” (กรุณาพูดชื่อสำหรับโทรศัพท�) ให�พูด
ชื่อสำหรับโทรศัพท�ทันที ถ�าหากชื่อยาวเกินไป อาจ
จะไม�ได�ถูกลงทะเบียนเต็มชื่อ

5. ระบบจะแจ�งท�านว�า โทรศัพท�ได�ลงทะเบียนเรียบร�อย
แล�ว

การเลือกโทรศัพท�ที่ได�ลงทะเบียนแล�ว:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กด ปุ�ม PHONE SEND และ ปุ�ม SEEK
/ เพื่อเลือก “Connect Phone”

(การเชื่อมต�อโทรศัพท�) หลังจากน้ันกดปุ�ม PHONE
SEND

2. กด ปุ�ม SEEK / เพ่ือ เลือก “Select
Phone” (เลือกโทรศัพท�) และหลังจากนั้นกดปุ�ม
PHONE SEND

3. กดปุ�ม SEEK / ในแต�ละคร้ังท่ีปุ�มถูก
กด ระบบจะออก เสียง ช่ือ โทรศัพท� ให� เลือก ช่ือ
โทรศัพท�ที่ท�านต�องการใช�

4. กดปุ�ม PHONE SEND เพ่ือสิ้นสุดการเลือก

การลบโทรศัพท�ที่ได�ลงทะเบียนไว�แล�ว:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กด ปุ�ม PHONE SEND และ ปุ�ม SEEK
/ เพื่อเลือก “Connect Phone”

(การเชื่อมต�อโทรศัพท�) หลังจากน้ันกดปุ�ม PHONE
SEND

2. กดปุ�ม SEEK / เพื่อ เลือก “Delete
Phone” (ลบโทรศัพท�) และหลัง จาก น้ันกด ปุ�ม
PHONE SEND

3. กดปุ�ม SEEK / ในแต�ละคร้ังท่ีปุ�มถูก
กด ระบบจะออก เสียง ช่ือ โทรศัพท� ให� เลือก ช่ือ
โทรศัพท�ที่ท�านต�องการลบ

4. เม่ือ ระบบถามว�าท�านต�องการลบหรือ ไม� กด ปุ�ม
PHONE SEND ถ�าหากต�องการยกเลิกการลบ
ให�กดปุ�ม PHONE END

5. ระบบจะถามการยืนยันการลบ เพื่อลบโทรศัพท�ที่ต�อง
การลบ ให�กดปุ�ม PHONE SEND อีกคร้ัง

หมายเหตุ:

เมื่อท�านลบโทรศัพท� สมุดโทรศัพท�ที่บันทึกไว� ใน
เครื่องก็จะถูกลบไปด�วย
เป�ด/ป�ด Bluetooth®:

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม PHONE SEND ค�างไว�จนกระทั่งระบบ
ออก เสียง ว�า “Sett ings menu” (การ ต้ัง เมน ู)

2. กดปุ�ม SEEK / เพื่อเลือก Bluetooth
เป�ด หรือ ป�ด

3. เพื่อเป�ด/ป�ดระบบโทรศัพท�แบบแฮนด�ฟรี Bluetooth®

กดปุ�ม PHONE SEND

เมื่อ Bluetooth® ป�ดอยู� ท�านไม�สามารถรับหรือโทรออก
โดยใช�โหมดแฮนด�ฟรีได� รวมทั้งท�านจะไม�สามารถเข�าถึง
ข�อมูลในสมุดโทรศัพท�ได�ด�วย

สมุดโทรศัพท�
GUID-150FEEBC-45AC-4678-841D-6AAEEC550327

สมุดโทรศัพท�บรรจุข�อมูลได�ถึง 40 ช่ือสำหรับโทรศัพท�
แต�ละเครื่องที่จับคู�กับระบบ

หมายเหตุ:

โทรศัพท�จะมีสมุดโทรศัพท�แยกเป�นของมันเองใน
แต�ละเครื่อง ท�านไม�สามารถเข�าถึงข�อมูลในสมุด
โทรศัพท�ของเคร่ือง A ได� ถ�าท�านกำลังเช่ือมต�อกับ
โทรศัพท�เครื่อง B อยู�
การเพิ่มรายการใหม�:

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ฟ�งก�ชั่นนี้ไม�ทำงานในขณะขับขี่
1. กด ปุ�ม PHONE SEND และ ปุ�ม SEEK

/ เพื่อเลือก “PHONEBOOK” (สมุด
โทรศัพท�) หลังจากนั้นกดปุ�ม PHONE SEND
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2. กดปุ�ม SEEK / เพื่อเลือก “Transfer
Entry” (ถ�ายโอนรายการ) และหลังจากน้ันกดปุ�ม
PHONE SEND

3. เมื่อ ระบบพูด ว�า “Please transfer the phone
number from your handset.” (กรุณาถ�ายโอน
หมายเลขโทรศัพท�จากมือถือของท�าน) ให�ทำการส�ง
ข�อม ูล จาก สม ุด โทรศัพท� ของ ท�าน ไป ยัง ระบบ

ขั้นตอนการส�งถ�ายหน�วยความจำจากโทรศัพท�มือถือ
ที่ใช�งาน Bluetooth® แตกต�างกันไป ขึ้นอยู�กับผู�ผลิต
โทรศัพท� แต�ละ ย่ีห�อ กร ุณาดู ท่ี ค ู�มือ การ ใช� งาน
โทรศัพท� มือ ถือ ของท�านสำหรับ ข�อม ูล เพ่ิม เติม

4. เมื่อระบบพร�อมแล�ว ให�พูดชื่อท่ีท�านต�องการเพ่ิมใน
รายการใหม�

พูดโดยใช�เสียงธรรมชาติโดยไม�ต�องหยุดระหว�างคำ

5. เม่ือระบบให�ท�านพูดช่ือซ้ำอีกครั้ง ให�ท�านพูดช่ืออีก
ครั้ง

6. กดปุ�ม PHONE SEND เพื่อทำรายการใหม�ต�อ
หรือกดปุ�ม PHONE END เพ่ือหยุดการทำงาน
ของโหมดโทรศัพท�นี้

การลบ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ฟ�งก�ชั่นนี้ไม�ทำงานในขณะขับขี่
1. กด ปุ�ม PHONE SEND และ ปุ�ม SEEK

/ เพื่อเลือก “PHONEBOOK” (สมุด
โทรศัพท�) หลังจากนั้นกดปุ�ม PHONE SEND

2. กดปุ�ม SEEK / เพื่อ เลือก “Delete
Entry” (ลบรายการ) และหลังจากนั้นกดปุ�ม PHONE
SEND

3. กดปุ�ม SEEK / และเลือกรายการชื่อใน
สมุดโทรศัพท�ที่ท�านต�องการลบ

4. เมื่อระบบถามว�าท�านต�องการลบรายชื่อผู�ติดต�อหรือไม�
กดปุ�ม PHONE SEND ถ�าหากต�องการยกเลิก
ก า ร ล บ ใ ห� ก ด ปุ� ม P H O N E E N D

5. ระบบจะถามการยืนยันการลบ

6. เพื่อลบรายชื่อผู�ติดต�อที่ต�องการลบ ให�กดปุ�ม PHONE
SEND อีกครั้ง

7. กดปุ�ม PHONE SEND เพ่ือทำการลบต�อ
หรือกดปุ�ม PHONE END เพ่ือหยุดการทำงาน
ของโหมดโทรศัพท�นี้

การโทรออก
GUID-103CAEDF-986A-4451-81D3-C6320BFDAF44

สมุดโทรศัพท�:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กด ปุ�ม PHONE SEND และ ปุ�ม SEEK
/ เพื่อเลือก “CALL” หลังจากนั้นกดปุ�ม

PHONE SEND

2. กด ปุ�ม SEEK / เพื่ อ เลือก “L is t
Name” (บัญชี ราย ชื่อ) และ หลัง จาก น้ัน กด ปุ�ม
PHONE SEND

3. กดปุ�ม SEEK / และเลือกรายการชื่อใน
สมุดโทรศัพท�ที่ท�านต�องการโทร เมื่อระบบตอบรับชื่อ
แล�ว จะเริ่มทำการโทรออก

การต�อเลขหมายซ้ำ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กด ปุ�ม PHONE SEND และ ปุ�ม SEEK
/ เพื่อเลือก “CALL” หลังจากนั้นกดปุ�ม

PHONE SEND

2. กดปุ�ม SEEK / เพื่อเลือก “Redial” (
การต�อเลขหมายซ้ำ) และหลังจากนั้นกดปุ�ม PHONE
SEND

3. กดปุ�ม PHONE SEND และหลังจากน้ันระบบ
จะเริ่มทำการโทรออก

แป�นพิมพ�โทรศัพท�มือถือ Bluetooth®:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ท�านสามารถทำการโทรโดยการทำงานบนโทรศัพท�มือถือ
ที่จดทะเบียนกับโมดุลโทรศัพท�ในรถยนต�เพื่อใช�โทรศัพท�
ระบบแฮนด�ฟรี

สิ้นสุดการโทร:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม PHONE END ที่อยู�บนพวงมาลัย หรือ ปุ�มป�ด
บนโทรศัพท�มือถือ

การรับหรือปฏิเสธสายเรียกเข�า
GUID-74512CCE-7F86-4315-B7C6-C4F6B296E43A

เมื่อท�านได�ยินเสียงสัญญาณเรียกเข�า กดปุ�ม PHONE
SEND บนพวงมาลัย

ถ�าท�านไม�ต�องการรับสายเมื่อได�ยินเสียงสัญญาณเรียกเข�า
ให�กดปุ�ม PHONE END

การโอนสายโทรศัพท�
GUID-FC8FEFA6-DF55-44C6-B2AF-627936446C67

ในขณะท่ีทำการโทร กดปุ�ม PHONE SEND เพ่ือ
สับ เปลี่ ยน การ โทร จาก ระบบ โทรศัพท� แฮนด� ฟรี
Bluetooth® เป�นระบบโทรศัพท�มือถือเม่ือต�องการความ
เป�นส�วนตัว

กดปุ�ม PHONE SEND อีกครั้ง เพ่ือกลับไปยัง
โหมดแฮนด�ฟรี

โทรศัพท�มือถือที่ใช� Bluetooth® บางเครื่องอาจจะไม�
สามารถเปล่ียนกลับไปเป�นโหมดแฮนด�ฟรีได� กรุณาดูท่ี
คู�มือการใช�งานโทรศัพท�มือถือของท�านสำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต�อกลับ

เม่ือสวิตช�กุญแจถูกบิดไปยังตำแหน�ง “OFF” และบิดกลับ
ไปยังตำแหน�ง “ON” อีกคร้ัง ระบบจะเปลี่ยนเป�นโหมด
แฮนด�ฟรีอัตโนมัติเหมือนกับเป�นการต้ังค�าโดยอัตโนมัติ

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-31
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5-2 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-9D7B988A-7AAC-4994-A4EC-3E5AFC2009B4

ในระหว�าง 1,600 กม. (1,000 ไมล�) แรก ให�ทำตาม
คำแนะนำเหล�าน้ี เพ่ือให�เครื่องยนต�มีประสิทธิภาพสูงสุด
และให�แน�ใจว�ารถของท�านจะประหยัดและเชื่อถือได�ใน
อนาคต ไม� เช� น น้ัน จะ ทำให� อาย ุ การ ใช� งาน และ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต�ลดลง

. ไม�ควรขับรถด�วยความเร็วคงที่เป�นระยะเวลานานไม�ว�า
จะเร็วหรือช�า

. อย�าให�เครื่องยนต�ทำงานเกิน 4,000 รอบ/นาที

. อย�าเร�งเครื่องยนต�จนถึงความเร็วรอบสูงสุดในแต�ละ
เกียร�

. อย�าออกตัวอย�างรวดเร็ว

. อย�า เหยียบ เบรก อย�าง ร ุนแรง เท� า ที่ จะ ทำได�

GUID-FB3F1F63-B2DF-4823-B4E2-00BC901A3876

คำเตือน:

ลักษณะการขับเคล่ือนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย�าง
เ ห็น ได� ชัด ถ� า มี การ เ พ่ิม น้ำ หนัก บรรท ุก และ
การกระจายน้ำหนัก รวมทั้งการเพิ่มอุปกรณ�เสริม
(ข�อต�อรถพ�วง แร็คหลังคา ฯลฯ) ท�านต�องปรับเปลี่ยน
ร ู ป แบบ ของ การ ขับ และ ความ เ ร็ ว ที่ ใช� ตาม
สภาพแวดล�อม โดย เฉพาะ เม่ือบรรทุกของหนัก
จำเป�นต�องลดความเร็วลงให�เพียงพอ

. ให�แน�ใจว�าบริเวณรอบรถไม�มีสิ่งกีดขวาง

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด�วยตาเปล�า วัด
และตรวจสอบว�าแรง ดันลมยางเหมาะสมหรือไม�

. ตรวจสอบว�ากระจกหน�าต�างทุกบานและไฟทุกดวง
สะอาด

. ปรับตำแหน�งเบาะนั่งและหมอนพิงศีรษะ

. ปรับตำแหน�งกระจกมองหลังและกระจกมองข�าง

. คาดเข็มขัด นิรภัยทั้งคนขับและผู� โดยสารทั้งหมด

. ตรวจสอบว�าประตูทุกบานป�ด

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต�างๆ เมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

. ส่ิงที่ต�องบำรุงรักษาในหมวด “8. การซ�อมบำรุงและ
การดูแลรักษาด�วยตัวเอง” ควรทำการตรวจสอบเป�น
ระยะ

GUID-0DDFA1BA-0E4D-4D8D-914D-F8C260F36890

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู� อ่ืน ไว� ใน รถ ตามลำพัง ไม� ควร ปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจ
ไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บ
โดยไม�ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจ เกิด อันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว� ได�

. ควรดูแลเด็กอย�างใกล�ชิดขณะที่เล�นอยู�รอบ ๆ รถ
ของท�านเพื่อป�องกันไม�ให�เล�นกันจนเข�าไปติด
ล็อกอยู�ในกระโปรงท�ายซึ่งอาจทำให�เกิดอันตราย
ร�ายแรงได� ล็อกประตูและกระโปรงท�ายเมื่อไม�ใช�
ง าน และ ร ะ วั ง ไม� ให� เ ด็ ก เ ล� น ก ุญแจ รถ

หมายเหตุ:

ในช�วงสองถึงสามเดือนแรกหลังจากซ้ือรถยนต�ใหม�
หากท�านได�กล่ินฉุนของสารประกอบอินทรีย�ระเหย
ง�าย (VOCs) ภายในรถยนต� ให�ระบายอากาศภายใน
ห�องโดยสารอย�างทั่วถึง เป�ดกระจกทุกบานก�อนเข�า
หรือ ขณะอยู� ใน รถ นอกจากนี้ เมื่อ อ ุณหภูมิ ใน
ห�องโดยสารสูงขึ้น หรือเมื่อจอดรถไว�กลางแดดจัดสัก
ระยะ หนึ่ ง ให� ป�ด โหมด หม ุนเ วียน อากาศ ของ
เครื่องปรับอากาศ และ/หรือเป�ดกระจกเพื่อให�อากาศ
บริสุทธิ์เข�าไปในห�องโดยสาร

ระยะรันอิน ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และ
การขับขี่
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ก�าซไอเสีย (คาร�บอนมอนนอกไซด�)
GUID-046A8C36-D5E5-4D69-ADC8-229087CE51D8

คำเตือน:

. ห�ามหายใจสูดเอาก�าซไอเสียเข�าไปเน่ืองจากมี
คาร�บอนมอนนอกไซด� ซ่ึงไม�มีสีและไม�มีกล่ิน
คาร�บอนมอนนอกไซด� เป�น อันตราย สามารถ
ทำให�หมดสติหรือเสียชีวิตได�

. ถ�าสงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในรถ ให�ขับรถโดยเป�ด
กระจกหน�าต�างทุกบานจนสุด และนำรถเข�าไป
ตรวจสอบทันที

. ห�ามให�เคร่ืองยนต�ทำงานในพ้ืนท่ีป�ดที่ไม�มีการ
ระบายอากาศ เช�น โรงรถ

. ห�ามจอดรถโดยให�เครื่องยนต�ทำงานอยู�เป�นระยะ
เวลานาน

. ป�ดฝากระโปรงท�ายทุกครั้งเมื่อขับรถไม�เช�นน้ัน
ก�าซไอเสียสามารถถูกดูดเข�ามาในห�องโดยสาร
ได� ถ�าจำเป�นต�องขับรถโดยเป�ดฝากระโปรงท�าย
ให�ทำตามข�อควรระวังเหล�านี้:

— เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

— ป�ดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และตั้ง
ความเ ร็ว พัดลม ไป ที่ ร ะดับ ส ู งส ุด เ พ่ือ
หมุนเวียนอากาศ

. ถ�าติดตั้งอุปกรณ�เสริมตัวถังหรืออุปกรณ�อ่ืนเพิ่ม
เติม เพื่อกิจกรรมสันทนาการหรือใช�งานด�านอื่นๆ
ให�ทำตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อป�องกันไม�ให�
คาร�บอนมอนนอกไซด�ไหลเข�ามาในรถ (เคร่ือง
ใช�ไฟฟ�าในรถเพื่อสันทนาการ เช�น เตาอบ ตู�เย็น
เครื่องทำความร�อน ฯลฯ จะสร�างคาร�บอนมอน
นอกไซด�ด�วย)

. ควรให�ช�างผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

— รถของท�านถูกยกขึ้นในขณะที่รับการบริการ

— ท�านสงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในห�องโดยสาร

— ท�านได�ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลง
ไป

— ท�านได�รับอุบัติเหตุที่ทำให�ระบบไอเสีย ใต�
ท� อ ง รถ ห รือ ด� าน หลั ง ของ รถ ได� รั บ
ความเสียหาย

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง (รุ�น
เครื่องยนต�เบนซิน)

GUID-1F4D37F1-C9FA-4A7B-BB0D-FF7FDFDD7B71

คำเตือน:

. ก�าซไอเสียและระบบไอเสียจะร�อนมาก ให�คน
สัตว� หรือวัตถุไวไฟอยู�ห�างจากส�วนประกอบของ
ระบบไอเสีย

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น
หญ�าแห�ง เศษกระดาษ หรือเศษผ�า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให�ไฟไหม�ได�

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง เป�นอุปกรณ�ควบคุมมลพิษ
ท่ีติดต้ังในระบบไอเสีย ก�าซไอเสียในเครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทางจะถูกเผาไหม�ในอุณหภูมิสูง เพื่อช�วยลด
มลภาวะ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันเบนซินที่ มีสารตะก่ัว (โปรดดูที่
“น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความ
จุที่แนะนำ” (หน�า 9-2)) การสะสมจากน้ำมันที่มี

สารตะก่ัวจะทำให�ประสิทธิภาพการลดสารพิษ
ของเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางลดลงอย�าง
มาก และ/หรือ ทำให�เครื่องฟอกไอเสียแบบสาม
ทางเสียหายได�

. ปรับต้ังเครื่องยนต�อยู�เสมอ การทำงานผิดพลาด
ในระบบจุดระเบิด ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ
ระบบไฟฟ�าจะทำให�มีน้ำมันเชื้อเพลิงส�วนเกิน
ไหลเข�าไปในเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเป�น
สาเหตุทำให�ร�อนจัด ห�ามขับรถต�อ ถ�าเครื่องยนต�
จุดระเบิดไม�ครบสูบ สูญเสียกำลังอย�างเห็นได�ชัด
หรือพบว�ามีสภาวะทำงานที่ผิดปกติอื่นๆ นำรถ
เข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

. หลีกเลี่ยงการขับรถที่ เหลือน้ำมันเช้ือเพลิงใน
ระดับต่ำมาก เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงหมดสามารถ
เป�นเหตุทำให�เครื่องยนต�จุดระเบิดไม�ครบสูบซึ่ง
จะทำให�เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางเสียหาย

. ห�าม เร�ง เครื่องยนต� ขณะ ที่ กำลัง อ ุ�น เครื่อง

. ห�ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-3

Condition: 'Except for China'/



(128,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

5-4 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-887D0EDB-C957-4BEF-A5CD-CC47FFD725E0

การขับรถให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเป�นสิ่งจำเป�นเพื่อ
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของท�าน คนขับควร
จะ ร ู� วิ ธี ขั บขี่ ใ น สภาพ แวดล� อม ต� า งๆ ได� ดี ท่ี ส ุ ด

ช�วงสตาร�ทขณะเครื่องเย็น
GUID-D8912B0E-9CEB-44B6-B373-46C97DF8D3F4

เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่เครื่องเย็น เครื่องยนต�จะใช�
ความเร็วรอบท่ีสูงกว�าปกติในช�วงอุ�นเครื่อง ทำให�ต�องใช�
ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

น้ำหนักบรรทุก
GUID-22420696-7856-455C-B5B6-9AF607ACA45E

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ� อ่ืน (อุปกรณ�ข�อต�อพ�วง ที่ รองรับสัมภาระบน
หลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคลื่อนของรถอย�าง
เห็นได�ชัด ท�านต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและ
ความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ
GUID-3EFD08C4-0BAA-429E-A767-3C3F141A9D4A

. หลีก เล่ียงการ เร�งความเร็วหรือหยุด รถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล� รถคันข�างหน�ามาก เกินไป

เมื่อมีน้ำนองบนพื้นถนนที่มีแอ�งน้ำ ธารน้ำเล็กๆ ฯลฯ ให�ลด
ความเร็วเพ่ือป�องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให�รถล่ืนไถล
และไม�สามารถบังคับควบคุมได� ถ�าใช�ยางที่สึกหรอมากจะ
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด�วย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
GUID-A9C142A5-700B-4FF2-994E-355F35D42625

. ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง

. หลีก เล่ียงการ เร�งความเร็วหรือหยุด รถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล� รถคันข�างหน�ามาก เกินไป

GUID-061F5539-0E0B-4F5E-8412-6DEB6FA97FBC

คำเตือน:

ห�ามดึงกุญแจออกหรือบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง
“LOCK” ขณะขับรถ พวงมาลัยจะล็อก ซึ่งอาจส�งผล
ให� คนขับไม� สามารถบังคับรถยนต� ได� ทำให� เกิด
อันตรายร�ายแรงต�อผู�ขับขี่และรถยนต�

เกียร�อัตโนมัติ (AT)/ระบบควบคุม
การเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT)

GUID-2A58D1F2-FD0D-4485-9608-2233A77F431E

SSD0392

ล็อกสวิตช�กุญแจได� รับการออกแบบเพื่อไม�ให�บิดสวิตช�
กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�จนกว�าจะเลื่อนคันเกียร�
ไป ท่ีตำแหน�ง “P” (จอด) เมื่อ บิดสวิตช� ก ุญแจไป ยัง
ตำแหน�ง “LOCK” เพื่อดึงกุญแจออกจากสวิตช�กุญแจ ให�
แ น� ใ จ ว� า คั น เ กี ย ร� อ ย ู� ใ น ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

เมื่อไม�สามารถบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�:

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

2. ค�อยๆ บิด สวิตช� ก ุญแจ ไป ทาง ตำแหน�ง “ON”

3. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK”

การดูแลรักษารถยนต�ในขณะขับขี่ สวิตช�กุญแจ (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

Condition: 'Except for China'/



(129,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

4. ดึง ก ุญแจ ออก ถ�า ยัง เ สียบ อย ู� ใน สวิตช� ก ุญแจ

ถ�าบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” คันเกียร�จะไม�
สามารถเลื่อนออกจากตำแหน�ง “P” (จอด) ได� คันเกียร�จะ
เลื่อนได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” พร�อมกับ
เหยียบแป�นเบรกไว�

ตำแหน�ง “OFF” ① จะอยู�ระหว�างตำแหน�ง “LOCK” และ
ตำแหน�ง “ACC” แต�จะไม�มีการทำอักษรไว�บนสวิตช�กุญแจ

เกียร�ธรรมดา (MT)
GUID-93665DA0-1679-4532-9E5E-814806D9C017

SSD0503

สวิตช�กุญแจมีอุปกรณ�ท่ีช�วยไม�ให�ดึงกุญแจออกมาโดย
บังเอิญขณะที่ขับขี่

จะสามารถ ดึงกุญแจออกได� เม่ือสวิตช� ก ุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “LOCK” เท�านั้น

เพ่ือบิดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “LOCK” จากตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON” ให�บิดกุญแจไปท่ีตำแหน�ง “OFF” ดัน
ก ุญแจ เข� าไป แล� ว จึง บิด ไป ที่ ตำแหน� ง “LOCK”

ตำแหน�ง “OFF” ① จะอยู�ระหว�างตำแหน�ง “LOCK” กับ
ตำแหน�ง “ACC” แต�จะไม�มีการทำอักษรไว�บนสวิตช�กุญแจ

ล็อกพวงมาลัย
GUID-4FDD65E7-6635-4231-A2EB-756D4A2C9510

การล็อกพวงมาลัย
GUID-0B83B5BC-0505-4773-83AD-EFBD9AB64D0F

1. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK”

2. ดึงกุญแจออก

3. หมุนพวงมาลัยตามเข็มนาฬิกาไป 1/6 รอบจาก
ตำแหน�งล�อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
GUID-66CA1D10-8C66-422A-8714-3196943F2714

1. เสียบกุญแจลงในสวิตช�กุญแจ

2. ค�อยๆ บิดสวิตช�กุญแจพร�อมกับหมุนพวงมาลัยไปทาง
ขวาและทางซ�ายเล็กน�อย

ตำแหน�งกุญแจ
GUID-27190651-C7B9-479E-99BC-E963442B3EE0

LOCK (0)
GUID-9CDA6886-A5F0-47B1-BF88-A208A89101EA

กุญแจจะสามารถดึงออกได�เม่ืออยู�ในตำแหน�งนี้เท�านั้น

ล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได� เม่ืออยู� ในตำแหน�งนี้
เท�านั้น

OFF (1)
GUID-519A419B-9E57-4F10-93A6-E3BE604C778E

เครื่ องยนต� ไม� ทำงาน แต� วง พวง มาลัย จะ ไม� ล็อก

ACC (2)
GUID-2DC0E465-F863-49D5-A37A-B10C195E729E

อุปกรณ� ไฟฟ�าจะทำงานได� โดยไม�สตาร�ท เครื่องยนต�

ON (3)
GUID-D9BB44B7-6AD2-48D5-A3A4-499CC56AE027

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�โดยไม�
สตาร�ทเครื่องยนต�

START (4)
GUID-0EF30CCA-E626-45F6-A395-458E0EE4FF00

มอเตอร�สตาร�ทจะทำงานและเครื่องยนต�จะสตาร�ทติด เมื่อ
ปล�อยสวิตช�กุญแจจะคืนกลับไปยังตำแหน�ง “ON” โดย
อัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:

เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ให�ปล�อยสวิตช�กุญแจทันที

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-5

Condition: 'Except for China'/
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5-6 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-6AA64E4D-CF2A-4C55-B7FC-A807EBE1BCFB

ข�อควรระวังสำหรับการใช�งานปุ�มกดสวิตช�
กุญแจ

GUID-72610BF4-7A13-4F7C-9268-B1CD0D54F95F

คำเตือน:

อย�าใช�งานปุ�มกดสวิตช�กุญแจขณะที่ขับรถนอกจาก
ในเหตุฉุกเฉิน (เครื่องยนต�จะดับเม่ือกดสวิตช�กุญแจ
3 คร้ังติดต�อกัน หรือกดสวิตช�กุญแจค�างไว�นานกว�า
2 วินาที) พวงมาลัยจะล็อกและไม�สามารถบังคับ
ควบคุมรถได� ซึ่งอาจทำให�รถได�รับความเสียหายหรือ
ผู�โดยสารได�รับการบาดเจ็บร�ายแรง

ก�อนใช�งานปุ�มกดสวิตช�กุญแจ ให�แน�ใจว�าได�เลื่อนคันเกียร�
ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด) (สำหรับเกียร�อัตโนมัติ/รุ�น CVT)
หรือเลื่อนไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง) (สำหรับรุ�นเกียร� MT)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-776CEBEB-E2AC-49C4-83E9-3B7C2C073CB7

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�งานสวิตช�กุญแจได�โดย
ไม�ต�องนำกุญแจออกมาจากกระเป�า สิ่งแวดล�อมและ/หรือ
สภาพในการใช�งานอาจจะมีผลกระทบต�อการทำงานของ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:

. ให� แน�ใจว�ามีก ุญแจ อัจฉริยะติดตัว เมื่อ ใช� รถ

. ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือท�านไม�ได�อยู�
ในรถ

. ถ�าแบตเตอร่ีรถยนต�ไฟหมด สวิตช�กุญแจจะไม�
สามารถเปล่ียนจากตำแหน�ง “LOCK” และถ�า
พวงมาลัยล็อกอยู� จะไม�สามารถใช�งานได� ชาร�จ
ไฟแบตเตอร่ีโดยเร็วที่สุด (โปรดดูที่ “การพ�วง

สตาร�ท” (หน�า 6-8))

ระยะการใช�งาน
GUID-F4B305E6-5716-4B0A-8C41-A551B759EC8E

JVS0057X

กุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ได� เม่ือ
กุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในระยะการทำงานท่ีกำหนดเท�าน้ัน
① ดังที่แสดงในรูป

เม่ือแบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะ ใกล� จะหมด หรือมี
คลื่นวิทยุที่แรงใกล�บริเวณใช�งาน ระยะทำงานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจจะทำงานไม�ถูกต�อง

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู� ในระยะทำงาน คนท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะ ติดตัวก็ สามารถกดสวิตช�ก ุญแจ เพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�ได�

. บริเวณกระโปรงหลังจะไม�รวมอยู�ในระยะทำงาน แต�
กุญแจอัจฉริยะอาจจะทำงานได�

. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผงหน�าป�ด ชั้นวางของ
ด�านหลัง ภายในกล�องเก็บของ ช�องใส�ของท่ีประตู
หรือที่มุมของห�องโดยสาร กุญแจอัจฉริยะอาจไม�
ทำงาน

. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะใกล�ประตูหรือกระจกหน�าต�าง
ด� าน นอก รถ ก ุญแจ อั จฉ ริย ะ อาจ จะ ทำงาน

รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT):

GUID-59D71E40-A758-4908-8674-FBC599D2EE34

ล็อกสวิตช�กุญแจได� รับการออกแบบเพื่อไม�ให�บิดสวิตช�
กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได� จนกว�าจะเลื่อนคันเกียร�
ไปที่ ตำแหน�ง “P” (จอด) เมื่อ กดสวิตช� ก ุญแจไป ท่ี
ตำแหน�ง “OFF” ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง “P”
(จอด)

เมื่อไม�สามารถบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�:

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

2. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

3. เป�ดประตู สวิตช�กุญแจจะเปล่ียนไปอยู� ท่ีตำแหน�ง
“LOCK”

ถ�าบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” คันเกียร�จะไม�
สามารถเลื่อนออกจากตำแหน�ง “P” (จอด) ได� คันเกียร�จะ
เลื่อนได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” และเหยียบ
แป�นเบรกไว�

ล็อกพวงมาลัย
GUID-914D3B9D-F720-4504-9ED4-4E4F2DA374ED

สวิตช�กุญแจมีอุปกรณ�ล็อกพวงมาลัยป�องกันขโมย

การล็อกพวงมาลัย
GUID-2C665240-41B9-48F8-A9B2-CB4E268CB563

1. กดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “OFF” ท่ีไฟแสดง
ตำแหน�งสวิตช�กุญแจจะไม�สว�างขึ้น

2. เป�ดหรือป�ดประตู สวิตช�กุญแจเปลี่ยนไปเป�นตำแหน�ง
“LOCK”

3. หมุนพวงมาลัยไปทางซ�ายหรือขวา 1/6 รอบจาก
ตำแหน�งล�อตรง

ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ (รุ�นที่มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

Condition: 'Except for China'/
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การปลดล็อกพวงมาลัย
GUID-10918C66-44D9-4576-8607-B43EC7F70FFB

กดสวิตช�กุญแจ แล�วพวงมาลัยจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:

. ถ�าแบตเตอร่ีรถยนต�หมด ปุ�มกดสวิตช�กุญแจจะ
ไม�สามารถเปล่ียนจากตำแหน�ง “LOCK” ได�

. ถ�าตำแหน�งสวิตช�กุญแจไม�เปล่ียนจากตำแหน�ง
“LOCK” กดสวิตช�กุญแจอีกครั้ง ขณะที่หมุน
พวงมาลัยไปทางขวาและทางซ�าย เล็กน�อย

ตำแหน�งสวิตช�กุญแจ
GUID-AA2B6174-3D5C-4DE9-9C53-A53D678CD7E4

SSD0859

เม่ือกดสวิตช�กุญแจโดยท่ีไม�ได�เหยียบแป�นเบรก (เกียร�
อัตโนมัติ/รุ�นเกียร� CVT) หรือแป�นคลัตช� (รุ�นเกียร� MT)
ตำแหน�งสวิตช�กุญแจจะเปลี่ยนดังต�อไปนี้:

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ACC”

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”

. กดสามครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “OFF”

. กดสี่ครั้งเพื่อกลับไปที่ “ACC”

. เป�ดหรือป�ดประตูบานใดๆ เพื่อ เปล่ียนกลับไป ท่ี
ตำแหน�ง “LOCK” เมื่ อ อย ู� ท่ี ตำแหน�ง “OFF”

ไฟแสดง Ⓐ บนสวิตช�กุญแจจะสว�างขึ้น เมื่อสวิตช�กุญแจ
อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC”หรือ “ON”

ตำแหน�ง LOCK
GUID-7E1423E2-7422-4440-9375-4AEA6EB46A16

สวิตช�กุญแจและล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได�เฉพาะ
เมื่ออยู�ในตำแหน�งนี้

สวิตช�กุญแจจะปลดล็อกเมื่อกดไปที่ตำแหน�ง “ACC” ขณะ
ที่พกกุญแจอัจฉริยะเอาไว�

ตำแหน�ง ACC
GUID-CD0CE57C-FF81-469E-9279-CAF30AF174B6

ท่ีตำแหน�งนี้อุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�โดยไม�สตาร�ท
เครื่องยนต�

ตำแหน�ง ON
GUID-01980C4B-628F-428D-8FD6-8D850DA23546

ที่ตำแหน�งนี้ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�
โดยไม�สตาร�ทเครื่องยนต�

ตำแหน�ง OFF
GUID-203DEC7B-A4ED-4E31-B25D-C4905353458A

เครื่องยนต�จะดับแต�พวงมาลัยจะไม�ล็อก

คำเตือน:

ห�ามกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF” ขณะที่ขับขี่
พวงมาลัยอาจล็อกและทำให�ไม�สามารถบังคับรถยนต�
ได� ทำให�เกิดอันตรายร�ายแรงต�อผู�ขับข่ีและรถยนต�
ได�

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ
“ON” และเครื่องยนต�ไม�ทำงานเป�นเวลานาน จะทำให�
แบตเตอรี่ไฟหมดได�

หมายเหตุ:

เม่ือกดสวิตช� ก ุญแจในขณะ ท่ี ใช� งานระบบหยุด
เครื่องยนต�เม่ือเดินเบา (ถ�ามีติดตั้ง) สวิตช�กุญแจจะ
กลับไปอยู�ที่ตำแหน�ง "OFF"

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะไฟหมด
GUID-61F208D1-B72D-419F-9E77-070B019F9F38

SSD0860

ถ�าแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะไฟหมด หรือสภาพแวดล�อม
รบกวนการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ ให�สตาร�ทเครื่องยนต�
ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT):

เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว�าง)

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-7

Condition: 'Except for China'/
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5-8 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

2. เหยียบแป�นเบรก (รุ�นเกียร� AT/CVT) หรือแป�นคลัตช�
(รุ�นเกียร� MT) จนสุด

3. แตะสวิตช�กุญแจด�วยกุญแจอัจฉริยะ ดังที่แสดงในรูป
(เสียงเตือนจะดังขึ้น)

4. กดสวิตช�กุญแจขณะที่เหยียบแป�นเบรก (รุ�นเกียร� AT/
CVT) หรือแป�นคลัตช� (ร ุ�น เกียร� MT) ภายใน 10
วินาทีหลังจากได�ยินเสียงเตือน เครื่องยนต�จะสตาร�ท

หลังจากทำตามขั้นตอนที่ 3 แล�ว เมื่อกดสวิตช�กุญแจโดย
ไม�เหยียบแป�นเบรก (รุ�นเกียร� AT/CVT) หรือแป�นคลัตช�
(รุ�นเกียร� MT) สวิตช�กุญแจจะเปลี่ยนไปที่ตำแหน�ง “ACC”

หมายเหตุ:
. เมื่อกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ

“ON” หรือ เคร่ืองยนต�สตาร�ทโดยขั้นตอนข�าง
ต�น ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะอาจกะพริบข้ึน
เป�นสีเหลือง (บนมาตรวัด) แม�ว�ากุญแจอัจฉริยะ
จะอยู�ภายในรถยนต� ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ
เพ่ือหยุดการกะพริบของไฟเตือน ให�แตะสวิตช�
กุญแจด�วยกุญแจอัจฉริยะอีกครั้ง

. ถ�า ไฟเตือนระบบกุญแจ อัจฉริยะในมาตรวัด
กะพริบเป�นสีเขียว ให�เปลี่ยนแบตเตอรี่ให�เร็วที่สุด
เท�าที่จะเป�นไปได� (โปรดดูที่ “แบตเตอร่ี” (หน�า
8-15))

GUID-306ADC48-BF46-4E84-BDD5-F438768A9DB7

เครื่องยนต�เบนซิน
GUID-AC68A06E-3823-42B5-8506-C470A4837572

1. ใช�เบรกมือ

2. เหยียบแป�นเบรก

3. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT):

เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว�าง)

มอเตอร�สตาร�ทได� รับการออกแบบให�ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�องเท�านั้น
รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

เล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) และเหยียบ
แป�น คลัตช� ให� ติด พ้ืน ขณะ ท่ี สตาร�ท เครื่องยนต�

มอเตอร�สตาร�ทออกแบบมาเพ่ือไม�ให�ใช�งานได�
จนกว�าจะเหยียบแป�นคลัตช�

4. สตาร�ทเครื่องยนต�โดยไม�เหยียบคันเร�ง โดยบิดสวิตช�
กุญแจไปยังตำแหน�ง “START”

5. ปล�อยสวิตช�กุญแจทันทีเมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก

ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดยากในอากาศที่หนาวจัดหรือ
ร�อน จัด ให� เหยียบ คัน เร�งแล�วค�างไว� เพื่อช�วยใน
การสตาร�ทเครื่องยนต�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามสตาร�ทแช�นานเกินกว�า 15 วินาทีต�อครั้ง ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ดับสวิตช�กุญแจแล�ว
รอ 10 วินาที ก�อนจะสตาร�ทเคร่ืองยนต�อีกครั้ง
ไม� เช�น น้ัน มอเตอร� สตาร�ท จะ เ สีย หาย ได�

. ถ�าจำเป�นต�องสตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยการพ�วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและคำเตือนใน

หมวด “6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน” อย�างระมัดระวัง

6. ปล�อยให�เคร่ืองยนต�เดินเบาเป�นเวลาอย�างน�อย 30
วินาที หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต�เพื่ออุ�นเครื่อง ขับขี่
ท่ีความเร็วปานกลางเป�นระยะทางส้ันๆ ก�อน โดย
เฉพาะในสภาพอากาศหนาว

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยรถท้ิงไว�ตามลำพังในขณะอุ�นเคร่ืองยนต�

การสตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่ไม�มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

Condition: 'Except for China'/
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GUID-7836E316-5FAE-45D9-AF28-B95374DCA4D8

เครื่องยนต�เบนซิน
GUID-61FEC34E-7815-4506-849B-CAA3BFB9A428

1. ใช�เบรกมือ

2. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT):

เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว�าง)

มอเตอร�สตาร�ทได� รับการออกแบบให�ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�องเท�านั้น
รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

มอเตอร�สตาร�ทออกแบบมาเพ่ือไม�ให�ใช�งานได�
จนกว�าจะเหยียบแป�นคลัตช�จนสุด
ต�องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเม่ือใช�งานสวิตช�
กุญแจ

3. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON” เหยียบแป�นเบรก
(เกียร� AT/รุ�น CVT) หรือแป�นคลัตช� (รุ�นเกียร� MT)
และกดสวิตช�กุญแจเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

เพื่อสตาร�ทเครื่องยนต� ทันที กดสวิตช�กุญแจและ
ปล�อย ขณะที่เหยียบแป�นเบรกหรือแป�นคลัตช� เม่ือ
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�งใดก็ได�

4. ปล�อยสวิตช�กุญแจทันทีเมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก

ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดยากในอากาศที่หนาวจัดหรือ
ร�อนจัด ให�เหยียบคันเร�งค�างไว� กดสวิตช�กุญแจค�างไว�
15 วินาที ปล�อย คัน เร�ง เ ม่ือ เค ร่ืองยนต� สตาร�ท

ข�อควรระวัง:

. เม่ือเคร่ืองยนต�สตาร�ทติด ให�ปล�อยสวิตช�กุญแจ
ทันที

. ห�ามสตาร�ทแช�นานเกินกว�า 15 วินาทีต�อครั้ง ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด กดสวิตช�กุญแจไปที่
ตำแหน�ง “OFF” แล�ว รอ 10 วินาที ก�อน จะ
สตาร�ทเคร่ืองยนต�อีกคร้ัง ไม� เช�นน้ัน มอเตอร�
สตาร�ทจะเสียหายได�

. ถ�าจำเป�นต�องสตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยการพ�วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและคำเตือนใน
หมวด “6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน” อย�างระมัดระวัง

5. ปล�อยให�เคร่ืองยนต�เดินเบาเป�นเวลาอย�างน�อย 30
วินาที หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต�เพื่ออุ�นเครื่อง ขับขี่
ท่ีความเร็วปานกลางเป�นระยะทางส้ันๆ ก�อน โดย
เฉพาะในสภาพอากาศหนาว

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยรถท้ิงไว�ตามลำพังในขณะอุ�นเคร่ืองยนต�

6. เพื่อดับเครื่องยนต� ให�เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) (เกียร� AT/รุ�น CVT) หรือเล่ือนไปท่ีตำแหน�ง
“N” (ว�าง) (รุ�นเกียร� MT) เข�าเบรกมือและกดสวิตช�
กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

GUID-823B81B0-9920-4FBE-A8C7-A21047D18FCF

การขับขี่ด�วยเกียร�อัตโนมัติ (AT)
GUID-22DBD251-F073-4264-95C4-182C6BC6409F

ระบบเกียร�อัตโนมัติ (AT) ในรถของท�านจะควบคุมด�วย
อิเล็กทรอนิกส�เพื่อสร�างกำลังสูงสุดและทำงานได�อย�างราบ
รื่น

วิธีการที่แนะนำในการใช�เกียร�อัตโนมัติจะแสดงอยู�ในหน�านี้
ให�ทำตามวิธีการ เหล�านี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและ
ความเพลิดเพลินในการขับขี่

คำเตือน:

ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเมื่ออยู�บนถนนที่ลื่น อาจ
ทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

ข�อควรระวัง:

. ความเร็วรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต�ขณะเย็นจะ
สูง ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะ
เข�าเกียร�เดินหน�าหรือถอยหลังในช�วงอุ�นเคร่ือง

. หลีกเลี่ยงการเร�งเคร่ืองยนต�ขณะที่รถจอดอยู�
เนื่องจากอาจทำให�รถเคล่ือนที่โดยไม�ได�ตั้งใจ

. ห�ามเล่ือนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล�น เนื่องจากจะ
ทำให�ระบบเกียร�เสียหายรุนแรง

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ขณะที่
ขับขี่ ยกเว�นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อนคันเกียร�ไป
ที่ ตำแหน�ง “N” (ว�าง) อาจทำให� เกียร� เกิด
ความเสียหายรุนแรง

. สตาร�ทเครื่องยนต�โดยที่เกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P”
(จอด) หรือในตำหน�ง “N” (ว�าง) เคร่ืองยนต�จะ
ไม�สตาร�ทในตำแหน�งเกียร�อื่น แต�ถ�าสตาร�ทได�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-9

การสตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ) การขับขี่รถยนต�
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5-10 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เลื่อนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และเข�า
เบรกมือ เมื่อจอดรถนานเกินกว�าการจอดรอปกติ

. ต�องให� เคร่ืองยนต�ทำงานที่ รอบเดินเบา ขณะ
เปลี่ยน เกียร� จากตำแหน�ง “N” (ว�าง) ไป ยัง
ตำแหน�งอื่น

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห�ามใช�วิธีเลี้ยงคันเร�ง
เพ่ือไม�ให�รถยนต�ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบเบรก

การเริ่มออกรถ
GUID-4E1E5CE5-5B3B-4DE3-94F0-F68A6DD2470A

1. หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุดก�อน
เลื่ อน คัน เ กียร� ออก จาก ตำแหน� ง “P” (จอด)

2. เหยียบเบรกค�างไว�แล�วเล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
ขับเคลื่อน

3. ปลดเบรกมือ เบรกเท�า แล�วค�อยๆ ให�รถเคลื่อนที่

เกียร� AT ได�รับการออกแบบให�ต�องเหยียบแป�นเบรก
ก�อนจึงจะสามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ไปยังตำแหน�งอื่นได� เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ON”
คันเกียร�จะไม�สามารถเล่ือนออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหน�งอื่นได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “LOCK” “OFF” หรือ “ACC” หรือถ�าดึง
กุญแจออก

ข�อควรระวัง:

. เหยียบแป�นเบรก - ทำการเลื่อนคันเกียร�ไปยัง
“D” “R” “2” หรือ “1” โดยไม�เหยียบแป�นเบรก
จะทำให�รถออกตัวช�าเม่ือเคร่ืองยนต�ทำงาน ให�
แน�ใจว�าเหยียบแป�นเบรกจนสุดและรถหยุดน่ิง
ก�อนเลื่อนคันเกียร�

. ตรวจสอบตำแหน�งเกียร�ให�แน�ใจ - ให�แน�ใจว�าคัน
เกียร�อยู�ในตำแหน�งที่ต�องการ “D” “2” และ “1”
ใช�สำหรับเดินหน�า และ “R” ใช�สำหรับถอยหลัง

. อุ�นเครื่องยนต� - เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่
เครื่องยนต�เย็น เครื่องยนต�จะใช�ความเร็วรอบเดิน
เบาที่สูงกว�าปกติ ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวัง
เป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

การเปลี่ยนเกียร�
GUID-A3AA3C8F-4A8C-4311-AE10-C55A5B5A953A

JVS0009X

: กดปุ�ม Ⓐ ขณะเหยียบแป�นเบรก

: กดปุ�ม Ⓐ

: เลื่อนคันเกียร�

คำเตือน:

. เข�าเบรกมือไว�ไม�ว�าคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งใดก็
ตามขณะที่เคร่ืองยนต�ไม�ทำงาน ไม�เช�นนั้น รถ
อาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม�ถึงหรือแล�นออกไป
ทำให� ได� รับ บาด เจ็บ ร�าย แรง หรือ ทรัพย�สิน
เสียหาย

. ถ�าไม�สามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ขณะเคร่ืองยนต�ทำงานและเหยียบ
เบรกแล�ว อาจเป�นไปได�ว�าไฟเบรกไม�ทำงาน ไฟ
เบรกท่ีไม�ทำงานน้ีอาจเป�นสาเหตุของอุบัติเหตุ
ซึ่ ง ท ำ ให� ท� า น แล ะ ผ ู� อ่ื น ได� รั บ บ าด เ จ็ บ

หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุด กดปุ�มที่
คันเกียร�ก�อนเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P” (จอด)

ถ�าสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ “ACC” ไม�ว�า
ด�วยเหตุผลใดก็ตามขณะท่ีคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งอื่นท่ี
ไม�ใช�ตำแหน�ง “P” (จอด) จะไม�สามารถเลื่อนสวิตช�กุญแจ
ไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�

ถ�าไม�สามารถเลื่อนสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�
ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. ใช�เบรกมือ

2. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” โดยที่เหยียบ
แป�นเบรกเอาไว�

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

4. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “LOCK”

P (จอด):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�เกียร�ตำแหน�งนี้เม่ือจอดรถ หรือเม่ือสตาร�ทเคร่ืองยนต�
ให�แน�ใจว�ารถยนต�จอดสนิท แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “P” (จอด) ใช�เบรกมือ เมื่อจอดรถบนทางลาด
ชัน ให�เหยียบเบรกเท�าก�อน เข�าเบรกมือ แล�วเลื่อนคันเกียร�
ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

R (ถอยหลัง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งน้ีเพื่อถอยหลัง ให�แน�ใจว�ารถจอดสนิทก�อนท่ี
จะ เลื่ อน คัน เ กียร� ไป ยัง ตำแหน�ง "R" (ถอย หลัง)
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N (ว�าง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป�นตำแหน�ง เกียร� ว�าง ไม�มีการ เข�า เกียร� เดินหน�าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต�สามารถสตาร�ทได�ในตำแหน�งนี้ ท�าน
อาจเล่ือนเกียร� ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง) แล�วสตาร�ท
เ ค รื่ อ ง ย น ต� ที่ ดั บ ไ ป ขณ ะ ที่ ร ถ ก ำ ลั ง แ ล� น อ ย ู�

D (ขับ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถเดินหน�าปกติ

2 (เกียร�สอง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพ่ือขับรถขึ้นเขาหรือเพ่ือใช�แรงหน�วงของ
เครื่องยนต�ในการขับลงเขา

1 (เกียร�ต่ำ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถขึ้นเขาที่สูงชันหรือขับช�าๆ ผ�านหิมะ
ทรายหรือโคลนลึก หรือเพื่อใช�แรงหน�วงของเครื่องยนต�ใน
การขับลงเขาที่ลาดชันมากๆ

ห�ามเปลี่ยนเกียร�เมื่อความเร็วรถยนต�สูงเกินกว�าขีดจำกัดดัง
ต�อ ไป น้ี ไม� เช�นนั้น รอบของ เครื่องยนต� จะ เกินทำให�
เครื่องยนต�เสียหายได�

ตำแหน�งคันเกียร�

1 2

55 กม./ชม. (34 ไมล�/
ชม.)

100 กม./ชม. (62 ไมล�/
ชม.)

การเหยียบคันเร�งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร�ต่ำ - ใน
ตำแหน�งเกียร� D (ขับ) -

GUID-95305A6C-2EC2-4FBB-9B58-327096E1C036

สำหรับการเร�งแซงหรือขึ้นเขา ให� เหยียบคันเร�งจนสุด
ระบบเกียร�จะเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำลง ขึ้นอยู�กับความเร็วใน
ขณะนั้น

การปลดล็อกคันเกียร�
GUID-EFC95977-22E4-424B-BF3A-4756B84048F5

ถ�าแบตเตอรี่ไฟหมด คันเกียร�อาจจะไม�เลื่อนออกจาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) แม�ว�าจะเหยียบแป�นเบรก

เพื่อเลื่อนคันเกียร� ให�ปลดล็อกคันเกียร� จะสามารถเลื่อนคัน
เกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง)ได� อย�างไรก็ตาม พวงมาลัย
จะล็อกจนกว�าจะบิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON” ซึ่ง
ช�วย ให� รถสามารถ เคลื่อนท่ี ได� ถ�า แบตเตอร่ี ไฟหมด
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สำหรับการปลดล็อกเกียร� ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้

1. รุ�น ท่ีมี ระบบกุญแจอัจฉริยะ: ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ี
ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”

รุ�นท่ีไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ: ให�สวิตช�กุญแจอยู�ท่ี
ตำแหน�ง “LOCK” และถอดกุญแจออกถ�าเสียบกุญแจ
อยู�

2. ใช�เบรกมือ

3. กดปุ�มปลดล็อกคันเกียร�

4. กดปุ�มบนคันเกียร�ค�างไว� และเลื่อนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ขณะที่กดปุ�มปลดล็อกคันเกียร�

5. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” เพื่อปลดล็อกวง
พวงมาลัย

ขณะนี้ จะสามารถ เข็นรถไปยังตำแหน�ง ท่ีต�องการได�

ถ�า ยังไม�สามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ได� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบเกียร� AT ที่
ศูนย�บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

ระบบสำรอง (Fail-safe)
GUID-9FFA5BBD-0E39-4725-8DEB-FF48AEFAF4DE

เม่ือระบบสำรองทำงาน เกียร� AT จะถูกล็อกให�ทำงานท่ี
เกียร� 3

ถ�ารถถูกใช�งานหนักมากผิดปกติ เช�น ล�อหมุนฟรี
มากเกินไปหรือเบรกรุนแรงอย�างต�อ เนื่อง ระบบ
สำรองอาจจะถูกกระตุ�นให�ทำงาน แม�ว�าวงจรไฟฟ�า
ทั้งหมดจะทำงานเป�นปกติก็ตาม ในกรณีน้ี ให�บิด
สวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF” แล�วรอเป�นเวลา 3
วินาที จากน้ันบิดสวิตช�กุญแจกลับไปยังตำแหน�ง
“ON” รถควรจะกลับคืนสู�สภาวะการทำงานปกติ ถ�า
ยังไม�กลับคืนสู�สภาวะการทำงานปกติ ให�นำรถไปยัง
ศูนย�บริการนิสสัน เพื่อตรวจสอบระบบเกียร�และทำ
การซ�อมแซม ถ�าจำเป�น

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-11

Condition: 'Except for China'/
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5-12 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

การขับขี่ด�วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT)

GUID-1000FFA4-47B6-473C-BD6E-147BEB14BE4F

ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง (CVT) ในรถ
ของท�านจะควบคุมด�วยอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือสร�างกำลัง
สูงสุดและทำงานได�อย�างราบรื่น

วิธีการที่แนะนำในการใช�เกียร�อัตโนมัติจะแสดงอยู�ในหน�านี้
ให�ทำตามวิธีการ เหล�านี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและ
ความเพลิดเพลินในการขับขี่

คำเตือน:

ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเมื่ออยู�บนถนนที่ลื่น อาจ
ทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

ข�อควรระวัง:

. ความเร็วรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต�ขณะเย็นจะ
สูง ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะ
เข�าเกียร�เดินหน�าหรือถอยหลังในช�วงอุ�นเคร่ือง

. หลีกเลี่ยงการเร�งเคร่ืองยนต�ขณะที่รถจอดอยู�
เนื่องจากอาจทำให�รถเคล่ือนที่โดยไม�ได�ตั้งใจ

. ห�ามเล่ือนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล�น เนื่องจากจะ
ทำให�ระบบเกียร�เสียหายมาก

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ขณะที่
ขับขี่ ยกเว�นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อนคันเกียร�ไป
ที่ ตำแหน�ง “N” (ว�าง) อาจทำให� เกียร� เกิด
ความเสียหายรุนแรง

. สตาร�ทเครื่องยนต�โดยที่เกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P”
(จอด) หรือในตำหน�ง “N” (ว�าง) เคร่ืองยนต�จะ

ไม�สตาร�ทในตำแหน�งเกียร�อื่น แต�ถ�าสตาร�ทได�
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เลื่อนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และเข�า
เบรกมือ เมื่อจอดรถนานเกินกว�าการจอดรอปกติ

. ต�องให� เคร่ืองยนต�ทำงานที่ รอบเดินเบา ขณะ
เปลี่ยน เกียร� จากตำแหน�ง “N” (ว�าง) ไป ยัง
ตำแหน�งอื่น

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห�ามใช�วิธีเลี้ยงคันเร�ง
เพ่ือไม�ให�รถยนต�ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบเบรก

การเริ่มออกรถ
GUID-1C45BD5F-EADA-4D65-AECF-EE1D50F6B05E

1. หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุดก�อน
เลื่ อน คัน เ กียร� ออก จาก ตำแหน� ง “P” (จอด)

2. เหยียบเบรกค�างไว�แล�วเล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
ขับเคลื่อน

3. ปลดเบรกมือ เบรกเท�า แล�วค�อยๆ ให�รถเคลื่อนที่

เกียร� CVT ได� รับการออกแบบให�ต�องเหยียบแป�น
เบรกก�อน จึง จะสามารถ เลื่อนคัน เกียร� ออกจาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ไปยังตำแหน�งอื่นได� เมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
คันเกียร�จะไม�สามารถเล่ือนออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหน�งอื่นได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “LOCK” “OFF” หรือ “ACC” หรือถ�าดึง
กุญแจออก

ข�อควรระวัง:

. เหยียบแป�นเบรกเท�า - การเลื่อนคันเกียร�ไปยัง
“D” “R” หรือ “L” โดยไม�เหยียบแป�นเบรกจะ
ทำให�รถออกตัวช�า เมื่อ เคร่ืองยนต�ทำงาน ให�
แน�ใจว�าเหยียบแป�นเบรกจนสุดและรถหยุดน่ิง
ก�อนเลื่อนคันเกียร�

. ตรวจสอบตำแหน�งเกียร�ให�แน�ใจ - ให�แน�ใจว�าคัน
เกียร�อยู�ในตำแหน�งที่ต�องการ “D” และ “L” ใช�
สำหรับเดินหน�า และ “R” ใช�สำหรับถอยหลัง

. อุ�นเครื่องยนต� - เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่
เครื่องยนต�เย็น เครื่องยนต�จะใช�ความเร็วรอบเดิน
เบาที่สูงกว�าปกติ ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวัง
เป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

JVC0026X

: กดปุ�ม Ⓐ ขณะเหยียบแป�นเบรก

: กดปุ�ม Ⓐ

: เลื่อนคันเกียร�

การเปลี่ยนเกียร�
GUID-810F9872-3389-490A-84B4-E6197F7CED03

คำเตือน:

. เข�าเบรกมือไว�ไม�ว�าคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งใดก็
ตามขณะที่เคร่ืองยนต�ไม�ทำงาน ไม�เช�นนั้น รถ
อาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม�ถึงหรือแล�นออกไป
ทำให� ได� รับ บาด เจ็บ ร�าย แรง หรือ ทรัพย�สิน
เสียหาย

Condition: 'Except for China'/
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. ถ�าไม�สามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ขณะเคร่ืองยนต�ทำงานและเหยียบ
เบรกแล�ว อาจเป�นไปได�ว�าไฟเบรกไม�ทำงาน ไฟ
เบรกท่ีไม�ทำงานน้ีอาจเป�นสาเหตุของอุบัติเหตุ
ซึ่ ง ท ำ ให� ท� า น แล ะ ผ ู� อ่ื น ได� รั บ บ าด เ จ็ บ

หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุด กดปุ�มที่
คันเกียร�ก�อนเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P” (จอด)

ถ�าสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ “ACC” ไม�ว�า
ด�วยเหตุผลใดก็ตามขณะท่ีคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งอื่นท่ี
ไม�ใช�ตำแหน�ง “P” (จอด) จะไม�สามารถเลื่อนสวิตช�กุญแจ
ไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�

ถ�าไม�สามารถเลื่อนสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�
ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. ใช�เบรกมือ

2. เลื่อนสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” โดยที่เหยียบ
เบรกเท�าเอาไว�

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

4. รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”

P (จอด):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�เกียร�ตำแหน�งนี้เม่ือจอดรถ หรือเม่ือสตาร�ทเคร่ืองยนต�
ให�แน�ใจว�ารถยนต�จอดสนิท แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “P” (จอด) ใช�เบรกมือ เมื่อจอดรถบนทางลาด
ชัน ให�เหยียบเบรกเท�าก�อน เข�าเบรกมือ แล�วเลื่อนคันเกียร�
ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

R (ถอยหลัง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งน้ีเพื่อถอยหลัง ให�แน�ใจว�ารถจอดสนิทก�อนท่ี
จะ เลื่ อน คัน เ กียร� ไป ยัง ตำแหน�ง "R" (ถอย หลัง)

N (ว�าง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป�นตำแหน�ง เกียร� ว�าง ไม�มีการ เข�า เกียร� เดินหน�าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต�สามารถสตาร�ทได�ในตำแหน�งนี้ ท�าน
อาจเล่ือนเกียร� ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง) แล�วสตาร�ท
เ ค รื่ อ ง ย น ต� ที่ ดั บ ไ ป ขณ ะ ที่ ร ถ ก ำ ลั ง แ ล� น อ ย ู�

D (ขับ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถเดินหน�าปกติ

L (ต่ำ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถขึ้นเขาที่สูงชันหรือขับช�าๆ ผ�านหิมะ
ทรายหรือโคลนลึก หรือเพื่อใช�แรงหน�วงของเครื่องยนต�ใน
การขับลงเขาที่ลาดชันมากๆ

สวิตช�โหมด SPORT
GUID-EF8D9E74-E172-43D4-A53C-44349251A3B5

JVC0027X

เพ่ือเลือกโหมด SPORT ให�กดสวิตช�โหมด SPORT ขณะ
ท่ีเกียร�อยู�ท่ีตำแหน�ง “D” (ขับขี่) ไฟแสดงโหมด SPORT

บนแผงหน�าป�ดสว�างขึ้น เพื่อป�ดโหมด SPORT ให�
กดสวิตช�โหมด SPORT อีกคร้ัง ไฟแสดงโหมด SPORT

จะดับลง เมื่อ เล่ือนคันเกียร� ไป ท่ีตำแหน�งอื่นนอกจาก
ตำแหน�ง “D” โหมด SPORT จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

ตำแหน�ง “OFF”:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับข่ีธรรมดาและการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ให�ใช�ตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�ง “ON”:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับขึ้นหรือลงทางลาดยาว เม่ือจำเป�นต�องใช�
แรงหน�วง เครื่องยนต�หรือสำหรับอัตรา เร�งที่ ใช� กำลัง
เคร่ืองยนต�เต็มท่ี ให�ใช�ตำแหน�ง “ON” ชุดเกียร�จะเลือก
อัต ร า ทด เกี ย ร� ท ำ ให� เ ค รื่ อ งยนต� มี ก ำ ลั ง ส� ง ส ู ง

เม่ือสภาพการ ขับข่ี เปล่ียนไป กดสวิตช� เพ่ือป�ดโหมด
SPORT

ระวังอย�าขับด�วยความเร็วสูง เป�น เวลานานเมื่อโหมด
SPORT อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” จะทำให�สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิง

การเหยียบคันเร�งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร�ต่ำ - ใน
ตำแหน�งเกียร� D (ขับ) -

GUID-A74353CC-3E32-4DC7-A2C9-92561288DBDD

สำหรับการเร�งแซงหรือขึ้นเขา ให� เหยียบคันเร�งจนสุด
ระบบเกียร�จะเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำลง ขึ้นอยู�กับความเร็วใน
ขณะนั้น

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-13
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5-14 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

การปลดล็อกคันเกียร�
GUID-430E2C1B-EA42-44F6-B793-1D7EF02B6302

JVC0028X

ถ�าแบตเตอรี่มีไฟน�อยหรือไฟหมด คันเกียร�อาจจะไม�เลื่อน
จากตำแหน�ง “P” (จอด) แม�ว�าจะเหยียบแป�นเบรก และกด
ปุ�มบนคันเกียร�

เพื่อ เลื่อน คัน เกียร� ให� ปฎิ บั ติ ตาม ข้ัน ตอน ต�อ ไป นี้ :

1. รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”

รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ี ตำแหน�ง “LOCK” และถอด
กุญแจออกถ�าเสียบกุญแจอยู�

2. ใช�เบรกมือ

3. กดปุ�มปลดล็อกคันเกียร�

4. กดปุ�มบนคันเกียร� และเล่ือนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง
“N” (ว�าง) ขณะท่ีกดปุ�มปลดล็อกคันเกียร�ค�างไว�

ให� สวิตช� ก ุญแจอยู� ในตำแหน�ง “ON” เพื่อปลด ล็อก
พวงมาลัย ขณะน้ีจะสามารถเข็นรถไปยังตำแหน�งที่ต�อง
การได�

ติดตั้งฝาป�ดปลดล็อกคันเกียร�ที่ถอดออก หลังจากเสร็จสิ้น
การทำงาน

สำหรับรุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ: ถ�าแบตเตอรี่ไฟหมด จะ
ไม�สามารถปลดล็อกวงพวงมาลัยได� อย�าเลื่อนรถขณะที่วง
พวงมาลัยล็อกอยู�

ถ�า ยังไม�สามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ได� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบเกียร� CVT ที่
ศูนย�บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

คำเตือน:

ถ�าไม�สามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ขณะเคร่ืองยนต�ทำงานและเหยียบเบรกแล�ว
อาจเป�นไปได�ว�าไฟเบรกไม�ทำงาน ไฟเบรกที่ ไม�
ทำงานนี้อาจเป�นสาเหตุของอุบัติเหตุ ซึ่งทำให�ท�าน
และผู�อื่นได�รับบาดเจ็บ

โหมดป�องกันอุณหภูมิของน้ำมันเกียร�สูง
GUID-A85E3B39-5AD8-4A73-92F2-8C71C1164F44

ชุดเกียร� น้ีมีโหมดป�องกันอุณหภูมิของน้ำมันเกียร�สูง ถ�า
อุณหภูมิน้ำมันเกียร�สูงเกินไป (ตัวอย�างเช�น เมื่อขับขึ้นทาง
ลาดในวันที่อากาศร�อนขณะที่บรรทุกน้ำหนักมาก) กำลัง
เครื่องยนต�และในบางสภาพ ความเร็วรถยนต�จะลดลงโดย
อัตโนมัติ เพ่ือลดโอกาสที่ชุดเกียร�จะเสียหาย สามารถ
ควบคุม ความเร็ว รถยนต� โดย ใช� คัน เร�ง แต� ความเร็ว
เครื่องยนต�และรถยนต�อาจถูกจำกัด

ระบบสำรอง (Fail-safe)
GUID-432D849F-9460-4991-8CCE-2AE0948E0865

เมื่อระบบสำรองทำงานเกียร� CVT จะไม�เลื่อนไปยัง
ตำแหน�งการขับที่เลือก

ถ�ารถถูกใช�งานหนักมากผิดปกติ เช�น ล�อหมุนฟรี
มากเกินไปหรือเบรกรุนแรงอย�างต�อ เนื่อง ระบบ
สำรองอาจจะทำงาน แม�ว�าวงจรไฟฟ�าทั้งหมดจะ
ทำงานเป�นปกติก็ตาม ในกรณีน้ี ให�บิดสวิตช�กุญแจ
ไปที่ตำแหน�ง “OFF” แล�วรอเป�นเวลา 10 วินาที จาก

นั้นบิดสวิตช�กุญแจกลับไปยังตำแหน�ง “ON” รถควร
จะกลับคืนสู�สภาวะการทำงานปกติ ถ�ายังไม�กลับคืนสู�
สภาวะการทำงานปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสัน เพ่ือตรวจสอบระบบเกียร�และทำการซ�อมแซม
ถ�าจำเป�น

คำเตือน:

เม่ือระบบสำรองทำงาน ความเร็วรถยนต�อาจค�อยๆ
ลดลง ความเร็วที่ลดลงอาจน�อยกว�ารถคันอ่ืนๆ ซึ่ง
อาจทำให�รถชนได� ให�ระมัดระวังให�มากขณะที่ขับขี่
ถ�าจำเป�น ให�หยุดรถในที่ปลอดภัย และรอให�ชุดเกียร�
กลับสู�การทำงานปกติ หรือให�ซ�อมแซมถ�าจำเป�น

การขับขี่ด�วยเกียร�ธรรมดา (MT)
GUID-67D3C7C2-6A46-4EDF-A753-BE054BA1B9C9

คำเตือน:

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเม่ืออยู�บนถนนที่ลื่น
อาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

. ห�ามเร�งเคร่ืองยนต�มากเกินไป เม่ือเปลี่ยนเป�น
เกียร�ต่ำ อาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�
หรือเครื่องยนต�เสียหายได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามพักเท�าไว�บนแป�นคลัตช�ขณะขับรถ อาจ
ทำให�ระบบคลัตช�เสียหายได�

. เหยียบแป�นคลัตช�จนสุดก�อนเปล่ียนเกียร� เพ่ือ
ป�องกันไม�ให�ชุดเกียร�เสียหาย

. จอดรถยนต�ให�สนิทก�อนจะเปลี่ยนเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)
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. เมื่อ รถยนต�หยุด เป�นระยะสั้นๆ เช�น หยุดรอ
สัญญาณไฟ ให�เปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N”
(ว�าง) แล�วปล�อยแป�นคลัตช�ขณะที่เหยียบเบรก
อยู�

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ขณะที่
ขับขี่ อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุเพราะไม�มีแรงหน�วง
จากเครื่องยนต�

การเริ่มออกรถ
GUID-1C251660-F241-409A-A167-E46D77E723CF

1. หลังจากสตาร�ทเครื่อง เหยียบแป�นคลัตช�จนถึงพ้ืน
แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “1” (เกียร� 1) หรือ
“R” (ถอยหลัง)

2. ค�อยๆ เหยียบคันเร�ง ปล�อยแป�นคลัตช�และปลดเบรก
มือในเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนเกียร�
GUID-67D10D68-BA10-4510-B2D8-5D81F3CB6E5D

SSD0084

เพื่อเปลี่ยนเกียร� หรือเมื่อเปลี่ยนเกียร�ขึ้นหรือลง ให�เหยียบ
แป�นคลัตช�จนสุด เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�งท่ีถูกต�อง
แล�วค�อยๆ ปล�อยแป�นคลัตช�

เพื่อให�เปลี่ยนเกียร�ได�อย�างราบรื่น ให�เหยียบแป�นคลัตช�จน
สุดก�อนจะเลื่อนคันเกียร� ถ�าไม�เหยียบแป�นคลัตช�จนสุด

ก�อนจะเปลี่ยนเกียร� อาจได�ยินเสียงเกียร�ได� ชุดเกียร�อาจ
เสียหายได�

เริ่มออกรถท่ีตำแหน�งเกียร� “1” (เกียร� 1) แล�วเล่ือนไปที่
ตำแหน�งเกียร� “2” (เกียร� 2) “3” (เกียร� 3) “4” (เกียร� 4)
และ “5 ” ( เ กีย ร� 5 ) ตาม ลำ ดับ ความ เ ร็ ว รถยนต�

ไม� สามารถ เปลี่ยน เกียร� จาก “5” มายังตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง) ได�โดยตรง ต�องเปลี่ยนเป�น “N” (ว�าง) แล�วจึง
เปลี่ยนเป�น “R” (ถอยหลัง) ได�

ถ�าเปลี่ยนเป�นเกียร� “R” (ถอยหลัง) หรือ “1” (เกียร� 1) ได�
ยาก ให�เล่ือนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) แล�วปล�อย
แป�นคลัตช�ครั้งหน่ึง เหยียบแป�นคลัตช�จนสุดอีกครั้งหน่ึง
แล�วเปลี่ยนเป�นเกียร� “R” หรือ “1”

ความเร็วสูงสุดที่แนะนำสำหรับแต�ละเกียร�
GUID-18051D2F-5AD6-4FBC-B177-3864E8100F17

ให�เปลี่ยนเกียร�ต่ำลงเม่ือเคร่ืองยนต�วิ่งไม�เรียบ หรือ เม่ือ
ต�องการเร�งความเร็ว

ห�ามใช�ความเร็วแต�ละเกียร�เกินที่แนะนำ (แสดงอยู�
ด�านล�าง) สำหรับการขับบนถนนพื้นราบ ให�ใช�เกียร�สูงสุดที่
แนะนำสำหรับความเร็วนั้น ให�ตรวจสอบการจำกัดความเร็ว
เสมอ และขับข่ีตามสภาพถนน เพ่ือให� ขับข่ี ได� อย�าง
ปลอดภัย ห�ามเร�งเครื่องมากเกินไป เมื่อเปลี่ยนเกียร�ต่ำลง
เพราะอาจทำให�เครื่องยนต�เสียหาย หรือไม�สามารถบังคับ
รถได�

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กม./ชม. (ไมล�/ชม.)

เกียร� 1 45 (28)

เกียร� 2 82 (51)

เกียร� 3 120 (75)

เกียร� 4 163 (101)

เกียร� 5 — (—)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-15
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5-16 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-CD756344-414D-4B5B-AD80-2E0EA8572EFC

ระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบาทำงานเพื่อป�องกันการสิ้น
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง การปล�อยไอเสียและเสียงดังท่ีไม�
จำเป�น

. เ ม่ือ หย ุด รถ เค ร่ืองยนต� ดับ เอง โดย อัตโนมั ติ

. เมื่อทำการ เร่ิมออกรถอีกคร้ังหน่ึง เครื่องยนต�จะ
ทำงานเองโดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:

เม่ือรถเคลื่อนท่ี (ท่ีความเร็วประมาณ 2 กม./ชม.
หรือเร็วกว�านั้น) ในขณะท่ีเครื่องยนต�ดับไปเองโดย
ระบบ เช�น การขับข่ีลงทางลาดชัน เคร่ืองยนต�จะทำ
การรีสตาร�ทตัวเองโดยอัตโนมัติ เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
เกิด อ ุบัติ เหต ุ ให� แน�ใจ ว�า ได� เหยียบ แป�น เบรก

หมายเหตุ:

ระบบหยุดเครื่องยนต�เม่ือเดินเบาจะไม�ทำงานภายใต�
สภาวะต�อไปนี้:

. เมื่อเครื่องยนต�ทำการเดินเบาอยู�โดยที่ไม�มีการขับขี่
รถยนต� หลังจากเครื่องยนต�ทำงาน

. เมื่ออุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ต่ำ

. เมื่อไฟแบตเตอรี่เหลือน�อย

. เมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำหรือสูงเกินไป

. เมื่อรถยนต�เคลื่อนที่

. เมื่อแรงดันลม (แว็คคัม) หม�อลมลดลง

. เมื่อฝากระโปรงหน�าถูก เป�ดในขณะที่ เครื่องยนต�
ทำงาน

. เมื่อเครื่องยนต�ทำงานพร�อมกับเป�ดฝากระโปรงหน�า

. เมื่อใช�งานวงพวงมาลัย

. เมื่อไฟแสดงระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบากะพริบ
ช�าๆ

. เมื่อเหยียบคันเร�ง

. เมื่ อ คัน เกี ย ร� อย ู� ที่ ต ำแหน� ง “R” (ถอย หลัง)

. เมื่อสวิตช�หยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบาอยู�ที่ OFF

. เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า, ไฟเตือนระบบ
เบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) (ถ�ามีติดต้ัง) สว�าง
ขึ้น

. เมื่อไม�ได�เหยียบแป�นเบรก

. เมื่อหยุดรถยนต�บนทางลาด

. เมื่อเครื่องยนต�ใช�กำลังงานมาก

หมายเหตุ:

อาจใช�เวลาครู�หน่ึงจนกว�าระบบหยุดเคร่ืองยนต�เม่ือ
เดิ น เบา จ ะ ทำงาน ภาย ใต� สภาว ะ ต� อ ไป นี้ :

. เมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด

. เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำ

. เมื่อเปล่ียนแบตเตอรี่ หรือปลดขั้วแบตเตอรี่ออกเป�น
ระยะ เวลา นาน และ ทำ การ ต�อ กลับ เข�าไป ใหม�

หมายเหตุ:
เครื่องงยนต�จะรีสตาร�ทได�โดยไม�ต�องปล�อยแป�นเบรก
ในขณะที่ระบบหยุดเคร่ืองยนต�เม่ือเดินเบาทำงาน
ภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
. เมื่อกดสวิตช� OFF หยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา
. เมื่อเหยียบคันเร�ง
. เมื่อใช�งานวงพวงมาลัย
. เมื่อไฟแบตเตอรี่เหลือน�อย
. เมื่อเครื่องยนต�ใช�กำลังงานมาก
. เมื่อปล�อยแป�นเบรกในขณะที่ขับขี่รถยนต�บนถนนลาด

ชัน
. เม่ือเลื่อนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “L” (ต่ำ) “D” (ขับ)

หรือ “R” (ถอยหลัง) จากตำแหน�ง “N” หรือ “P”

. เมื่อแรงดันลม (แว็คคัม) ของระบบเบรกไม�เพียงพอ
ต�อการใช�งาน เนื่องจากการเหยียบเบรกหลายๆ คร้ัง

ใช�งานระบบนี้ในขณะที่รอสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ เมื่อหยุด
รถยนต�เป�นเวลานาน ให�ดับเครื่องยนต�

เมื่อกระโปรงหน�าเป�ดค�างอยู�ในขณะที่ระบบหยุดเครื่องยนต�
เมื่อเดินเบาทำงาน เครื่องยนต�จะอยู�ในสภาวะดับปกติและ
มีเสียงออดเตือน ในกรณีนี้ ให� รีสตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วย
สวิตช�กุญแจ

เมื่อเป�ดประตูคนขับพร�อมกับเป�ดระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อ
เดินเบา ระบบหยุดเคร่ืองยนต�เม่ือเดินเบาจะถูกกระตุ�นให�
ทำงานต�อเนื่อง แม�ว�าเสียงเตือนและไฟแสดงระบบหยุด
เครื่องยนต�เมื่อเดินเบาจะกะพริบ

ถ�าเครื่องยนต�หยุดทำงานโดยระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดิน
เบา ฟ�งก�ชั่นการทำความร�อน การทำความเย็น และการ
ระบายความชื้นจะไม�ทำงาน เพื่อหลีกเล่ียงการไม�ทำงาน
ของเครื่องปรับอากาศ ให�ป�ดโหมดหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดิน
เบาโดยการกดสวิตช� OFF หยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา

การใช�งานระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดิน
เบา

GUID-BB404C5E-EED1-4C5C-85E6-24D29ADBA8E6

หมายเหตุ:
. เครื่องยนต�จะดับโดยอัตโนมัติ เม่ือเหยียบแป�น

เบรกขณะที่คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “D” (ขับ)
. เมื่อปล�อยแป�นเบรก เครื่องยนต�จะรีสตาร�ทโดย

อัตโนมัติ
. เมื่อระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบาอัตโนมัติถูก

กระตุ�นให�ทำงาน ไฟแสดงระบบหยุดเคร่ืองยนต�
เม่ือ เดิน เบา อัตโนมัติบนมาตรวัดจะสว�าง ข้ึน

ระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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. เสียงเตือนและไฟแสดงปรากฏข้ึนบนมาตรวัด
เพื่อแสดงสถานะของระบบหยุดเคร่ืองยนต�เม่ือ
เดินเบา สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ไฟแสดง
ระบบหยุดการเดินเบา (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 2-
14) หรือ “เสียงเตือนระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อ
เ ดิ น เ บ า ( ถ� า มี ติ ด ตั้ ง ) ” ( หน� า 2 - 1 6 )

สวิตช� OFF หยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา
GUID-A6C76514-CF63-43EB-B8F9-0C4973E0CEF1

JVS0072X

สามารถหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบาได�ชั่วคราว โดยการกด
สวิตช� OFF ระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา กดสวิตช�เป�น
ครั้งที่สอง หรือรีสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยสวิตช�กุญแจ ระบบ
หยุด เคร่ืองยนต� เมื่อ เดิน เบาจะกลับมาทำงานได� อีก

. เมื่อระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบาไม�ทำงานในขณะ
ท่ีเคร่ืองยนต�กำลังทำงาน เครื่องยนต�จะถูกป�องกัน
จากการหยุดโดยอัตโนมัติ

. ในขณะที่ระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบาไม�ทำงาน
หลังจากที่เครื่องยนต�หยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ
โดยระบบหยุดเคร่ืองยนต�เม่ือเดินเบา เคร่ืองยนต�จะ
ทำการรีสตาร�ทเครื่องเองโดยทันที ถ�าอยู�ในสภาวะท่ี
เหมาะสม และเครื่องยนต�จะถูกป�องกันจากการหยุด
เองโดยอัตโนมัติในระหว�างการขับขี่เที่ยวนั้น

. เมื่อใดก็ตามที่ระบบหยุดเคร่ืองยนต�เมื่อเดินเบาไม�
ทำงาน ไฟแสดงสวิตช� OFF ระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อ
เดินเบาจะสว�างขึ้น ในสภาวะนี้ ระบบหยุดเคร่ืองยนต�
เมื่อเดินเบาจะไม�สามารถป�องกันการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิง การปล�อยไอเสีย และเสียงดังที่ไม�จำเป�นใน
ระหว�างการขับขี่เที่ยวนั้นๆ ได�

GUID-D7D8E92A-5E6C-4376-B973-94D6D21D8B48

คำเตือน:

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น
หญ�าแห�ง เศษกระดาษ หรือเศษผ�า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให�ไฟไหม�ได�

. ข้ันตอนการจอดรถอย�างปลอดภัยต�องเข�าเบรก
มือ และให�เกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�น
เกียร�อัตโนมัติ/รุ�นเกียร� CVT) หรือคันเกียร�อยู�
ตำแหน�งที่เหมาะสม (รุ�นเกียร�ธรรมดา) ไม�เช�น
นั้น รถอาจจะเคลื่อนท่ีโดยคาดไม�ถึงทำให�เกิด
อุบัติเหตุ

. เมื่อจอดรถ ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) คัน เกียร� ไม� สามารถ เลื่อน ออก จาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ได� หากไม�ได�เหยียบแป�น
เบรกเท�า (รุ�น เกียร� อัตโนมัติ/รุ�น เกียร� CVT)

. ห�ามปล�อยรถทิ้งไว�ตามลำพังในขณะเคร่ืองยนต�
กำลังทำงาน

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู� อ่ืน ไว� ใน รถ ตามลำพัง ไม� ควร ปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจ
ไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บ
โดยไม�ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจ เกิด อันตรายร�ายแรงกับคนและสัตว� ได�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-17

การจอด

Condition: 'Except for China'/
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5-18 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

SSD0489

1. เข�าเบรกมือให�แน�น

2. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเน่ือง (CVT): เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“P” (จอด)

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
“R” (ถอยหลัง) เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ให�เล่ือน
คันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “1” (เกียร� 1)

3. เพื่อช�วยป�องกันไม�ให�รถเลื่อนเข�าไปในผิวจราจร เมื่อ
จอดรถบนทางเอียง การปฏิบัติที่ดีควรจอดหันล�อดัง
แสดงในภาพ

หน�ารถลงทางลาดชันโดยมีขอบถนน ①

หันล�อไปยังขอบทางและเลื่อนรถไปข�างหน�าช�าๆจน
ล� อ ชิ ด กั บ ข อ บ ท า ง แ ล� ว เ ข� า เ บ ร ก มื อ

หน�ารถขึ้นทางลาดชันโดยมีขอบถนน ②

หันล�อออกจากขอบทางและเลื่อนรถถอยจนล�อชิดกับ
ขอบทาง แล�วเข�าเบรกมือ

หน�ารถขึ้นหรือลงทางลาดชันโดยไม�มีขอบถนน ③

หันล�อ ไปทางข�างถนน เพ่ือ ให� รถ เลื่อนออกจาก
ศูนย�กลางถนน ถ�ารถมีการเคลื่อนที่ แล�วเข�าเบรกมือ

4. รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” แล�วดึงกุญแจ
ออก

หมายเหตุ:

สำหรับรุ�นที่มีระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา:

ใช�งานระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบาเมื่อต�องหยุด
รถเป�นระยะเวลา เช�นขณะที่รอสัญญาณไฟจราจร

ดับเคร่ืองยนต�โดยใช�สวิตช�กุญแจเม่ือต�องจอดรถ
ฯลฯ เป�นระยะเวลานาน

Condition: 'Except for China'/
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GUID-6DE74363-0324-44E5-9256-A3FAD5D55ACE
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คำเตือน:

. ระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) เป�นระบบที่เพิ่ม
ความสะดวกสบายในการจอดรถ แต�ไม�สามารถ
ใช� งาน แทน การ จอด รถ ด�วย วิธี ที่ ถ ูก ต�อง
ตรวจสอบบริเวณรอบๆ เพื่อดูว�าปลอดภัยก�อนทำ
การ จอด รถ เสมอ เค ล่ือน รถ ช� า ๆ เ สมอ

. อ�านและทำความเข�าใจข�อจำกัดการใช�งานระบบ
โซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) ตามที่ระบุไว�ในหมวด
นี้ อากาศที่ ไม� เหมาะสมอาจส�งผลกระทบต�อ
ฟ�งก�ช่ันของระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ)
รวมถึงลดประสิทธิภาพหรือการทำงานผิดปกติ

. ระบบนี้ไม�ได�ออกแบบมาเพื่อป�องกันการชนหรือ
สัมผัสวัตถุเล็กๆ หรือวัตถุที่สามารถเคลื่อนท่ีได�

. ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อช�วยให�คนขับตรวจจับ
วัตถุชิ้นใหญ�ๆ เพื่อช�วยป�องกันความเสียหายที่จะ
เกิดกับรถยนต� ระบบจะไม�ตรวจจับวัตถุเล็กๆ ที่
อยู�ใต�กันชน และอาจไม�ตรวจจับวัตถุที่อยู�ใกล�กับ
กันชนหรือบนพื้นถนน

. ถ�าบริเวณแผงกันชนได�รับความเสียหายหรืองอ
พื้นที่การรับสัญญาณของระบบโซนาร�อาจได�รับ
ผลกระทบ ส�งผลให�การวัดระยะทางจากสิ่ง
กีดขวางถึงตัวรถผิดพลาด หรือส�งเสียงเตือนคน
ขับอย�างไม�ถูกต�อง

ข�อควรระวัง:

พยายามรักษาความเงียบภายในรถให�มากที่สุด เพื่อ
ให�ได�ยินระดับเสียงเตือนอย�างชัดเจน

เมื่อบิดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “ON” สามารถใช�งาน
ระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) ได�

ระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) ส�งสัญญาณเสียงเพ่ือ
เตือนคนขับว�ามีสิ่งกีดขวางอยู�ใกล�กันชน ระบบจะตรวจจับ
ส่ิงกีดขวางด�านหลังรถ เม่ือคันเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง) ระบบจะไม�ตรวจจับวัตถุเมื่อความเร็วรถยนต�
มากกว�า 10 กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.) และอาจไม�ตรวจจับ
วัตถุ ท่ีมีลักษณะเป�นมุมแหลมหรือวัตถุ ท่ีเคล่ือนไหวได�

ระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่ระยะ
1 ม. (3.3 ฟุต) จากกันชนและบริเวณการตรวจจับจะแคบ

ลงบริเวณมุมด�านนอกของกันชน (โปรดดูที่ภาพประกอบ
สำหรับพื้นที่การตรวจจับโดยประมาณ) ระดับเสียงเตือนจะ
ดังข้ึน ถ�ารถเคล่ือนท่ีใกล�กับสิ่งกีดขวางมากข้ึน เม่ือระยะ
ทางจากส่ิงกีดขวางน�อยกว�า 30 ซม. (11.8 นิ้ว) เสียง
เตือนจะดังอย�างต�อเนื่อง

อย�าให�หิมะ น้ำแข็ง และส่ิงสกปรกสะสมติดค�างอยู�บน
เซ็นเซอร�โซนาร� (ติดตั้งอยู�บนแผงกันชน) (ห�ามใช�อุปกรณ�
แหลมคมทำความสะอาดเซ็นเซอร�) ถ�ามีส่ิงแปลกปลอม
ปกคลุมเซ็นเซอร� จะส�งผลกระทบต�อการตรวจจับที่ถูกต�อง
ของระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ)

ถ�าระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) ทำงานผิดปกติ
จะมีเสียงบ๊ีปดังข้ึน 3 วินาที เม่ือเลื่อนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) นำรถเข�ารับการตรวจสอบ
ระบบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-19

ระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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5-20 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-3D064F1A-CB44-4CAF-9A46-6E311458BF8F

รถยนต�คันนี้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู�โดยสารและสัมภาระ
นิส สัน ไม� แนะนำ ให� ใช� ลาก รถ พ�วง เพราะ จะ ทำให�
เครื่องยนต� ระบบส�งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว เบรก และ
ระบบอื่น ๆ ทำงานหนักขึ้น

ข�อควรระวัง:

รถยนต�ที่ เสียหายจากการลากรถพ�วงไม�รวมอยู�ใน
การรับประกัน

GUID-8CD46BF0-EE4B-4DD1-9A98-E04E0E6DF353

คำเตือน:

. ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ
ระบบกำลังช�วยหมุนพวงมาลัยจะไม�ทำงาน
การใช�งานพวงมาลัยจะหนักขึ้น

. เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าสว�างข้ึน
ขณะที่เคร่ืองยนต�ทำงาน ระบบกำลังสำหรับช�วย
หมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน ท�านยังสามารถ
ควบค ุ ม รถ ได� แต� พวง มา ลัย จะ ห นัก ขึ้ น

ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าออกแบบมาเพ่ือสร�างแรง
ช�วยหมุนขณะขับข่ี ทำให�ไม�ต�องใช�แรงสำหรับบังคับวง
พวงมาลัยมาก

เมื่อใช�งานพวงมาลัยซ้ำๆ หรือ ต�อเนื่องกันขณะท่ีรถยนต�
จอดอยู� หรือขณะท่ีขับด�วยความเร็ว ต่ำ แรงช�วยหมุน
พวงมาลัยจะลดลง เพ่ือป�องกันไม�ให�ระบบพวงมาลัยพาว
เวอร�ไฟฟ�าร�อนเกินไป และช�วยป�องกันไม�ให�ระบบเสียหาย
ขณะท่ีแรงช�วยหมุนลดลง พวงมาลัยจะหนัก เมื่ออุณหภูมิ
ของระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าลดลง แรงช�วยหมุนจะ
กลับเป�นปกติ หลีกเล่ียงการใช�งานพวงมาลัยในแบบท่ี
กล�าวมาซ้ำๆ เพราะอาจทำให�ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�
ไฟฟ�ามีความร�อนสูงเกินไปได�

อาจเกิดเสียงเสียดสี ข้ึนได� เมื่อใช�งานพวงมาลัยอย�าง
รวดเร็ว ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

ถ�า ไฟ เตือนพวง มาลัย เพา เวอร� สว�าง ขึ้น ขณะ
เครื่องยนต�ทำงาน แสดงว�าระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า
อาจทำงานผิดปกติ และอาจต�องเข�ารับบริการ นำรถเข�ารับ
การตรวจสอบระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าที่ศูนย�บริการ
นิสสัน (โปรดดู ท่ี “ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า”
(หน�า 2-12))

เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าสว�าง ข้ึนขณะที่
เครื่องยนต�ทำงาน ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน
ท�านยังสามารถควบคุมรถยนต�ได� แต�ต�องใช�แรงในการ
หมุนพวงมาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะในโค�งที่หักมุมมากๆและ
ที่ความเร็วต่ำ

การลากรถพ�วง ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า

Condition: 'Except for China'/
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GUID-F87C9514-9662-4C4E-BA5D-DFDDE6E7C253

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถ�าวงจร
หนึ่งไม�ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการเบรกอีกสอง
ล�อ

ข�อควรระวังในการควบคุมเบรก
GUID-0CCD5B8E-1BA3-4C8B-81B1-799E2DC7C2DD

เบรกแบบใช�สุญญากาศช�วย
GUID-1CF37C98-C9BB-4B10-801F-2197E35A2F32

หม�อลม เบรกจะช�วย เพิ่มแรง เบรกโดยใช�สุญญากาศ
(แว็คคัม) ของเครื่องยนต� ถ�าเคร่ืองยนต�ดับ ท�านสามารถ
หยุดรถได�โดยการเหยียบแป�นเบรก แต�ต�องใช�แรงในการ
เหยียบแป�นเบรกมากขึ้นเพื่อหยุดรถ ระยะเบรกจะยาวข้ึน

ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบกำลัง
ช�วย เบรก จะ ไม� ทำงาน การ เบรก จะ ทำได� ยาก ข้ึน

คำเตือน:

อย�าแล�นรถขณะที่เครื่องยนต�ดับ

สำหรับรุ�นที่มีระบบช�วยเบรก: เมื่อค�อยๆ เหยียบแป�นเบรก
ท�านอาจได�ยินเสียงคลิ๊กเบาๆ และรู�สึกได�ถึงการส่ัน ส่ิงนี้
เป�นปกติ และแสดงว�าระบบช�วยเบรกกำลังทำงานอยู�

การใช�เบรก
GUID-D4734235-A7BF-41D0-A7B7-9066DF8A703A

หลีกเลี่ยงการพักเท�าไว�บนแป�นเบรกขณะขับรถ เนื่องจาก
จะทำให�เบรกร�อนจัด ผ�าเบรก/แผ�นเบรกสึกหรอเร็วขึ้น และ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

เพื่อช�วยลดการสึกหรอของเบรกและป�องกันไม�ให�เบรกร�อน
จัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำ ก�อนขับรถลง
เนินหรือทางลาดลงที่ยาว เบรกที่ร�อนจัดจะมีประสิทธิภาพ
ในการเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถได�

เม่ือขับรถบนถนนล่ืน ให�ระมัดระวังเม่ือทำการเบรก ให�

เปล่ียนเกียร�ต่ำเพ่ือให�รอบเครื่องยนต�สูงข้ึน การเบรกหรือ
เร�งความเร็วกะทันหันจะทำให�ล�อลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุ
ได�

เบรกเป�ยก
GUID-E6710D4E-D475-46A0-BFE4-D5262D71230C

เมื่อล�างรถหรือขับผ�านแอ�งน้ำ เบรกจะเป�ยก ส�งผลให�ระยะ
เบรกยาวขึ้น และอาจทำให�รถป�ดไปด�านใดด�านหน่ึงขณะ
เบรก

สำหรับการทำให� เบรกแห�ง ให� ขับ รถด�วยความเร็ว ท่ี
ปลอดภัยและแตะแป�นเบรกเบาๆ เพื่อให�เบรกร�อน ทำเช�น
นี้จนกระทั่งเบรกแห�งกลับสู�สภาพปกติ หลีกเลี่ยงการขับรถ
ด�วยความเร็วสูงจนกว�าเบรกจะสามารถทำงานได�เป�นปกติ

การขับขึ้นทางลาดชัน
GUID-41A89435-7C3A-4673-BF93-08DEB701171B

เม่ือเร่ิมออกรถบนทางลาดชัน บางคร้ังการใช�งานคลัตช�
และเบรกจะทำได�ยากขึ้น (สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา) ให�เข�า
เบรกมือไว�เพื่อให�รถยนต�หยุดอยู�กับที่ อย�าเลี้ยงคลัตช� เมื่อ
พร�อมที่จะอกรถ ให�ค�อยๆ ปล�อยเบรกมือ ขณะที่เหยียบคัน
เร�ง และปล�อยแป�นคลัตช�

การขับลงทางลาดชัน
GUID-CED3929D-C80C-4EB2-B681-393BE16E7452

แรงหน�วงของเคร่ืองยนต�สามารถใช�ควบคุมรถยนต�ได�ดี
ขณะขับลงทางลาดชัน สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) คัน
เกียร�ควรอยู�ท่ีตำแหน�งเกียร�ความเร็วต่ำก�อนจะเริ่มขับลง
สำหรับรุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT) ควรเลือกท่ีตำแหน�ง “1”
หรือ “2” สำหรับรุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต� อ เ นื่ อ ง ( CVT ) เ กี ย ร� ค ว ร อย ู� ที่ ต ำ แหน� ง “ L”

ระบบช�วยเบรก (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-A3578D49-2E73-43B8-A1E8-DF975FD691DD

เมื่อแรงท่ีเหยียบเบรกเกินค�าหนึ่ง ชุดช�วยเบรกจะทำงาน
ซึ่งสร�างแรงเบรกที่แรงมากกว�าหม�อลมเบรกธรรมดา แม�จะ
ใช�แรงเหยียบที่เบา

คำเตือน:

การช�วยเบรกน้ีมีไว�เพ่ือช�วยการเบรกเท�านั้น ไม�ใช�
อุปกรณ�เตือน หรือ หลีกเลี่ยงการชน เป�นหน�าที่ของผู�
ขับข่ีที่ต�องระมัดระวัง ขับขี่ให�ปลอดภัย และควบคุม
รถได�ในทุกเวลา

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-21

ระบบเบรก

Condition: 'Except for China'/
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5-22 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-30E80BF1-533A-4362-9289-313A2F7C1B0A

คำเตือน:

. ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) เป�น
อุปกรณ�ที่ทันสมัย แต�จะไม�ช�วยป�องกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากการขับข่ีที่ประมาทหรือเป�นอันตราย
ระบบจะช�วยให�สามารถบังคับควบคุมรถขณะ
เบรกบนถนนลื่น ให�พึงระลึกไว�ว�าระยะหยุดบน
พื้นที่ลื่นจะยาวกว�าบนพื้นผิวปกติ แม�จะเป�นเบรก
ABS ระยะหยุดอาจจะยาวข้ึนบนถนนที่ขรุขระ มี
กรวด มีหิมะปกคลุม หรือเมื่อใช�งานโซ�พันล�อ ให�
รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน�าเสมอ อย�างไร
ก็ ต าม ผ ู� ขั บ ต� อ ง เ ป� น ผ ู� รั บ ผิ ด ชอบ ต� อ
ความปลอดภัย

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต�อการเบรกด�วย
— เมื่อ เปล่ียนยาง ให� ใส� ยางที่ มี ขนาดตาม
กำหนดทั้งสี่ล�อ

— เมื่อติดตั้งยางอะไหล�ให�แน�ใจว�าเป�นชนิดและ
ขนาดตามที่กำหนดในแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง (โปรดดูที่ “แผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง” (หน�า 9-7))

— สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ล�อและยาง”
(หน�า 8-25)

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพื่อไม�
ให�ล�อล็อก ขณะที่เบรกอย�างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพื้นผิว
ลื่น ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล�อแต�ละล�อและ
ปรับแรงดันน้ำมันเบรก เพ่ือป�องกันไม�ให�ล�อล็อกและล่ืน
ไถล ซึ่งจะช�วยให�คนขับสามารถบังคับควบคุมรถได� และ
ช�วยลดอาการเล้ียวป�ดไปมาหรือ ล่ืนไถลให�น�อย ท่ีสุด

การใช�งานระบบ
GUID-8684D14C-ECF0-4496-A135-E4A06B2BC662

เหยียบแป�นเบรกค�างไว�จนสุดด�วยแรงท่ีคงที่ไม�ต�องย้ำ
เบรก ABS จะทำงานเพ่ือป�องกันไม�ให�ล�อ ล็อก บังคับ
รถยนต�หลบหลีกสิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

ห�ามย้ำเบรก เพราะจะทำให�ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟ�งก��ชั่นทดสอบตัวเอง
GUID-A040E3C0-15F6-4334-9CCB-2C40CB75B9C7

ABS ประกอบไปด�วยเซ็นเซอร�อิเล็กทรอนิกส� ป��มไฟฟ�า
โซลินอยด�ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร� คอมพิวเตอร�จะมี
ฟ�งก�ชั่นวิเคราะห�ข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบ
ทุกครั้ง ท่ีสตาร�ทเครื่องยนต�และขับรถไปข�างหน�า หรือ
ถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำการทดสอบตัวเอง
ท�านจะได�ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู�สึกถึงอาการสั่นที่แป�น
เบรก ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ถ�าคอมพิวเตอร�ตรวจพบ
ว�ามีอาการผิดปกติ ABS จะหยุดทำงานและไฟเตือนเบรก
ABS บนแผงหน�าป�ดจะสว�างขึ้น ซ่ึงระบบเบรกจะทำงาน
เป�นปกติ แต�ไม�มีการป�องกันล�อล็อก

ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะทำการทดสอบตัวเองหรือ
ขณะขับขี่ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ
และทำการซ�อมแซม

การทำงานปกต
GิUID-7D9A14BF-E10E-404B-A6E7-2B1D2B717EAB

ABS ทำงานที่ความเร็วมากกว�า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 ไมล�/ชม.) ความเร็วจะแตกต�างกันไปตามสภาพถนน

เม่ือ ABS รู�สึกว�าล�อใดล�อหนึ่งหรือมากกว�ากำลังจะล็อก
อ ุปกรณ� ควบค ุม การ ทำงาน จะทำงาน ทันที และ ทำ
การปล�อยแรงดันไฮดรอลิก การทำเช�นน้ันจะคล�ายกับการ
ย้ำเบรก ท�านอาจรู�สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่แป�นเบรก และ
ได�ยินเสียงจากใต�ฝากระโปรงหน�า หรือรู�ถึงแรงสั่นสะเทือน
จากอุปกรณ�ควบคุมการทำงาน ขณะที่อุปกรณ�กำลังทำงาน
อยู� ซึ่งเป�นสิ่งปกติ และแสดงว�า ABS กำลังทำงานได�อย�าง
ปกติ อย�างไรก็ตาม การสั่นดังกล�าวอาจแสดงว�าสภาพถนน
เป�นอันตราย และต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษในขณะ
ขับขี่

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)
(ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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GUID-87419456-CFD8-4F08-8955-7CB88BEF7D09

เมื่อออกจากรถ:

. นำกุญแจรถติดตัวเสมอ - แม�ว�าจะจอดรถในโรงรถ
ของท�านเองก็ตาม

. ป�ดกระจกหน�าต�างทุกบานให�สนิทและล็อกประตูทุก
บาน

. จอดรถในบริเวณที่มองเห็นได�เสมอ จอดรถในบริเวณ
ที่มีแสงสว�างเพียงพอในเวลากลางคืน

. เป�ดระบบกันขโมย ถ�ามีติดตั้งไว� - แม�ว�าจะจอดรถเป�น
เวลาสั้นๆ ก็ตาม

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือสัตว�เล้ียงอยู�ในรถเพียงลำพัง

. ห�ามทิ้งสิ่งของมีค�าไว�ในรถ ให�นำติดตัวไว�เสมอ

. ห�ามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไว�ในรถ

. ห�ามทิ้งส่ิงของไว�บนรางหลังคา ให�นำลงมาจากราง
เพ่ือเก็บและล็อกไว�ในท่ีปลอดภัย เช�น ในกระโปรง
ท�าย

. ห�ามเก็บกุญแจสำรองไว�ในรถ

GUID-58FF1C17-5A9C-4675-8ED1-1CED0EAD428C

คำเตือน:

. ไม�ว�าในสภาพใด ให�ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง
เร�งและลดความเร็วอย�างระมัดระวัง ถ�าเร�งหรือ
ลดความเร็วเร็วเกินไป ล�อที่ ขับเคลื่อนจะย่ิงไม�
เกาะถนน

. เผ่ือ ระยะหยุด ให� มาก ข้ึน เมื่อขับขี่ ท�ามกลาง
อากาศหนาว ควรเริ่มเบรกเร็วกว�าขณะขับบน
ถนนที่แห�ง

. บนถนนที่ลื่น ให�อยู�ห�างจากรถคันหน�าให�มากขึ้น

. น้ำแข็งเป�ยก (08C 328F และฝนที่แข็งตัว) หิมะที่
เย็นมาก และน้ำแข็งจะลื่นมาก และทำให�ขับรถ
ได�ยากขึ้น รถยนต�จะเกาะถนนน�อยลงมากใน
สภาพดังกล�าว พยายามหลีกเล่ียงการขับบน
น้ำแข็งที่เป�ยก จนกว�าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ
ทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่เป�นน้ำแข็งชัดเจน) จุดเหล�านี้
จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม�โดนแสงแดด หาก
เห็นพื้น ผิวน้ำแข็ง ให� เบรกก�อนจะ ขับไปถึง
พยายาม อย�า เบรก บน พ้ืน ผิว น้ำแข็ง และ
หลีกเลี่ยงการบังคับเลี้ยวอย�างกะทันหัน

. ห�ามใช�การควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนถนนลื่น

. หิมะอาจอุดก�าซไอเสียให�อยู�ใต�ท�องรถของท�าน
ได� ทำความสะอาดไม�ให�หิมะไปอุดท�อไอเสียหรือ
รอบ ๆ ตัวรถ

แบตเตอรี่
GUID-1CC3A814-9564-425F-9B01-061C4D1F333C

ถ�าไม�ได�ชาร�จไฟแบตเตอรี่ให�เต็มในสภาพอากาศหนาวจัด
น้ำกลั่นแบตเตอร่ีอาจแข็ง และทำให�แบตเตอรี่เสียหายได�
เพื่อให�สามารถใช� งานได�อย�าง เต็มประสิทธิภาพ ควร
ตรวจสอบแบตเตอร่ีอย�างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียด
โปรดดูที่ “แบตเตอรี่” (หน�า 8-15)

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
GUID-1C571A6D-5F8E-4A5A-B705-EC21EDC043A3

ถ�าต�องจอดรถไว�ข��างนอกโดยไม�มีสารป�องกันการแข็งตัว
ให�ถ�ายน้ำในระบบหล�อเย็นรวมถึงในเส้ือสูบด�วย เติมใหม�
ก�อน ใช� งาน รถยนต� สำหรับ รายละเอียด โปรดดูที่ “
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�” (หน�า 8-6)

การติดตั้งยาง
GUID-B817D58C-B774-4E2B-B601-645BBB90141A

1. หากติดต้ังยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล�อหน�า/หลังของ
รถยนต�แล�ว ล�อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก โครงสร�าง
และชนิด (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือยาง
เ ร เ ดี ย ล ) เ ห มื อ น กั บ ย า ง ท่ี ใ ช� อ ย ู� ธ ร ร ม ด า

2. ถ�าต�องใช�งานรถยนต�ในสภาพอากาศหนาวจัด ควรใช�
ยางสำหรับวิ่งบนหิมะทั้งสี่ล�อ

3. เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งาน
ยางที่มีสตัทฝ�งอยู�ได� แต�ในบางประเทศจะไม�อนุญาต
ให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฎหมายในท�องถ่ิน รัฐ
แ ล ะ จั ง ห วั ด ก� อ น ติ ด ต้ั ง ย า ง ท่ี มี ส ตั ด ฝ� ง

ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะ
แบบมีสตัดฝ�ง บนพื้นผิวที่เป�ยกหรือแห�ง อาจแย�
กว�ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

4. สามารถใช�โซ�รัดยางได�ถ�าต�องการ ให�แน�ใจว�าโซ�มี
ขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้งตามคำแนะนำของ
ผ ู� ผ ลิต (โปรด ด ู ท่ี “โซ� พัน ล�อ” (หน�า 8-26))

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-23

ความปลอดภัยของรถยนต� การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น

Condition: 'Except for China'/
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5-24 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

อุปกรณ�พิเศษสำหรับใช�ในฤดูหนาว
GUID-EE67A016-3CB8-4F16-8EF9-CAD7F659A1B6

แนะนำให�เตรียมอุปกรณ�ต�อไปนี้ไว�ในรถในช�วงฤดูหนาว:

. ที่ขูดหรือแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็งและหิมะ
ออกจากหน�าต�าง

. แผ�นไม�ที่เรียบและแข็งแรงสำหรับวางรองใต�แม�แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต�ออกจากกองหิมะ

เบรกมือ
GUID-B5358991-6FA5-4698-99B3-36E99605A64E

เมื่อจอดรถในพ้ืนท่ีที่อุณหภูมิภายนอกต่ำว�า 08C (328F)
ห�ามเข�าเบรกมือเพ่ือป�องกันไม�ให�แข็ง สำหรับการจอดรถ
อย�างปลอดภัย:

. เ ล่ือน คัน เกียร� ไปที่ ตำแหน�ง “P” (จอด) (เกียร�
อัตโนมัติ (AT)/ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง (CVT))

. เลื่อนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “1” (เกียร� 1) หรือ “R”
(ถอยหลัง) (รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT))

. บล็อกล�อให�แน�นหนา

การป�องกันสนิม
GUID-4803211D-F409-42AD-B6A8-FF482E1AD4EF

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธิ์กัดกร�อนอย�าง
มาก และจะเร�งการผุกร�อนของชิ้นส�วนใต�ตัวถังรถ เช�น
ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเชื้อเพลิงและเบรก สายเบรก พื้นรถ
และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะๆ
(สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การป�องกันสนิม”
(หน�า 7-5))

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป�นในบางพื้นที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

Condition: 'Except for China'/



(149,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]
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6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

GUID-32D3CED8-FBE8-494D-BBBC-C319E5A30421

SIC2475

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได�ไม� ว�าสวิตช�
กุญแจจะอยู�ในตำแหน�งใดก็ตาม ยกเว�นเมื่อแบตเตอรี่ไฟ
หมด

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินใช�เพื่อเตือนคนขับในรถคันอื่น เมื่อ
ท� าน ต�อง หย ุด หรือ จอด รถ ใน สถาน การ ณ� ฉ ุกเฉิน

เม่ือกดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟเล้ียวทุกดวงจะกะพริบ
สำหรับการป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให�กดสวิตช�ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินอีกครั้ง

GUID-942FB2F2-072E-4723-BF01-BA4234C73207

ถ� า ย า ง แบน ให� ปฏิ บั ติ ต าม ข้ัน ตอน ดั ง ต� อ ไป นี้

การจอดรถ
GUID-DE5E7016-0DBA-4C5D-8058-CF0977425906

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าเข�าเบรกมือจนสุดแล�ว

. ให� แน�ใจว�า เลื่อน คัน เกียร� ไปที่ ตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง) (รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT))

. ให� แน�ใจว�า เล่ือนคัน เกียร� ไปที่ ตำแหน�ง “P”
(จอด) (รุ�นเกียร� AT/รุ�นเกียร� CVT)

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�ารถจอดอยู�บนทางลาดเอียง มี
น้ ำ แข็ ง หรื อ ลื่ น ซ่ึ ง อาจ เ กิด อันตราย ได�

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�าจอดรถอยู�ในบริเวณที่มี
การจราจรแออัด ให�เรียกช�างผู�เชี่ยวชาญมาทำ
การช�วยเหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. จอดรถบนพื้นราบ

4. ใช�เบรกมือ

5. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเน่ือง (CVT): เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“P” (จอด)

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
“R” (ถอยหลัง)

6. ดับเครื่องยนต�

7. เป�ดกระโปรงหน�า และติดตั้งแผ�นเตือนรูปสามเหลี่ยม
(ถ�ามีติดตั้ง):
. เพื่อเป�นสัญญาณเตือนรถคันอื่น

. เพ่ือให� สัญญาณแก�ช�างผู� เชี่ยวชาญท่ี เรียกมา
8. ให� ผู� โดยสารทั้งหมดออกนอกตัว รถและ ยืนใน ท่ี

ปลอดภัย ห� าง จาก ตัว รถ และ เส�น ทาง จราจร

การเตรียมเครื่องมือ
GUID-B3D5DDAA-467B-46AE-A1BA-E7C421E9DA02

JVE0002X

รถยนต�ของท�านมียางอะไหล�หรือชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน
ติด ต้ัง มาด�วย ให� อ�านข�อแนะนำ ท่ี ระบุ ไว� ในหมวด ท่ี
เหมาะสมอย�างรอบคอบ

. สำหรับรุ�นที่มียางอะไหล�: โปรดดูท่ี “การเปล่ียนยาง
( ส ำห รั บ ร ุ� น ท่ี มี ย า ง อ ะ ไหล� ) ” ( หน� า 6 - 3 )

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน
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. สำหรับรุ�นท่ีมีชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน: โปรดดูที่ “
การปะยาง (สำหรับรุ�นที่มีชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน)”
(หน�า 6-5)

การเปลี่ยนยาง (สำหรับรุ�นที่มียางอะไหล�)
GUID-CF29E302-F640-4F92-B7BA-95603F20B3D6

SCE0913

นำแม�แรง เคร่ืองมือท่ีจำเป�น และยางอะไหล�ออกจากที่
เก็บ

การบล็อกล�อ
GUID-41B66833-9FD4-45B0-837F-399B00D0B625

MCE0001A

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าได�บล็อกล�อแน�นแล�ว เพ่ือป�องกันไม�ให�รถ
เคลื่อนที่ซึ่งอาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด�านหน�าและด�านหลังของล�อ
ข�างท่ีอยู�ตรงข�ามกับยางเส�นที่แบนตามแนวแทยง
เพื่อป�องกันไม�ให�รถเคล่ือนท่ี เมื่อถูกยกขึ้นด�วยแม�แรง

ถอดฝาครอบล�อ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-8E2242A3-CFE7-45EA-98DC-98521CDD9D48

SCE0630

แบบ A

SCE0637

แบบ B

แบบ A:

คำเตือน:

ห�ามถอดฝาครอบล�อด�วยมือเปล�า ซึ่งอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บได�

ให�ใช�ด�ามหมุนแม�แรง ① ถอดฝาครอบล�อตามภาพที่แสดง

วางผ�า ② ระหว�างล�อและด�ามหมุนแม�แรง เพ่ือป�องกันล�อ
และฝาครอบล�อได�รับความเสียหาย

แบบ B:

ถอด ฝา ป� ด ล� อ ต ร ง กลาง ด ุ ม ต าม ภาพ ท่ี แสดง

ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง
GUID-AC68A6CF-654A-423F-89DE-7E36F85013B9

JVE0003X

จุดขึ้นแม�แรง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-3
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6-4 ในกรณีฉุกเฉิน

SCE0914

จุดขึ้นแม�แรงตรงพื้น
สำหรับด�านหลัง ห�ามยกรถตรงจุดอ่ืนที่ไม�ใช�จุดขึ้นแม�แรง
ตรงพื้นที่กำหนดไว�

SCE0504

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านและปฏิบัติตามคำแนะนำในบท
นี้

. ห�ามมุดเข�าใต�ท�องรถขณะที่ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง
เพียงอย�างเดียว

. ห�ามใช�แม�แรงอื่นที่ไม�ได�ให�มากับรถ

. แม�แรงที่ ให� มา กับ รถ ได� รับ การออกแบบ ให�
สามารถยกรถของท�านขึ้นได� เมื่อต�องการเปลี่ยน
ยางเท�านั้น ห�ามใช�แม�แรงสำหรับรถยนต�ของ
ท�านกับรถยนต�คันอื่น

. ห�ามยกรถตรงจุดอื่นที่ ไม�ใช� จ ุดขึ้นแม�แรงที่
กำหนดไว�

. ห�ามยกรถสูงเกินความจำเป�น

. ห�ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต�แม�แรง

. ห�ามสตาร�ทเคร่ืองยนต�หรือให�เคร่ืองยนต�ทำงาน
ขณะที่รถอยู�บนแม�แรง รถยนต�อาจเคลื่อนที่อย�าง
กระทันหัน และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามมีผู�โดยสารอยู�บนรถขณะที่ล�อไม�ได�อยู�ติด
พื้น

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านแผ�นป�ายคำเตือนที่ติดอยู�บน
แม�แรงก�อนใช�งาน

. เมื่อยกรถขึ้น ให�แน�ใจว�าใช�เบรกมือแล�ว

1. วางแม�แรงไว�ใต�จุดขึ้นแม�แรงดังแสดงในภาพประกอบ
เพื่อให�ด�านบนของแม�แรงสัมผัสกับรถที่จุดขึ้นแม�แรง

ควรวางแม�แรงไว�บนพื้นแข็ง
2. ขยับหัวแม�แรงไว�ระหว�างร�องทั้งสองที่จุดขึ้นแม�แรงที่

ส�วนหน�าหรือส�วนหลัง

3. จัดให�ช�องที่หัวแม�แรงอยู�ระหว�างร�องดังภาพ

4. คลายน็อตล�อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง
หรือสองรอบ โดยใช�ประแจขันน็อตล�อ

ห�ามถอดน็อตล�อออกจนกว�ายางจะลอยพ�นจาก
พื้น

5. ค�อยๆ ยกรถขึ้นจนกระทั่งได�ระยะห�างระหว�างยางกับ
พื้น

6. สำหรับการยกรถขึ้น ให�จับด�ามหมุนแม�แรงและก�านต�อ
เอาไว�ด�วยมือทั้งสองข�าง แล�วหมุนด�ามหมุนแม�แรง

Condition: 'Except for China'/
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การถอดยาง
GUID-6FFE2489-C09E-413F-8479-73258FD517FD

1. ถอดน็อตล�อ

2. ถอดยางที่แบนออก

ข�อควรระวัง:

ยางมีน้ำหนักมาก ให�แน�ใจว�าเท�าของท�านพักอยู�พ�น
จากยาง และใช�ถุงมือตามความจำเป�นเพื่อไม�ให�
บาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล�
GUID-668344AD-1C1E-4025-95D1-0996F1F16265

SCE0576

คำเตือน:

. ห�ามใช�น็อตล�อที่ไม�ได�ให�มากับรถ น็อตล�อที่ไม�
ถูกต�องหรือขันไม�แน�น อาจทำให�ล�อหลวมหรือ
หล ุ ด ออก มา ซึ่ ง ทำ ให� เ กิ ด อ ุ บั ติ เหต ุ ได�

. ห�ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล�อหรือ
น็อตล�อ เนื่องจากจะทำให�น็อตล�อลื่นหลวม

1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
ระหว�างล�อกับดุมล�อ

2. ค�อยๆ ใส�ยางอะไหล�เข�าที่ แล�วขันน็อตล�อด�วยมือ
ตรวจสอบว�าน็อตล�อทุก ตัวสัมผัส กับ พ้ืนผิวล�อใน
แนวนอน

3. ขันน็อตล�อสลับ กันตามลำดับ และขันให� น้ำหนัก
สม่ำเสมอกัน มากกว�า 2 ครั้ง ตามภาพประกอบ (① -
④) โดยการใช�ประแจขันน็อตล�อจนกระทั่งแน�น

4. ลดระดับรถลงช�าๆ จนยางสัมผัสกับพื้น

5. ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยประแจขันน็อตล�อ ตามลำดับที่
แสดงอยู�ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล�อด�วยประแจปอนด�ตามแรงขันที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล�อ:
108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)

น็อตล�อต�องได�รับการขันแน�นด�วยแรงขันตามสเปคที่
กำหนดอยู�เสมอ ขอแนะนำให�ขันน็อตล�อให�แน�นด�วย
แรงขันที่สเปคกำหนดทุกครั้งที่เข�ารับบริการเปลี่ยน
ถ�ายน้ำมันตามช�วงเวลา

คำเตือน:

ขันน็อตล�อซ้ำอีก เม่ือระยะทางการขับขี่รถยนต�ได�
1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงกรณี ท่ียางแบน
ฯลฯ)

การเก็บยางที่เสียหาย และเครื่องมือ
GUID-B2B0A35C-6454-4B5B-9314-6436213F1193

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าได�เก็บยาง แม�แรง และเครื่องมือเข�าที่
หลังจากใช�งาน เนื่องจากของเหล�านี้อาจพุ�งออก
มาจนเกิดอันตรายในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุหรือ

หยุดรถกะทันหัน

1. เก็บแม�แรงและเครื่องมือที่ใช�งานในที่เก็บให�เรียบร�อย

2. ติดตั้งฝาป�ดรองพื้นเข�าที่เดิม

3. ป�ดฝากระโปรงท�าย

การปะยาง (สำหรับรุ�นที่มีชุดอุปกรณ�ปะ
ยางฉุกเฉิน)

GUID-508C606F-B6B7-4C7E-973F-D9A1C4BE437F

ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินติดต้ังมากับรถยนต�แทนยาง
อะไหล� ชุดอุปกรณ�ปะยางนี้ใช�ปะยางที่ร่ัวเล็กน�อยชั่วคราว
หลังจากปะยาง ให�นำรถไปตรวจสอบท่ีศูนย�บริการนิสสัน
ทันที เพื่อตรวจสอบและซ�อม/เปลี่ยนยาง

ข�อควรระวัง:

. แนะนำให�ใช�ซีลแลนท�สำหรับปะยางฉุกเฉินของ
นิสสันแท�ท่ีให�มากับรถยนต� ซีลแลนท�สำหรับปะ
ยางชนิดอื่นอาจทำให�ซีลก�านวาล�วเสียหาย ซึ่ง
ทำให�เกิดการรั่วของแรงดันลมยาง

. ห�ามใช�ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินสำหรับรถยนต�
ของท�านกับรถยนต�คันอื่น

. ห�ามใช�ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินเพื่อจุดประสงค�
อ่ืน นอกเหนือจากการสูบลมยางและตรวจสอบ
แรงดันลมยาง

. ใช�อุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินกับแหล�งไฟฟ�า DC
12V เท�านั้น

. ห��ามให�ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินที่เป�ยกน้ำหรือมี
ฝุ�นปกคลุม

. ห�ามถอดแยกชิ้นส�วนหรือดัดแปลงชุดอุปกรณ�ปะ
ยางฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉิน 6-5
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6-6 ในกรณีฉุกเฉิน

. ห�ามนำชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินไปชุบโลหะ

. ห�ามใช�ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินภายใต�สภาวะดัง
ต�อ ไป นี้ ติดต�อ ศ ูนย� บริ การ นิส สัน หรือ ช�าง
ผู�เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำ

— เมื่อซีลแลนท�หมดอายุ (แสดงอยู�บนป�ายที่ติด
ข�างขวด)

— เมื่อยางรั่วประมาณ 6 มม. (0.25 น้ิว) หรือ
ยาวกว�า

— เมื่อด�านข�างของยางเสียหาย

เม่ือล�อของรถที่ขับสูญเสียลมยางปริมาณมาก

— เม่ือยางเคล่ือนเข�าด�านในหรือด�านนอกของ
ขอบล�อ

— เ มื่ อ ข อ บ ล� อ ไ ด� รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย

— เมื่อยางตั้งแต�สองวงขึ้นไปแบน

สถานที่เก็บชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน
GUID-32497E16-8625-4426-94C1-F39F2BF551A6

JVE0182X

นำชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินออกจากที่ เก็บซึ่งอยู� ใต�
กระโปรงท�าย ชุดปะยางประกอบด�วยอุปกรณ�ดังต�อไปน้ี:

① อุปกรณ�สูบลม*

② ขวดซีลแลนท�สำหรับปะยาง

③ สติ๊กเกอร�จำกัดความเร็ว

*: อุปกรณ�สูบลมอาจมีรูปร�างแตกต�างกันไปแล�วแต�รุ�น

ก�อนการใช�งานชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน
GUID-15A9E0CC-29F5-45A0-BAB3-D5FC6655DF3D

. ถ�ามีวัตถุแปลกปลอมใดๆ (เช�น ตะปูหรือสกรู) ฝ�งอยู�
บ น ด อ ก ย า ง ห� า ม น ำ ต ะ ปู ห รื อ ส ก ร ู อ อ ก

. ตรวจสอบวันหมดอายุของซีลแลนท� (แสดงอยู�บนป�าย
ท่ีติดอยู�ข�างขวด) ห�ามใช�ซีลแลนท�ที่หมดอายุแล�ว

การซ�อมแซมยาง
GUID-B1A96953-35DB-4FA0-BC8F-2135F3B09767

คำเตือน:

สังเกตข�อควรระวังต�อไปนี้ เมื่อใช�งานชุดอุปกรณ�ปะ
ยางฉุกเฉิน

. อันตรายร�ายแรงหากกลืนสารประกอบนี้ ดื่มน้ำ
มากๆ ตามทันที และ ไปพบแพทย� โดยด�วน

. ถ�าสารประกอบสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ให�
ล�างออกด�วยน้ำสะอาดมากๆ ถ�ายังระคายเคือง
อยู� ให�ไปพบแพทย�โดยด�วน

. เก็บสารประกอบนี้ให�ห�างมือเด็ก

JVE0014X

1. นำสต๊ิกเกอร�จำกัดความเร็วออกจากอุปกรณ�สูบลม*
แล�วติดไว�บริเวณที่คนขับสามารถเห็นได�ในขณะขับขี่

*: อุปกรณ�สูบลมอาจมีรูปร�างแตกต�างกันไปแล�วแต�รุ�น
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ข�อควรระวัง:

ห�ามติดสติ๊กเกอร� จำกัดความเร็ว ไว� บนฝาครอบ
พวง มาลัย มาตร วัด ความ เร็ ว หรื อ ไฟ เ ตือน

SCE0868

2. นำท�อ ① และปล๊ักส�งกำลัง ② ออกจากอุปกรณ�สูบ
ลม ถอดฝาป�ด ท่ี ใส� ขวดออกจากอุปกรณ� ส ูบลม

SCE0869

3. ถอดฝาป�ดขวดซีลแลนท�สำหรับปะยาง และหมุนขวด
บนที่ใส�ขวดตามเข็มนาฬิกา (ปล�อยให�ซีลขวดอยู�ใน
สภาพสมบูรณ�) การหมุนขวดบนท่ีใส�ขวดจะเจาะให�
ซีลขวดฉีกขาดเอง)

4. ถ อ ด จ ุ ก ลิ้ น ล ม ย า ง ข อ ง ย า ง ท่ี แ บ น อ อ ก

SCE0870

5. ถอดฝาป�องกัน Ⓐ ของท�อยาง และหมุนท�อเข�ากับลิ้น
ลมยางอย�างแน�นหนา ให�แน�ใจว�าได�ขันวาล�วระบาย
แรง ดัน Ⓑ อย�างแน�นหนาแล�ว ให�แน�ใจว�าสวิตช�
อุปกรณ�สูบลมอยู�ที่ตำแหน�ง OFF (*) และเสียบปลั๊ก
ส�งกำลังเข�ากับช�องจ�ายไฟในรถยนต�

SCE0871

6. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ACC” จากนั้น หมุน
สวิตช�อุปกรณ�สูบลมไปที่ตำแหน�ง ON (−) และถ�าเป�น
ไปได� ให�สูบลมยางจนกว�าแรงดันลมยางจะเท�ากับค�า
แรงดันลมยางที่กำหนดบนแผ�นป�ายกำหนดค�าแรงดัน
ลมยาง ท่ีติดอยู� ตรง เสาเก�งกลางด�านคนขับ หรือ
แรงดันลมยางน�อยสุดที่ 180 kPa (26 psi) หมุนเพื่อ
ป�ดอุปกรณ�สูบลมชั่วครู� เพ่ือตรวจสอบแรงดันลมยาง
โดยใช�เกจวัดแรงดัน ถ�าแรงดันลมยางสูงเกินกว�าที่
กำหนด ปรับแรงดันลมยางโดยการปล�อยลมออกด�วย
วาล�วระบายแรงดัน แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู�
บนแผ�นป�ายกำหนดค�าแรงดันลมยางที่ติดอยู�ที่เสาเก�ง
กลางด�านคนขับ

ข�อควรระวัง:

. ถ�าท�อยางไม�ถูกต�อเข�ากับลิ้นลมยางอย�างแน�น
หนา จะทำให�ลมร่ัวไหล หรือซีลแลนท�กระเด็น

. ห�ามยืนใกล�ๆ กับยางที่แบนโดยตรงในขณะที่ทำ
การสูบลม เน่ืองจากยางอาจแตกได� ถ�ามีรอย
แตกหรือรอยนูน ให� ป�ดอุปกรณ� ส ูบลมทันที
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6-8 ในกรณีฉุกเฉิน

. อาจเป�นไปได�ว�าในขณะที่สูบลมยาง แรงดัน
ลมยางขึ้นสูงถึง 600 kPa ถือว�ายางอยู�ในสภาพ
ปกติ ปกติ แรงดันจะลดลงภายใน 30 วินาที

. ห�ามใช�งานอุปกรณ�สูบลมต�อเนื่องกันนานเกิน 10
นาที ถ�าแรงดันลมยางไม�เพ่ิมข้ึนถึง 180 kPa
(26 psi) ภายใน 10 นาที ยาง อาจ ได� รับ
ความเสียหายอย�างร�ายแรง และไม�สามารถทำ
การปะยางโดยใช�ชุดอุปกรณ�ปะยางที่ติดมากับ
รถ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

7. เมื่อแรงดันลมยางขึ้นสูงถึงค�าแรงดันลมยางที่กำหนด
หรือแรงดันอย�างน�อยอยู�ท่ี 180 kPa (26 psi) ให�ป�ด
อุปกรณ�สูบลม ถอดปลั๊กส�งกำลังออกจากช�องจ�ายไฟ
และรีบถอดท�อยางออกจากล้ินลมยาง ป�ดฝาป�องกัน
และฝาวาล�ว

ข�อควรระวัง:

ปล�อยขวดซีลแลนท�ปะยางไว�บนที่ใส�ขวด เพื่อป�องกัน
ซีลแลนท�หกออกมา

8. ขับรถทันทีเป�นเวลา 10 นาทีหรือ 3 กม. (2 ไมล�) ท่ี
ความเร็ว 80 กม./ชม. (50 ไมล�/ชม.) หรือช�ากว�า

9. หลังจากขับขี่รถยนต� ให�แน�ใจว�าสวิตช�อุปกรณ�สูบลม
อยู� ท่ีตำแหน�ง OFF จากน้ันหมุนท�อยางเข�ากับล้ิน
ลมยางให�แน�น ตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัด
แรงดัน การปะยางชั่วคราวถือว�า เสร็จสมบูรณ� ถ�า
แรงดันลมยางไม�ลดลง ให�แน�ใจว�าได�ปรับแรงดัน
ลมยางให�เท�ากับค�าแรงดันลมยางที่กำหนดไว�บนแผ�น
ป�าย กำหนดค�า แรง ดัน ลม ยาง ก�อน ขับขี่ รถยนต�

10. ถ�าแรงดันลมยางลดลง ให�ทำขั้นตอนที่ 5 ซ้ำ ถ�า
แรงดันลมยางลดลงอีกครั้ง หรือน�อยกว�า 130 kPa
(19 psi) แสดงว�าไม�สามารถปะยางโดยใช�ชุดอุปกรณ�
ปะยางท่ีติดมากับรถ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:

ห�ามนำซีลแลนท�ปะยางหรือท�อยางใช�แล�วกลับมาใช�
ใหม�

สำหรับขวดซีลแลนท�และท�อยางตัวใหม� สามารถ
จัดหาได�จากศูนย�บริการนิสสัน

หลังจากการซ�อมแซมยาง
GUID-A38994B2-1F1D-4A7B-99C3-76578E56BE78

ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน สำหรับการซ�อม/เปลี่ยนยางให�เร็ว
ที่สุด

GUID-B8B5660F-0F5F-43DE-B1A3-B4E89434CCE1

คำเตือน:

. การพ�วงสตาร�ทที่ไม�ถูกต�องจะทำให�แบตเตอรี่
ระเบิด การระเบิดของแบตเตอร่ีอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� และยังอาจ
ทำให�รถเสียหายได� ให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตาม
คำแนะนำในบทนี้

. บริเวณโดยรอบแบตเตอร่ีจะมีก�าซไฮโดรเจนที่
ไวไฟอยู�ตลอดเวลา ระมัดระวังไม�ให�เกิด
ประกาย ไฟ หรือ เปลว ไฟ บริ เวณ แบตเตอรี่

. ให�สวมแว�นตานิรภัย และถอดแหวน กำไลข�อมือ
และเครื่องประดับอื่นๆ เมื่อทำงานกับหรือใกล�กับ
แบตเตอรี่

. ห�ามชะโงกหน�าหรือเท�าแขนบนแบตเตอร่ีขณะ
พ�วงสตาร�ท

. ระวัง ไม� ให� น้ำกรดแบตเตอร่ีกระเด็น โดนตา
ผิวหนัง เสื้อผ�า หรือสีรถ น้ำกรดแบตเตอร่ีเป�นก
รดกำมะถันที่ มีฤทธ์ิกัดกร�อน ซึ่งทำให�เกิดการ
ไหม�พองอย�างรุนแรงขึ้นได� ถ�าโดนน้ำกรด ให�รีบ
ล� า ง บ ริ เ วณ ที่ โ ด น ด� ว ย น้ ำ ม า ก ๆ ทั น ที

. เก็บแบตเตอรี่ให�ห�างมือเด็ก

. แบตเตอร่ีที่จะใช�พ�วงต�องมีแรงเคลื่อนไฟฟ�า 12
โวลต� การใช�แบตเตอร่ีที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ�าไม�
ถ ูก ต�อง จะ ทำให� รถ ของ ท� าน เ สีย หาย ได�

. ห�ามพยายามพ�วงสตาร�ทแบตเตอรี่ที่หมดไฟแล�ว
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและทำให� ได� รับ
บาดเจ็บ

การพ�วงสตาร�ท

Condition: 'Except for China'/
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JVE0004X

1. ถ�าแบตเตอร่ีที่ใช�พ�วงอยู�ในรถอีกคันหน่ึง Ⓑ ให�จอด
รถ Ⓐ กับ Ⓑ โดยให�แบตเตอรี่ของทั้งสองคันอยู�ใกล�
กัน

ข�อควรระวัง:

ถ�าแบตเตอรี่ของรถ Ⓐ ที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ
หมดไฟ จะไม� สามารถ บิดสวิตช�กุญแจออกจาก
ตำแหน�ง “LOCK” ได� นอกจากน้ีถ�าพวงมาลัยอยู�ใน
ตำแหน�งล็อกก็จะไม�สามารถหมุนพวงมาลัยได�อีก ต�อ
สายพ�วงเข�าที่แบตเตอร่ีที่ใช�พ�วงของรถ Ⓑ ก�อนบิด
สวิตช�กุญแจและปลดล็อกพวงมาลัย

2. ใช�เบรกมือ

3. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเน่ือง (CVT): เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“P” (จอด)

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“N” (ว�าง)

4. ป�ดการทำงานของระบบไฟฟ�าที่ไม�จำเป�นทั้งหมด (ไฟ
หน�า ฮีตเตอร� เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ)

5. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”

6. ถ อ ด ฝ า ร ะ บ า ย บ น แ บ ต เ ต อ รี่ ถ� า มี ติ ด ต้ั ง

7. หุ�มแบตเตอรี่ด�วยผ�าชุบน้ำที่บิดจนแห�งหมาด เพื่อลด
อันตรายจากการระเบิด

8. ต�อสายพ�วงตามลำดับ ในภาพ (①, ②, ③, ④)

ข�อควรระวัง:

. ต�อขั้วบวก + เข�ากับขั้วบวก + และต�อขั้วลบ 7

เข�ากับกราวด�ตัวถังเสมอ ไม�ใช�ต�อเข�ากับขั้วลบ
ของแบตเตอรี่ 7

. ให� แน�ใจ ว�า สายพ�วง ไม� สัมผัส โดน ช้ินส�วนที่
เคลื่อนไหวในห�องเครื่องยนต�

. ให�แน�ใจว�าแคลมป�รัดสายพ�วงไม�สัมผัสโดนโลหะ
อื่นๆ

9. สตาร�ทเคร่ืองยนต�ของรถคันที่ใช�พ�วง Ⓑ และปล�อย
ให�ทำงานสักครู�

10. เหยียบคันเร�งของคันท่ีใช�พ�วง Ⓑ ท่ีประมาณ 2,000
รอบ/นาที

11. สตาร�ทเครื่องยนต�ของรถคันท่ีใช�แบตเตอรี่หมด Ⓐ
ในแบบปกติ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานเกินกว�า 10 วินาที
ถ�าเคร่ืองยนต�ยังสตาร�ทไม�ติด บิดสวิตช�กุญแจ
ไปยังตำแหน�ง “OFF” แล�วรออย�างน�อย 10
วินาที จากนั้นลองสตาร�ทอีกครั้ง

. ถ�าไม�สามารถสตาร�ทมอเตอร�สตาร�ทโดยการกด
สวิตช�กุญแจ ให�กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง
OFF ก�อนลองสตาร�ทอีกครั้ง

12. หลังจากเคร่ืองยนต�สตาร�ทติด ค�อยๆ ปลดสายพ�วง
ตามลำดับตรงกันข�ามกับที่แสดงในภาพประกอบ (④,
③, ②, ①)

13. ท้ิงผ�าที่ใช�หุ�มแบตเตอร่ีเนื่องจากอาจเป��อนน้ำกรดไป
แล�ว

14. ป� ด ฝา ร ะบาย เข� า ท่ี เ ดิ ม ถ� า มี ก า ร ถอด ออก

หมายเหตุ:
. สำหรับรุ�นที่มีระบบหยุดเครื่องยนต�เม่ือเดินเบา

ใช�แบตเตอรี่ชนิดพิเศษที่เพิ่มประสิทธิภาพความ
จุในการชาร�จไฟ และมีอายุการใช�งานยาวนาน
หลีกเลี่ยงการใช�แบตเตอร่ีชนิดธรรมดาสำหรับ
ระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบาซึ่งอาจส�งผลให�
แบตเตอร่ีเสื่อมได�ง�ายหรือส�งผลให�ระบบหยุด
เครื่องยนต�เม่ือเดินเบาทำงานผิดปกติ แนะนำให�
ใช�แบตเตอรี่แท�ของนิสสัน สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

. สำหรับรุ�นที่มีระบบหยุดเครื่องยนต�เม่ือเดินเบา
เมื่อเปล่ียนแบตเตอรี่หรือข้ัวแบตเตอรี่ถูกถอด
ออกเป�นเวลานานก�อนการต�อกลับเข�าไป ต�องใช�
เวลาสักครู�จนกว�าระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดิน
เบาจะทำงาน

ในกรณีฉุกเฉิน 6-9

Condition: 'Except for China'/
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6-10 ในกรณีฉุกเฉิน

GUID-A115DED5-A50B-44C4-AB71-27BC09DBE76D

อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�โดยการเข็นรถ

ข�อควรระวัง:

. รถยนต�รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT)/รุ�นระบบควบคุม
การเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT)/รุ�นเกียร�
ธรรมดา (MT) ไม�สามารถสตาร�ทได�โดยการเข็น
การพยายามสตาร�ทโดยการเข็นสตาร�ทอาจ
ทำให�เกียร�เสียหายได�

. รถรุ�นที่มีเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางไม�ควร
สตาร�ทด�วยการเข็นรถ การพยายามสตาร�ทด�วย
วิธีนี้ จะทำให� เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง
เสียหายได�

. อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยการลากจูง
เม่ือเครื่องยนต�สตาร�ทติด รถอาจกระชากไป
ข�างหน�าทำให�รถพุ�งไปชนกับรถที่ทำการลากจูง

GUID-4B576F2A-B3D0-4934-B593-69B78C611711

คำเตือน:

. ห�ามขับรถต�อ ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูง
ผิด ปกติ เ น่ืองจาก อาจ ทำให� ไฟ ไหม� รถ ได�

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอน้ำพุ�งออกมา

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็น
ในขณะที่เครื่องยนต�ยังร�อน ถ�าเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำ
ในขณะที่เคร่ืองยนต�ยังร�อนอยู� น้ำร�อนจะถูกดัน
พุ�งออกมาซึ่งอาจจะทำให�เกิดแผลลวกพองหรือ
การบาดเจ็บได�

. ถ�า มี ไอ น้ำ หรือ น้ำ หล�อ เย็น พ ุ�ง ออก มา จาก
เคร่ืองยนต� ให�ยืนออกห�างจากรถเพื่อไม�ให�ถูก
ลวกพอง

. ระมัดระวังไม�ให�มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ�า
สัมผัส โดน หรือหลุด เข�าไปในพัดลมระบาย
ความร�อนหรือสายพานขับ พัดลมหม�อน้ำอาจ
ทำงานเมื่อใดก็ได�

ถ�ารถมีความร�อนสูงเกินไป (แสดงขึ้นโดยไฟเตือนอุณหภูมิ
สูง) หรือถ�ารู�สึกว�าเครื่องยนต�ไม�มีกำลัง ได�ยินเสียงผิดปกติ
ฯลฯ ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. ใช�เบรกมือ

4. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT)/ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเน่ือง (CVT): เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“P” (จอด)

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“N” (ว�าง)

อย�าดับเครื่องยนต�

5. เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

6. ป�ดเครื่องปรับอากาศ ตั้งการควบคุมอุณหภูมิไปที่ร�อน
สุด และ เป�ดการควบคุมพัดลม ท่ีความเร็วสูงสุด

7. ออกจากรถ

8. ตรวจสอบโดยใช�สายตาและฟ�งดูว�ามี ไอน้ำ หรือ
น้ำหล�อเย็นพุ�งออกมาจากหม�อน้ำหรือไม�ก�อนเป�ด
ฝาก ระ โปรง หน�า รอ จน กระท่ัง ไม�มี ไอ น้ำ หรือ
น้ำ หล�อ เย็น ออก มา ก�อน เริ่ม ทำ ขั้น ตอน ต�อ ไป

9. เป�ดฝากระโปรงหน�า

10. ตรวจสอบด�วยตา เปล�า ดู พัดลมระบายความร�อน
ทำงานอยู�หรือไม�

11. ตรวจสอบด�วยตาเปล�า ดูหม�อน้ำและท�อยางต�างๆ
เพื่อหารอยรั่วซึม

ถ�าพัดลมระบายความร�อนไม�ทำงานหรือมีน้ำหล�อเย็น
รั่วออกมา ให�ดับเครื่องยนต�

12. หลัง จาก เครื่องยนต� เย็น ลง ให� ตรวจ สอบ ระดับ
น้ำหล�อเย็นในถังพัก ขณะเครื่องยนต�ทำงานอยู� ห�าม
เป�ดฝาป�ดหม�อน้ำ (ถ�ามีติดตั้ง)

13. เ ติ ม น้ ำ ห ล� อ เ ย็ น ล ง ใ น ถั ง พั ก ถ� า จ ำ เ ป� น

นำรถเข�ารับการตรวจสอบ/ซ�อมแซมท่ีศูนย�บริการนิสสัน

การเข็นสตาร�ท ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ

Condition: 'Except for China'/
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GUID-8028B3F0-1C2A-46CB-BF54-DDA5DE3AD2CF

เมื่อต�องลากจูงรถ ต�องปฏิบัติตามข�อกำหนดในการลากจูง
ของท�องถิ่นน้ัน อุปกรณ�ลากจูงท่ีไม�ถูกต�องอาจทำให�รถ
ของท�าน เสีย หาย ได� นิส สัน ขอ แนะนำ ให� เรียก ช�าง
ผู�เชี่ยวชาญมาทำการลากรถของท�าน เพื่อให�มั่นใจว�ารถถูก
ลากอย�างถูกวิธี และเพื่อป�องกันความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นกับรถของท�าน และควรแนะนำให�ช�างผู�เช่ียวชาญ
ได�อ�านข�อควรระวังต�อไปนี้

ข�อควรระวังสำหรับการลากจูงรถ
GUID-85F0217C-D701-4C5D-A7B4-70519C933BFE

. ให�แน�ใจว�าระบบเกียร� ระบบพวงมาลัย และระบบส�ง
กำลังอยู�ในสภาพท่ีพร�อมทำงานก�อนทำการลาก ถ�า
ระบบใดระบบหนึ่งข�างต�นเสียหาย ต�องลากรถโดยใช�
ดอลลี่หรือยกรถขึ้นทั้งคัน

. นิสสันแนะนำให�ลากรถโดยยกล�อขับเคลื่อน (ล�อหน�า)
ให�พ�นจากพื้น

การลากจูงที่นิสสันแนะนำ
GUID-848BC879-553C-4142-9743-5F93D6931FF3

การลากจูงรถยนต�รุ�นขับเคลื่อนสองล�อ (2WD)
GUID-24D82C6C-D6EA-4DBE-A633-4E99E4EE6B43

JVE0005X

นิสสันแนะนำให�ใช�ดอลลี่ใต�ล�อหน�าในขณะลากรถ หรือให�
ขนรถยนต� ไปโดยยกรถขึ้น ท้ัง คัน ดังที่ แสดงในภาพ

แบบให�ล�อหน�าสัมผัสพื้นถนน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถที่ใช�เกียร�อัตโนมัติ (AT)/ระบบควบคุม
การเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเน่ือง (CVT) โดยให�ล�อหน�า
สัมผัสพ้ืนถนน เนื่องจากจะทำระบบส�งกำลังเสียหาย
มากและมีค�าใช�จ�ายในการซ�อมแพง

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

2. ยึดพวงมาลัยให�อยู�ที่ ตำแหน�งตรงด�วยเชือกหรือ
อุปกรณ�อื่นที่คล�ายคลึง

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

4. ปลดเบรกมือ

5. ล�ามโซ�นิรภัยทุกครั้งเมื่อลากรถ

แบบให�ล�อหลังสัมผัสพื้นถนน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

2. ยึดพวงมาลัยให�อยู� ท่ีตำแหน�งตรง ด�วยเชือกหรือ
อุปกรณ�อื่นที่คล�ายกัน

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

4. ปลดเบรกมือ

5. ล�ามโซ�นิรภัยทุกครั้งเมื่อลากรถ

แบบให�ล�อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

NISSAN แนะนำให�ขนรถยนต�ไปโดยยกรถขึ้นท้ังคัน ดังที่
แสดงในภาพ

ในกรณีฉุกเฉิน 6-11

การลากจูงรถยนต�
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6-12 ในกรณีฉุกเฉิน

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถที่ใช�เกียร�อัตโนมัติ (AT)/ระบบควบคุม
การเปลี่ยน เกียร� แบบต�อ เนื่อง (CVT) โดยให�ล�อ
ทั้งหมดสัมผัสพ้ืนถนน เน่ืองจากจะทำเกียร�เสียหาย
มากและมีค�าใช�จ�ายในการซ�อมแพง

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

3. ปลดเบรกมือ

การช�วยเหลือรถที่ติดหล�ม
GUID-603741EA-9A53-4769-B5D5-5A9C06C39584

คำเตือน:

. ห�ามยืนใกล�แนวลากดึงในระหว�างการดึงรถขึ้น
จากหล�ม

. ห�ามเร�งความเร็วจนยางล�อหมุนฟรี เน่ืองจากจะ
ทำให�ยางระเบิดและทำให�ได�รับบาดเจ็บ นอกจาก
นั้นช้ินส�วนอ่ืนๆ ของรถก็อาจจะร�อนสูงผิดปกติ
และเสียหายได�

. ห�ามลากดึงรถด�วยห�วงที่อยู�ด�านหลัง ห�วงด�าน
หลังน้ีไม�ได�ออกแบบไว�สำหรับลากดึงรถออกใน
กรณีที่รถติดหล�ม

ในกรณีที่รถติดหล�มทราย หิมะ หรือโคลน และไม�สามารถ
ออก จาก หล� ม ได� เ อง ให� ใช� ห� ว ง สำห รับ ลาก ดึง

. ใช�ห�วงสำหรับลากดึงเท�าน้ัน ห�ามติดอุปกรณ�ลากดึง
เข�ากับชิ้นส�วนอ่ืนใดของตัวถังรถ ไม�เช�นน้ัน ตัวถังรถ
จะเสียหายได�

. ใช�ห�วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจากหล�ม
เท�านั้น ห�ามลากรถพ�วงโดยใช�ห�วงสำหรับลากดึง
เพียงอย�างเดียวเท�านั้น

. ห�วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช�ดึงรถ
ออกจากหล�ม ให�ลากดึงรถในแนวตรงเสมอ ห�ามดึง
ห�วงในแนวเฉียงกับตัวรถ

ด�านหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVE0150X

ด�านหน�า

SCE0833

ด�านหน�า
① ถอดฝาครอบห�วงออกจากกันชนด�วยเครื่องมือท่ี

เหมาะสม
② ติดตั้งห�วงสำหรับลากดึงให�แน�นดังที่แสดงในภาพ

(ห�วงเก็บอยู�กับชุดแม�แรง)

ให�แน�ใจว�าเก็บห�วงสำหรับลากดึงอย�างถูกต�องในที่เก็บ
หลังจากใช�งาน

ด�านหลัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVE0007X

ด�านหลัง
ห�ามใช�ห�วงหลังสำหรับลากดึงรถยนต�
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7-2 การดูแลและรักษาสภาพรถ

GUID-8DC9F596-195F-4BDF-BD51-E771E354FA2C

การรักษาสภาพรถให�สวยงามอยู�เสมอน้ันจำเป�นท่ีจะต�อง
ทำการดูแลรักษาอย�างถูกต�องและเหมาะสม

ควรจอดรถภายในโรงรถหรือบริเวณที่มีหลังคาปกคลุมอยู�
เสมอ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายข้ึนกับสีรถ

หากจำเป�นที่จะต�องจอดรถกลางแจ�ง ควรจอดรถในท่ีร�ม
หรือใช�ผ�าคลุมรถ ระมัดระวังไม�ให�ขีดข�วนสีรถจนเป�น
รอย เมื่อ ทำ การ คล ุม หรือ เป�ด ผ�า คล ุม รถ ออก

การล�าง
GUID-DA36BD65-9AC0-47F7-8496-3CA8A8FB8660

ในกรณีต�อไปนี้ ให�ล�างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพสีรถ
ของท�าน:

. หลัง จากฝนตก เนื่องจากฝนกรดอาจทำให� สี รถ
เสียหายได�

. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ
ทำให�รถเป�นสนิมได�

. เม่ือมีสิ่งสกปรกต�างๆ เช�น คราบเขม�า มูลนก ยางไม�
เศษโลหะ หรือแมลงติดอยู�บนสีรถ

. เมื่อมีฝุ�นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล�างสีรถด�วยฟองน้ำที่เป�ยกชุ�มโดยใช�น้ำมากๆ

2. ทำความสะอาดสีรถเบาๆ ให�ทั่วถึงด�วยสบู�อ�อน แชมพู
ล�างรถ หรือน้ำยาล�างจานทั่วไป ผสมกับน้ำอุ�นและ
สะอาด (ห�ามใช�น้ำร�อน)

ข�อควรระวัง:

. ห�ามล�างรถด�วยสบู�ที่มีฤทธิ์แรง ผงซักฟอกเข�ม
ข�น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอย�างอื่น

. ห�ามล�างรถกลางแดดจัดหรือขณะที่ตัวถังรถร�อน
เนื่องจากสีรถจะเป�นรอยคราบน้ำ

. หลีกเล่ียงการใช�ผ�าที่ มีขนแข็งหรือหยาบ เช�น
ถุงมือล�าง ระมัดระวังขณะที่ล�างเอาคราบสกปรก
หรือสิ่งแปลกปลอมอย�างอ่ืนออก เพื่อไม�ให�สีรถ
เป�นรอยสึกหรือเสียหาย

3. ล�างออกให�ทั่วด�วยน้ำสะอาดมากๆ

4. ใช�ผ�าชามัวร�หมาดๆ เช็ดสีรถให�แห�ง โดยไม�ปล�อยให�
มีคราบน้ำหลงเหลืออยู�

เมื่อล�างรถ ให�ระมัดระวังสิ่งเหล�านี้:

. บริเวณภายในหน�าแปลน ข�อต�อบนประตู ประตูเล็ก
และฝากระโปรงหน�า เพราะเป�นส�วนที่ไวต�อเกลือที่ใช�
กับพ้ืนถนน นอกจากนี้ จำเป�นต�องทำความสะอาด
บริเวณเหล�านี้อยู�เสมอ

. ให�แน�ใจว�ารูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตูไม�
อุดตัน

. ฉีดน้ำล�างใต�ท�องรถและในช�องล�อเพื่อขจัดสิ่งสกปรก
และ/หรือล�างเกลือที่ใช�กับพื้นถนน

การขจัดจุดคราบสกปรก
GUID-6F9CC24A-719B-4612-9E5E-1E72F9237772

ข จัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ำ มัน ฝุ�น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม�ออกจากสีรถให�เร็วท่ีสุด
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดรอยด�างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ�ทำ
ความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน�ายที่ศูนย�บริการนิสสันหรือ
ร�านค�าจำหน�ายอุปกรณ�ตกแต�งรถยนต�ทั่วไป

การเคลือบเงา
GUID-08936D62-35DD-47F4-8D54-F681CB8B02DB

การเคลือบเงาเป�นประจำจะช�วยปกป�องสีรถและรักษา
สภาพรถให�ดูใหม�เสมอ

หลังจากการเคลือบเงา นิสสันขอแนะนำให�ขจัดคราบสะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เป�นคราบฝ�งแน�น

ศูนย�บริการนิสสันสามารถช�วยท�านเลือกผลิตภัณฑ�เคลือบ
เงาที่เหมาะสมได�

ข�อควรระวัง:

. ล�างรถให�ทั่วถึงจนเสร็จเรียบร�อยก�อนลงแว�กซ�
เคลือบเงาสีรถ

. ให� ทำ ตามคำแนะนำของผู� ผลิตที่ ให� มา กับ
ผลิตภัณฑ�เคลือบเงาเสมอ

. ห�ามใช�ผลิตภัณฑ�เคลือบเงาที่มีส�วนผสมของสาร
ขัดสี สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจ
ไปทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

สารขัดหยาบหรือการขัดอย�างรุนแรงบนช้ันเคลือบสีพ้ืน/
เคลือบใส อาจทำให�ช้ันเคลือบสีหมองลงไปหรือมีรอยขัด
วนหลงเหลือเอาไว�

กระจก
GUID-1C12768E-72CA-47FD-94DE-18F4EA8CD329

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว�กลางแดดจัดจะทำให�มีคราบหมอง
อยู�บนผิวกระจก ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�านุ�มเพื่อขจัด
คราบหมองนี้ออก

การทำความสะอาดภายนอกรถ
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ใต�ท�องรถ
GUID-1F4B2CCA-0925-4D5F-B96D-C6EB7CA57E08

ในบริเวณที่ใช�เกลือท่ีใช�กับพ้ืนถนนในฤดูหนาว ควรทำ
ความสะอาดใต�ท�องรถอยู�เสมอ เพ่ือป�องกันการสะสมส่ิง
สกปรกและเกลือ ซ่ึงทำให�เกิดสนิมบริเวณใต�ท�องรถและ
ระบบรองรับน้ำหนักได�ง�าย

ก�อนฤดูหนาวและในช�วงใบไม�ผลิ ต�องตรวจสอบซีลใต�ท�อง
รถ และถ�าจำเป�นให�ทำใหม�

ล�อ
GUID-15394D3E-ACE8-42A5-AA0D-B7814B947611

. เมื่อล�างรถ ให�ล�างล�อด�วย เพื่อรักษาให�อยู�ในสภาพดี

. ทำความสะอาดด�านในของล�อเมื่อเปลี่ยนล�อ หรือ เมื่อ
ทำความสะอาดด�านล�างของล�อ

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร�อนล�างล�อรถ

. ตรวจสอบขอบกระทะล�ออย�างสม่ำเสมอ เพื่อดูการงอ
หรือการสึกหรอ สิ่งนี้อาจจะทำให�แรงดันลมยางลดลง
หรือทำให�ตัวยางเสียหายได�

. นิสสันแนะนำให�ลงสารเคลือบสีกระทะล�อ เพื่อป�องกัน
เกลือที่ใช�โรยถนนในฤดูหนาว

ล�ออลูมินั่มอัลลอย
GUID-D0221CFC-CCBC-4249-84B8-F02087A5AA5D

ล�างล�ออย�างสม่ำเสมอด�วยฟองน้ำชุบสารทำความสะอาด
อ�อนๆ โดยเฉพาะระหว�างฤดูหนาวในพื้นท่ีท่ีใช�เกลือโรย

เกลือที่ตกค�างจากเกลือบนถนนจะทำให�ล�อสีด�าง ถ�าไม�ได�
ล�างเป�นประจำ

ข�อควรระวัง:

ปฏิบัติตามข้ันตอนด�านล�าง เพ่ือหลีกเล่ียงไม�ให�ล�อ
เป�นคราบหรือสีด�าง:

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป�นกรดหรือ
ด�างรุนแรง ทำความสะอาดล�อ

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดล�อ ขณะที่ล�อยังร�อน
อยู� อุณหภูมิของล�อควรจะเท�ากับอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก

. ล�างล�อให�สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่ใช�
สารทำความสะอาดล�อ

ชิ้นส�วนที่เป�นโครเมียม
GUID-0C7A78D3-EBE4-41FE-9B83-A5824CC14A47

ทำความสะอาดอยู�เสมอด�วยน้ำยาขัดโครเมียมท่ีไม�มีฤทธิ์
กัดกร�อน เพื่อรักษาความเงางาม

GUID-F2FE1898-4AF6-4BCA-8E4C-F4CF1474E0A4

ใช�เครื่องดูดฝุ�นหรือแปรงขนอ�อนขจัดฝุ�นละอองออกจาก
ค้ิวขอบตกแต�ง ช้ินส�วนที่เป�นพลาสติก และเบาะนั่ง เช็ด
ส�วนที่เป�นไวนิลและหนังด�วยผ�านุ�มที่สะอาดชุบน้ำสบู�อ�อน
แล� ว ใช� ผ� า น ุ� ม ท่ี แห� ง เ ช็ด ทำ ความ สะอาด อีก ค ร้ัง

จำเป�นต�องดูแลเป�นประจำ เพื่อรักษาสภาพของเบาะหนัง

ก�อนการใช�น้ำยารักษาเน้ือผ�าใดๆ ให�อ�านคำแนะนำของ
ผู�ผลิตทุกคร้ัง น้ำยารักษาเน้ือผ�าบางชนิดจะมีสารเคมีซ่ึง
อาจ ทำให� ผ� า ห ุ� ม เบาะ เป�น รอย ด� าง ห รือ สี ตก ได�

ใช�ผ�านุ�มชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดฝาเลนส�เกจวัด
และมาตรวัดต�างๆ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�สารเบนซิน ทินเนอร� หรืออย�างอื่นที่คล�าย
กัน

. เศษฝุ�นอาจกัดกร�อนและทำให�ผิวของหนัง
เสียหายได� จึงควรกำจัดออกทันที ห�ามใช�สบู�
ฟอกหนัง แว็กซ�รถยนต� สารขัด น้ำมัน สารทำ
ความสะอาด สารสะลาย ผงซักฟอก หรือสารทำ
ความสะอาดที่มีส�วนประกอบหลักเป�นแอมโนเนีย
เพราะอาจทำให�สภาพพื้นผิวตามธรรมชาติของ
หนังเสียหาย

. ห�ามใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�า เว�นแต�จะได�รับ
คำแนะนำจากผู�ผลิต

. ห�ามใช�น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติก เช็ดฝา
เลนส� เกจวัดหรือมาตรวัดต�างๆ เนื่องจากอาจ
ทำให�ฝาครอบเลนส�เสียหาย

การดูแลและรักษาสภาพรถ 7-3
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7-4 การดูแลและรักษาสภาพรถ

น้ำหอมปรับอากาศ
GUID-CD0742CB-FDE5-4AB6-8374-73732285464D

น้ำหอมปรับอากาศส�วนใหญ�ใช�สารละลายที่อาจส�งผลต�อ
อุปกรณ�ภายในรถ หากใช�งานน้ำหอมปรับอากาศ ให�อ�าน
ข�อควรระวังต�อไปนี้:

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนอาจทำให�เกิดรอยด�าง
ถาวรในบริเวณที่สัมผัสกับพื้นผิวภายในของรถยนต�
ให� ติดน้ำหอมปรับอากาศในบริเวณท่ีห�อยลงอย�าง
อิสระ และไม�สัมผัสพื้นผิวภายในของรถยนต�

. น้ำหอมปรับอากาศแบบน้ำ มักหนีบเข�ากับช�องลม
ผลิตภัณฑ�เหล�านี้สามารถทำให�เกิดความเสียหาย
และรอยด�างได� เมื่อหยดลงบนพื้น ผิวภายในของ
รถยนต�

ให�อ�านคู�มือการใช�โดยละเอียด ก�อนใช�งานน้ำหอมปรับ
อากาศ

แผ�นรองปูพื้น
GUID-86FBD144-59B2-4EC1-92EF-D1A294940CEC

การใช�แผ�นรองปูพื้นแท�ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง) จะช�วยยืด
อายุพรมในรถของท�านและทำความสะอาดห�องโดยสารได�
ง�ายขึ้น ไม�ว�าท�านจะใช�แผ�นรองแบบใดก็ตาม ให�แน�ใจว�า
แผ�นรองดังกล�าวมีขนาดพอดีกับรถของท�านและวางใน
ตำแหน�งช�องวางเท�าให�ถูกต�อง เพื่อไม�ให�ไปกีดขวาง
การทำงานของแป�นเหยียบต�างๆ ควรดูแลรักษาแผ�นรอง
โดยการทำความสะอาดอยู�เสมอ และเปลี่ยนใหม�ถ�าแผ�น
รองมีสภาพเก�าเกินไป

จุดช�วยจัดตำแหน�งแผ�นรองปูพื้น (ด�านคนขับ)
GUID-400DA2F5-03B5-4188-8174-D52BE40CB771

SAI0034

รถคันนี้จะมีตะขอยึดแผ�นรองปูพื้นด�านหน�า Ⓐ เพื่อช�วยยึด
แผ�นรองให�อยู�ในตำแหน�ง แผ�นรองปูพ้ืนของนิสสันได�รับ
การออกแบบมาเฉพาะรถรุ�นนี้ แผ�นรองปูพื้นด�านคนขับจะมี
รูเพื่อใช�เกี่ยวตะขอ

จัดวางแผ�นรองให�อยู�ตรงกลางในบริเวณที่วางเท�าโดยขยับ
แ ผ� น ร อ ง ใ ห� ต ะ ข อ เ ก่ี ย ว ล อ ด ร ู ท่ี แ ผ� น ร อ ง

หมั่นตรวจสอบดู ว�าแผ�น รองอยู� ในตำแหน�ง ท่ีถูกต�อง

กระจก
GUID-DB07944A-E17C-4A31-AB4B-F2ADFC4EB791

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว�กลางแดดจัดจะทำให�มีคราบหมอง
อยู�บนผิวกระจก ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�านุ�มเพื่อขจัด
คราบหมองนี้ออก

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดกระจกด�านใน ห�ามใช�เครื่องมือที่
มีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ�าเชื้อโรคที่มีส�วนผสม
ของคลอรีน อาจจะทำให� ตัวนำ ไฟฟ�า เช�น ส�วน

ป ร ะ ก อบ ขอ ง ไ ล� ฝ� า ก ร ะ จ ก หลั ง เ สี ย ห า ย

เข็มขัดนิรภัย
GUID-21B57068-4377-4B3B-8083-C967CCEB9C0E

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�สายเข็มขัดที่เป�ยกช้ืนม�วนเข�าไป
เก็บในชุดดึงกลับ

. ห�ามใช�น้ำยาฟอกย�อมหรือน้ำยาเคมีทำ
ความสะอาด เข็มขัด นิรภัย เน่ืองจากอาจไป
กัดกร� อน สาย เข็มขัด ให� เป�� อย บาง ลง ได�

ใช�ฟองน้ำชุบน้ำสบู�อ�อนเช็ดทำความสะอาดสายเข็มขัด

ปล�อยสายเข็มขัดไว�ในที่ร�มจนแห�งสนิทก�อนนำไปใช�งาน
(โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-6))

Condition: 'Except for China'/
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GUID-E92E77C9-08F4-418C-9E70-ADE0104EC4A4

ป�จจัยพื้นฐานที่มีส�วนทำให�รถเป�นสนิม
GUID-BCE1EFC6-8E52-411A-8A65-BF8F2FA65E11

. ความช้ืนสะสมในสิ่งสกปรกและดินทรายตามซอกมุม
และช�องต�างๆ

. ชั้นผิวสีหรือชั้นเคลือบท่ีกะเทาะลอกหลุดออกไป
เน่ืองจากเศษหินและกรวดหรือการเฉี่ยวชนบนท�อง
ถนน

ป�จจัยด�านสิ่งแวดล�อมอื่นๆ ที่ส�งผลให�เกิด
สนิม

GUID-D06CF72F-1731-48C7-BC55-3FAB2B3F4CCE

ความชื้น
GUID-31C0265D-6FD3-43EE-ACEF-91E5E3F622F1

ทราย ส่ิงสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพ้ืนด�านในตัวถังรถจะ
เป�นตัวเร�งให�เกิดสนิม แผ�นรอง/พรมปูพื้นที่เป�ยกจะไม�แห�ง
สนิท ถ�าปล�อยท้ิงไว�ในรถ ดังนั้นจึงควรนำออกมาผ่ึงให�
แห� ง เพื่ อ ป� อ ง กัน ไม� ให� เ กิ ด ส นิม ที่ พ้ื น ตั ว ถั ง รถ

ความชื้นสัมพัทธ�
GUID-D0E49DE4-517D-4D9D-9B7C-4D660DB911BF

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ�สูงจะทำให�เกิดสนิมได�เร็วขึ้น

อุณหภูมิ
GUID-4992A777-1EC3-43E6-82A9-F3EC2C074A7A

อุณหภูมิสูงจะเร�งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิ้นส�วนที่
ไม�ได�รับการระบายอากาศที่ดี

นอกจากนี้ รถจะเป�นสนิมได�ง�ายในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิใกล�
จุดเยือกแข็ง

มลภาวะทางอากาศ
GUID-A0EE1757-B200-49E6-97DA-77F0EDD84EF2

มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเลหรือเกลือที่ใช�กับพื้นถนนจะเร�งให�เกิดสนิมเร็วขึ้น
เกลือที่ใช�กับพื้นถนนจะทำให�พื้นผิวของสีละลายเร็วขึ้นเช�น
กัน

การป�องกันรถของท�านไม�ให�เกิดสนิม
GUID-3D80D97E-D30A-4337-97C0-DC1E6D97C4E1

. ล�างรถให�สะอาดและเคลือบเงารถบ�อยๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู�เสมอ ถ�าพบรอยชำรุด
ให�รีบซ�อมโดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม�ให�รูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตู
อุดตัน เพื่อป�องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย ส่ิงสกปรกท่ีสะสมอยู�ใต�ท�องรถ ถ�าพบ
ให�ล�างออกด�วยน้ำโดยเร็วที่สุด

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�สายยางฉีดน้ำล�างทำความสะอาดสิ่ง
สกปรก ทราย หรือเศษดินในห�องโดยสาร ทำ
ความสะอาดสิ่งสกปรกด�วยเครื่องดูดฝุ�นหรือ
ไม�กวาด

. ห�ามปล�อยให�มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆ สัมผัสโดน
อุปกรณ� อิเล็กทรอนิกส�ภายในรถเน่ืองจากจะ
ทำให�เกิดความเสียหายได�

สารเคมีท่ีใช�ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร�อน
อย�างมาก จะเร�งการเกิดสนิมและการเสื่อมสภาพของ
ชิ้นส�วนใต�ท�องรถ เช�น ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
เบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะๆ

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง

อาจจำเป�นในบางพื้นที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

การดูแลและรักษาสภาพรถ 7-5
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8-2 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

GUID-95AA0E30-2B0E-42F2-AAD2-29134C3E0B81

การบำรุงรักษาท่ัวไปและประจำวันบางอย�างยังเป�นส่ิง
จำเป�น เพื่อบำรุงรักษาสภาพกลไกที่ดีของรถของท�าน รวม
ท้ังสมรรถนะของเครื่องยนต�และการปล�อยมลภาวะไอเสีย

ซึ่งเป�นความรับผิดชอบของเจ�าของรถที่จะต�องทำการ
บำร ุง รักษา ท้ัง แบบ ท่ัวไป และ แบบ เฉพาะ เจาะจง

และเนื่องจากท�านเป�นเจ�าของรถ ท�านเป�นเพียงคนเดียวที่
สามารถแน�ใจได�ว�ารถของท�านได�รับการดูแลรักษาอย�าง
ถูกต�อง

ตารางการบำรุงรักษา
GUID-CE5AF5FB-6DD2-457C-8228-654737EB3356

เพื่อความสะดวกสบายของท�าน การบำรุง รักษาตาม
กำหนดเวลาท่ีจำเป�นต�องทำจะมีรายการแจ�ง และอธิบาย
อยู�ในข�อมูลการรับประกันและคู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�ม
หนึ่ง ท�านต�องปฎิบัติตามคู�มือเล�มน้ัน เพ่ือให�แน�ใจว�ารถ
ของท�านได�รับการบำรุงรักษาท่ีจำเป�นตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
GUID-0A8C8821-F81C-4670-9BD0-A3F65DA87266

การบำรุง รักษา ท่ัวไปจะรวมไปถึง ส่ิง ท่ีควรได� รับการ
ตรวจสอบทุกๆ วันที่มีการใช�รถ ซึ่งเป�นสิ่งจำเป�นที่จะทำให�
รถของท�านทำงานเป�นปกติได�อย�างต�อเนื่อง โดยเป�นความ
รับผิดชอบของท�านที่จะทำตามขั้นตอนเหล�าน้ีเป�นประจำ
ตามที่กำหนดไว�

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ัวไปนี้ไม�จำเป�นต�องใช�
ทักษะทางช�างสูง และใช�เครื่องมือรถท่ัวไปเพียงไม�ก่ีช้ิน

ท�านสามารถทำการตรวจสอบเหล�านี้ได�ด�วยตัวท�านเอง
หรือ เรียกช�างผู� เชี่ยวชาญ หรือให� ศ ูนย� บริ การนิส สัน
ดำเนินการตามที่ท�านต�องการ

สถานที่สามารถนำรถเข�ารับบริการ
GUID-3E63375F-6450-4183-B765-CDB8D4FD34DF

ถ�าจำเป�นต�อง เข�า รับการบำรุง รักษาหรือมีการทำงาน
ผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันท่ีได�รับอนุญาต
เพื่อตรวจสอบและปรับแต�งระบบ

GUID-DB4A20F4-8565-469E-BB2A-2FA209E16ABF

ในระหว�างการใช�รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษาทั่วไป
เป�นประจำตามที่กำหนดไว�ในบทนี้ ถ�าพบเสียง การส่ัน
หรือกล่ินผิดปกติ ให�ตรวจหาสาเหตุหรือให�ศูนย�บริการ
นิสสัน
ดำเนินการตรวจสอบทันที นอกจากนี้ ถ�าท�านคิดว�าต�องมี
การซ�อมแซม ควรแจ�งศูนย�บริการนิสสัน

เม่ือทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา โปรดดูท่ี “ข�อควร
ระวังในการบำรุงรักษา” (หน�า 8-4)

คำอธิบายของสิ่งที่ต�องบำรุงรักษาทั่วไป
GUID-BD6DE34E-C4B5-4781-97E8-C2510C8C914E

ข�อมูลเพิ่มเติมของรายการดังต�อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย
“*” อธิบายไว�ในส�วนหลังของบทนี้

ด�านนอกรถ
GUID-05A42C89-023E-47B8-8037-93A64DFFB9FE

สิ่งที่ต�องบำรุงรักษาที่แสดงไว�นี้ควรทำเป�นครั้งคราว ถ�าไม�
ได�ระบุไว�เป�นพิเศษ

ประตูและฝากระโปรงหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน�า รวมท้ัง
ประตูท�าย ฝากระโปรงท�าย และประตูเล็กทำงานเป�นปกติ
และให�แน�ใจว�าตัวล็อกทุกตัวสามารถป�ดได�แน�น หล�อล่ืน
ถ�าจำเป�น ดูให�แน�ใจว�าตัวล็อกเสริมของฝากระโปรงหน�ารั้ง
ไม�ให�ฝากระโปรงเป�ดขึ้น เมื่อปลดล็อกตัวหลักแล�ว เมื่อขับ
รถในพ้ืนท่ีท่ีใช�เกลือโรยถนน หรือสารท่ีมีฤทธ์ิกัดกร�อน
อื่นๆ ให�ตรวจสอบการหล�อลื่นบ�อยๆ

ไฟส�องสว�าง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ทำความสะอาดไฟหน�าเป�นประจำ ให�แน�ใจว�าไฟหน�า ไฟ
เบรก ไฟท�าย ไฟเลี้ยว และไฟอ่ืน ๆ ทำงานปกติและได�
ติดตั้งอย�างแน�นหนาแล�ว และตรวจสอบมุมระดับไฟหน�า

ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป
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ยาง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัดบ�อยๆ และทุกครั้งก�อน
เดินทางไกล ปรับแรงดันลมยางทุกเส�นรวมทั้งยางอะไหล�
ตามแรงดันท่ีกำหนด ตรวจหาความเสียหาย รอยฉีกขาด
หรือการสึกหรอผิดปกติอย�างละเอียด

การสลับยาง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล�อ (2WD) และยางล�อหน�า
และหลังมีขนาดเหมือนกัน ควรสลับยางทุกๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล�) ยางท่ีมีตัวแสดงทิศทาง สามารถสลับได�
เฉพาะระหว�างล�อหน�าและล�อหลังเท�านั้น หลังจากสลับยาง
เสร็จแล�ว ให�แน�ใจว�าตัวแสดงทิศทางได�ชี้ไปยังทิศทาง
การหมุนของยาง

ในกรณีของรถขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) และยางล�อหน�าและ
หลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุกๆ 5,000 กม. (3,000
ไมล�) ล�อ ท่ีมี ตัวแสดงทิศทาง สามารถสลับได� เฉพาะ
ระหว�างล�อหน�าและล�อหลังเท�านั้น หลังจากสลับยางเสร็จ
แล�ว ให�แน�ใจว�าตัวแสดงทิศทางได�ชี้ไปยังทิศทางการหมุน
ของยาง

ในกรณีที่ยางล�อหน�าขนาดไม�เท�ากับยางล�อหลัง จะไม�
สามารถสลับยางได�

อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกัน
ตาม นิ สัย การ ขับ ข่ี ของ ท�าน และ สภาพ พ้ืน ผิว ถนน

ส�วนประกอบตัวส�งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS) (ถ�ามีติดตั้ง):

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อทำการเปลี่ยนยางที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพ ให�เปลี่ยน
ซีลลูกยางยึดตัวส�งสัญญาณ TPMS แกนวาล�วจุ�บยาง และ
ฝาป�ดด�วย

ศูนย�ล�อและการถ�วงล�อ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�าหากพบว�ารถวิ่งกินไปด�านใดด�านหนึ่งในขณะที่ขับรถบน
ถนนตรงและบนพื้นราบ หรือถ�าพบว�ายางมีการสึกหรอที่ไม�
สม่ำเสมอ สึกหรอผิดปกติ อาจจำเป�นต�องทำการต้ังศูนย�
ล�อ ถ�าวงพวงมาลัยหรือเบาะน่ังสั่นขณะที่ขับในความเร็ว
ปกติ อาจจำเป�นต�องทำการถ�วงล�อ

กระจกบังลม:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ทำความสะอาดกระจกบังลมเป�นประจำ ตรวจสอบกระจก
บัง ลม อย�าง น�อยทุก หก เดือน เพื่อ หา รอย แตกหรือ
ความเสียหายอื่นๆ ซ�อมแซมถ�าจำเป�น

ใบป�ดน้ำฝน*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจ หา รอย แตก หรือ สึกหรอ ถ�า ป�ด น้ำ ฝน ได� ไม� ดี

ภายในรถยนต�
GUID-747021A6-C69F-4679-9DED-C10F1E4D183C

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�นประจำ เช�น เม่ือทำการบำรุงรักษาตามระยะเวลาท่ี
กำหนด เมื่อทำความสะอาดรถยนต� เป�นต�น

คันเร�ง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบคันเร�งว�าสามารถทำงานได�อย�างราบรื่น และให�
แน�ใจว�าคันเร�งไม�ติดขัดหรือต�องออกแรงมากผิดปกติ วาง
พรมปูพื้นให�ห�างจากแป�น

แป�นเบรก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแป�นว�าสามารถทำงานได�อย�างราบรื่น และให�
แน�ใจว�ามีระยะห�างจากแผ�นรองปูพื้นที่เหมาะสมเมื่อเหยียบ
จนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรก ให�แน�ใจว�า
ได�วางพรมปูพื้นห�างจากแป�น

เบรกมือ*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมั่นตรวจสอบการทำงานของเบรกมือ ตรวจสอบว�าคัน
เบรกมือ (ถ�ามีติดต้ัง) หรือแป�นเบรก (ถ�ามีติดตั้ง) มีระยะ
การเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสม ให�แน�ใจว�ารถยนต�ได�จอดพักบน
เนินเขาอย�างปลอดภัย เมื่อใช�งานเบรกมือเพียงอย�างเดียว

เข็มขัดนิรภัย:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าส�วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย�างเช�น หัวเข็มขัด ตัวยึด ตัวปรับตั้ง และชุดดึงกลับ)
ทำงานปกติ ราบรื่นและยึดแน�น ตรวจสอบสายเข็มขัดเพื่อ
หา รอย ฉีก ขาด เป�น ล ุ�ย ฝอย สึกหรอ หรือ เสีย หาย

วงพวงมาลัย:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจหาความเปล่ียนแปลงของสภาวะการบังคับเล้ียว
กล�าวคือระยะท่ีหลวมมากเกินไป บังคับเล้ียวได�ยาก หรือ
เสียงผิดปกติ

ไฟเตือนและเสียงเตือน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�แน�ใจว�าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเป�นปกติ

ไล�ฝ�ากระจกบังลม:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�ามีลมออกมาจากช�องไล�ฝ�าในปริมาณท่ีพอ
เหมาะ เ ม่ื อ เป� ด ฮีต เตอร� ห รื อ เค รื่ อ ง ปรั บ อากาศ

ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจกทำงานเป�น
ป ก ติ แ ล ะ ท่ี ป� ด น้ ำ ฝ น ไ ม� ล า ก เ ป� น ร อ ย เ ส� น

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-3
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8-4 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ใต�กระโปรงหน�าและตัวรถ
GUID-F59F7197-A6D8-4DD2-ADBE-CB71B0FC849B

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�นระยะๆ (ตัวอย�างเช�น ทุกครั้งท่ีตรวจสอบน้ำมันเครื่อง
หรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)

แบตเตอรี่*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ยกเว�นรุ�นท่ีใช�แบตเตอร่ีแบบไม�ต�องดูแลรักษา ตรวจสอบ
ระดับน้ำกรดในแต�ละเซลล� ควรอยู�ระหว�างเส�น “UPPER”
และ “LOWER” รถท่ีใช�งานท่ีอุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนัก
ต�องได�รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่บ�อยครั้งขึ้น

ระดับน้ำมันเบรก (และคลัตช�)*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรก
และน้ำมันคลัตช�อยู�ระหว�างขีด “MAX” และ “MIN” บน
กระปุก

ยกเว�นรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรก
อยู�ระหว�างขีด “MAX”และ “MIN” บนกระปุก

ระดับน้ำหล�อเย็น*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นขณะน้ำหล�อเย็นเย็น ให�แน�ใจว�า
ระดับน้ำหล�อเย็นอยู�ระหว�างขีด “MAX” และ “MIN” บน
กระปุก

สายพานเครื่องยนต�*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�แน�ใจว�าสายพานไม�ลุ�ย สึกหรอ แตก หรือ มีน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับหลังจากจอดรถ (บนพ้ืนราบ) และดับ
เครื่องยนต�

การรั่วของของเหลวต�างๆ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบใต�ท�องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเครื่อง น้ำ หรือของเหลวอื่นๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว�
สักพัก น้ำที่หยดจากเครื่องปรับอากาศหลังจากใช�งานเป�น
เร่ืองปกติ ถ�าพบว�ามีการรั่วหรือมีไอน้ำมันเช้ือเพลิงระเหย
ออกมาชัดเจน ให�ตรวจหาสาเหตุและทำการแก�ไขทันที

น้ำยาล�างกระจก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�ามีน้ำในปริมาณท่ีเพียงพอต�อการใช�งานในถัง
พัก

ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา
GUID-8E8C7D33-D680-4F7E-ABBF-A3297EC3F706

เม่ือทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาใดๆ กับรถของท�าน
ให�ระมัดระวังเสมอ เพ่ือป�องกันการบาดเจ็บร�ายแรงจาก
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถท�าน ต�อไปนี้
เป�น ข�อ ควร ระวัง ท่ัวไป ซ่ึง ควร เอาใจ ใส� เป�น พิ เศษ

คำเตือน:

. จอดรถบนพื้นราบ เข�าเบรกมือให�มากพอ และกั้น
ล�อเพื่อป�องกันรถไหล เลื่อนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�นเกียร�อัตโนมัติ/รุ�นระบบ
ควบคุมการ เปลี่ยน เกียร� แบบต�อ เน่ือง) หรือ
ตำแหน�ง “N” (ว� าง) (ร ุ� น เ กียร� ธรรมดา)

. ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”
หรือ “LOCK” เมื่อทำการซ�อมแซมหรือเปล่ียน
ชิ้นส�วนใดๆ

. ห�าม ทำงาน ใดๆ ใต� กระโปรง รถ ใน ขณะ ที่
เครื่องยนต�ยังร�อนอยู� ดับเคร่ืองยนต�และรอจน
กระทั่งเครื่องยนต�เย็นลงทุกครั้ง

. ถ�าต�องทำงานโดยท่ีเครื่องยนต�ทำงานอยู� ให�นำ
มือ เส้ือผ�า ผม และเครื่องมือออกห�างจากพัดลม
สายพาน และ ชิ้ น ส� วน อ่ืนๆ ที่ กำ ลัง มี การ
เคลื่อนไหว

. แนะนำให�รัดหรือถอดเสื้อผ�าที่หลวมและ
เครื่องประดับต�างๆ ออก เช�น แหวน นาฬิกา ฯลฯ
ก�อนทำงานกับรถของท�าน

. ถ�าต�องติดเคร่ืองยนต�ในพ้ืนที่จำกัด เช�น โรงรถ
ให�แน�ใจว�ามีการระบายก�าซไอเสียออกไปได�ดี

. ห�ามมุดเข�าใต�ท�องรถขณะที่รองรับด�วยแม�แรง

. ระวังอย�าให�บุหรี่ เปลวไฟ และประกายไฟอยู�ใกล�
กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห�ามต�อหรือปลดแบตเตอรี่หรือ ข้ัวต�อ ช้ินส�วน
ทรานซิสเตอร� ขณะสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง
“ON”

. ในรถรุ�นเครื่องยนต�เบนซินที่มีระบบหัวฉีด
มัลติพอร�ต (MFI) กรองน้ำมันเช้ือเพลิงและท�อ
ทางน้ำมันเชื้อเพลิงควรได�รับ
การบริการโดยศูนย�บริการนิสสัน เนื่องจากท�อ
ทาง น้ำมัน เชื้อ เพลิง มีแรง ดันสูง แม�ว�าจะดับ
เครื่องยนต�ไปแล�วก็ตาม

. รถของท�านได� รับการติดตั้งด�วยพัดลมระบาย
ความร�อนอัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได�ทุกเวลา
โดยไม�มี การ เตือน แม�ว�า สวิตช� ก ุญแจอยู� ที่
ตำแหน�ง “OFF” และเคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดการบาดเจ็บ ให�ถอดสาย
ข้ัวลบของแบตเตอรี่ออกทุกคร้ังก�อนทำงานใกล�
กับพัดลม
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. ใส�แว�นตานิรภัยทุกครั้งที่ทำงานกับรถ

. ห�ามปลดขั้วต�อชุดสายไฟของชิ้นส�วนที่เกี่ยวข�อง
กับเกียร�หรือเครื่องยนต�ทิ้งไว� ขณะสวิตช�กุญแจ
อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเครื่องและ
น้ำหล�อ เย็นที่ ใช� แล�ว การกำจัดน้ำมัน เครื่อง
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� และ/หรือของเหลวที่ใช�
ในรถยนต�อย�างไม�ถูกต�องจะเป�นการทำลายส่ิง
แวดล�อม ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนดท�องถิ่นในการ
ก ำ จั ด ข อ ง เ ห ล ว ที่ ใ ช� ใ น ร ถ ย นต� เ ส ม อ

หมวดที่ “8 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง” นี้
จะมีคำแนะนำเฉพาะท่ีเกี่ยวขัองกับส่ิง ท่ี เจ�าของรถจะ
สามารถทำเองได�ง�าย

ควรระลึกไว�ว�า การให�บริการท่ีไม�ถูกต�องและไม�สมบูรณ�
อาจทำให� เกิด ความยากลำบาก ในการทำงานหรือ
การปล�อยไอเสียที่มากเกินไป และส�งผลถึงการคุ�มครอง
จากการรับประกันรถ ถ�ามีข�อสงสัยเกี่ยวกับการให�บริ
การ ใดๆ ควร ให� ศ ูนย� บริ การ นิส สัน ดำเนิน การ

GUID-B8F53376-1A49-4E45-B4B3-82E1CE6D05E5

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
GUID-59856FC7-8D2B-4E75-8513-9344338D38DE

JVC0240X

1. สายพานเครื่องยนต�
2. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช�*
3. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
4. กรองอากาศ
5. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส�
6. ถังน้ำฉีดล�างกระจก
7. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง

8. ฝาป�ดหม�อน้ำ
9. แบตเตอรี่
10. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�

*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-5

จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต�
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8-6 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

GUID-F658C1E8-2DC3-4431-97E9-F5C1EF86D06F

คำเตือน:

. ห�ามเป�ดฝาหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็นเมื่อ
เครื่องยนต�ร�อน อาจทำให�เกิดการไหม�พองอย�าง
รุนแรงเนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ�งออกจาก
หม�อน้ำ รอจนกระทั่งเคร่ืองยนต�และหม�อน้ำเย็น
ลง

. น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�มีพิษและควรเก็บอย�าง
ระมัดระวังในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและ
วางให�ไกลมือเด็ก

ระบบทำความเย็นเคร่ืองยนต� ได�รับการเติมสารหล�อเย็น
คุณภาพสูง ซึ่งใช�ได�ตลอดท้ังป�มาจากโรงงาน จะมีส�วน
ผสมของสารยับยั้งสนิมและการกัดกร�อน ดังนั้น จึงไม�
จำเป�นต�องเติมสารเติมแต�งลงในระบบทำความเย็นเพิ่มเติม
อีก

ข�อควรระวัง:

. ห�ามเติมสารเติมแต�งใดๆ ลงในระบบทำความเย็น
เช�น ซีลหม�อน้ำ สารเติมแต�งน้ันอาจจะไปอุดตัน
ระบบทำความเย็น และทำให�เครื่องยนต� เกียร�
และ/หรือระบบทำความเย็นเสียหาย

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น ให�แน�ใจว�าได�ใช�
น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�แท�ของนิสสัน หรือที่มี
คุณภาพเทียบเท�าในอัตราส�วนผสมที่เหมาะสม
ตัวอย�างของ อัตราส�วนผสมที่ เหมาะสมของ
น้ำหล�อเย็นและน้ำจะแสดงอยู�ในตารางต�อไปน้ี:

อุณหภูมิภายนอกลดลงถึง ส�วนผสม

8C 8F

น้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�
(ความเข�ม
ข�น)

น้ำบริสุทธิ์
หรือน้ำกลั่น

-15 5 30% 70%

-35 -30 50% 50%

การใช�สารหล�อเย็นชนิดอื่นอาจทำให�ระบบทำความเย็น
เครื่องยนต�เสียหาย

สำหรับเครื่องยนต�รุ�น HR12DE: หม�อน้ำมีฝาป�ดที่รักษา
แรงดัน เพื่อป�องกันไม�ให�เครื่องยนต�เสียหาย ให�ใช�เฉพาะ
ฝาป�ดหม�อน้ำแท�ของนิสสันหรือเทียบเท�าเท�านั้น เมื่อต�อง
ทำการเปลี่ยน

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
GUID-F8C49DE6-119A-4A1D-86FF-803E63E7E989

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
GUID-C1ECD3B3-D0C8-40A2-816E-74D490AD4C2D

SDI2571

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต�เย็น ถ�า
ระดับ น้ำ หล�อ เย็น อย ู� ต่ำ กว�า ระดับ MIN ② ให� เ ติม
น้ำหล�อเย็นจนถึงระดับ MAX ① ถ�าถังพักไม�มีน้ำเลย ให�

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในหม�อน้ำ เมื่อเครื่องยนต�เย็น
ถ�าในหม�อน้ำมีน้ำหล�อเย็นไม�เพียงพอ ให�เติมน้ำหล�อเย็น
ลงในหม�อน้ำจนถึงปากช�องเติม และให�เติมลงในถังพัก
จนถึงระดับ MAX ①
ถ�าพบว�าต�องเติมน้ำหล�อเย็นในระบบทำความเย็น
บ�อยๆ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการ
นิสสัน

การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
GUID-E7EB5328-DDC8-4F87-A59E-68ADD38FDE7F

ถ�า จำเป�น ต�อง เปล่ียน ให� ติดต�อ ศ ูนย� บริ การ นิส สัน

การ ซ�อม ใหญ� ระบบ ทำความ เย็น เค ร่ืองยนต� ควร
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน ข้ันตอนการให�บริการ
สามารถหาได�ในคู�มือการบริการของนิสสัน

การให�บริการที่ไม�ถูกต�องจะทำให�สมรรถนะของฮีตเตอร�ลด
ลง และทำให�เครื่องยนต�ร�อนจัด

คำเตือน:

. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก ห�ามเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�เมื่อเครื่องยนต�กำลังร�อน

. ห�ามเป�ดฝาหม�อน้ำเมื่อเครื่องยนต�ยังร�อนอยู� อาจ
ทำให� เกิดการไหม�พองอย�างรุนแรง เนื่องจาก
ของเหลว แรง ดัน ส ู ง พ ุ� ง ออก จาก หม�อ น้ำ

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล�อเย็นที่ใช�แล�วโดยตรง
ถ�าสัมผัสผิวหนัง ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือน้ำยา
ล� า ง มื อ ใ ห� เ ร็ ว ที่ ส ุ ด เ ท� า ที่ เ ป� น ไ ป ไ ด�

. เก็บน้ำหล�อ เย็นให�พ�นจากเด็กและสัตว� เล้ียง

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัด
อย�างถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�
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GUID-FA4BC3FB-1D89-4597-BEDF-E448850975D0

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
GUID-F18C00EA-0976-4457-8992-38C8B49F18EC

SDI2572

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
1. จอดรถบนพื้นราบ และเข�าเบรกมือไว�

2. สตาร�ท เคร่ืองยนต� และ อุ�น เครื่องยนต� จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต� ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต�

4. รออย�างน�อย 10 นาที เพื่อให�น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ�างน้ำมันเครื่อง

5. ดึง ก�าน วัด ระดับ ออก แล�ว เ ช็ด ทำ ความ สะอาด

6. สอดก�าน วัด ระดับ เข�าไป ใหม� อีกคร้ังหน่ึง จนสุด

7. ดึงก�านวัดระดับออกแล�วตรวจสอบระดับน้ำมัน ควรอยู�
ภายในช�วง Ⓒ

8. ถ�าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว�า Ⓐ ให�เป�ดฝาช�องเติมแล�ว
เติมน้ำมันเครื่องที่แนะนำลงในช�องเติม ห�ามเติมจนล�น
Ⓑ
ขณะเติมน้ำมันเคร่ือง ห�ามถอดก�านวัดระดับ

9. ตรวจ สอบ ระดับ น้ำมัน ด�วย ก�าน วัด ระดับ อีก คร้ัง

เป�น เร่ืองปกติที่ จะ มีการ เติมน้ำมัน เคร่ืองใน
ระหว�างช�วงเวลาที่ต�องเข�ารับการบำรุงรักษา หรือ

ในช�วง รันอิน โดยขึ้น อยู� กับความ ร ุนแรง ใน
การใช�งาน

ข�อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเป�นประจำ การใช�งาน
รถยนต�ในขณะที่มีน้ำมันเครื่องไม�เพียงพอ อาจทำให�
เคร่ืองยนต�ได� รับความเสียหาย และความเสียหาย
ดังกล�าวไม�รวมอยู�ในการรับประกัน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง

GUID-F676738F-78D0-44E0-812A-370BFC28A398

คำเตือน:

. น้ำมันเครื่องที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัด
อย�างถูกต�อง ห�ามเทหรือทิ้งน้ำมันเคร่ืองลงบน
พื้น คลอง แม�น้ำ ฯลฯ แต�ควรได�รับการกำจัดใน
สถานที่กำจัดที่ เหมาะสม ขอแนะนำให�เปลี่ยน
น้ำมันเครื่องที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เน่ืองจากน้ำมันเคร่ืองอาจร�อน ระมัดระวังอย�าให�
ลวกโดนตัวท�าน

. การสัมผัสกับน้ำมันเคร่ืองใช�แล�วบ�อยๆ และเป�น
เ ว ล า น าน อ าจ ทำ ให� เ กิ ด ม ะ เ ร็ ง ผิ วห นั ง

. หลีก เลี่ยง การ สัมผัส น้ำมัน เคร่ือง ที่ ใช� แล�ว
โดยตรง ถ�ามีการสัมผัส ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือ
น้ำยาล�างมือและน้ำมากๆ ให� ท่ัวโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองที่ใช�แล�วในภาชนะที่มีการทำ
เครื่องหมายและวางให�พ�นมือเด็ก

ข�อควรระวัง:

น้ำมันเครื่องที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัดอย�าง
ถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
GUID-836BA4DA-5A7A-47C3-BF19-F79E582FC911

SDI2578

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
① ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
② ปลั๊กถ�ายน้ำมันเครื่อง
③ กรองน้ำมันเครื่อง

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-7

น้ำมันเครื่อง

Condition: 'Except for China'/
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8-8 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข�าเบรกมือไว�

2. สตาร�ท เคร่ืองยนต� และ อุ�น เครื่องยนต� จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต� ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต�

4. รออย�างน�อย 10 นาที เพื่อให�น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ�างน้ำมันเครื่อง

5. วางอ�างรองน้ำมันขนาดใหญ�ไว�ใต�ปลั๊กถ�าย

6. ถอดปลั๊กถ�ายออกด�วยประแจ

7. ถอดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่องและถ�ายน้ำมันเครื่อง
ออกจนหมด

ถ�าต�องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให�ถอดและเปลี่ยนใน
ช�วงนี้ (โปรดดูที่ “การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง” (หน�า
8-8))

8. ทำความสะอาดและติดต้ังปล๊ักถ�ายและแหวนรองตัว
ใหม�กลับเข�าไป ขันปลั๊กถ�ายให�แน�นด�วยประแจ ห�าม
ใช�แรงมากเกินไป
ค�าแรงขันปลั๊กถ�าย:
29 ถึง 39 N·m
(3.0 ถึง 4.0 kg-m, 21 ถึง 29 ft-lb)

9. เติมน้ำมันตามชนิดและปริมาณที่แนะนำ (โปรดดูท่ี
“น้ำมันเช้ือเพลิง/น้ำมันหล�อล่ืนและปริมาณความจุท่ี
แนะนำ” (หน�า 9-2))

ขณะเติมน้ำมันเคร่ือง ห�ามถอดก�านวัดระดับ
10. ติ ด ต้ั ง ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค รื่ อ ง ให� แน� น

11. สตาร�ทเครื่องยนต�

12. ตรวจ สอบ ป ล๊ัก ถ� าย ว� า มี ก า ร ร่ั ว ไหล ห รือ ไม�

13. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-
7))

การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง
GUID-0C934F20-BEF1-47BC-A126-84429F79D41E

SDI2578

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
① ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
② ปลั๊กถ�ายน้ำมันเครื่อง
③ กรองน้ำมันเครื่อง
1. จอดรถบนพื้นราบ และเข�าเบรกมือไว�

2. ดับเครื่องยนต�

3. ถ�ายน้ำมันเครื่องตามขั้นตอนการถ�ายที่ถูกต�อง (โปรด
ด ู ท่ี “การ เป ล่ียน น้ ำ มัน เครื่ อง ” (หน� า 8-7) )

4. คลายกรองน้ำมันเคร่ืองออกด�วยประแจถอดกรอง
น้ำมันเครื่อง

อาจต�องใช�ประแจสำหรับฝาป�ดชนิดพิเศษขึ้นอยู�กับรุ�น
เครื่องยนต� ติดต�อศูนย�บริการนิสสันสำหรับข�อมูลเพิ่ม
เติม

5. ใช�มือหมุนกรองน้ำมันเครื่องออก

6. เช็ดผิวหน�าติดต้ังกรองน้ำมันเครื่องด�วยผ�าที่สะอาด

ให�แน�ใจว�าได�กำจัดปะเก็นเก�าท่ีตกค�างบนผิวออกจน
หมด

7. ทาน้ำมันเครื่องใหม�บนปะเก็นของกรองน้ำมันเคร่ือง
อันใหม�

8. หมุนกรองน้ำมันเครื่องจนรู�สึกว�ามีแรงต�าน แล�วขัน
เพ่ิมไปอีก 2/3 รอบเพ่ือให�กรองน้ำมันเครื่องแน�น
ค�าแรงขันกรองน้ำมันเครื่อง:
15 ถึง 20 N·m (11 ถึง 15 ft-lb)

9. เติมน้ำมันเครื่อง (โปรดดูที่ “การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง”
(หน�า 8-7))

10. สตาร�ทเคร่ืองยนต� และตรวจสอบว�ามีการรั่วไหลหรือ
ไม� รอบๆ กรองน้ำมันเครื่อง ซ�อมแซมตามจำเป�น

11. ดับเครื่องยนต� และรอสักครู�

12. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-
7))

Condition: 'Except for China'/
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การปกป�องสิ่งแวดล�อม
GUID-E61F90FA-EAEF-4870-9F1A-4748039A281F

การสร�างมลภาวะให�กับท�อระบายน้ำ แม�น้ำ และดินเป�นสิ่ง
ผิดกฎหมาย ให�ใช�สถานท่ีเก็บของเสียที่ได�รับอนุญาต
รวมถึงสถานที่ เหมาะสมกับสภาพท�องถ่ินและอู�สำหรับ
กำจัดน้ำมันและกรองน้ำมันที่ใช�แล�ว หากมีข�อสงสัย ติดต�อ
เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินสำหรับข�อแนะนำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
กำจัดของเสีย

ข�อกำหนดที่เกี่ยวข�องกับมลพิษทางสิ่งแวดล�อม
แตกต�างกันไปในแต�ละประเทศ

GUID-B4EFFDAE-6C58-47F0-A6C6-C9F1CA299FD4

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
GUID-BD5B969E-7D27-4A47-B205-859B9CEE465C

SDI2573

1. ป��มน้ำ
2. ไดชาร�จ
3. พูเล�ย�เพลาข�อเหวี่ยง
4. คอมเพรสเซอร�เครื่องปรับอากาศ
!: จุดตรวจสอบความตึง

ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

ตรวจสอบสายพานแต�ละเส�นด�วยตาเปล�า เพื่อดูการสึกหรอ
ผิดปกติ รอยขาด เป�นลุ�ยฝอย หรือหลวม ตรวจสอบสภาพ
และความตึงเป�นประจำ ถ�าสายพานอยู�ในสภาพแย� หรือ
หย�อน ให�เปลี่ยน หรือ ปรับต้ังใหม�โดยศูนย�บริการนิสสัน

GUID-FD3705E1-F18E-4DA2-BA68-E6687EA3E629

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าได�ดับเครื่องยนต� และเข�าเบรกมือไว�แล�ว

เปล่ียนหัวเทียนตามบันทึกการบำรุงรักษาท่ีแสดงในสมุด
การ บำร ุ ง รั กษา ท่ี ได� แยก ไว� ต� า ง หาก อีก เล� ม นึ ง

ถ�า จำเป�น ต�อง เปล่ียน ให� ติดต�อ ศ ูนย� บริ การ นิส สัน

SDI1895

หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียม (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-2A3DE3CA-83EA-4EC3-8039-90F027C23863

หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียม Ⓐ ไม�จำเป�นต�องเปลี่ยนบ�อย
เท�ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนแบบนี้ได�รับ
การออกแบบให�มีอายุการใช�งานยาวนานกว�าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข�อควรระวัง:

. ห�ามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมกลับมาใช�ใหม�
โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะ เข้ียว

. ให�เปลี่ยนใช�หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมที่แนะนำ
เท�านั้น

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-9

สายพาน หัวเทียน

Condition: 'Except for China'/
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8-10 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาว (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-B8C8725B-9743-4BD5-8536-CB541F43D80F

หัวเทียนแบบเข้ียวทองคำขาว Ⓐ ไม�จำเป�นต�องเปลี่ยน
บ�อยเท�ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนแบบนี้ได�รับ
การออกแบบให�มีอายุการใช�งานยาวนานกว�าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข�อควรระวัง:

. ห�ามนำหัวเทียนแบบเข้ียวทองคำขาวกลับมาใช�
ใหม�โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะเขี้ยว

. ให�เปลี่ยนด�วยหัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวที่
แนะนำเท�านั้น

GUID-8EB82ECA-95A7-4860-A7B2-91072E92C7FB

การตรวจสอบเบรกมือ
GUID-B3CC1234-BD79-484D-8569-F98C99F4509D

SDI1447A

จากตำแหน�งปลดเบรก ดึงก�านเบรกมือขึ้นช�าๆ ถ�าจำนวน
คลิ๊กไม�อยู�ในช�วงที่กำหนด ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน

11 ถึง 12 คลิ๊ก
แรงดึง 196 N (20 kg, 44 lb)

การตรวจสอบแป�นเบรก
GUID-A79F4863-6A82-4E1C-9F83-6593462D69A4

DI1020MR

คำเตือน:

ให�นำรถไปตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนย�บริการนิสสัน
ถ�าความสูงของแป�นเบรกไม�กลับคืนสู�ตำแหน�งเดิม

ให�เครื่องยนต�ทำงาน แล�วตรวจสอบระยะ Ⓐ ระหว�างผิว
ด�านบนของแป�นกับพื้นโลหะบนตัวรถบริเวณใต�แป�นเบรก
ถ�าไม�อยู�ในระยะท่ีระบุ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
Ⓐ: แรงเหยียบ:
490 N (50 kg, 110 lb)
80 มม. (3.15 นิ้ว) หรือมากกว�า

เบรกแบบปรับตั้งเอง
GUID-0E95CD39-EB93-404F-AED1-357297016E4B

รถยนต�มีเบรกแบบปรับตั้งเองติดต้ังอยู� เบรกจะถูกปรับต้ัง
ด�วยการทำงานของแป�นเบรก

เสียงเตือนผ�าเบรกสึก
GUID-4BFEFDE9-5B31-4404-A9BB-8C45AFCB43FB

ผ�าเบรกของดิสก�เบรกบนรถยนต�ของท�านจะมีเสียงเตือน
เมื่อใกล�หมด เมื่อถึงเวลาต�องเปล่ียนผ�าดิสก�เบรก จะมี
เสียงแหลมและดังเมื่อรถเคลื่อนที่ จะได�ยินเสียงดังไม�ว�าจะ
เหยียบแป�นเบรกหรือไม�ก็ตาม ให�ตรวจสอบเบรกโดยเร็ว
ที่สุด ถ�าได�ยินเสียงเตือนผ�าเบรกสึก

ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย�าง อาจได�ยิน
เสียงดังเอี๊ยดๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่นๆ จากเบรกเป�น
บางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางครั้งท่ีเกิดข้ึนจากการเบรก
เบาๆ หรือปานกลาง เป�น เร่ืองปกติ และไม� ส�ง ผลต�อ
การทำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย�างเหมาะสมตามระยะเวลา
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม ดูที่คู�มือการบำรุงรักษาตามระยะอีก
เล�มหนึ่ง

เบรก

Condition: 'Except for China'/



(177,1)
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หม�อลมเบรก
GUID-593F10C1-A010-4EC4-9B3F-4077D155EC79

ตรวจ สอบการทำงานของหม�อ ลม เบรกดัง ต�อ ไป น้ี:

1. ดับเครื่องยนต� เหยียบและปล�อยแป�นเบรกหลายๆ
ครั้ง เมื่อการเคลื่อนที่ของแป�นเบรก (ระยะเคลื่อนตัว)
เท�ากันทุกคร้ัง ท่ี เหยียบ ให�ปฏิบัติ ข้ันตอนต�อไป

2. ขณะที่ เหยียบ แป�น เบรก ให� สตาร�ท เครื่องยนต�
ความ ส ูง ของ แป�น เบรก ควร ลด ลง ไป เล็ก น�อย

3. เหยียบแป�นเบรกค�างไว� แล�วดับเคร่ืองยนต� เหยียบ
แป�นเบรกค�างไว�นานประมาณ 30 วินาที ความสูงของ
แป�นเบรกไม�ควรจะเปลี่ยน

4. ให�เครื่องยนต�ทำงานเป�นเวลา 1 นาที โดยที่ไม�
เหยียบแป�นเบรก และดับเครื่องยนต� เหยียบแป�นเบรก
หลายๆ ครั้ง ระยะทางท่ีแป�นเบรกเคลื่อนไปจะค�อยๆ
ลดลงขณะท่ีเหยียบแป�นเบรกแต�ละคร้ัง เน่ืองจาก
สุญญากาศค�อยๆ ถูกปล�อยออกจากหม�อลมเบรก

ถ�าเบรกทำงานไม�ปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบ

GUID-08BA7AEC-14E9-429C-8825-21113111241B

คำเตือน:

. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ที่ป�ดสนิทเท�านั้น
น้ำมันเก�า เสื่อมสภาพ หรือ มีการปนเป��อน อาจ
ทำให�ระบบเบรกเสียหายได� การใช�น้ำมันที่ไม�
ถูกต�องจะทำให�ระบบเบรกเสียหายและส�งผลต�อ
ความสามารถในการหยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันก�อนเป�ด

. น้ำมันเบรกมีพิษและควรเก็บอย�างระมัดระวังไว�ใน
ภาชนะที่มีการทำเคร่ืองหมายและวางให�ไกลมือ
เด็ก

ข�อควรระวัง:

ระวังอย�าให�น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให�สีรถเสียหาย ถ�าน้ำมันกระเด็นไปโดน ให�ล�าง
ออกทันทีด�วยน้ำปริมาณมาก

JVM0050X

ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกในกระปุก ถ�าน้ำมันเบรกอยู�
ต่ำกว�าขีด MIN ไฟเตือนเบรกจะสว�างขึ้น เติมน้ำมันเบรก
ให�ถึงขีด MAX (โปรดดูท่ี “น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่น
และปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2) สำหรับชนิดของ

น้ำมันเบรกที่แนะนำ)

ถ�าต�องเติมน้ำมันเบรกบ�อยๆ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิ ส สั น เ พ่ื อ ต ร วจ สอบ ร ะบบ เบรก อย� า ง ละ เ อี ยด

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-11

น้ำมันเบรก

Condition: 'Except for China'/
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8-12 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

GUID-3AED65F7-A24A-46C1-8C7A-A6DB62676565

คำเตือน:

. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ที่ป�ดสนิทเท�านั้น
น้ำมันเก�า เสื่อมสภาพ หรือ มีการปนเป��อน อาจ
ทำให�ระบบคลัตช�เสียหายได�

. ทำความสะอาดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันก�อนเป�ด

. น้ำมันคลัตช�มีพิษและควรเก็บอย�างระมัดระวังไว�
ในภาชนะที่มีการทำเคร่ืองหมายและวางให�ไกล
มือเด็ก

ข�อควรระวัง:

ระวังไม�ให�น้ำมันคลัตช�กระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจาก
จะทำให�สีรถเสียหาย ถ�าน้ำมันคลัตช�กระเด็นไปโดน
ให�ล�างออกทันทีด�วยน้ำปริมาณมาก

JVM0050X

ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกในกระปุก ถ�าน้ำมันอยู�ต่ำกว�าขีด
MIN ให�เติมน้ำมันจนถึงขีด MAX (โปรดดูท่ี “น้ำมันเช้ือ
เพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-
2) สำหรับชนิดของน้ำมันที่แนะนำ)

ถ�าต�องเติมน้ำมันบ�อยๆ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อตรวจสอบระบบคลัตช�อย�างละเอียด

GUID-AEC1BF31-954D-4BA4-A9ED-6EF2ABD59A8A

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน ให�ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

ข�อควรระวัง:

. ใช�น้ำมัน NISSAN Matic S ATFแท�ของนิสสัน
เท�านั้น ห�ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น

. การใช�น้ำมัน เกียร� อัตโนมัติ อ่ืนที่ ไม�ใช� น้ำมัน
NISSAN Matic S ATF แท�ของนิสสัน จะเป�น
สาเหตุ ทำให� ค ุณภาพในการ ขับขี่ และ อายุ
การใช�งานของเกียร�แย�ลง และอาจทำให�เกียร�
เ สีย หาย ซึ่ ง ไม� รวม อย ู� ใน การ รับ ประ กัน

GUID-F4435ED2-1F0C-4B8F-A905-071A99324D3A

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน ให�ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

ข�อควรระวัง:

. ใช�น้ำมันเกียร�ที่กำหนดเท�านั้น ห�ามผสมกับน้ำมัน
ชนิดอื่น (โปรดดูที่ “น้ำมันเชื้อเพลิง/
น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน�า
9-2))

. การใช�น้ำมันเกียร�อื่นที่ไม�ใช�ที่กำหนดไว� เป�น
สาเหตุให�คุณภาพการขับขี่และอายุการใช�งาน
ของเกียร�แย�ลง และอาจทำให�เกียร�เสียหายซึ่งไม�
รวมอยู�ในการรับประกัน

น้ำมันคลัตช� (ถ�ามีติดตั้ง) น้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (ATF) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง (CVT) (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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GUID-BDC67E38-0D28-47B5-84B0-DF500B16B723

คำเตือน:

การให�เคร่ืองยนต�ทำงานโดยไม�มีกรองอากาศอาจ
ทำให�ท�านหรือคน อ่ืนเป�นแผลไหม�พองได� กรอง
อากาศไม�เพียงทำหน�าท่ีกรองอากาศเข�า แต�ยังก้ัน
เปลวไฟที่เกิดจากจุดระเบิดย�อนกลับของเครื่องยนต�
ถ�าไม�ใส�กรองอากาศและเคร่ืองยนต�เกิดจุดระเบิด
ย�อนกลับท�านอาจเกิดแผลไหม�พองได� ห�ามขับรถ
หากไม�มีกรองอากาศ ให�ระมัดระวังเมื่อทำงานกับ
เครื่องยนต�ที่ไม�มีกรองอากาศ

ถอดกรองอากาศออก โดยปลดสลักล็อกและดึงขึ้นด�านบน

ห�ามทำความสะอาดกรองอากาศแบบกระดาษอาบไขแล�ว
นำกลับมาใช�ใหม�

กรองอากาศแบบกระดาษแห�งสามารถทำความสะอาดแล�ว
นำกลับมาใช�ใหม�ได�

เปลี่ยนกรองอากาศตามกำหนดการบำรุงรักษาท่ีแสดงใน
คู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�มหนึ่ง

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
GUID-EEE51A8F-10E9-4FB7-92F1-5E47C74618A9

JVM0052X

GUID-42E74EAA-887B-4017-9BAA-F0811F2944D2

ใบป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า
GUID-3B9A9372-F0BC-43C2-9B08-D93C0FD0B320

การทำความสะอาด
GUID-47122101-9FA4-478A-BCC8-89CB6BAB7F3C

ถ�ากระจกบังลมหน�าไม�สะอาดขึ้นหลังจากใช�ท่ีฉีดน้ำล�าง
กระจก หรือถ�าใบป�ดน้ำฝนมีเสียงดังขณะท่ีใช�งานที่ป�ด
น้ำฝน อาจมี ข้ีผึ้ง หรือ วัสดุอื่นอยู�บนกระจกบังลมหน�า
และ/หรือ ใบป�ดน้ำฝน

ทำความสะอาดด�านนอกของพ้ืนผิวกระจกบังลมหน�าด�วย
น้ำยา เช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อน
กระจกบังลมหน�าจะสะอาดถ�าไม�มีหยดน้ำเกาะบนกระจก
เมื่อล�างออกด�วยน้ำ

ทำความสะอาดใบป�ดโดยใช�ผ�าชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ
น้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อนเช็ด ล�างใบป�ดออกด�วยน้ำ
ถ� า กระจก บัง ลม หน�า ยัง ไม� ใส สะอาด หลัง จาก ทำ
ความสะอาดและใช�ใบป�ด ให� เปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนใหม�

JVM0037X

ระวังอย�าทำให�หัวฉีดน้ำล�างกระจกอุดตัน Ⓐ อาจทำให�ท่ี
ฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหน�าทำงานผิดปกติได� ถ�าหัวฉีด
อุดตัน ให�นำวัตถุท่ีอุดอยู�ออกด�วยเข็มเล็กๆ Ⓑ ระวังอย�า
ทำให�หัวฉีดเสียหาย

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-13

กรองอากาศ ใบป�ดน้ำฝน

Condition: 'Except for China'/
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8-14 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

การเปลี่ยน
GUID-836CAB96-5F90-4106-96F1-6640B37189C3

SDI1803

1. ยก ก� าน ป�ด น้ ำ ฝน ออก จาก กระจก บัง ลม หน� า

2. ดันและยึดแถบปลด Ⓐ แล�วเลื่อนใบป�ดลงใต�ก�านป�ด
เพื่อถอด ①

3. ถอดใบป�ดน้ำฝนออก

4. ใส�ใบป�ดน้ำฝนใหม�ลงบนก�านป�ดจนกระท่ังล็อกเข�าท่ี

ข�อควรระวัง:

. หลังจากเปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนแล�ว ให�ดันก�านป�ด
น้ำฝนกลับไปยังตำแหน�งเดิม ไม�เช�นนั้น ก�านป�ด
น้ำฝนหรือฝากระโปรงหน�าอาจจะครูดทำให�เป�น
รอยเสียหายได�

. ใบป�ดน้ำฝนที่สึกหรออาจทำให�กระจกบังลมหน�า
เสียหาย และทำให�ทัศนวิสัยของคนขับแย�ลง

GUID-CA82CB44-F722-4620-B5CC-163B7294016F

JVM0021X

คำเตือน:

สารป�องกันการแข็งตัว มี พิษ และควร เก็บอย�าง
ระมัดระวังไว�ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวาง
ให�ไกลมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน้ำในถังฉีดน้ำล�างกระจก ถ�าระดับน้ำในถัง
ฉี ด น้ ำ ล� า ง ก ร ะ จ ก ต่ ำ ใ ห� เ ติ ม น้ ำ ล� า ง ก ร ะ จ ก

ให� เติมน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงในน้ำเพ่ือให�ทำ
ความสะอาดได�ดีขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป�องกันการแข็ง
ตัวของน้ำล�างกระจกบังลม ตามอัตราส�วนท่ีระบุไว�ใน
คำแนะนำของผู�ผลิต

น้ำยาล�างกระจก

Condition: 'Except for China'/
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GUID-06B3EA2F-82D1-4678-9BC6-FFCC5BC93893

แบตเตอรี่รถยนต�
GUID-CA87E284-774B-4E53-9289-40D2A58BDFC6

SDI1573

คำเตือน:

ห�ามขับรถ ถ�าน้ำกรดแบตเตอร่ีต่ำ น้ำกรดแบตเตอร่ี
ต่ำเป�นสาเหตุทำให�เกิดโหลดสูงในแบตเตอรี่ซึ่งทำให�
เกิดความร�อน ลดอายุแบตเตอรี่ และในบางครั้งจะนำ
ไปสู�การระเบิดได�

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-15

แบตเตอรี่

Condition: 'Except for China'/



(182,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

8-16 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
GUID-47FFFBAB-1BC0-4DE1-9178-F4C1DD6AE5B8

DI0137MA

SDI1480

ตรวจ สอบ ระดับน้ำกรด ใน แต�ละ เซลล� ระดับ น้ำกรด
แบตเตอรี่ ควรอยู� ระหว�างขีด UPPER LEVEL ① และ
LOWER LEVEL ②

ถ�าจำเป�นต�องเติมน้ำ ให�เติมน้ำสกัดแร�ธาตุออก/น้ำกลั่น
จนถึงระดับตัววัดในแต�ละช�องเติม ห�ามเติมเกิน

1. ถอดจุกป�ดเซลล� Ⓐ ถ�ามีติดตั้ง

2. เติมน้ำบริสุทธิ์/น้ำกลั่นจนถึงขีด UPPER LEVEL ①
3. ใส�จุกเซลล�เข�าที่เดิมและหมุนให�แน�น

. รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนักต�องได�รับการ
ตรวจ สอบ ระดับ น้ ำกรด แบตเตอรี่ บ�อย ค ร้ัง ขึ้น

. รักษาผิวหน�าของแบตเตอรี่ให�สะอาดและแห�งเสมอ
ทำความสะอาดด�วยน้ำผสมเบคกิ้งโซดา (โซเดียมไบ
คาร�บอเนต)

. ให�แน�ใจว�าขั้วต�อสะอาดและขันจนแน�น

. ถ�าไม�ใช�รถนานเกินกว�า 30 วัน ให�ปลดสายขั้วลบ (−)
ของแบตเตอรี่ออกเพื่อป�องกันแบตเตอรี่หมด

สำหรับรุ�นท่ีมีระบบหยุดการเดินเบา โปรดดูท่ี “การพ�วง
สตาร�ท” (หน�า 6-8)

การพ�วงสตาร�ท
GUID-E4F41EE9-38D0-4544-9847-FEF589C32D36

ถ�าจำเป�นต�องทำการพ�วงสตาร�ท โปรดดูที่ “การพ�วง
สตาร�ท” (หน�า 6-8) ถ�าเคร่ืองยนต�สตาร�ทไม�ติดหลังจาก
พ�วงสตาร�ท หรือแบตเตอร่ีชาร�จไฟไม� เข�า ต�องเปลี่ยน
แบตเตอร่ีใหม� กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อเปลี่ยน
แบตเตอรี่ใหม�

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล
GUID-FD00175F-9A8E-4B27-954F-B82B6756DE8E

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-1C9303CF-890C-4854-81E2-1BD5869A89DA

ข�อควรระวัง:

. ระวังอย�าให�เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส�วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัด แบตเตอร่ี อย�าง ไม� ถ ูกต�อง จะ เป�น
การทำลายสิ่งแวดล�อม ให�แน�ใจว�าได�ตรวจสอบ
ข�อกำหนดท�องถิ่นสำหรับการทิ้งแบตเตอรี่

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. แบตเตอร่ีลิเธียมอาจระเบิดได�ถ�าเปล่ียนอย�างไม�
ถูกต�อง เปลี่ยนกับแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือที่มี
คุณภาพเทียบเท�าเท�านั้น

SDI2134A

เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ถอดสกรู Ⓐ
2. สอดไขควงเล็กเข�าไปในช�องท่ีมุม Ⓑ และบิดเพ่ือ

แยกส�วนบนออกจากส�วนล�าง ใช�ผ�าหุ�มเพื่อป�องกัน
ฝาครอบ

Condition: 'Except for China'/
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3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�

แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR1620 หรือเทียบเท�า
. ห�ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ�าเนื่องจากจะทำให�
ทำงานผิดพลาด

. ให�แน�ใจว�าหันด�านที่มีเครื่องหมาย + เข�าหา
ด�านล�างของฝาครอบ Ⓒ

4. ป�ดฝาและขันสกรูให�แน�น

5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต�อศูนย� บริ การนิสสัน ถ�าต�องการความช�วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
GUID-54391E5B-56A2-4553-A297-5C68724A1416

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-0BBD5A11-27BD-4EA7-9405-79045676C1F0

ข�อควรระวัง:

. ระวังอย�าให�เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส�วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัด แบตเตอร่ี อย�าง ไม� ถ ูกต�อง จะ เป�น
การทำลายสิ่งแวดล�อม ให�แน�ใจว�าได�ตรวจสอบ
ข�อกำหนดท�องถิ่นสำหรับการทิ้งแบตเตอรี่

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. แบตเตอร่ีลิเธียมอาจระเบิดได�ถ�าเปล่ียนอย�างไม�
ถูกต�อง เปลี่ยนกับแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือที่มี
คุณภาพเทียบเท�าเท�านั้น

SDI2451

เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของกุญแจอัจฉริยะแล�วถอด
กุญแจแบบธรรมดาออก

2. สอดไขควงเล็กเข�าไปในช�องท่ีมุม และบิดเพ่ือแยก
ส�วนบนออกจากส�วนล�าง ใช�ผ�าหุ�มเพื่อป�องกัน
ฝาครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�
. แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2025 หรือเทียบเท�า
. ห�ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ�าเนื่องจากจะทำให�
ทำงานผิดพลาด

. ให�แน�ใจว�าหันด�านที่มีเครื่องหมาย + เข�าหา
ด�านล�างของฝาครอบ

SDI2452

4. จัดแนวปลายชิ้นส�วนด�านบนและด�านล�าง ① จากน้ัน
กด ลง ไป พร�อมๆ กัน จน กระ ท่ัง ป�ด สนิท ดี ②

5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต�อศูนย� บริ การนิสสัน ถ�าต�องการความช�วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-17
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8-18 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

GUID-4652BFC0-1F3F-4937-9EAD-EAF2B6B66E96

ข�อควรระวัง:

. ห�ามต�ออุปกรณ�เสริมลงบนข้ัวแบตเตอร่ีโดยตรง
เนื่องจากจะขัดขวางการทำงานของระบบควบคุม
แรงเคล่ือนไฟฟ�าแปรผัน และส�งผลให�แบตเตอร่ี
รถยนต�ชาร�จไม�เต็ม

. ใช� งานอุปกรณ� ไฟฟ�าขณะที่ รถยนต� วิ่ง เพื่อ
ป�องกันไม�ให�แบตเตอรี่หมด

รถยนต�ของท�านมีการติดตั้งระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ�า
แปรผัน ระบบนี้ทำหน�าที่วัดปริมาณไฟฟ�าที่ปล�อยออกจาก
แบตเตอร่ี และควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ�าท่ีสร�างขึ้นจากได
ชาร�จ

GUID-D462645A-942E-42B3-B9BA-F3D5DF9A909B

ห�องเครื่องยนต�
GUID-52370792-8D7A-41B4-B228-C58E2B1E2263

JVM0020X

สำหรับการตรวจสอบและ/หรือการเปลี่ยน ให�ติดต�อศูนย�บริ
การนิสสัน

สายฟ�วส�
GUID-0924A068-719F-4741-AE33-F91D4868E5DE

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าใดไม�ทำงานและฟ�วส�อยู�ในสภาพที่ดีให�
ตรวจสอบสายฟ�วส� ถ�าสายฟ�วส�เส�นใดละลาย ให�เปลี่ยน
ใหม�โดยใช�อะไหล�แท�ของนิสสันเท�านั้น

ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ�าแปรผัน
(ถ�ามีติดตั้ง) ฟ�วส�

Condition: 'Except for China'/
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ห�องโดยสาร
GUID-88B7F7E4-3C04-4D94-8D50-129C979801EF

SDI2576

สำหรับทุกรุ�น

JVC0023X

สำหรับระบบหยุดการเดินเบา (ถ�ามีติดตั้ง)

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนดไว�
บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เน่ืองจากอาจทำให� ระบบ
ไฟฟ�าเสียหายหรือเกิดไฟไหม�

ถ� า อ ุปกรณ� ไฟฟ� า ไม� ทำงาน ให� ตรวจ หา ฟ� วส� ขาด

1. ให� แน�ใจ ว�า สวิตช� ก ุญแจ อย ู� ท่ี ตำแหน�ง “OFF”

2. ให� แน�ใจ ว�าสวิตช� ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล�องฟ�วส� ① ด�วยเครื่องมือที่เหมาะสม

4. หาฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน

5. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส� ②

SDI1754

6. ถ�าฟ�วส�ขาด Ⓐ ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม� Ⓑ

ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากติดตั้ง ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ�าและทำการซ�อมแซม ถ�า
จำเป�น

ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-DF44F12D-46C6-498B-B663-8F02DA49C014

SDI2705

ถ�ามีอุปกรณ�ไฟฟ�าใดๆ ไม�ทำงาน ให�ถอดสวิตช�ฟ�วส�เม่ือ
จอด รถ นาน ออก และ ตรวจ ด ู ว� า ฟ� วส� ขาด หรือ ไม�

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-19

Condition: 'Except for China'/
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8-20 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

หมายเหตุ:

ถ�าสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานทำงานผิดปกติหรือขาด
ไม�จำเป�นต�องเปล่ียนสวิตช�ใหม� ในกรณีน้ี ให�ถอด
ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานออก และเปลี่ยนใหม�ด�วยฟ�วส�ที่มี
คุณภาพเท�ากัน
วิธีการถอดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน:

GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. สำหรับการถอดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน ให�แน�ใจว�า
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”

2. ให� แน�ใจ ว�าสวิตช� ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล�องฟ�วส�

4. หนีบสวิตช�ฟ�วส�เก็บข�อมูลเมื่อจอดรถนานและดึงออก
ตามทิศทางที่แสดงในรูป

GUID-7D2EF989-6D67-4FE6-94BF-AC7791FF0D89

ไฟหน�า
GUID-DDC173EA-AEF2-48B3-A529-4F7CD353C1D2

การเปลี่ยนหลอดไฟหน�าฮาโลเจน
GUID-42735008-E71E-4523-B54C-470F66B0B402

ไฟหน�าฮาโลเจนเป�นแบบโคมกึ่งผนึกซึ่งใช�หลอดไฟหน�า
(ฮา โล เจน) แบบ เปลี่ยน ใหม� ได� โดยจะสามารถทำ
การเปลี่ยนได�จากภายในห�องเครื่องยนต�โดยไม�ต�องถอด
ชุดประกอบไฟหน�าออก

ข�อควรระวัง:

. ก�าซฮาโลเจนแรงดันสูงถูกบรรจุอยู�ในหลอดไฟ
หลอดไฟอาจจะแตกได� ถ�าหลอดแก�วถูกขีดข�วน
หรือทำหลอดไฟตก

JVM0354X

1. ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่

2. ปลดขั้วต�อไฟ Ⓐ ออกจากด�านหลังของหลอดไฟ

3. ดึงยางครอบ Ⓑ ออก

4. ดันและหมุนสลักล็อก Ⓒ เพื่อคลายออก

5. ถอดหลอดไฟหน�า ห�ามเขย�าหรือหมุนหลอดไฟเพ่ือ
ถอดออก

6. ใส� หลอด ไฟ ใหม� ใน ลำดับ กลับ กัน กับ ที่ ถอด

ไฟส�องสว�าง

Condition: 'Except for China'/
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ข�อควรระวัง:

. เมื่อ ถือ หลอด ไฟ ห�าม สัมผัส ที่ หลอด แก�ว

. ใช� กำลัง วัตต� ให� เท�ากับของ เดิมที่ ติดตั้ง มา:

หลอดไฟไฟสูง: 60W (H4)
หลอดไฟไฟต่ำ: 55W (H4)

. ห�ามปล�อยให�โคมไฟสะท�อนไฟหน�าไม�มีหลอดไฟ
เป�นเวลานาน เนื่องจากฝุ�นละออง ความช้ืน และ
ควันจะเข�าไปในตัวเรือนไฟหน�าและส�งผลถึง
ประสิทธิภาพของไฟหน�า

ไม�จำเป�นต�องปรับมุมแสง ถ�าเปล่ียนเฉพาะหลอดไฟ เม่ือ
ต�องปรับมุมแสงไฟหน�า กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

อาจจะ เกิดฝ�าภายในเลนส�ของไฟส�องสว�างภายนอก
ชั่วคราวในช�วงฝนตกหรือล�างรถ อุณหภูมิที่แตกต�างกัน
ระหว�างภายในและภายนอกของเลนส� ทำให�เกิดฝ�า ซึ่ง
ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ถ�าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ�ขึ้น
ภายในเลนส� ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ไฟส�องสว�างภายนอก
GUID-6790B098-A6BD-424A-A0B9-8322BD741B1D

รายการ กำลังไฟ (วัตต�)

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า 21

ไฟหรี่ด�านหน�า 5

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) 55

ไฟส�องสว�างเวลากลางวัน (ถ�ามี
ติดตั้ง)

LED*1

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง 5

ชุดไฟท�าย

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว 21

ไฟจอด/ไฟท�าย 21/5

ไฟถอยหลัง 21

ไฟเบรกพิเศษ LED*2
16*3

ไฟส�องป�ายทะเบียน 5

*1: ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อทำการเปลี่ยน
*2: สำหรับรุ�นที่มีสปอยเลอร�ด�านหลัง ติดต�อศูนย�บริการ

นิสสันเพื่อทำการเปลี่ยน
*3: สำหรับรุ�นที่ไม�มีสปอยเลอร�ด�านหลัง

ไฟส�องสว�างภายใน
GUID-5414BBD0-D8F7-44CE-AE53-0F2C238A4F58

รายการ กำลังไฟ (วัตต�)

ไฟอ�านแผนที่ (ถ�ามีติดตั้ง) 5

ไฟส�องสว�างภายในห�องโดยสาร 5

ไฟในกระโปรงท�าย (ถ�ามีติดตั้ง) 3.4

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-21

Condition: 'Except for China'/



(188,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

8-22 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ตำแหน�งไฟ
GUID-12AF6ED8-1BE8-44E5-AB1C-F099A20C0C75

JVM0760X

1. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า
2. ไฟหน�า
3. ไฟหรี่
4. ไฟอ�านแผนที่ (ถ�ามีติดตั้ง)
5. ไฟแสงสว�างในห�องโดยสาร
6. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง
7. ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)

8. ไฟ ส� อ ง สว� า ง เ วลา กลาง วั น (ถ� า มี ติ ด ตั้ ง )
9. ไฟเบรกพิเศษ*1
10. ไฟในกระโปรงท�าย (ถ�ามีติดตั้ง)
11. ไฟเบรกพิเศษ*2
12. ไฟจอด/ไฟท�าย
13. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหลัง
14. ไฟถอยหลัง

15. ไฟแสงป�ายทะเบียน
*1: สำหรับรุ�นที่ไม�มีสปอยเลอร�ด�านหลัง
*2: สำหรับรุ�นที่มีสปอยเลอร�ด�านหลัง

ขั้นตอนการเปลี่ยน
GUID-1209D5DE-92BF-4DC5-BB17-FCB32E352D75

SDI1805

: ถอด

: ติดตั้ง

ไฟอื่นทุกดวงเป�นแบบ A, B, C หรือ D เมื่อเปลี่ยน
หลอดไฟ ขั้นแรกให�ถอดเลนส�และ/หรือฝาครอบออกก�อน

Condition: 'Except for China'/



(189,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

JVM0356X

ไฟหรี่

JVM0004X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า
JVM0357X

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)

JVM0100X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-23

Condition: 'Except for China'/



(190,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

8-24 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

JVM0027X

ชุดไฟท�าย

JVM0102X

ไฟส�องป�ายทะเบียน
JVM0029X

ไฟเบรกพิเศษ (รุ�นที่ไม�มีสปอยเลอร�ด�านหลัง)
การเปลี่ยนหลอดไฟเบรกพิเศษ:

1. เป�ดฝากระโปรงท�าย

2. ถอด เบ� า หลอด ไฟ แล�ว เป ล่ียน หลอด ไฟ ใหม�

3. ติดตั้งในลำดับกลับกันกับที่ถอด

Condition: 'Except for China'/



(191,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

JVM0051X

ไฟอ�านแผนที่ (ถ�ามีติดตั้ง) และ ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร

SDI1258C

ไฟในกระโปรงท�าย (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-E157BB54-857B-4F07-81D8-84FC2CBD3489

ถ�ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-2)

แรงดันลมยาง
GUID-2FC6DE13-B87D-4422-A4F1-258621EC4B20

ตรวจสอบแรงดันลมยางและยางอะไหล�เป�นระยะ แรงดัน
ลมยางที่ไม�ถูกต�องจะส�งผลในทางลบต�ออายุยางและ
การบังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเม่ือยาง
เย็น การพิจารณาว�ายางเย็นคือต�องจอดรถเป�นเวลา 3
ชั่วโมงหรือนานกว�า หรือขับรถน�อยกว�า 1.6 กม. (1ไมล�)
แรงดันลมยางที่ เย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง (โปรดดูท่ี “หมายเลขประจำรถยนต�” (หน�า 9-6)
สำหรับตำแหน�งของป�ายค�าแรงดันลมยาง)

แรงดันลมยางที่ไม�เพียงพออาจทำให�ยางร�อนจัด และเกิด
ความเสียหายตามมาภายหลัง ท่ีความเร็วสูง อาจทำให�
ดอกยางแยกและยางระเบิดได�

ประเภทของยาง
GUID-236E0FBB-F0E6-4721-B848-32CD2389968F

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือใส�ยางเส�นใหม� ให�แน�ใจว�ายาง
ทั้งส่ีเส�นเป�นยางชนิดเดียวกัน (ยางสำหรับฤดูร�อน
ทุกฤดู หรือหิมะ) และโครงสร�างแบบเดียวกัน ศูนย�บริ
การ นิสสันสามารถให�ข�อมูล เกี่ยว กับชนิด ขนาด
ความเร็วจำกัดของยางที่มีให�เลือก

การเปลี่ยนยางอาจได�ยางที่จำกัดความเร็วไว�ต่ำกว�ายางที่
ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความเร็วได�สูงสุด
ที่เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�าความเร็วจำกัดของ
ยาง

ยางสำหรับทุกฤดู
GUID-C231A919-7F10-4A46-9E7F-435DCC6F2470

นิสสันระบุให�ใช�ยางสำหรับทุกฤดูกับบางรุ�น เพื่อสมรรถนะ
การใช�งานที่ดีตลอดทั้งป� รวมทั้งในสภาพที่ถนนมีหิมะและ
น้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะระบุคำว�า ALL SEASON และ/
หรือ M&S ที่ด�านข�างของยาง ยางสำหรับหิมะจะสามารถ
เกาะถนนที่มีหิมะได�ดีกว�ายางสำหรับทุกฤดู และอาจเหมาะ
กับบางพื้นที่มากกว�า

ยางสำหรับฤดูร�อน
GUID-27546683-1326-46CE-8F5D-660AE4649B78

นิสสันระบุให�ใช�ยางสำหรับฤดูร�อนกับบางรุ�น เพื่อสมรรถนะ
การใช�งานที่ดีขึ้นบนถนนแห�ง สมรรถนะของยางสำหรับฤดู
ร�อนจะลดลงอย�างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับฤดู
ร�อนจะไม�มีอัตราการเกาะถนน M&S ท่ีด�านข�างของยาง

ถ�าท�านวางแผนจะใช�งานรถยนต�ในสภาพที่มีหิมะและ
น้ำแข็ง นิสสันแนะนำให�ใช�ยางสำหรับหิมะ หรือยางสำหรับ
ทุกฤดูทั้งสี่ล�อ

ยางสำหรับหิมะ
GUID-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

หากจะใช�ยางสำหรับหิมะ จำเป�นต�องเลือกยางที่มีขนาด
และดัชนีการรับน้ำหนักเท�ากับยางที่ใช�อยู�เดิม มิเช�นนั้น จะ
มีผลกระทบอย�างมากต�อความปลอดภัยและการบังคับ
รถยนต�

โดยทั่วไป ยางสำหรับหิมะมักจะจำกัดความเร็วไว�ต่ำกว�า
ยางท่ีติดต้ังมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความเร็วได�
สูงสุดท่ีเป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�าความเร็ว
จำกัดของยาง ถ�าจะติดตั้งยางสำหรับหิมะ ยางนั้นจะต�องมี
ขนาด ยี่ห�อ โครงสร�าง และลายดอกยาง เหมือนกับยาง
เดิมทั้งสี่ล�อ

เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งานยาง

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-25

ล�อและยาง

Condition: 'Except for China'/



(192,1)
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8-26 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ท่ีมีสตัทฝ�งอยู� ได� อย�างไรก็ตาม ในบางประเทศจะไม�
อนุญาตให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฎหมายในพื้นท่ี
ก�อนติดต้ังยางที่มีสตัทฝ�ง ความสามารถในการเกาะถนน
ของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัทฝ�ง บนพื้นผิวที่เป�ยกหรือแห�ง
อาจแย�กว�ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

โซ�พันล�อ
GUID-03DE8C69-C841-41D1-B952-89B1E93A44B0

บางพื้นท่ี อาจ ไม� อน ุญาต ให� ใช� โซ� พันล�อ ตรวจสอบ
กฎหมายท�องถ่ินก�อนติดต้ังโซ�พันล�อ เมื่อติดต้ังโซ�พันล�อ
ให�แน�ใจว�าโซ�มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดต้ังตาม
คำแนะนำของผู�ผลิต

ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตยางแนะนำให�ใช� เพื่อให�แน�ใจว�าโซ�
รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�านที่ปล�อยไว�ให�แน�น หรือ
ถอดออกเพ่ือป�องกันไม�ให�ฟาดโดนบังโคลน หรือ ใต�ท�อง
รถ ถ�าเป�นไปได� หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มที่เมื่อใช�
โซ�พันล�อ และควรลดความเร็วเม่ือขับ มิเช�นน้ัน รถยนต�
อาจเสียหาย และ/หรือ มีผลกระทบอย�างมากต�อการบังคับ
และสมรรถนะของรถยนต�ได�

ติดตั้งโซ�พันล�อที่ล�อหน�าเท�านั้น ห�ามติดตั้งที่ล�อหลัง ห�าม
ติดตั้งโซ�พันล�อกับยางอะไหล�ที่ใช�ชั่วคราว (ถ�ามีติดต้ัง)
ห�ามใช�โซ�บนพื้นถนนแห�ง

การสลับยาง
GUID-970F9350-4D6B-4E9E-871D-329A7119386F

SDI1662

นิสสันขอแนะนำให�สลับยางทุกๆ 10,000 กม. (6,000
ไมล�) อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�าง
กันตามนิสัยการขับขี่ของท�านและสภาพพื้นผิวถนน (โปรด
ดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-2) สำหรับการ เปล่ียนยาง)

คำเตือน:

. หลัง จาก สลับ ยาง ให� ป รับ แรง ดัน ลม ยาง

. ขันน็อตล�อให�แน�นอีกคร้ัง เมื่อขับรถยนต� ไป
ประมาณ 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงเม่ือ
ยางแบน ฯลฯ)

. ห�ามรวมยางอะไหล�ที่ใช�ชั่วคราว (ถ�ามีติดตั้ง) ใน
การสลับยาง

. การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือบำรุงรักษาที่
ไม�ถูกต�องมีผลต�อความปลอดภัยของรถ และมี
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและได�รับบาดเจ็บ
หากมีข�อสงสัย ให�สอบถามศูนย�บริการนิสสัน
หรือ ผู�ผลิตยาง

ยางสึกหรอและเสียหาย
GUID-7D2359F7-2A51-45DF-AD8B-96584828DCA8

SDI1663

① เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
② เค ร่ืองหมาย บอก ตำแหน�ง เตือน ดอก ยาง สึก

ยางควรได�รับการตรวจสอบเป�นระยะเพ่ือหาการสึกหรอ
รอยแตก การบวม หรือ ส่ิง ท่ี ติดในดอกยาง ถ�าพบการ
สึกหรอที่มากเกินไป รอยแตก การบวม หรือรอยฉีกขาด
ควรเปลี่ยนยางทันที

ยางที่ติดตั้งโดยนิสสันจะมีเครื่องหมายเตือนดอกยางสึกอยู�
เมื่อเห็นเครื่องหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการเปล่ียน
ยาง

ยางอะไหล�ที่ไม�สามารถใช�งานได�ดีอาจทำให�การบาดเจ็บ
ร�ายแรง ถ�าจำเป�นจะต�องซ�อมแซมยางอะไหล� กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

Condition: 'Except for China'/



(193,1)
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อายุยาง
GUID-D530A140-BCA5-4AFA-9402-677BE2913733

ห�ามใช�ยางที่มีอายุเกินกว�า 6 ป� ไม�ว�ายางนั้นจะใช�งานไป
แล�วหรือไม�ก็ตาม

ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช�งานของรถ
ให�นำยางเข�าตรวจสอบและถ�วงล�อสม่ำเสมอท่ีร�านซ�อม
หรือ ศูนย�บริการนิสสัน

การเปลี่ยนล�อและยาง
GUID-32466E30-240F-4FF5-AF94-9A6D1D7FBE76

คำเตือน:

ห�ามใส�ล�อหรือยางที่เสียรูปทรง แม�ว�าจะได�รับ
การซ�อมแซมมาแล�วก็ตาม เน่ืองจากล�อและยางนั้น
อาจได�รับความเสียหายทางด�านโครงสร�างและอาจ
พังได�โดยไม�มีการเตือน

เมื่อเปลี่ยนยางให�ใช�ยางที่มีขนาด ความเร็วสูงสุดของยาง
และอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิมที่ติดรถมา (โปรด
ดูที่ “ล�อและยาง” (หน�า 9-5) สำหรับชนิดและขนาดของ
ล�อและยางที่แนะนำ) การใช�ยางอื่นที่ไม�ได�แนะนำหรือการ
ใช�ยางผสมยี่ห�อ โครงสร�าง (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัด
รัด หรือยางเรเดียล) หรือดอกยาง จะส�งผลในทางลบต�อ
การขับขี่ การเบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพื้นถนน
ระยะตัวถังถึงยาง การปรับเทียบมาตรวัดความเร็ว มุมแสง
ไฟหน�า และความสูงของกันชน ผลกระทบบางอย�างอาจ
ก�อให�เกิดอุบัติเหตุ และส�งผลให�ได�รับบาดเจ็บร�ายแรง

ถ�าต�องเปลี่ยนล�อไม� ว�าในกรณีใดๆ ให� ใช�ล�อที่ มี ระยะ
ออฟเซ็ทเท�าเดิม ล�อท่ีมีระยะออฟเซ็ทท่ีแตกต�างกันจะ
ทำให�ยางสึกหรอเร็ว อาจไปลดประสิทธิภาพในการบังคับ
ควบคุม รถ และ/หรือไปมีผลต�อ ดิสก� เบรก/ดรัม เบรก
เนื่องจากอาจมีผลทำให�ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง

และ/หรือ ผ�าเบรก/ฝ�กเบรกสึกหรอเร็ว

การถ�วงล�อ
GUID-582CC201-360F-462A-9287-0BB08BD0257E

ล�อที่ไม�สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุของ
ยาง แม�ว�าจะใช�งานท่ัวๆ ไป ล�อก็อาจเสียสมดุลได� ดังน้ัน
ควรถ�วงล�อทั้งสี่ให�สมดุลเมื่อจำเป�น

ยางอะไหล�
GUID-400C4A57-3807-4E1F-A94B-D12A024251EA

ยางอะไหล�ทั่วไป (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-D0F9D915-EE40-4316-BAB0-FEB85A3EB358

ยางขนาดมาตรฐาน (ขนาดเดียวกับที่ใช�ติดรถวิ่ง) จะมีมา
ให�ในรถ

ยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-0AFF89BB-CC36-4433-B406-83980BA9CE70

SDI1912

ป�ายยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง)
ศึกษาข�อควรระวังต�อไปนี้ ถ�าต�องใช�อย�างอะไหล� มิฉะน้ัน
รถยนต� อาจได� รับความ เสียหายหรือ เกิดอุบัติเหตุ ได�

ข�อควรระวัง:

. ควรใช�ยางอะไหล�ในกรณีฉุกเฉินเท�านั้น ควร
เปลี่ยนเป�นยางขนาดมาตรฐานทันทีที่มีโอกาส

. ขับรถด�วยความระมัดระวังเมื่อติดตั้งยางอะไหล�

. หลีกเล่ียงโค�งหักมุมและการเบรกกะทันหันขณะ
ขับรถ

. ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล�เป�นระยะ
และรักษาให�คงอยู�ที่ 420 kPa (4.2 bar, 60
psi) เสมอ (ยาง T125/70D15 95M)

. ห�ามขับรถด�วยความเร็วเกิน 80 กม./ชม. (50
ไมล�/ชม.)

. ห�ามใช�โซ�พันล�อกับยางอะไหล� โซ�พันล�อจะไม�
พอดีกับยางอะไหล� และอาจเป�นสาเหตุทำให�
รถยนต�เสียหาย

. เมื่อขับรถบนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือเป�น
น้ำแข็ง ให�ติดตั้งยางอะไหล�ที่ล�อหลังและยาง
ธรรมดาที่ล�อหน�า (ล�อขับเคลื่อน) ใช�โซ�พันล�อ
กับกับยางธรรมดาด�านหน�าสอง เส�น เท�าน้ัน

. ดอกยางของยางอะไหล�จะสึกหรอเร็วกว�ายาง
ธรรมดา เปลี่ยนยางอะไหล� โดยเร็วที่ส ุด เมื่อ
เครื่องหมายเตือนดอกยางสึกหรอปรากฏข้ึน
(ยาง T125/70D15 95M)

. เพราะยางอะไหล�มีขนาดเล็กกว�ายางธรรมดา
ระยะห�างจากพ้ืนจึงน�อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�
รถยนต�เสียหาย ห�ามขับรถทับส่ิงกีดขวาง และ
ห�ามขับรถเข�าเครื่องล�างรถอัตโนมัติ เพราะอาจ
ติดอยู�ภายในได�

. ห�ามใช�ยางอะไหล�กับรถยนต�รุ�นอื่น

. ห�ามใช� ยางอะไหล� มากกว�าหน่ึง เส�น ใน เวลา
เดียวกัน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-27

Condition: 'Except for China'/
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8-28 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-07FCF548-0386-4AF0-80A8-AD67932B37AC

โปรดดูที่ “การปะยาง (สำหรับรุ�นท่ีมีชุดอุปกรณ�ปะยาง
ฉ ุกเฉิน)” (หน�า 6-5) สำหรับ ราย ละเอียด เพ่ิม เติม

Condition: 'Except for China'/
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9 ข�อมูลทางเทคนิค
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9-2 ข�อมูลทางเทคนิค

GUID-ACAD99D7-9AFA-4050-956D-FDF14BDA1195

ปริมาณความจุต�อไปนี้เป�นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต�างไปจากนี้เล็กน�อย เมื่อทำการเติม ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหมวด “8 หมวดการบำรุงรักษาและ
การปฏิบัติด�วยตนเอง” เพื่อกำหนดปริมาณความจุในการเติมที่เหมาะสม

ปริมาณความจุโดยประมาณ
น้ำมันเชื้อเพลิง/สารหล�อลื่นที่แนะนำ

หน�วยเมตริก หน�วยอังกฤษ

น้ำมันเชื้อเพลิง 41 ลิตร 9 แกลลอน โปรดดูที่ “ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน�า 9-3)

น้ำมันเครื่อง

HR12DE

รวมกรองน้ำมันเครื่อง 3.0 ลิตร 2-5/8 qt ปริมาณความจุโดยประมาณที่ระบุไว�ใช�สำหรับเติมระหว�างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง สำหรับ
ข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-7)
. น้ำมันเครื่องนิสสันแท�
. เกรด API: SL, SM หรือ SN
. เกรด ILSAC: GF-3, GF-4 หรือ GF-5
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ” (หน�า 9-3)

ไม�รวมกรองน้ำมันเครื่อง 2.8 ลิตร 2-1/2 qt

ระบบหล�อเย็น (รวมถังพัก
ปริมาณความจุ 0.7 ลิตร)

HR12DE

รุ�น MT 5.7 ลิตร 5 qt . สารหล�อเย็น (น้ำยาหม�อน้ำ) แท�ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า
. ใช�สารหล�อเย็นเครื่องยนต�ของนิสสันแท�หรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า เพื่อ

หลีกเลี่ยงไม�ให�อลูมิเนียมในระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�เป�นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ได�หากใช�สารหล�อเย็นที่ไม�ใช�ของแท�

. จำไว�ว�าการซ�อมป�ญหาภายในระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�โดยใช�สารหล�อ
เย็นเครื่องยนต�ที่ไม�ใช�ของแท�จะไม�รวมอยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน ถึง
แม�ว�าป�ญหาจะเกิดระหว�างที่ยังอยู�ในระยะรับประกันก็ตาม

รุ�นเกียร� CVT 5.8 ลิตร 5-1/8 qt

น้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (AT) — — . น้ำมันแท�ของนิสสัน Matic S ATF
. การใช�น้ำมันเกียร�อัตโนมัติอื่นที่ไม�ใช�น้ำมัน Matic S ATF แท�ของ

นิสสัน อาจลดสมรรถนะในการขับขี่และความคงทนของเกียร�อัตโนมัติ
และอาจทำให�เกียร�อัตโนมัติเสียหายซึ่งไม�รวมอยู�ในการรับประกัน

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) — — . น้ำมันเกียร�นิสสัน CVT NS-3 ของแท�
. ใช�น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 ของแท�เท�านั้น การใช�น้ำมันเกียร�ที่ไม�ใช�

น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 แท�จะทำให�เกียร� CVT เสียหาย ซึ่งไม�อยู�ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเกียร�ธรรมดา (MT) HR12DE — — . น้ำมันเกียร�ธรรมดาของแท�ของนิสสัน (MTF) HQ Multi 75W-85 หรือเทียบ
เท�า

. หากไม�สามารถหาน้ำมันเกียร�ธรรมดาของแท�ของนิสสัน (MTF) HQ Multi ได�
สามารถใช� API GL-4 ค�าความหนืด SAE 75W-85 แทนได�ชั่วคราว อย�างไรก็
ตาม ให�ใช�น้ำมันเกียร�ธรรมดาของแท�ของนิสสัน (MTF) HQ Multi ของนิสสัน
ให�เร็วที่สุดเท�าที่จะทำได�

น้ำมันเบรกและน้ำมัน
คลัตช�

เติมให�ถึงระดับน้ำมันที่
เหมาะสมตามคำแนะนำใน
หมวด “8 การบำรุงรักษา
และการปฏิบัติด�วยตนเอง”

. น้ำมันเบรกแท�ของนิสสัน หรือ DOT3 ที่มีคุณภาพเทียบเท�า

จาระบีอเนกประสงค� — — . NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู�ลิเธียม)

น้ำยาแอร�ระบบปรับอากาศ — — . HFC-134a (R-134a)

น้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ — — . น้ำมันชนิด R ระบบ A/C ของนิสสันหรือเทียบเท�า

น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและ
ปริมาณความจุที่แนะนำ

Condition: 'Except for China'/
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ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-AF4712DC-AF4B-429D-B506-018156019CBD

เครื่องยนต�เบนซิน (รุ�นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

GUID-C2CEEF81-4F44-4719-A071-99D42B048FAD

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล�
(ใช�ได� ถึง E20*) ท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 91(RON)

*: แก�สโซฮอล�คือน้ำมันท่ีผสมแอลกอฮอล� ตัวอย�างเช�น
“E20” คือ น้ำมันที่ผสมเอทานอล 20% และน้ำมันเบนซิน
ไร�สารตะกั่ว 80%

ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ
GUID-A10E3F2F-64E5-4170-8334-8A8234DD3261

น้ำมันเครื่องยนต�เบนซิน
GUID-6145B14E-B36F-4647-A0EF-21BDFB786962

ควรใช� 0W-20
หากไม�มี 0W-20 ให�เลือกความหนืดจากตาราง
ด�านล�าง ที่เหมาะสมสำหรับช�วงอุณหภูมิภายนอก

STI0732

น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับ
อากาศ

GUID-9EEF71BB-D47C-4DBC-A677-79EACB5C384A

ระบบปรับอากาศในรถของท�านต�องใช�น้ำยาแอร� HFC-
134a (R-134a) และน้ำมันหล�อลื่นชนิด R ระบบ A/C ของ
นิสสัน หรือเทียบเท�า การใช�น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อล่ืน
ชนิดอื่นจะทำให�ระบบเสียหาย และท�านอาจจะต�องเปลี่ยน
ระบบปรับอากาศในรถทั้งระบบใหม�

การปล�อยน้ำยาแอร�ออกสู�บรรยากาศภายนอกเป�นสิ่งต�อง
ห�ามในหลายประเทศและในหลายภูมิภาค น้ำยาแอร� HFC-
134a (R-134a) ในรถของท�านจะไม�ทำลายโอโซนในช้ัน
บรรยากาศของโลก อย�างไรก็ตาม สารนี้อาจส�งผลกระทบ
เล็กน�อยต�อสภาวะโลกร�อน นิสสันขอแนะนำให�นำน้ำยา
แอร� น้ีกลับมาใช�ใหม�อย�างเหมาะสม ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน เมื่อต�องการรับบริการสำหรับระบบปรับอากาศ

ข�อมูลทางเทคนิค 9-3

Condition: 'Except for China'/
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9-4 ข�อมูลทางเทคนิค

GUID-067AB093-DD6D-4B9E-A99E-30BB937640BA

รุ�นเครื่องยนต� HR12DE

ชนิด น้ำมันเบนซิน 4 จังหวะ DOHC

การจัดกระบอกสูบ 3 สูบแถวเรียง

กระบอกสูบ 6 ระยะชัก มม. (นิ้ว) 78.0 6 83.6 (3.071 6 3.291)

ปริมาตรความจุ cm3 (cu in) 1,198 (73.10)

ความเร็วรอบเดินเบาที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) rpm MT: 750±50
CVT: 750±50

องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.) MT: 128±2
CVT: 98±2

หัวเทียน มาตรฐาน FXE20HR11

ช�องว�างหัวเทียน มม. (นิ้ว) 1.1 (0.043)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ�ไทม�มิ่ง (โซ�ราวลิ้น)

เครื่องยนต�

Condition: 'Except for China'/
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GUID-EA777738-D2DD-414E-A370-938D6FC5432D

มาตรฐาน*1 ยางอะไหล�*2

ขนาดยาง 175/70 R14 84H
175/70 R14 84T
185/70 R14 88S
185/65 R15 88H
185/65 R15 88T

T125/70 D15 95M
175/70 R14 84H
175/70 R14 84T
185/70 R14 88S
185/65 R15 88H

ขนาด ออฟเซ็ต: มม. (นิ้ว)

กระทะล�อ เหล็ก 146 5-1/2J
15 65-1/2J
15 65-1/2JJ

40 (1.57)
40 (1.57)
40 (1.57)

ล�ออลูมินั่มอัลลอยด� 15 65-1/2J 40 (1.57)

อะไหล� เหล็ก 146 5-1/2J
15 65-1/2J
15 65-1/2JJ
15 64T

40 (1.57)
40 (1.57)
40 (1.57)
40 (1.57)

*1: ดูที่แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยางที่ติดบนรถยนต�สำหรับแรงดันลมยางเย็นที่แนะนำ

*2: มีชุดอุปกรณ�ปะยางติดตั้งมาในรถ ยกเว�นรุ�นที่มียางอะไหล�

GUID-7338549B-44EE-43DE-ADA8-A394063FC1D8
หน�วย: มม. (นิ้ว)

ความยาวทั้งหมด 4,455 (175.4)
4,512 (177.6)*

ความกว�างทั้งหมด 1,695 (66.7)

ความสูงทั้งหมด 1,515 (59.6)

ความกว�างฐานล�อหน�า 1,480 (58.3)

ความกว�างฐานล�อหลัง 1,485 (58.5)

ความยาวฐานล�อ 2,600 (102.4)

*: รุ�น Sportech
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ล�อและยาง ขนาด
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GUID-C95C57F5-7060-429B-925E-ED5D735D6508

เมื่อวางแผนการเดินทางไปประเทศอื่นหรือภูมิภาคอ่ืน
ให�หาว�าน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีใช�ได�กับรถของท�านมีในอยู�ใน
ประเทศหรือภูมิภาคน้ัน การใช�น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค�าออก
เทนต่ำอาจทำให�เครื่องยนต�เสียหายได� ดังนั้น ให�แน�ใจว�า
มีน้ำมันเช้ือเพลิงชนิดที่ต�องใช�ในที่ท่ีท�านจะเดินทางไป
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีแนะนำ
โปรด ด ู ท่ี “ข� อม ู ล น้ ำมั น เ ช้ื อ เพลิ ง ” (หน� า 9 -3 )

เมื่อโอนย�ายทะเบียนรถของท�านไปยัง ประเทศ รัฐ จังหวัด
หรือเขตอื่น ให�ติดต�อเจ�าหน�าที่เพื่อหาว�ารถของท�านใช�ได�
กับข�อบังคับด�านกฎหมายของท�องถ่ิน ในบางกรณี หาก
รถยนต�ไม�อยู�ในข�อกำหนดด�านกฎหมายของท�องถ่ิน อาจ
จำเป�นต�องดัดแปลงเพ่ือให� เป�นไปตามข�อกำหนดด�าน
กฎหมายและข�อบังคับในท�องถ่ินน้ันๆ นอกจากน้ี รถยนต�
อาจ ไม� สามารถ ดัดแปลง เพื่ อ ใช� ใน บาง พ้ืนที่ ได�

กฎหมายและข�อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษรถยนต�
และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต�างกันในแต�ละ
ประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขต ดัง น้ัน ค�าจำเพาะของ
รถยนต�อาจแตกต�างกัน

เมื่อต�องนำรถไปใช�ในต�างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ
เขตอ่ืน ผู� ใช�ต�องรับผิดชอบต�อการดัดแปลง การ
ขนส�ง การจดทะเบียน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น นิสสันจะไม�รับผิดชอบความไม�สะดวกใด ๆ ที่
อาจเกิดขึ้น

GUID-01FF74DB-0858-4C45-89E1-E038CBD93AF0

ห�ามป�ด พ�นสีทับ เชื่อม ตัด เจาะ สลับ หรือถอดหมายเลข
ประจำรถ (VIN)

JVT0023X

แผ�นป�ายประจำรถ
GUID-5094365C-F7B0-4CF8-A0E4-986C059A2B47

แผ�นป�ายจะติดไว�ดังรูป Ⓐ

หมายเลขประจำรถ (หมายเลขแชสซี)
GUID-0B6D27D4-E79D-4116-A261-806050B6966D

หมายเลขจะประทับไว�ดังรูป Ⓑ

แผ�นป�ายแสดงหมายเลขประจำรถ (VIN)
GUID-4675707B-A9D6-48D0-BE28-DA8C186D5FA7

STI0457

แผ�นป�ายจะติดไว�ดังรูป

หมายเลขเครื่องยนต�
GUID-DEFCA7F0-4BB7-42CD-856B-ABC89F81D3F8

STI0734

เครื่องยนต� HR12DE

ป�ายรับรอง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-1B119096-D360-4C51-AC2A-DE0A1B7117B8

STI0441

เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต�างประเทศ
หรือจดทะเบียนที่ต�างประเทศ หมายเลขประจำรถยนต�
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แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
GUID-A6E9AF42-4A38-42F1-B9EA-7D6CDD29DABA

STI0494

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายกำหนดค�า
แรง ดัน ลม ยาง ท่ี ติด อย ู� ที่ เสา เก�ง กลาง ด�าน คน ขับ

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของ
เครื่องปรับอากาศ

GUID-5875BEAD-4AF9-4147-976E-83CBFCB9E920

JVT0024X

GUID-1F302990-8FB4-4D7B-B651-3200D276BC94

เกรดคุณภาพ: ยางทุกเส�นของรถยนต�นั่งส�วนบุคคลจะต�อง
เป�นไปตามข�อกำหนดความปลอดภัยในท�องถิ่น หากมีเพิ่ม
เติมจากที่ระบุไว�ในเกรดนี้

เกรดคุณภาพยางจะระบุไว�ที่แก�มยางระหว�างไหล�ยาง และ
ส�วนที่กว�างที่สุดของยาง ตัวอย�างเช�น:

Treadwear 200 Traction AA Temperature A

TREADWEAR
GUID-83BCDC6B-0A85-4FB5-B9CC-63A1DF98D039

เกรดการ สึกหรอของดอกยาง (Treadwear) จะ เป�น
อัตราส�วนการเปรียบเทียบตามอัตราการสึกหรอของยาง
เม่ือทดสอบในสภาวะที่กำหนดตามเส�นทางทดสอบที่
รัฐบาลกำหนดไว� เช�น ยางท่ีมีเกรด 150 เม่ือใช�บนเส�น
ทางทดสอบจะสึกหรอน�อยกว�ายางที่มีเกรด 100 หนึ่งเท�า
ครึ่ง (1 1/2) ประสิทธิภาพการใช�งานของยางจะขึ้นอยู�กับ
สภาพการใช�งานจริง ซึ่งอาจไม� เป�นไปตามมาตรฐาน
เนื่องจากนิสัยการขับข่ี การให�บริการยาง ความแตกต�าง
ของสภาพถนน และภูมิอากาศ

TRACTION AA, A, B และ C
GUID-B51A8AC3-7A7A-42AD-9C85-65F8434474D0

เกรดของการไม�เสียการทรงตัวขณะเบรก (Traction) เรียง
จากค�าสูงสุดไปต่ำสุดคือ AA, A, B, และ C ค�าเหล�านี้
แสดงถึงความสามารถในการหยุดบนถนนลาดยางที่เป�ยก
ซึ่งวัดจากสภาวะภายใต�การควบคุมบนพ้ืนผิวทดสอบที่มี
การกำหนดบังคับไว� โดยเฉพาะของ ยางมะตอย และ
คอนกรีต ยางที่มีเกรด C อาจมีสมรรถนะการเกาะถนนหรือ
การทรงตัวที่ไม�ดี

คำเตือน:

เกรดของการทรงตัวที่กำหนดกับยางนี้อยู�บนพื้นฐาน
การทดสอบการเบรกที่วิ่งตรงไปข�างหน�า และไม�รวม
การเร�งเร็ว การเข�าโค�ง การเหินน้ำ หรือลักษณะกำลัง
การลากสูงสุด

TEMPERATURE A, B และ C
GUID-D542E168-E212-47F8-8CDF-7F33C6EA414A

เกรดของอุณหภูมิ คือ A (สูงสุด), B, และ C แสดงถึง
ความต�านทานของยางต�อการเกิดความร�อน และความ
สามารถในการระบายความร�อน เมื่อทดสอบในสภาพท่ี
กำหนดด�วยล�อทดสอบของห�องปฏิบัติการ หากยางได�รับ
ความร�อนสูงต�อเนื่องเป�นเวลานาน จะทำให�วัสดุของยาง
เสื่อมคุณภาพ อายุการใช�งานน�อยลง อีกท้ังอุณหภูมิท่ีสูง
เกินไปอาจทำให�ยางเสียหายได�ในทันที เกรด C แสดงถึง
ระดับสมรรถนะขั้นต่ำของยางของรถยนต�นั่งส�วนบุคคลตาม
ข�อบังคับในพื้นที่ เกรด B และ A แสดงถึงประสิทธิภาพท่ี
สูงกว�าข�อกำหนดข้ันต่ำของกฎหมายจากการทดสอบใน
ห�องปฏิบัติการ

คำเตือน:

เกรดของอุณหภูมินี้ใช�ได�เมื่อยางอยู�ในสภาพที่มี
แรงดันลมยางที่ถูกต�อง และไม�บรรทุกน้ำหนักมาก
เกินกำหนด การใช�ความเร็วสูงเกินไป แรงดันลมยาง
ไม�เพียงพอ หรือการบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป อย�าง
ใดอย�างหนึ่งหรือทั้งหมดอาจทำให�ความร�อนสะสม
และทำให�ยางเสียหายได�ในทันที
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GUID-DD114A86-9C88-4B36-8844-08795EAD8361

อุปกรณ�โทรคมนาคมดังกล�าวน้ีถูกต�องตามกฎข�อบังคับ
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (NTC)

. ระบบเป�ดประตู โดยใช�กุญแจรีโมท (ถ�ามี ติด ต้ัง)

. ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

. ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล

Condition: 'Except for China'/
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การเปลี่ยนยาง .................................................... 6-3
การเปลี่ยนหลอดไฟ ..................................... 8-2, 8-20
การเป�ดฝากระโปรงหน�า ....................................... 3-19
การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ...................... 3-20
การพ�วงสตาร�ท ................................................... 6-8
การรันอินรถยนต�ใหม� ............................................ 5-2
การลากจูง

การลากจูงที่นิสสันแนะนำ ................................ 6-11
การลากจูงรถยนต� .......................................... 6-11
การลากรถพ�วง .............................................. 5-20
ข�อควรระวังสำหรับการลากจูงรถ ....................... 6-11

การลากรถพ�วง ................................................... 5-20
การล�าง .............................................................. 7-2
การสตาร�ท

การเข็นสตาร�ท .............................................. 6-10
การพ�วงสตาร�ท .............................................. 6-8
ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ ...... 5-2

การสตาร�ทเครื่องยนต�
ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� ..................................... 5-2

การสตาร�ทรถยนต� .............................................. 5-10
กำลัง

ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า ......................... 5-20
กุญแจ ............................................................... 3-2

การใช�งานระบบกุญแจรีโมท ............................ 3-10
การใช�งานระบบฟ�งก�ชั่นกุญแจรีโมท ........... 3-7, 3-15
การล็อกด�วยกุญแจ ......................................... 3-5
กุญแจ .......................................................... 3-2
กุญแจที่มีระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน
(NATS*) ...................................................... 3-3
กุญแจธรรมดา ............................................... 3-4
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ตำแหน�งสวิตช�กุญแจ ...................................... 5-7
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ................................. 8-17
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะไฟหมด ........................ 5-7
ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ
(รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ) .............................. 5-6
ระบบกุญแจอัจฉริยะ .................................. 3-8, 5-6
ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท ...................... 3-7
สวิตช�กุญแจ (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ) ......... 5-4

กุญแจที่มีระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน
(NATS*) ........................................................... 3-3
กุญแจธรรมดา .................................................... 3-4
กุญแจอัจฉริยะ .................................................... 3-3
เกจวัด ............................................................... 2-3

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ............................... 2-8
มาตรวัดความเร็ว ............................................ 2-5
มาตรวัดรอบเครื่องยนต� .................................... 2-7
มาตรวัดระยะทางรวม ....................................... 2-5

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 2-7
เกรดบอกคุณภาพยาง ........................................... 9-7
เกียร�

การขับขี่ด�วยเกียร�ธรรมดา (MT) ........................ 5-14
การขับขี่ด�วยเกียร�อัตโนมัติ (AT) ........................ 5-9
การขับขี่ด�วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT) ....................................... 5-12
การปลดล็อกคันเกียร� ...................................... 5-14
เกียร�ธรรมดา (MT) ......................................... 5-5
เกียร�อัตโนมัติ (AT) ......................................... 5-4
น้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (ATF) .............................. 8-12
น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) ......................................................... 8-12
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) .......................................................... 5-4

เกียร�ธรรมดา ....................................................... 5-5
เกียร�อัตโนมัติ ..................................................... 5-4

ข

ขนาด ............................................................... 9-5
ข�อควรระวัง

การใช�เข็มขัดนิรภัย ......................................... 1-6
การบำรุงรักษา ............................................... 8-4

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม
(SRS) ......................................................... 1-16
ข�อควรระวังในการควบคุมเบรก ......................... 5-21
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............. 1-11
ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .......................... 4-2
ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ ...... 5-2
ข�อควรระวังสำหรับการใช�งาน
ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ .......................................... 5-6
ข�อควรระวังสำหรับการลากจูงรถ ....................... 6-11
ในการใช�ระบบเครื่องเสียง ................................ 4-9

ข�อควรระวังในการควบคุมเบรก .............................. 5-21
ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง ...................... 4-9
ข�อควรระวังสำหรับการใช�งานปุ�มกดสวิตช�กุญแจ ......... 5-6
ของเหลว

น้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (ATF) .............................. 8-12
น้ำมันคลัตช� ................................................. 8-12
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7
น้ำมันเบรก ................................................... 8-11
น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) ......................................................... 8-12
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ..................................... 8-6

ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน ............................. 1-25
เข็มขัดนิรภัย ....................................................... 1-8

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .............................. 1-10
การปรับความสูงของสายเข็มขัดช�วงไหล� ............. 1-9
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-6
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................ 1-7
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย ............... 1-10
ผู�ได�รับบาดเจ็บ .............................................. 1-8
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ...... 1-19, 1-25
หญิงมีครรภ� ................................................... 1-8

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ................................... 1-8

ค

ความปลอดภัย
ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .......................... 4-2
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................ 1-7
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ........................... 3-7

ความปลอดภัยของรถยนต� .................................... 5-23
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................... 1-7

ความร�อนสูงผิดปกติ ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิด
ปกติ ................................................................ 6-10
คอมพิวเตอร�ระยะทาง ........................................... 2-6
คันเกียร�

การปลดล็อกคันเกียร� ...................................... 5-14
ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ ................................... 9-3
คำอธิบายของสิ่งที่ต�องบำรุงรักษาทั่วไป ................... 8-2
เครื่องปรับอากาศ ................................................ 4-3

การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ......................... 4-8
เครื่องปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได� ................ 4-4
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ................................ 4-7
น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ ......... 9-3
ป�ายค�าจำเพาะเครื่องปรับอากาศ ........................ 9-7
ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง ....................... 4-1

เครื่องปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได� ..................... 4-4
เครื่องฟอกไอเสีย เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ....... 5-3
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ............................... 5-3
เครื่องยนต�

ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� ..................................... 5-2
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-7
การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ............ 8-6
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ........ 8-7
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 8-6
ค�าจำเพาะเครื่องยนต� ...................................... 9-4
จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต� ........................ 8-5
ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ .................. 6-10
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7
ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต� .................................. 8-6
ระยะรันอิน .................................................... 5-2
หมายเลขเครื่องยนต� ....................................... 9-6
หัวเทียน ....................................................... 8-9

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย .................... 1-10

จ

แจ็กเสียบ Aux ................................................... 4-26

ช

ช�วงสตาร�ทขณะเครื่องเย็น ..................................... 5-4
ช�องเก็บของ ...................................................... 2-23

Condition: 'Except for China'/



(205,1)

[ Edit: 2016/ 10/ 19 Model: N17-TH ]

ช�องลม ............................................................. 4-2
ช�องลมกลาง ...................................................... 4-2
ช�องลมด�านข�าง ................................................... 4-2
ช�องลมด�านหลัง .................................................. 4-3
ชิ้นส�วนที่เป�นโครเมียม ........................................... 7-3
ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน ............................... 6-5, 8-28

ต

ตัวตัดวงจร สายฟ�วส� ........................................... 8-18
ตารางการบำรุงรักษา ............................................ 8-2
ตำแหน�งกุญแจ ................................................... 5-5
ตำแหน�งสวิตช�กุญแจ ........................................... 5-7
แตร ................................................................. 2-19

ท

ที่จุดบุหรี่ .......................................................... 2-23
ที่ป�ดน้ำฝน

ใบป�ดน้ำฝน .................................................. 8-13
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก .............. 2-18
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก
บังลมหน�า .................................................... 2-18

ที่วางแก�วน้ำ ...................................................... 2-24
ที่ใส�การ�ด ......................................................... 2-24
ที่ใส�ขวด ........................................................... 2-25
โทรศัพท�

โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB ........................ 4-27
ระบบ Bluetooth® โทรศัพท�แฮนด�ฟรี ................ 4-28

โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB ............................. 4-27

น

นาฬิกา ............................................................. 2-21
น้ำมัน

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-7
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ........ 8-7
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7

น้ำมันคลัตช� ...................................................... 8-12
น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ .............................................................. 9-2

น้ำมันเชื้อเพลิง
การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................. 3-20
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ............................... 2-8
ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ...................................... 9-3
ค�าออกเทนน้ำมันเชื้อเพลิง ............................... 9-3
น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ ............ 9-2
ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ........................... 3-21
ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ........................... 3-20

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) .............................................................. 8-12
น้ำยา

น้ำยาล�างกระจก ..................................... 8-4, 8-14
น้ำยาล�างกระจก .......................................... 8-4, 8-14
น้ำหล�อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ............ 8-6
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 8-6

บ

เบรก ................................................................ 8-10
การตรวจสอบเบรกมือ ..................................... 8-10
การตรวจสอบแป�นเบรก ................................... 8-10
การทำงานของเบรกมือ ................................... 5-24
ข�อควรระวังในการควบคุมเบรก ......................... 5-21
น้ำมันเบรก ................................................... 8-11
เบรก ........................................................... 8-10
เบรกมือ ....................................................... 3-23
ระบบเบรก .................................................... 5-21
หม�อลมเบรก ................................................ 8-11

เบาะนั่ง
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-6
เข็มขัดนิรภัย ............................................ 1-6, 7-4
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด .............................. 1-8
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย ............... 1-10
เบาะนั่ง ........................................................ 1-2
เบาะนั่งด�านหน�า ............................................. 1-2

เบาะนั่งด�านหน�า .................................................. 1-2
เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-11
แบตเตอรี่ ................................................... 8-4, 8-15

กุญแจอัจฉริยะ .............................................. 8-17
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะไฟหมด ........................ 5-7
แบตเตอรี่รถยนต� ........................................... 8-15

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล ................................ 8-16
ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ�าแปรผัน ................. 8-18

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ...................................... 8-17
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะไฟหมด ............................. 5-7
แบตเตอรี่รถยนต� ................................................ 8-15
แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล ..................................... 8-16

ป

ประเภทของยาง ................................................. 8-25
ปลดล็อกฝากระโปรงหน�า ..................................... 3-18
ป�าย

ป�ายค�าจำเพาะเครื่องปรับอากาศ ........................ 9-7
หมายเลขเครื่องยนต� ....................................... 9-6
หมายเลขประจำรถ (VIN) ................................ 9-6

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ........................ 1-19
ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ (รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ) ......... 5-6

ผ

ผู�ได�รับบาดเจ็บ ................................................... 1-8
แผงหน�าป�ด ........................................................ 2-2
แผ�นบังแดด ...................................................... 2-25
แผ�นรองปูพื้น ....................................................... 7-4

ฝ

ฝากระโปรงท�าย ................................................. 3-19
ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 3-21
ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 3-20

พ

พวงมาลัย
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า ......................... 5-20
ล็อกพวงมาลัย ......................................... 5-5, 5-6
วงพวงมาลัย ................................................. 3-21
สวิตช�บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง ...... 4-26
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ฟ

ฟ�วส� ................................................................ 8-18
ไฟ

เตือน .......................................................... 2-11
ไฟตัดหมอกหน�า ........................................... 2-17
ไฟเตือน ...................................................... 2-11
ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร ............................. 2-25
ไฟแสดง ...................................................... 2-13
สวิตช�ไฟตัดหมอก ......................................... 2-17
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-16
สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-16

ไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียงเตือนภายนอก ................. 3-16
ไฟตัดหมอกหน�า ................................................ 2-17
ไฟเตือน

เครื่องยนต�อุณหภูมิสูง .................................... 2-12
ไฟเตือน/ไฟแสดงและเสียงเตือน ...................... 2-10
ไฟเตือน ...................................................... 2-11
ไฟเตือนความเร็ว
[120 กม./ชม. (75 ไมล�/ชม.)] ......................... 2-13
ระบบเบรก .................................................... 2-11
อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นสูง .................................... 2-12

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย .......................................... 2-13
ไฟเตือนความเร็ว [120 กม./ชม. (75 ไมล�/ชม.)] ...... 2-13
ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ................... 1-20
ไฟเตือนประตูเป�ด ............................................... 2-12
ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า .......................... 2-12
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) .......... 2-11
ไฟเตือนอุณหภูมิสูง ............................................ 2-12
ไฟในกระโปรงท�าย ............................................. 2-26
ไฟฟ�า

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า ..................................... 2-20
การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ..................... 3-6
ช�องจ�ายไฟ .................................................. 2-22

ไฟส�องสว�าง
การเปลี่ยน ............................................ 8-2, 8-20
การเปลี่ยนหลอดไฟ ................................ 8-2, 8-20
ตำแหน�งไฟ .................................................. 8-22
ไฟส�องสว�างภายนอก ..................................... 8-21
ไฟส�องสว�างภายใน ............................... 2-25, 8-21
ไฟหน�า ....................................................... 8-20

ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร .................................. 2-25
ไฟส�องสว�างภายนอก .......................................... 8-21
ไฟส�องสว�างภายใน .................................... 2-25, 8-21
ไฟแสดง ........................................................... 2-13
ไฟแสดงการทำงานการสตาร�ทเครื่องยนต� ................ 2-13
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต�
(MIL) .............................................................. 2-14
ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ .............................. 2-8
ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง ...................................................... 2-8
ไฟหน�า

การเปลี่ยนหลอดไฟ ....................................... 8-20
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-16
สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-16

ไฟอ�านแผนที่ .................................................... 2-25

ม

มาตรวัดความเร็ว ................................................. 2-5
มาตรวัดรอบเครื่องยนต� ......................................... 2-7
มาตรวัดระยะทางรวม ............................................ 2-5
มาตรวัดและเกจวัด .............................................. 2-3
เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต�างประเทศหรือ
จดทะเบียนที่ต�างประเทศ ...................................... 9-6

ย

ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง ............................................. 6-3
ยาง .................................................................. 6-5

การเก็บยางที่เสียหาย และเครื่องมือ ................... 6-5
การติดตั้งยาง ............................................... 5-23
การติดตั้งยางอะไหล� ....................................... 6-5
การเตรียมเครื่องมือและยางอะไหล� ..................... 6-2
การเปลี่ยนล�อและยาง .................................... 8-27
การสลับยาง .......................................... 8-3, 8-26
เกรดบอกคุณภาพยาง ...................................... 9-7
โซ�พันล�อ ..................................................... 8-26
ประเภทของยาง ............................................ 8-25
แผ�นป�ายแรงดันลมยาง .................................... 9-7
ยางแบน ....................................................... 6-2
ยางสึกหรอและเสียหาย .................................. 8-26

ยางอะไหล� ................................................... 8-27
แรงดันลมยาง ............................................... 8-25
ล�อและยาง ............................................ 8-25, 9-5
อายุยาง ....................................................... 8-27

ยางแบน ............................................................ 6-2
ยางอะไหล� ........................................................ 8-27

ร

รถยนต�
กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ .............. 3-6
ขนาด .......................................................... 9-5
หมายเลขประจำรถ (VIN) ................................ 9-6

ระบบ Bluetooth® โทรศัพท�แฮนด�ฟรี ..................... 4-28
ระบบกันขโมย ........................................... 3-17, 3-17
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ....................................... 3-8, 5-6

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................ 2-12
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ........... 1-19, 1-25
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง ................. 5-4
ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ�าแปรผัน ...................... 8-18
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................ 1-16
ระบบเครื่องเสียง ................................................. 4-9

การควบคุมเครื่องเสียงจากปุ�มบนพวงมาลัย ......... 4-26
ระบบช�วยเบรก ................................................... 5-21
ระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) ............................. 5-19
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .............................. 1-21

ด�านข�าง (โปรดดูที่ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง) .................................. 1-22
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง .............. 1-16
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�า ............................................. 1-16, 1-22
ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง .................................. 1-16

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง .......... 1-16, 1-22
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ......... 1-16, 1-22
ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® ...................... 4-28
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ..................... 5-22
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ .......................... 2-17, 2-26
ระบบปรับอากาศ ................................................. 4-3
ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) ................ 3-17
ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท ........................... 3-7
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า .............................. 5-20
ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง ....................................... 1-16
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ระบบสำรอง (Fail-safe) ....................................... 5-11
ระบบหยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา ............................ 5-16
ระยะรันอิน ......................................................... 5-2

ล

ล็อก
กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ .............. 3-6
การล็อกด�วยกุญแจ ......................................... 3-5
การล็อกด�วยปุ�มล็อกประตูด�านใน ....................... 3-5
การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ..................... 3-6
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ................ 5-22
ล็อกประตู ..................................................... 3-5
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ........................... 3-7
ล็อกพวงมาลัย ......................................... 5-5, 5-6

ล็อกประตู .......................................................... 3-5
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ................................ 3-7
ล�อและยาง การดูแลรักษาล�อ .................................. 7-3
ล�ออลูมินั่มอัลลอย ................................................ 7-3

ว

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD .................... 4-16, 4-21
วิทยุ ................................................................. 4-9

การควบคุมเครื่องเสียงจากปุ�มบนพวงมาลัย ......... 4-26
การใช�งานวิทยุ .............................................. 4-23
โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB ........................ 4-27

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น ........................................ 3-13

ส

สตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ) .......... 5-9
สตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ) ...... 5-8
สถานที่เก็บชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน ........................ 6-6
สถานที่สามารถนำรถเข�ารับบริการ ........................... 8-2
สวิตช� OFF หยุดเครื่องยนต�เมื่อเดินเบา ................... 5-17
สวิตช�

ไฟตัดหมอกหน�า ........................................... 2-17
สวิตช�กุญแจ .................................................. 5-4
สวิตช�ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย ......... 4-26
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก .............. 2-18

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน .................................... 6-2
สวิตช�ไฟตัดหมอก ......................................... 2-17
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-16
สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-16
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ...................................... 3-6
สวิตช�ไล�ฝ�า .................................................. 2-19
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว ................................... 2-17

สวิตช�กุญแจ (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ) .............. 5-4
สวิตช�กุญแจ

ตำแหน�งกุญแจ .............................................. 5-5
สวิตช�ที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหน�า

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก
บังลมหน�า .................................................... 2-18

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก
บังลมหน�า ......................................................... 2-18
สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน ..................................... 8-19
สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ......................................... 6-2
สวิตช�ไฟตัดหมอก .............................................. 2-17
สวิตช�ไล�ฝ�า ....................................................... 2-19
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว ........................................ 2-17
สัญญาณเตือนภัย ........................................ 3-8, 3-15
สายพาน (โปรดดูที่ สายพาน) ................................ 8-9
สายพาน ............................................................ 8-9
สายฟ�วส� ........................................................... 8-18
เสาอากาศ ........................................................ 4-15
เสียงเตือน ........................................................ 2-15
เสียงเตือนการถอยหลัง ........................................ 2-16

ห

หญิงมีครรภ� ........................................................ 1-8
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ..................................... 2-4
หมอนพิงศีรษะ .................................................... 1-3
หลังจากการซ�อมแซมยาง ..................................... 6-8
ห�องโดยสาร ...................................................... 8-19
หัวเทียน ............................................................ 8-9

อ

อัตโนมัติ
น้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (ATF) .............................. 8-12

10-5
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11 บทส�งท�าย
GUID-2A8D3CD7-1FE2-4A5C-93A8-149D19A22A11

ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-5EDB3853-A488-4589-9EC7-1909CE2B6EF9

เครื่องยนต�เบนซิน (รุ�นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

GUID-3DBBB9B9-2F89-4C35-90E9-3435D3DF7F1A

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล�
(ใช�ได� ถึง E20*) ท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 91(RON)

*: แก�สโซฮอล�คือน้ำมันท่ีผสมแอลกอฮอล� ตัวอย�างเช�น
“E20” คือ น้ำมันที่ผสมเอทานอล 20% และน้ำมันเบนซิน
ไร�สารตะกั่ว 80%

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
GUID-AFCF8C11-9051-4D2E-9607-F5019BB74CA2

โปรดดูที่ “น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความ
จุที่แนะนำ” (หน�า 9-2)

เครื่องยนต�เบนซิน
GUID-32469335-6B44-4890-9424-B2882956D0C7

. น้ำมันเครื่องนิสสันแท�

. API เกรด SL, SM หรือ SN

. ILSAC เกรด GF-3, GF-4 หรือ GF-5

แรงดันลมยางขณะเย็น
GUID-903EA7A1-3376-4447-AFDA-4BC4F64F3036

โปรดดูแผ�นป�ายที่ติดตรงเสาเก�งด�านคนขับ

GUID-0FAA519E-81C6-415B-98D9-C40301E60A8D

. ในกรณีฉุกเฉิน... (หน�า 6-1)

(ยางแบน เครื่องยนต�ไม�ทำงาน ความร�อนสูง การลาก
จูง)

. การสตาร�ทเครื่องยนต�... (หน�า 5-1)

. วิ ธี การ อ�าน มาตร วัด และ เกจ วัด.. . (หน�า 2-1)

. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง... (หน�า
8-1)

. ข�อมูลทางเทคนิค... (หน�า 9-1)

ข�อมูลป��มน้ำมัน ดัชนีอ�างอิงอย�างเร็ว
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