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[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

D23A131129-CA59C8CB-C9EB-42C4-B504-F8AF8A73B8DE

ขอแสดงความขอบคุณต�อท�านท่ีมีอุปการะคุณที่ได�กรุณา
เลือกใช�รถนิสสัน รถคันนี้เราส�งมอบให�ท�านด�วยความมั่นใจ
เพราะมันผลิตข้ึนด�วยเทคนิคที่ทันสมัยและการควบคุม
คุณภาพที่เข�มงวด

คู�มือฉบับนี้จัดทำข้ึนเพื่อช�วยให�ท�านเข�าใจถึงวิธีการใช�
และการบำรุงรักษาอย�างถูกวิธี ซึ่งจะทำให�รถของท�านอยู�
ในสภาพที่สมบูรณ�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 ซึ่งอธิบายรายละเอียดและหลัก เกณฑ�
การรับประกันอย�างครบถ�วน

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

ข�อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย
D23A131129-E20DF1AA-22BC-47CB-B7D0-017CE6DFFFB7

เตือนความจำเพื่อความปลอดภัย
D23A131129-91D0EA2F-7DA9-46D7-92EF-017C6F603E88

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 (ถ�ามีติดตั้ง)

. ต�องให�ข�อมูลการใช�รถอย�างปลอดภัยกับผู�ใช�รถ
ทุกคนอย�างสม่ำเสมอ

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

การอ�านคู�มือ
D23A131129-B1BE6CF6-22AD-4020-A43D-3E1D2A7455D1

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

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

การปรับแต�งรถของท�าน
D23A131129-EF203BB2-ABA2-4612-8FCA-0ACC5C3CE29E

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
D23A131129-0E4A92DE-D1FE-4675-BF47-F7633898A4C8

อ�านคู�มือการใช�งานให�ละเอียดก�อนขับรถ เพ่ือให�แน�ใจว�า
ได�ทำความคุ�น เคย กับการควบคุมและข�อกำหนดใน
บำร ุ ง รักษา ช�วย ให� ท� าน ใช� รถ ได� อย� าง ปลอดภัย

ตลอดคู�มือเล�มน้ี จะใช�สัญลักษณ� ตามด�วยคำว�า
คำเตือน สัญลักษณ� น้ี จะใช� บ�ง ช้ีถึงการกระทำ ท่ี เป�น
อันตราย และอาจส�งผลให�ถึงแก�ชีวิตหรือการได�รับบาดเจ็บ
ท่ีรุนแรง เพื่อหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียง จะต�องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการทำงานท่ีระบุไว�อย�างถูกต�องสมบูรณ�

สัญลักษณ� ตามด�วยคำว�า ข�อควรระวัง ท่ีใช�ใน
คู�มือเล�มน้ียังบ�งชี้ถึงการกระทำที่เป�นอันตราย และอาจส�ง
ผลกระทบหรือการได�รับบาดเจ็บเล็กน�อยถึงปานกลางต�อ
บุคคลและรถยนต� เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง จะต�อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ระบุไว�อย�างถูกต�องสมบูรณ�

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�สนใจไปยังหัวข�อที่อยู�ในรูปภาพ

คำนำ

Condition:
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[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย (ถ�ามีติดตั้ง):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVR0243X

"ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่ง
ท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�ข�างหน�าเน่ืองจากอาจ
ทำให� เกิดการบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตกับเด็ก"

ให�แน�ใจว�าได�อ�าน “ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย”
(หน�า 1-24)

การขับขี่บนถนนลาดยางและทางวิบาก
D23A131129-8349505F-8EC3-4524-B68F-65A3E4D55DE7

รถยนต�คันนี้มีการเคล่ือนไหวและการบังคับท่ีแตกต�างจาก
รถยนต�นั่งท่ัวไปเนื่องจากมีศูนย�ถ�วงสูงกว�า เช�นเดียวกัน
รถยนต�คันอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเดียวกับรถยนต�ชนิดนี้
การใช�งานรถยนต�ผิดวิธีอาจทำให�เสียการควบคุมหรือเกิด
อุบัติเหตุ

ให�แน�ใจว�าได�อ�าน “ข�อควรระวังสำหรับการขับขี่บนถนน
ลาดยางและทางวิบาก” (หน�า 5-7)

NOS1617
Bluetooth® เป�นเครื่องหมาย
ทางการค�าของ Bluetooth SIG,
Inc. และให�อำนาจในการใช�สิทธิ
บัตรแก�บริษัท Visteon และ
Robert Bosch GmbH

*C 2016 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Condition:
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สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม 1

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบ
โทรศัพท�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลและรักษาสภาพรถ

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

รายละเอียดเชิงเทคนิค

ดัชนี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]Condition:
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[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

0 สารบัญภาพประกอบ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 0-2
ด�านหน�าภายนอกรถ ................................................................. 0-3
ด�านหลังภายนอกรถ ................................................................. 0-4
ห�องโดยสาร ........................................................................... 0-5
ที่นั่งคนขับ .............................................................................. 0-6

แผงหน�าป�ด ........................................................................... 0-7
มาตรวัดและเกจวัด .................................................................. 0-8
ห�องเครื่องยนต� ....................................................................... 0-9

เครื่องยนต� QR25DE .......................................................... 0-9
เครื่องยนต� YD25DDTi ..................................................... 0-10

Condition:
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[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

0-2 สารบัญภาพประกอบ

D23A131129-93031372-E355-481B-83A4-EC9F81506A6B

JVC0871X

1. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก* (สำหรับสายยึดด�านบน
ของเบาะนั่งสำหรับเด็ก) (หน�า 1-15)

2. หมอนพิงศีรษะ (หน�า 1-6)
3. เข็มขัดนิรภัย (หน�า 1-8)
4. ม�านนิรภัยด�านข�าง* (หน�า 1-20)
5. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า* (หน�า 1-20)
6. เบาะนั่งด�านหลัง* (หน�า 1-5) หรือเบาะน่ังเสริม*

(หน�า 1-6)
7. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง* (หน�า 1-20)

8. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner* (หน�า 1-
29)

9. เบาะนั่งด�านหน�า (หน�า 1-2)
10. ถุงลมเสริมความปลอดภัยท่ีเข�าด�านคนขับ* (หน�า

1-20)
*: ถ�ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

D23A131129-A7D731C2-C58B-4FEB-B117-40A4E0B39DA1

JVC0779X

1. ฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-16)
2. เสาอากาศ*
3. ท่ี ป�ดน้ำ ฝนและ ท่ีฉีดน้ำ ล�างกระจก บังลมหน�า

— การ ทำงาน ด�วย ระบบ สวิตช� (หน�า 2-33)
— กา ร เปลี่ ย น ใบ ป� ด น้ ำ ฝน (หน� า 8 - 16 )
— น้ำล�างกระจก (หน�า 8-17)

4. กระจกหน�าต�าง (หน�า 2-35)
5. ราวหลังคา* (หน�า 2-40)
6. ห�วงสำหรับลากดึง (หน�า 6-13)

7. ไฟตัดหมอกหน�า* หรือ ไฟส�องสว�างเวลากลางวัน*
— การทำงานด�วยระบบสวิตช� (หน�า 2-31, 2-33)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-23)

8. ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว
— การ ทำงาน ด�วย ระบบ สวิตช� (หน�า 2-30)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-23)

9. ยาง
— ยางและล�อ (หน�า 8-30)
— ยางแบน (หน�า 6-2)
— ค�าจำเพาะ (หน�า 9-6)

— ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)* (หน�า 5-18)
10. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (บังโคลนหรือกระจก

มองข�าง)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-23)

11. กระจกมองข�าง (หน�า 3-24)
12. ประตู

— กุญแจ (หน�า 3-2)
— ล็อกประตู (หน�า 3-4)
— ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท* (หน�า 3-5)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน�า 3-6)
— ระบบกันขโมย* (หน�า 3-15)

13. ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง* (หน�า 3-5)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด�านหน�าภายนอกรถ

Condition:
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[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

0-4 สารบัญภาพประกอบ

D23A131129-74D041B7-1D60-49AD-9DE5-35CDEE6972C8

JVC0870X

1. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง* หรือฝาถังช�องเติม
น้ำมันเชื้อเพลิง* (หน�า 3-17)
— ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 9-2)

2. ไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง* (หน�า 2-34)
3. เสาอากาศ* (หน�า 4-22)
4. ไฟเบรกดวงที่สาม*

(หน�า 8-23)
5. กล�องมองหลัง*

— หน�าจอกล�องมองหลัง* (หน�า 4-2)

6. กระบะบรรทุก* (หน�า 3-19)
7. ไฟส�องสว�างกระบะท�าย* (หน�า 8-23)

— การ ทำงาน ด�วย ระบบ สวิตช� (หน�า 2-33)
8. ช�องจ�ายไฟ* (หน�า 2-37)
9. ชุดไฟท�าย (การเปลี่ยนหลอดไฟ) (หน�า 8-23)
10. ไฟส�องป�ายทะเบียน (การเปล่ียนหลอดไฟ) (หน�า

8-23)
Ⓐ: ยกเว�นรุ�น Sportech
Ⓑ: สำหรับรุ�น Sportech
*: ถ�ามีติดตั้ง

ด�านหลังภายนอกรถ

Condition:
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[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

D23A131129-3236BBA8-79B0-4858-9BB8-AC2BFDEC1572

JVC0771X

1. ไฟอ�านแผนที่ด�านหลัง* (หน�า 2-43)
2. ไฟ ส�อง สว�าง ใน ห�อง โดยสาร * (หน�า 2-42)
3. แผ�นบังแดด (หน�า 2-41)
4. ไฟอ�านแผนที่ (หน�า 2-41)
5. ไมโครโฟน*

— ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®* (หน�า 4-
44)

6. ที่เก็บแว�นกันแดด* (หน�า 2-39)
7. กระจกมองหลัง (หน�า 3-23)

— เข็มทิศ* (หน�า 2-8)

8. ที่วางแก�วน้ำด�านหลัง* (หน�า 2-39)
9. กล�องเก็บของคอนโซลกลาง* (หน�า 2-39)

— ช�องจ�ายไฟ (หน�า 2-37)
10. ที่วางแก�วน้ำ* (หน�า 2-39)
11. ที่พักแขนที่ประตู

— ปุ�มควบคุมกระจกหน�าต�างไฟฟ�า* (หน�า 2-35)
— สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (ประตูคนขับ)* (หน�า 3-
4)
— สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�าง (ประตูคนขับ)*
(หน�า 3-24)

*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห�องโดยสาร

Condition:



(10,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

D23A131129-1B613D6A-4853-4100-88F1-87CBA0869EC0

JVC0782X

1. คันเกียร�
— เกียร�อัตโนมัติ (AT) (หน�า 5-14)
— เกียร�ธรรมดา (MT) (หน�า 5-17)

2. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย* (ด�านซ�าย)
— สวิตช�ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย* (หน�า 4-
42)
— สวิตช�ควบคุมหน�าจอข�อมูลรถยนต�* (หน�า 2-
22)

3. สวิตช�ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า 2-33)

4. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย* (ด�านขวา)
— ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ* (หน�า
5-26)
— สวิตช�ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี* (หน�า 4-44)

5. สวิตช�ควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ด (หน�า 2-7)/
สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง (รุ�นที่ไม�มีหน�าจอ
สี) (หน�า 2-27)

6. สวิตช�ไฟหน�า ไฟตัดหมอก และสัญญาณไฟเลี้ยว
— ไฟหน�า (หน�า 2-30)
— สัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-32)

— ไฟตัดหมอก* (หน�า 2-33)
7. สวิตช� TRIP/RESET สำหรับมาตรวัดระยะทางเป�น

เที่ยว (หน�า 2-5)/สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง
(รุ�นที่ไม�มีหน�าจอสี) (หน�า 2-27)

8. สวิตช� TRIP/RESET สำหรับมาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว (รุ�นที่มีหน�าจอสี) (หน�า 2-5)

9. สวิตช�ควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ด (รุ�นที่มีหน�าจอ
สี) (หน�า 2-7)

10. ที่วางแก�วน้ำ* (หน�า 2-39)
11. ท่ีวางแก�วน้ำ (สำหรับรุ�นเบาะนั่งด�านหน�าแบบยาว)

(หน�า 2-39)
12. คันปรับระดับพวงมาลัย* (หน�า 3-23)
13. สวิตช�ปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อ เพลิง*

(หน�า 3-17)
14. สวิตช� OFF ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพทางการ

ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)* (หน�า 5-23)
15. สวิตช�ควบคุมการปรับระดับไฟหน�า* (หน�า 2-31)
*: ถ�ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition:



(11,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

D23A131129-E7E5A3F7-B385-4AC2-8157-2543504FD64C

JVC0784X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู�โดยสารหน�า*
(หน�า 1-20)

2. ช�องลมกลาง (หน�า 4-5)
3. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน�า 6-2)
4. ช�องจ�ายไฟ (หน�า 2-37)
5. ระบบเครื่องเสียง* (หน�า 4-15) หรือ ระบบนำทาง

**
— หน�าจอกล�องมองหลัง* (หน�า 4-2)

6. สวิตช� ก ุญแจ แบบ ปุ�ม กด (ร ุ�น ท่ี มี ระบบ ก ุญแจ
อัจฉริยะ) (หน�า 5-10)

7. มาตรวัดและเกจวัด (หน�า 2-4)
— หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-17, 2-27)

8. ช�องลมด�านข�าง (หน�า 4-5)
9. กล�องเก็บของ (หน�า 2-38)

— กล�องฟ�วส� (หน�า 8-22)
10. การควบคุมฮีตเตอร�* และ ระบบปรับอากาศ (หน�า

4-6)
11. สวิตช�ฟ��นฟูตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล (DPF)*

(หน�า 5-5) หรือ สวิตช�ไฟส�องสว�างกระบะท�าย*
(หน�า 2-33)

12. สวิตช�ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
* (หน�า 5-24)

13. เบรกมือ
— การทำงาน (หน�า 3-25)
— การตรวจสอบ (หน�า 8-12)

14. ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus) /
ช�องเสียบ iPod* (หน�า 4-41)
— แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX)* (หน�า 4-28, 4-
41)

15. สวิตช�โหมดขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)* (หน�า 5-18)
16. พวงมาลัย

— แตร (หน�า 2-35)
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ*
(หน�า 1-20)
— พวงมาลัยพาวเวอร� (หน�า 5-31)

17. คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน�า (หน�า 3-16)
18. สวิตช�กุญแจ (รุ�นท่ีไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ) (หน�า

5-9)
Ⓐ: รุ�น 4WD
Ⓑ: รุ�น 2WD
Ⓒ: ยกเว�นรุ�นเบาะนั่งด�านหน�าแบบยาว
Ⓓ: สำหรับรุ�นเบาะนั่งด�านหน�าแบบยาว
*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�ระบบนำทางอีกเล�มหนึ่ง (ถ�ามี

ติดตั้ง)

สารบัญภาพประกอบ 0-7

แผงหน�าป�ด

Condition:
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[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

D23A131129-7D8141F7-2424-4721-884D-EA436364D19B

JVC0689X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต� (หน�า 2-5)
2. ไฟเตือน/ไฟแสดง (หน�า 2-10)
3. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-17, 2-27)

— เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (รุ�นที่ไม�มี
หน�าจอสี) (หน�า 2-6)
— เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (รุ�นที่ไม�มีหน�าจอสี)
(หน�า 2-7)
— ไฟแสดงโหมดขับเคลื่อนส่ีล�อ (4WD)* (หน�า
5-18)

— ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง* (หน�า 2-26, 2-28)
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว (หน�า 2-5)
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-22, 2-27)
— การควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ด (หน�า 2-7)
— ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT) (รุ�น AT)
(หน�า 2-21, 2-27, 5-14)

4. มาตรวัดความเร็ว (หน�า 2-5)

5. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อ เย็น เคร่ืองยนต� (ร ุ�นที่ มี
หน�าจอสี) (หน�า 2-6)

6. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (รุ�นที่มีหน�าจอสี) (หน�า
2-6)

*: ถ�ามีติดตั้ง

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:



(13,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

D23A131129-A6D90333-9F08-48B9-AB33-7AA9C73BD806

เครื่องยนต� QR25DE
GUID-5C84E963-AB0B-4575-908E-4D9D22743A03

JVC0772X

1. ถังพักน้ำฉีดล�างกระจก (หน�า 8-17)
2. กระปุกน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช�* (หน�า 8-13)
3. ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (หน� า 8 - 8 )
4. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-8)
5. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-21)
6. แบตเตอรี่ (หน�า 8-18)

— การพ�วงสตาร�ท (หน�า 6-7)

7. กรองอากาศ (หน�า 8-15)
8. ถั ง พั ก น้ ำ หล� อ เ ย็น เครื่ อ งยนต� (หน� า 8 -6 )
9. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-11)
10. ฝาป�ดหม�อน้ำ (หน�า 8-6)

— รถ มี ความ ร�อน ส ู ง ผิด ปกติ (หน�า 6-10)
11. กระปุก น้ำมันพวงมาลัยพาว เวอร� (หน�า 8-15)
*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

สารบัญภาพประกอบ 0-9

ห�องเครื่องยนต�

Condition:



(14,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

0-10 สารบัญภาพประกอบ

เครื่องยนต� YD25DDTi
D23A131129-CF998BB6-751E-4779-86A2-588D74A375CF

JVC0665X

1. ถังพักน้ำฉีดล�างกระจก (หน�า 8-17)
2. กระปุกน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช�* (หน�า 8-13)
3. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-8)
4. กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 8-10)
5. ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (หน� า 8 - 8 )
6. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-21)
7. แบตเตอรี่ (หน�า 8-18)

— การพ�วงสตาร�ท (หน�า 6-7)

8. กรองอากาศ (หน�า 8-15)
9. กระปุก น้ำมันพวงมาลัยพาว เวอร� (หน�า 8-15)
10. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-11)
11. ฝาป�ดหม�อน้ำ (หน�า 8-6)

— รถ มี ความ ร�อน ส ู ง ผิด ปกติ (หน�า 6-10)
12. ถั ง พั ก น้ ำ หล� อ เ ย็น เครื่ อ งยนต� (หน� า 8 -6 )
*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

Condition:



(15,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม

เบาะนั่ง .................................................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหน�า ................................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหลัง (รุ�นดับเบิลแค็ป) ........................................... 1-5
เบาะนั่งเสริม (ถ�ามีติดตั้งสำหรับรุ�นคิงแค็บ) ............................... 1-6

หมอนพิงศีรษะ (ถ�ามีติดตั้ง) ....................................................... 1-6
ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบปรับได� .............................. 1-6
ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบปรับไม�ได� .......................... 1-6
การถอด ............................................................................ 1-7
การติดตั้ง .......................................................................... 1-7
การปรับ ............................................................................ 1-7

เข็มขัดนิรภัย ........................................................................... 1-8
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ........................................... 1-8
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................................... 1-10
หญิงมีครรภ� ..................................................................... 1-11
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ................................................................. 1-11
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย (ถ�ามีติดตั้ง) ................. 1-11

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ............................................... 1-11
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ�ามีติดตั้ง) .............................. 1-12
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ................................................ 1-13

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-13
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................... 1-13
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ถ�ามีติดตั้ง) .................................. 1-15
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด ............................................................... 1-15
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสองจุด (ถ�ามีติดตั้ง) .............................................. 1-18

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) (ถ�ามีติดตั้ง) .............................. 1-20
ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-20
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .......................................... 1-25
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ............ 1-27
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามีติดตั้ง) ................ 1-29
ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน .......................................... 1-30

Condition:



(16,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

D23A131129-AF9D401E-0B20-43D9-8346-3BA2A7395517

SSS0133A

คำเตือน:

. ห�ามขับและ/หรือนั่งในรถยนต�โดยที่พนักพิงหลัง
เอน มาก เกิน ไป ซึ่ง อาจ จะ เป�น อันตราย ได�
เน่ืองจากสายเข็มขัดช�วงไหล�จะไม�แนบกับลำตัว
อย�าง ถ ูก ต�อง เ ม่ือ เ กิด อ ุ บั ติ เหต ุ ท�าน และ
ผู�โดยสารอาจถูกฟาดด�วยสายเข็มขัดช�วงไหล�ได�
ซึ่งจะทำให� ได� รับบาดเจ็บที่ คอ หรือบาดเจ็บ
ร�ายแรงอื่น ๆ นอกจากน้ี ท�านและผู�โดยสารยัง
อาจลื่นไถลไปใต�สายเข็มขัดช�วงหน�าตักและได�
รับบาดเจ็บสาหัสได�

. ดังนั้น เพื่อเป�นการป�องกันอันตรายดังกล�าว ขณะ
ที่รถกำลังแล�น พนักพิงหลังควรอยู�ในตำแหน�ง
ตั้งตรง ให�นั่งเอาหลังชิดกับพนักพิงและนั่งหลัง
ตรงเสมอ และปรับเบาะนั่งให�เหมาะสม (โปรดดูที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8))

. ห�ามปล�อยให�เด็กอยู�ในรถตามลำพัง เด็กอาจกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมต�าง ๆ โดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
อาจเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุข้ึนกับเด็ก
ที่ถูกปล�อยไว�ในรถตามลำพังได�

. เพ่ือช�วยหลีกเลี่ยงความเส่ียงในการเกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตจากการที่รถยนต�และ/
หรือระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยเด็ก ผู�ที่
ต�องมีผู� อ่ืนคอยช�วยเหลือ หรือสัตว�เลี้ยงไว�ตาม
ลำพังในรถของท�าน นอกจากนี้ อุณหภูมิภายใน
รถที่ป�ดประตูไว�หมดในวันที่ อากาศอบอุ�นจะ
สามารถสูงขึ้นอย�างรวดเร็วจนสามารถก�อให�เกิด
ความเส่ียงอย�างมากในการบาดเจ็บหรือถึงแก�
ชีวิตแก�ผู�คนและสัตว�เลี้ยง

ข�อควรระวัง:

เมื่อปรับตั้งตำแหน�งเบาะ ให�แน�ใจว�าไม�สัมผัสกับส�วน
ใด ๆ ที่ เคลื่อนไหวเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใด ๆ
และ/หรือไม�ให�เกิดความเสียหาย

เบาะนั่งด�านหน�า
D23A131129-8E6EDF11-E312-436C-8C93-90B9587BB033

คำเตือน:

ไม�ควรปรับเบาะน่ังคนขับขณะขับขี่ เพื่อให�คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด�วยตัวเอง (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-C387F95D-BF50-4181-A1DE-A3A10A7A6EE4

คำเตือน:

หลังจากปรับเบาะน่ังแล�ว ให�ลองขยับเบาะน่ังเบา ๆ
เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะน่ังล็อกอยู�กับที่แล�ว ถ�าเบาะน่ัง
ล็อกไม�แน�น เบาะนั่งอาจเคลื่อนที่อย�างกะทันหันและ
อาจจะทำให�เสียการควบคุมรถยนต�

เบาะนั่ง

Condition:
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JVR0392X

การปรับเลื่อนไปข�างหน�าและถอยหลัง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. ดึงคันปรับขึ้น ①
2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

3. ปล�อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให�อยู�ในตำแหน�ง

การปรับเอน:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. ดึงคันปรับขึ้น ②
2. เ อน พนั ก พิ ง ห ลั ง ไป ยั ง ตำแหน� ง ท่ี ต� อ งกา ร

3. ปล�อยคันปรับ�ลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให�อยู�ใน
ตำแหน�ง

การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับพนักพิงหลังให�เหมาะสม
กับคนนั่งท่ีมีขนาดร�างกายต�างกัน เพ่ือช�วยให�คาดเข็มขัด
นิรภัยได�พอดี (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให�คนนั่งได�พักผ�อนขณะที่จอดรถ

การปรับยกเบาะนั่ง (ถ�ามีติดตั้ง):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ดึงคันปรับขึ้นหรือลง ③ เพื่อปรับความสูงของเบาะน่ัง
จนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

การเอนเบาะนั่งแบบยาว (รุ�นเบาะนั่งด�านหน�า
แบบยาว)

GUID-F1FA124A-F608-4F80-91BD-A0846758BBC0

JVR0417X

สามารถเอนเบาะนั่งแบบยาวเพื่อให�นำชุดแม�แรงออกจากที่
เก็บได� ง�ายขึ้น เพ่ือ เอนพนักพิง ให� ดึงก�าน ดึงขึ้น Ⓐ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3

Condition:
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1-4 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การปรับเบาะนั่งไฟฟ�า (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-624568FA-24F3-4D2B-AEE3-5FFE3CFDB812

ข�อแนะนำในการใช�งาน:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

. มอเตอร�ของเบาะนั่งไฟฟ�ามีวงจรป�องกันโอเวอร�โหลด
รีเซ็ตอัตโนมัติ ถ�ามอเตอร�หยุดระหว�างการปรับต้ัง
เบาะ นั่ ง รอ 30 วินา ที แล� ว ใช� ส วิตช� อีก ครั้ ง

. ห�ามใช�งานเบาะนั่งไฟฟ�าเป�นระยะเวลานานเมื่อไม�ได�
ติดเครื่องยนต�เพื่อหลีกเลี่ยงแบตเตอรี่หมด

JVR0054X

การปรับเลื่อนไปข�างหน�าและถอยหลัง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เล่ือนสวิตช�ปรับไปข�างหน�าหรือข�างหลัง ① เพ่ือไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

การปรับเอน:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เล่ือนสวิตช�ปรับไปข�างหน�าหรือข�างหลัง ② เพ่ือไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับพนักพิงหลังให�เหมาะสม
กับคนนั่งท่ีมีขนาดร�างกายต�างกัน เพ่ือช�วยให�คาดเข็มขัด
นิรภัยได�พอดี (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให�คนนั่งได�พักผ�อนขณะที่จอดรถ

คำเตือน:

พนักพิงหลังไม�ควรเอนมากเกินกว�าตำแหน�งที่นั่งได�
สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อผู�โดยสารนั่งหลังตรงและแนบกับพนักพิงหลัง ถ�า
พนักพิงหลังเอนเกินไป จะมีความเสี่ยงต�อการไถลไป
ใต�สายเข็มขัดช�วงหน�าตักและเพ่ิมความเสี่ยงต�อการ
บาดเจ็บ

JVR0055X

การปรับยกเบาะนั่ง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. ดึงสวิตช�ปรับ ข้ึนหรือกดลง เพื่อปรับความสูงของ
เบาะนั่งจนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

2. เลื่อนสวิตช�ขึ้นหรือลง เพื่อปรับองศาด�านหน�าของ
เบาะนั่งจนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

Condition:
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JVR0056X

แผ�นรองหลัง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

แผ�นรองหลังช�วยรองรับหลังส�วนล�างของคนขับ

กดท่ีแต�ละด�านของสวิตช�ปรับต้ัง ① และ ② เพื่อปรับต้ัง
บริเวณ ท่ี รอง หลัง จน กระท่ัง ได� ตำแหน�ง ท่ี ต�องการ

การอุ�นเบาะนั่ง (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-70EF1727-88D0-4AD7-9685-0F7F966CE774

JVR0322X

สามารถทำให�เบาะนั่งอุ�นได�ด�วยฮีตเตอร�ที่ติดตั้งอยู�ภายใน
สามารถใช�งานสวิตช�แยกท่ีติดต้ังอยู�บนคอนโซลกลางได�

1. สตาร�ทเครื่องยนต�

2. เลือกช�วงความร�อน
. กดสวิตช�ด�าน HI (สูง) สำหรับความร�อนสูง ①
. กดสวิตช�ด�าน LO (ต่ำ) สำหรับความร�อนต่ำ ②
. ไฟแสดง ③ จะสว�างขึ้น เมื่อเป�ดฮีตเตอร�

3. สำหรับการป�ดฮีตเตอร� ให�กดสวิตช�คืนสู�ตำแหน�งแนว
ระดับ ให�แน�ใจว�าไฟแสดงดับลง

ฮีตเตอร�ถูกควบคุมด�วยเทอร�โมสตัท โดยทำการเป�ด
และป�ดฮีตเตอร�โดยอัตโนมัติ ไฟแสดงจะสว�างค�าง
นานเท�าที่เป�ดสวิตช�

เมื่อ ภายในห�อง โดยสาร อ ุ�น หรือ ก�อน ออก จาก
ห�องโดยสาร ให�แน�ใจว�าป�ดสวิตช�

ข�อควรระวัง:

. แบตเตอรี่อาจหมดได�ถ�าให�ฮีตเตอร�อุ�นเบาะขณะ
ที่เครื่องยนต�ไม�ได�ทำงาน

. ห�ามใช�ฮีตเตอร�เบาะนั่งเป�นเวลานาน หรือเมื่อ
ไม�มีคนใช�งานเบาะนั่ง

. ห�ามวางสิ่งของใด ๆ ซึ่งกักความร�อน เช�น ผ�าห�ม
ผ�าคลุมเบาะน่ัง ฯลฯ มิเช�นนั้น เบาะน่ังอาจร�อน
เกินไป

. ห�ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากลงบนเบาะนั่ง หรือ
แทงเบาะนั่งด�วยเข็มหรือสิ่งที่คล�ายกัน เพราะอาจ
ส� ง ผล ทำ ให� ฮีต เตอร� เบาะ นั่ ง เ สีย หาย ได�

. ควรเช็ดของเหลวที่หกลงบนเบาะทำความร�อน
ออกทันทีด�วยผ�าแห�ง

. เมื่อทำความสะอาดเบาะนั่ง ห�ามใช�น้ำมันเบนซิน
ทินเนอร� หรือสิ่งที่คล�ายกัน

. หาก พบ การ ทำงาน ผิด ปกติ หรือ เบาะ ทำ
ความร�อนไม�ทำงาน ให�ป�ดสวิตช� และให�นำรถเข�า

รับการตรวจที่ศูนย�บริการนิสสัน

เบาะนั่งด�านหลัง (รุ�นดับเบิลแค็ป)
D23A131129-AD535E72-1A82-44E4-9DCB-9DB425F1BD66

การพับเบาะนั่ง
D23A131129-34EFCE7A-79F6-42AB-A330-3DA154666FC1

JVR0427X

แม�แรง และเครื่องมือเก็บอยู�ในพื้นที่จัดเก็บใต�เบาะรองน่ัง
ด�านหลัง เพื่อเข�าถึงช�องเก็บเครื่องมือ ให�พับเบาะหลังตาม
ขั้นตอนต�อไปนี้

1. ยกเบาะรองนั่งขึ้น ①
2. ยึดเบาะรองนั่งด�วยสายรัด ②

เพื่อนำแม�แรง และเครื่องมือออกมา โปรดดูที่ “การเตรียม
เครื่องมือ” (หน�า 6-2)

ห�าม ขับ รถยนต� โดยท่ี เบาะ น่ัง ด�าน หลัง พับ อย ู�

เมื่อเลื่อนเบาะนั่งด�านหลังกลับไปยังตำแหน�งเดิม ให�แน�ใจ
ว�า เข็มขัดนิรภัย และหัว เข็มขัดอยู� ในตำแหน�งถูกต�อง
สามารถ เก็บ สาย รัด ไว� ใน ช�อง ใส� ใต� เบาะ รอง นั่ง ได�

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5

Condition:
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1-6 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน:

. ห�ามให�ใครนั่งบนเบาะนั่งด�านหลังเม่ือเบาะนั่งอยู�
ในตำแหน�งพับข้ึน ถ�าผู�โดยสารใช�บริเวณน้ีโดย
ไม�มีการเสริมความปลอดภัยที่เหมาะสมอาจเป�น
สาเหตุทำให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสในอุบัติเหตุ
หรือการหยุดรถกะทันหัน

. เมื่อพับหรือเล่ือนเบาะนั่งด�านหลังกลับเข�าที่ ให�
แน�ใจว�าไม�ได�สอดนิ้วไว�ระหว�างเบาะรองน่ังและ
ด�านข�างตัวถัง

เบาะนั่งเสริม (ถ�ามีติดตั้งสำหรับรุ�นคิง
แค็บ)

GUID-73ABFCEB-2890-481C-87DC-8EE389323347

SSS0890

คำเตือน:

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะน่ังเสริม

. เมื่อพับหรือเลื่อนเบาะนั่งเสริมกลับเข�าที่ ให�แน�ใจ
ว�าไม�ได�สอดนิ้วไว�ระหว�างเบาะรองนั่งและด�าน
ข�างตัวถัง

D23A131129-01E6649B-3F49-4086-A553-08A09A0071D7

คำเตือน:

หมอนพิงศีรษะช�วยเสริมระบบความปลอดภัยอื่น ๆ
ของรถยนต� ซึ่งช�วยเสริมการป�องกันการบาดเจ็บจาก
การชนทางด�านหลังในบางรูปแบบ ต�องปรับหมอนพิง
แบบปรับ ได� ให� ถ ูก ต�องตามที่ ระบ ุ ไว� ในหมวดนี้
ตรวจสอบการปรับหมอนพิงศีรษะ หากมีผู�ใช�เบาะนั่ง
ก�อนหน�า ห�ามติดตั้ง ส่ิงใด ๆ เข�ากับก��านหมอนพิง
ศีรษะหรือถอดหมอนพิงศีรษะออก ห�ามใช�เบาะน่ังถ�า
หมอนพิงศีรษะถูกถอดออก ถ�าหมอนพิงศีรษะถูกถอด
ออก ให�ติดตั้งหมอนพิงศีรษะกลับ เข�าที่ และปรับ
หมอนพิงศีรษะให� เหมาะสมก�อนจะใช�งานเบาะนั่ง
หาก ไม� ปฏิบัติ ตาม คำ แนะนำ เหล�า น้ี จะ ทำให�
ประสิทธิภาพการใช�งานของหมอนพิงศีรษะลดลง ซึ่ง
อาจเพิ่มความเสี่ยงในการได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
ถึงแก�ชีวิตจากการชน

. หมอนพิงศีรษะที่ติดอยู�ในรถอาจเป�นแบบรวมกับพนัก
พิงหลัง แบบปรับได� หรือ แบบปรับไม�ได�

. หมอนพิงแบบปรับได�มีร�องหลายร�องที่ก�านหมอนเพื่อ
ให�ล็อกได�ในตำแหน�งที่ต�องการ

. หมอนพิงแบบปรับไม�ได�จะมีร�องล็อกเพียงร�องเดียว
เพื่อยึดหมอนพิงเข�ากับโครงเบาะนั่ง

. การปรับที่ถูกต�อง:
— สำหรับแบบปรับได� จัดตำแหน�งหมอนพิงศีรษะจน

กระท่ังกึ่งกลางของหมอนพิงศีรษะอยู�ระดับเดียว
กับกึ่งกลางหู

— ถ�าตำแหน�งของหูยังสูงกว�าตำแหน�งท่ีแนะนำ ให�
ปรับหมอนพิงศีรษะให�อยู� ในตำแหน�งสูงที่สุด

. ถ�าหมอนพิงศีรษะถูกถอดออก ให�แน�ใจว�าติดตั้งกลับ
เข�าที่และล็อกให�อยู�กับที่ก�อนการนั่งในตำแหน�งนั้น ๆ

ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบปรับ
ได�

D23A131129-743BB7D0-8BF5-4CE8-B03E-EB82A668C743

SSS0992

1. หมอนพิงศีรษะแบบถอดได�

2. ร�องหลายร�อง

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านหมอน

ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบปรับ
ไม�ได�

D23A131129-0508AC36-4FCB-417D-ADBD-2309F8027972

JVR0203X

หมอนพิงศีรษะ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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1. หมอนพิงศีรษะแบบถอดได�

2. ร�องเดียว

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านหมอน

การถอด
D23A131129-AA270F31-BC01-4EDE-B8F5-573CAF8B3D10

SSS1037

ปฏิบัติ ตามขั้นตอนต�อ ไปนี้ เพื่อ ถอดหมอนพิง ศีรษะ

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

2. กดปุ�มล็อกค�างไว�

3. ถอดหมอนพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง

4. เก็บหมอนพิงศีรษะไว�อย�างเหมาะสมให�แน�นหนา เพื่อ
ไ ม� ใ ห� ห ม อ น พิ ง ศี ร ษ ะ ก ลิ้ ง ไ ป ม า ใ น ร ถ

5. ติดต้ังกลับเข�าที่และปรับหมอนพิงศีรษะให�เหมาะสม
ก�อนจะใช�งานเบาะนั่ง

การติดตั้ง
D23A131129-FF843C7C-419F-4449-AF62-110B5E0E6CB6

SSS1038

1. ใส�ก�านหมอนพิงศีรษะลงในรูที่ เบาะน่ัง ให�แน�ใจว�า
หมอนพิงศีรษะหันไปในทิศทางที่ถูกต�อง ต�องติดตั้ง
ก� าน หมอน ที่ มี ร� อง ① ลง ใน ร ู ท่ี มี ปุ� ม ล็อก ②

2. กดปุ�มล็อกค�างไว� และกดหมอนพิงศีรษะลง

3. ปรับหมอนพิงศีรษะให�เหมาะสมก�อนใช�งานเบาะน่ัง

การปรับ
D23A131129-34073139-5FC8-4489-9E79-8D37884FFAF5

SSS0997

สำหรับหมอนพิงแบบปรับได�

ปรับหมอนพิงศีรษะเพื่อที่ระดับกึ่งกลางของหมอนพิงศีรษะ
อยู�ระดับเดียวกับกึ่งกลางหู ถ�าตำแหน�งของหูยังสูงกว�า
ตำแหน�งที่แนะนำ ให�ปรับหมอนพิงศีรษะให�อยู�ในตำแหน�ง
สูงที่สุด

JVR0259X

สำหรับหมอนพิงแบบปรับไม�ได�

ให�แน�ใจว�าหมอนพิงศีรษะอยู� ในตำแหน�ง เก็บ หรือใน
ตำแหน�ง อ่ืน ๆ ที่ ร�อง ล็อกเข�า กับปุ�ม ล็อก ก�อนใช� งาน
เบาะนั่ง

การปรับขึ้น
D23A131129-03D7BA58-E870-4EAB-A470-80E2E818E758

SSS1035
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เพื่อปรับหมอนพิงศีรษะขึ้น ให�ดึงหมอนพิงศีรษะขึ้น

ให�แน�ใจว�าหมอนพิงศีรษะอยู� ในตำแหน�ง เก็บ หรือใน
ตำแหน�ง อ่ืน ๆ ที่ ร�อง ล็อกเข�า กับปุ�ม ล็อก ก�อนใช� งาน
เบาะนั่ง

การปรับลง
D23A131129-62531C41-6946-4AC1-A69A-618CE8CF1A92

SSS1036

เพื่อปรับลง กดปุ�มล็อกค�างไว� และกดหมอนพิงศีรษะลง

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

D23A131129-E14362D8-0956-4A90-AA28-730EEA28AE4F

ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย
D23A131129-18940EF4-D22E-4D9C-A922-1F3396A16D5E

การคาดเข็มขัดนิรภัยท่ีปรับอย�างถูกต�อง และนั่งหลังตรง
และ ชิด กับพนัก พิงหลัง จะช�วยลดโอกาส ท่ีจะได� รับ
บาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตจากอุบัติเหตุ และ/หรือช�วยลดระดับ
ความรุนแรงลงได�อย�างมาก นิสสันขอสนับสนุนให�คนขับ
และผู�โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง
แม�ว�าตำแหน�งที่นั่งน้ันจะมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
อยู�แล�วก็ตาม

เข็มขัดนิรภัย

Condition:
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SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบมาให�คาดแนบ
กับโครงสร�างกระดูกของร�างกาย และควรจะคาด
ต่ำผ�านด�านหน�าของกระดูกเชิงกราน หรือกับ
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
เพ่ิมความเสี่ยง ท่ีจะได�รับบาดเจ็บของอวัยวะ
ภายในในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช� เข็มขัดนิรภัยเส�นเดียวกันคาดผ�านคน
มากกว�าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส�นต�องใช�กับ
ผู�โดยสารคนเดียวเท�าน้ัน การคาดเข็มขัดนิรภัย
ผ�านเด็กซึ่งนั่งอยู�บนตักผู�ใหญ�จะเป�นอันตรายได�

. 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

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-9

Condition:
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1-10 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย�างถูกต�องบนเบาะน่ัง
ด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง) และหากเป�นไปได� ให�เด็ก
นั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็ก

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

. ห�ามทำการดัดแปลงหรือแต�งเติมใด ๆ ด�วยตัวเอง
เนื่องจากจะไปขัดขวางการทำงานของตัวปรับตึง
เข็มขัดนิรภัย หรือ ขัดขวางการปรับความตึง
สายเข็มขัดนิรภัย

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

. หากถูกใช�งานในการชนท่ีรุนแรง 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

. ควรให�ศูนย�บริการนิสสันตรวจสอบชุดเข็มขัด
นิรภัย รวมทั้งชุดดึงกลับและอุปกรณ� ติดตั้ง
หลังจากท่ีมีการชนเกิดข้ึน 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�งานขณะท่ี

เกิดการชน และเมื่อจำเป�นให�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

. เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามี
ติดตั้ง) ถูกใช�งานไปแล�ว ไม�สามารถที่จะนำกลับ
มาใช�ใหม�อีก ต�องเปลี่ยนใหม�พร�อมกับชุดดึง
กลับ กร ุณา ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน ทันที

. การถอดและการติดตั้งส�วนประกอบของระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามีติดต้ัง)
ควรดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
D23A131129-391C4AD6-2F06-4205-BE55-366EA6C5E424

คำเตือน:

. ทารกและเด็กเล็กต�องได�รับการดูแลเป�นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม�พอดีกับตัว
เด็ก สายเข็มขัดช�วงไหล�อาจพาดมาอยู� ใกล�
ใบหน�าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักอาจไม�แนบผ�านกระดูกสะโพกท่ีมีขนาดเล็ก
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�องนั่งบน
เบาะนั่งที่เหมาะสม เบาะนั่งที่เหมาะสมขึ้นอยู�กับขนาดของ
เด็ก

ทารกและเด็กเล็ก
D23A131129-E94847D1-6A40-4650-955B-125C3ECA7686

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ท�านควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสม
กับรถและ เด็ก และควรทำการติด ต้ังและใช� งานตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตทุกครั้ง

เด็กโต
D23A131129-E7E81196-1AD1-4467-B945-35A94DE2AE24

คำเตือน:

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

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

เด็กท่ีตัวโตเกินกว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรจะน่ังและใช�
เข็มขัดนิรภัยที่จัดไว�ให�

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
บน ช�วงกลางไหล� และสายเข็มขัดช�วงหน�าตักพาดต่ำแนบ

Condition:
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กับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาดพอดีกับเบาะนั่งในรถ
ด�วย เม่ือเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดช�วงไหล�ไม�อยู� ใกล�
ใบหน�าหรือลำคอของเด็กอีกต�อไป ให�ใช�สายเข็มขัดช�วง
ไหล� โดยไม�ต�องใช� เบาะนั่ง เสริม นอกจาก น้ัน ควรใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กสำหรับเด็กโตที่มีให�เลือกหลายแบบ
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

หญิงมีครรภ�
D23A131129-AEA253B0-0EB2-45A3-8A7C-77A6C8748C8C

นิสสันขอแนะนำให�หญิงมีครรภ�คาดเข็มขัดนิรภัย โดยควร
คาดเข็มขัดนิรภัยให�แนบตัว และพาดสายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักให�ต่ำท่ีสุดเท�าท่ีเป�นไปได�ไว�บริเวณรอบสะโพก แต�
ไม�ใช�คาดที่เอว ให�คาดเข็มขัดช�วงไหล�พาดเหนือไหล�และ
ผ�านหน�าอก ต�องไม�ให�สายเข็มขัดช�วงหน�าตัก/ช�วงไหล�
คาดผ�านบริเวณท�องน�อย กรุณาปรึกษาแพทย�สำหรับ
คำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจง

ผู�ได�รับบาดเจ็บ
D23A131129-B729A0D8-0A5A-472D-84AA-4609C350F628

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

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย
(ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-F70C96C8-66B3-454F-9190-A2D551FC54B2

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต�อง
D23A131129-FF5C1257-8A87-435E-A0D4-327B0293ED80

SSS0703

หัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลาง (และ/หรือ ล้ินเข็มขัด
ถ�ามีติดตั้ง) จะมีเครื่องหมาย CENTER ติดไว� ล้ินเข็มขัด
นิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถล็อกเข�ากับหัวเข็มขัดนิรภัย
ของเบาะนั่งกลางเท�านั้น

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
D23A131129-3EB40FFA-D110-4A7F-B53A-87C147539DB9

การคาดเข็มขัดนิรภัย
D23A131129-391FCFD2-B3B9-4010-9B4D-878A71128608

SSS0292

คำเตือน:

พนักพิงหลังไม�ควรเอนมากเกินกว�าตำแหน�งที่นั่งได�
สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เม่ือผู�โดยสารน่ังหลังตรงและแนบกับพนักพิงหลัง

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

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช�า ๆ และสอด
ล้ิน เข็มขัดลง ใน หัว เข็มขัด และ ร ู� สึก ถึง การ ล็อก
เรียบร�อยแล�ว
. ชุดดึงกลับได�รับการออกแบบให�ล็อก เม่ือมี
แรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช�า ๆ
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�สุดแล�วปล�อย แล�วค�อย ๆ ดึงสายเข็มขัด
นิรภัยออกมาจากชุดดึงกลับ
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SSS0467

3. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักให�พาดต่ำอยู�ใน
ร ะ ดั บ แ นบ ร อบ ส ะ โพก ดั ง ท่ี แ สด ง ใ น ภ าพ

4. ดึงสายเข็มขัดช�วงไหล�ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม�ให�มี
ระยะหย�อน ให�แน�ใจว�าสายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�เหนือ
ไหล�และแนบผ�านหน�าอก

การปรับความสูงของสายเข็มขัดช�วงไหล�
(สำหรับเบาะนั่งด�านหน�า)

D23A131129-F2656EA9-3735-451A-BE4A-2E4AF50ABE08

SSS0351A

คำเตือน:

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

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

. ให�แน�ใจว�าเข็มขัดนิรภัยไม�บิดตัวไปทางใดทาง
หนึ่ง

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

สำหรับการปรับ ให�ดึงปุ�มปลดล็อก ① แล�วเลื่อนตัวยึด
สายเข็มขัดช�วงไหล�ไปยังตำแหน�งที่เหมาะสม ② เพื่อให�
สายเข็มขัดพาดผ�านกลางไหล� สายเข็มขัดควรอยู�ห�างจาก
ใบหน�าและลำคอ แต�ไม�หลุดออกจากไหล� ปล�อยปุ�มเพื่อ
ล็อก ตัว ยึด สาย เข็มขัด ช�วง ไหล� ให� อย ู� ใน ตำแหน�ง

การปลดเข็มขัดนิรภัย
D23A131129-40FD8093-1590-4D59-83F0-2E67047746BC

กดปุ�มบนหัว เข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะ ดึงกลับอัตโนมัติ

การตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
D23A131129-B794C01F-AA78-4BD9-BB79-DDC7CF7793DF

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบมาเพื่อล็อกการ
เคลื่อนที่ของเข็มขัดนิรภัย:

. เม่ือ ดึงสาย เข็มขัดออกจากชุดดึงกลับอย�าง เร็ว

. เมื่อลดความเร็วลงอย�างรวดเร็ว

เพื่อเพ่ิมความมั่นใจในการใช�เข็มขัดนิรภัย ให�ตรวจสอบ

การทำงานโดยการ จับสายเข็มขัดช�วงไหล�และดึงไป
ข�างหน�าอย�างรวดเร็ว ชุดดึงกลับควรล็อกไม�ให�สายเช็มขัด
เล่ือนออกมาได�อีก ถ�าชุดดึงกลับไม�ล็อกในระหว�างการ
ตรวจสอบ กร ุณาติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน โดย ทันที

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-62240B1A-50FF-480E-9F1B-BA1128DD3E91

การคาดเข็มขัดนิรภัย
GUID-9D5491FC-4CDF-4278-B294-097F2969E29A

คำเตือน:

คนขับและผู� โดยสารทุกคนที่ น่ังอยู� ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว�ตลอดเวลา

SSS0448

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

Condition:
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SSS0541

2. ปรับความยาวเข็มขัดนิรภัย สำหรับปรับให�ส้ันลง ให�
จับลิ้นเข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัดเส�นบนดังแสดง
ในภาพ ① สำหรับปรับให�ยาวขึ้น ให� จับล้ินเข็มขัด
นิรภัยและดึงสายเข็มขัดเส�นล�างดังแสดงในภาพ ②

SSS0450

3. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักให�พาดต่ำอยู�ใน
ร ะ ดั บ แ นบ ร อบ ส ะ โพก ดั ง ท่ี แ สด ง ใ น ภ าพ

การปลดเข็มขัดนิรภัย
GUID-58DDFB9C-2329-474B-A774-0BA343F15799

กดปุ�มบนหัวเข็มขัด

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
D23A131129-6BF4BB35-1E1E-49F1-ADEA-CFFF4CD99C75

ให�ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส�วนประกอบโลหะทั้งหมด
เป�นระยะ ๆ เช�น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ชุดดึงกลับ สาย
ยืดหยุ�น และตัวยึดว�าทำงานถูกต�องหรือไม� ถ�าพบว�ามี
ชิ้ น ส� วน ที่ หลวม เ ส่ือม สภาพ มี รอย ตัด หรือ เ กิด
ความเสียหายอย�างอื่นบนสายเข็มขัด ควรเปลี่ยนชุดเข็มขัด
นิรภัยทั้งชุด

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

การทำความสะอาดสายเข็มขัดให�ใช�น้ำสบู�อ�อน หรือน้ำยา
ซักแห�งทำความสะอาดที่แนะนำสำหรับการทำความสะอาด
เครื่องหนังหรือพรม แล�วเช็ดออกด�วยผ�าและทิ้งไว�ในร�มจน
เข็มขัดนิรภัยแห�ง ห�ามปล�อยให�เข็มขัดนิรภัยถูกดึงกลับ
เข�าไปจนกว�าสายเข็มขัดจะแห�งสนิท

D23A131129-13C5E90E-D7AE-4922-9F00-D9E6EAF19D7E

ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
D23A131129-E1FB12A0-C2B8-4595-A074-B4658FD76E0A

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
ชิ้นส�วนของรถยนต� นอกจากนี้ ห�ามใช�เข็มขัด
นิรภัยเส�นเดียวกันพาดท้ังตัวของท�านและเด็ก

. ทารกและเด็กเล็กต�องได�รับการดูแลเป�นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม�พอดีกับตัว
เด็ก สายเข็มขัดช�วงไหล�อาจพาดมาอยู� ใกล�
ใบหน�าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักอาจไม�แนบผ�านกระดูกสะโพกท่ีมีขนาดเล็ก
ของเด็กได�พอดี หากเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัย
ที่ มีขนาดไม�พอดี อาจทำให� เกิดการบาดเจ็บ
รุนแรงหรืออันตรายถึงแก�ชีวิตได�

. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควรให�
นั่งอยู�บนเบาะน่ังสำหรับเด็กที่เหมาะสม หากไม�
ใช� เบาะนั่ง สำหรับ เด็ก อาจจะทำให� เกิดการ
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เบาะนั่งสำหรับเด็ก
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บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก�ชีวิตได�

. เบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได�รับการออกแบบเป�นพิเศษ
สำหรับทารกและเด็กเล็ก มีให�เลือกหลายแบบ
จากผู�ผลิตหลายราย เมื่อเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ควรลองให� เด็ก น่ังบนเบาะ น่ัง แล�วตรวจสอบ
การปรับตั้งค�าต�าง ๆ เพ่ือให�แน�ใจว�าเบาะน่ังนั้น
เหมาะสมกับเด็ก ทำการติดตั้งและใช�งานตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตทุกครั้ง

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�บน
เบาะนั่งด�านหลัง (รุ�นดับเบิลแค็ป) ตามสถิติของ
การเกิดอุบัติเหตุ เด็กที่นั่งบนเบาะนั่งด�านหลัง
อย�างถูกต�องจะปลอดภัยกว�านั่งบนเบาะนั่งด�าน
หน�า

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

. ทิศทางของเบาะนั่งสำหรับเด็กไม�ว�าแบบหันหน�า
หรือแบบหันหลังออก ข้ึนอยู�กับแบบของเบาะน่ัง
และขนาดของเด็ก โปรดดูที่คำแนะนำของผู�ผลิต
เก่ียวกับเบาะน่ังสำหรับเด็กสำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม

. สำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออก ให�
ตรวจสอบจนแน�ใจว�าสายเข็มขัดช�วงไหล�ไม�พาด
อยู�ใกล�กับใบหน�าและลำคอของเด็ก ถ�าพาดอยู�
ใกล� ให�พาดสายเข็มขัดไว�หลังเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ถ�าท�านต�องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หน�าออกบนเบาะ น่ังด�านหน�า โปรดดูที่ “การ

ติดตั้งบนเบาะน่ังผู�โดยสารด�านหน�า” (หน�า 1-
17)

. 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�รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก�ชีวิตได�

. ห�ามติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กที่เบาะเสริม (ถ�ามี
ติดตั้งสำหรับรุ�นคิงแค็บ) ที่ น่ังเหล�านี้ไม�เหมาะ
สำหรับการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได�ให�แน�ใจว�า
เบาะน่ังสำหรับเด็กสัมผัสเต็ม ๆ กับพนักพิงหลัง

. ถ�าเข็มขัดนิรภัยอยู�ในตำแหน�งที่ ติดตั้งเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก จำเป�นต�องใช�อุปกรณ�ล็อกเพราะถ�า
ไม�ใช� อาจทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บจากการพลิก
คว่ำของเบาะน่ังสำหรับเด็ก ในขณะที่รถเบรก
หรือเข�าโค�ง

. หลังจากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ทดสอบ
ก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทาง
ซ�ายและขวา และดึงไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�า
เบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว เบาะนั่งสำหรับเด็กไม�
ควรขยับได�มากกว�า 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) ถ�า
เบาะน่ังสำหรับเด็กยึดไม�แน�น ให�ดึงสายเข็มขัด
ยึดให� ตึงตามความจำเป�น หรือติดต้ังเบาะนั่ง
สำหรับเด็กบนเบาะนั่งตัวอ่ืน แล�วทดสอบอีกคร้ัง

. ตรวจสอบเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถของท�าน เพื่อ
ให�แน�ใจว�าใช�ได�กับระบบเข็มขัดนิรภัยของรถ

. ถ�ายึดเบาะน่ังสำหรับเด็กไม�แน�น โอกาสที่เด็กจะ
ได� รับ บาด เจ็บ จาก รถชน หรือ การ หยุด รถ
กะทันหันจะเพิ่มขึ้นอย�างมาก

. การใช�ที่ไม�ถูกต�องหรือติดตั้งไม�ดีของเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก ทำให�เพี่มความเสี่ยงหรือความรุนแรง
ของการบาดเจ็บทั้งเด็กและผู�โดยสารอื่นบนรถ
และสามารถทำให� เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ
ถึงแก�ชีวิตได�ในอุบัติเหตุ

. ควรใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมเสมอ การ
ติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กที่ไม�เหมาะสมอาจจะ
ทำให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก�ชีวิตได�ใน
อุบัติเหตุ

. เมื่อไม�ใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ยึดไว�ด�วยเข็มขัด
นิรภัย เพื่อป�องกันไม�ให�กลิ้งไปมาในกรณีที่หยุด
กะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ท�านควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสม
กับรถและ เด็ก และควรทำการติด ต้ังและใช� งานตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตทุกคร้ัง นอกจากนั้น ควรใช�เบาะนั่ง
สำหรับเด็กสำหรับเด็กโตท่ีมี ให� เลือกหลายแบบ เพ่ือ
ความปลอดภัยสูงสุด

ข�อควรระวัง:

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

Condition:
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จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-447E8B16-98E2-4348-8705-99CD5A3FBB6A

รถของท�านถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการติดต้ังเบาะนั่ง
สำหรับเด็กบนเบาะน่ังด�านหลัง เมื่อทำการติดต้ังเบาะนั่ง
สำหรับ เด็ก ให� ศึกษาอย�าง ระมัดระวังและปฏิบัติ ตาม
คำ แนะนำ ใน ค ู�มือ ของ ผ ู� ผ ลิต เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก

คำเตือน:

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำ
หนักเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ เหมาะสมเท�าน้ัน ห�ามใช�
สำหรับเข็มขัดนิรภัยผู�ใหญ� สายไฟ หรือใช�ในการยึด
วัตถุหรืออุปกรณ�อ่ืน ๆ เข�ากับรถยนต� ไม�ว�าในกรณี
ใด ๆ ก็ตาม การทำเช�นนั้นอาจทำให�จุดยึดเบาะนั่ง
สำหรับเด็กเสียหาย ถ�ายึดเบาะนั่งสำหรับเด็กไม�แน�น
เด็กอาจได� รับบาดเจ็บสาหัสหรือ ถึงแก�ชีวิตจาก
การชน

ตำแหน�งของจุดยึด
D23A131129-5D3B4815-F77A-48B1-B607-0B34045C4EA2

JVR0418X

จุดยึด (ห�วง) ติดตั้งอยู�ที่ด�านบนของพนักพิงหลังด�านหลัง

ถ�าผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กแนะนำให�ยึดสายด�านบน ให�

ยึดสายยึดด�านบนเข�ากับจุดยึด (ห�วง) ด�านบนให�แน�น
โปรดดูท่ีคู�มือการใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็ก และทำตาม
ขั้นตอน

JVR0422X

บนตำแหน�งขวาเบาะหลัง
1. บนตำแหน�งขวาเบาะหลัง:

1. ถอดพนักพิงศีรษะของเบาะหลังด�านขวาออก
2. จัดสายยึดด�านบน ① ผ�านจุดยึด (ห�วง) ด�านบน

ขวา ② และผ�านใต�สายเข็มขัดนิรภัยที่ ไหล�
ตรงกลาง ③

3. ยึดสาย ยึดด�านบน ① เข�ากับจุดยึด (ห�วง)
ด�านบนขวา ④ ท่ี ตำแหน�ง กลาง เบาะหลัง

2. บนตำแหน�งซ�ายเบาะหลัง:
1. ถอดพนักพิงศีรษะของเบาะหลังด�านซ�ายออก
2. จัดสายยึดด�านบน ① ผ�านจุดยึด (ห�วง) ด�านบน

ซ�าย ⑤
3. ยึดสาย ยึดด�านบน ① เข�ากับจุดยึด (ห�วง)

ด�านบนขวา ④ ท่ี ตำแหน�ง กลาง เบาะหลัง

3. บนตำแหน�งกลางเบาะหลัง:
1. ถอดพนักพิงศีรษะของเบาะหลังด�านซ�าย (หรือ

ขวา) ออก
2. จัดสายยึดด�านบน ① ผ�านจุดยึด (ห�วง) ด�านบน

กลาง ④
3. ยึดสาย ยึดด�านบน ① เข�ากับจุดยึด (ห�วง)

ด�านบนซ�าย ⑤ (หรือจุดยึด (ห�วง) ด�านบนขวา
② ผ�านใต�สายเข็มขัดนิรภัยที่ไหล�ตรงกลาง ③)

รัดสายยึดด�านบนตามตามคำแนะนำของผู�ผลิตเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

เมื่อยึดสายยึดแน�นแล�ว จุดยึด (ห�วง) ด�านบนอาจงอได�
ซึ่ ง เ ป� น ปกติ แ ล ะ จ ะ ไม� ท ำ ให� ร ถ ยนต� เ สี ย ห าย

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด

D23A131129-7523374E-6645-44D0-BCEC-CF9EFA4833FE

การติดตั้งบนเบาะนั่งด�านหลัง (รุ�นดับเบิลแค็ป)
D23A131129-C9A11D9C-A3FE-4C1C-83A8-A91A861E6493

แบบหันหน�าออก:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกลง
บนเบาะหลัง โดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดแบบที่
ไม�มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

SSS0758A

แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 1

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-15

Condition:
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1-16 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

1. ว า ง เบ า ะ นั่ ง ส ำห รั บ เ ด็ ก ลง บน เบ า ะ นั่ ง ①

SSS0493A

แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูก
ล็อกเรียบร�อยแล�ว

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
เข็มขัดนิรภัยในท่ีที่มี เคร่ืองมือล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0647A

แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง ③ และ

ด�านหลัง ④ ให�แน�นด�วยเข�าเข�าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก

พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0638A

แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพ่ือให�แน�ใจว�า เบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กอยู�กับท่ีก�อน
การใช�ทุกครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้น
ที่ 3 ถึง 5 ซ้ำอีกครั้ง

แบบหันหลังออก:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกลง
บนเบาะหลัง โดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดแบบที่
ไม�มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

SSS0759A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1
1. ว า ง เบ า ะ นั่ ง ส ำห รั บ เ ด็ ก ลง บน เบ า ะ นั่ ง ①

SSS0654A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูก
ล็อกเรียบร�อยแล�ว

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
เข็มขัดนิรภัยในท่ีที่มี เคร่ืองมือล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

Condition:
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SSS0639A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 4
4. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง ③ และ

ด�านหลัง ④ ให�แน�นด�วยเข�าเข�าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0658A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพ่ือให�แน�ใจว�า เบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กอยู�กับท่ีก�อน
การใช�ทุกครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้น
ที่ 3 ถึง 5 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งบนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า
D23A131129-4A862A3B-1836-4277-AED6-831F202B3E6E

SSS0300A

คำเตือน:

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด�านหน�า ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าจะพองตัวอย�างรุนแรง เบาะน่ังสำหรับเด็ก
แบบหันหลังออกอาจถูกกระแทกจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่รับแรงกระแทกจากด�านหน�าใน
อุบัติเหตุ และอาจทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บร�ายแรง
หรือถึงแก�ชีวิตได�

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�บน
เบาะนั่งด�านหลัง (รุ�นดับเบิลแค็ป) อย�างไรก็ตาม
ถ�าท�านจำเป�นต�องติดตั้งเบาะน่ังสำหรับแบบหัน
หลังออกบนเบาะ น่ังผู� โดยสารหน�า ให� เล่ือน
เบาะนั่งผู�โดยสารหน�าถอยไปยังตำแหน�งหลังสุด

. เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกจำเป�นต�องใช�แบบหัน
หลังออก ดังน้ัน จึงไม�สามารถใช�ที่เบาะน่ังด�าน
หน�าได�

. การไม�ใช�เข็มขัดนิรภัยทำให�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ยึดไม�แน�นพอ อาจทำให�คว่ำได� หรือยึดไม�แน�น

และทำให�เกิดการบาดเจ็บในการหยุดรถอย�าง
กะทันหันหรือการชน

แบบหันหน�าออก:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกลง
บนเบาะนั่งผู�โดยสารหน�า โดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสาม
จุดแบบที่ไม�มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

1. เลื่ อน เบาะ น่ัง ถอย ไป ยัง ตำแหน�ง หลัง ส ุด ①

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-17
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1-18 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0627

แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2
2. ปรับหรือถอดหมอนพิงศีรษะ ②
3. วางเบาะนั่งสำหรับเด็กลงบนเบาะนั่ง

SSS0360C

แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ③ จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูก
ล็อกเรียบร�อยแล�ว

5. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
เข็มขัดนิรภัยในท่ีที่มี เคร่ืองมือล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0647B

แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 6
6. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง ④ และ

ด�านหลัง ⑤ ให�แน�นด�วยเข�าเข�าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0302G

แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 7
7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑥ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพ่ือให�แน�ใจว�า เบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กอยู�กับท่ีก�อน
การใช�ทุกครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้น
ที่ 5 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-AAB72E35-5E79-4AEF-BBD3-729415B4A871

การติดตั้งลงบนเบาะนั่งกลางด�านหลัง
GUID-981B58ED-D1A4-44A6-8DC6-9F1FD15C6256

SSS0760A

แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 1

แบบหันหน�าออก:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้
เพื่อติดตั้ง เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกลงบน
เบาะนั่งกลางด�านหลังโดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด:

1. ว า ง เบ า ะ นั่ ง ส ำห รั บ เ ด็ ก ลง บน เบ า ะ นั่ ง ①

Condition:
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SSS0782A

แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูก
ล็อกเรียบร�อยแล�ว

SSS0783A

แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 3
3. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง ③ และ

ด�านหลัง ④ ให�แน�นด�วยเข�าเข�าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0784A

แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพ่ือให�แน�ใจว�า เบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

5. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กอยู�กับท่ีก�อน
การใช�ทุกครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้น
ที่ 3 ถึง 4 ซ้ำอีกครั้ง

แบบหันหลังออก:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

SSS0761A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1
ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกลง

บนเบาะนั่งกลางด�านหลัง โดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสอง
จุด:

1. ว า ง เบ า ะ นั่ ง ส ำห รั บ เ ด็ ก ลง บน เบ า ะ นั่ ง ①

SSS0762A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูก
ล็อกเรียบร�อยแล�ว

SSS0785A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 3
3. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง ③ และ

ด�านหลัง ④ ให�แน�นด�วยเข�าเข�าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น
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1-20 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0763A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพ่ือให�แน�ใจว�า เบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

5. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กอยู�กับท่ีก�อน
การใช�ทุกครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้น
ที่ 3 ถึง 4 ซ้ำอีกครั้ง

D23A131129-7E26D5FA-E059-4E66-8A46-AC447D1179B5

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

D23A131129-18D44BAF-6407-48CB-B331-F5D77D606C52

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข�อมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวข�องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับ
และฝ��งผู�โดยสาร ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข�าด�านคน
ขับ (ถ�ามีติดตั้ง) ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง) ม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง) และเข็มขัดนิรภัย
แบบ Pre-tensioner (ถ�ามีติดตั้ง)

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
D23A131129-B9681845-BDE7-497A-9508-59E96330653A

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและหน�าอก
ของคนขับ และ/หรือผู�โดยสารด�านหน�า เมื่อเกิดการชน
ทางด�านหน�าบางแบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
ได�รับการออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด�าน
หน�า

ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข�าด�านคนขับ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-BF7EB259-5A0B-4AB8-B3E8-98910A5B5F30

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณเข�าของคนขับเมื่อ
เ กิด การ ชน ทาง ด� าน หน� า บาง แบบ ถ ุ ง ลม เสริ ม
ความปลอดภัยท่ีเข�าด�านคนขับได�รับการออกแบบให�พอง
ตั ว เ มื่ อ ร ถ มี แ ร ง ป ะ ท ะ ม า จ า ก ด� า น ห น� า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

D23A131129-94BEE453-443C-4DCC-8159-04683775A22F

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณหน�าอกและกระดูก
เชิงกรานของคนขับ และผู� โดยสารด�านหน�า เมื่อ เกิด
การชนทางด�านข�างบางแบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�างได�รับการออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมา
จากด�านข�าง

ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-F16B7D13-E78E-480A-AC9D-DFDA1FC42E71

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของคนขับ
ผู�โดยสารด�านหน�า และด�านหลังที่ น่ังตำแหน�งติดประตู
(ถ�ามีติดต้ัง) เม่ือเกิดการชนทางด�านข�างบางแบบ ม�าน
นิรภัยด�านข�างได�รับการออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมีแรง
ปะทะมาจากด�านข�าง

ระบบความปลอดภัยเสริม SRS ออกแบบมาเพื่อ เสริม
การป�องกันอุบัติเหตุ โดย เข็มขัดนิรภัยของผู� ขับและ
ผู�โดยสาร และไม�ได�ออกแบบมาเพ่ือทดแทนกัน ระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS) สามารถช�วยรักษาชีวิต และลด
การบาด เจ็บ ท่ี ร ุนแรง ได� อย�างไรก็ ตาม ถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยที่พองขึ้นอาจทำให�เกิดแผลถลอก หรือการ
บาดเจ็บอื่น ๆ ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม�ได�ป�องกันส�วน
ล�างของร�างกาย ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให�ถูกต�อง และ
ผู�โดยสารควรนั่งอยู�ห�างจากพวงมาลัย แผงหน�าป�ด และ
ประตู ในระยะท่ีเหมาะสมตลอดเวลา (โปรดดูท่ี “เข็มขัด
นิรภัย” (หน�า 1-8)) ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองอย�าง
รวดเร็ว เพ่ือช�วยปกป�องผู�โดยสาร แรงปะทะจากการพอง
ตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจเพิ่มความเส่ียงท่ีจะ
ได� รับ บาด เจ็บ ถ�า ผ ู� โดยสาร นั่ง อย ู� ใกล� ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยมากเกินไป ในขณะท่ีถุงลมพองตัว ถุงลม
เสริมความปลอดภัยจะแฟบลงอย�างรวดเร็ว หลังจากถูก

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition:
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กระตุ�นให�ทำงาน

SRS จะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
เท�านั้น
เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว�างข้ึนเป�นเวลา
ประมาณ 7 วินาที แล�วจะดับลง ซึ่งแสดงว�าถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS ยังทำงานได� เป�นปกติ
(โปรดดูที่ “ไฟเตือน, ไฟแสดง และเสียงเตือน” (หน�า
2-10))

SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:

. โดยปกติถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะไม�
พองตัว ถ�าเกิดการชนทางด�านข�าง ด�านหลัง
พลิกคว่ำ หรือชนด�านหน�าแต�ไม�รุนแรง ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยอยู�เสมอ เพื่อช�วยลดความเสี่ยงหรือ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในรูป
แบบต�าง ๆ

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

ความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�างรุนแรง
ถ�าท�านและผู�โดยสารไม�คาดเข็มขัดนิรภัย น่ัง
โน�มตัวไปข�างหน�า นั่งชิดด�านข�าง หรือนั่งไม�ตรง
ตำแหน�ง จะเพ่ิมความเสี่ยงที่ท�านและผู�โดยสาร
จะได� รับบาด เจ็บหรือถึงแก�ชีวิต ได� หาก เกิด
อุบัติเหตุ นอกจากนี้ ท�านและผู�โดยสารอาจได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตจากการพองตัว
ของถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ถ�านั่งพิง
กับถุงลมเมื่อถุงลมพองตัว ให�นั่งเอาหลังชิดกับ
พนัก พิง หลัง และ ห�าง จาก พวง มาลัย หรือ
แผงหน�าป�ดในระยะที่เหมาะสมตลอดเวลา คาด

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-21
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1-22 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

เข็มขัดนิรภัยเสมอ

. ให�มืออยู�ด�านนอกของพวงมาลัย วางมือไว�ที่ขอบ
ด�านในของพวงมาลัยอาจจะเพ่ิมความเสี่ยงใน
การบาดเจ็บถ�าถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าพองตัว

SSS0006

SSS0007

SSS0008

SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เด็กนั่งรถโดยไม�คาดเข็มขัดนิรภัย
หรือไม�น่ังบนเบาะสำหรับเด็ก ห�ามปล�อยให�เด็ก
ยื่นมือหรือหน�าออกนอกหน�าต�าง ห�ามอุ�มเด็กไว�
บนตักหรือในอ�อมแขน ตัวอย�างตำแหน�งการนั่งที่
เป�นอันตรายแสดงอยู�ในภาพ

. เด็กอาจจะได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก�ชีวิตถ�า
ไม� ได�คาดเข็มขัดไว�หรือไม� ได� น่ังบนเบาะนั่ง
สำหรับ เด็ก อย�าง เหมาะ สม เม่ือ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยพองตัว

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะ น่ังด�านหน�า การพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าอาจจะทำให� เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือทำให�เด็กถึงแก�ชีวิตได� (โปรด
ด ู ท่ี “ เบาะ นั่ ง สำหรับ เด็ก” (หน�า 1-13))

Condition:
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SSS0059A

SSS0140

SSS0159

SSS0162

คำเตือน:

. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�า
มีติดตั้ง) และม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง) จะ
ไม�พองตัว ถ�าเกิดการชนทางด�านหน�า ด�านหลัง
พลิกคว่ำ หรือชนด�านข�างแต�ไม�รุนแรง ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยอยู�เสมอ เพื่อช�วยลดความเสี่ยงหรือ
ความรุนแรงของการบาด เจ็บจากอุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
ข�าง และม�านนิรภัยด�านข�างจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เม่ือท�านนั่งตัวตรงและเอาหลังแนบกับ
พนักพิงหลัง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง
และม�านนิรภัยด�านข�างจะพองตัวอย�างรุนแรง ถ�า
ท�านและผู�โดยสารไม�คาดเข็มขัดนิรภัย นั่งโน�ม
ตัวไปข�างหน�า นั่งชิดด�านข�าง หรือน่ังไม�ตรง
ตำแหน�ง จะเพ่ิมความเสี่ยงท่ีท�านและผู�โดยสาร
จะได�รับบาดเจ็บถึงแก�ชีวิตได�หากเกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามวางมือ ขา หรือหน�า ใกล� กับถุงลม เสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัยด�านข�างที่
อยู�ตรงด�านข�างพนักพิงหลังของเบาะหน�า หรือ
ใกล�กับรางหลังคาด�านข�าง ห�ามให�ผู�โดยสารบน

เบาะน่ังด�านหน�าหรือด�านหลังที่น่ังข�างประตู ย่ืน
แขนออกนอกกระจกหน�าต�างหรือนั่งพิงประตู
ตัวอย�างตำแหน�งการน่ังที่เป�นอันตรายแสดงอยู�
ในภาพ

. 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

. ห�ามห�อยวัตถุที่หนัก วัตถุที่แข็ง หรือวัตถุที่มีคม
ไว�กับกุญแจ เพราะอาจทำให�เกิดการบาดเจ็บได�
หากถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ เข�าพองตัว

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามี
ติดตั้ง)

D23A131129-E600D33A-6AF3-4CFF-92D4-3E4DD418DE2A

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ โดย
ทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช�วยดึง
สายเข็มขัดกลับทันทีที่มีการชนบางแบบ ซึ่งจะช�วยเหนี่ยว
รั้งผู� โดยสารไว�กับเบาะนั่งด�านหน�า (โปรดดู ท่ี “ระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 1-
29))

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-23
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ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
D23A131129-DFFFE86B-BAB2-44F5-8FF1-B78E4ECAC2AF

SSS0603

ตำแหน�งป�าย
ป�ายเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยจะติดอยู�ในรถ
ตามที่แสดงในภาพ

ป�ายเตือน ① อยู�หน�าแผ�นบังแดดด�านด�านคนขับและ/หรือ
ผู�โดยสาร

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

ป�ายน้ีจะเตือนไม�ให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะนั่งผู�โดยสารหน�า เนื่องจากการติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็กในตำแหน�งน้ีอาจทำให�ทารกได� รับบาดเจ็บ
ร�ายแรง ถ�าถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวเมื่อ เกิด
การชน

แบบ A:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVR0260X

① ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย (ตัวอย�าง)
ป�ายเตือน ① เปลี่ยนแปลงตามรุ�นรถ

ป�ายจะเตือน:

“อันตรายร�ายแรง! ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หลังออกบนเบาะนั่ง ท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�
ข�างหน�า!”

แบบ B:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVR0243X

① ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ป�ายจะเตือน:

"ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่ง
ท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�ข�างหน�าเน่ืองจากอาจ
ทำให� เกิดการบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตกับเด็ก"

ในรถท่ีมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด�าน
หลังเท�านั้น (รุ�นดับเบิลแค็ป)

เมื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน ให�ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการติดตั้งของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ังสำหรับเด็ก”
(หน�า 1-13)

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
D23A131129-185219C3-7B6E-4C47-9F3A-1CD8959CAA83

SPA1097

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS แสดงขึ้นบน
แผง หน�า ป�ด จะ ตรวจ สอบ วงจร ระบบ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัย ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioners
(ถ�า มี ติด ต้ัง) และ ระบบ สาย ไฟ ท่ี เกี่ยวข�อง ท้ังหมด

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS จะสว�างข้ึนเป�นเวลาประมาณ 7
วินาที แล�ว จะ ดับ ลง ซ่ึง แสดง ว�า ระบบ ถ ุง ลม เสริม

Condition:
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ความปลอดภัย SRS ทำงานเป�นปกติ

ถ� า สภาวะ ต�อ ไป นี้ เ กิ ด ขึ้ น แสดง ว� า ถ ุ ง ลม เส ริม
ความปลอดภัย และ/หรือระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ต�องได�รับการบริการ:

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว�าง
นานกว�า 7 วินาที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)
กะพริบเป�นครั้งคราว

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�าง
ขึ้นเลย

ภายใต�สภาวะเหล�านี้ ถุงลมเสริมความปลอดภัย และ/หรือ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานผิดปกติ
ซึ่งต�องได�รับการตรวจสอบและซ�อมแซม กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสันทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
D23A131129-65D865B3-D7C4-4009-872D-A50CE16351E0

JVR0419X

1. เซ็นเซอร�ตรวจจับพื้นที่การชน
2. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยท่ีเข�าคนขับ (ถ�ามี

ติดตั้ง)
3. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
4. ตัวทำให�พองของม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดต้ัง)
5. โมด ูล ของ ม�าน นิรภัย ด� าน ข�าง (ถ�า มี ติด ต้ัง)
6. ชุดเซ็นเซอร�การวิเคราะห�

7. เซ็นเซอร�แซทไลท� (ถ�ามีติดตั้ง)
8. ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามี

ติดตั้ง)
9. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี

ติดตั้ง)
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คำเตือน:

. ห�ามวางสิ่งของใด ๆ ไว�บนฝาครอบพวงมาลัย,
บนแผงหน�าป�ด, ใต�คอพวงมาลัย และใกล�แผงป�ด
ประตูด�านหน�า และเบาะนั่งด�านหน�า ห�ามวาง
สิ่งของใด ๆ ระหว�างผู� โดยสารและฝาครอบ
พวงมาลัย ห�ามวางบนแผงหน�าป�ด ใกล�แผงป�ด
ประตูหน�า และเบาะนั่งด�านหน�า เนื่องจากสิ่งของ
เหล�านั้นอาจกระเด็นออกมาจนเกิดอันตราย และ
ทำให�ได�รับบาดเจ็บ ถ�าถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัว

. ทันทีหลังจากการพองตัว ชิ้นส�วนของระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยบางช้ินจะร�อน ห�ามสัมผัส:
เน่ืองจากอาจทำให�เกิดแผลไหม�อย�างรุนแรงได�

. ห�ามดัดแปลงชิ้นส�วนใด ๆ หรือสายไฟของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยไม�ได�รับอนุญาต
เพ่ือป�องกันไม�ให�ถุงลมเสริมความปลอดภัยพอง
ตัวโดยไม�ได� ต้ังใจ หรือทำให�ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเกิดความเสียหาย

. ห�าม ดัดแปลงระบบไฟฟ�าของรถยนต�, ระบบ
รองรับน้ำหนัก, โครงสร�างด�านหน�า และแผงข�าง
ตัวถังโดยไม�ได�รับอนุญาต เนื่องจากจะมี
ผลกระทบต�อการทำงานของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. การเข�าไปรบกวนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
อาจทำให�ได� รับบาดเจ็บร�ายแรง การรบกวน
รวม ถึง การ เปลี่ยน แปลง วง พวง มาลัย และ
แผงหน�าป�ด โดยการวางสิ่งของไว�บริเวณด�านบน
ฝาครอบพวงมาลัย, บริเวณด�านบนหรือโดยรอบ
แผงหน�าป�ด หรือโดยการติดตั้งอุปกรณ�เสริมรอบ
ๆ ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. การทำงานเกี่ยวกับหรือโดยรอบระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยควรดำเนินการโดยศูนย�บริการ
นิสสัน ห�ามเปลี่ยนแปลงหรือถอดสายไฟ SRS
ไม�ควรใช�อุปกรณ�ทดสอบทางไฟฟ�า หรือไขควง
วัดไฟที่ ไม�ได� รับอนุญาตกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. ข้ัวต�อชุดสายไฟ SRS จะเป�นสี เหลืองเพื่อให�
สังเกตได�ง�าย

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะได�ยินเสียงดังและ
มีควันออกตามมา ควันนี้ไม�เป�นอันตรายและไม�ได�แสดงว�า
เกิดไฟไหม� ควรระมัดระวังไม�สูดดมควันนี้เข�าไป เนื่องจาก
อาจทำให�ระคายเคืองและสำลักได� สำหรับผู�ที่มีป�ญหา
เกี่ยวกับระบบหายใจ ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
D23A131129-E4940228-6BE9-4459-93FF-C3A09DCD9CAF

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับติดต้ังอยู�
ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��ง
ผู�โดยสารติดต้ังอยู�ที่แผงหน�าป�ดข�างบนกล�องเก็บของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�านั้นถูกออกแบบมา
ให�พองตัว เมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทางด�านหน�า แต�ก็อาจ
จะพองตัวหากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล�เคียงกับ
แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด�านหน�า อาจไม�พองตัว
ในการชนจากด�านหน�าบางแบบ สภาพความเสียหายของ
รถ (หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งชี้ถึงการทำงานที่ถูกต�อง
ของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าเสมอไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข�าด�านคนขับ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-716F5D80-B6FC-458A-A435-75EA6C34A30F

ถุงลมเสริมความปลอดภัยท่ีเข�าด�านคนขับติดตั้งอยู�ใต�คอ
พวงมาลัย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยท่ีเข�าด�านคนขับน้ันถูก
ออกแบบมาให�พองตัว เมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทางด�าน
หน�า แต�ก็อาจจะพองตัวหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูปแบบ
อื่นใกล�เคียงกับแรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด�านหน�า
และอาจไม�พองตัวในการชนบางแบบ

สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�บ�ง
ชี้ถึงการทำงานที่ถูกต�องของระบบถุงลมเสริม
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท่ี เ ข� า ด� า น ค น ขั บ เ ส ม อ ไ ป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

D23A131129-6D270FAE-2DEB-44BB-8BCE-8FAE26687FFC

SSS1092

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างนั้นถูกออกแบบมา
ให�พองตัว เม่ือเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด�านข�าง แต�ก็อาจ
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จะพองตัวหากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล�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)
D23A131129-AF9C33A5-50BD-4693-9B38-A98DBB4F4DB7

ม�านนิรภัยด�านข�างติดตั้งอยู�ที่ราวหลังคา

ระบบม�านนิรภัยด�านข�างน้ันถูกออกแบบมาให�พองตัว เมื่อ
เกิดการชนที่รุนแรงทางด�านข�าง แต�ก็อาจจะพองตัวหาก
แรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล�เคียงกับแรงที่เกิดจาก
การชนท่ีรุนแรงทางด�านข�าง และอาจไม�พองตัวในการชน
จากด�านข�างบางแบบ สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม�
เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งช้ีถึงการทำงานท่ีถูกต�องของระบบ
ม�านนิรภัยด�านข�างเสมอไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

D23A131129-55E3B910-F2B6-4285-A380-6EFF851E49FF

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานในกรณี ท่ี เกิด
การชนทางด�านหน�าหรือด�านข�างซึ่งผู� ใช� รถอาจได� รับ
บาดเจ็บสาหัสแม�ว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�องแล�วก็
ตาม

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

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัวเมื่อ
D23A131129-2435CBC7-E5F1-49AD-9B73-72DB79FDD393

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า และถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่เข�าด�านคนขับ (ถ�ามีติดตั้ง):

D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า และถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ท่ี เข�าด�านคนขับ (ถ�ามี ติด ต้ัง) ได� รับ
การออกแบบให�พองตัวเมื่อ มีแรงปะทะท่ีแรงมากจาก
การชนด�านหน�าตัวอย�างจะแสดงไว�ในรูปภาพดังต�อไปนี้
ตั ว อ ย� า ง จ ะ แ ส ด ง ไ ว� ใ น ร ู ป ภ า พ ดั ง ต� อ ไ ป นี้

JVR0423X

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า และถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่เข�าด�านคนขับ (ถ�ามีติดตั้ง) จะพองตัวใน
กรณีท่ีแรงการชนทางด�านหน�ามากกว�า 25 กม./ชม. กับ
ผนังที่ไม�เคลื่อนที่หรือผิดรูป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า และถุงลมเสริม
ความปลอดภัยท่ีเข�าด�านคนขับ (ถ�ามีติดต้ัง) อาจพองตัว
เม่ือช�วงล�างรถยนต�ได� รับความเสียหายอย�างร�ายแรง

JVR0424X

. การชนขอบถนน หัวมุมฟุตบาท หรือ พ้ืนผิวแข็ง ท่ี
ความเร็วสูง

. การตกร�องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้น อย�าง แรงหลัง จาก ท่ี รถลอยขึ้น

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-27
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1-28 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

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

D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างและม�านนิรภัยด�าน
ข�างได�รับการออกแบบให�พองตัวในการชนอย�างรุนแรง
ตัวอย�างจะแสดงไว�ในรูปภาพดังต�อไปนี้ ตัวอย�างจะแสดง
ไว�ในรูปภาพดังต�อไปนี้

JVR0161X

(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง)

JVR0162X

(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

D23A131129-D9E3985E-CC2E-439B-91C9-EBECFF8D69A6

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัว ในกรณีที่
แรงปะทะไม�เพียงพอท่ีจะทำให�ถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS พองตัว

ตัวอย�างเช�น ถ�ารถยนต�ชนกับวัตถุ เช�นรถยนต�ที่จอดอยู�
หรือเสาป�ายแสดง ซึ่งสามารถเคล่ือนท่ีหรือเสียรูปได�จาก
การชน ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจจะไม�พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า และถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่เข�าด�านคนขับ (ถ�ามีติดตั้ง):

D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVR0154X

. การชนกับรถยนต�ซึ่งอยู�ในประเภทเดียวกันท่ีจอดอยู�

. การชนกับเสาไฟฟ�า

JVR0155X

. การวิ่งชนมุดท�ายรถบรรทุก

. การชนรั้วกั้น

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

D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVR0156X

. การชนจากด�านข�างในแนวเฉียง

. แรงกระแทกจากด�านข�างด�วยยานพาหนะสองล�อ
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JVR0157X

. การชนจากแรงกระแทกด�านข�างของห�องเครื่องยนต�
(บริเวณกระบะบรรทุก)

. รถยนต�พลิกคว่ำ

JVR0163X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัวเมื่อ
D23A131129-7BB9F8D5-8904-42BB-B8E0-41DC3230822C

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS พองตัว โมดูลถุงลม
เสริมความปลอดภัยจะไม�ทำงานอีกถ�ารถยนต�ชนกับรถยนต�
อีกคันหรือวัตถุอื่น ๆ

ตัวอย�างอื่น ๆ ที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พอง
ตัวแสดงอยู�ในรูปภาพต�อไปนี้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า และถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่เข�าด�านคนขับ (ถ�ามีติดตั้ง):

D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVR0159X

. การชนจากด�านข�างหรือด�านหลัง

. รถยนต�พลิกคว่ำ

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

D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVR0160X

. การชนด�านหน�ากับรถยนต�ที่ จอดอยู� หรือในขณะ
เคลื่อนที่

. การชนด�านหลัง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ PRE-
TENSIONER (ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-D2269986-BC03-4575-BCD9-1A9AB182A9A2

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ไม�สามารถนำ
กลับมาใช�ได�ใหม�หลังจากถูกใช�งานไปแล�ว จะ
ต�องเปลี่ยนทั้งชุดพร�อมกับชุดดึงกลับและหัวล็อก

. ในกรณีที่เกิดการชนแต� เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ไม�ถูกกระตุ�นให�ทำงาน ให�แน�ใจว�ามี
การตรวจสอบระบบ Pre-tensioner และถ�า
จำเป�น ให� เปล่ียนใหม� โดยศูนย� บริการนิส สัน

. ห�ามดัดแปลงชิ้นส�วนใด ๆ หรือสายไฟของระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner เพ่ือป�องกัน
ไม�ให�เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ทำงาน
โดยไม�ต้ังใจ หรือทำให�ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-29
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Pre-tensioner เสียหาย

. การปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner ควรดำเนินการโดยศูนย�บริการ
นิสสัน ห�ามเปลี่ยนแปลงหรือถอดสายไฟ SRS
ไม�ควรใช�อุปกรณ�ทดสอบทางไฟฟ�า หรือไขควง
วัดไฟท่ีไม�ได�รับอนุญาตกับระบบเข็มขัดนิรภัย
แบบ Pre-tensioner

. ถ�าท�านต�องการทำลายระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�
บ ริการ นิส สัน ข้ัน ตอน การ ทำลาย Pre-
tensioner ท่ีถูกต�องมีระบุไว�ในคู�มือการซ�อม
ของนิสสัน ข้ันตอนการทำลายท่ีไม�ถูกต�องจะ
ทำให�เกิดการบาดเจ็บได�

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
เสียงดังและมีควันออกตามมา ควันนี้ไม�เป�นอันตรายและไม�
ได�แสดงว�าไฟไหม� ควรระมัดระวังไม�สูดดมควันนี้เข�าไป
เน่ืองจากอาจทำให�ระคายเคืองและสำลักได� สำหรับผู�ท่ีมี
ป�ญหาเกี่ยว กับระบบหายใจ ควร รีบออกไปสูดอากาศ
บริสุทธิ์ทันที

ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน
D23A131129-1A9EADA6-086C-48A7-8C1C-710F47D1EBD6

คำเตือน:

. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล�ว โมดูล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม�ทำงานอีก และ
ต�องเปลี่ยนใหม� ต�องให�ศูนย�บริการนิสสันเปลี่ยน
โมดูลถุงลมใหม� โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัย
ที่พองตัวแล�วไม�สามารถซ�อมได�

. ถ�าเกิดความเสียหายใด ๆ กับรถ ควรนำรถไปยัง
ศูนย�บริการนิสสัน เพื่อทำการตรวจสอบระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย

. ถ�าท�านต�องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริม
หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ข้ันตอนการทำลายที่ถูกต�องมีระบุไว� ในคู�มือ
การบริการของนิสสัน ข้ันตอนการทำลายที่ไม�
ถูกต�องจะทำให�เกิดการบาดเจ็บได�

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ได� รับการออกแบบมาให�ใช�งานได�เพียงคร้ัง
เดียว ถ�าไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงาน
เป�นปกติ หลังจากถุงลมมีการพองตัว ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS จะสว�าง ค�าง เพ่ือ เป�นการ เตือน
การซ�อมและการเปลี่ยน SRS ควรต�องดำเนินการโดยศูนย�
บริการนิสสันเท�านั้น

เมื่อต�องนำรถเข�ารับบริการ ควรแจ�งข�อมูลเกี่ยวกับถุงลม
เสริมความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
และชิ้นส�วนที่เกี่ยวข�องให�กับช�างที่ทำการซ�อมบำรุง สวิตช�
กุญแจควรอยู�ในตำแหน�ง “LOCK” เสมอเม่ือทำงานอยู�ใต�
ฝากระโปรงหน�าหรือภายในรถ

Condition:
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2-2 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

D23A131129-EB56C13A-C6EE-4C84-8505-4D4397DB8CB5

JVC0782X

1. คันเกียร�
— เกียร�อัตโนมัติ (AT)
— เกียร�ธรรมดา (MT)

2. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย* (ด�านซ�าย)
— สวิตช�ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณ
พวงมาลัย*
— สวิตช� ควบคุมหน�า จอแสดงข�อมูล รถยนต� *

3. ส วิ ต ช� ท่ี ป� ด น้ ำ ฝน แล ะ ฉี ด น้ ำ ล� า ง ก ร ะ จ ก
4. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย* (ด�านขวา)

— ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ*

— สวิตช�ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี*
5. สวิตช�ควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ด/สวิตช�โหมด

คอมพิวเตอร� ระยะ ทาง (ร ุ�น ท่ี ไม�มี หน�า จอ สี)
6. สวิตช�ไฟหน�า ไฟตัดหมอก และสัญญาณไฟเลี้ยว

— ไฟหน�า
— สัญญาณไฟเลี้ยว
— ไฟตัดหมอก*

7. สวิตช� TRIP/RESET สำหรับมาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว/สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง (รุ�นที่ไม�มี
หน�าจอสี)

8. สวิตช� TRIP/RESET สำหรับมาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว (รุ�นที่มีหน�าจอสี)

9. สวิตช�ควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ด (รุ�นที่มีหน�าจอ
สี)

10. ที่วางแก�วน้ำ*
11. ท่ีวางแก�วน้ำ (สำหรับรุ�นเบาะนั่งด�านหน�าแบบยาว)
12. คันปรับระดับพวงมาลัย*
13. สวิตช�ปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อ เพลิง*
14. สวิตช� OFF ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

อัตโนมัติ (VDC)*
15. สวิตช�ควบคุมการปรับระดับไฟหน�า*
*: ถ�ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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D23A131129-A32C3578-39F4-4F2E-A8D4-97767F14EA26

JVC0784X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู� โดยสาร*
2. ช�องลมกลาง
3. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน
4. ช�องจ�ายไฟ
5. ระบบเครื่องเสียง* หรือ ระบบนำทาง**

— หน�าจอกล�องมองหลัง*
6. สวิตช� ก ุญแจ แบบ ปุ�ม กด (ร ุ�น ท่ี มี ระบบ ก ุญแจ

อัจฉริยะ)
7. มาตรวัดและเกจวัด

— หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

8. ช�องลมด�านข�าง
9. กล�องเก็บของ

— กล�องฟ�วส�
10. การควบคุมฮีตเตอร�* และ ระบบปรับอากาศ
11. สวิตช�ฟ��นฟูตัวกรองอนุภาคไอเสีย ดีเซล* หรือ

สวิตช�ไฟส�องสว�างกระบะท�าย*
12. สวิตช�ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

*
13. เบรกมือ

14. ช�องเสียบ iPod/ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal
Serial Bus)*
— แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX)*

15. สวิตช�โหมดขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)*
16. พวงมาลัย

— แตร
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ*
— พวงมาลัยพาวเวอร�

17. คันปลดล็อกฝากระโปรงหน�า
18. สวิตช� ก ุญแจ (ร ุ�น ท่ี ไม�มี ระบบกุญแจอัจฉริยะ)
Ⓐ: รุ�น 4WD
Ⓑ: รุ�น 2WD
Ⓒ: ยกเว�นรุ�นเบาะนั่งด�านหน�าแบบยาว
Ⓓ: สำหรับรุ�นเบาะนั่งด�านหน�าแบบยาว
*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�ระบบนำทางอีกเล�มหนึ่ง (ถ�ามี

ติดตั้ง)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-3

แผงหน�าป�ด

Condition:
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2-4 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

D23A131129-D4E88DDF-8318-4796-9304-D1B3E060B8C6

JVC0689X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
2. ไฟเตือน/ไฟแสดง
3. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

— เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (รุ�นที่ไม�มี
หน�าจอสี)
— เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (รุ�นที่ไม�มีหน�าจอสี)
— ไฟแสดงโหมดขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)*
— ระบบควบคุมน้ำมัน*
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว

— คอมพิวเตอร�ระยะทาง
— การ ควบค ุม ความ สว� าง ของ แผง หน�า ป�ด
— ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT) (รุ�นเกียร�
AT)

4. มาตรวัดความเร็ว
5. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อ เย็น เคร่ืองยนต� (ร ุ�นที่ มี

หน�าจอสี)
6. เกจวัดระดับ น้ำมัน เชื้อ เพลิง (ร ุ�น ท่ีมีหน�าจอ สี)
*: ถ�ามีติดตั้ง
เข็มช้ีอาจเคลื่อนไหวเล็กน�อยหลังจากสวิตช�กุญแจ

อยู�ที่ตำแหน�ง "OFF" ซ่ึงไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง
รวม

D23A131129-7E6E68E9-F9BC-4A88-A81D-BC41B54485DC

มาตรวัดความเร็ว
D23A131129-9685759D-5FDC-4063-B5F7-3B9FB6483287

JVI1107X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

มาตรวัดระยะทางรวม (รุ�นที่มีหน�าจอสี)
D23A131129-F3E7C26F-4F54-4860-8BC2-76B62D9BE4FE

JVI1041X

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวจะแสดง
บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� เม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “ON”

มาตรวัดระยะทางรวม ① จะแสดงระยะทางท้ังหมดท่ี
รถยนต�ถูกใช�งาน

มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว ② จะแสดงระยะทางที่เดินทาง
เป�นเที่ยว ๆ

การ เปลี่ยนหน�าจอมาตรวัด ระยะทาง เป�น เท่ียว:

กดสวิตช� TRIP RESET ③ (ติดตั้งอยู�บนแผงหน�าป�ด) เพื่อ
เปลี่ยนหน�าจอดังต�อไปนี้:

TRIP A ? TRIP B ? TRIP A

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว:

กดสวิตช� TRIP RESET ③ ประมาณ 1 วินาทีเพ่ือรีเซ็ต
มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวให�เป�นศูนย�

มาตรวัดระยะทางรวม (รุ�นที่ไม�มีหน�าจอสี)
GUID-885503A1-DBC4-4337-B9C4-FDE194C23D86

JVI1233X

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวจะแสดง
เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

มาตรวัดระยะทางรวม ① จะแสดงระยะทางท้ังหมดท่ี
รถยนต�ถูกใช�งาน

มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว ② จะแสดงระยะทางที่เดินทาง
เป�นเที่ยว ๆ

การเปลี่ยนหน�าจอมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดสวิตช�รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว ③ เพื่อเปลี่ยน
หน�าจอดังต�อไปนี้:

TRIP A ? TRIP B ? โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง ?

TRIP A

สำหรั บ ข� อม ู ล คอมพิ ว เตอร� ร ะย ะ ทาง โปรด ด ู ท่ี
“คอมพิวเตอร�ระยะทาง” (หน�า 2-27)

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดสวิตช�รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว ③ ประมาณ 1
วินาทีเพื่อรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวให�เป�นศูนย�

มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
D23A131129-06253D39-9193-4F62-A944-DD6BDD06C0C9

JVI0278X

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-5
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มาตรวัดรอบเครื่องยนต�จะแสดงความเร็วรอบเคร่ืองยนต�
เป�นหน�วยรอบต�อนาที (rpm) ห�ามเร�งเคร่ืองยนต�จนถึง
พื้นที่สีแดง Ⓐ

พื้นที่สีแดงจะต�างกันออกไปตามรุ�น

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
D23A131129-AC507E4D-748F-49CB-9422-D729C2C86322

รุ�นที่มีหน�าจอสี
GUID-3B43B9A7-DD7B-480D-A883-04AB63AF1C39

JVI0820X

เกจวัดอุณหภูมิ น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�จะบ�ง ช้ีอุณหภูมิ
น้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�

หากเข็มท่ีเกจช้ีไปภายในบริเวณ ① ตามที่แสดงในภาพ
แสดงว�าอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเคร่ืองยนต� เป�นปกติ

อุณหภูมิของน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�จะแตกต�างไปตาม
อุณหภูมิอากาศภายนอก และสภาพการขับขี่

รุ�นที่ไม�มีหน�าจอส
GีUID-1D5C54F2-271B-446D-994A-BBA16F914E78

JVI1234X

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ① จะบ�งชี้อุณหภูมิ
น้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�

หากเกจวัดอยู�ภายในบริเวณ ② ตามที่แสดงในภาพ แสดง
ว� า อ ุณหภ ู มิ น้ำ หล�อ เย็น ของ เค ร่ืองยนต� เป�น ปกติ

อุณหภูมิของน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�จะแตกต�างไปตาม
อุณหภูมิอากาศภายนอก และสภาพการขับขี่

ข�อควรระวัง:

. ถ�าเกจวัดบ�งช้ีว�าอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
อยู� ใกล� ด�านที่ ร�อน (H) ของช�วงปกติ ให� ลด
ความเร็วรถยนต�เพื่อลดอุณหภูมิ

. ถ�าเกจอยู�เกินช�วงปกติ ให�หยุดรถอย�างปลอดภัย
เร็ ว ท่ีส ุด เท�า ที่ จะ เป�น ไป ได� และ ปล�อย ให�
เครื่องยนต�เดินเบา

. ถ�าเคร่ืองยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ การขับรถ
ต�อไปอาจทำให� เคร่ืองยนต� เสียหายร�ายแรง
(โปรดดูที่ “ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ
” (หน�า 6-10) สำหรับสิ่งที่ต�องปฏิบัติโดยทันที)

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
D23A131129-DE289BE5-492C-468F-9950-9FF1FBBC01FE

รุ�นที่มีหน�าจอสี
GUID-7A993D4D-F9D8-4D92-85CE-8A0DDDAD6F5B

JVI0602X

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงระดับน้ำมันเช้ือเพลิง
ในถังน้ำมันโดยประมาณเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ON”

เข็มชี้ในเกจวัดอาจเคลื่อนไหวเล็กน�อยขณะเบรก เลี้ยวโค�ง
เร�งความเร็ว หรือขับข้ึนหรือลงเนินตามการแกว�งตัวของ
น้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำจะสว�างขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�เมื่อระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือ
น�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่สะดวกก�อนท่ีเกจวัดจะ
อยู�ที่ตำแหน�งน้ำมันหมด (0)

ลูกศรชี้ จะช�วยเตือนว�าฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
อยู�ที่ด�านซ�ายของตัวรถ

ข�อควรระวัง:

เติมน้ำมันเช้ือเพลิงก�อนที่ เกจวัดจะอยู�ที่ตำแหน�ง
น้ำมันหมด (0)

Condition:
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อย�างไรก็ตาม ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อย
เมื่อเกจวัดชี้ที่ตำแหน�งน้ำมันหมด (0)

รุ�นที่ไม�มีหน�าจอส
GีUID-D2AC8831-DA41-418E-9487-CFCBAE256991

JVI1235X

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

เข็มชี้ในเกจวัดอาจเคลื่อนไหวเล็กน�อยขณะเบรก เลี้ยวโค�ง
เร�งความเร็ว หรือขับข้ึนหรือลงเนินตามการแกว�งตัวของ
น้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำจะสว�าง ข้ึน เม่ือระดับ
น้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเช้ือเพลิง
ทันทีที่สะดวกก�อนที่ระดับน้ำมันจะลดลงถึง 0

ลูกศรชี้ จะช�วยเตือนว�าฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
อยู�ที่ด�านซ�ายของตัวรถ

ข�อควรระวัง:

เติมน้ำมันเช้ือเพลิงก�อนที่เข็มช้ีจะลดถึง 0 (น้ำมัน
หมดถัง)

อย�างไรก็ตาม ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อย
เมื่อระดับน้ำมันชี้ที่ 0 (น้ำมันหมดถัง)

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
D23A131129-DCB79E8B-13E0-4540-BE37-A0BB2FD164FB

รุ�นที่มีหน�าจอสี
GUID-43BE560D-2DD0-497A-9493-416D04B5D04B

JVI1042X

JVI0661M

สวิตช�ควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ดสามารถใช�งานได�
เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ON" เม่ือใช�งานสวิตช�
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะเปล่ียนสู�โหมดการปรับต้ัง
ความสว�าง

กดสวิตช�ด�าน + เพื่อให�ไฟแผงมาตรวัดสว�างขึ้น แถบ ①

ขยับไปด�าน +

กดสวิตช�ด�าน - เพื่อให�ไฟแผงมาตรวัดมืดลง แถบ ① ขยับ
ไปด�าน -

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�กลับสู�หน�าจอปกติเมื่อไม�ได�ใช�
งานสวิตช�ควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ดนานกว�า 5 วินาที

รุ�นที่ไม�มีหน�าจอสี
GUID-8F280A5A-AB80-4BA8-8186-772245FC2C60

JVI1236X

การควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ดจะสามารถตั้งค�าได�เมื่อ
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” และสวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่
ตำแหน�ง หรือ

บิดสวิตช�ควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ด Ⓐ เพื่อปรับ
ความสว�างของมาตรวัด ไฟแสดงความสว�าง Ⓑ จะแสดง
ขึ้น ส้ัน ๆ ในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� เม่ือ บิดสวิตช�

เมื่อระดับความสว�างถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุด เสียงบ๊ีปจะดัง
ขึ้น

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-7
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D23A131129-01D0AD42-7C34-478C-BE0A-AB53390CC69A

SIC3014

เมื่อกดสวิตช� Ⓐ หน�าจอเข็มทิศ Ⓑ จะแสดงทิศทาง
ที่รถมุ�งไป

NOS1741

ถ�าหน�าจอข้ึนว�า “C” หรือสวิตช� ถูกกดเป�นเวลา 9
วินาที ให�ปรับพิกัดเข็มทิศโดยการขับรถเป�นวงกลม 3 รอบ
ที่ความเร็วต่ำกว�า 8 กม./ชม. (5 ไมล�/ชม.) อย�างไรก็ตาม
ท�านสามารถปรับพิกัดเข็มทิศได�โดยการขับรถในเส�นทางที่
ใช�ในชีวิตประจำวัน เข็มทิศจะปรับพิกัดเองเมื่อขับรถเป�น
วงกลมครบ 3 รอบ

ป�ดเข็มทิศได�ด�วยการกด Ⓐ อีกครั้ง

ขั้นตอนการเปลี่ยนความต�างเขตพื้นที่
D23A131129-2718F03A-A601-42DC-A0D8-3547C8784058

SIC2934

แผนที่เขตพื้นที่

ความต�างระหว�างทิศเหนือแม� เหล็กและทิศเหนือทาง
ภูมิศาสตร�เป�นที่รู�กันว�าแปรผัน ในบางพื้นที่ ความต�างอาจมี
มากพอท่ีการอ�าน เข็ม ทิศจะ ผิดพลาดได� ปฏิบัติ ตาม
คำแนะนำต�อไปนี้เพื่อต้ังค�าความแปรผันสำหรับเขตพื้นที่
ของ ท�าน หาก เกิด เหต ุการณ� ลักษณะ ดัง กล�าว ขึ้น:

1. กดสวิตช� Ⓐ เป�นเวลา 6 วินาที หมายเลขเขต
พื้นที่ป�จจุบันจะปราปฏขึ้นที่หน�าจอ

2. ค�นหาตำแหน�งป�จจุบันของท�านและตัวเลขความ
แปรผันบนแผนที่เขตพื้นที่

3. กดสวิตช� Ⓐ ซ้ำ ๆ จนกระท่ังหมายเลขเขต
พ้ืนท่ีใหม�ปรากฏขึ้นบนหน�าจอ หลังจากปล�อยสวิตช�
หน�าจอจะแสดงทิศทางเข็มทิศภายในไม�กี่ วินาที

เข็มทิศ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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. ถ�าเข็มทิศไม�ตรงกับทิศทางท่ีถูกต�องหลังจากท่ีทำ
การปรับต้ังซ้ำ ให�ไปท่ีศูนย�บริการนิสสันเพื่อทำการ
ตรวจสอบเข็มทิศ

. เข็มทิศอาจไม�แสดงจุดเข็มทิศที่ถูกต�องในอุโมงค�หรือ
ขณะขับขี่บนพื้นที่ลาดชัน (จุดเข็มทิศที่ถูกต�องจะกลับ
มาเมื่อรถยนต� เคลื่อนท่ีอยู� ในพื้นที่ ท่ีแม� เหล็กโลก
เสถียร)

ข�อควรระวัง:

. อย�าติดตั้งแร็คยึดกระดานสกี เสาอากาศ ฯลฯ ที่
จะยึดติดกับตัวรถด�วยแม�เหล็ก สิ่งเหล�านี้ส�งผล
ต�อการทำงานของเข็มทิศ

. เมื่อทำความสะอาดกระจก ใช�กระดาษทิชชู�หรือ
วัสดุที่คล�ายกันชุบกับน้ำยาเช็ดกระจก อย�าฉีด
น้ำยาเช็ดกระจกลงบนกระจกโดยตรงเนื่องจาก
น้ำยาเช็ดกระจกอาจเข�าไปในฝาครอบกระจก

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-9
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D23A131129-AD8EF343-0C2A-4154-942C-A52FCBB257CF

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)* ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ไฟแสดงการใช�ไฟสูง

ไฟเตือนการตรวจสอบเกียร�อัตโนมัติ (AT) (รุ�น
เกียร� AT)

ไฟเตือนระดับน้ำล�างต่ำ*
ไฟแสดงระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชัน*

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (AT) (รุ�น
เกียร� AT)

ไฟเตือนการทำงานบกพร�อง (สีแดง)*
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต�
(MIL)

ไฟเตือนการจอดรถเกียร�อัตโนมัติ (AT) (รุ�น
เกียร� AT)

ไฟเตือนหลัก* ไฟแสดงระบบกันขโมย*

ไฟเตือนระบบเบรก ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย* ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่*

ไฟเตือนการชาร�จไฟ
ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)*

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล (DPF)*
ไฟเตือนระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)*

ไฟแสดง OFF ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)*

ไฟเตือนประตูเป�ด ไฟเตือนน้ำในกรองน้ำมันเชื้อเพลิง* *: ถ�ามีติดตั้ง

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า*

ไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) (รุ�น 4WD) ไฟแสดงหัวเผา*

ไฟเตือน, ไฟแสดง และเสียงเตือน

Condition:
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การตรวจสอบไฟ
D23A131129-C3DCFB9F-3B36-48BF-B075-04BBF7FFE059

เม่ือป�ดประตูทุกบาน ใช�งานเบรกมือ คาดเข็มขัดนิรภัย
แล�วให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” โดยไม�สตาร�ท
เครื่องยนต� ไฟต�อไปน้ี (ถ�ามีติดต้ัง) จะสว�างขึ้น: ,

, , ,

ไฟต�อไปน้ี (ถ�ามีติดต้ัง) จะสว�างข้ึนแล�วดับไป: ,
, , , , , , ,

ถ�ามีไฟที่ไม�สว�างข้ึน หรือทำงานในลักษณะอื่นนอกเหนือ
จากท่ีกล�าวมา อาจแสดงว�าหลอดไฟขาดและ/หรือมี
การทำงานบกพร�องของระบบ ให�นำรถเข�าศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น

รุ�นที่มีหน�าจอสี:

ไฟแสดงและไฟเตือนบางอย�างอาจแสดงขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�ที่อยู�ระหว�างมาตรวัดความเร็วและ
มาตรวัดรอบเครื่องยนต� (โปรดดูท่ี “หน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� (รุ�นที่มีหน�าจอสี)” (หน�า 2-17))

ไฟเตือน
D23A131129-AEC68437-7054-4650-9125-B914C7CC7484

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

D23A131129-95F75F33-0AC2-433D-B35E-0A77C0073ABD

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
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ถ�า ABS ทำงานผิดปกติ ฟ�งก�ชันป�องกันล�อล็อกจะหยุด

ทำงาน ซ่ึงระบบเบรกจะทำงานเป�นปกติ แต�ไม�มีการช�วย
ป�องกันล�อล็อก (โปรดดูที่ “ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS) (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 5-32))

ไฟเตือนการตรวจสอบเกียร�อัตโนมัติ (AT)
(รุ�นเกียร� AT)

D23A131129-7E363A6B-AA3B-4B27-97BB-4074A85B66A2

เม่ือสวิตช� ก ุญแจอยู� ในตำแหน�ง “ON” ไฟ เตือนการ
ตรวจสอบเกียร�อัตโนมัติ (AT) จะสว�างขึ้นแล�วจะดับลง ซึ่ง
แสดงว�าเกียร� AT ทำงานปกติ

ถ�าไฟเตือนการตรวจสอบ AT สว�างขึ้นขณะเคร่ืองยนต�
ทำงานหรือขณะขับขี่ แสดงว�าเกียร� AT อาจทำงานผิดปกติ
และอาจต�องนำรถเข�ารับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที ถ�า
จำเป�น

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร�อัตโนมัติ
(AT) (รุ�นเกียร� AT)

D23A131129-9552F09A-923C-4CBE-9A3F-5A899478BD79

ไฟน้ีจะสว�างขึ้นเมื่ออุณหภูมิน้ำมันในเกียร�อัตโนมัติ (AT)
สูงเกินไป หากไฟสว�างขึ้นขณะขับขี่ ให�ลดความเร็วรถยนต�
ล ง ทั น ที อ ย� า ง ป ล อ ด ภั ย จ น ก ร ะ ท่ั ง ไ ฟ ดั บ ล ง

ข�อควรระวัง:

การใช�งานรถยนต�อย�างต�อเนื่องในขณะที่ไฟเตือน
อุณหภูมิ น้ำมันเกียร� AT สว�างอาจทำให� เกียร� AT
เสียหาย

ไฟเตือนการจอดรถเกียร�อัตโนมัติ (AT)
(รุ�นเกียร� AT)

D23A131129-AB3E74EE-50FC-409B-B44A-B2C1683A5A0D

ไฟนี้จะสว�างขึ้นเพื่อแสดงว�าฟ�งก�ชันการจอดรถเกียร�
อัตโนมัติ (AT) ไม�ทำงาน หากการควบคุมทรานสเฟอร�ไม�
คงที่อยู�ในตำแหน�งการขับขี่ใด ๆ (เช�น 2WD หรือ 4H) ใน
ขณะที่คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง "P" (จอด) ชุดเกียร�จะไม�
ทำงานและล�อจะไม�ล็อก

สำหรับรุ�น 4WD: หากไฟเตือน ATP สว�างขึ้นและคัน
เกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง "P" (จอด) เล่ือนสวิตช�โหมดขับ
เคลื่อนส่ีล�อ (4WD) ไปที่ตำแหน�ง 2WD, 4H หรือ
4LO อีกคร้ังโดยให�คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง N (ว�าง)
(โปรดดูที่ “ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 5-
18))

คำเตือน:

ถ�าไฟแสดงโหมด 4WD (โปรดดูที่ “ไฟแสดงโหมด
4WD” (หน�า 5-21)) อยู�ที่ “OFF” หรือไฟเตือน ATP
อยู�ที่ “ON” จะแสดงว�าตำแหน�ง P (จอด) ของเกียร�
อัตโนมัติจะไม�ทำงาน และอาจส�งผลให�รถเคลื่อนที่
โดยไม�คาดคิด ส�งผลให�เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
ทรัพย�สิน เสีย หาย ได� ควร เข�า เบรกมือ ไว� เสมอ

ไฟเตือนระบบเบรก
D23A131129-072B34F3-2D63-4028-A88A-893DA8182F4A

คำเตือน:

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

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-11
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. ถึงแม�ท�านจะคิดว�ายังปลอดภัยท่ีจะขับรถต�อไป
ได� ให� ใช� วิธีลากรถแทนเนื่องจากอาจจะ เกิด
อันตรายได�

. การเหยียบแป�น เบรกโดยท่ี เคร่ืองยนต� ไม� ได�
ทำงาน และ/หรือในขณะที่น้ำมันเบรกต่ำ จะต�อง
เผ่ือระยะหยุดมากข้ึนและต�องใช�แรงและระยะ
เหยียบแป�นเบรกมากขึ้นด�วย

ไฟเตือนระบบเบรกจะแสดงการทำงานของระบบเบรกมือ,
ระดับน้ำมันเบรกในระบบต่ำและการทำงานผิดปกติของ
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)

ไฟเตือนเบรกมือ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบเบรก
จะสว�างขึ้น เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และปลดเบรกมือ ไฟ
เตือนเบรกจะดับลง

ถ�าเบรกมือถูกปลดไม�สุด ไฟเตือนเบรกมือจะยังคงสว�างอยู�
ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกมือได�ดับลงแล�ว
(โปรดดูที่ “เบรกมือ” (หน�า 3-25))

ไฟเตือนน้ำมันเบรกต่ำ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

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

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว�างขึ้นขณะขับขี่ ให�หยุดรถในที่ที่
ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต�และตรวจสอบระดับน้ำมัน
เบรก ถ�าระดับน้ำมันเบรกอยู�ที่ขีดต่ำสุด ให�เติมน้ำมันเบรก
ตามจำเป�น (โปรดดู ที่ “น้ำมัน เบรก” (หน�า 8-13))

ถ�าน้ำมันเบรกอยู�ในระดับที่เพียงพอ ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจ สอบ ระบบ เบรก ท่ี ศ ู นย� บ ริ ก า ร นิ ส สัน ทัน ที

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

D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อปลดเบรกมือแล�วและระดับน้ำมันเบรกมีเพียงพอ แต�ทั้ง
ไฟเตือนระบบเบรก 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�า มี ติด ต้ัง) ” (หน�า 2-11))

ไฟเตือนการชาร�จไฟ
GUID-6393B705-EF96-423F-A19C-E5F7A491FEEF

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนการชาร�จ
ไฟจะสว�างข้ึน หลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� ไฟเตือนการ
ชาร�จไฟจะดับลง ซึ่งบ�งชี้ว�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
ชาร�จ ถ�าสายพานไดชาร�จหย�อน แตกร�าวหรือขาด ต�องทำ
การซ�อมแซมระบบชาร�จไฟ (โปรดดูท่ี “สายพาน” (หน�า
8-11))

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

ไฟเตือนตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล
(DPF) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-F071115C-DCD3-4944-B886-D3F3D1975296

เม่ือไฟเตือน DPF สว�าง เป�นการบ�งชี้ว�ามีอนุภาคสะสมอยู�
ถึงปริมาณท่ีกำหนดของค�าท่ีกำหนดในกรองและต�อง
ทำการฟ��นฟูกรอง สำหรับรายละเอียดการฟ��นฟูกรอง โปรด
ดูท่ี “ตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล (DPF) (ถ�ามีติดต้ัง)”
(หน�า 5-5)

ข�อควรระวัง:

หากท�านยังขับรถต�อไปขณะที่ไฟเตือน DPF สว�างอยู�
โดยไม�ทำการฟ��นฟูกรอง จะทำให�อนุภาคในกรองมี
มากเกินไป

หากเกิดสิ่งน้ีข้ึน ไฟแสดงความผิดปกติ (MIL) จะ
สว�าง ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต�อาจถูก
จำกัดเพื่อป�องกันระบบ DPF ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อปฏิบัติการฟ��นฟู

ไฟเตือนประตูเป�ด
GUID-5F7F4230-2F74-4C29-9F67-424811C2787C

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

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
GUID-5E4356F4-6956-4764-AD9C-2DC72FDA1CF4

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนแรงดัน
น้ำมันเครื่องจะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟ
เตือนแรงดันน้ำมันเครื่องจะดับลง ซึ่งบ�งช้ีว�าเซ็นเซอร�วัด
แรงดันน้ำมันเครื่องในรถยนต�ทำงานปกติ

ถ�าไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องสว�างข้ึนหรือกะพริบขณะ

Condition:
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เคร่ืองยนต�ทำงานอาจบ�งชี้ ว�าแรง ดันน้ำมัน เคร่ืองต่ำ

ให�หยุดรถอย�างปลอดภัยให�เร็วที่สุดเท�าที่จะเป�นไปได� ให�
ดับ เครื่องยนต� ทันที และ ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส 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 8-8))

ไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) (รุ�น
4WD)

GUID-5089F54D-2AC8-4F01-8A7E-76FA376EE652

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนขับเคลื่อนสี่
ล�อ (4WD) จะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� ไฟ
เตือน 4WD จะดับลง

หากระบบ 4WD ทำงานผิดปกติหรือรอบหรือรัศมีล�อหน�า
และหลังต�าง กัน ไฟเตือนจะสว�างค�างอยู� หรือกะพริบ
(โปรดดูที่ “ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 5-
18))

ข�อควรระวัง:

. หากไฟเตือน 4WD สว�างหรือกะพริบขณะขับขี่
ให�ลดความเร็วเครื่องยนต�ลงและนำรถไป
ตรวจสอบที่ ศ ูนย� บริการนิส สัน โดย เร็วที่ส ุด

. หากไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) สว�างขึ้นเมื่อ
ขับรถบนถนนที่แห�งและแข็ง

— ในตำแหน�ง 4H เลื่อนสวิตช�เกียร� 4WD ไปที่
2WD

— ในตำแหน�ง 4LO หยุดรถและเลื่อนเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “N” (ว�าง) พร�อมเหยียบเบรก และ
เ ลื่ อ น สวิ ตช� เ กี ย ร� 4WD ไป ที่ 2WD

หากไฟเตือนยังคงสว�างอยู�หลังจากปฏิบัติตามด�านบนแล�ว
ให�นำรถไปตรวจสอบท่ีศูนย�บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
D23A131129-98A780C9-A3F9-45A4-9CE8-8C23D4C61237

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำจะสว�าง ข้ึน เม่ือระดับ
น้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเช้ือเพลิง
ทันทีที่สะดวกก�อนที่เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู�ที่ตำแหน�ง
น้ำมันหมด (0)

ยังมีน้ำมันเช้ือเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเมื่อเกจ
วัดน้ำมัน เชื้อ เพลิงอยู� ที่ ตำแหน�งน้ำมันหมด (0)

ไฟเตือนระดับน้ำล�างกระจกต่ำ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-8A5A7BE6-4BE9-47BD-8BED-A2A080F2F08E

ไฟเตือนระดับน้ำล�างกระจกต่ำสว�างขึ้นเมื่อน้ำล�างกระจก
เหลือน�อย เติมน้ำยาล�างกระจกตามจำเป�น (โปรดดูที่
“น้ำยาล�างกระจก” (หน�า 8-17))

ไฟเตือนความผิดปกติ (สีแดง) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

D23A131129-0E567A9E-4568-4221-927E-D35D93D9B087

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนการทำงาน
ผิดปกติจะสว�างขึ้นเป�นสีแดง แสดงว�าระบบทำงานเป�น
ปกติ หลัง จากสตาร�ท เครื่องยนต� ไฟ เตือนจะดับลง

สำหรับไฟแสดงการทำงานผิดปกติ (MIL) สีส�ม โปรดดูที่
“ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต� (MIL)” (หน�า
2-15) สำหรับรายละเอียด

ถ�าไฟเตือนการทำงานผิดปกติ (สีแดง) สว�างค�างอย�าง
ต�อเนื่องระหว�างที่เครื่องยนต�ทำงาน แสดงว�าระบบควบคุม
เครื่องยนต� อาจทำงาน ผิด ปกติ ให� นำ รถ เข�า รับ การ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน ท�านไม�จำเป�นต�องลาก
รถยนต�ไปยังศูนย�บริการ

ข�อควรระวัง:

การ ขับรถต�อ ไปโดยไม� ตรวจสอบระบบควบคุม
เคร่ืองยนต�อย�างถูกต�องจะทำให�ประสิทธิภาพใน
การขับข่ีลดลง อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงสูงข้ึน
และระบบควบคุมเคร่ืองยนต�เสียหายซึ่งส�งผลถึงการ
คุ�มครองจากการรับประกันรถ

ไฟเตือนหลัก (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-51CB32D6-7FE9-4CBE-A710-7584FA819D77

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนหลักจะ
สว�างข้ึนถ�าส่ิงใดต�อไปนี้ปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�

. การเตือนไม�มีการตรวจจับกุญแจ (No Key Detected)
(ถ�ามีติดตั้ง)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-13

Condition:
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2-14 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

. การเตือนเล่ือนเกียร� ไปตำแหน�ง P (รุ�น เกียร� AT)
(Shift to Park)

. การ เตือน รหัส ID ก ุญแจ ไม� ถ ูก ต�อง (Key ID
Incorrect) (ถ�ามีติดตั้ง)

. การเตือนปลดเบรกมือ (Release Parking Brake)

. การเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำและระยะทางที่
เหลือที่สามารถขับต�อได�

. การเตือนประตูเป�ด

. การ เตือน ระดับ น้ำ ล�าง กระจก ต่ำ (ถ�า มี ติด ต้ัง)

. การเตือนระบบกุญแจทำงานผิดปกติ (Key System
Error) (ถ�ามีติดตั้ง)

. การเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ (Low Oil Pressure)
(ถ�ามีติดตั้ง)

. การเตือน 4WD ทำงานผิดปกติ (4WD Error) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

. การเตือนโหมดชิปป��งทำงานกดฟ�วส�เก็บข�อมูล (ถ�ามี
ติดตั้ง)

. การเตือนไฟหน�าทำงานผิดปกติ (Headlight System
Error) (ถ�ามีติดตั้ง)

. การเตือนเกียร�อัตโนมัติ (AT) ทำงานผิดปกติ (รุ�น
เกียร�อัตโนมัติ (AT))

โปรดดูท่ี “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (รุ�นที่มีหน�าจอสี)”
(หน�า 2-17)

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-BD6B4941-BC59-4E0D-9146-47001C1136B3

เข็มขัดนิรภัยด�านหน�า:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนเข็มขัด
นิรภัยจะสว�างขึ้น ไฟเตือนจะคงสว�างอยู�จนกว�าคนขับและ/
หรือผู�โดยสารด�านหน�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย (ถ�ามีติดต้ัง)

เมื่อรถยนต�วิ่งเร็วกว�า 15 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (10 ไมล�/

ชั่วโมง) ไฟจะกะพริบ และเสียงเตือนจะดังจนกว�าคนขับ
และ/หรือผู�โดยสารด�านหน�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย (ถ�ามี
ติดต้ัง) เสียงเตือนจะดังต�อเนื่องนานประมาณ 95 วินาที
จนกว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย

สำหรับข�อควร ระวัง ในการ ใช� เข็มขัดนิรภัย โปรดดู ท่ี
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8)

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS) (ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-04BB8868-2CD5-4FDC-861D-1FEF0B6AC70D

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�างขึ้นเป�นเวลา 7 วินาที
แล�วจะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ทำงานปกติ

ถ�าไฟเตือนต�อไปนี้ เกิดขึ้น แสดงว�าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner (ถ�ามีติดต้ัง) ต�องได�รับการบริการ ให�นำรถไป
ยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบและทำการซ�อมแซม
ทันที ถ�าจำเป�น

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

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)
กะพริบเป�นครั้งคราว

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ไม�
สว�างขึ้นเลย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัด
นิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานผิดพลาดหรือไม�
ทำงานจนกว�าจะได�รับการตรวจและซ�อมแซม (โปรดดูท่ี
“ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 1-
20))

ไฟเตือนระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) (ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-3E7773DC-6BC0-4002-9116-4B0EBE340194

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบช�วย
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) จะสว�างขึ้น
แล�วจะดับลง

ไฟ เตือน จะ กะพริบ เมื่ อ ระบบ VDC กำลั ง ทำงาน

เม่ือไฟเตือนกะพริบระหว�างการขับขี่ แสดงว�ากำลังทำ
การขับขี่ในสภาวะถนนลื่น และกำลังจะเกินค�าจำกัดความ
สามารถในการเกาะถนน

ถ�าไฟเตือนระบบ VDC สว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงานหรือ
ขณะขับขี่ แสดงว�าระบบ VDC อาจทำงานผิดปกติ และ
อาจต�องนำรถเข�ารับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น
ถ�าระบบมีการทำงานผิดปกติ ฟ�งก�ชันการทำงานของระบบ
VDC จะป�ด แต�ยังสามารถทำการขับขี่รถยนต�ได� (โปรดดูที่
“ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพทางการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 5-23))

ไฟเตือนมีน้ำในกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ�า
มีติดตั้ง)

D23A131129-5771FC1A-F17D-47B7-94A4-181B23BE9400

เครื่องยนต�รุ�น YD25DDTi:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หากไฟเตือนน้ำในกรองน้ำมันเช้ือเพลิงสว�าง ข้ึนขณะ
เครื่องยนต�ทำงาน ให�ถ�ายน้ำออกจากกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ทันที (โปรดดูที่ “กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (รุ�นเครื่องยนต�
YD25DDTi)” (หน�า 8-10))

Condition:
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ข�อควรระวัง:

การใช�งานรถยนต�ต�อโดยไม�ทำการถ�ายน้ำออกอย�าง
ถูกต�องอาจ เป�น เหตุ ให� เคร่ืองยนต� เสียหายมาก

ไฟแสดง
D23A131129-E1E02D55-A2C2-40E5-AA45-A99A557B60BC

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�า
ติดตั้ง)

D23A131129-8A2C070E-8395-49A8-AA90-84EEBFB3159A

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�าจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟตัด
หมอกหน�า (โปรดดูท่ี “สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดต้ัง)”
(หน�า 2-33))

ไฟแสดงหัวเผา (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-B0711962-218E-4EF3-93A0-8BC3A0BFC4E6

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง "ON" ไฟแสดงหัวเผาจะ
สว� า ง ข้ึ น และ ดับ ลง ห ลั ง จ าก ท่ี หั ว เ ผ า อ ุ� น แล� ว

หากหัวเผาอุ�นแล�ว ไฟแสดงหัวเผาจะกะพริบสั้น ๆ และดับ
ลง

ไฟแสดงการใช�ไฟสูง
D23A131129-FEF4DDF3-7F73-4905-A057-45AC536CD27A

ไฟแสดงการใช�ไฟสูงจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟสูง ไฟแสดงจะ
ดับลงเมื่อเปลี่ยนไปใช�ไฟต่ำ (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟหน�าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-30))

ไฟแสดงระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะ
ลงทางลาดชันทำงาน (ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-EF25455E-E240-4499-AA83-B923F6BD3E7E

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงระบบช�วย
ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันทำงานจะสว�างขึ้น
ส้ัน ๆ แล�ว ดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบไฟแสดงระบบช�วย
ควบค ุม ความเ ร็ว ขณะ ลง ทาง ลาด ชัน ทำงาน ปกติ

ไฟสว�างขึ้นเมื่อไฟแสดงระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชันทำงาน

หากเป�ดสวิตช�ไฟแสดงระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชันและไฟแสดงกะพริบ หมายความว�าระบบไม�
ทำงาน

หากไฟแสดงไม�สว�างหรือกะพริบเม่ือเป�ดสวิตช�ไฟแสดง
ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน ระบบอาจ
ทำงานผิดปกติ กรุณานำรถเข�ารับการตรวจสอบท่ีศูนย�
บริการนิสสัน

สำหรับข�อมูล เพิ่ม เติม โปรดดู ที่ “ระบบช�วยควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชัน (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 5-24)

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต� (MIL)

D23A131129-0B4283D4-EF4C-4DE4-A781-0CEEC7D95F90

ข�อควรระวัง:

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

. การตั้งค�าที่ไม�ถูกต�องในระบบควบคุมเครื่องยนต�
อาจจะทำให�การปล�อยไอเสียของรถยนต�ไม�เป�น
ไปตามกฎหมายและข�อกำหนดการปล�อยไอเสีย

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

ถ�าไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเคร่ืองยนต� สว�างขึ้น
หรือกะพริบขณะเครื่องยนต�ทำงานแสดงว�าระบบควบคุม
เครื่องยนต�อาจทำงานผิดปกติและอาจต�องนำรถเข�าศูนย�
บริการ นิส สัน ให� นำ รถ ไป ยัง ศ ูนย� บริการ นิส สัน เพ่ือ
ตรวจ สอบ และ ทำ การ ซ�อม แซม ทันที ถ� า จำ เป�น

ข�อควรระวัง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ
ควบคุมเครื่องยนต�เมื่อไฟ MIL กะพริบ:

. หลีกเล่ียงการขับรถที่ความเร็วเกินกว�า 70 กม./ชม.
(43 ไมล�/ชม.)

. หลีกเลี่ยงการ เร�งหรือลดความเร็วอย�างกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นทางชัน

. หลีกเล่ียงการบรรทุกหรือลากจูงสัมภาระท่ีไม�จำเป�น

ไฟแสดงระบบกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-C74EBAC9-9741-4A50-811A-6EB642B9C33A

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบในขณะที่สวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK” ฟ�งก�ชันน้ีแสดง
ว�าระบบกันขโมยท่ีติดตั้งอยู�บนรถยนต�ทำงานเป�นปกติ

ถ�าระบบกันขโมยทำงานผิดพลาด ไฟนี้จะสว�างค�างอยู�
ขณะที่สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” (โปรดดูที่ “ระบบ
กันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 3-15) สำหรับข�อมูลเพิ่ม
เติม)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-15

Condition:
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2-16 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ (ถ�าติดตั้ง)
D23A131129-600FC456-F0A9-4A3E-BA1B-2E956D2572EB

ไฟ สว�าง ขึ้น เมื่อ สวิตช� ไฟ หน�า อย ู� ที่ ตำแหน�ง

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
D23A131129-9E0C85D0-5B38-48BD-8B46-D02710E6F24A

สัญญาณไฟเล้ียว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเมื่อเป�ด
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวหรือสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (โปรด
ดูที่ “สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-30)
หรือ “สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน” (หน�า 6-2))

ไฟแสดง OFF ระบบช�วยควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

D23A131129-7A02E0E9-504B-4F4C-8A80-19F9EBB69E49

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟแสดง OFF ระบบ
ช�วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) จะสว�าง
ขึ้นแล�วจะดับลง

ไฟแสดง OFF ระบบ VDC จะสว�างขึ้นเมื่อกดสวิตช� OFF
ระบบ VDC ไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อกดสวิตช� OFF ระบบ VDC ไปที่ตำแหน�ง “OFF” ระบบ
VDC จะป�ดการทำงาน

เม่ือเลือกตำแหน�ง 4LO ด�วยสวิตช�โหมดเกียร�ขับเคลื่อนสี่
ล�อ (4WD) ระบบ VDC จะไม�ทำงานและไฟแสดง OFF
ระบบ VDC จะสว�างขึ้น (โปรดดู ท่ี “ระบบช�วยควบคุม
เสถียรภาพทางการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) (ถ�ามีติดตั้ง)”
(หน�า 5-23))

เสียงเตือน
D23A131129-F5972024-F271-4F2A-B723-62196BC8F39A

เสียงเตือนผ�าเบรกหมด
D23A131129-1AA598B7-5EEE-490E-9919-E25A422F1360

ผ�าเบรกดิสก�เบรกจะมีเสียงเตือนเมื่อใกล�หมด หากจำเป�น
ต�องเปลี่ยนผ�าเบรก ผ�าเบรกจะมีเสียงแหลมเสียดสี เมื่อรถ
เคล่ือนที่ เสียงนี้ จะ เริ่ม เกิดขึ้น เม่ือ เหยียบแป�น เบรก
หลังจากผ�าเบรกเริ่มสึกมากข้ึน จะได�ยินเสียงเตือนตลอด
เวลา แม�จะไม�ได�เหยียบแป�นเบรก ให�ตรวจสอบเบรกโดย
เร็วที่สุด ถ�าได�ยินเสียงเตือนผ�าเบรกสึก

ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบและทำ
การซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น (โปรดดูที่ “เบรก” (หน�า 8-
12))

เสียงเตือนกุญแจ
D23A131129-0B1FED55-2983-44EA-8186-66DB0B9F95D5

เ สียง เตือน จะ ดัง ถ� า ตรวจ พบ การ ทำงาน ต�อ ไป นี้ :

รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เสียงเตือนจะดังถ�าประตูคนขับเป�ดอยู�ในขณะที่สวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC”

รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เสียงเตือนจะดังถ�าประตูด�านคนขับเป�ดในขณะท่ีกุญแจ
เสียบอยู�ในสวิตช�กุญแจและสวิตช�อยู�ในตำแหน�ง “ACC”,
“OFF” หรือ “LOCK” ถอดกุญแจและนำติดตัวไปด�วยเม่ือ
ลงจากรถ

เสียงเตือนไฟ
D23A131129-74A9AC67-D32F-488C-AE2D-89B350798479

เสียงเตือนจะดังถ�าประตูด�านคนขับเป�ดออก และสวิตช�ไฟ
หน�าอยู�ที่ตำแหน�ง หรือ และสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”

ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไฟหน�าไปยังตำแหน�ง "OFF" หรือ
"AUTO" (ถ�ามีติดตั้ง) เมื่อลงจากรถ

เสียงเตือนเบรกมือ
D23A131129-6E1C8FA1-9001-4734-97CC-BC4213A1A993

เสียงเตือนเบรกมือจะดังขึ้นถ�าขับรถยนต�เร็วกว�า 7 กม./
ชม. (4 ไมล�/ชม.) โดยท่ียังใช�งานเบรกมืออยู� ให�หยุด
รถยนต�และปลดเบรกมือ

เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-DD74E011-004E-4A74-AF17-C72AF1C8C413

เมื่อรถยนต�วิ่งเร็วกว�า 15 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (10 ไมล�/
ชั่วโมง) เสียงเตือนจะดังจนกว�าคนขับและ/หรือผู�โดยสาร
ด�านหน�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย (ถ�ามีติดตั้ง) เสียงเตือนจะดัง
ต�อเนื่องนานประมาณ 95 วินาทีจนกว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย

Condition:
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D23A131129-57FBC015-EF50-4559-95D0-748989FD0737

JVI0899X

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ① ติดตั้งอยู�ระหว�างมาตรวัด
รอบเคร่ืองยนต�และมาตรวัดความเร็ว ซึ่งจะแสดงคำเตือน
ต�าง ๆ พร�อมข�อมูล และรายการต�อไปนี้ จะแสดงขึ้น:

. เกียร�อัตโนมัติ (AT) (Automatic Transmission
(AT)) (ถ�ามีติดตั้ง)
— “การขับขี่ด�วยเกียร�อัตโนมัติ (AT)” (หน�า 5-14)

. ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) (Four-Wheel Drive (4WD))
(ถ�ามีติดตั้ง)
— “ขับเคลื่อนส่ีล�อ (4WD) (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 5-

18)
. นาฬิกา (Clock)

— “นาฬิกา (Clock)” (หน�า 2-27)
. คอมพิวเตอร�วัดระยะทางเป�นเที่ยว (Trip computer)

— “คอมพิวเตอร�ระยะทาง” (หน�า 2-22)
. การ ควบค ุม ความเร็ว รถยนต� อัตโนมัติ (Cruise

control) (ถ�ามีติดตั้ง)
— “การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)

” (หน�า 5-26)
. ระบบกุญแจอัจฉริยะ (Intelligent Key system) (ถ�ามี

ติดตั้ง)

— “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 3-6)
. ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง (Oil control system) (ถ�า

มีติดตั้ง)
— “ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง (ถ�ามีติดตั้งสำหรับรุ�น

เครื่องยนต�ดีเซล)” (หน�า 2-26)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-17

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (รุ�นที่มี
หน�าจอสี)

Condition:
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2-18 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การเตือนและการแสดงบนจอแสดงข�อมูลรถยนต�
D23A131129-18E3585E-D122-4CC9-9C24-D2C46D2F99A5

JVI1207X

Condition:
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1. การแสดงการทำงานของการสตาร�ท
เครื่องยนต� (ถ�ามีติดตั้งสำหรับรุ�นเกียร�อัตโนมัติ
(AT))

D23A131129-3685162D-5526-4230-9F59-B5077835AD1A

การแสดงนี้จะปรากฏเมื่อคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง "P" (จอด)

การแสดงนี้แสดงว�าเครื่องยนต�จะสตาร�ทโดยการกดสวิตช�
กุญแจขณะที่ เหยียบแป�นเบรกไว� ท�านสามารถสตาร�ท
เครื่องยนต�ได�จากสวิตช�กุญแจตำแหน�งใดก็ได�

2. การแสดงการทำงานของการสตาร�ท
เครื่องยนต� (ถ�ามีติดตั้งสำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา
(MT))

GUID-C73E8D84-D7EB-48E9-B446-FC06DCF36A61

การแสดงนี้แสดงว�าเครื่องยนต�จะสตาร�ทโดยการกดสวิตช�
กุญแจขณะท่ีเหยียบแป�นคลัตช�ไว� ท�านสามารถสตาร�ท
เครื่องยนต�ได�จากสวิตช�กุญแจตำแหน�งใดก็ได�

นอกจากนี้ท�านยังสามารถสตาร�ทเครื่องยนต�ได�โดยการกด
สวิตช� ก ุญแจขณะเหยียบแป�น เบรก เมื่อคัน เกียร� อยู� ที่
ตำแหน�ง "N" (ว�าง)

3. ตัวแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยผิดปกติ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

D23A131129-3D338252-160E-4B81-974D-797F205A8E7B

การแสดงน้ีจะแสดงขึ้นเมื่อไม�สามารถปลดล็อกพวงมาลัย
ออกจากตำแหน�ง "LOCK" ได�

หากการแสดงนี้ปรากฏข้ึน ให�กดสวิตช�กุญแจในขณะที่
ห ม ุ น พว ง ม า ลั ย เ ล็ ก น� อ ย ไป ทาง ซ� า ย แล ะ ข ว า

โปรดดูที่ “ล็อกพวงมาลัย” (หน�า 5-11)

4. การเตือนไม�มีการตรวจจับกุญแจ (No Key
Detected) (ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-F64EE7FA-F59A-44CE-8AE4-1BC5155B33B9

การเตือนจะปรากฏขึ้นเม่ือประตูป�ด โดยที่กุญแจอัจฉริยะ
อยู�ภายนอกรถยนต� และสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON”
ดูให�แน�ใจว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถ

โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 3-6)
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม

5. การเตือนนำกุญแจออกจากสวิตช�กุญแจ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-A5CEDBCD-C07C-4EEE-AD85-F5F97AF93465

การเตือนจะปรากฏขึ้นถ�าประตูด�านคนขับเป�ดในขณะท่ี
กุญแจเสียบอยู�ในสวิตช�กุญแจและสวิตช�อยู�ในตำแหน�ง
“ACC”, “OFF” หรือ “LOCK” ถอดกุญแจและนำติดตัวไป
ด�วยเมื่อลงจากรถ

6. การเตือนเลื่อนเกียร�ไปตำแหน�ง P (Shift to
Park) (ถ�ามีติดตั้งในรุ�นเกียร� AT)

D23A131129-E6B0B268-3E58-4764-B127-EE6C672D5BD3

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือสวิตช�กุญแจถูกกดเพ่ือให�
เครื่องยนต�หยุดทำงาน โดยที่คันเกียร�อยู�ท่ีตำแหน�งอื่นท่ี
ไม�ใช� “P” (จอด)

หากการเตือนนี้ปรากฏขึ้น เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) หรือ กด สวิตช� ก ุญแจ ไป ท่ี ตำแหน�ง “ON”

เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเช�นกัน (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 3-6))

7. การเตือนบิดสวิตช�กุญแจไปตำแหน�ง OFF
(Push Ignition to OFF) (ถ�ามีติดตั้งในรุ�นเกียร�
AT)

D23A131129-DD853589-E798-4C0B-86E4-3283F8AACCA0

การเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อคันเกียร�เลื่อนไปยังตำแหน�ง "P"
(จอด) ขณะท่ีสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง "ACC" หลังจาก
การเตือน Shift to Park ปรากฏขึ้น

เพ่ือกดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “OFF” ให�ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต�อไปนี้:

การเตือน Shift to Park ? (ให� เลื่อนคันเกียร�ไปท่ี
“P”) ? การเตือน Push Ignition to OFF ? (ให�
กดสวิตช�กุญแจ ? ตำแหน�งสวิตช�กุญแจอยู�ท่ี “ON”) ?

การเตือน Push Ignition to OFF ? (ให�กดสวิตช�
กุญแจ ? ตำแหน�งสวิตช�กุญแจอยู�ที่ “OFF”)

8. การเตือนแบตเตอรี่กุญแจต่ำ (Key Battery
Low) (ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-9D00606A-213C-41ED-9792-F3E66A959317

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือแบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะ
กำลังจะหมด

หากการเตือนนี้ปรากฏข้ึน ให�เปลี่ยนแบตเตอร่ีอันใหม�
(โปรดดูท่ี “แบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า
8-20))

9. การแสดงการสตาร�ทเครื่องยนต�สำหรับระบบ
กุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-EFD2075E-835F-41D3-8E8C-317F0E5CA58F

การแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
และเมื่อระบบกุญแจอัจฉริยะและรถยนต�ไม�ส่ือสารกันตาม
ปกติ

หากการแสดงนี้ปรากฏขึ้น ให�แตะกุญแจอัจฉริยะกับสวิตช�
กุญแจขณะเหยียบแป�นเบรก (โปรดดู ท่ี “ไฟแบตเตอรี่

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-19

Condition:
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กุญแจอัจฉริยะหมด” (หน�า 5-12))

10. การเตือนรหัส ID กุญแจไม�ถูกต�อง (Key ID
Incorrect) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-C2BBF5FC-9AFE-4276-B8C4-D23476F0631C

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�งอื่น
นอกจากตำแหน�ง "LOCK" และระบบไม�สามารถจดจำ
กุญแจอัจฉริยะได� ท�านไม�สามารถสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วย
กุญแจท่ีไม�ได�ลงทะเบียน ใช�กุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียน
ไว�แล�วเท�านั้น

โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 3-6)

11. การเตือนปลดเบรกมือ (Release Parking
Brake)

D23A131129-6A6D3759-59B4-4C7C-8187-F80181DAA03E

การเตือนนี้ปรากฏเมื่อรถอยู�ที่ความเร็วมากกว�า 7 กม./ชม.
(4 ไมล�/ชม.) และใส�เบรกมือ ให�หยุดรถยนต�และปลดเบรก
มือ

12. การเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำและระยะ
ทางที่เหลือสามารถขับต�อได�

D23A131129-39DE6A87-B634-4ABC-9C88-4C7E0E00EAB3

การเตือนนี้จะสว�างขึ้นเมื่อระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือ
น�อย ให�เติมน้ำมันเช้ือเพลิงทันทีท่ีสะดวกก�อนท่ีเกจวัด
น้ ำมัน เชื้ อ เพลิ ง จะ อย ู� ที่ ตำแหน� ง น้ ำ มัน หมด (0)

ยังมีน้ำมันเช้ือเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเมื่อเกจ
วัดน้ำมัน เชื้อ เพลิงอยู� ที่ ตำแหน�งน้ำมันหมด (0)

13. การเตือนประตูเป�ด
D23A131129-78C0BB65-D967-46C1-B1D9-707BEEF061E2

การเตือนนี้ปรากฏขึ้นถ�ามีประตูใดเป�ดอยู�หรือป�ดไม�สนิท
ไอคอนรถจะแสดงบนหน�าจอว�ามีประตูใดเป�ดอยู� ให�แน�ใจ
ว�าประตูทุกบานป�ด

14. ไฟแสดงโหมด 4WD (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-16F9CB10-56B1-49C6-86D6-312F5DB67B81

ไฟแสดงนี้จะแสดงโหมดการขับของระบบ 4WD

(โปรดดูที่ “ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 5-
18)) สำหรับรายละเอียด

15. ไฟเตือนระดับน้ำล�างกระจกต่ำ (Low
Washer Fluid) (ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-F72E4EC8-674E-4082-AF63-BC6B7F44725A

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนเมื่อระดับน้ำล�างกระจกในถังพัก
เหลือน�อย เติมน้ำล�างกระจกตามจำเป�น (โปรดดูที่ “น้ำยา
ล�างกระจก” (หน�า 8-17))

16. การเตือนระบบกุญแจทำงานผิดปกติ (Key
System Error) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-0DDED9F8-B8A3-404D-AA3D-55E5D8C0413D

การเตือนนี้ปรากฏขึ้นถ�ามีความผิดปกติกับระบบกุญแจ
อัจฉริยะ

ถ�ามีการเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะที่เครื่องยนต�หยุดทำงาน
เครื่องยนต�จะสตาร�ทไม�ติด ถ�ามีการเตือนนี้ปรากฏข้ึนขณะ
ท่ีเคร่ืองยนต�ทำงาน สามารถใช�งานรถยนต�ได� อย�างไรก็
ตาม ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อซ�อมแซมให�เร็วท่ีสุด
เท�าที่จะทำได�

17. การแสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-84290187-77C7-4E5B-A46C-63E9CA27F6FC

ถ�าไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำปรากฏขึ้น แสดงว�าระดับ
น้ำมันเครื่องต่ำ ถ�าไฟแสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำปรากฏขึ้น
ตรวจสอบระดับด�วยก�านวัดระดับน้ำมันเคร่ือง (โปรดดูท่ี “
น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-8))

ข�อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองโดยใช�ก�านวัดระดับ
เป�นประจำ การใช�รถโดยที่มีประมาณน้ำมันเครื่องไม�
เพี ยง พอ จะ ทำให� เค ร่ื องยนต� เ สี ย หาย และ
ความเสียหายดังกล�าวจะไม�รวมอยู�ในการรับประกัน

18. การเตือนเซ็นเซอร�ระดับน้ำมันเครื่อง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-BB56E932-6C86-4F73-9AFB-A4112D942E59

ถ�า การ เตือน เซ็นเซอร� ระดับ น้ำมัน เครื่อง ปรากฏ ขึ้น
เซ็นเซอร� ระดับน้ำมันเครื่องอาจทำงานผิดปกติ กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที

19. การเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ หยุดรถ
(Low Oil Pressure Stop Vehicle) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-72725696-A7FF-4D67-AB06-4AFCA695D607

การเตือนนี้ปรากฏข้ึนถ�ามีการตรวจพบแรงดันน้ำมันเคร่ือง
ยนต�ต่ำ ถ�าการเตือนปรากฏขึ้นระหว�างการขับขี่ปกติ ให�
จอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต�ทันทีและติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

การเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำไม�ได�ออกแบบมาเพ่ือใช�
แสดงระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำ ใช�ก�านวัดระดับเพ่ือตรวจสอบ
ระดับน้ำมัน (โปรดดู ท่ี “น้ำมัน เคร่ือง ” (หน�า 8-8))

Condition:
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ข�อควรระวัง:

การปล�อยให�เครื่องยนต�ทำงานโดยที่ไฟเตือนแรงดัน
น้ำมันเคร่ืองสว�างอยู�จะทำให� เคร่ืองยนต� เสียหาย
ร�ายแรง

20. การเตือน 4WD ทำงานผิดปกติ (4WD
Error) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-B8CA3EEF-2DCC-4A1B-A232-E07D82A6FA2D

การเตือนนี้ปรากฏขึ้นเมื่อระบบขับเคล่ือนส่ีล�อ (4DW)
ทำงานผิดปกติขณะท่ีเครื่องยนต�ทำงาน ลดความเร็วและ
นำรถเข�ารับการตรวจสอบท่ีศูนย�บริการนิสสัน โปรดดูท่ี
“ไฟเตือน 4WD” (หน�า 5-21)

21. การเตือนโหมดชิปป��งทำงานกดฟ�วส�เก็บ
ข�อมูล (Shipping Mode On Push Storage
Fuse) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-579F6E85-010F-4A9A-A3FA-38656C9D4492

การเตือนนี้ปรากฏขึ้นถ�าไม�ได�กดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน
(เป�ดสวิตช�) เมื่อการเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให�กด (เป�ดสวิตช�)
สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานเพ่ือป�ดการเตือน สำหรับข�อมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ “สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน (ถ�ามีติดตั้ง)
” (หน�า 8-23)

22. การเตือนไฟหน�าทำงานผิดปกติ (Headlight
System Error) (ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-1553E4FD-0C62-4432-AD4A-3BE0CEA0262F

การเตือนนี้ปรากฏขึ้นถ�าไฟหน�า LED ผิดปกติ กรุณานำรถ
เข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

23. การเตือนป�ด OFF ไฟหน�า (Reminder Turn
OFF Headlights)

GUID-4B03446F-9894-4598-9609-B423B1B24B9F

การเตือนนี้ปรากฏขึ้นเมื่อประตูด�านคนขับเป�ดในขณะท่ี
สวิตช�ไฟหน�ายังอยู�ที่ ON และสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง
“OFF”, "ACC" หรือ “LOCK” ให� สวิตช� ไฟหน�า อยู� ท่ี
ตำแหน�ง “OFF” หรือ “AUTO” (ถ�ามีติดตั้ง) สำหรับข�อมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเล้ียว”
(หน�า 2-30)

24. การแสดงสัญญาณเตือนพักการขับขี่ (Time
for a driver break?)

D23A131129-A160B3D2-0964-4299-878F-2A4A1BE068BA

การแสดงนี้ปรากฏเมื่อตั้งสัญญาณเตือน "ตัวตั้งเวลาเตือน"
ท�านสามารถต้ังเวลาล�วงหน�าได� 6 ชั่วโมง (โปรดดู ท่ี
“คอมพิวเตอร�ระยะทาง” (หน�า 2-22))

25. การแสดงระบบควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-8F42A74C-6268-4C08-A24B-445326ED67FA

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเพ่ือแสดงสถานะระบบควบคุม
ความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ สถานะจะแสดงตามสี

โปรดดู ท่ี “การควบคุมความเร็วรถยนต� อัตโนมัติ (ถ�ามี
ติดตั้ง)” (หน�า 5-26) สำหรับรายละเอียด

26. การแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT) (รุ�น
เกียร� AT)

GUID-83946B01-351C-4468-980B-D9784C2B6F44

การแสดงนี้แสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ

ในโหมดเกียร�ธรรมดา เมื่อไม�มีการเข�าเกียร�อันเนื่องมาจาก
โหมดป�องกันการเข�าเกียร� ไฟแสดงตำแหน�ง AT จะกะพริบ
และเสียงเตือนจะดัง

สำหรับข�อมูล เพ่ิม เติม โปรดดู ท่ี “การขับขี่ ด�วย เกียร�

อัตโนมัติ (AT)” (หน�า 5-14)

27. การเตือนเกียร�อัตโนมัติ (AT) ทำงานผิดปกติ
(รุ�นเกียร� AT)

GUID-7C968266-263D-470F-95FD-F0517FE2D62A

ถ�าการเตือนเกียร�อัตโนมัติ (AT) ทำงานผิดพลาดปรากฏ
ขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงานหรือขณะขับขี่ แสดงว�าเกียร� AT
อาจทำงานผิดปกติ และอาจต�องนำรถเข�ารับการบริการ ให�
นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อม
แซมทันที ถ�าจำเป�น

28. การเตือนดึงเบรกมือ (รุ�นเกียร� AT) (ATP)
GUID-23B23AF5-EB44-49DD-8264-52FBC0F841FA

การเตือนน้ีบ�งช้ีว�าฟ�งก�ชันการจอดรถเกียร�อัตโนมัติ (AT)
ไม�ทำงาน หากการควบคุมทรานสเฟอร�ไม�คงท่ีอยู� ใน
ตำแหน�งการขับขี่ใด ๆ (เช�น 2WD หรือ 4H) ในขณะที่คัน
เกียร�อยู�ในตำแหน�ง "P" (จอด) ชุดเกียร�จะไม�ทำงานและ
ล�อจะไม�ล็อก

สำหรับรุ�น 4WD: หากไฟเตือน ATP ปรากฏขึ้นขณะ
คันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง "P" (จอด) เลื่อนสวิตช�โหมด
ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) ไปที่ตำแหน�ง 2WD, 4H หรือ
4LO อีกคร้ังโดยให�คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง N (ว�าง)
(โปรดดูที่ “ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 5-
18))

คำเตือน:

ถ�าไฟแสดงโหมด 4WD (โปรดดูที่ “ไฟแสดงโหมด
4WD” (หน�า 5-21)) อยู�ที่ “OFF” หรือไฟเตือน ATP
อยู�ที่ “ON” จะแสดงว�าตำแหน�ง P (จอด) ของเกียร�
อัตโนมัติจะไม�ทำงาน และอาจส�งผลให�รถเคลื่อนที่
โดยไม�คาดคิด ส�งผลให�เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
ทรัพย�สิน เสีย หาย ได� ควร เข�า เบรกมือ ไว� เสมอ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-21
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ไฟแสดงการซ�อมบำรุง
D23A131129-43791F7F-89DA-41B7-94FC-AEF196BEE4BB

JVI1239X

โปรดดูที่ “คอมพิวเตอร�ระยะทาง” (หน�า 2-22) สำหรับ
การตั้งค�าแต�ละไฟแสดง

1. ไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
(Oil and Filter)

D23A131129-9E148840-30F1-4042-87A6-575A5AC28FC2

ไฟแสดงนี้ปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ลูกค�าตั้งไว�สำหรับ
การเปลี่ยนกรองน้ำมันเคร่ือง ท�านสามารถตั้งหรือรีเซ็ต
ระยะทางการตรวจสอบหรือการเปลี่ยนรายการเหล�าน้ีได�

2. ไฟแสดงการเปลี่ยนยาง (Tire)
D23A131129-9A3AB9DF-26B3-488A-BCE9-FCDAEEE3287B

ไฟแสดงนี้ปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว�สำหรับการเปลี่ยน
ยาง ท�านสามารถตั้งหรือรีเซ็ตระยะทางการเปล่ียนยางได�

3. ไฟแสดงอื่น ๆ (Other)
D23A131129-51C5CC26-79AC-46F7-91DF-B24297F821FD

ไฟแสดงนี้ปรากฏขึ้นเมื่อลูกค�าตั้งระยะทางสำหรับการ
ตรวจสอบหรือการเปลี่ยนรายการซ�อมบำรุงอื่น ๆ นอก
เหนือจากน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง และยาง ราย
การซ�อมบำรุงอื่น ๆ อาจรวมถึงสิ่งอื่นเช�นกรองอากาศหรือ
การสลับยาง ท�านสามารถ ต้ังหรือ รีเซ็ต ระยะทางการ
ตรวจสอบหรือการเปลี่ยนรายการต�าง ๆ ได�

คอมพิวเตอร�ระยะทาง
D23A131129-3AA3A200-A3C1-4DE6-B125-974CC600FB76

JVI0605X

สวิตช�สำหรับคอมพิวเตอร�ระยะทางถูกติดต้ังอยู�ทางด�าน

ซ�ายมือของพวงมาลัย ใช�งานคอมพิวเตอร�ระยะทางได�โดย
การกดสวิตช�

① และสวิตช� ENTER

② สวิตช�

③ สวิตช�

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” สามารถเลือกโหมด
ของคอมพิวเตอร� ระยะทางได� โดยกดสวิตช� ③

ในแต�ละครั้งที่ สวิตช� ③ ถูกกด จอแสดงผลจะ
เปลี่ยนตามรายการข�างล�างนี้:

มุมมองรถ (หน�าหลัก) ?ระยะทางท่ีสามารถขับต�อได�จน
น้ำมันหมดถัง (dte) ? ความเร็วเฉลี่ย ? เวลาท่ีใช�ไป
และมาตรวัดระยะทางเป�นเท่ียว ? อัตราการสิ้นเปลือง
น้ำมันโดยเฉลี่ยและป�จจุบัน ? ระบบนำทาง (ถ�ามีติดตั้ง)
? เข็มทิศ (ถ�ามีติดต้ัง) ? เครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง) ?

การตรวจสอบการเตือน ? การตั้งค�า

เม่ือกด ② หรือ ③ ค�างไว�นานกว�า 3 วินาที,
ความเร็วเฉลี่ย, เวลาที่�ใช�ไป, มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว,
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยและป�จจุบันจะถูกรีเซ็ต
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ระยะทางที่สามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง
(dte - กม. หรือไมล�)

D23A131129-5207C2AD-081C-44F8-B62E-9FF6C636F786

JVI1034X

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

จอแสดงผลจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที

โหมด dte มีคุณสมบัติในการเตือนช�วงที่น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
ถ�าระดับน้ำมันเช้ือเพลิงต่ำ การเตือนจะปรากฏบนหน�าจอ

เม่ือน้ำมันเหลือน�อยกว�าเดิม การแสดงผล dte จะเปล่ียน
เป�น “----”

. ถ�าเติมน้ำมันในปริมาณน�อย หน�าจอที่แสดงอยู�ก�อนที่
สวิตช�กุญแจไปอยู�ที่ตำแหน�ง "OFF" อาจจะยังแสดง
ขึ้นอยู�

. เม่ือขับรถขึ้นทางลาดชัน หรือ เล้ียวโค�ง น้ำมันในถัง
จะเคลื่อน ซึ่งอาจจะทำให�การแสดงผลเปลี่ยนไปได�

ความเร็วโดยเฉลี่ย (กม./ชม. หรือ ไมล�/ชม.)
D23A131129-E5575A81-772B-4506-AA29-20E6873DB21C

JVI1035X

โหมดความเร็วเฉลี่ยจะแสดงความเร็วเฉลี่ยของรถยนต�
ตั้งแต�การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย การรีเซ็ตจะสามารถทำได�โดย
การกด ② หรือ ③ เป�นเวลานานกว�า 1 วินาที

เม่ือกด ② หรือ ③ ค�างไว�นานกว�า 3 วินาที,
ความเร็วเฉลี่ย, เวลาที่�ใช�ไป, มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว,
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยและป�จจุบันจะถูกรีเซ็ต

จอแสดงผลจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที สำหรับ 30 วินาที
แรก หลัง จาก รี เช็ต หน�า จอ จะ แสดง ผล เป�น “----”

เวลาที่ใช�ไปและมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว (กม.
หรือ ไมล�)

D23A131129-F5274350-04B0-4656-A93C-F7C274A8E2DE

JVI1036X

เวลาที่ใช�ไป:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดเวลาที่ใช�ไปจะแสดงเวลาตั้งแต�การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย
เวลาที่ปรากฏสามารถรีเซ็ตได�โดยการกด ② หรือ
③ เป�นเวลานานกว�า 1 วินาที (สามารถรีเซ็ตมาตร
วั ด ร ะ ย ะ ท า ง เ ป� น เ ที่ ย ว ไ ด� ใ น เ ว ล า เ ดี ย ว กั น )

มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดมาตรวัดระยะทางเป�นเท่ียวแสดงระยะทางรวมที่ขับ
รถต้ังแต�การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย การรีเซ็ตจะสามารถทำได�
โดยการกด ② หรือ ③ เป�นเวลานานกว�า 1
วินาที (สามารถรีเซ็ตเวลาท่ีใช�ไปได�ในเวลาเดียวกัน)

เม่ือกด ② หรือ ③ ค�างไว�นานกว�า 3 วินาที,
ความเร็วเฉลี่ย, เวลาที่�ใช�ไป, มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว,
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยและป�จจุบันจะถูกรีเซ็ต

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-23
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อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและ
ป�จจุบัน (ลิตร/100 กม. (l/100 km) หรือ กม./
ลิตร (km/l) หรือ ไมล�ต�อแกลลอน (MPG))

D23A131129-44146A22-D7AD-449D-A590-D96F0840765E

JVI1109X

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงป�จจุบัน:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงป�จจุบันแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงป�จจุบัน

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงเฉลี่ยต้ังแต�รีเซ็ตครั้ง
สุดท�าย การรีเซ็ตจะสามารถทำได�โดยการกด ②
ห รื อ ③ เ ป� น เ ว ล า น า น ก ว� า 1 วิ น า ที

เม่ือกด ② หรือ ③ ค�างไว�นานกว�า 3 วินาที,
ความเร็วเฉลี่ย, เวลาที่�ใช�ไป, มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว,
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยและป�จจุบันจะถูกรีเซ็ต

จอแสดงผลจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที ที่ประมาณ 500 ม.
(1/3 ไมล�) แรกหลังจากรีเช็ต หน�าจอจะแสดงผลเป�น
“——”

ระบบนำทาง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-F2C7E593-9295-40FC-B43A-E7CC93AF3FCF

เม่ือใส�เส�นทางลงในระบบนำทา รายการน้ีจะแสดงข�อมูล
ของเส�นทางนั้น ๆ

เข็มทิศ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-8C007645-62E8-499B-B5A3-36630D10B5F8

หน� า จ อ จ ะ แสด ง ทิ ศท า ง ที่ ร ถ ยนต� ม ุ� ง ห น� า ไ ป

เครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-9C8C6902-A3DA-47A5-9030-36EE54E0F500

โหมดเครื่องเสียงแสดงสถานะข�อมูลเครื่องเสียง

การตรวจสอบการเตือน
D23A131129-8A601D7D-5F4F-4C2C-9303-C735397A7F76

การ เตือนป�จจุบัน จะแสดงขึ้น ถ�า ไม�มี การ เตือน ใด ๆ
ข�อความ “No Warning” (“ไม�มีข�อความเตือน”) จะปรากฏ
ขึ้น

การตั้งค�า
D23A131129-17EBA149-8B23-4234-891B-D6E3FB8B7624

ไม�สามารถตั้งค�าได�ในขณะขับขี่

ใช�สวิตช� และสวิตช� ENTER ① ในโหมดการต้ังค�า

ใช�สวิตช� เพื่อเลือกเมนู

กด ENTER เพื่อเลือกเมนู

นาฬิกา (Clock):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมนูนาฬิกามีเมนูย�อยดังต�อไปนี้ ข้ึนอยู�กับอุปกรณ�ของรถ
แต�ละคัน

. ตั้ ง นาฬิ กา (C lock ) ใน NAVI (ถ� า มี ติ ด ตั้ ง )

โปรดดูที่คู�มือการใช�ระบบนำทางอีกเล�มหนึ่ง
. ตั้งนาฬิกา (Clock) ในเคร่ืองเสียง (Audio) (ถ�ามี

ติดตั้ง)

โปรดดูที่ “การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง”
(หน�า 4-24), “การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง”

(หน�า 4-30) หรือ “การ ทำงาน หลัก ของ ระบบ
เครื่องเสียง” (หน�า 4-36)

. ตั้งนาฬิกา (Clock) (ถ�ามีติดตั้ง)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อปรับเวลาบนนาฬิกา
. 12 ชั่วโมง/24 ชั่วโมง (ถ�ามีติดตั้ง)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเลือกรูปแบบนาฬิกา ระหว�างแบบ
12 ชั่วโมง กับ 24 ชั่วโมง

การตั้งค�ามาตรวัด (Meter Settings):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เ มน ู ก า ร ต้ั ง ค� า ม าต ร วั ด มี เ มน ู ย� อ ย ดั ง ต� อ ไป นี้

. เลือกเมนูหลัก (Main Menu Selection)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเป�ด/ป�ดรายการที่แสดงขึ้น
. สีกราฟฟ�ครถยนต� (Body Color)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเปลี่ยนสีของรถยนต�ที่จะแสดงขึ้น
บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ี
ตำแหน�ง “ON”

. รายงานการขับขี่แบบ ECO (ECO Drive Report) (ถ�า
มีติดตั้ง)

มี 2 เมนู ย�อย ใน เมนู รายงานการ ขับข่ีแบบ ECO
— จอแสดงผล (Display)

เลือกเมนูย�อยน้ีเพื่อเป�ด/ป�ดรายงานการขับขี่แบบ
ECO บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

— ดูประวัติ (View History)
เลือกเมนูย�อยน้ีเพื่อรีเซ็ตประวัติท่ีผ�านมาของการ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ดีที่สุด โปรดดู ท่ี “รายงานการขับข่ี
แบบ ECO (ถ� า มี ติ ด ต้ั ง ) ” (หน� า 5 - 2 8 )

. ข�อความต�อนรับ (Welcome Effect)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเป�ด/ป�ดการแสดงที่จอแสดงผล,
แสดงที่ ปุ�มหมุนและแสดง ท่ีหน�าป�ดดัง ท่ีอธิบาย
ด�านล�าง เพื่อเป�ดหรือป�ด

Condition:
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— การแสดงผล (Display Effect)
หน�าจอต�อนรับจะปรากฏขึ้นเม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง "ON"

— เข็มวัดและตัวชี้ �(Dial Effect)
เข็มชี้จะป�ดไปมาในมาตรวัดเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

การตั้งค�ารถยนต� (Vehicle Settings):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมน ู การ การ ตั้ ง ค� า รถยนต� มี เมน ู ย� อย ดัง ต�อ ไป นี้

. ไฟส�องสว�าง (Lighting) (ถ�ามีติดตั้ง)

เมนูไฟส�องสว�างมีเมนูย�อย 2 เมนู
— ไฟห�องโดยสารอัตโนมัติ (Auto Room Lamp)

เลือก เมนู ย�อยนี้ เพื่อ เป�ด/ป�ดไฟห�องโดยสาร
อัตโนมัติ

ไฟส�องสว�างภายในจะอยู�ท่ี ON หากมีประตูบาน
ใดบานหนึ่งปลดล็อกเมื่อไฟห�องโดยสารอัตโนมัติ
ทำงาน

— ความ ไว แสง ระบบ ไฟหน�า อัตโนมัติ (Light
Sensitivity)
สามารถตั้ง ค�า ให� ความ ไว แสง ระบบ ไฟหน�า
อัตโนมัติให�สว�างช�าหรือเร็วได� ตามความสว�าง
ภายนอกรถยนต�

. สัญญาณไฟเลี้ยว (Turn indicator)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเป�ด/ป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทาง
วิ่ง “กะพริบ 3 ครั้ง”

. การล็อก (Locking) (ถ�ามีติดตั้ง)
— ด�วย ก ุญแจ อัจฉ ริยะ (I–Key Door Lock)

เลือกเมนูย�อยน้ีเพ่ือใช�งานหรือยกเลิกการใช�งาน
สวิตช�คำสั่งที่ประตู

. ระบบป�ดน้ำฝน (Wipers)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานระบบ
ป�ดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ

การบำรุงรักษา (Maintenance):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมนูการบำรุงรักษามีเมนูย�อยดังต�อไปนี้

. น้ำมันเครื่องและกรอง (Oil and Filter)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อตั้งค�าหรือรีเซ็ตระยะทางสำหรับ
การ เปลี่ยน น้ำมัน เคร่ือง และ กรอง น้ำมัน เคร่ือง

หมายเหตุ:

ให�แน�ใจว�า รีเซ็ตระยะทางสำหรับการเปล่ียน
น้ำ มัน เค ร่ือง และ กรอง น้ำ มัน เค ร่ือง หลัง
การ เปล่ียน ไม� เช�นนั้น ไฟแสดงการ เปล่ียน
น้ ำมัน เครื่ อง และ กรอง จะ ยั ง คง สว� าง อย ู�

. ยาง (Tire)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อตั้งค�าหรือรีเซ็ตระยะทางสำหรับ
การเปลี่ยนยาง

. อื่น ๆ (Other)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อตั้งค�าหรือรีเซ็ตระยะทางสำหรับ
การเปลี่ยนรายการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ำมันเคร่ือง,
กรองน้ำมันเครื่องและยาง

เสียงเตือน (Alarm):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมนูเสียงเตือนมีเมนูย�อยดังต�อไปนี้

. การเตือนเวลา (Timer Alert)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อกำหนดว�าจะให�ไฟแสดง "เวลาพัก
สำหรับคนขับ" ทำงานเมื่อใด

. ระบบนำทาง (Navigation) (ถ�ามีติดตั้ง)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเป�ด/ป�ดการแสดงระบบนำทางบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

. โทรศัพท� (Phone) (ถ�ามีติดตั้ง)

เลือกเมนูย�อยน้ีเพื่อเป�ด/ป�ดการแสดงข�อมูลสายเข�า
บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

. เมล (Mail) (ถ�ามีติดตั้ง)

เลือกเมนูย�อยนี้เพ่ือเป�ด/ป�ดการแสดงข�อมูลเมลเข�า
บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

หน�วย (Unit):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเปลี่ยนหน�วยที่แสดงบนบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�

ภาษา (Language):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เ ลื อ ก เ ม น ู น้ี เ พ่ื อ เ ลื อ ก ภ าษ า ส ำ ห รั บ ห น� า จ อ

การตั้งค�าเดิมจากโรงงาน (Factory Reset):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เลือกเมนูนี้ เพื่อ รีเซ็ตการตั้งค�าบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� ให� ก ลับ ไป เป�น การ ตั้ ง ค�า เดิม จาก โรงงาน

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-25

Condition:
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2-26 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง (ถ�ามีติดตั้ง
สำหรับรุ�นเครื่องยนต�ดีเซล)

GUID-1B546433-AA9C-4E04-AA9E-D90FAB0ED0F1

JVI1244X

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ข�อมูลน้ำมันเคร่ือง
จะปรากฏขึ้น

ข�อมูลของ น้ำมัน เครื่องแสดง ระยะทาง ท่ีต�อง เปล่ียน
น้ำมันเครื่อง ระดับน้ำมันเครื่อง และการทำงานผิดปกติของ
เซ็นเซอร�ระดับน้ำมันเครื่อง

1. ระยะทางที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
GUID-90CF766F-BDC3-489F-9398-606B168A3A25

ระยะทางที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะแสดงขึ้น ถ�าระยะทาง
ที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหลือน�อยกว�า 1,500 กม. (930
ไมล�)

2. ไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
GUID-36E5CFFE-51E7-4707-BBBB-50D92F37F7CA

เมื่อ ใกล� ถึง ระยะ ทาง ท่ี ตั้ง ไว� ไฟ แสดง การ เปลี่ยน
น้ำมัน เครื่องจะแสดงขึ้นบนหน�าจอ หลังจาก เปล่ียน
น้ำมันเคร่ือง ให�รีเซ็ตระยะทางท่ีต�องเปล่ียนน้ำมันเครื่อง
ไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองจะไม�รีเซ็ตโดยอัตโนมัติ
เพื่อรีเซ็ตไฟแสดง โปรดดู ท่ี “การตั้งค�า” (หน�า 2-24)

ไม�สามารถต้ังช�วงระยะทางที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองด�วย
ตนเองได� ช�วงระยะทางที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะถูกตั้ง
ไว�โดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:

. ถ�าไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปรากฏขึ้น ให�
เปล่ียนน้ำมันเครื่องโดยเร็วที่ส ุด การใช� งาน
รถยนต�ที่ น้ำมัน เคร่ือง เสื่อมสภาพอาจทำให�
เครื่องยนต�เสียหาย

. ห�ามรีเซ็ตหากยังไม�ได�เปลี่ยนน้ำมันเคร่ือง ให�
เปลี่ยน ถ�าย น้ำมัน เคร่ือง และ เปล่ียน กรอง
น้ำมันเคร่ือง รวมถึงรีเซ็ตที่ศูนย�บริการนิสสัน
เสมอ

หมายเหตุ:
. ไม�สามารถย�อนกลับการรีเซ็ตได�
. สามารถรีเซ็ตระยะเปล่ียนน้ำมันเครื่องได�เฉพาะ

เมื่อ:
— ระยะทางท่ีต�องเปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองแสดงข้ึน
บนหน�าจอข�อมูลรถยนต�

— ไฟแสดงการเปล่ียนน้ำมันเครื่องแสดงขึ้นบน
หน�าจอข�อมูลรถยนต�

. ควร เปล่ียนน้ำมัน เคร่ืองก�อนระยะทางที่ ต�อง
เปลี่ยน น้ำมัน เคร่ืองจะ มีค�า 0 กม. (0 ไมล�)
การขับรถต�อจนระยะที่ต�องเปล่ียนน้ำมันเคร่ืองมี
ค�า 0 กม. (0 ไมล�) อาจทำให�สมรรถนะของ
เครื่องยนต�ลดลง

. ตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล (DPF) อาจล�น
เนื่องจากไม�สามารถทำการฟ��นฟูได�เมื่อระยะทาง
การ เปลี่ ยน น้ ำมั น อย ู� ท่ี 0 กม . (0 ไมล� )

ให� ศ ูนย� บริการนิสสันตรวจสอบรถยนต� โดย
ละเอียดหากเกิดเหตุการณ�ด�านบนขึ้น

. ระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำมันจะลดลงเร็วมากยิ่งขึ้น
ในการขับบางรูปแบบ โดยเฉพาะการใช�ความเร็ว
ต่ำในเมือง

3. ไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำ
GUID-C3820109-0CB1-4B08-8F40-A79450C5D7C0

ถ�าไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำปรากฏขึ้น แสดงว�าระดับ
น้ำมันเครื่องต่ำ ถ�าไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำปรากฏขึ้น
ตรวจสอบระดับด�วยก�านวัดระดับน้ำมันเคร่ือง (โปรดดูท่ี “
น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-8))

Condition:
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ข�อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองโดยใช�ก�านวัดระดับ
เป�นประจำ การใช�รถโดยที่มีประมาณน้ำมันเครื่องไม�
เพี ยง พอ จะ ทำให� เค ร่ื องยนต� เ สี ย หาย และ
ความเสียหายดังกล�าวจะไม�รวมอยู�ในการรับประกัน

4. การเตือนเซ็นเซอร�ระดับน้ำมันเครื่อง
GUID-FF918E07-88C3-4A51-9366-7A4C940E1FB4

ถ�าการเตือนเซ็นเซอร�น้ำมันเครื่องปรากฏขึ้น เซ็นเซอร�
ระดับน้ำมันเคร่ืองอาจทำงานผิดปกติ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสันทันที

นาฬิกา (Clock)
D23A131129-AC429A84-F0D4-4DBE-B4D4-43748AC4018B

JVI1033X

นาฬิกา (Clock) ① จะ ปรากฏ ที่ ด� าน บน ของ หน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�

สำหรับการปรับนาฬิกา โปรดดูที่ “การตั้งค�า” (หน�า 2-24)

GUID-E99F149C-E75B-4170-A651-4D3DDCF82452

JVI1031X

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” หน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� ① จะแสดงข�อมูลดังต�อไปนี้:

. เกจวัดอุณหภูมิ น้ำหล�อ เย็น เครื่องยนต� (Engine
coolant temperature gauge)
— “เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�” (หน�า 2-

6)
. เกจ วัด ระดับ น้ำมัน เ ช้ือ เพลิ ง (Fue l gauge)

— “เกจ วัด ระดับ น้ำมัน เ ช้ือ เพลิง” (หน�า 2-6)
. มาตรวัดระยะทางรวม (Odometer)

— “มาตรวัดระยะทางรวม (รุ�นที่ไม�มีหน�าจอสี)” (หน�า
2-5)

. ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) (Four-Wheel Drive (4WD))
(ถ�ามีติดตั้ง)
— “ไฟแสดงโหมด 4WD” (หน�า 5-21)

. คอมพิวเตอร�วัดระยะทางเป�นเที่ยว (Trip computer)
— “คอมพิวเตอร�ระยะทาง” (หน�า 2-27)

. ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง (Oil control system) (ถ�า
มีติดตั้ง)
— “ระบบควบคุมน้ำมันเคร่ือง (ถ�ามีติดตั้งสำหรับรุ�น

เครื่องยนต�ดีเซล)” (หน�า 2-28)

. ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (รุ�น AT) (Automatic
Transmission (AT) position indicator)
— “การขับขี่ด�วยเกียร�อัตโนมัติ (AT)” (หน�า 5-14)

. การ ควบค ุม ความเร็ว รถยนต� อัตโนมัติ (Cruise
control) (ถ�ามีติดตั้ง)
— “การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)

” (หน�า 5-26)

คอมพิวเตอร�ระยะทาง
GUID-D1EE2881-E1CC-45BC-8E26-25474EF7E92D

JVI1237X

สวิตช�คอมพิวเตอร� ระยะทางถูกติด ต้ังบนแผงมาตรวัด

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

ในแต�ละครั้งที่สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ ถูกกด
จอแส ดง ผล จะ เป ล่ียน ตาม รายกา ร ข� า ง ล� า ง นี้ :

(TRIP A ? TRIP B) ? อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงป�จจุบัน ? อัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดย
เฉลี่ย ? ระยะทางท่ีสามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง
(dte) ? (A)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-27

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (รุ�นที่ไม�มี
หน�าจอสี)

Condition:
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อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงป�จจุบัน
GUID-E2C3DC84-2033-4E3C-83FE-510F61C768AC

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงป�จจุบันแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงป�จจุบัน

กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทางเป�นเท่ียว Ⓑ เพ่ือ
เปลี่ยนหน�าจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ระหว�าง ลิตร/100 กม. (l/100 km) และ กม./ลิตร (km/l)
(ถ�ามีติดตั้ง)

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
(ลิตร/100 กม. (l/100 km), กม./ลิตร (km/l)
หรือ ไมล�ต�อแกลอน (MPG))

GUID-2FB7B0BC-A806-4306-9A02-75F69A5F7BE1

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดง
อัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียตั้งแต�การ
รีเซ็ตคร้ังสุดท�าย การรีเซ็ตจะสามารถทำได�โดยการกด
สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ เป�นเวลานานกว�า 1
วินาที

จอแสดงผลจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที ที่ประมาณ 500 ม.
(1/3 ไมล�) แรกหลังจากรีเช็ต หน�าจอจะแสดงผลเป�น
“----”

กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทางเป�นเท่ียว Ⓑ เพ่ือ
เปลี่ยนหน�าจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ระหว�าง ลิตร/100 กม. (l/100 km) และ กม./ลิตร (km/l)
(ถ�ามีติดตั้ง)

ระยะทางที่สามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง
(dte - กม. หรือไมล�)

GUID-56A214ED-0A50-4E41-A4F7-7BB6C46639F3

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

จอแสดงผลจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที

โหมด dte มีคุณสมบัติในการเตือนช�วงที่น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
กล�าวคือ เม่ือน้ำมันใกล�หมด โหมด dte ถูกเลือกโดย
อัตโนมัติ และตัวเลขและไฟเตือนระดับน้ำมันเช้ือเพลิงต่ำ

จะ กะพริบ เ พ่ือ ให� คน ขับ เห็น กด สวิตช� โหมด
คอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ เพ่ือกลับไปยังโหมดที่ได�เลือก
ไว�ก�อนที่การเตือนจะแสดงขึ้น

เม่ือน้ำมันเหลือน�อยกว�าเดิม การแสดงผล dte จะเปล่ียน
เป�น “----”

. ถ�าเติมน้ำมันในปริมาณน�อย หน�าจอท่ีแสดงอยู�
ก�อนจะป�ดสวิตช�กุญแจอาจจะยังแสดงขึ้นอยู�

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน หรือ เลี้ยวโค�ง น้ำมันใน
ถังจะเคลื่อน ซึ่งอาจจะทำให�การแสดงผลเปลี่ยน
ไปได�

ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง (ถ�ามีติดตั้ง
สำหรับรุ�นเครื่องยนต�ดีเซล)

GUID-7706582E-B1A6-4B2E-8F0D-AC0BD42FE53A

JVI1238X

Condition:
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JVI0438X

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ข�อมูลน้ำมันเคร่ือง
จะปรากฏขึ้น

ข�อมูลน้ำมันเครื่องจะแจ�งระยะที่ต�องเปลี่ยนน้ำมัน การบ�งชี้
ระดับน้ำมัน และความผิดปกติของเซ็นเซอร�ระดับน้ำมัน

เพ่ือ รีเซ็ต ระบบควบคุมน้ำมัน เคร่ือง กดสวิตช� โหมด
คอมพิวเตอร� ระยะทาง Ⓐ ค�างไว� 3 วินาที เมื่อข�อมูล
น้ำมันเครื่องปรากฏขึ้น

1. ระยะทางที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
GUID-4AC1BE84-29D5-4E96-9176-C0D9DCE26D03

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ระยะทางท่ีจะต�อง
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องปรากฏขึ้น

2. ไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
GUID-29D75429-E605-47D5-AF0E-8F9796696072

ข�อควรระวัง:

ถ�าตัวแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองปรากฏข้ึน ให�
เปล่ียนน้ำมันเคร่ืองโดยเร็ว ท่ีสุด การใช�งานรถที่
น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพอาจทำให�เครื่องยนต�เสียหาย

เม่ือระยะทางที่ต�องเปล่ียนน้ำมันเครื่องขึ้นเป�นศูนย� (0)
หรือ น�อย กว�า: เมื่อ สวิตช� ก ุญแจ อย ู� ท่ี ตำแหน�ง ON
สัญลักษณ�ประแจจะกะพริบและข�อมูลระยะทางท่ีต�อง
เปล่ียนน้ำมัน จะ ขึ้น เป�น ศ ูนย� (0) ประมาณ 5 วินาที

การตั้งค�าระยะที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ระยะทางท่ีจะถึงช�วงเวลาท่ีต�องเปล่ียนน้ำมันสามารถปรับ
ตั้งหรือป�ดการใช�งานได�โดยกดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�
ระยะทางเป�นเที่ยว Ⓐ

โปรดดูท่ีคู�มือการบำรุงรักษาตามระยะอีกเล�มหน่ึงสำหรับ
ระยะ ทาง ท่ี เหมาะ สม ที่ ต� อง เปลี่ ยน น้ำ มัน เครื่ อง

การปรับตั้งช�วงเวลาการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ ค�างไว�นาน
กว�า 3 วินาทีในขณะท่ีสัญลักษณ�ประแจ และ
ข�อมูลระยะทางท่ีต�องเปล่ียนน้ำมันเครื่องปรากฏข้ึน

ถ�าการปรับระยะทางจากศูนย� (0): กดสวิตช�โหมด
คอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ ค�างไว�นานกว�า 3 วินาที
ภายใน 5 วินาที ของ การ กดสวิตช� ก ุญแจ ไป ยัง
ตำแหน�ง "ON"

สัญลักษณ�ประแจ และระยะทางจะเริ่มกะพริบ

2. ขณะท่ีหน�าจอกะพริบ กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�
ระยะทาง Ⓐ ค�างไว�นานกว�า 3 วินาทีเพื่อเข�าโหมด
การปรับตั้ง

ถ�าการปรับระยะทางจากศูนย� (0): กดสวิตช�โหมด
คอมพิวเตอร� ระยะทาง Ⓐ ระยะทางท่ีต�องเปล่ียน
น้ำมันเครื่องเดิมจะถูกเรียกคืน

3. หมุนสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓑ ตามเข็ม
นาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือเพิ่มหรือลดช�วงเวลา
ช�วงเวลาจะเพิ่มขึ้นและลดลงครั้งละ 1,000 กม. (500
ไมล�)

ถ�าไม�มีการใช�งาน หน�าจอจะเปลี่ยนไปเป�นการแสดงระดับ
น้ำมันเครื่องและตั้งช�วงเวลาใหม�

การยกเลิกไฟเตือนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ ค�างไว�นาน
กว�า 3 วินาทีในขณะท่ีสัญลักษณ�ประแจ และ
ข�อมูลระยะทางท่ีต�องเปล่ียนน้ำมันเครื่องปรากฏข้ึน

สัญลักษณ�ประแจ และระยะทางจะเริ่มกะพริบ

2. ขณะท่ีหน�าจอกะพริบ กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�
ระยะ ทาง Ⓐ อีก ครั้ง เพื่อ เข�า โหมดการ ปรับ ต้ัง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-29

Condition:
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3. หมุนสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓑ ทวนเข็ม
นาฬิกาจนกระทั่งช�วงเวลาเป�น 0

ถ�าไม�มีการใช�งาน หน�าจอจะเปลี่ยนไปเป�นการแสดงระดับ
น้ำมันเครื่องและไฟเตือนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถูกยกเลิก

หากไม�มี สัญลักษณ�ประแจหรือระยะทางปรากฏขึ้นเมื่อ
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง "ON" ให�เป�ดใช�งานไฟเตือนอีก
ครั้งโดยการตั้งระยะทางช�วงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไว�ที่มา
กกว�าศูนย� (0)

3. หน�าจอระดับน้ำมันเครื่อง
GUID-AF51B7D8-2E1A-4CC0-9B39-947473039B36

เมื่อ สวิตช� ก ุญแจอยู� ในตำแหน�ง “ON” สถานะ ระดับ
น้ำมันเครื่องจะปรากฏขึ้น

4. ไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำ
GUID-B623055A-4C56-4E81-996E-468648B4F3F8

ถ�าไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำปรากฏขึ้น แสดงว�าระดับ
น้ำมันเครื่องต่ำ ถ�าไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำปรากฏขึ้น
ตรวจสอบระดับด�วยก�านวัดระดับน้ำมันเคร่ือง (โปรดดูท่ี “
น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-8))

ข�อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองโดยใช�ก�านวัดระดับ
เป�นประจำ การใช�รถโดยที่มีประมาณน้ำมันเครื่องไม�
เพี ยง พอ จะ ทำให� เค ร่ื องยนต� เ สี ย หาย และ
ความเสียหายดังกล�าวจะไม�รวมอยู�ในการรับประกัน

(โปรดดูที่ “น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-8))

5. การเตือนเซ็นเซอร�ระดับน้ำมันเครื่อง
GUID-593F319A-960E-42FA-B9C1-CE9783FF6B53

ถ�าการเตือนเซ็นเซอร�น้ำมันเครื่องปรากฏขึ้น เซ็นเซอร�
ระดับน้ำมันเคร่ืองอาจทำงานผิดปกติ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสันทันที

ข�อควรระวัง:

. แม�กระทั่งเมื่อ "น้ำมันดี" ปรากฏข้ึนบนหน�าจอ
การบำรุงรักษาน้ำมันเคร่ือง ให�แน�ใจว�าเปล่ียน
น้ำมันเครื่องเมื่อเกจวัดระดับน้ำมันเครื่องแสดงให�
เห็นว�า ระดับ น้ำมัน เกินระดับสูงประมาณ 10
มิลลิเมตร (0.4 น้ิว) เนื่องจากประสิทธิภาพ
การทำงานของน้ำมันลดลง

. รีเซ็ตระบบควบคุมน้ำมันเคร่ืองหลังจากเปล่ียน
น้ำมันเครื่องเสมอ

D23A131129-6BD41B7B-CF45-4CAD-97FD-5EB346C2B9B0

สวิตช�ไฟหน�า
D23A131129-8F22D1F3-29F1-4E2E-8F73-95D0077A17AA

JVI0343X

ตัวอย�าง A

SIC3783

ตัวอย�าง B
สวิตช�ไฟหน�าเปลี่ยนแปลงตามรุ�นรถ

นิสสันแนะนำให�ตรวจสอบข�อกำหนดในพ้ืนที่ เก่ียว กับ
การใช�งานไฟ

สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว

Condition:
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ตำแหน�ง AUTO (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-A9CFC1F2-751C-49B4-AD13-AB14A0B0B79E

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” และสวิตช�ไฟหน�าอยู�
ใน ตำแหน�ง “AUTO” ไฟ หน�า ไฟ หร่ี ด�าน หน�า ไฟ
แผงหน�าป�ด ไฟท�าย และไฟอื่น ๆ จะเป�ดขึ้นโดยอัตโนมัติ
ขึ้นอยู�กับความสว�างของบริเวณโดยรอบ

ไฟหน�าจะเป�ดขึ้นอัตโนมัติในเวลากลางคืนหรือช�วงฝนตก
(เมื่อท่ีป�ดน้ำฝนกระจกบังลมมีการทำงานอย�างต�อเน่ือง)

เม่ือสวิตช�ก ุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง “OFF” ไฟจะป�ดโดย
อัตโนมัติ

JVI1104X

ตัวอย�าง

ข�อควรระวัง:

ห�ามวางสิ่งของใด ๆ บนเซ็นเซอร� Ⓐ เซ็นเซอร�น้ีจะ
ตรวจจับระดับความสว�างและควบคุมฟ�งก�ชันการเป�ด
ไฟอัตโนมัติ ถ�าเซ็นเซอร�ถูกบัง เซ็นเซอร�จะคิดว�าเป�น
เ ว ล า ก ล า ง คื น ดั ง นั้ น ไ ฟ หน� า จ ะ ส ว� า ง ข้ึ น

ตำแหน�ง
D23A131129-B60F4D75-B29F-408F-8E76-A8B97DDFB986

ตำแหน�ง จะเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า แผงหน�าป�ด ไฟท�าย
และไฟส�องป�ายทะเบียน

ตำแหน�ง
D23A131129-4DAB4169-1827-49E8-B896-70450926F885

ตำแหน�ง จะ เป�ด ไฟหน�า เพ่ิม เติม จาก ไฟ อ่ืน ๆ

ไฟสูง
D23A131129-78E65D41-DBAA-4ACA-83EF-06C8D93514A3

SIC3785

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

สำหรับการป�ดไฟสูง ให�ดันก�านกลับไปยังตำแหน�งกลาง
②

สำหรับการกะพริบไฟหน�า ให�ดึงก�านมาข�างหลัง ③
สามารถกะพริบไฟหน�าได�แม�ว�าจะไม�ได�เป�ดไฟหน�าก็ตาม

และหากมีการติดตั้งฟ�งก�ชันน้ี เมื่อก�านถูกดึงไปตำแหน�ง
ข�างหลัง ③ หลังจากสวิตช�กุญแจถูกเปลี่ยนไปยังตำแหน�ง
“OFF” หรือ “LOCK” ไฟหน�าจะสว�างขึ้นและค�างอยู�เป�น

เวลา 30 วินาที

สามารถดึงก�านได� 4 ครั้งเพื่อให�ไฟค�างอยู�เป�นเวลานาน 2
นาที

ระบบไฟส�องสว�างเวลากลางวัน (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-24196D50-C6DD-4A46-9F9C-967D3689AC01

ไฟส�องสว�างเวลากลางวันจะสว�าง ข้ึนหลังจากสตาร�ท
เครื่องยนต�ถึงแม�ว�าสวิตช�ไฟหน�าจะอยู�ที่ตำแหน�ง OFF

เมื่อบิดสวิตช�ไฟไปที่ตำแหน�ง หรือ ไฟส�อง
สว�างเวลากลางวันจะดับ

การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

D23A131129-59F97C06-0802-4175-A156-C550A1E0F0E5

แบบปรับตั้งด�วยตัวเอง
GUID-1512B768-4E8E-429D-BF23-B8527D88297E

JVI0477X

ระบบควบคุมการปรับระดับไฟหน�าทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจ
อยู�ในตำแหน�ง “ON” และเป�ดไฟหน�าเพื่อให�แกนไฟหน�า
ปรับเปลี่ยนตามสภาพการขับขี่

เมื่อขับรถโดยที่ไม�ได�โหลด/แบกสัมภาระหนัก หรือขับรถ
บนทางราบ, เลือกตำแหน�งปกติ "0"

ถ�าจำนวนผู�โดยสารและโหลด/สัมภาระในรถเปล่ียนไป
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แกนไฟหน�าอาจอยู�สูงกว�าปกติ

ถ�าขับรถบนเนินเขา แสงไฟหน�าจะส�องตรงไปยังกระจก
มองหลัง และกระจกมองข�างของรถที่อยู�ด�านหน�าหรือส�อง
ไปยังกระจกบังลมหน�าของรถที่ขับสวนมาซึ่งจะไปรบกวน
ทัศน วิ สั ย กา ร มอง เห็ น ของ ผ ู� ขั บ รถ ท� าน อ่ื น ได�

สำหรับการปรับตั้งระดับความสูงของไฟหน�าที่เหมาะสม ให�
เลื่อนสวิตช� ยิ่งตัวเลขบนสวิตช�มีค�ามากเท�าไหร� ระดับของ
ไฟหน�าจะต่ำลงเท�านั้น

แบบอัตโนมัติ
GUID-24A72A1B-47C6-4C72-8940-F606C8775D8D

สำหรับรถยนต� ท่ีติด ต้ัง ระบบไฟหน�าปรับระดับสูง-ต่ำ
อัตโนมัติ (automatic levelling system) ระดับของไฟ
หน�าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
D23A131129-416BDCC8-32EC-47FE-965C-0EA7AA8E281A

เสียงเตือนไฟส�องสว�างจะดังขึ้นถ�าสวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่
ตำแหน�ง หรือ และเมื่อประตูด�านคนขับเป�ด
ออกขณะที่สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ
“LOCK”

สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” ประตูป�ด
และล็อกในขณะที่สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง หรือ

ฟ�งก�ชันประหยัดไฟแบตเตอรี่จะดับไฟเพื่อป�องกันไม�
ใ ห� แ บ ต เ ต อ ร่ี ห ม ด ไ ฟ จ ะ เ ป� ด เ ม่ื อ เ ป� ด ป ร ะ ต ู

ข�อควรระวัง:

ห�ามเป�ดไฟทิ้งไว�เมื่อเครื่องยนต�ไม�ได�ทำงานเป�นระยะ
เวลานานเพื่อป�องกันไม�ให�แบตเตอรี่หมด

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว
D23A131129-E756AA92-11EB-46FA-A0DF-E301D3A32C48

SIC3786

ข�อควรระวัง:

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวจะไม�คืนกลับอัตโนมัติ ถ�ามุม
ที่ หัก เ ล้ียวพวงมาลัย ไม� เกิน ค�า ม ุม ที่ กำหนด ไว�
หลังจากท่ีเลี้ยวหรือเปล่ียนเลน ให�แน�ใจว�าสวิตช�
สัญญาณ ไฟ เลี้ยว คืน กลับ ไป ยัง ตำแหน�ง เ ดิม

สัญญาณไฟเลี้ยว
D23A131129-B798680C-0546-4E1F-A232-689AFE376B87

สำหรับการเป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ให�เลื่อนก�านขึ้น ① หรือ
ลง ② ไปยังทิศทางท่ีต�องการ เมื่อเล้ียวแล�วสัญญาณไฟ
เลี้ยวจะดับโดยอัตโนมัติ

สัญญาณเปลี่ยนช�องทางวิ่ง
D23A131129-BDB58A07-C1CC-4CA8-A2BB-73EC4F9E5FD7

สำหรับการเป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทางวิ่ง ให�เล่ือนก�าน
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวขึ้น ① หรือลง ② ไปยังจุดท่ีไฟ
เริ่มกะพริบ

ถ�าก�านไฟเลี้ยวตีกลับมายังตำแหน�งเดิมทันทีหลังจากการ
เลื่อนขึ้นหรือลง ไฟจะกะพริบ 3 ครั้ง

เพื่อยกเลิกไฟกะพริบ เลื่อนก�านไปยังทิศทางตรงกันข�าม

Condition:
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D23A131129-011E9CC1-DA20-416E-A390-DC409772A27C

SIC3811

แบบ A

SIC3813

แบบ B

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-E1E703A4-8F0E-4356-9671-F82D9C08FF2C

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

ห รื อ ห รื อ A U T O ( ถ� า มี ติ ด ต้ั ง )

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

GUID-A358E0FB-E183-4AF7-8C21-30639828E0B5

JVI1375X

เพื่อเป�ดไฟส�องสว�างกระบะท�าย ให�กดสวิตช�

เพื่อป�ดไฟส�องสว�างกระบะท�าย ให�กดสวิตช�อีกครั้ง

ข�อควรระวัง:

. แบตเตอรี่จะลดลงได�เมื่อไฟส�องสว�างกระบะท�าย
เป�ดอยู�ขณะที่เครื่องยนต�ไม�ได�ทำงาน

. ให�แน�ใจว�าบิดสวิตช�ไฟส�องสว�างไปที่ตำแหน�ง
OFF เมื่อท�านออกจากรถเป�นเวลานาน ไม�เช�นนั้น
แบตเตอรี่จะหมด

หมายเหตุ:

ให�แน�ใจว�าได�เข�าเบรกมือเม่ือท�านใช�สวิตช�ไฟส�อง
สว�างกระบะท�าย ไม�เช�นนั้นไฟส�องสว�างกระบะท�ายจะ
ไม�สว�างขึ้น

D23A131129-28323B90-2B96-4C32-A0F2-BC87FE71DD71

คำเตือน:

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

ข�อควรระวัง:

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

. ห�ามฉีดน้ำล�างกระจก ถ�าน้ำในถังพักน้ำฉีดล�าง
กระจกหมด

. ถ�าหิมะ หรือ น้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ป�ด
น้ำฝน ที่ป�ดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อป�องกัน
มอเตอร� หากเหตุการณ�นี้เกิดขึ้น ให�บิดสวิตช�ที่
ป�ดน้ำฝนไปที่ตำแหน�ง “OFF” และกำจัดหิมะ
หรือน้ำแข็งที่อยู�รอบ ๆ ที่ป�ดน้ำฝนออก หลังจาก
นั้นประมาณ 1 นาที ลองเป�ดสวิตช�ให�ที่ป�ดน้ำฝน
ทำงานอีกครั้ง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-33

สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดตั้ง) สวิตช�ไฟส�องสว�างกระบะท�าย (ถ�ามี
ติดตั้ง) สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก

Condition:
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สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก
บังลมหน�า

D23A131129-E1F8A672-3BE2-4AE4-9491-C85650BBA454

JVI1105X

แบบ A

JVI0026X

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

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
D23A131129-6DF76079-383B-4207-8A41-F4630E87AB5B

ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “INT” ① จะทำการป�ดน้ำฝน
เป�นจังหวะ

การป�ดเป�นจังหวะนี้สามารถปรับระยะเวลาในการป�ดได�โดย
บิดปุ�มควบคุม (นานขึ้น) Ⓐ หรือ (สั้นลง) Ⓑ (แบบ A หรือ
แบบ B)

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

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

ในการหยุดการทำงานของที่ป�ดน้ำฝน ให�เลื่อนก�านขึ้นไปที่
ตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “MIST” ④ จะทำการป�ด
น้ำฝนหนึ่งครั้ง ก�านป�ดน้ำฝนจะกลับไปที่ตำแหน�งเดิมโดย
อัตโนมัติ

การทำงานของที่ฉีดน้ำล�างกระจก
D23A131129-5268D467-1F46-4E5E-BBC6-BD09FA5B4906

สำหรับการฉีดน้ำล�างกระจก ให�ดึงก�านไปทางด�านหลังรถ
⑤ จนกว�าน้ำล�างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจกบังลมหน�า
ในปริมาณที่ต�องการ ที่ป�ดน้ำฝนจะป�ดกระจก 2-3 ครั้งโดย
อัตโนมัติ

D23A131129-BBFFE30E-1D67-4D70-B145-F3EE746350C3

SIC3537

แบบ A

JVI0853X

แบบ B

JVI1022X

แบบ C
สวิตช�ไล�ฝ�ากระจกหลังจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ท่ี

สวิตช�ไล�ฝ�า (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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ตำแหน�ง “ON”

ท่ีไล�ฝ�าจะทำการลดความชื้น หมอก หรือน้ำค�างบนผิว
กระจกหลังและกระจกมองข�างด�านนอก (ถ�ามีติดตั้ง) เพื่อ
เพิ่มทัศนวิสัยด�านหลังรถ

เมื่อกดสวิตช�ไล�ฝ�า ไฟแสดง Ⓐ จะสว�างขึ้นและไล�ฝ�า
กระจกหลังจะทำงานเป�นเวลาประมาณ 15 นาที หลังจาก
นั้น ที่ไล�ฝ�าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

สามารถป�ดไล�ฝ�าด�วยตัวเองได�โดย กดสวิตช�ไล�ฝ�าอีกครั้ง

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�าได�สตาร�ทเครื่องยนต� เมื่อใช�งานที่ไล�
ฝ�าอย�างต�อเน่ือง ไม�เช�นน้ัน อาจทำให�แบตเตอร่ี
ไฟหมดได�

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

D23A131129-558C3494-5C96-43AB-A3EA-176750978BB3

JVI0851X

แตรสามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตช�กุญแจจะอยู�ในตำแหน�ง
ใดก็ตาม ยกเว�นเมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด

เม่ือกดแตรค�างไว� แตรจะส�งเสียงดัง แตรจะหยุดส�งเสียง
เมื่อปล�อยแตร

D23A131129-037EA0C9-B46E-4467-B8E3-89747E9741CA

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

GUID-21B7E561-2FC2-47B1-B051-EBA09B4B6B38

SIC4435

กระจกหน�าต�างด�านข�างสามารถเป�ด ① หรือป�ด ② ได�ด�วย
การหมุนตัวปรับระดับที่ประตูแต�ละด�าน

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-019EDE71-1D6E-4678-9A74-B55ABF424541

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารทุกคนไม�ยื่นมือ ฯลฯ ออก
นอกรถยนต� ก�อนใช�งานกระจกหน�าต�างไฟฟ�า

. เพ่ือช�วยหลีกเลี่ยงความเส่ียงในการเกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตจากการท่ีรถยนต�และ
หรือระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ รวมทั้งการถูก
กระจกหน�าต�างหนีบหรือการล็อกประตูโดยไม�
ตั้ งใจ ห�าม ปล�อย เด็ก ผ ู� ที่ ต�อง มี ผ ู� อื่น คอย
ช�วยเหลือ หรือสัตว�เล้ียงไว�ตามลำพังในรถของ
ท�าน นอกจากนี้ อุณหภูมิภายในรถที่ป�ดประตูไว�
หมดในวันที่อากาศอบอุ�นจะสามารถสูงขึ้นอย�าง
รวดเร็วจนสามารถก�อให�เกิดความเสี่ยงอย�างมาก
ในการบาด เจ็บหรือถึงแก� ชี วิต แก� ผ ู�คน และ
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สัตว�เลี้ยง

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
D23A131129-A9BD29BC-A482-48F5-905A-77C13C896BD7

JVI1223X

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับเป�นสวิตช�หลักซึ่งสามารถ
ควบคุมกระจกหน�าต�างได�ทุกบาน

การล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

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

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

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร
D23A131129-5AA34D81-AF36-43F5-98DA-ACC04400FDB8

SIC4523

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

ถ�ากดสวิตช�ล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารจากสวิตช�
ควบคุมด�านคนขับ สวิตช�ด�านผู� โดยสารจะไม�สามารถ
ทำงานได�

ฟ�งก�ชันอัตโนมัติ
D23A131129-C93B5CE7-0AAF-432B-93BD-BCF6558519A9

JVI1224X

ฟ�งก�ชันอัตโนมัติจะทำงานสำหรับสวิตช� ท่ีมี สัญลักษณ�
อยู�บนพื้นผิว

ฟ�งก�ชันอัตโนมัติทำให�กระจกหน�าต�างสามารถเลื่อนเป�ด
หรือป�ดจนสุดโดยไม�ต�องกดสวิตช�ขึ้นหรือลงค�างไว�

ถ�าต�องการเป�ดกระจกจนสุด ให�กดสวิตช�กระจกหน�าต�าง
ไฟฟ�าลงจนถึงจังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช� ถ�าต�องการป�ด
กระจกจนสุด ให�ดึงสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าข้ึนจนถึง
จังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช� ไม�จำเป�นต�องกดสวิตช�ค�างไว�
ในระหว�างที่กระจกหน�าต�างเป�ด/ป�ด

ถ�าต�องการหยุดการเลื่อนเป�ด/ป�ดของกระจกหน�าต�าง
ระหว�างที่ฟ�งก�ชันอัตโนมัติกำลังทำงาน ให�กดสวิตช�ลงหรือ
ดึงสวิตช�ขึ้นในทิศทางตรงกันข�าม

ฟ�งก�ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

คำเตือน:

ก�อนที่จะป�ดสนิทจะปรากฏระยะห�างเล็กน�อยซึ่งระบบ
ไม�สามารถตรวจจับได� ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารไม�ยื่นมือ
หรือส�วนใดส�วนหน่ึงของร�างกายออกไปนอกรถก�อน
ป�ดกระจก

ระบบเลื่อนกระจกกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน�าต�างให�
เลื่อนลงอัตโนมัติเมื่อมีบางส่ิงไปขวางทางขณะกระจก
กำลังเลื่อนป�ด เมื่อชุดควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง กระจก
หน�าต�างทางจะเลื่อนลงทันที

ฟ�งก�ชันกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ�ามีแรงปะทะ
หรือน้ำหนักที่เหมือนกับสิ่งกีดขวางกระจกหน�าต�าง โดยขึ้น
อยู�กับสภาพแวดล�อมและสภาพการขับขี่

Condition:



(83,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

ถ�ากระจกหน�าต�างไม�เลื่อนป�ดอัตโนมัติ
D23A131129-7697C7D0-FDC0-4911-8630-F93CB6220D37

ถ�าฟ�งก�ชัน อัตโนมัติ ของกระจกหน�าต�างไฟฟ�าทำงาน
ผิดปกติ (เฉพาะการเลื่อนป�ดเท�านั้น) ให�ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงานของระบบกระจกหน�าต�างไฟฟ�า
อีกครั้ง

1. สตาร�ทเครื่องยนต�

2. ป�ดประตู

3. ใช�งานสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าเพ่ือเป�ดกระจก
หน�าต�างจนสุด

4. ดึงสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าค�างไว�เพ่ือป�ดกระจก
จากนั้นให�ดึงสวิตช�ค�างไว� อีก 3 วินาทีหลังจาก ท่ี
กระจกป�ดจนสุดแล�ว

5. ปล�อยสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า ใช�งานฟ�งก�ชัน
อัตโนมัติของกระจกหน�าต�างเพ่ือให�แน�ใจว�าฟ�งก�ชัน
อัตโนมัติใช�งานได�แล�ว

ถ�าหากว�าฟ�งก�ชันอัตโนมัติของกระจกหน�าต�างไฟฟ�ายังไม�
สามารถทำงานได�อย�างเหมาะสมหลังจากที่ได�ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนข�างต�นแล�ว ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อทำการ
ตรวจสอบ

D23A131129-71B10566-178F-44B7-9586-EB31A2CB2FF1

JVI1023X

แผงหน�าป�ด (ด�านบน)

JVI1024X

แผงหน�าป�ด (ด�านล�าง)

JVI1025X

กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง (ถ�ามีติดตั้ง)
ช�องจ�ายไฟใช�สำหรับจ�ายไฟให�อุปกรณ�ที่ใช�ไฟฟ�าต�าง ๆ

ใช�ช�องว�าง Ⓐ ระหว�างฝาป�ดและกล�องคอนโซลเพื่อใช�
สายเคเบิ้ลจ�ายไฟขณะป�ดฝาป�ดกล�องคอนโซล

JVI1110X

แผงหน�าป�ด (ด�านบน)

คำเตือน:

ห�ามวางวัตถุท่ีหนักลงบนแผงหน�าป�ด ซึ่งอาจทำให�
เกิดอันตรายได�เนื่องจากส�วนท่ีย่ืนออกมาและเป�น
สาเหตุให�เกิดการบาดเจ็บถ�าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว (ถ�ามีติดตั้ง)

ข�อควรระวัง:

. อย�าให�สายเคเบ้ิลจ�ายไฟบนแผงหน�าป�ดโดน
แสงแดดโดยตรง ผิวหน�าแผงหน�าป�ดอาจร�อน
มาก จน ทำ ให� สาย เคเบิ้ ล จ� าย ไฟ เสีย หาย

. อย�าวางภาชนะใส�ของเหลวไว�ใกล�ช�องจ�ายไฟ
ของเหลวอาจกระเด็นโดนช�องจ�ายไฟและเป�นผล
ให�การทำงานผิดปกติ

. ช�องจ�ายไฟและปล๊ักอาจร�อนขณะใช�งาน หรือ
ทันทีหลังจากใช�งาน
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. ช�องจ�ายไฟนี้ไม�ได�ออกแบบมาสำหรับชุดจุดบุหรี่

. ห�ามใช�อุปกร�เสริมที่ใช�ไฟฟ�ารวมเกิน 12 โวลต�
120W (10A) ห�ามใช�อะแด็ปเตอร� 2 ตัว หรือใช�
ง าน เค ร่ื อ ง ใช� ไฟฟ� า ม ากกว� า 1 เ ค ร่ื อ ง

. 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 หรือ ไล�ฝ�ากระจกหลัง
(ถ�ามีติดตั้ง)

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

. ก�อนเสียบหรือถอดปลั๊ก ให�แน�ใจว�าอุปกรณ�เสริม
ที่ใช�งานป�ดอยู�

. เม่ือไม�ได�ใช�งาน ให�แน�ใจว�าป�ดฝาไว� ห�ามให�น้ำ
ห รื อ ข อ ง เ ห ล ว ใ ด ๆ โ ด น ช� อ ง จ� า ย ไ ฟ

D23A131129-E4DBC035-E53E-4441-88DA-A00F0E88CB21

คำเตือน:

. ไม�ควรใช�งานช�องเก็บของขณะขับข่ี เพ่ือให�คน
ขับ มี สมาธิ เต็ม ที่ ใน การ บัง คับ ควบค ุม รถ

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

กล�องเก็บของ
D23A131129-EFAE8038-23E5-4DB0-AA90-2DED70AADF90

JVI1102X

ดึงมือจับ ① เพื่อเป�ดกล�องเก็บของ

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ

ช�องเก็บของ

Condition:
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กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-426EBCD3-362C-4965-880D-17349E870070

JVI1026X

สำหรับการเป�ดกล�องเก็บของท่ีคอนโซลกลาง ให�กดปุ�ม
Ⓐ และดึงฝาขึ้น

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ

ที่เก็บแว�นกันแดด (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-BE56EC99-6D94-411E-957E-594FAF359F97

JVI0619X

สำหรับการเป�ดที่ใส�แว�นกันแดด กดปุ�มและปล�อย เก็บแว�น
กันแดดในที่เก็บเพียงหนึ่งอันเท�านั้น

คำเตือน:

ป�ดที่เก็บแว�นกันแดดไว�เสมอขณะขับรถเพื่อ
หลีก เล่ียงการบดบังมุมมองของคนขับและช�วย
ป�องกันการเกิดอุบติเหตุ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�เก็บสิ่งของอย�างอื่นที่ไม�ใช�แว�นกันแดด

. ห�ามทิ้งแว�นกันแดดไว�ในที่ ใส�แว�นกันแดดเม่ือ
จอดรถกลางแดดจัด ความร�อนจะทำให�แว�น
กันแดดเสียหาย

ที่วางแก�วน้ำ
D23A131129-254417BA-3214-47CC-8182-9A8F0C55B921

คำเตือน:

คนขับไม�ควรหยิบหรือวางแก�วในที่วางแก�วน้ำขณะ
ขับขี่ เพื่อให� มีสมาธิเต็มที่ ในการบังคับควบคุมรถ

ข�อควรระวัง:

. หลีกเลี่ยงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันโดย
เฉพาะเมื่อวางแก�วน้ำในที่วางแก�วเพื่อป�องกันไม�
ให�น้ำกระเด็นออกมา ถ�าน้ำร�อน อาจทำให�ท�าน
และผู�โดยสารเป�นแผลลวกพองได�

. วางเฉพาะแก�วที่ทำจากวัสดุอ�อนนุ�มลงในที่วาง
แก�ว เนื่องจากแก�วที่ทำจากวัสดุแข็งอาจเป�น
อันตรายกับท�านในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ด�านหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-22302515-0798-47D5-BC03-97795F02E8AB

JVI1028X

เป�ดที่วางแก�วน้ำด�วยการดึงที่จับ ① ออกจากแผงหน�าป�ด

เก็บที่วางแก�วน้ำเข�าที่เมื่อไม�ใช�

คอนโซลกลาง (รุ�นเบาะนั่งแยกด�านหน�า)
D23A131129-176305EB-F561-4D12-99D4-03CC0ADFFC99

JVI1027X
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แผงหน�าป�ดด�านล�าง (รุ�นเบาะนั่งด�านหน�าแบบ
ยาว)

GUID-EF2EEC34-1611-4D80-8D4D-CC8E7E0E3313

JVI1212X

เบาะนั่งด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้งสำหรับรุ�นดับเบิล
แค็ป)

D23A131129-82BC5D4D-DA40-4805-B5B0-4718375819F3

JVI1242X

ท่ีวางแก�วสำหรับเบาะน่ังด�านหลังติดต้ังอยู�ท่ีบริเวณช�อง
วางเท�าด�านหลัง

ดึงที่วางแก�วลงเพื่อใช�สอย ①

เมื่อไม�ใช�ที่วางแก�ว ให�เก็บเข�าที่เดิม ②

JVI1243X

หากใช�แรงกับที่วางแก�วมากเกินไป ที่วางแก�วอาจพับลงมา
ในตำแหน�งที่ต่ำกว�าปกติ ③ หากเกิดกรณีดังกล�าวข้ึน ให�
ดึ ง ท่ี ว า ง แ ก� ว ก ลั บ ขึ้ น ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง เ ดิ ม ④

ที่ใส�ขวด
D23A131129-61EFB93A-87D5-44A0-BA9E-DFAAA14CFFC7

JVI1241X

ตัวอย�าง
ท่ีใส�ขวดน้ำด�านหน�าและหลัง (ถ�ามีติดต้ัง) อยู�ที่ประตู

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�ที่ใส�ขวดใส�วัตถุอ่ืน ๆ ท่ีอาจกระเด็นออก
มา และทำให�ผู�โดยสารบาดเจ็บได� เมื่อเบรกรถ
อย�างกะทันหัน หรือ เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช�ที่ใส�ขวดสำหรับภาชนะบรรจุน้ำที่เป�ดอยู�

ราวหลังคา (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-A254913F-D72A-475B-BC9B-87AC5AA250F7

JVI1103X

กระจายสัมภาระบนที่เก็บของบนราวหลังคาให�เท�ากันเสมอ
น้ำหนักรวมมากที่สุดคือ 56 กก. (125 ปอนด�) ให�กระจาย
ให�เท�ากัน

คำเตือน:

. ขับรถด�วยความระมัดระวัง เป�นพิเศษ เมื่อ รถ
บรรทุกสัมภาระจนเต็มหรือใกล� เคียงปริมาณ
ความจุ โดยเฉพาะเมื่อสัมภาระส�วนใหญ�อยู�บน
ราวหลังคา

. การบรรทุกของหนักบนราวหลังคาจะส�งผลต�อ
การทรงตัวของรถและการใช�งานระหว�างเปล่ียน
เลนอย�างกะทันหันหรือผิดปกติ

. ควรกระจายน้ำหนักบรรทุกบนราวหลังคาให�
เท�า ๆ กัน

. ห�ามบรรทุกสัมภาระบนราวหลังคาเกินอัตราการ
รับน้ำหนักสูงสุด

Condition:
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. มัดสัมภาระทุกชิ้นให�แน�นหนาด�วยเชือกหรือสาย
ยึดเพ่ือป�องกันการเลื่อนหรือเคล่ือนที่ ในระหว�าง
การหยุดรถอย�างกะทันหันหรือการชน ผู�โดยสาร
อาจได� รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม�ได� จัดเก็บ
อย�างเรียบร�อยและแน�นหนา

ข�อควรระวัง:

ระมัดระวัง เม่ือวางหรือเคลื่อนย�าย ส่ิงของบนราว
หลังคา หากยกสัมภาระจากพ้ืนข้ึนไว�บนราวหลังคา
ได�ไม�สะดวก ให�ใช�บันไดหรือเก�าอี้ต�อขา

ที่เก็บการ�ด (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-32AFDC78-240B-4C55-9EE0-CB43786EDE9F

JVI1240X

สอดการ�ดเข�าไปในที่เก็บการ�ด Ⓐ

D23A131129-9FAD8DB4-278F-4DB9-847D-80BB3C4BAFC1

SIC2872

1. ให�เป�ดแผ�นบังแดดลงมา ① เพื่อบังแดดจากด�านหน�า

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

D23A131129-FA9338D7-11A2-43A6-8438-0B351CFC6054

ข�อควรระวัง:

. ป�ดไฟเมื่อออกจากรถ

. ห�ามเป�ดไฟทิ้งไว�เป�นเวลานานเม่ือเคร่ืองยนต�ไม�
ได�ทำงาน เนื่องจากอาจทำให�แบตเตอรี่หมด

สวิตช�ไฟส�องสว�างภายใน (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-98E7A242-41BF-4789-A1EC-E6A77067A5B5

JVI1037X

① ไฟส�องสว�างภายในสามารถเป�ดได� ไม�ว�าประตูจะอยู�
ตำแหน�งใด ไฟจะดับหลังจากผ�านไประยะหน่ึง
นอกจากสวิตช�กุญแจจะอยู� ท่ีตำแหน�ง “ON” เมื่อ
ประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู�

② สามารถตั้งค�าให�ไฟส�องสว�างภายในทำงานเมื่อ
ประตูเป�ดได� เพื่อป�ดไฟส�องสว�างภายในเม่ือเป�ด
ประตู ให�กดสวิตช� ไฟส�องสว�างภายในจะไม�สว�าง
ขึ้น ไม�ว�าประตูว�าอยู�ในตำแหน�งใด ไฟจะดับเมื่อ
สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง "ON" หรือป�ดและล็อก
ประตูด�านคนขับ ไฟจะดับหลังจากผ�านไประยะหนึ่ง
เมื่อประตูเป�ด

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-41
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2-42 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ไฟคอนโซล (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-BE418176-8CF4-429E-996B-B8C81B5AA92C

JVI1038X

ไฟคอนโซลจะเป�ดเมื่อไฟหรี่และไฟหน�าสว�าง

ไฟอ�านแผนที่
D23A131129-9A3E5C9F-5F2F-4425-8052-22F0EA398925

แบบ A
GUID-6EE2A1AB-A4D0-4841-A834-CEEC7B93BA7C

JVI1039X

กดปุ�มเพื่อเป�ดไฟอ�านแผนที่ กดปุ�มอีกครั้งเพื่อป�ด

แบบ B
GUID-631C4AC0-D45C-48D7-BB40-322070A06A68

SIC4572

ใช�งานสวิตช�ไฟอ�านแผนที่เพื่อเป�ดหรือป�ดไฟอ�านแผนที่
① : ตำแหน�ง ON
② : ตำแหน�ง OFF

สวิตช�ควบคุมไฟอ�านแผนที่ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-C4604864-748A-4907-85B7-53F512975704

SIC4573

สวิตช�ควบคุมไฟอ�านแผนที่มีสามตำแหน�ง: ON ① , OFF
② และตรงกลาง

ตำแหน�ง ON
GUID-4502A2EF-9192-423A-8F0C-9B9C706AFC49

เม่ือสวิตช�อยู�ในตำแหน�ง "ON" ① ไฟอ�านแผนที่จะสว�าง
ขึ้น

ตำแหน�ง OFF
GUID-6BC9F6AB-6F4D-4628-8A64-504F73946DD6

เมื่อสวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง "OFF" ② ไฟอ�านแผนที่จะไม�
สว�าง ไม�ว�าในกรณีใด ๆ

ตำแหน�งกลาง
GUID-615F9055-D7CB-4B94-B976-BB56BFA0D832

เมื่อสวิตช�อยู� ท่ีตำแหน�งกลาง ไฟอ�านแผนท่ีจะสว�างใน
กรณีต�อไปนี้:

. กุญแจถูกถอนออกจากสวิตช�กุญแจ
— สว�างอยู�ครู�หนึ่ง

. ปลดล็อกประตูด�วยการกดปุ�ม “UNLOCK” (รุ�นที่
มี ระบบเป�ดประตู โดยใช�กุญแจ รีโมท) ด�วยสวิตช�
กุญแจในตำแหน�ง “LOCK”
— สว�างอยู�ครู�หนึ่ง

. ประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู�
— เป�ดเมื่อประตูเป�ดอยู� เมื่อป�ดประตู ไฟจะดับลง

ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-CD771C4A-B056-4C39-98B6-0E0DCB44387E

SIC2489

Condition:
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ไฟส�องสว�าง ในห�องโดยสารจะมี สวิตช� สามตำแหน�ง

เมื่อ สวิตช� อย ู� ในตำแหน�ง “ON” ② ไฟส�องสว�าง ใน
ห�องโดยสารจะสว�างขึ้น

เมื่อสวิตช�อยู�ในตำแหน�ง “*” (ประตู) ① ไฟส�องสว�างใน
ห�องโดยสารจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดประตู

ตัวต้ังเวลาของไฟส�องสว�างในห�องโดยสารจะเป�ดไฟค�าง
ไว�ในระยะเวลาครู�หนึ่งเมื่อ:

. กุญแจถูกดึงออกจากสวิตช�กุญแจขณะที่ประตูทุกบาน
ป�ดอยู� (รุ�นที่ไม�มีกุญแจอัจฉริยะ)

. สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF” ขณะที่ประตูทุก
บานป�ดอยู� (รุ�นที่มีกุญแจอัจฉริยะ)

. ปลดล็อกประตูด�านคนขับโดยท่ีกุญแจไม�ได�อยู�ใน
สวิตช�กุญแจ (รุ�นที่ไม�มีกุญแจอัจฉริยะ)

. ปลดล็อกประตูด�านคนขับเม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “LOCK” (รุ�นที่มีกุญแจอัจฉริยะ)

. ปลดล็อกประตูด�วยปุ�ม “UNLOCK” (รุ�นระบบเป�ด
ประตูโดยใช�กุญแจรีโมท)

. ป�ดประตูบานสุดท�ายโดยท่ีกุญแจไม�ได�อยู�ในสวิตช�
กุญแจ (รุ�นที่ไม�มีกุญแจอัจฉริยะ)

ตัวต้ังเวลาของไฟส�องสว�างในห�องโดยสารจะถูกยกเลิก
การทำงานเมื่อ:

. ประตูล็อกด�วยการกดปุ�ม “LOCK” บนรีโมทคอนโทรล
(ถ�ามีติดตั้ง) โดยที่สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF”

. ประตูล็อกได�ด�วยสวิตช�คำ ส่ังที่มือ จับประตู (ถ�ามี
ติด ต้ัง)โดยที่ สวิตช�กุญแจอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

. สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

เมื่อ สวิตช� อยู� ท่ี ตำแหน�ง “OFF” ③ ไฟส�องสว�าง ใน
ห� อ ง โ ด ย ส า ร จ ะ ไ ม� ส ว� า ง ไ ม� ว� า ใ น ก รณี ใ ด ๆ

ไฟอ�านแผนที่ด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-BDBEDFC0-D9C6-412F-B54E-4DD962C48041

SIC3250

กดสวิตช�เพื่อเป�ดไฟอ�านแผนท่ีด�านหลัง กดสวิตช�อีกครั้ง
เพื่อป�ดไฟอ�านแผนที่ด�านหลัง

ไฟกระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-F71B392F-DC48-4C8A-9B29-81919B81501C

SIC3869

เพื่อเป�ดกระจกแต�งหน�า ดึงแผ�นบังแดดลงมา แล�วเป�ดฝา
ป�ดกระจกขึ้น

ไฟกระจกแต�งหน�าจะสว�างขึ้นเม่ือเป�ดฝาป�ดกระจกแต�ง
หน�า เมื่อป�ดฝา ไฟจะดับลง

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
D23A131129-C241DC06-FBF7-4835-95A1-DEC0F43BB5C8

ไฟจะป�ดหลังจากเป�ดไฟท้ิงไว�ครู�หน่ึงเพ่ือป�องกันไฟ
แบตเตอรี่หมด

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-43
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บันทึก
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

D23A131129-ACCC2553-DC55-48E0-B662-29078F813DF5

แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจจะมีมาพร�อมกับตัวกุญแจ บันทึก
หมายเลขกุญแจบนแผ�นหมายเลขกุญแจ/แท็คเหล็ก และ
เก็บไว�ในท่ีท่ีปลอดภัย (เช�น กระเป�าเงิน) ห�ามเก็บไว�ใน
รถยนต� นิส สันไม� ได�บันทึกหมายเลขกุญแจไว� ดัง น้ัน
การบันทึกแผ�นป�ายหมายเลขกุญแจของท�านจึงเป�นส่ิง
สำคัญมาก

ถ�าท�านทำกุญแจทั้งหมดหายและไม�มีกุญแจเดิม จำเป�น
ต�องใช�หมายเลขกุญแจเพ่ือทำกุญแจใหม� ถ�าท�านยังมี
ก ุญแจอยู� ก ุญแจนี้ สามารถทำ ใหม� ได�ที่ ศ ูนย� นิส สัน

กุญแจ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-3A4C05A5-7260-46E0-B4CA-8E941F57CF52

JVP0085X

1. กุญแจหลัก (2)
2. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ (1)

JVP0324X

1. กุญแจหลัก (มีรีโมทคอนโทรล) (2)
2. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ (1)

รถยนต�หน่ึงคันสามารถลงทะเบียนและใช�งานกับกุญแจ
หลักที่มีรีโมทคอนโทรลได�สูงสุด 5 ชุด

กุญแจระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน
(NATS*) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-0232DA76-8001-49B1-A511-7B7B4E425213

JVP0085X

1 กุญแจ NATS (ธรรมดา) (2)
2. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ (1)

JVP0324X

1. กุญแจ NATS (มีรีโมทคอนโทรล) (2)
2. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ (1)

รถยนต�สามารถทำการขับข่ีด�วยกุญแจ NATS ท่ีได�ทำการ
ลงทะเบียนไว� ในระบบ NATS เท�านั้น รถยนต�หนึ่ง คัน
สามารถลงทะเบียนและใช�งานกับกุญแจ NATS ได�สูงสุด
ถึง 5 ชุด กุญแจใหม�ต�องได�รับการลงทะเบียนโดยศูนย�
บริการนิสสันก�อนนำไปใช�กับระบบกุญแจ NATS ในรถของ
ท�าน เนื่องจากขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป�นต�องลบหน�วย
ความจำทั้งหมดในระบบกุญแจ NATS เมื่อต�องลงทะเบียน
กุญแจชุดใหม�ให�แน�ใจว�าได�นำกุญแจ NATS ทุกชุดที่มีไป
ยังศูนย�บริการนิสสัน

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

กุญแจต�าง ๆ

Condition:
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กุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-EC72DF8E-3839-4A10-B653-5A3C21AA4EAA

SPA2502

1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ (1)

คำเตือน:

. กุญแจอัจฉริยะสามารถส�งคล่ืนวิทยุที่สามารถส�ง
ผลต�ออุปกรณ�ไฟฟ�าทางการแพทย�

. หากท�านใช�เครื่องกระตุ�นหัวใจ ท�านควรติดต�อ
สอบถามผู�ผลิตอุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�ในการแพทย�
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนโดยสัญญาณกุญแจ
อัจฉริยะ

รถของท�านจะสามารถใช�งานได�ด�วยกุญแจอัจฉริยะท่ีลง
ทะเบียนไว�ในระบบกุญแจอัจฉริยะของรถท�าน และระบบ
ป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS*) เท�านั้น รถยนต�หนึ่ง
คันสามารถลงทะเบียนและใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะได�
สูงสุดถึง 4 ชุด กุญแจใหม�ต�องได�รับการลงทะเบียนโดย
ศูนย�บริการนิสสันก�อนนำไปใช�กับระบบกุญแจอัจฉริยะ และ
NATS ในรถของท�าน เน่ืองจากขั้นตอนการลงทะเบียน
จำเป�นต�องลบหน�วยความจำ ท้ังหมดในระบบกุญแจ

อัจฉริยะ เม่ือต�องลงทะเบียนกุญแจชุดใหม�ให�แน�ใจว�าได�
นำกุญแจ อัจฉริยะทุกชุด ท่ีมี ไป ยังศูนย� บริการนิส สัน

*: ระบบป�องกันการสตาร�ท

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�านำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย ห�าม
ทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถยนต�

. ให�แน�ใจว�าพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัวในขณะขับ
รถ กุญแจอัจฉริยะเป�นอุปกรณ�ที่ละเอียดอ�อนและ
ติด ตั้ง ตัว ส�ง สัญญาณไว� ภายใน เพ่ือ ไม� ให�
เสียหาย ให�ระวังสิ่งต�อไปนี้

— กุญแจอัจฉริยะกันน้ำ อย�างไรก็ตาม เม่ือ
เป�ยกก็อาจจะเสียหายได� ถ�ากุญแจอัจฉริยะ
เป�ยก ให�เช็ดให�แห�งสนิททันที

— ห�ามงอ ทำตก หรือ นำไปเคาะกับวัตถุอื่น

— หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า −108C
(148F) แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจ
ทำงานได�ไม�ปกติ

— ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ในที่ที่ มีอุณหภูมิ
เ กิ น 60 8C (140 8F ) เ ป� น เ ว ล า นาน

— 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�
เค ร่ือง เ สียง และ เค ร่ือง คอมพิว เตอร�

— ห�ามให�กุญแจอัจฉริยะโดนน้ำ หรือ น้ำเค็ม
และห�ามนำไปล�างในเครื่องซักผ�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
D23A131129-27686E3E-B0BA-4AE2-BC3C-098622CFBBB4

SPA2033

เพื่อถอดกุญแจธรรมดาออกมา ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของ
กุญแจอัจฉริยะ

เพ่ือประกอบกุญแจธรรมดา ให� เสียบเข�าไปในกุญแจ
อัจฉริยะให�แน�น จนกว�าปุ�มล็อกจะกลับมาอยู� ท่ีตำแหน�ง
ล็อก

ใช�กุญแจธรรมดา เพื่อล็อก หรือ ปลดล็อกประตูและฝา
ท�าย (ถ�ามีติดตั้ง) (โปรดดูที่ “ประตู” (หน�า 3-4) และ “ฝา
ท�าย” (หน�า 3-19))

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-3

Condition:
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

D23A131129-31D89129-E8CB-49D1-AFC6-56EC9681D9FC

คำเตือน:

. ให�สังเกตรอบ ๆ 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

. เพ่ือช�วยหลีกเลี่ยงความเส่ียงในการเกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตจากการท่ีรถยนต�และ
หรือระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ รวมทั้งการถูก
กระจกหน�าต�างหนีบหรือการล็อกประตูโดยไม�
ตั้ งใจ ห�าม ปล�อย เด็ก ผ ู� ที่ ต�อง มี ผ ู� อื่น คอย
ช�วยเหลือ หรือสัตว�เล้ียงไว�ตามลำพังในรถของ
ท�าน นอกจากนี้ อุณหภูมิภายในรถที่ป�ดประตูไว�
หมดในวันที่อากาศอบอุ�นจะสามารถสูงขึ้นอย�าง
รวดเร็วจนสามารถก�อให�เกิดความเสี่ยงอย�างมาก
ในการบาด เจ็บหรือถึงแก� ชี วิต แก� ผ ู�คน และ
สัตว�เลี้ยง

การล็อกด�วยกุญแจ
D23A131129-8B237026-903C-4D03-957E-B72E3EA5A527

SPA2588

สำหรับการล็อกประตู ให�เสียบกุญแจธรรมดาลงในช�อง
เสียบกุญแจที่ประตูด�านคนขับ แล�วหมุนกุญแจไปทางด�าน
หน�ารถ ①

สำหรับการปลดล็อกประตู ให�หมุนกุญแจไปทางด�านหลัง
รถ ②

การล็อกด�วยปุ�มล็อกด�านใน
D23A131129-400056F2-0846-4545-85D1-1C86A35F664C

SPA2817

ข�อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านใน ให�แน�ใจว�าไม�ได�
ทิ้งกุญแจหรือกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถ

สำหรับการล็อกประตูหน�า ให�กดปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① จากนั้นให�ป�ดประตู ขณะที่ดึงมือจับประตู
ด�านนอกไว�

สำหรับการล็อกประตูหลัง (ถ�ามีติดตั้ง) ให�ผลักปุ�มล็อก
ด�าน ใน ไป ยัง ตำแหน�ง ล็อก ① จาก นั้น ให� ป�ด ประต ู

สำหรับการปลดล็อก ให�ดึงปุ�มล็อกด�านในไปยังตำแหน�ง
ปลดล็อก ②
สำหรับประตูด�านคนขับ (มีสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า):

เมื่อประตูล็อก ไม�จำเป�นต�องใช�ปุ�มล็อกด�านใน เพียงแค�ดึง
มือจับประตูด�านในเพื่อเป�ดประตูด�านคนขับ

การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

D23A131129-C1BC5CD1-4D66-45B1-AC0C-C52510A64912

SPA2803

เมื่อใช�งานสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (อยู�ตรงประตูด�านคนขับ)
จะล็อกและปลดล็อกประตูทุกบาน

สำหรับการล็อกประตู ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① ในขณะที่ประตูด�านคนขับเป�ดอยู� จากนั้น
ป�ดประตูในขณะที่ดึงมือจับประตูด�านนอกไว� ประตูทุกบาน
จะล็อก

ข�อควรระวัง:

. เม่ือล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ให�
แน�ใจว�าไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามี ติดต้ัง) ถูกทิ้งไว�ใน
รถยนต� และท�านพยายามล็อกประตูโดยใช�สวิตช�
ล็อกประตูไฟฟ�าหลังจากออกจากรถยนต� ประตู
ทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากที่ป�ด
ประตู

สำหรับการปลดล็อก ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยัง
ตำแหน�งปลดล็อก ②

ประตู

Condition:
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ประตูด�านหลัง (รุ�นคิงแค็บ)
GUID-027C3AD1-6893-49AD-A001-C480D6CF93C4

JVP0322X

1. เป�ดประตูคนขับหรือประตูผู�โดยสาร

JVP0321X

2. จากด�านใน ดึงมือจับประตู Ⓐ ไปทางด�านหน�าของ
รถยนต�

JVP0323X

3. เป�ดประตูไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง (รุ�นดับเบิล
แค็ป)

D23A131129-DE2ADFA6-D1FE-4BF4-9A9D-07DC9F6D8457

JVP0279X

ตัวล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลังช�วยป�องกันการเป�ดประตู
หลังโดยไม�เจตนา โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กอยู�ในรถ

เม่ือปุ�มล็อกอยู�ในตำแหน�งล็อก ① ล็อกป�องกันเด็กเป�ด
ประตูหลังจะทำงาน และจะสามารถเป�ดประตูหลังได�จาก
มือจับประตูภายนอกรถเท�านั้น

สำหรับการปลดล็อก เลื่อนปุ�มไปยังตำแหน�งปลดล็อก ②

GUID-09F7F79E-992E-4950-B016-A3D343FC0919

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมทสามารถควบคุมประตูทุก
บานผ�านทางรีโมทคอนโทรล รีโมทคอนโทรลสามารถใช�
งานได�ภายในระยะประมาณ 1 เมตร (3.3 ฟุต) ห�างจากตัว
รถ ระยะทำงานจะขึ้นอยู�กับสภาพแวดล�อมโดยรอบรถ

รถหนึ่งคันจะสามารถใช�งานกับรีโมทคอนโทรลได�สูงสุดถึง
5 ช ุด สำห รับ ข�อม ูล เ ก่ียว กับ การ ซื้ อ และ ใช� งาน
รีโมทคอนโทรลเพิ่มเติม กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

รีโมทคอนโทรลจะไม�ทำงานภายใต� สภาวะต�อ ไปนี้:

. เมื่อรีโมทคอนโทรลกับตัวรถห�างกันเกิน 1 เมตร (3.3
ฟุต) โดยประมาณ

. เมื่อแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลไฟหมด

. เมื่อกุญแจยังเสียบอยู�ในสวิตช�กุญแจ

ข�อควรระวัง:

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�รีโมทคอนโทรล ให�แน�ใจว�า
ไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

. ห�ามมิ ให� รีโมทคอนโทรล ซ่ึง มีอุปกรณ� รับส�ง
สัญญาณไฟฟ�าอยู�ภายในสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำ
เค็ม ซ่ึง จะ ส�ง ผล ต�อ การ ทำงาน ของ ระบบ

. ห�ามทำรีโมทคอนโทรลหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกรีโมทคอนโทรลเข�ากับวัตถุอื่นอย�าง
รุนแรง

. ห�ามวางรีโมทคอนโทรลในบริเวณที่มีอุณหภูมิ
เกิน 608C (1408F) เป�นเวลานาน

ถ�ารีโมทคอนโทรลสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให�
ลบรหัส ID ของรีโมทคอนโทรลชุดน้ันออกจากระบบของ
รถ ซึ่งอาจป�องกันการใช�รีโมทคอนโทรลปลดล็อกรถโดย
ไม�ได� รับอนุญาต สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการลบ
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-5

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท (ถ�า
มีติดตั้ง)

Condition:
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3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

สำหรับข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-18)

การใช�งานระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจ
รีโมท

GUID-AEEF344D-D897-46C0-84FD-B3934F636671

JVP0222X

① ปุ�ม LOCK
② ปุ�ม UNLOCK
③ ไฟแสดงแบตเตอรี่

การล็อกประตู
GUID-366F2691-DCAF-4D8C-902D-0F5253D6A5DF

1. ดึงกุญแจสตาร�ทออก

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-48226AD4-4444-40FD-B291-87D3CECC6ECC

1. กดปุ�ม “UNLOCK” ② บนรีโมทคอนโทรล

2. ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อก

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำสิ่ง
ใด ส่ิงหนึ่ง ต�อ ไป น้ีภายใน 30 วินาที หลัง จากกด ปุ�ม
“UNLOCK” ②
. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง
. เสียบกุญแจลงในสวิตช�กุญแจ

ไฟแสดงแบตเตอรี
G่UID-4F9CC3F0-1407-48F7-8809-8F2A199AB6C8

ไฟแสดงแบตเตอร่ี ③ สว�าง ข้ึน เมื่อท�านกดปุ�ม ใด ๆ
แบตเตอรี่อ�อน หรือ ต�องเปลี่ยนใหม� ถ�าไฟไม�สว�าง สำหรับ
ข�อมูล ท่ี เก่ียวข�อง กับการ เปลี่ยนแบตเตอร่ี โปรดดู ท่ี
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-18)

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
GUID-E0034020-ACFD-4033-B233-6B8EEA7AB85D

เมื่อล็อก หรือ ปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
ขึ้นเพื่อเป�นการยืนยัน

. “LOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหนึ่งครั้ง

. “UNLOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสองครั้ง

D23A131129-36655C14-19F3-4063-B4BE-A5E958C80806

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุอาจส�งผลกระทบต�ออุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�
ในการแพทย� ผ ู� ที่ ใช� เคร่ืองช�วยหายใจควร
สอบถามผู�ผลิตอุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�ในการแพทย�
ถึง ผลก ระ ทบ ท่ี เป�น ไป ได� ก�อน การ ใช� งาน

. กุญแจอัจฉริยะจะส�งคลื่นวิทยุออก เม่ือกดปุ�ม
คลื่นวิทยุอาจมีผลต�อระบบนำทางและการสื่อสาร
ของเคร่ืองบิน ห�ามใช�งานกุญแจอัจฉริยะขณะที่
อยู�บนเครื่องบิน ให�แน�ใจว�าปุ�มจะไม�ถูกกดโดยไม�
ได�ตั้งใจ เมื่อเก็บกุญแจไว�ขณะอยู�บนเครื่องบิน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถล็อกประตูทุกบานด�วยการใช�
ฟ�งก�ชันรีโมทคอนโทรล หรือ ด�วยการกดสวิตช�คำสั่งบน
รถยนต�โดยไม�ต�องหยิบกุญแจออกมาจากกระเป�า ส่ิง
แวดล�อมและ/หรือสภาพในการใช�งานอาจจะมีผลกระทบ
ต�อการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ

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

กุญแจอัจฉริยะจะติดต�อสื่อสารกับรถอยู�ตลอดเวลาเมื่อได�
รับ คลื่น วิทย ุ ก ุญแจ อัจฉริยะ จะ ส�ง คลื่น วิทย ุ อ�อน ๆ
สภาพแวดล�อมอาจรบกวนการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะภายใต�สภาพการใช�งานต�อไปนี้

. เมื่อใช�งานใกล�บริเวณท่ีมีการส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น
เสาส�งคลื่นโทรทัศน� สถานีไฟฟ�า และสถานีวิทยุ

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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. เมื่อ มีการใช�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 หรือ ถูกหุ�มด�วยวัสดุท่ี
เป�นโลหะ

. เมื่อมีการใช�รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุชนิดอื่นใน
บริเวณใกล�เคียง

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�เครื่องใช�ไฟฟ�า เช�น
เครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล

ถ�าเกิดกรณีเหล�านี้ให�แก�ไขสภาพการใช�งานก�อนใช�กุญแจ
อัจฉริยะ หรือ ใช�กุญแจธรรมดาแทน

แบตเตอร่ีจะมีอายุการใช�งานประมาณ 2 ป� แม�ว�าอายุ
การ ใช� งานของ แบตเตอรี่ จะ แตกต�าง กัน ตามสภาพ
การใช�งาน ถ�าแบตเตอร่ีไฟหมด ให�เปล่ียนแบตเตอร่ีใหม�

สำหรับข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-18)

เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู�ตลอดเวลา ถ�า
ท้ิงกุญแจไว�ใกล�อุปกรณ�ท่ีส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น สัญญาณ
จากโทรทัศน� และเคร่ืองคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล อายุ
การใช�งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง

เน่ืองจากพวงมาลัยจะ ล็อกด�วยไฟฟ�า จะไม� สามารถ
ปลดล็อกพวงมาลัยเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”
ได� ถ�าแบตเตอร่ีของรถยนต�หมด ให�ตรวจสอบให�ดีว�า
แบตเตอรี่รถยนต�ยังมีประจุไฟเหลืออยู�

รถยนต�หน่ึงคันสามารถลงทะเบียนและใช�งานกับกุญแจ
อัจฉริยะได�สูงสุดถึง 4 ชุด สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการซื้อ
และใช�งานกุญแจอัจฉริยะชุดใหม� กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

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
(148F) แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงาน
ได�ไม�ปกติ

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกิน
กว�า 608C (1408F) ติดต�อกัน เป�น เวลานาน

. ห�ามใส�กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม�เหล็ก

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คล่ืนแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อ ุปกรณ�
เครื่องเสียง และเครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล

ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให�ลบ
รหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดน้ันออกจากรถ ซึ่งอาจ
ป�องกันการใช� รีโมทคอนโทรลปลดล็อกรถโดยไม�ได� รับ
อนุญาต สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

สามารถเลือกไม�ใช�งานกุญแจอัจฉริยะได� สำหรับข�อมูล
เก่ียวกับการไม�ใช�งานกุญแจอัจฉริยะ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-7

Condition:



(98,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ระยะการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ
D23A131129-729560DD-8205-4DC4-9F2F-DAD351CC5E3A

JVP0312X

ฟ�งก�ชันต�าง ๆ ของกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�ได�เมื่อกุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายในระยะทำงานที่กำหนดจากสวิตช�คำสั่ง ①
เท�านั้น

เมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะไฟหมดหรือมีคลื่นวิทยุที่
แรงใกล�บริเวณใช�งาน ระยะการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะจะแคบลง และกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานไม�
ถูกต�อง

ระยะทำงานอยู�ภายใน 80 ซม. (31.5 นิ้ว) จากสวิตช�คำสั่ง
แต�ละตัว ①

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ใกล�กระจกหรือมือจับประตูมากเกินไป
สวิตช�คำสั่งอาจจะไม�ทำงาน

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ในระยะการทำงาน คนท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช�คำสั่งเพื่อล็อก/ปลดล็อก
ประตูได�

การใช�งานระบบกุญแจอัจฉริยะ
D23A131129-F0B1F0DE-CCA9-43E9-A09A-237106A1A966

SPA2075

ส วิตช� คำ ส่ัง จะ ไม� ทำงาน ภาย ใต� สภาวะ ต�อ ไป นี้ :

. เมื่ อ ก ุญแจ อัจฉริ ย ะ อีก อัน อย ู� ภายใน รถยนต�

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู�หรือป�ดไม�แน�น

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

. เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (การเป�ด/ป�ดประตูด�วยสวิตช�คำสั่งท่ี

มือ จับประตู) สามารถตั้งให�ไม�ทำงานได� (โปรดดู ท่ี “
การตั้งค�า” (หน�า 2-24))

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

. ห�ามดึงมือจับประตูก�อนกดสวิตช�คำส่ังท่ีมือจับ ประตู
จะปลดล็อก แต�จะไม�เป�ด ปล�อยมือจับประตูครั้งหน่ึง
ก�อน แล�วดึงอีกครั้งเพื่อเป�ดประตู

Condition:



(99,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

SPA2333

เม่ือพกกุญแจอัจฉริยะไว� กับตัว ท�านสามารถล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูทุกบานได�โดยการกดสวิตช�คำส่ังท่ีมือจับ
ประตู ① (ประตูด�านคนขับหรือด�านผู�โดยสารหน�า) ภายใน
ระยะการทำงาน

เมื่อท�านล็อก หรือ ปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะ
กะพริบขึ้นเพื่อเป�นการยืนยัน สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่
“การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร” (หน�า 3-13)

การล็อกประต
Dู23A131129-B4FCD40E-8D09-4976-994F-25AB13213F3F

1. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

3. ป�ดประตูทุกบาน

4. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู ① (ประตูด�านคนขับหรือ
ด�านผู�โดยสารหน�า)

5. ประตูทุกบานจะล็อก

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

การป�องกันการล็อก:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพื่อป�องกัน
การล็อกประตู เมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถโดยไม�ตั้งใจ

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว�ในรถยนต� และล็อกประตู
โดยใช�สวิตช� ล็อกประตู ไฟฟ�า หลังจากออกจาก
รถยนต� ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ และ
เสียงเตือนจะดังขึ้นหลังจากประตูป�ด

ข�อควรระวัง:

การป�องกันการล็อกจะไม� ทำงานภายใต� สภาวะ
ต�อไปนี้:

. เมื่อ วาง ก ุญแจ อัจฉริยะ ไว� บน แผง หน�า ป�ด

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในกล�องเก็บของ

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในช�องเก็บของท่ี
ประตู

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�ข�างในหรือใกล�วัตถุที่
เป�นโลหะ

การป�องกันการล็อกอาจทำงานเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�
ภายนอก รถ แต� อย ู� ใกล� กับ ตัว รถ มาก เกิน ไป

การปลดล็อกประตู
D23A131129-1DD71CE6-1253-433C-BB5E-B249A1017F04

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

2. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู ①
3. ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อก

ถ�าดึงมือจับประตูขณะปลดล็อกประตู ประตูอาจจะไม�
ปลด ล็อก ให� ปล�อยมือ จับประตู กลับ เข�าที่ ประต ู จะ
ปลดล็อกได� ถ�าประตูไม�ปลดล็อกหลังจากปล�อยมือจับ
ประตู ให�กดสวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตูเพ่ือปลดล็อกประตู

การล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

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

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
D23A131129-694B9242-4F14-4C6C-A7EF-1DBC79A799B6

เมื่อพบสภาวะท้ังหมดต�อไปน้ีในระยะเวลาหน่ึง ระบบ
ประหยัดไฟแบตเตอร่ีจะตัดการจ�ายไฟเพื่อป�องกันไฟ
แบตเตอรี่หมด

. สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” และ

. ประตูทุกบานป�ด และ

. คันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�นเกียร�อัตโนมัติ)

ไฟเตือนและเสียงเตือน
D23A131129-52B7210C-448C-4D23-B94E-29C54E13C25E

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานท่ีได�รับการออกแบบมา
เพื่อลดการใช�งานที่ไม�ถูกต�องของกุญแจอัจฉริยะและเพ่ือ
ช�วยป�องกันรถจากการถูกโจรกรรม เสียงเตือนภายในและ
ภายนอกรถยนต� และข�อความเตือนจะปรากฏขึ้นในหน�าจอ
ข�อมูลรถยนต�

โปรด ด ู ท่ี วิธี แก�ไข ป�ญหา ท่ี หน�า ถัด ไป และ “หน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� (รุ�นที่มีหน�าจอสี)” (หน�า 2-17)

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-9

Condition:



(100,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ข�อควรระวัง:

เมื่อเสียงเตือนดัง หรือข�อความเตือนปรากฏ ให�แน�ใจ
ว�าตรวจสอบทั้งรถยนต�และกุญแจอัจฉริยะ

Condition:



(101,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น
D23A131129-8566B9C0-7A4A-4F93-A35E-3FE8C23026E2

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช�กุญแจเพื่อดับเครื่องยนต�

การเตือนเลื่อนเกียร�ไปยังตำแหน�ง P (Shift
to Park) ปรากฏขึ้นในหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� และเสียงเตือนภายในดังขึ้นอย�าง
ต�อเนื่องหรือเป�นระยะเวลาสองสามวินาที
(รุ�นเกียร�อัตโนมัติ)

คันเกียร�ไม�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
เสียงเตือนภายในดังขึ้นอย�างต�อเนื่อง (รุ�น
เกียร�อัตโนมัติ)

สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ
“ON”

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อเป�ดประตูด�านคนขับเพื่อออกจากรถยนต� เสียงเตือนภายในดังขึ้นอย�างต�อเนื่อง สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อป�ดประตู หลังจากออกจากรถยนต�

การเตือนไม�มีการตรวจจับกุญแจ (No Key
Detected)ปรากฏบนหน�าจอ เสียงเตือน
ภายนอกดังขึ้น 3 ครั้ง และเสียงเตือนภายใน
ดังขึ้นเป�นเวลาสองสามวินาที

สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ
“ON”

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

ไฟเตือน Shift to Park ปรากฏในหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�และเสียงเตือน
ภายนอกดังอย�างต�อเนื่อง (รุ�นเกียร�
อัตโนมัติ)

สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ
“OFF” และคันเกียร�ไม�อยู�ที่ตำแหน�ง “P”
(จอด)

เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด) และ
กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูหรือปุ�ม
“LOCK” บนกุญแจอัจฉริยะเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นสองสามวินาที
และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อป�ดประตูโดยปุ�มล็อกด�านในอยู�ที่
“LOCK”

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นสองสามวินาที
และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นสองสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

ประตูป�ดไม�สนิท ป�ดประตูให�แน�น

สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูถูกกดก�อนประตูป�ด
กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู หลังจากประตู
ป�ด

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-11

Condition:



(102,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช�กุญแจเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

ไฟเตือนแบตเตอรี่กุญแจต่ำปรากฏขึ้นบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

แบตเตอรี่เหลือน�อย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-18))

ไฟเตือน No Key Detected ปรากฏบน
หน�าจอ และเสียงเตือนภายในดังขึ้นเป�น
เวลาสองสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�กุญแจ
ไฟเตือน Key System Error ปรากฏขึ้นบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

เตือนว�าเกิดการทำงานผิดปกติกับระบบล็อก
พวงมาลัยไฟฟ�า (ถ�ามีติดตั้ง) หรือ ระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที

Condition:



(103,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

การใช�งานระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจ
รีโมท

D23A131129-E7D0CA4D-6DD6-4AFE-932D-D82D33985439

SPA2349

Ⓐ ปุ�ม LOCK
Ⓑ ปุ�ม UNLOCK

ระยะการใช�งาน
D23A131129-5959E3AE-2DFF-4E2E-BDE3-D207B89B5409

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมทจะช�วยให�ท�านสามารถ
ล็อก/ปลดล็อกประตูทุกบาน ระยะทำงานจะขึ้นอยู� กับ
สภาพแวดล�อมโดยรอบของตัวรถ เพ่ือให�แน�ใจว�าใช�งาน
ปุ�มล็อกและปลดล็อกได� ควรอยู�ห�างจากประตูรถยนต�
ประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต)

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมทจะไม�ทำงานภายใต�
สภาวะต�อไปนี้:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

สำหรับข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-18)

การล็อกประต
Dู23A131129-31CB5205-857D-428C-AA5E-34F6B26F8C2F

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

3. ป�ดประตูทุกบาน

4. กด ปุ� ม “ LOCK” Ⓐ บน ก ุญแจ อั จฉริ ย ะ

5. ประตูทุกบานจะล็อก

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

ข�อควรระวัง:

. หลังจากล็อกประตูโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ ให�
แน�ใจว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับ
ประตู

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ ให�แน�ใจว�า
ไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

การปลดล็อกประตู
D23A131129-E8368828-6C46-45BC-A5E3-1FCB244F2D0C

1. กด ปุ�ม “UNLOCK” Ⓑ บน กุญแจ อัจฉริยะ

2. ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อก

การล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกดปุ�ม
“UNLOCK” Ⓑ บนกุญแจอัจฉริยะระหว�างท่ีประตู
ล็อก

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช�กุญแจ

ถ�ามีการกดปุ�ม “UNLOCK” Ⓑ บนกุญแจอัจฉริยะ
ระหว�างช�วงเวลาที่กำหนด ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดย
อัตโนมัติหลังช�วงเวลาที่กำหนดต�อมา

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร
D23A131129-94843816-613A-4053-B67B-10D93D55A1C9

เมื่อล็อก หรือ ปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
และเสียงแตร (เสียงเตือนภายนอก) จะดังข้ึนเพ่ือเป�นการ
ยืนยัน

คำอธิบายต�อไปนี้แสดงการทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
และเสียงแตร/เสียงเตือน เมื่อทำการล็อกหรือปลดล็อก
ประตู

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-13

Condition:



(104,1)
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3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
(ใช�สวิตช�คำสั่ง)

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท
(ใช�ปุ�ม หรือ ) ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง

แตร - หนึ่งครั้ง
ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
แตร - สองครั้ง

Condition:



(105,1)
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D23A131129-29739652-5ED9-4FD5-8F38-8D3466951538

รถยนต�ของท�านมีระบบกันขโมยระบบหนึ่งหรือทั้งหมดดัง
ต�อไปนี้:

. ระบบสัญญาณกันขโมย

. ระบบ ป�องกัน การ ขโมย ของ นิส สัน (NATS*)

*: ระบบป�องกันการสตาร�ท

สภาพความปลอดภัยจะแสดงข้ึนด�วยไฟแสดงระบบกัน
ขโมย

ระบบเตือนกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-E65DC1C3-0170-4689-8FE8-6BBD291A0C08

ระบบสัญญาณกันขโมยมีสัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือน
ถ�าส�วนใดส�วนหนึ่งของรถยนต�ถูกรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
D23A131129-F7A4BE61-F271-46B4-B093-14AA63B7102B

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยติดตั้งอยู�บนแผงหน�าป�ดจะทำงาน
เม่ือไหร� ก็ตามท่ีสวิตช�กุญแจอยู� ในตำแหน�ง “LOCK”,
“OFF” หรือ “ACC” สิ่งนี้ถือว�าเป�นปกติ

วิธีการเป�ดใช�งานระบบ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-B7239390-349E-4365-820C-68BB1239E500

1. ป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

สามารถเป�ดใช�งานระบบได�แม�ว�ากระจกจะเป�ด
อยู�

2. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

3. พกรีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะติดตัวไว� และ
ออกจากรถ

4. ป�ดและล็อกประตูทุกบาน สามารถล็อกประตูด�วย
รีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช�คำสั่งท่ีมือ
จับประตูได� (ถ�ามีติดตั้ง)

5. ยืนยันว�าไฟแสดงระบบกันขโมยสว�างขึ้นมา ไฟแสดง
ระบบกันขโมยจะสว�างขึ้นประมาณ 30 วินาทีและจาก
นั้นกะพริบ ขณะนี้ระบบทำงานแล�ว ถ�าในระหว�างเวลา
30 วินาทีน้ี ประตูถูกปลดล็อกหรือสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON” ระบบจะ ไม� ทำงาน

แม�ผู� ขับข่ีและ/หรือผู�โดยสารจะอยู�ในรถ ระบบจะ
ทำงานเม่ือประตูทุกบานล็อก และสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “LOCK” เม่ือกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON” ระบบจะถูกปลด

การทำงานของระบบสัญญาณกันขโมย
GUID-7D2FE163-57B0-47FF-9A1A-5A59BE19EF13

ระบบกันขโมยของรถยนต�จะให�สัญญาณเตือนดังต�อไปนี้:

. ไฟฉุกเฉินจะกะพริบ และมีเสียงแตรดังเป�นระยะ

. สัญญาณเตือนจะป�ดโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ
30 วินาที อย�างไรก็ตาม สัญญาณเตือนจะเกิดข้ึนอีก
ค รั้ ง ถ� า เ กิ ด ก า ร งั ด แ ง ะ ร ถ ย น ต� ขึ้ น อี ก

สัญญาณเตือนจะทำงานโดย:

. การปลดล็อกประตูโดยไม�ใช�รีโมทคอนโทรล กุญแจ
อัจฉริยะ สวิตช�คำส่ังที่มือจับประตู (ถ�ามีติดตั้ง) หรือ
กุญแจธรรมดา (แม�ว�าประตูถูกเป�ดโดยการปลดปุ�ม

ล็อก ด�าน ใน ประต ู สัญญาณ เตือน จะ ทำงาน)

วิธีการหยุดสัญญาณเตือน
GUID-38681D4E-AD73-4401-983F-6E59F006210B

. สัญญาณเตือนจะหยุดโดยการปลดล็อกประตูโดยการ
กด ปุ�ม “UNLOCK” บน ก ุญแจ อัจฉริยะ เท�า น้ัน

. สัญญาณเตือนจะไม�หยุดถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)
D23A131129-6466DFA7-344C-45EE-BAEF-BADA8E5EC151

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 อาจ เกิดการ รบกวนที่ มี สาเหตุ มาจาก:

. กุญแจ NATS อีกชุดหนี่ง

. เครื่องเก็บค�าผ�านทางอัตโนมัติ

. เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ

. อุปกรณ�ชนิดอื่นที่ส�งสัญญาณคล�ายกัน

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

3. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”
แล�วรอเป�นเวลาประมาณ 10 วินาที

4. ปฏิบัติขั้นที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

5. สตาร�ทเครื่องยนต�

6. ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำจนกว�าจะไม�มีการรบกวนที่อาจ
เป�นไปได�อีก

ถ�าขั้นตอนน้ีทำให�เครื่องยนต�สตาร�ทติดได� นิสสันแนะนำ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-15

ระบบกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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3-16 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ให�วางกุญแจ NATS ท่ีลงทะเบียนแล�วแยกจากอุปกรณ�
อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

การเตือน FCC:
รายละเอียดอุปกรณ�นี้อยู�ในบทที่ 15 ของข�อกำหนด
FCC การทำงานอยู�ภายใต�เง่ือนไขดังต�อไปน้ี: (1)
อุปกรณ�นี้ต�องไม�ก�อให�เกิดสัญญาณรบกวนที่ เป�น
อันตราย และ (2) อุปกรณ�นี้ต�องรับสัญญาณรบกวน
อ่ืน ๆ รวมถึงสัญญาณที่อาจรบกวนการทำงานของ
อุปกรณ�
หมายเหตุ: การเปลี่ยนหรือการดัดแปลงที่ไม�ได�รับ
การยอมรับจากผู� มี ส�วน เก่ียวข�อง อาจทำให� ไม�
สามารถใช�งานอุปกรณ�นี้ได�

ไฟแสดงระบบกันขโมย
D23A131129-EA15431A-E4B2-406E-B918-FC6C45EB7F68

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยติดตั้งอยู�บนแผงหน�าป�ด ซ่ึงแสดง
สถานะของ NATS

ไฟจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “LOCK”
“ACC” หรือ “OFF” ไฟแสดงระบบกันขโมยบ�งชี้ว�าระบบกัน
ขโมยในรถกำลังทำงานอยู�

ถ�า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟนี้จะสว�างค�างอยู� ขณะท่ี
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

ถ�าไฟแสดงระบบกันขโมยสว�างค�างไว� และ/หรือ
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบและซ�อมแซม NATS โดยเร็ว
ที่สุด ให�แน�ใจว�าได�นำกุญแจอัจฉริยะ ทุกชุดที่มีไปยัง
ศูนย�บริการนิสสันเพื่อรับบริการ

D23A131129-8D1A6611-B742-4C67-9DEA-06DF085C8601

คำเตือน:

. ฝากระโปรงหน�าต�องป�ดสนิทและล็อกแน�นก�อน
ขั บ ร ถ ไ ม� เ ช� น น้ั น อ า จ เ ป� น ส า เ ห ต ุ ใ ห�
ฝากระโปรงหน�าเป�ดปลิวออกไปและทำให�เกิด
อุบัติเหตุ

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอน้ำหรือควันออก
มาจากห�องเคร่ืองยนต�เพ่ือหลีกเลี่ยงการได�รับ
บาดเจ็บ

ฝากระโปรงหน�า

Condition:



(107,1)
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การเป�ดฝากระโปรงหน�า
D23A131129-C77E2F1D-60B4-4D2B-B5AC-A9D195216B86

JVP0313X

1. ดึง คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน�า ① ท่ี อย ู� ใต�
แผงหน�า ป�ด จนกระทั่ง ฝาก ระ โปรงหน�า เด�ง ขึ้น

2. จับก�านดึง ② ที่อยู�ระหว�างฝากระโปรงและตะแกรง
หน�าหม�อ และดันก�านดึงด�วยปลายนิ้ว

3. ยกฝากระโปรงหน�าขึ้น

4. ถอดก�านค้ำฝากระโปรงหน�าแล�วเสียบเข�าไปในช�อง
③

ถือ ช้ินส�วนที่ เคลือบ Ⓐ เม่ือถอดหรือ ต้ังก�านค้ำ
ฝากระโปรงหน�าใหม� หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับ
ช้ิน ส�วน เหล็ก ซ่ึง อาจ จะ ร�อน ใน ทันที หลัง จาก
เครื่องยนต�หยุด

การป�ดฝากระโปรงหน�า
D23A131129-8E45C7D5-FF02-4C67-9E5B-AD84F0F3834E

1. ระหว�างท่ีค้ำฝากระโปรงหน�าเอาไว� ให�เลื่อนก�านค้ำ
ฝากระโปรงหน�ากลับไปสู�ตำแหน�งเดิม

2. ค�อย ๆ ลดฝากระโปรงหน�าลงช�า ๆ ให�อยู�ที่ประมาณ
20 ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 นิ้ ว ) เห นือ ท่ี ล็อก
ฝากระโปรงหน�า จากนั้นปล�อยลง

3. ให�แน�ใจว�าล็อกสนิทแล�ว

D23A131129-75C5E040-E470-4D10-8395-5143E2BA5528

คำเตือน:

. น้ำมันเช้ือเพลิงจะติดไฟได�ง�ายและจะระเบิดได�
ภายใต�สภาพบางอย�าง ท�านอาจได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือเป�นแผลไหม�พอง ถ�าใช�งานหรือ
จัดการ กับน้ำมัน เบนซินอย�างไม�ถูกต�อง ดับ
เคร่ืองยนต�และห�ามสูบบุหร่ีหรือปล�อยให�มีเปลว
ไฟหรือประกายไฟใกล�กับตัวรถเม่ือเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงทุกครั้ง

. น้ำมันเชื้อเพลิงอาจอยู�ภายใต�แรงดัน หมุนฝาถัง
ไปคร่ึงรอบแล�วรอจนกระท่ังเสียง “ฟู�” หยุดลง
เพื่อป�องกันไม�ให�น้ำมันเชื้อเพลิงพุ�งออกมาและ
อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บ จากนั้นจึงเป�ดฝาถังออก

. ให�ใช�แต�ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแท�ของ
นิสสันเท�าน้ันเมื่อต�องเปลี่ยนใหม� เน่ืองจากจะมี
วาล�วนิรภัยอยู�ในตัวเพ่ือให�ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
และระบบควบคุมการปล�อยไอเสียทำงานได�อย�าง
ถูกต�อง ฝาถังที่ไม�ถูกต�องจะทำให�ระบบทำงาน
บกพร�องร�ายแรงและอาจทำให�เกิดอันตรายได�

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-17

ฝาป�ดและฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition:



(108,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

3-18 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ�า
มีติดตั้ง)

D23A131129-7D906A5C-3C1D-4861-AE04-D1F167942F05

แบบ A
GUID-6DE7385C-98AB-46D9-A0D5-0A5EE206EB4E

JVP0371X

เพื่อเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง กดสวิตช�เป�ดฝาป�ด
ช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงซึ่งอยู�ด�านล�างของแผงหน�าป�ด

เพื่อล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให�ป�ดฝาจนกระทั่ง
ล็อกอย�างแน�นหนา

แบบ B
GUID-BB99C7B8-7516-42FA-A3A5-C21FCEEEB5D5

JVP0365X

เพื่อเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให�หมุนกุญแจตาม
เข็มนาฬิกา ① เพื่อล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิง ให�
ป�ดฝาและหมุนกุญแจทวนเข็มนาฬิกา ②

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
D23A131129-25C2660B-98FD-4841-8669-3BC0017902DC

แบบ A
GUID-845963BB-55F6-44B0-980C-7FAF6DB1A0DE

JVP0211X

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงเป�นแบบเกลียวล็อกหมุนฟรี
ทางเดียว หมุนฝาถังทวนเข็มนาฬิกา ① เพื่อถอดออก
หมุนฝาถังตามเข็มนาฬิกา ② ให�แน�นจนกระทั่งได�ยินเสียง
เกลียวคลิกมากกว�าสองครั้งหลังจากเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

วางฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงบนท่ีวางฝาป�ด Ⓐ
ระหว�างเติมน้ำมัน

ข�อควรระวัง:

ถ�าน้ำมันเช้ือเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให�ล�างออก
ด�วยน้ำเพื่อไม�ให�สีรถเสียหาย

แบบ B
GUID-AEA692BB-4B07-454D-8D77-B75D8B432045

JVP0370X

เพื่อเป�ดฝาถังช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิง ให�หมุนกุญแจทวน
เข็มนาฬิกา ①

หมุนฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทวนเข็มนาฬิกา ②
หลังจากปลดล็อกฝาถังแล�ว

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเป�นแบบสกรูเกลียวล็อกหมุน
ฟรีทางเดียว หลังจากเติมน้ำมันเช้ือเพลิงแล�ว ให�หมุนฝา
ถังตามเข็มนาฬิกาให�แน�นจนกระท่ังได�ยินเสียงเกลียวดัง
คลิกมากกว�า 2 ครั้ง ฝาถังช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงจะล็อก

Condition:



(109,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

อัตโนมัติเมื่อหมุนจนแน�น
GUID-7598E828-66E0-401D-9295-377BAC92EE43

คำเตือน:

. ในขณะที่ขับรถ ห�ามให�มีคนนั่งในบริเวณที่เก็บ
ของ การเบรกหรือหยุดกระทันหันอาจจะทำให�
เกิดการบาดเจ็บได�

. ห�ามขับรถยนต�โดยที่ฝาท�ายเป�ด

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให�แน�นหนาด�วยเชือกหรือสาย
ยึดเพ่ือป�องกันการเลื่อนหรือเคล่ือนที่ ในระหว�าง
การหยุดรถอย�างกะทันหันหรือการชน ผู�โดยสาร
อาจได� รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม�ได� จัดเก็บ
อย�างเรียบร�อยและแน�นหนา

ฝาท�าย
GUID-29E25652-C5B6-4E82-BB53-B4BFB8F68D1B

การล็อกหรือการปลดล็อกฝาท�าย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-8B782D26-1337-4B50-B57F-4B994BC3DE69

SPA2696

เพื่อล็อกฝาท�าย เสียบกุญแจลงในช�องกุญแจฝาท�าย แล�ว
หมุนไปตามเข็มนาฬิกา ①

เพื่อปลดล็อกฝาท�าย หมุนกุญแจทวนเข็มนาฬิกา ②

สำหรับ ร ุ�น ท่ี ติด ต้ังกุญแจ อัจฉริยะ โปรดดู ท่ี “ก ุญแจ
ธรรมดา” (หน�า 3-3) สำหรับการถอดกุญแจธรรมดา

การเป�ดฝาท�าย
GUID-5F5075AF-FE58-4948-9F2C-C9BD33E40A57

แบบ A:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

SPA1871

เพื่อเป�ดฝาท�าย ดึงมือจับฝาท�าย ① และลดฝาท�ายลง โซ�
รองรับจะยึดให�ฝาท�ายเป�ดไว�

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-19

กระบะบรรทุก (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:



(110,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

3-20 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

แบบ B:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

SPA1872

เพ่ือเป�ดฝาท�าย ดึงก�านจับฝาท�าย ① และลดฝาท�ายลง
โซ�รองรับจะยึดให�ฝาท�ายเป�ดไว�

. น้ำหนักของสัมภาระจะต�องกระจายออกไปบนเพลา
หน�าและเพลาหลังเท�า ๆ กัน

. สัมภาระทั้งหมดควรจะยึดไว�อย�างแน�นหนาด�วยเชือก
หรือสายรัดเพื่อป�องกันจากการเลื่อนหรือการไหลอยู�
ภายในรถ

คำเตือน:

. ห�ามขับรถยนต�โดยที่ฝาท�ายเป�ด

. ในขณะที่ขับรถ ห�ามให�มีคนนั่งในบริเวณที่เก็บ
ของ การเบรกหรือหยุดกระทันหันอาจจะทำให�
เกิดการบาดเจ็บได�

การป�ดฝาท�าย
GUID-E9351376-10E6-4437-AF91-713151402671

เมื่อป�ดฝาท�าย ให�แน�ใจว�าตัวล็อกยึดแน�นหรือก�านยึดแน�น

ขอเกี่ยวยึด (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-E720082F-65C9-4D22-8507-C057BD8EC1DE

JVP0314X

เพื่อความสะดวกสบาย ขอเก่ียวยึด 4 ตัวจะวางอยู�บนด�าน
ในของกระบะบรรทุก ซ่ึงอาจจะใช�ช�วยในการยึดสัมภาระ
บนกระบะบรรทุก

. น้ำหนักของสัมภาระจะต�องกระจายออกไปบนเพลา
หน�าและเพลาหลังเท�า ๆ กัน

. สัมภาระทั้งหมดควรจะยึดไว�อย�างแน�นหนาด�วยเชือก
หรือสายรัดเพื่อป�องกันจากการเลื่อนหรือการไหลอยู�
ภายในรถ

ระบบช�องรัดสัมภาระ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-B4F9BFB5-35A2-40A9-A77A-5854819ED0FE

คำเตือน:

. ให�ติดต้ัง และ ยึดตัวล็อกเชือกผูกรัดสัมภาระลง
ในระบบช�องรัดสัมภาระให�ถูกต�อง ห�ามใช�เชือก
หรือสายยึดมัดเข�าท่ีร�องโดยตรง หากไม�ติดตั้ง
ตัวล็อกเชือกผูกรัดสัมภาระอย�างถูกต�อง หรือใช�
เชือกหรือสายยึดมัดเข�าที่ร�องโดยตรง อาจทำให�
จัดเก็บสัมภาระอย�างเรียบร�อยไม�ได� ในระหว�าง
การหยุดรถอย�างกะทันหันหรือการชน ผู�โดยสาร
อาจได� รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม�ได� จัดเก็บ
อย�างเรียบร�อยและแน�นหนา

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให�แน�นหนาด�วยเชือกหรือสาย
ยึดเพ่ือป�องกันการเลื่อนหรือเคล่ือนที่ ในระหว�าง
การหยุดรถอย�างกะทันหันหรือการชน ผู�โดยสาร
อาจได� รับบาดเจ็บจากสัมภาระท่ีไม�ได� จัดเก็บ
อย�างเรียบร�อยและแน�นหนา

. ห�าม วางสัมภาระ ให� ส ูง กว�าพนัก พิงหลัง ใน
ระหว�างการหยุดรถอย�างกะทันหันหรือการชน
ผู�โดยสารอาจได�รับบาดเจ็บจากสัมภาระท่ีไม�ได�
จัดเก็บอย�างเรียบร�อยและแน�นหนา

. การบรรทุกน้ำหนักเกินไม�เพียงจะทำให�อายุ
การใช�งานของรถยนต�และยางสั้นลง แต�ยังอาจ
ทำให�บังคับทิศทางรถยนต�อย�างปลอดภัยไม�ได�
และทำให� ระยะ เบรกยาว ข้ึน อาจทำให� ยาง
เสียหายก�อนเวลาอันควร ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บร�ายแรงได� ความเสียหายที่เกิด
จากการบรรทุกน้ำหนักเกินไม�อยู� ในเงื่อนไข
การรับประกัน

Condition:



(111,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

. ห�ามติดต้ังอุปกรณ�ตกแต�งเหนือช�องว�างระหว�าง
ช�องด�านหน�าและช�องด�านหลัง มิเช�นน้ัน อาจ
ทำให�โครงสร�างด�านหลังผิดปกติในการชนบาง
แบบ ซ่ึง จะ ทำให� เกิด การ บาด เจ็บ ร�าย แรง

ระบบช�องรัดสัมภาระทำให�สามารถเลื่อนตัวล็อกเชือกผูกรัด
สัมภาระบนกระบะให�อยู� ในตำแหน�งที่ เหมาะกับการรับ
โหลด

ต�องติดต้ังตัวล็อกเชือกผูกรัดสัมภาระอย�างถูกต�อง ให�ตัว
ยึดเข�ากับ ซ่ีรางอย�างเหมาะสม ถ�าตัวล็อกเชือกผูกรัด
สัมภาระอยู�ไม�ตรงกับซี่ราง จะไม�สามารถขันให�แน�นได�
ต�องขันสลักเกลียวตรงกลางตัวล็อกให�แน�น

ตรวจสอบความแน�นของตัวล็อกเชือกผูกรัดสัมภาระเป�น
ระยะระหว�างการเดินทาง เพื่อให�แน�ใจว�าสลักเกลียวกลาง
ไม�หลวม

JVP0357X

① ช�องด�านข�าง

ติดตั้งตัวล็อกเชือกผูกรัดสัมภาระดังนี้:

1. คลายสลักเกลียวกลางออกให�สุด

JVP0358X

2. เสียบตัวล็อกลงในช�อง โดยให�ตั้งฉากกับช�องตามท่ี
แสดงในภาพ แล�วหมุนตัวล็อกตามเข็มนาฬิกาไป 90º
แล�วเลื่อนไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

JVP0359X

3. จัดตำแหน�งตัวล็อกให�ปุ�มด�านล�างวางอยู�ในซี่ของช�อง
ได�สนิท

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-21

Condition:



(112,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

3-22 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

JVP0360X JVP0362X

4. ไม�ควรมีช�องว�างระหว�างด�านล�างของตัวล็อก และ
ด�าน บน ของ ช�อง ขัน สลักเกลียว กลาง ให� แน�น

JVP0361X

ข�อควรระวัง:

. ติด ตั้ ง ตั ว ล็อก เพียง อัน เ ดียว ต�อ ห น่ึง ช�อง

. การใส�น้ำหนักที่ทำมุมกับตัวล็อก มากกว�า 458

หรือมีน้ำหนักมากกว�า 90 กก. (200 ปอนด�)
อาจทำให�ช�อง หรือกระบะเสียหายได�

Condition:



(113,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

สปอร�ตบาร� (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-7FEF97E3-3564-4B61-AC36-7A398C95E01A

JVP0406X

ข�อควรระวัง:

อย�าบรรทุกสิ่งของบนสปอร�ตบาร�ดังตัวอย�างที่แสดง
ในรูป สปอร�ตบาร� เป�นอุปกรณ�เสริมที่มีไว� เพื่อการ
ตกแต�ง ไม�ได�รับการออกแบบมาเพื่อรองรับและยึดน้ำ
หนัก ของ วัตถ ุ ที่ มี แรง ดึง และ แรง กด ใน ตัว เอง

D23A131129-8A7BE58E-154C-4BBC-95D3-B8F9DB5246CA

การปรับพวงมาลัย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-17E1EB4D-33E7-4641-8593-841D1033EB28

คำเตือน:

ห�ามปรับพวงมาลัยขณะขับขี่เพื่อให�คนขับมีสมาธิเต็ม
ที่ในการบังคับควบคุมรถ

SPA2225

ดึงคันล็อกลง ① และปรับพวงมาลัยขึ้นหรือลง ② และจน
กระทั่งได�ตำแหน�งที่ต�องการ

ดึงคันล็อกกลับจนสุด ③ เพื่อล็อกพวงมาลัยให� เข�า ท่ี

D23A131129-7FC36ADA-46BB-4890-BDD2-D75687834708

คำเตือน:

ปรับตำแหน�งของกระจกทั้งหมดก�อนขับรถ ห�ามปรับ
กระจกขณะ ขับข่ี เพื่อ ให� คนขับ มี สมาธิ เต็มที่ ใน
การบังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
D23A131129-3D311780-23D0-4B3C-AF4C-8B38BCD0F0BB

ขณะที่จับกระจกมองหลังเอาไว�ให�ปรับมุมกระจกจนกระทั่ง
ได�ตำแหน�งที่ต�องการ

SPA2447

แบบปรับกันแสงสะท�อนด�วยตนเอง
D23A131129-69390AAA-15FF-4756-90E5-258C9D86F713

SPA2143

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-23

พวงมาลัย กระจกต�าง ๆ

Condition:



(114,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

3-24 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ดึงคันปรับ ① เมื่อแสงสะท�อนจากไฟหน�าของรถที่ขับตาม
มาข�างหลังส�องรบกวนสายตาขณะขับรถในเวลากลางคืน

ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพื่อให�มองเห็นด�านหลังได�
อย�างชัดเจน

แบบปรับกันแสงสะท�อนอัตโนมัติ
D23A131129-6F103A5E-198A-40B3-BAD0-E4628D528631

SPA2162

กระจกมองหลังได� รับการออกแบบให�สามารถเปล่ียน
ลักษณะการสะท�อนตามความสว�างของไฟหน�ารถที่ขับตาม
หลังมาโดยอัตโนมัติ

ระบบปรับกันแสงสะท�อนจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อกด
สวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON”

เมื่อระบบถูกเป�ด ไฟแสดง Ⓑ จะสว�างและแสงสะท�อนไฟ
หน�าของรถที่ขับอยู�ด�านหลังท�านจะลดลง

กดสวิตช� Ⓐ เป�นเวลา 3 วินาทีเพื่อทำให�กระจก
มองหลังทำงานปกติและไฟแสดงจะป�ด กดสวิตช�
อีก ครั้ง เป�น เวลา 3 วินาที เ พ่ือ เป�ด ให� ระบบทำงาน

อย�าแขวนวัตถุ ใด ๆ บนกระจกหรือทาน้ำยา เช็ด
กระจก การกระทำเช�นนั้นจะลดความไวของเซ็นเซอร�
Ⓒ เป�นผลทำให�การทำงานไม�เหมาะสม

สำหรับการทำงานของเข็มทิศ โปรดดูที่ “เข็มทิศ (ถ�ามี

ติดตั้ง)” (หน�า 2-8)

กระจกมองข�าง
D23A131129-A58F5C79-53BB-4B4C-99AE-FA7AA426C90E

คำเตือน:

. ห�ามจับกระจกมองข�างขณะกระจกเคลื่อนไหว
เนื่องจากอาจจะหนีบ น้ิวของท�าน หรือ ทำให�
กระจกเสียหายได�

. ห�าม ขับ รถ โดย กระจก มอง ข�าง ยัง พับ อย ู�
เน่ืองจากเป�นการลดทัศนวิสัยด�านหลังและทำให�
เกิดอุบัติเหตุได�

. วัตถุที่ เห็นในกระจกมองข�าง อาจจะดูใกล�กว�า
ความจริง (ถ�ามีติดตั้ง)

. ขนาดและระยะห�างของภาพในกระจกมองข�างจะ
ไม�ตรงกับความเป�นจริง

การปรับตั้ง
D23A131129-6CD14C69-6323-4940-BD8D-C96CE05BE1D2

แบบปรับตั้งด�วยตัวเอง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVP0407X

กระจกมองหลังด�านนอกสามารถขยับได�ทุกทิศทางเพื่อให�
มองภาพด�านหลังได�ดีขึ้น

แบบควบคุมด�วยสวิตช�:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVP0326X

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

1. หมุนสวิตช�เพื่อเลือกกระจกซ�าย (L) หรือขวา (R) ①
2. ปรับกระจกแต�ละข�างด�วยการกดสวิตช�จนกระทั่งได�

ตำแหน�งที่ต�องการ ②

ไล�ฝ�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-8DA51831-C7BB-463B-A832-E0FD93E2F338

กระจกมองข�างจะร�อนเม่ือสวิตช�ไล�ฝ�ากระจกหลังทำงาน

Condition:
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การพับกระจก
D23A131129-C551A3E7-B939-41F3-A08E-85B4352893EF

แบบปรับตั้งด�วยตัวเอง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

SPA1829

พับกระจกมองข�างลง โดยดัน ไปด�านหลังของ ตัว รถ

แบบควบคุมด�วยสวิตช�:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVP0327X

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติเม่ือกดสวิตช�พับกระจก
มองข�างลง สำหรับการเป�ดกระจกให�กดสวิตช�อีกครั้ง

ข�อควรระวัง:

การกดสวิตช�ให�กระจกมองข�างพับ/เป�ดออกอย�าง
ต�อ เนื่อง จะ เป�น สาเหตุ ทำให� สวิตช� หย ุดทำงาน

กระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-10CA0FE3-AB2E-485E-8594-B07AED9965F2

SIC3869

ในการใช�งานกระจกแต�งหน�าด�านหน�า ให�ดึงแผ�นบังแดด
ลงมา และดึงฝาป�ดกระจกขึ้น

D23A131129-13486B6E-8238-4DF0-9F9B-1B1BA4711EA7

คำเตือน:

. อย�าขับรถขณะเข�าเบรกมือ จะทำให�เบรกมี
ความร�อนสูงผิดปกติและทำงานผิดพลาด และจะ
นำไปสู�การเกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามปล�อยเบรกมือจากนอกรถ ถ�ารถไหลจะไม�
สามารถ เหยียบ แป�น เบรก และ จะทำให� เกิด
อุบัติเหตุได�

. ห�ามใช�คัน เกียร�แทนเบรกมือ เมื่อจอดรถ ให�
แน�ใจว�าได�เข�าเบรกมือจนสุดแล�ว

. เพ่ือช�วยหลีกเลี่ยงความเส่ียงในการเกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตจากการที่รถยนต�และ/
หรือระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยเด็ก ผู�ที่
ต�องมีผู� อ่ืนคอยช�วยเหลือ หรือสัตว�เลี้ยงไว�ตาม
ลำพังในรถของท�าน นอกจากนี้ อุณหภูมิภายใน
รถที่ป�ดประตูไว�หมดในวันที่อากาศอบอุ�นจะสูงขึ้น
อย�างรวดเร็วจนสามารถก�อให� เกิดความเส่ียง
อย�างมากในการบาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตแก�ผู�คน
และสัตว�เลี้ยง

SPA2110

เพื่อใช�งานเบรกมือ ให�ดึงก�านเบรกมือขึ้น ①

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-25

เบรกมือ

Condition:
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3-26 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

เพื่อปล�อยเบรกมือ ให�เหยียบแป�นเบรกและค�างไว� ดึงก�าน
เบรกมือข้ึนเล็กน�อย แล�วกดปุ�ม ② และเลื่อนก�านเบรกมือ
ลงให�สุด ③

ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกดับลงแล�ว

Condition:
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4 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และ
ระบบโทรศัพท�

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .................................................... 4-2
หน�าจอกล�องมองหลัง (ถ�ามีติดตั้ง) .............................................. 4-2

วิธีอ�านเส�นที่แสดงบนหน�าจอ ................................................. 4-3
ความแตกต�างระหว�างระยะห�างในจอ และระยะห�างจริง ................ 4-3
วิธีการปรับหน�าจอ ............................................................... 4-4
ข�อแนะนำในการใช�งาน ........................................................ 4-4

ช�องลม .................................................................................. 4-5
ช�องลมกลาง ...................................................................... 4-5
ช�องลมด�านข�าง .................................................................. 4-5
ช�องลมด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง) ................................................. 4-5

ระบบปรับอากาศ ...................................................................... 4-6
ข�อแนะนำในการใช�งาน (รุ�นที่มีเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ) .......... 4-6
ระบบปรับอากาศ ................................................................. 4-7
ระบบปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได� (แบบ A) ......................... 4-8
ระบบปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได� (แบบ B) ....................... 4-11
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ .................................................. 4-13
การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ............................................ 4-15

ระบบเครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง) .................................................. 4-15
ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง .................................. 4-15
เสาอากาศ ..................................................................... 4-22
วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (แบบ A) ............................. 4-23
วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (แบบ B) ............................. 4-29
วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (แบบ C) ............................. 4-35
ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus) .................... 4-41
แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX) ............................................ 4-42
การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
CD/หน�วยความจำ USB .................................................... 4-42
สวิตช�บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง) ....... 4-42

โทรศัพท�ที่ใช�ในรถยนต� และ วิทยุ CB ........................................ 4-43
ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®
(รุ�นที่มีหน�าจอสี ไม�ติดตั้งระบบนำทาง) ...................................... 4-44

ข�อมูลระเบียบข�อบังคับ ..................................................... 4-45
การใช�ระบบ ................................................................... 4-45
การตั้งค�า Bluetooth® ...................................................... 4-47

Condition:
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4-2 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

D23A131129-B34AAD47-D464-4320-8D14-7C930DB50A7C

คำเตือน:

. ไม�ควรปรับปุ�มควบคุมระบบปรับอากาศ หรือ
ระบบเครื่องเสียงขณะขับรถ เพื่อให�มีสมาธิเต็มที่
ในการควบคุมรถ

. ถ�าพบว�ามีวัตถุแปลกปลอมเข�ามาในอุปกรณ�ของ
ระบบ มีน้ำเข�าระบบ หรือมีควัน หรือไอ ออกมา
จากระบบ หรือสังเกตเห็นการทำงานท่ีผิดปกติ
ใด ๆ ให�หยุดการใช�ระบบนั้นทันที และติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสันท่ีใกล�ที่สุด หากไม�ใส�ใจกับ
สภาพที่กล�าวมาอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม�
หรือไฟช็อตได�

. ห�ามถอดแยกชิ้นส�วนหรือดัดแปลงระบบ หากทำ
เช�นน้ัน อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม� หรือไฟ
ช็อตได�

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�งานระบบเมื่อเครื่องยนต�ไม�ได�ทำงานเป�นเวลา
นาน เพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

D23A131129-3CFB913B-C08F-4BCF-BC85-50F449ABAEC9

เมื่อคันเกียร�ถูกเลื่อนไปที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) หน�าจอ
จะแสดงมุมมองด�านหลังของรถยนต�

ระบบถูกออกแบบเพื่อการช�วยเหลือคนขับในการตรวจจับ
วัตถุขนาดใหญ�ท่ีอยู�กับท่ีเพ่ือช�วยหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ที่อาจเกิดกับรถยนต� ระบบจะไม�ตรวจจับวัตถุเล็ก ๆ ที่อยู�ใต�
กันชนและอาจจะไม�ตรวจพบวัตถุที่อยู�ใกล�กับกันชนหรือบน
พื้น

คำเตือน:

หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�หน�าจอกล�องมองหลังอย�างถูกต�องจะส�งผลให�เกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก�ชีวิต

. หน�าจอกล�องมองหลังจะช�วยให�สะดวกขึ้น แต�ไม�
ได�ทดแทนการถอยหลังที่ถูกต�อง ควรจะหันไปดู
และมองออกไปนอกกระจกหน�าต�างเสมอ และ
มองกระจกเพ่ือให�แน�ใจว�าปลอดภัยที่จะถอยรถ
ก�อนเคลื่อนรถยนต� ถอยหลังอย�างช�า ๆ เสมอ

. ระบบถูกออกแบบเพื่อการช�วยเหลือคนขับในการ
แสดงวัตถุขนาดใหญ�ที่อยู�กับที่ด�านหลังของ
รถยนต� โดยตรง เ พ่ือ ช�วย เหลือ หลีก เ ล่ียง
ค ว า ม เ สี ย ห า ย ท่ี อ า จ เ กิ ด กั บ ร ถ ย น ต�

. ระบบไม�สามารถลบจุดบอดได�ทั้งหมดและอาจจะ
ไม�แสดงวัตถุทุก ๆ ชิ้น

. จะไม�สามารถมองเห็นใต�กันชน และบริเวณมุม
ของ กันชน จาก หน�า จอ กล�อง มอง หลัง ได�
เน่ืองจากมุมการมองเห็นท่ีจำกัด ระบบจะไม�
แสดงวัตถุ เล็ก ๆ ที่อยู� ใต� กันชนและอาจจะไม�
แสดง วัตถ ุ ที่ อย ู� ใกล� กับ กันชน หรือ พ้ืน บน

. วัตถุท่ีเห็นในหน�าจอกล�องมองหลังจะแตกต�าง
จากระยะทางจริง เน่ืองจากใช� เลนส�มุมกว�าง

. วัตถุที่เห็นในหน�าจอกล�องมองหลังจะเห็นตรงกัน
ข�ามกับการมองในกระจกมองหลัง และกระจก
มองข�าง

. ให�แน�ใจว�าฝาท�ายท�ายป�ดแน�น เม่ือถอยหลัง

. ห�าม วางสิ่งของ ไว� บนกล�องมองหลัง กล�อง
มองหลัง จะติดตั้ง อย ู� ที่ ด�าน บนของฝาท�าย

. เมื่อล�างรถยนต�ด�วยน้ำแรงดันสูง ให�แน�ใจว�าไม�
ได�ฉีดที่บริเวณรอบ ๆ กล�อง ไม�เช�นนั้น น้ำอาจ
เข�าไปในตัวกล�อง เป�นสาเหตุทำให�น้ำควบแน�น
บนเลนส� เกิดการทำงานผิดปกติ ไฟไหม� หรือไฟ
ฟ�าช็อตได�

. อย�ากระแทกกล�อง เน่ืองจาก เป�นอุปกรณ�ที่
ละเอียดอ�อน มิเช�นนั้น อาจทำให�ทำงานผิดปกติ
หรือทำให�เสียหาย เป�นผลให�เกิดไฟไหม�หรือไฟ
ฟ�าช็อต

ข�อควรระวัง:

ห�ามขูดเลนส�ของกล�อง เมื่อเช็ดฝุ�นหรือหิมะออกจาก
เลนส�

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย หน�าจอกล�องมองหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:



(119,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

วิธีอ�านเส�นที่แสดงบนหน�าจอ
D23A131129-69BCFBFF-210C-4E9F-AE25-45A9D2F81450

SAA2776

เส�นที่แสดงความกว�างของรถยนต� และระยะห�างจากวัตถุ
โดยอ�างอิงจากเส�นของกันชน Ⓐ จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ

เส�นแสดงระยะห�าง:

แสดงระยะห�างจากตัวถังรถยนต�

. เส�นแดง ①: ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)

. เส�นเหลือง ②: ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)

. เส�นเขียว ③: ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)

. เส�นเขียว ④: ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส�นบอกความกว�างรถยนต� ⑤:

แสดงความกว�างของรถยนต�เมื่อถอยหลัง

การตั้งค�าเส�นแสดง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-240D2D2B-904E-4D2E-83DB-C3B6E59F2BE0

เมื่อหน�าจอกล�องมองหลังแสดงขึ้น สามารถเป�ด/ป�ดเส�น
แสดงความกว�างของรถยนต� และเส�นแสดงระยะทางได�
โดยกดปุ�ม CAMERA

ความแตกต�างระหว�างระยะห�างในจอ และ
ระยะห�างจริง

D23A131129-1D951CEB-F579-4966-A4E2-5B3E688562F5

เส�นแสดงระยะห�างและเส�นบอกความกว�างของรถยนต�
สามารถใช�เพื่ออ�างอิงเท�านั้นเมื่อรถยนต�อยู�บนระดับพื้นผิว
ที่ราบเรียบ ระยะห�างบนหน�าจอใช�สำหรับการอ�างอิงเท�านั้น
และอาจจะแตกต�างจากระยะห�างที่แท�จริงระหว�างรถยนต�
และวัตถุที่แสดงบนหน�าจอ

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
D23A131129-5EB20995-EDAB-4CAD-9A09-281F884EE927

JVH0893X

เมื่อถอยหลังขึ้นทางลาด เส�นแสดงระยะห�าง และเส�น
แสดงความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาใกล�กว�าระยะ
ห�างจริง ตัวอย�างเช�น หน�าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ท่ี
ตำแหน�ง Ⓐ แต�ระยะห�าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางลาดคือ
ที่ตำแหน�ง Ⓑ พึงระลึกไว�ว�าวัตถุใด ๆ ที่อยู�บนทางลาดจะ
อยู�ไกลกว�าที่แสดงขึ้นบนหน�าจอ

การถอยหลังลงทางลาดชัน
D23A131129-873A9F87-F191-4ECF-81EA-C16EBE93E44C

JVH0894X

เมื่อถอยหลังลงทางลาด เส�นแสดงระยะห�างและเส�นแสดง
ความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาไกลกว�าระยะทางจริง

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-3

Condition:



(120,1)
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4-4 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

ตัวอย�างเช�น หน�าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน�ง Ⓐ
แต�ระยะห�าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางลาดคือท่ีตำแหน�ง
Ⓑ พึงระลึกไว�ว�าวัตถุ ท่ีอยู�บนทางลาดจะอยู�ใกล�กว�าท่ี
แสดงขึ้นบนหน�าจอ

การถอยหลังใกล�กับวัตถุที่ยื่นเข�ามา
D23A131129-C325ADAF-DDE4-4FEE-9CBA-1FF7880E0E17

JVH0896X

รถยนต�อาจดูเหมือนจะถอยพ�นวัตถุที่อยู�บนหน�าจอ อย�างไร
ก็ตาม รถยนต�อาจชนกับวัตถุได� ถ�าส�วนท่ีย่ืนเข�ามาอยู�
สูงกว�าเส�นทางที่ถอยจริง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข�ามา
D23A131129-4445394E-6B6A-4CB6-8B9E-6E1E5421D96B

JVH0895X

ตำแหน�ง Ⓒ แสดงขึ้นบนจอจะไกลกว�าตำแหน�ง Ⓑ
อย�างไรก็ตาม ตำแหน�ง Ⓒ ท่ีจริงแล�วระยะห�างเท�ากับ
ตำแหน�ง Ⓐ รถยนต�อาจชนเข�ากับวัตถุได� เม่ือถอยไปท่ี
ตำแหน�ง Ⓐ ถ�าส�วนท่ีย่ืนเข�ามาอยู�สูงกว�าเส�นทางท่ีถอย
จริง

วิธีการปรับหน�าจอ
D23A131129-4A4CC68B-5D78-4DF8-A648-700689845C2C

การปรับตั้งหน�าจอ
GUID-4800F9C5-8EDB-47C0-8998-93B814F44C6B

JVH0653X

1. กดปุ�ม ENTER/SETTING ②
2. หมุนปุ�มหมุน TUNE·FOLDER ① เพื่อเลือกหัวข�อ

“Brightness” หรือ “Contrast”

3. กดปุ�ม ENTER/SETTING ②
4. ปรับระดับโดยใช�ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER ① แล�วกด

ปุ�ม ENTER/SETTING ② เพื่อ ยืนยันการปรับ ต้ัง

หมายเหตุ:

อย�าปรับความสว�างหรือความเข�มของหน�าจอกล�อง
มองหลังในขณะที่รถยนต�กำลังแล�น

ข�อแนะนำในการใช�งาน
D23A131129-96C76C8D-C6E0-46C3-98CB-171E224A38D4

. เม่ือคันเกียร�ถูกเลื่อนไปยังตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)
หน�าจอจะเปลี่ยนเป�นโหมดหน�าจอกล�องมองหลังโดย
อัตโนมัติ อย�างไรก็ตาม ยังคงได�ยินเสียงวิทยุอยู�

. อาจจะต�องใช�เวลาจนกว�าหน�าจอกล�องมองหลังหรือ
หน�าจอปกติจะแสดง หลังจากเลื่อนคันเกียร�ไปยัง “R”
(ถอยหลัง) จากตำแหน�งอื่น ๆ หรือไปยังตำแหน�ง

Condition:



(121,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

อ่ืน ๆ จาก “R” (ถอยหลัง) วัตถุอาจจะบิดเบือนชั่ว
ขณะจนกระทั่งหน�าจอกล�องมองหลังแสดงขึ้นจนหมด

. เม่ืออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน�าจออาจไม�แสดง
วัตถุขึ้นมาอย�างชัดเจน ซ่ึงไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. เมื่อมีแสงสว�างจ�าส�องตรงมาที่กล�อง วัตถุอาจแสดง
ขึ้นมาบนหน�าจอไม� ชัดเจน ซ่ึง ไม�ใช� การทำงาน
ผิดปกติ

. อาจเห็นเส�นแนวตั้งบนวัตถุ ท่ีแสดงบนหน�าจอ ซ่ึง
เกิดขึ้นเนื่องจากแสงไฟสว�างมากที่สะท�อนจากกันชน
ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. หน�าจออาจกะพริบในแสงไฟฟลูออเรสเซนส� ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ

. สีของวัตถุบนหน�าจอกล�องมองหลังอาจแตกต�างจากสี
ของวัตถุจริงเล็กน�อย

. วัตถุบนหน�าจออาจแสดงขึ้นไม�ชัดเจนในที่มืดหรือ
ตอน กลาง คืน ซึ่ ง ไม� ใช� ก า ร ทำงาน ผิด ปกติ

. ถ�ามี เศษฝุ�น น้ำฝน หรือหิมะติดบนกล�อง หน�าจอ
กล�องมองหลังอาจไม�แสดงวัตถุบนจออย�างชัดเจน ให�
ทำความสะอาดกล�อง

. ห�ามใช�แอลกอฮอล� เบนซิน หรือ ทินเนอร�ทำ
ความสะอาดกล�อง เพราะ จะทำให� เปลี่ยน สี ทำ
ความสะอาดกล�องด�วยผ�าท่ีชุบสารทำความสะอาด
อ ย� า ง อ� อ น แ ล� ว เ ช็ ด ใ ห� แ ห� ง ด� ว ย ผ� า แ ห� ง

. ห�ามทำให�กล�องเสียหายเน่ืองจากจะมีผลกระทบกับ
หน�าจออย�างมาก

. ห�ามใช�แว็กซ�บนหน�าจอกล�อง เช็ดแว็กซ�ออกด�วยผ�า
สะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย�างอ�อนที่ผสมน้ำ

D23A131129-8F206902-B1E0-4EE3-A75B-965E3A845AF0

ช�องลมกลาง
D23A131129-F72A1997-8A5D-4519-BE35-AD1AEE64A361

JVH0887X

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อนปุ�ม
หมุนตรงกลาง (ขึ้น/ลง, ซ�าย/ขวา) จนกระทั่งได�ตำแหน�ง
ที่ต�องการ

ช�องลมด�านข�าง
D23A131129-EA989714-8ECE-4195-8068-E54557C6D0BF

SAA3126

ปรับทิศทางการไหลของของลมที่ออกจากช�องลมโดยการ
เป�ด การป�ด หรือการหมุน

ช�องลมด�านข�างสามารถใช�เป�นไล�ฝ�ากระจกด�านข�างได�

ช�องลมด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-7E21A5F6-AE3B-4282-B490-8B2F3A903698

JVH0940X

เป�ด/ป�ดช�องลมโดยเลื่อนปุ�มควบคุมไปด�านใดด�านหนึ่ง

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมป�ด การเลื่อนปุ�ม
ควบคุมไปทางด�านนี้จะเป�นการป�ดช�องลม

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมเป�ด การเลื่อนปุ�ม
ควบคุมไปทางด�านนี้จะเป�นการเป�ดช�องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อนปุ�ม
หมุนตรงกลาง (ขึ้น/ลง, ซ�าย/ขวา) จนกระทั่งได�ตำแหน�ง
ที่ต�องการ

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-5

ช�องลม

Condition:



(122,1)
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4-6 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

D23A131129-A96BB9A9-5DDE-4383-B3F9-A346A4393F71

คำเตือน:

. ระบบปรับอากาศจะทำงานเมื่อเครื่องยนต�ทำงาน
เท�านั้น

. 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
อุณหภูมิในรถท่ีไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจ เกิด อันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว� ได�

. ห�ามใช�โหมดหมุนเวียนอากาศภายในเป�นระยะ
เวลานาน เนื่องจากจะทำให�อากาศภายในรถไม�
บริสุทธิ์ และทำให�กระจกเป�นฝ�า

. ไม�ควรปรับปุ�มควบคุมระบบปรับอากาศขณะขับขี่
เพื่อให�คนขับมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ระบบปรับอากาศจะทำงานเมื่อเครื่องยนต�ทำงาน ถ�าสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” พัดลมจะทำงานได� แม�ว�าจะ
ดับเครื่องยนต�ไปแล�วก็ตาม

หมายเหตุ:
. กลิ่นจากด�านในและด�านนอกรถยนต�สามารถ

เข�าไปสะสมในชุดเคร่ืองปรับอากาศได� กลิ่น
สามารถเข�ามาในห�องโดยสารผ�านทางช�องลม

. เม่ือจอดรถ ตั้งการควบคุมระบบปรับอากาศเพ่ือ
ป�ดการหมุนเวียนอากาศภายในเพื่อให�อากาศ
บริสุทธิ์เข�าไปในห�องโดยสาร จะเป�นการช�วยลด
กลิ่นภายในรถยนต�

ข�อแนะนำในการใช�งาน (รุ�นที่มี
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ)

D23A131129-EE3F8FBC-77D0-48F9-B213-64D23E4B7DFD

SAA2324

JVH0612X

(ตัวอย�าง)
เม่ืออุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�และอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำ ช�องลมที่เท�าอาจไม�มีการจ�ายลมออกมา ซ่ึง
ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ หลังจากอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นสูง
ขึ้ น ช� อ ง ลม ท่ี เท� า จ ะ จ� า ย ลม ออก มา ต าม ปก ติ

เซ็นเซอร� Ⓐ และ Ⓑ ซึ่งอยู�บนแผงหน�าป�ดจะช�วยรักษา
ระดับอุณหภูมิให�คงท่ี ห�ามวางส่ิงของใด ๆ ก็ตามบนหรือ
รอบ ๆ เซ็นเซอร�นี้

ระบบปรับอากาศ

Condition:



(123,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

ระบบปรับอากาศ
GUID-04A7273F-EB5D-4205-80FE-659E96A1EE7F

JVH1520X

1. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”
2. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
3. ปุ�ม “A/C” (ระบบปรับอากาศ)
4. ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
5. ปุ�มหมุนควบคุมการไหลของอากาศ

การควบคุม
GUID-1A73B8CC-8C87-40B5-8597-3E2CEFD79895

การเป�ดหรือป�ดระบบ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ในการเป�ดระบบ ให�หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม
“ ” ออกจากตำแหน�ง “0” หมุนปุ�มหมุนทวนเข็ม
นาฬิกาไปยังตำแหน�ง “0” เพื่อป�ดระบบ

การควบคุมความเร็วพัดลม:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หมุน ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อลดความเร็วพัดลม

การควบคุมอุณหภูมิ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต�องการ

การควบคุมการไหลของอากาศ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ปุ�มหมุนนี้จะช�วยให�ท�านเลือกช�องลมออกได�

— ลมออกจากช�องลมกลางและด�านข�าง

— ลมออกจากช�องลมกลางและด�านข�าง และ
ช�องลมที่เท�า

— ลมออกจากช�องลมที่เท�าเป�นหลัก

— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าและช�องลมที่เท�า

— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าเป�นหลัก

การไหลเวียนอากาศภายนอก:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)
อากาศจะไหลเข�ามาจากภายนอกรถยนต�

เลือกโหมดการไหลเวียนอากาศภายนอกสำหรับ
การทำงานของระบบปรับอากาศปกติ

การหมุนเวียนอากาศภายใน:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะสว�าง
ขึ้น)

อากาศจะหมุนเวียนภายในรถยนต�

การทำงานของ A/C (ระบบปรับอากาศ):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม “A/C” เพ่ือเป�ดหรือป�ดระบบปรับอากาศ เมื่อเป�ด
ระบบปรับอากาศ ไฟแสดง “A/C” บนปุ�มจะสว�างขึ้น

การทำงานของระบบปรับอากาศ
GUID-D1E71FE5-2719-426B-9266-C44163DE486B

การทำความเย็น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เครื่องปรับอากาศควรเป�ดใช�งานเป�นเวลาประมาณ 10
นาที อย�างน�อยเดือนละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงจะช�วยป�องกันไม�ให�
ฟ�งก�ชันการทำความเย็นได�รับความเสียหายจากการหล�อ
ลื่นที่ไม�เพียงพอ

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมการไหลของอากาศไปยัง
ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. กดปุ�ม “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

อาจมองเห็นหมอกจากช�องลมเมื่ออากาศร�อนและช้ืนเมื่อ
อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�าเกิด
การทำงานผิดปกติ

สำหรับการทำความเย็นอย�างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิภายนอก
สูง ให�กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
สว�างข้ึน) ให�แน�ใจว�าได�หมุนปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน
“ ” กลับแล�ว เพื่อป�ดและเปลี่ยนเป�นการทำความเย็น

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-7

Condition:



(124,1)
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4-8 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

ปกติ

การไล�ฝ�าไล�ความชื้น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้ ใช�สำหรับการไล�ฝ�ากระจก และไล�ความช้ืนใน
อากาศ

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมการไหลของอากาศไปยัง
ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. กดปุ�ม “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

ระบบปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได� (แบบ A)
GUID-AEA12C43-9B52-42FB-8670-CC81700606E1

JVH1521X

1. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”
2. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
3. ปุ�ม “A/C” (ระบบปรับอากาศ)
4. ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
5. ปุ�มหมุนควบคุมการไหลของอากาศ

การควบคุม
GUID-129D3A90-9A25-4B95-93F4-0B057E088E49

การเป�ด/ป�ดระบบ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ออกจาก
ตำแหน�ง “0” เพื่อเป�ดระบบ หมุนปุ�มหมุนทวนเข็มนาฬิกา
ไปยังตำแหน�ง “0” เพื่อป�ดระบบ

การควบคุมความเร็วพัดลม:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หมุน ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อลดความเร็วพัดลม

การควบคุมอุณหภูมิ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือต้ังอุณหภูมิท่ีต�องการ
หมุนปุ�มหมุนให�อยู�ระหว�างตำแหน�งตรงกลางและทางขวา
เพ่ือให�ร�อน หมุนปุ�มหมุนให�อยู�ระหว�างตำแหน�งตรงกลาง
และทางซ�ายเพื่อให�เย็น

การควบคุมทิศทางลม:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หมุนปุ�มหมุนทิศทางลมเพื่อเลือกช�องที่ลมออกมา

— ลมออกจากช�องลมกลาง และด�านข�าง

— ลมออกจากช�องลมกลาง ด�านข�าง และที่เท�า

— ลมออกที่ช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�

— ลมออกที่ช�องลมไล�ฝ�า และที่เท�า

— ลมออกที่ช�องไล�ฝ�าเป�นส�วนใหญ�

Condition:



(125,1)
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การหมุนเวียนอากาศภายนอก:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)
อากาศจากภายนอกจะไหลเวียนเข�ามาในรถ

เลือกโหมดหมุนเวียนอากาศภายนอกสำหรับการทำงาน
ธรรมดาของระบบปรับอากาศ

การหมุนเวียนอากาศภายใน:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะสว�าง
ขึ้น)

อากาศจะไหลเวียนอยู�ภายในรถ

การทำงานของ A/C (เครื่องปรับอากาศ):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม “A/C” เพื่อเป�ดหรือป�ดเคร่ืองปรับอากาศ เมื่อเป�ด
เครื่องปรับอากาศ ไฟแสดง “A/C” ท่ีอยู�บนปุ�มจะสว�างข้ึน

การทำงานของฮีตเตอร�
GUID-D841CEDD-39B3-42C4-A9C9-25D98EDD53DC

การทำความร�อน:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้ใช�เพื่อเป�ดลมร�อนลงสู�ช�องลมที่เท�า

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” สำหรับการทำ
ค ว า ม ร� อ น ธ ร ร ม ด า ( ไ ฟ แ ส ด ง จ ะ ดั บ ล ง )

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)

การระบายอากาศ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้จะควบคุมให�อากาศภายนอกไหลไปยังช�องลมด�าน
ข�างและช�องลมกลาง

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

การละลายน้ำแข็งหรือการไล�ฝ�า:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้จะควบคุมลมให�ออกทางช�องไล�ฝ�า เพื่อละลาย
น้ำแข็ง/ไล�ฝ�าที่กระจก

1. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปท่ีตำแหน�ง “ ”

2. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)

. เพ่ือละลายน้ำแข็งจากกระจกบังลมหน�าอย�างรวดเร็ว
ให�หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน�งร�อนสุด
และปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไป ท่ี
ตำแหน�งเร็วสุด

. ถ�าไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�าได�ยาก ให�เป�ดปุ�ม “A/C”

การทำความร�อนสองระดับ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้จะควบคุมลมเย็นให�ออกทางช�องลมด�านข�างและ
ช�องลมกลาง และลมร�อนจะออกทางช�องลมที่เท�า เม่ือ
หมุนปุ�มควบคุมอุณหภูมิไปท่ีตำแหน�งร�อนสุดหรือเย็นสุด
ลมระหว�างช�องลมด�านบนและช�องลมท่ีเท�าจะมีอุณหภูมิ
เท�ากัน

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

การทำความร�อนและไล�ฝ�า:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้จะทำให�ภายในรถร�อนขึ้นและไล�ฝ�ากระจก

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลมไปยังตำแหน�งที่
ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งร�อนสุด
(ขวา)

การทำงานของระบบปรับอากาศ
GUID-301B5646-B456-4AFA-85D5-213107796F75

ระบบปรับอากาศควรเป�ดใช�งานเป�นเวลาประมาณ 10 นาที
อย�างน�อยเดือนละหน่ึงครั้ง ซึ่งจะช�วยป�องกันไม�ให�ระบบ
ปรับอากาศได�รับความเสียหายจากการหล�อล่ืนท่ีไม�เพียง
พอ

การทำความเย็น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้ ใช�สำหรับการทำความเย็น และไล�ความชื้นใน
อากาศ

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมการไหลของอากาศไปยัง
ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลมไปยังตำแหน�งที่
ต�องการ

4. กดปุ�ม “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-9

Condition:
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4-10 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งปานกลางและเย็น (ซ�าย)

อาจมองเห็นหมอกจากช�องลมเมื่ออากาศร�อนและช้ืนเมื่อ
อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�าเกิด
การทำงานผิดปกติ

. สำหรับการทำความเย็นอย�างรวดเร็ว เม่ืออุณหภูมิ
ภายนอกสูง ให�กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”
(ไฟ แสดง จะ สว�าง ขึ้น) ให� แน�ใจ ว�า ได� หม ุน ปุ�ม
หมุนเวียนอากาศภายใน “ ” กลับแล�ว เพื่อป�ด
และเปลี่ยนเป�นการทำความเย็นปกติ

การทำความร�อนไล�ความชื้น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดน้ีใช�สำหรับการทำความร�อน และไล�ความชื้นใน
อากาศ

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมการไหลของอากาศไปยัง
ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. กดปุ�ม “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งปานกลางและร�อน (ขวา)

การไล�ฝ�าไล�ความชื้น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้ ใช�สำหรับการไล�ฝ�ากระจก และไล�ความช้ืนใน
อากาศ

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมการไหลของอากาศไปยัง
ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. กดปุ�ม “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

Condition:
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ระบบปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได� (แบบ B)
GUID-985BBF35-14B9-4A3D-9EA4-C1E46E5A23E1

JVH0888X

1. ปุ�ม “A/C”/ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
2. ปุ�มควบคุมทิศทางลม
3. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
4. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า “ ”
5. ปุ�ม ไล� ฝ�า กระจกบัง ลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี

“สวิตช�ไล�ฝ�า (ถ�ามีติด ต้ัง)” (หน�า 2-34)) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

6. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”

การควบคุม
GUID-3BFA2C1C-BA30-4ED8-81A6-F52FDFEB8C6F

การเป�ด/ป�ดระบบ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ออกจาก
ตำแหน�ง “OFF” เพ่ือเป�ดระบบ หมุนปุ�มหมุนทวนเข็ม
นาฬิกาไปยังตำแหน�ง “OFF” เพื่อป�ดระบบ

การควบคุมความเร็วพัดลม:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หมุน ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อลดความเร็วพัดลม

การระบายอากาศ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้จะควบคุมให�อากาศภายนอกไหลไปยังช�องลมด�าน
ข�างและช�องลมกลาง

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. กดปุ�ม “ ” (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

การควบคุมอุณหภูมิ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือต้ังอุณหภูมิท่ีต�องการ
หมุนปุ�มหมุนให�อยู�ระหว�างตำแหน�งตรงกลางและทางขวา
เพ่ือให�ร�อน หมุนปุ�มหมุนให�อยู�ระหว�างตำแหน�งตรงกลาง
และทางซ�ายเพื่อให�เย็น

การควบคุมทิศทางลม:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�มใดปุ�มหนึ่งของปุ�มควบคุมทิศทางลมเพื่อเลือกช�องที่
ลมจะออกมา

— ลมออกจากช�องลมกลางและด�านข�างเป�นหลัก

— ลมออกจากช�องลมกลาง ด�านข�างและที่เท�า
เป�นหลัก

— อากาศไหลจากช�องที่เท�าเป�นหลักและช�องไล�
ฝ�าบางส�วน

— ลมออกที่ช�องลมไล�ฝ�า และที่เท�าเป�นหลัก

การหมุนเวียนอากาศภายนอก:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)
อากาศจากภายนอกจะไหลเวียนเข�ามาในรถ

เลือกโหมดหมุนเวียนอากาศภายนอกสำหรับการทำงาน
ธรรมดาของระบบปรับอากาศ

การหมุนเวียนอากาศภายใน:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�มเป�ดหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
สว�างขึ้น)

อากาศจะหมุนเวียนภายในรถยนต�

การทำงานของ A/C (เครื่องปรับอากาศ):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม “A/C” เพื่อเป�ดหรือป�ดเคร่ืองปรับอากาศ เมื่อเป�ด
เครื่องปรับอากาศ ไฟแสดง “A/C” ท่ีอยู�บนปุ�มจะสว�างข้ึน

การทำงานของฮีตเตอร�
GUID-B8CB7042-6004-4AA0-BA21-1C04D71ADDE1

การทำความร�อน:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้ใช�เพื่อเป�ดลมร�อนลงสู�ช�องลมที่เท�า

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” สำหรับการทำ
ค ว า ม ร� อ น ธ ร ร ม ด า ( ไ ฟ แ ส ด ง จ ะ ดั บ ล ง )

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-11

Condition:
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4-12 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

2. กดปุ�ม “ ” (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)

การละลายน้ำแข็งหรือการไล�ฝ�า:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้จะควบคุมลมให�ออกทางช�องไล�ฝ�า เพื่อละลาย
น้ำแข็ง/ไล�ฝ�าที่กระจก

1. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

2. กดปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า “ ” (ไฟแสดงบน
ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า “ ” และปุ�ม “A/C” จะ
สว�างขึ้น) หลังจากน้ันไฟแสดงการหมุนเวียนอากาศ
ภายในจะดับลง

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)

เพ่ือละลายน้ำแข็งจากกระจกบังลมหน�าอย�างรวดเร็ว
ให�หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน�งร�อนสุด
(ขวา) และปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไป
ท่ี ตำแหน�ง เร็ว ส ุด เ พ่ือ ประสิทธิภาพ ใน การ ทำ
ความ ร�อน สอง ระดับ ท่ี ดี ท่ีส ุด ห�าม เลือก โหมด
หมุนเวียนอากาศภายใน เพ่ือประสิทธิภาพในการไล�
ฝ�าท่ีดีท่ีสุด ห�ามเลือกโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน

การทำความร�อนสองระดับ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้จะควบคุมลมเย็นให�ออกทางช�องลมด�านข�าง/
ช�องลมกลาง และลมร�อนจะออกทางช�องลมที่เท�า (เมื่อปุ�ม
หมุนควบคุมอุณหภูมิหมุนไปที่ตำแหน�งร�อนสุด (ขวา) หรือ
เย็น (ซ�าย) อุณหภูมิจากช�องลมด�านข�าง/ตรงกลาง และ
ช�องลมที่เท�าจะมีอุณหภูมิเท�ากัน)

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. กดปุ�ม “ ” (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

การทำความร�อนและไล�ฝ�า:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้จะทำให�ภายในรถร�อนขึ้นและไล�ฝ�ากระจก

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. กดปุ�ม “ ” (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งร�อนสุด
(ขวา)

การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
GUID-2D7DD2B3-4520-4130-97A1-EBAC99FAF3B6

ควรใช�งานระบบปรับอากาศอย�างน�อยเดือนละประมาณ 10
นาที เพื่อช�วยไม�ให�ระบบปรับอากาศเสียหายเนื่องจากขาด
การหล�อลื่น

การทำความเย็น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้ใช�สำหรับทำให�อากาศเย็น และลดความชื้นใน
อากาศ

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. กดปุ�ม “ ” (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. กดปุ�ม “A/C” (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งเย็น (ซ�าย)

อาจมองเห็นไอออกมาจากช�องลมในสภาวะที่ร�อนชื้น ขณะ
ที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�าเกิด
การทำงานผิดปกติ

. สำหรับการทำความเย็นแบบเร็วเมื่ออุณหภูมิภายนอก
สูง ให�กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟ
แสดงจะสว�างขึ้น) ให�แน�ใจว�าปุ�มหมุนเวียนอากาศ
ภายใน “ ” กลับไปยังตำแหน�งป�ดสำหรับการ
ทำความเย็นแบบปกติ

การทำความร�อนไล�ความชื้น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดน้ีใช�สำหรับทำให�อากาศร�อน และลดความช้ืนใน
อากาศ

1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ
ดับลง)

2. กดปุ�ม “ ” (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. กดปุ�ม “A/C” (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)

การไล�ความชื้นและไล�ฝ�า:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

โหมดนี้ใช�สำหรับไล�ฝ�าที่กระจก และลดความชื้นในอากาศ

1. กดปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า “ ” (ไฟแสดงบน
ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า “ ” และปุ�ม “A/C” จะ
สว�างขึ้น ) แล�วไฟแสดงการหมุนเวียนอากาศภายใน
จะดับลง

Condition:
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2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
D23A131129-3CF22D9E-9051-4E31-A9FF-E392B2016D8B

JVH0892X

1. ปุ�มควบคุมอุณหภูมิ (เบาะนั่งด�านซ�าย)
2. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ”
3. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”
4. หน�าจอแสดงผล
5. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า “ ”
6. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง“ ” (โปรดดูที่ “สวิตช�

ไล�ฝ�า (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 2-34))
7. ปุ�มควบคุมอุณหภูมิ (เบาะนั่งด�านขวา)
8. ปุ�ม “DUAL” (ON/OFF การควบคุมพื้นที่)
9. ปุ�ม “A/C” (เครื่องปรับอากาศ)
10. ปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
11. ปุ�ม “MODE”
12. ปุ�ม “AUTO”
13. ปุ�ม “ON·OFF”

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
D23A131129-10E04568-915B-449B-987F-69AA13F0CB34

โหมด “AUTO” สามารถใช�ได�ตลอดทั้งป� เนื่องจากระบบจะ
ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ทิศทางการจ�ายลม และ
ความเร็วพัดลมให�คงที่ โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ตั้งค�า
อุณหภูมิที่ต�องการไว�แล�ว

เพื่อเป�ดหรือป�ดระบบปรับอากาศ ให�กดปุ�ม “ON·OFF”

การทำความเย็นและการทำความร�อนไล�ความชื้น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. กดปุ�ม “AUTO” (ไฟแสดง “AUTO” จะสว�างขึ้น)

2. ถ�าไฟแสดง “A/C” ไม�สว�าง ให�กดปุ�ม “A/C” (ไฟ
แสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

3. กดปุ�มควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”) เพื่อตั้ง
อุณหภูมิที่ต�องการ
. เม่ือไฟแสดง “DUAL” ไม�สว�าง ให�กดปุ�ม “DUAL”
(ไฟแสดง “DUAL” จะสว�างขึ้นมา) จะทำให�ผู�ใช�
สามารถเปล่ียนอุณหภูมิด�านคนขับและผู�โดยสาร
ได� อย�าง อิสระ โดย ใช� ปุ�ม ควบคุม อ ุณหภูมิ ท่ี
สอดคล�องกัน (“ ” และ “ ”)

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-13

Condition:



(130,1)
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4-14 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

. เพื่อยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให�กดปุ�ม “DUAL”
(ไฟแสดง “DUAL” จะดับลง) และจะใช�การต้ังค�า
อุณหภูมิด�านคนขับสำหรับท้ังด�านคนขับและด�าน
ผู�โดยสาร

4. กดปุ�มการหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” หรือปุ�ม
การหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ปุ�มไฟแสดงจะ
สว�างขึ้น) ประมาณ 2 วินาที เพื่อเปลี่ยนเป�นโหมดการ
ควบคุมการไหลเวียนอากาศอัตโนมัติ (ไฟแสดงจะ
กะพริบสองครั้ง)

อาจมองเห็นไอออกมาจากช�องลมในสภาวะที่ร�อนชื้น ขณะ
ที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�าเกิด
การทำงานผิดปกติ

การทำความร�อน (A/C off):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. กดปุ�ม “AUTO” (ไฟแสดง “AUTO” จะสว�างขึ้น)

2. ถ�าไฟแสดง “A/C” สว�างอยู� ให�กดปุ�ม “A/C” (ไฟ
แสดง “A/C” จะดับลง)

3. กดปุ�มควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”) เพื่อตั้ง
อุณหภูมิที่ต�องการ
. เม่ือไฟแสดง “DUAL” ไม�สว�าง ให�กดปุ�ม “DUAL”
(ไฟแสดง “DUAL” จะสว�างขึ้นมา) จะทำให�ผู�ใช�
สามารถเปล่ียนอุณหภูมิด�านคนขับและผู�โดยสาร
ได� อย�าง อิสระ โดย ใช� ปุ�ม ควบคุม อ ุณหภูมิ ท่ี
สอดคล�องกัน (“ ” และ “ ”)

. เพื่อยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให�กดปุ�ม “DUAL”
(ไฟแสดง “DUAL” จะดับลง) และจะใช�การต้ังค�า
อุณหภูมิด�านคนขับสำหรับท้ังด�านคนขับและด�าน
ผู�โดยสาร

. ห�ามต้ังอุณหภูมิให�ต่ำกว�าอุณหภูมิอากาศภายนอก
เน่ืองจากจะทำให� ไม�สามารถควบคุมอุณหภูมิ ได�
ถูกต�อง

. ถ�ากระจกเป�นฝ�า ให�ใช�โหมดการทำความร�อนไล�
ความชื้ น แทน โหมด ทำ ความ ร�อน “A/C” of f

การไล�ความชื้นและละลายน้ำแข็ง/ไล�ฝ�า:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. กดปุ�มไล�ฝ�าด�านหน�า “ ” (ไฟแสดง “ ” จะ
สว�างขึ้น)

2. กดปุ�มควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”) เพื่อตั้ง
อุณหภูมิที่ต�องการ

. เพ่ือละลายน้ำแข็งท่ีอยู�ภายนอกกระจกบังลมหน�า
อย�างรวดเร็ว ให�ตั้งอุณหภูมิให�สูงและปรับความเร็ว
พัดลมให�แรงสุด

. หลังจากกระจกบังลมหน�าสะอาดแล�ว กดปุ�ม “AUTO”
เพื่อกลับไปยังโหมด “AUTO”

. เมื่อกดปุ�มไล�ฝ�าด�านหน�า “ ” เครื่องปรับอากาศจะ
เป�ดขึ้นโดยอัตโนมัติพร�อมกับตรวจจับอุณหภูมิของ
อากาศด�านนอกเพื่อไล�ฝ�าที่กระจกบังลมหน�า สำหรับ
การไล�ฝ�าท่ีดีที่สุด ห�ามเลือกโหมดหมุนเวียนอากาศ
ภายใน

. ห�ามต้ังอุณหภูมิต่ำเกินไป เม่ือเป�ดโหมดไล�ฝ�าด�าน
หน�า (“ ” ไฟแสดงจะสว�างขึ้น) เพราะการทำเช�น
นั้ น อ าจ ทำ ให� ก ร ะ จก บั ง ลม หน� า เ ป� น ฝ� า ได�

การทำงานแบบเลือกปรับเองได�
D23A131129-CFCC1143-7854-48F9-B014-962F1E7C884E

โหมดการทำงานแบบเลือกปรับเองสามารถใช�เพื่อควบคุม
ระบบ ปรับ อากาศ ตาม การ ตั้ ง ค�า ที่ ท�าน ต�องการ ได�

การควบคุมความเร็วพัดลม:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” (ด�าน + หรือ ด�าน
−) เพื่อควบคุมความเร็วพัดลมด�วยตัวเอง

การควบคุมทิศทางลม:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม “MODE” เพื่อเลือกโหมดทิศทางลมที่ต�องการ:

— ลมออกจากช�องลมกลาง และด�านข�าง

— ลมออกจากช�องลมกลาง ด�านข�าง และที่เท�า

— ลมออกจากช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�

— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าด�านหน�า และที่เท�า

การควบคุมอุณหภูมิ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�มควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”) เพื่อตั้ง
อุณหภูมิที่ต�องการ

. เมื่อไฟแสดง “DUAL” ไม�สว�าง ให�กดปุ�ม “DUAL”
(ไฟแสดง “DUAL” จะสว�างขึ้นมา) จะทำให�ผู�ใช�
สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิด�านคนขับและผู�โดยสารได�
อย�างอิสระ โดยใช�ปุ�มควบคุมอุณหภูมิที่สอดคล�องกัน
(“ ” และ “ ”)

. เพื่อยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให�กดปุ�ม “DUAL”
(ไฟแสดง “DUAL” จะดับลง) และจะใช�การต้ังค�า
อุณหภูมิด�านคนขับสำหรับท้ังด�านคนขับและด�าน
ผู�โดยสาร

การควบคุมอากาศไหลเข�า:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

. กดปุ�มการหมุนเวียนอากาศภายใน เพื่อ ให�
อากาศหมุนเวียนภายในรถ ไฟแสดง จะสว�าง
ขึ้น

. กดปุ�มการหมุนเวียนอากาศภายนอก เพื่อให�
อากาศภายนอกไหลเข�ามาภายในห�องโดยสาร ไฟ
แสดง จะสว�างขึ้น

. การควบคุมอากาศไหลเข�าโดยอัตโนมัติ ให�กดปุ�ม
การหมุนเวียนอากาศภายใน หรือ ปุ�ม

การหมุนเวียนอากาศภายนอกค�างไว� (ปุ�มใดก็ได�ที่ไฟ
แสดงสว�างอยู�) ไฟแสดง (ทั้งปุ�มการหมุนเวียนอากาศ

Condition:
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ภายใน และ ปุ�มการหมุนเวียนอากาศภายนอก) จะ
กะพริบสองครั้ง หลังจากนั้นการไหลเวียนอากาศจะ
เปล่ียนเป�นการควบคุมอัตโนมัติ เม่ือต้ังการควบคุม
แบบอัตโนมัติ ระบบจะสลับระหว�าง โหมดการ
ไหลเวียนอากาศภายนอกและ การหมุนเวียน
อากาศภายในโดยอัตโนมัติ (ไฟแสดงของโหมดท่ี
ทำงานอยู�จะสว�างขึ้น)

เพื่อเป�ด/ป�ดระบบ
GUID-506BE360-B4B9-495B-9169-E981CE94E3E3

เพื่อป�ดระบบปรับอากาศ ให�กดปุ�ม “ON·OFF”

การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
D23A131129-9F752093-0527-482A-9807-9D6094D39781

คำเตือน:

ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร�อัดอยู�ภายใต�แรงดัน
สูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให� เกิดการบาดเจ็บ การซ�อม
บำรุงระบบปรับอากาศใด ๆ ควรดำเนินการโดยช�าง
ผ ู� เ ช่ี ย วชาญ และ ใช� เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ เ หมา ะ สม

ระบบปรับอากาศในรถของท�านมีน้ำยาแอร�ที่ได�รับ
การออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล�อม

น้ำยาแอร�น้ีจะไม�ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย�างไรก็ตาม สารน้ีอาจส�งผลกระทบเล็กน�อยต�อสภาวะ
โลกร�อน

เม่ือซ�อมบำรุงระบบปรับอากาศ จำเป�นต�องใช�เคร่ืองมือ
ประจุแบบพิเศษและน้ำมันหล�อล่ืน การใช�น้ำยาแอร� หรือ
น้ำมันหล�อ ล่ืนที่ ไม� ถ ูกต�องจะทำให� ระบบปรับอากาศ
เสี ย หาย ร� าย แรง ได� ( โปรด ด ู ท่ี “ น้ ำยา แอร� และ
น้ ำ มั น หล� อ ลื่ น ร ะบบ ปรั บ อ ากาศ ” (หน� า 9 - 4 ) )

ศูนย�บริการนิสสันสามารถให�บริการแก�ระบบปรับอากาศท่ี
เ ป� น มิ ต ร กั บ ส่ิ ง แ ว ด ล� อ ม ใ น ร ถ ข อ ง ท� า น ไ ด�

ตัวกรองระบบปรับอากาศ
D23A131129-472FCC94-343D-4D14-A626-6AF8292681FD

ระบบปรับอากาศจะมีตัวกรองเพื่อดักสิ่งสกปรก ฝุ�นละออง
ฯลฯ เพื่อให�แน�ใจว�าระบบปรับอากาศสามารถทำความร�อน
ไล�ฝ�า และระบายอากาศได�อย�าง มีประสิทธิภาพ ควร
เปลี่ยนตัวกรองตามช�วงเวลาการเข�ารับการบริการที่กำหนด
ตามท่ีระบุไว�ในคู�มือการบริการและบำรุง รักษา สำหรับ
การ เปล่ียน ตัว กรอง กร ุณาติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน

ควรเปลี่ยนตัวกรอง ถ�าลมออกมาน�อยลงอย�างเห็นได�ชัด
หรือถ�ากระจกหน�าต�างเป�นฝ�าได�ง�าย เมื่อเป�ดใช�งานระบบ
ปรับอากาศ

D23A131129-E18D8971-0757-4224-B300-B467F6BF2711

ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง
D23A131129-CA00060F-2DDB-4CF3-B5D7-21131D87FD3D

คำเตือน:

ห�ามปรับระบบเคร่ืองเสียงขณะขับขี่ เพื่อให�คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

วิทยุ
D23A131129-79E0692F-3B8D-4115-B18A-E6BE04D6E6CC

. ความแรงของสัญญาณ ระยะห�างจากเครื่องส�งวิทยุ
สิ่งก�อสร�าง สะพาน ภูเขา และการรบกวนภายนอกจะมี
ผลต�อการรับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงอย�างไม�
ต�อ เนื่องของคุณภาพการรับ สัญญาณมักเกิดจาก
การรบกวนภายนอกเหล�านี้

. การใช�โทรศัพท�มือถือในหรือใกล�กับรถยนต�อาจมีผล
ต�อคุณภาพการรับสัญญาณวิทยุ

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-15

ระบบเครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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4-16 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

เครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก� (CD)
D23A131129-5D608C43-501E-4BDB-92A6-EC978AAF5E19

SAA0480

. ในวันที่อากาศหนาวหรือฝนตก เครื่องเล�นอาจทำงาน
ผิดปกติเนื่องจากความชื้น ถ�าเกิดอาการดังกล�าว ให�
นำแผ�น CD ออกจากเคร่ืองเล�น CD แล�วทำการลด
ความชื้น หรือระบายอากาศให�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�นรูเล็ก ๆ อาจจะไม�สามารถใช�งาน
ได�

. แผ�น CD ต�อไปนี้อาจจะไม�สามารถใช�งานกับเครื่อง
เล�นนี้ได�
— แผ�นดิสก�แบบควบคุมการทำสำเนา (CCCD)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกได� (CD-R)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกซ้ำได� (CD-RW)

. 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�

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus)
D23A131129-DD3A2103-D64D-477B-9DE0-597F033BD3B3

คำเตือน:

ห�ามต�อ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะขับรถ
การทำเช�นนั้นอาจทำให�เสียสมาธิได� ถ�าเสียสมาธิ
อาจทำให�สูญเสียการควบคุมรถยนต� และก�อให�เกิด
อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นดันอุปกรณ� USB เข�าไปในช�องเสียบ
อุปกรณ� USB การเสียบอุปกรณ� USB ที่ เอียง
หรือกลับหัวกลับหางลงในช�องเสียบ อาจทำให�
ช�องเสียบเสียหายได� ให�แน�ใจว�าอุปกรณ� USB

ต�อ เข� า กับ ช�อง เสียบ USB อย� าง ถ ูก ต�อง

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในที่ซึ่งสามารถดึงออก
ได� โดยไม�ตั้งใจ การดึงสาย เคเบ้ิลอาจสร�าง
ความเสียหายกับช�องเสียบ

รถยนต�ไม�มีอุปกรณ� USB ติดตั้งมาด�วย ให� ซ้ืออุปกรณ�
USB แยกต�างหากตามความจำเป�น

ระบบนี้ไม�สามารถใช�ในการจัดรูปแบบข�อมูลอุปกรณ� USB
ใช�เครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคลเพ่ือจัดรูปแบบข�อมูลใน
อุปกรณ� USB

ในบางรัฐ/พื้นท่ี อุปกรณ� USB สำหรับเบาะนั่งด�านหน�าจะ
เล�นเพลงโดยมีแค�เสียง ไม�มีรูปภาพ แม�ว�าจะจอดรถแล�วก็
ตาม เพื่อให�เป�นไปตามกฎข�อบังคับ

ระบบสามารถรองรับอุปกรณ�ความจำ USB ฮาร�ดไดรฟ�
USB และ เคร่ืองเล�น iPod ท่ีหลากหลาย ระบบอาจไม�
รองรับอุปกรณ� USB บางชนิด

. อุปกรณ� USB ที่มีการแบ�งพาร�ทิชั่นอาจเล�นได�ไม�ปกติ

. ตัวอักษรใช�ในภาษาอื่น ๆ (ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ�น และ
อื่น ๆ) อาจไม�แสดงเป�นปกติบนหน�าจอ ขอแนะนำให�
ใช� ตั ว อั กษร ภาษา อั งกฤษ กับ อ ุ ปกรณ� USB

ข�อสังเกตสำหรับการใช�งาน USB:

โปรดดูท่ีข�อมูลผู�ใช�ของผู�ผลิตอุปกรณ�เกี่ยวกับการใช�และ
รักษาอุปกรณ�อย�างเหมาะสม

ข�อสังเกตสำหรับการใช�งาน iPod:

“ใช�สำหรับ iPod”, “ใช�สำหรับ iPhone” และ “ใช�สำหรับ
iPad” หมายความว�าอุปกรณ�เสริมอิเล็กทรอนิกส�ได�รับ
การออกแบบสำหรับการเชื่อมต�อกับ iPod, iPhone หรือ
iPad โดยเฉพาะ และได�รับการรับรองโดยผู�ผลิตว�าตรงตาม
มาตรฐานการทำงานของ Apple

Condition:
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Apple ไม�ต�องรับผิดชอบต�อการทำงานของอุปกรณ�นี้หรือ
ความสอดคล�องกับมาตรฐานความปลอดภัยและข�อบังคับ
ของอุปกรณ�ดังกล�าว

โปรดจดจำไว�ว�าการใช�อุปกรณ�เสริมน้ีกับ iPod, iPhone
หรือ iPad อาจ ส�ง ผลต�อ การทำงาน แบบ ไร� สาย ได�

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle และ iPod touch เป�นเครื่องหมายทางการค�าของ
Apple Inc. ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ
Lightning เป�นเครื่องหมายทางการค�าของ Apple Inc.

. การ ต�อ iPod เข�า อย�าง ไม� ถ ูก ต�อง อาจ ทำให�
เครื่องหมาย ถ ูก แสดง ขึ้น และ ดับ ลง (กะพริบ)
ตรวจสอบให�แน�ใจว�า iPod ถูกเช่ือมต�ออย�างถูกต�อง

. iPod nano (1st Generation) อาจยังอยู�ในโหมดเร�ง
เพลงไปข�างหน�าหรือไปข�างหลัง หากเชื่อมต�อ iPod
ระหว�างท่ีทำการค�นหาเพลง ในกรณีนี้ กรุณารีเซ็ต
iPod ด�วยตัวเอง

. iPod nano รุ�น 2 อาจยังอยู�ในโหมดเร�งเพลงไป
ข�างหน�าหรือไปข�างหลัง หากเชื่อมต�อ iPod ระหว�าง
ที่ทำการค�นหาเพลง

. ชื่อเพลงอาจขึ้นผิดได�ถ�าเปลี่ยนโหมดการเล�นระหว�าง
ใช�งาน iPod nano รุ�น 2

. หนังสือเสียงอาจไม�เล�นตามลำดับดังที่แสดงใน iPod

. ไฟล�วีดีโอใหญ�อาจทำให� iPod ตอบสนองช�า หน�าจอ
กลางของรถอาจจะดับไปชั่วคราว แต�ซักพักก็จะกลับ
มา

. ถ�า iPod เลือกไฟล�ใหญ�อัตโนมัติขณะอยู�ในโหมดสุ�ม
หน�าจอกลางของรถอาจจะดับไปชั่วคราว แต�ซักพักก็
จะกลับมา

เครื่องเสียง Bluetooth® (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-C82446EA-6506-4881-A55B-5A4E6F78E040

. อุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® บางอย�างอาจไม�
รองรับระบบน้ี สำหรับข�อมูลรายละเอียดเกี่ยว กับ
อุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® ที่สามารถใช�ได�กับ
ระบบนี้ ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

. ก�อนการใช�ระบบเครื่องเสียง Bluetooth® จำเป�นต�อง
มี ขั้น ตอนการลงทะเบียน เร่ิมต�นสำหรับอุปกรณ�
เครื่องเสียง

. การทำงานของระบบเครื่องเสียง Bluetooth® อาจ
แตกต�างกันขึ้นอยู��กับอุปกรณ�เครื่องเสียงท่ีเช่ือมต�อ
ยืนยันขั้นตอนการทำงานก�อนใช�งาน

. การเล�นของเครื่องเสียง Bluetooth® จะหยุดชั่วขณะ
ภายใต�เง่ือนไขดังต�อไปน้ี การเล�นจะเล�นต�อหลังจาก
เงื่อนไขต�อไปนี้เสร็จสมบูรณ�
— ในขณะที่ใช�โทรศัพท�แฮนด�ฟรี
— ในขณะที่ตรวจสอบการเชื่อมต�อกับโทรศัพท�มือถือ

. เสา อากาศ ภายใน รถ ท่ี ใช� สำหรับ ส่ือสาร กับ
Bluetooth® ถูกประกอบมาในระบบ ห�ามวางอุปกรณ�
เครื่องเสียง Bluetooth® ในบริเวณที่ล�อมรอบด�วย
โลหะ ห�างจากระบบหรือในพื้นที่แคบที่อุปกรณ�จะ
สัมผัสกับตัวถังหรือเบาะนั่ง ไม�เช�นนั้น คุณภาพเสียง
จ ะ ล ด ล ง ห รื อ อ า จ ร บ ก ว น ก า ร เ ช่ื อ ม ต� อ

. ในขณะที่อุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® ถูกเชื่อมต�อ
ผ�านทางการเชื่อมต�อไร�สาย Bluetooth® พลังงาน
แบตเตอรี่ ของ อุปกรณ� อาจหมด เร็ว ขึ้น กว�า ปกติ

. ระบบน้ีรองรับกับโปรไฟล� Bluetooth® AV (A2DP
และ AVRCP)

Bluetooth® เป�นเครื่องหมาย
ทางการค�าของ Bluetooth SIG,
Inc. และให�อำนาจในการใช�สิทธิ
บัตรแก�บริษัท Visteon และ
Robert Bosch GmbH

อุปกรณ� CD/USB ที่มี MP3/WMA/AAC (ถ�ามี
ติดตั้ง)

D23A131129-5F81D0A0-D715-4B38-98BD-2ABA8AB39E62

คำศัพท�:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

. MP3 — MP3 ย�อมาจาก Moving Pictures Experts
Group Audio Layer 3 MP3 เป�นรูปแบบไฟล�เสียง
ดิจิตอลผ�านการบีบอัดที่เป�นที่รู�จักมากที่สุด รูปแบบนี้
ทำให�มีเสียงที่ใกล�เคียงกับ "คุณภาพของ CD" แต�มี
ขนาดเล็กกว�าไฟล�เสียงธรรมดามาก การแปลง MP3
ของเพลงจาก CD สามารถลดขนาดไฟล�ลงประมาณ
อัตราส�วน 10:1 (ตัวอย�าง: 44.1 kHz บิทเรท: 128
kbps) โดยท่ีไม�มีการสูญเสียคุณภาพ การบีบอัดไฟล�
MP3 ช�วยขจัดเสียงส�วนเกินและเสียงที่ไม�เกี่ยวข�องใน
สัญญาณเสียงที่หูมนุษย�ไม�สามารถได�ยิน

. WMA — Windows Media Audio (WMA) เป�นรูป
แบบเสียงท่ีผ�านการบีบอัด โดยมีบริษัท Microsoft
เป�นผู�คิดค�น เพ่ือเป�นทางเลือกให�กับไฟล�เพลง MP3
ตัวเข�ารหัส WMA สามารถบีบอัดไฟล�ได�มากกว�าตัว
เข�ารหัส MP3 ทำให�จุไฟล�เสียงดิจิตอลได�มากกว�า
เมื่อเทียบกับ MP3 ในพ้ืนที่และคุณภาพเสียงระดับ
เดียวกัน

. AAC (ถ�ามีติด ต้ัง) — Advanced Audio Coding
(AAC) เป�นรูปแบบเสียงท่ีผ�านการบีบอัด ACC มีการ
บีบอัดไฟล�ท่ีดีกว�า MP3 และช�วยให�มีการสร�างไฟล�
เสียง และการจัดเก็บด�วยคุณภาพระดับเดียวกับ MP3

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-17

Condition:
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4-18 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

. บิทเรท (Bit Rate) — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต�อ
วินาทีท่ีใช�ในไฟล�เสียงแบบดิจิตอล บิทเรทเป�นตัว
ตัดสินขนาดและคุณภาพของไฟล�เสียงดิจิตอลที่ผ�าน
การบีบอัดเมื่อทำการเข�ารหัสไฟล�

. ตัวอย�างความถี่ — ตัวอย�างความถี่ เป�น อัตราวัด ท่ี
ตัวอย�างสัญญาณถูกแปลงจากอนาล็อกไปเป�นดิจิตอล
(การแปลงสัญญาณ A/D) ต�อวินาที

. มัลติเซสช่ัน — มัลติเซสชั่น เป�นอีกหนึ่งวิธีในการ
เขียนข�อมูลลงบนแผ�น การเขียนข�อมูลลงบนแผ�น 1
ครั้ง เรียกว�า ซิงเกิ้ลเซสชั่น (single session) และ
การเขียนมากกว�า 1 ครั้ง เรียกว�า มัลติเซสชั่น

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA คือการเข�ารหัส
ไฟล� MP3 หรือ ไฟล� WMA ที่มีข�อมูลเกี่ยวกับไฟล�
เสียงแบบดิจิตอล เช�น ชื่อเพลง, ศิลป�น, ชื่ออัลบ้ัม,
บิทเรทที่ใช�เข�ารหัส, ความยาวเพลง และอื่น ๆ ข�อมูล
แท็ก ID3 จะแสดงอยู� บนแถวที่ แสดง ช่ืออัลบั้ม/
ศิลป�น/ชื่อเพลง บนหน�าจอ

* W i n d ow s ® แ ล ะ W i n d ow s M e d i a ® เ ป� น
เค ร่ืองหมายการค� า ท่ี ได� ลง ทะเบียน ไว� และ/ หรือ
เครื่องหมายการค�าของบริษัท Microsoft ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ�นี้ได�รับความคุ�มครองโดยสิทธิในทรัพย�สินทาง
ป�ญญาของบริษัท Microsoft และบุคคลที่สาม ไม�อนุญาต
ให�มีการใช�หรือแจกจ�ายเทคโนโลยีดังกล�าวนอกเหนือจาก
ผลิตภัณฑ�นี้โดยไม�ได�รับอนุญาตจากบริษัท Microsoft
หรือบริษัทในเครือของ Microsoft ท่ีได�รับอนุญาตและ
บุคคลที่สาม

คำสั่งการเล�น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

SAA2494

คำส่ังการเล�นเพลงของ CD ท่ีมีไฟล�เพลง MP3/WMA/
AAC (ถ�า มี ติด ต้ัง) เป�น ไปตามภาพประกอบด�านบน

. ชื่อโฟลเดอร�ของโฟลเดอร� ท่ีไม�มีไฟล�เพลง MP3/
WMA จะไม�แสดงบนหน�าจอ

. ถ�ามีไฟล�อยู�ต�นแผ�น ข�อความ “Root Folder” จะ
แสดงบนหน�าจอ

. คำสั่งการเล�นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล�ทั้งหมดถูกเขียนขึ้น
ด�วยซอฟต�แวร� ดังน้ันไฟล�เพลงอาจไม�เล�นตามลำดับ
ที่ต�องการ

Condition:
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ตารางข�อมูลจำเพาะ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

สำหรับวิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD แบบ A หรือ B

สื่อที่รองรับ CD, CD-R, CD-RW, USB2.0

ระบบไฟล�ที่รองรับ

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
ไม�สนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
ไม�สนับสนุนไฟล�ที่เซฟโดยใช� Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช� Windows Vista)

หน�วยความจำ USB: FAT16, FAT32

สนับสนุนเวอร�ชั่น*1

MP3

เวอร�ชั่น MPEG1

ตัวอย�างความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 320 kbps VBR*4

WMA*2

เวอร�ชั่น WMA9 (WMA7 และ WMA8 ที่รองรับ)

ตัวอย�างความถี่ 16 kHz - 48 kHz

บิทเรท 48 kbps - 320 kbps, VBR*4

AAC

เวอร�ชั่น MPEG-4 AAC

ตัวอย�างความถี่ 8 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR*4

ข�อมูลแท็ก (ชื่อเพลง และชื่อศิลป�น)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3

รองรับแท็ก AAC

ระดับโฟลเดอร�

CD, CD-R, CD-RW
ระดับโฟลเดอร�: 8, โฟลเดอร�: 255 (รวมโฟลเดอร�บนสุด), ไฟล�: 512 (สูงสุด 255 ไฟล�ในหนึ่ง
โฟลเดอร�)

USB
ระดับโฟลเดอร�: 8, โฟลเดอร� 255, ไฟล�: 2500 (สูงสุด 255 ไฟล�ในหนึ่งโฟลเดอร�)
ขนาดหน�วยความจำ: 4GB

รหัสอักขระที่แสดงได�*3

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), 07:SHIFT-JIS

*1 ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่มีตัวอย�างความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได�
*2 ไม�สามารถเล�นไฟล� WMA (DRM) ที่ถูกป�องกันได�

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-19

Condition:
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[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

4-20 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

*3 รหัสที่ใช�ได�ขึ้นอยู�กับชนิดของสื่อ เวอร�ชั่น และข�อมูลที่จะแสดงผล
*4 เมื่อเล�นไฟล� VBR เวลาที่เล�นอาจแสดงขึ้นโดยไม�ถูกต�อง WMA7 และ WMA8 ไม�สามารถใช�งานกับ VBR ได�
ตารางข�อมูลจำเพาะ:

D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

สำหรับวิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD แบบ C

สื่อที่รองรับ CD, CD-R, CD-RW, USB2.0

ระบบไฟล�ที่รองรับ

CD, CD-R, CD-RW: ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
*ไม�สนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
*ไม�สนับสนุนไฟล�ที่เซฟโดยใช� Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช� Windows Vista)

หน�วยความจำ USB: FAT16, FAT32

สนับสนุนเวอร�ชั่น*1

MP3

เวอร�ชั่น MPEG1 Audio Layer 3

ตัวอย�างความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*2

เวอร�ชั่น WMA7, WMA8, WMA9

ตัวอย�างความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR4, 32 kbps - 320 kbps (WMA9 เท�านั้น)

ข�อมูลแท็ก (ชื่อเพลง และชื่อศิลป�น)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เท�านั้น)

แท็ก WMA (WMA เท�านั้น)

ระดับโฟลเดอร�

CD, CD-R, CD-RW ระดับโฟลเดอร�: 8, โฟลเดอร�: 255, ไฟล�: 999 (สูงสุด 255 ไฟล�ในหนึ่งโฟลเดอร�)

USB
ระดับโฟลเดอร�: 8, โฟลเดอร� 255, ไฟล�: 2500 (สูงสุด 255 ไฟล�ในหนึ่งโฟลเดอร�)
ขนาดหน�วยความจำ: 4GB

รหัสอักขระที่แสดงได�*3
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)

*1 ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่มีตัวอย�างความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได�
*2 ไม�สามารถเล�นไฟล� WMA (DRM) ที่ถูกป�องกันได�
*3 รหัสที่ใช�ได�ขึ้นอยู�กับชนิดของสื่อ เวอร�ชั่น และข�อมูลที่จะแสดงผล
*4 เมื่อเล�นไฟล� VBR เวลาที่เล�นอาจแสดงขึ้นโดยไม�ถูกต�อง

Condition:
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[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

อาการป�ญหา สาเหตุและวิธีแก�ไข

ไม�สามารถเล�นได�

ตรวจสอบว�าใส�แผ�นดิสก�ถูกต�องหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�นดิสก�มีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�

ตรวจสอบดูว�ามีไอน้ำควบแน�นอยู�ภายในเครื่องเล�นหรือไม� ถ�ามี ให�รอจนกว�าไอน้ำจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก�อนใช�เครื่องเล�น

ถ�าเครื่องเล�น CD มีอุณภูมิสูงผิดปกติ เครื่องเล�น CD จะกลับมาเล�นเป�นปกติก็ต�อเมื่ออุณหภูมิลดลงปกติแล�ว

ถ�ามีไฟล�เพลง CD (CD-DA data) และไฟล�เพลง MP3/WMA/AAC (ถ�ามีติดตั้ง) อยู�รวมกันใน CD แผ�นเดียว เครื่องเล�นจะเล�นเฉพาะไฟล�
เพลง CD (CD-DA data) เท�านั้น

ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่ไม�ใช�นามสกุล “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” หรือ “.wma” ได� นอกจากนั้น รหัสตัวอักษรและจำนวนตัวอักษรในชื่อ
โฟลเดอร�และชื่อไฟล�ควรเป�นไปตามข�อกำหนด

ตรวจสอบว�าดิสก�และไฟล�ถูกสร�างในรูปแบบที่ผิดปกติหรือไม� สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได�ขึ้นอยู�กับความเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค�าโปรแกรมสำหรับ
เขียนไฟล� MP3/WMA/AAC (ถ�ามีติดตั้ง) หรือโปรแกรมแก�ไขข�อความอื่น ๆ

ตรวจสอบว�ากระบวนการสุดท�าย เช�น การป�ดเซสชั่น และป�ดดิสก�สำหรับดิสก� เสร็จสิ้นหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�นดิสก�ได�รับการคุ�มครองจากลิขสิทธิ์หรือไม�

คุณภาพเสียงไม�ดี ตรวจสอบว�าแผ�นดิสก�มีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�

ซึ่งใช�เวลานานกว�าเพลงจะเริ่มเล�น ถ�ามีหลายโฟลเดอร�หรือระดับไฟล� MP3/WMA/AAC (ถ�ามีติดตั้ง) บนแผ�นมาก บางครั้งอาจต�องใช�เวลาก�อนที่เพลงจะเริ่มเล�น

เพลงกระตุกหรือข�าม
การทำงานร�วมกันของซอฟต�แวร�และฮาร�ดแวร�อาจไม�เข�ากัน หรือ ความเร็ว ความลึก ความกว�าง ของการเขียน ฯลฯ อาจไม�ตรงกับค�าจำเพาะ
ลองเขียนที่ความเร็วช�าที่สุด

ข�ามไฟล�ที่มีบิทเรทสูง การข�ามอาจเกิดขึ้นได� หากข�อมูลมีปริมาณมาก เช�น ข�อมูลดังกล�าวเป�นข�อมูลบิทเรทสูง

ไปยังเพลงถัดไปทันทีเมื่อเริ่มเล�น
เมื่อไฟล�ที่ไม�ใช� MP3/WMA/AAC (ถ�ามีติดตั้ง) ถูกเปลี่ยนชื่อโดยเติมนามสกุลไฟล�เป�น “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” หรือ “.wma” หรือเมื่อเล�น
เพลงที่ได�รับการคุ�มครองลิขสิทธิ์ เครื่องเล�นจะข�ามไปยังเพลงถัดไป

เพลงไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ คำสั่งการเล�นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล�ทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�เพลงอาจไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-21

Condition:
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4-22 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

เสาอากาศ
D23A131129-B07FDDFC-EA47-40CE-ADCF-49FC05B0A3F2

เสาอากาศหลังคา
GUID-6F68D833-78CB-4E64-AFDE-8BE631134D64

JVH0666X

เสาอากาศสามารถถอดออกได�ถ�าจำเป�น

จับฐานของเสาอากาศ และถอดออกโดยหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา

เพื่อติดต้ังเสาอากาศ หมุนเสาอากาศตามเข็มนาฬิกาและ
ขันให�แน�น

ข�อควรระวัง:

เพ่ือหลีก เล่ียงความเสียหายหรือการเสียรูปของ
เสาอากาศ ให�แน�ใจว�าถอดเสาอากาศภายใต�เงื่อนไข
ดังต�อไปนี้

. รถยนต� เข� า ไป ใน เค ร่ือง ล� าง รถ อัตโนมัติ

. รถยนต�เข�าในโรงจอดรถที่มีหลังคาต่ำ

. รถยนต�คลุมด�วยผ�าคลุมรถ

เสาอากาศเสาเก�ง
GUID-AF0FE1EE-7720-48EC-9BC7-05EA541F24A3

ปรับความยาวเสาอากาศเพ่ือการรับสัญญาณท่ีดี ท่ีสุด
เสาอากาศยืดออกจนสุดจะดีท่ีสุดในการรับสัญญาณระยะ
ไกล

ข�อควรระวัง:

เพ่ือป�องกันความเสียหาย ให�แน�ใจว�าเก็บเสาอากาศ
ก�อนนำรถยนต� เข�าไปใน เคร่ืองล�าง รถ อัตโนมัติ

Condition:
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วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (แบบ A)
GUID-F6FC2354-89F5-4A37-B9A6-3E137FDAD6EF

JVH0677X

1. ปุ�ม DISP (แสดงผล)
2. ปุ�ม RADIO
3. ปุ�ม Day/Night
4. ปุ�ม MIX
5. ปุ�ม Seek/track (เร�งย�อนกลับ)
6. ปุ�ม Seek/track (เร�งไปข�างหน�า)
7. ปุ�ม SETUP

8. ปุ�ม BACK
9. ปุ�ม CD eject
10. ปุ�ม MEDIA
11. ปุ�ม MUTE
12. ปุ�มหมุน Power VOL (ระดับเสียง)
13. ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ)
14. ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ

15. ปุ�ม A-Z
16. ปุ�ม ENTER/ปุ�มหมุน MENU

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-23

Condition:
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4-24 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-D3E0E55C-2000-48DE-A229-D32EAA7BFBAF

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

ปุ�ม Power/ปุ�มหมุนควบคุม VOL:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

Power ON/OFF:

เ พ่ื อ เ ป� ด ร ะ บบ เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง ให� ก ด ปุ� ม Powe r

ระบบจะเป�ดในโหมดที่เป�ดค�างไว�เดิมก�อนที่จะป�ดระบบ
เครื่องเสียง

เ พ่ื อ ป� ด ร ะ บ บ เ ค ร่ื อ ง เ สี ย ง ใ ห� ก ด ปุ� ม P ow e r

การควบคุม VOLUME:

เพื่อควบคุมระดับเสียง ให�หมุนปุ�มหมุนควบคุม VOL

หม ุน ปุ�ม หม ุน ตาม เข็ม นาฬิกา เ พ่ือ ให� เสียง ดั ง ขึ้ น

หมุนปุ�มหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให�เสียงเบาลง

ชุด เครื่อง เสียงได� ติดตั้ง ระดับ เสียงตามความเร็ว ซึ่ง
หมายความว�าระบบเคร่ืองเสียงจะปรับระดับเสียงตาม
ความเร็วของรถยนต�

ปุ�ม SETUP:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ปุ�ม นี้ จะ ใช� งาน ได� ต�อ เ ม่ือ ระบบ เคร่ือง เสียง เป�ด อย ู�

เพื่อปรับเครื่องเสียง นาฬิกา วิทยุ หรือภาษาให�ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต�อไปนี้

1. กดปุ�ม

2. หมุนปุ�มหมุน MENU ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็ม
น าฬิ ก า หน� า จอ จ ะ แสดง ใน ลำ ดั บ ต� อ ไป นี้

Audio ⇔ Clock ⇔ Radio ⇔ Language

3. กดปุ�ม ENTER เพื่อเลือกรายการ

การตั้งค�าเครื่องเสียง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม จากนั้นเลือก “Audio”

หมุนปุ�มหมุน MENU และโหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้

Sound ⇔ AUX In ⇔ Speed Volume ⇔ Audio
Default

กดปุ�ม ENTER เพ่ือเลือกการตั้งค�าที่ต�องการเปลี่ยน หมุน
ปุ� ม ห ม ุ น M ENU เพื่ อ ป รั บ ตั้ ง ร า ย ก า ร ที่ เ ลื อ ก

เสียง:

ปรับ Bass, Treble, Balance และ Fade หมุนปุ�มหมุน
MENU และกดปุ�ม ENTER เพื่อเลือกรายการการต้ังค�า
ห ม ุ น ปุ� ม ห ม ุ น M ENU เ พื่ อ ป รั บ ต้ั ง ก า ร ตั้ ง ค� า

. Bass:

เพิ่มระดับหรือลดระดับเสียงตอบรับเบส
. Treble:

เพิ่มระดับหรือลดระดับ treble
. Balance:

ปรับความสมดุลย�ของระดับเสียงระหว�างลำโพงซ��าย
และขวา

. Fade:

ปรับความสมดุลย�ของระดับเสียงระหว�างลำโพงหน�า
และหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)

AUX In:

ปรับ ระดับ เสียงที่ ออกจากแหล�งข�อมูลอุปกรณ� เสริม

Speed Vol.:

ตั้งระบบเคร่ืองเสียงให�ปรับต้ังระดับเสียงอัตโนมัติตาม
ความเร็วของรถยนต�

หมุนปุ�มหมุน MENU ทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา

เพื่อปรับตั้งระดับเสียง แถบสูงขึ้น (มากขึ้น) หมายถึงระดับ
เสียงจะเปล่ียนตามเม่ือความเร็วรถยนต�เพ่ิมขึ้นหรือลดลง
กดปุ�ม ENTER เพื่อยืนยัน

โหมดนี้ควบคุมเสียงที่ออกมาจากลำโพงโดยอัตโนมัติตาม
ความเร็วรถยนต� เมื่อ “Speed Volume” แสดงขึ้น หมุนปุ�ม
หมุน MENU ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือปรับ
ตั้งระดับเสียง

การปรับการตั้งค�าไปยัง 0 (ศูนย�) เพื่อป�ดการใช�ระดับเสียง
ตามความเร็วรถยนต� การเพ่ิมการตั้งค�าระดับเสียงตาม
ความเร็วรถยนต�ส�งผลให�ระดับเสียงเพ่ิมข้ึนอย�างรวดเร็ว
มากกว�าความเร็วรถยนต� เม่ือเลือกแล�วกดปุ�ม Enter เพ่ือ
บันทึกการตั้งค�า

เมนู Audio Default

ชุดเครื่องเสียงได�ถูกตั้งค�าล�วงหน�าตามค�าเดิมที่ตั้งมาจาก
โรงงาน เลือก “Yes” หากต�องการเปลี่ยนการตั้งค�าทั้งหมด
ให�กลับเป�นค�าเดิมทั่ีตั้งมาจากโรงงาน เลือก “No” เพื่อ
อ อ ก จ า ก เ ม น ู โ ด ย เ ก็ บ ก า ร ตั้ ง ค� า ป� จ จ ุ บั น ไ ว�

หลังจากตั้งค�าที่ต�องการเรียบร�อยแล�ว กดเลือกปุ�ม
หรือปุ�ม อย�างต�อเน่ือง และรอเป�นเวลา 10 วินาที
โดย ไม� ได� กดปุ�ม อื่น ใด ๆ เพ่ือ ออก จากหน�า จอ เมนู

การตั้งค�านาฬิกา:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม เพื่อเข�าสู�หน�าจอเมนูตั้งค�าแล�วเลือก “Clock”

หมุนปุ�มหมุน MENU และโหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้

Set Time ⇔ ON/OFF ⇔ Format

Condition:
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ตั้งเวลา:

เลื อก “Se t T ime” แล� ว ป รับ นา ฬิกา ดั ง ต�อ ไป นี้

หน�าป�ดแสดงชั่วโมงจะเริ่มกะพริบ หมุนปุ�มหมุน MENU
เพื่อปรับช่ัวโมงและกดปุ�ม ENTER หน�าป�ดแสดงนาทีจะ
เร่ิมกะพริบ หมุนปุ�มหมุน MENU เพ่ือปรับนาทีและกดปุ�ม
ENTER เพื่อสิ้นสุดการตั้งนาฬิกา

ON/OFF:

ตั้ง หน�า จอ นาฬิกา ระหว�าง on หรือ off เ ม่ือ ป�ด ช ุด
เครื่องเสียง ถ�าหน�าจอการต้ังค�านาฬิกาเป�ด นาฬิกาจะ
แสดงเมื่อชุดเครื่องเสียงป�ด ไม�ว�าโดยการกดปุ�ม Power
หรือเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

รูปแบบ:

เปลี่ยนหน�าจอนาฬิการะหว�างโหมด 24-ชั่วโมงและโหมด
นาฬิกา 12-ชั่วโมง

การตั้งค�าวิทยุ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม เพื่อ เข�าสู� หน�าจอเมนู ต้ังค�าจากนั้น เลือก
“Radio”

ฟ�งก� ชัน น้ี สามารถ ใช� เพื่อ เลือกช�อง ความถี่ ของ FM

การตั้งค�าภาษา:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กด ปุ�ม เ พ่ือ เข�า ส ู� หน�า จอ เมน ู ต้ัง ค�า แล�ว เลือก
“Language”

เลือกภาษาท่ีเหมาะสมและกดปุ�ม ENTER ระหว�างการ
ทำให�เสร็จสมบูรณ� หน�าจอจะปรับเป�นภาษาที่ตั้งไว�โดย
อัตโนมัติ

ปุ�ม Day/Night:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม Day/Night เพื่อเปล่ียนความสว�างของหน�าจอ
ระหว�างโหมดกลางวันและกลางคืน

ปุ�ม MUTE:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม MUTE เพื่อป�ดเสียงระบบเครื่องเสียง กดอีกครั้งเพื่อ
ให�เสียงกลับมาดัง

ปุ�ม MEDIA:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม MEDIA เพ่ือเล�นอุปกรณ�ท่ีทำงานร�วมกันเมื่อทำ
การเชื่อมต�อ

แต�ละครั้งที่กดปุ�ม MEDIA แหล�งเสียงจะเปลี่ยนดังต�อไปนี้

CD ? USB/iPod ? AUX ? CD

แหล�งที่ไม�สามารถใช�ได�จะถูกข�ามไป

การทำงานของวิทยุ
GUID-8A1C78DA-F55D-4D5A-9BF0-7644CBCF9232

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

ปุ�ม RADIO:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เม่ือกดปุ�ม ขณะท่ีเคร่ืองเสียงกำลังเล�นอย�างอื่นอยู�
ส่ิ ง นั้ น จ ะ หย ุ ด ลง และ วิ ทย ุ จ ะ เ ป� ด ข้ึ น ม า แทน

เพ่ือเปลี่ยนเป�นช�วงคล่ืนอื่น (FM1, FM2 หรือ AM) ให�กด
ปุ�ม

ปุ�ม Seek/track:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อต�องการปรับความถ่ีของสถานีท่ีออกอากาศอยู�ด�วย
ตัว เอง กดปุ�ม หรือ จนกระทั่งพบความถี่ที่
ต�องการ

เพื่อปรับตั้งความถี่ของสถานีที่ออกอากาศโดยอัตโนมัติ ให�
กดปุ�ม หรือ ค�างไว� ระบบจะหยุดค�นหาเมื่อพบ
สถานีที่ออกอากาศ

ปุ�ม (หน�วยความจำสถานีวิทยุ) &1 &2 &3 &4 &5

&6 :
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ระหว�างการรับสัญญาณวิทยุ กดปุ�มหน�วยความจำสถานี
วิ ทย ุ วิ ทย ุ จ ะ เปลี่ ยน เป� น สถานี วิทย ุ ท่ี บั นทึก ไว�

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกคลื่นความถี่สถานีได�ถึง 12
สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1, FM 2) และความถี่สถานี
AM อีก 6 สถานี

การบันทึกความถี่สถานีด�วยตัวเอง:

1. เลือกความถี่ของสถานีออกอากาศท่ีต�องการโดยใช�
ปุ�ม

2. กดปุ�มความจำวิทยุค�างไว� - จนกระท่ัง
ได�ยินเสียงเตือน

3. ไฟแสดงช�องวิทยุจะแสดง บ�งบอกว�าบันทึกความจำ
เรียบร�อยแล�ว

4. ทำตามขั้นตอนท่ี 1-3 สำหรับปุ�มบันทึกสถานีอ่ืน ๆ

ถ�าถอดสายแบตเตอรี่ออกหรือฟ�วส�ของเคร่ืองเสียงขาด
ความจำของวิทยุจะถูกลบไป ถ�าเกิดกรณีดังกล�าว ให�ตั้ง
สถานีที่ต�องการใหม�อีกครั้ง

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-25

Condition:



(142,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

4-26 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

การทำงานของเครื่องเล�น CD
GUID-DA017C89-6AB9-4510-B03C-DCF2A562B3F7

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

การใส�แผ�น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ใส�แผ�น CD ลงในช�องโดยให�ด�านที่มีฉลากหันขึ้น แผ�น CD
จะถูกดูดเข�าไปในช�องโดยอัตโนมัติ แล�วจะเริ่มเล�นเอง
หลังจากใส�แผ�น CD จำนวนเพลงและเวลาจะปรากฏขึ้นบน
หน�าจอ

ข�อควรระวัง:

ห�ามฝ�นดันแผ�น CD ลงในช�อง เนื่องจากจะทำให�
เครื่องเล�นเสียหายได�

หมายเหตุ:
. เครื่องเล�น CD ยอมรับ CD แผ�นเสียงธรรมดา

หรือ CD ที่บรรจุไฟล� MP3/WMA/AAC
. ข�อความเตือนความผิดพลาดจะแสดงเมื่อใส�ชนิด

ของ CD ที่ไม�รองรับ (เช�น DVD) หรือถ�าเครื่อง
เล�นไม�สามารถอ�านแผ�น CD ได� กดแผ�นออกมา
และใส�แผ�นอื่นเข�าไป

ปุ�ม MEDIA:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เพื่อเปล่ียนไปยังโหมด CD กดปุ�ม โดยที่มี CD ใส�
อยู�จนกระทั่งโหมด CD ถูกเลือก

List view:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ในขณะที่เพลงกำลังเล�น กดปุ�ม ENTER เพื่อแสดงเพลงที่
เล�นได�ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือกเพลงจากรายการ ให�
หมุนปุ�มหมุน MENU แล�วกดปุ�ม ENTER

การค�นหาแบบรวดเร็ว:

ในโหมดดูรายการ การหาอย�างรวดเร็วสามารถทำได�เพื่อ
หาเพลงจากรายการ กดปุ�ม A-Z หมุนปุ�มหมุน MENU ไป
ยังอักษรตัวแรกของชื่อเพลง แล�วกดปุ�ม ENTER เม่ือพบ
รายการเพลงท่ีมีจะแสดงขึ้น เลือก และกดปุ�ม ENTER
เพื่อเล�นเพลงที่ต�องการ

ปุ�ม Seek/track:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม หรือ ค�างไว�เพื่อเร�งเพลงไปข�างหน�าหรือ
ข�างหลัง เม่ือปล�อยปุ�ม เพลงจะเล�นด�วยความเร็วปกติ

การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก�อนหน�า:

เพลงจะข�ามไปเพลงถัดไปหรือย�อนกลับไปยังจุดเริ่มต�น
ของเพลงป�จจุบันโดยการกดปุ�ม หรือ หนึ่งคร้ัง
กดปุ�ม หรือ มากกว�าหนึ่งครั้งเพ่ือข�ามเพลงไป

การเลือกโฟลเดอร�:

ถ�าข�อมูลที่บันทึกไว�มีโฟลเดอร�ท่ีมีไฟล�เพลง กดปุ�ม
หรือ จะเล�นเพลงของแต�ละโฟลเดอร�ตามลำดับ

เพื่อเลือกโฟลเดอร�ที่ต�องการ:

1. กดปุ�ม ENTER หรือปุ�ม และรายการของเพลงใน
โฟลเดอร�ป�จจุบันจะแสดงขึ้นมา

2. กดปุ�ม

3. หมุนปุ�มหมุน MENU ไปยังโฟลเดอร�ที่ต�องการ

4. กดปุ�ม ENTER เพื่อเข�าสู�โฟลเดอร� กดปุ�ม ENTER อีก
ครั้งเพ่ือเริ่มเล�นเพลงแรกหรือหมุนปุ�มหมุน MENU
และกดปุ�ม ENTER เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ�าโฟลเดอร�ที่เลือกอยู�ในป�จจุบันมีโฟลเดอร�ย�อย กดปุ�ม
ENTER และหน�าจอใหม�ท่ีมีรายการของโฟลเดอร�ย�อยจะ
แสดง หมุนปุ�มหมุน MENU สำหรับโฟลเดอร�ย�อยแล�วกด
ปุ�ม ENTER เพื่อเลือก เลือกรายการโฟลเดอร�หลักเม่ือ

เพลงถูกบันทึกเพิ่มเติมในโฟลเดอร�หลัก

กดปุ�ม เพื่อกลับไปยังหน�าจอโฟลเดอร�ก�อนหน�า

ปุ�ม RPT:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม และ เพลงป�จจ ุบัน จะ เล�น อย�าง ต�อ เน่ือง

ปุ�ม MIX:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม และเพลงทั้งหมดจะเล�นแบบสุ�ม

ปุ�ม DISP:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ในขณะที่ CD ที่มีข�อมูลชื่อกำลังเล�น ชื่อของเพลงที่กำลัง
เล�นจะถูกแสดงขึ้น

เมื่อปุ�ม ถูกกดซ้ำ ๆ กันในขณะที่ CD ที่มี MP3/WMA
กำลังเล�น ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงสามารถแสดงพร�อม
กับชื่อเพลงดังต�อไปนี้

Track time ? Artist ? Album ? Track time

รายละเอียดเพลง:

กดปุ�ม ค�างไว�จะเปลี่ยนหน�าจอเป�นรายละเอียดโดย
รวม กดปุ�ม เพ่ือกลับไปท่ีหน�าจอเพื่อกลับสู�โหมด
หน�าจอหลัก

ปุ�ม CD eject:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อกดปุ�ม ขณะที่มี CD ค�างอยู� CD จะถูกคายออก

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” จะ
สามารถคายซีดี ท่ี เล�น ออกมา ได� อย�างไร ก็ ตามชุด
เครื่องเสียงจะไม�ทำงาน

ถ�า CD คายออกมาโดยกดปุ�ม และไม�ได�ถูกนำเอา

Condition:
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ออกมาจากช�องใส�ภายใน 20 วินาที CD จะถูกดึงกลับ
เข�าไปอัตโนมัติเพื่อป�องกันแผ�น

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus)
GUID-DED64B54-7674-44A9-9B63-FE6451C3BF9B

ช�องเสียบ USB อยู�ที่บริเวณส�วนล�างของแผงหน�าป�ด
โปรดดูที่ “ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)” (หน�า 4-41) เม่ือเชื่อมต�ออุปกรณ�หน�วยความจำ
USB เข�ากับขั้วต�อ ระบบจะเปลี่ยนไปยังโหมดอุปกรณ�
หน�วยความจำ USB โดยอัตโนมัติ

ถ�าระบบป�ดลงขณะที่อุปกรณ�หน�วยความจำ USB กำลังเล�น
อยู� การกดปุ�ม Power จะเริ่มเล�นอุปกรณ�หน�วยความจำ
USB

การทำงานดังต�อไปนี้จะเหมือนกับการทำงานหลักของ
เครื่องเสียงในการเล�น Compact Disc (แผ�น CD) สำหรับ
รายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของเคร่ืองเล�น CD”
(หน�า 4-26)

. List view

. Quick search

. (Seek/track)

. MIX (เล�นแบบสุ�ม)

. RPT (เล�นเพลงซ้ำ)

. Folder browsing

ปุ�ม MEDIA:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เพื่อเปล่ียนไปยังโหมด USB กดปุ�ม โดยที่มี USB
เชื่อมต�ออยู�จนกระทั่งโหมด USB ถูกเลือก

ปุ�ม DISP:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อเล�นเพลงที่ มีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู� ชื่อ
เพลงท่ีกำลังเล�นอยู�จะแสดงข้ึนมา ถ�าไม�มีแท็ก ข�อความ
เตือนจะปรากฏขึ้น

เมื่อกดปุ�ม อย�างต�อเนื่อง ข�อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
เพลง จะ แสดง ขึ้น มา พร�อม กับ ชื่อ เพลง ดัง ต�อ ไป นี้

Track time ? Artist ? Album ? Track time

รายละเอียดเพลง:

กดปุ�ม ค�างไว�จะเปลี่ยนหน�าจอเป�นรายละเอียดโดย
รวม กดปุ�ม เพ่ือกลับไปท่ีหน�าจอเพื่อกลับสู�โหมด
หน�าจอหลัก

การทำงานของเครื่องเล�น iPod
GUID-4227010C-EDC8-4805-8414-4694B7255E14

การเชื่อมต�อ iPod:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เช่ือมต�อ iPod เข�ากับช�องเสียบอุปกรณ� USB โดยใช�สาย
เ ค เ บ้ิ ล ที่ ใ ห� ม า กั บ เ ค ร่ื อ ง i P o d ข อ ง ท� า น

ช�องเสียบ USB อยู�ที่บริเวณส�วนล�างของแผงหน�าป�ด
โปรดดูที่ “ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)” (หน�า 4-41)

เมื่อทำการเชื่อมต�อ iPod เข�ากับรถยนต� สามารถเลือก
รายการเพลงท่ีบันทึกใน iPod ได�โดยการใช�ปุ�มควบคุม
เครื่องเสียงของรถยนต�เท�านั้น

* iPod และ iPhone เป�น เคร่ืองหมายทางการค�าของ
Apple Inc. ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ

คำเตือน:

ห�ามต�อ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะขับรถ
การทำเช�นนั้นอาจทำให�เสียสมาธิได� จนทำให�สูญเสีย
การควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือ
การบาดเจ็บร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นดันอุปกรณ� USB เข�าไปในช�องเสียบ
อุปกรณ� USB การเสียบอุปกรณ� USB ที่ เอียง
หรือกลับหัวกลับหางลงในช�องเสียบ อาจทำให�
ช�องเสียบเสียหายได� ให�แน�ใจว�าอุปกรณ� USB
ต�อเข�ากับช�องเสียบ USB อย�างถูกต�อง (อุปกรณ�
USB บาง ร ุ�น จะ มี เค ร่ืองหมาย เป�น
แนวทาง ให�แน�ใจว�าเครื่องหมายหันไปในทิศทาง
ที่ถูกต�องเสมอก�อนใส�อุปกรณ�เข��าไป)

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในที่ซึ่งสามารถดึงออก
ได�โดยไม�ตั้งใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจจะทำให�
ช�องเสียบเสียหาย

โปรดดูท่ีข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�าน เพ่ือดูการใช�งาน
และการดูแลรักษาอุปกรณ�ที่เหมาะสม

อุปกรณ�ที่สามารถใช�งานได�:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ชุดระบบจะสามารถใช�งานได�กับอุปกรณ�ท้ังหมด (ทั้งใน
อดีตและป�จจุบัน) รองรับ Apple Accessory Protocol บน
การเชื่อมต�อ USB

รวมถึง (และไม�จำกัดว�า):

. อุปกรณ� iPod รุ�นที่ 5

. iPod คลาสสิค I และ II (รุ�นที่ 6 และ 7)

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-27

Condition:



(144,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

4-28 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

. i Tou ch ร ุ� น OS 1 , 2 , 3 , 4 และ ร ุ� น ถั ด ไป

. i P hone ร ุ� น OS 1 , 2 , 3 , 4 และ ร ุ� น ถั ด ไป

. iPod Nano (1G, 2G, 3G)

. iPad 1, 2 และ 3

หมายเหตุ:

ระบบ เคร่ือง เสียง นี้ ไม� รองรับ การ ชาร�จ iPad

ปุ�ม MEDIA:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เพื่อใช�งาน iPod กดปุ�ม ซ้ำ ๆ จนกระทั่งโหมด USB/
iPod ถูกเลือกและกด ENTER

การทำงานหลักของ iPod:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

อินเตอร�เฟซ:

อินเตอร�เฟซสำหรับการทำงานของ iPod แสดงบนหน�าจอ
ระบบเครื่องเสียงจะคล�ายกับอินเตอร�เฟซของ iPod ใช�ปุ�ม
ENTER หรือ ปุ�มหมุน MENU เพ่ือ เล�น เพลงบน iPod

รายการดังต�อไปนี้สามารถเลือกได�จากหน�าจอรายการเมนู

. Playlists (รายการเพลง)

. Artist (ชื่อศิลป�น)

. Albums (ชื่ออัลบั้ม)

. Tracks (เพลง)

. อื่น ๆ

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต�ละรายการ โปรดดูที่คู�มือ
การใช�งานของ iPod

การทำงานดังต�อไปนี้จะเหมือนกับการทำงานหลักของ
เคร่ืองเสียงของการทำงานของคอมแพคดิสก� (แผ�น CD)
สำหรับรายละเอียด โปรดดูท่ี “การทำงานของเครื่องเล�น
CD” (หน�า 4-26)

. List view

. Quick search

. (Seek/track)

. MIX (เล�นแบบสุ�ม)

. RPT (เล�นเพลงซ้ำ)

. Folder browsing

ปุ�ม DISP:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อเล�นเพลงที่ มีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู� ชื่อ
เพลงที่กำลังเล�นอยู�จะแสดงขึ้นมา

เมื่อกดปุ�ม อย�างซ้ำ ๆ ข�อมูลอ่ืน ๆ เก่ียวกับเพลง
ส า ม า ร ถ แ สด ง พ ร� อ ม กั บ ช่ื อ เ พ ล ง ดั ง ต� อ ไ ป นี้

Track time ? Artist ? Album ? Track time

รายละเอียดเพลง:

กดปุ�ม ค�างไว�จะเปลี่ยนหน�าจอเป�นรายละเอียดโดย
ร ว ม เพื่ อ กลั บ ไป ยั ง หน� า จ อ ห ลั ก กด ปุ� ม

แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX)
GUID-49A57DF9-746E-4E99-BAAB-8BB80762EE08

แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX) อยู�ที่บริเวณด�านล�างของ
แผงหน�าป�ด โปรดดูท่ี “แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX)”
(หน�า 4-42) แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX) จะรับสัญญาณ
เสียงสัญญาณเข�าอนาล็อกมาตรฐานจากอุปกรณ� เช�น
เคร่ือง เล�น เทป/ เครื่อง เล�น CD เครื่อง เล�น MP3 หรือ
โน�ตบุ�ค

กดปุ�ม เพื่อเล�นอุปกรณ�ที่รองรับ เม่ือเสียบเข�าท่ีแจ็ก
เสียบอุปกรณ�เสริม (AUX) แล�ว

นิสสันแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เม่ือต�อ
อุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเครื่องเสียง เพลงอาจเล�นไม�
เป�นปกติ เมื่อใช�สายแบบโมโน

คำเตือน:

ห�ามให�สายเคเบ้ิลหรืออุปกรณ�ภายนอกเชื่อมต�อกับ
ข้ัว AUX ที่ มี ผลก ระ ทบ กับ การ ขับข่ี ของ ท�าน

หมายเหตุ:
. ให�พึงระลึกว�าระดับเสียงอาจจะดังมากข้ึนหรือ

เบาลงกว�าอุปกรณ�ภายนอกข้ึนอยู�กับอุปกรณ�
ภายนอก

. เมื่อ AUX สัมผัสกับปล๊ักของสายเคเบ้ิลข้ัวต�อ
อาจจะได�ยินเสียงรบกวน

. อุปกรณ�ภายนอกที่เชื่อมต�อไม�สามารถใช�งานได�
ด�วย ระบบ เครื่อง เสียงหลัก ระดับ เสียง และ
คุณภาพของเสียงสามารถปรับได�

. ชื่อเพลงในอุปกรณ�ภายนอกไม�สามารถแสดงได�
บนหน�าจอเครื่องเสียง

. สำหรับแหล�งจ�ายไฟของอุปกรณ�ภายนอก ให�ใช�
แบตเตอรี่พิเศษ อุปกรณ�ภายนอกไม�สามารถ
ชาร�จไฟได�ด�วยข้ัว AUX อาจมีเสียงรบกวนถ�า
CD วิทยุ ฯลฯ ทำงานในขณะที่ชาร�จแบตเตอรี่กับ
ช�องจ�ายไฟของรถยนต�

Condition:



(145,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (แบบ B)
GUID-C5FB7136-F09F-437C-A31B-B3D263F33E2D

JVH1078X

1. ปุ�ม DISP (แสดงผล)
2. ปุ�ม RADIO
3. ปุ�ม Day/Night
4. ปุ�ม MIX
5. ปุ�ม Seek/track (เร�งย�อนกลับ)
6. ปุ�ม Seek/track (เร�งไปข�างหน�า)
7. ปุ�ม SETUP

8. ปุ�ม Back
9. ปุ�ม CD eject
10. ปุ�ม MEDIA
11. ปุ�ม Phone
12. ปุ�มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
13. ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ)
14. ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ

15. ปุ�ม A-Z
16. ปุ�มหมุน MENU/ENTER

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-29

Condition:



(146,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

4-30 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

ระบบกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-1EC56843-F038-4E78-B995-B09CAD07EFB9

ใช�รหัส PIN วิทยุจำนวน 4 ตัว ซึ่งมีแต�เจ�าของรถเท�านั้นที่
ทราบ ซึ่งช�วยลดโอกาสท่ีชุดเคร่ืองเสียงจะถูกขโมย ชุด
เ ค ร่ื อ ง เ สี ย ง จ ะ ไม� ท ำ ง าน หาก ไม� ใ ส� ร หั ส P IN

หากมีการใช�แรงเพ่ือถอดชุดเคร่ืองเสียง ระบบป�องกัน
ขโมยจะทำงานและชุดเครื่องเสียงจะถูกล็อก วิธีเดียวที่จะ
ปลดล็อกชุดเครื่องเสียงคือใส�หมายเลขรหัสวิทยุที่แสดง
บน บัตร ประจำ รถ ซึ่ ง แนบ มา กับ เอกสาร ประจำ รถ

หมายเหตุ:
. รหัส PIN วิทยุจำนวน 4 ตัวจะแสดงบนบัตรซ่ึง

ท�านได�รับพร�อมกับเอกสารประจำรถ
. กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน หากลืมรหัส PIN

วิ ทย ุ จ ำนวน 4 ตั ว ของ ช ุ ด เ ค ร่ื อ ง เ สี ย ง

การปลดล็อกชุดเครื่องเสียง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หากไฟฟ�าแบตเตอรี่ของรถยนต�ขัดข�อง ชุดเครื่องเสียงจะ
ถูกล็อก

เมื่อไฟฟ�ากลับเข�าสู�ภาวะปกติแล�วและเป�ดชุดเคร่ืองเสียง
อยู� หน�าจอจะแสดงว�า “Radio Code” และเคร่ืองเสียงจะ
ถูกปลดล็อกเมื่อใส�รหัสถูกต�อง

ขั้นตอนการปลดล็อก:

อ�านส�วน น้ีให� เข�าใจ ต�องปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ อย�าง
เคร�งครัด

ใน การ ปลด ล็อก ช ุด เครื่ อง เ สียง ให� ป ฏิบัติ ดั งนี้ :

JVH0832X

1. ปรับ สวิตช� ก ุญแจ อย ู� ท่ี ตำแหน�ง ACC หรือ ON

2. “Radio Code” จะแสดงขึ้นพร�อมกับตัวเลขศูนย�สี่ตัว

3. กดปุ�ม ① ตามจำนวนคร้ังที่ตรงกับตัวเลขหลักแรก
ของรหัสวิทยุ

ตัวอย�างเช�น หากรหัสวิทยุคือ 5169: ตัวเลขหลักแรก
คือ “5” ฉะนั้นให�กดปุ�ม ① 5 ครั้ง

4. ตัวเลขหลักท่ีสอง สาม และสี่ของรหัสวิทยุก็ให�ใส�ใน
ลักษณะเดียวกัน โดยใช�ปุ�ม ②, ③, และ ④

ตัวอย�างเช�น กด ② 1 ครั้ง, ③ 6 ครั้ง และ ④ 9 ครั้ง

5. กดปุ�มหมุน MENU/ENTER ⑤ เพื่อยืนยันรหัส หาก
ท�านใส�รหัสถูกต�องเครื่องเสียงจะเป�ด

6. หากใส�รหัสไม�ถูกต�องข�อความเตือน “Incorrect Pin”,
“Please re-enter Pin” และจำนวนครั้งที่สามารถใส�
รหัสใหม�ได� [Remaining Tries: xx] จะแสดงขึ้น

หลังจากอ�านข�อความ กดปุ�มหมุน MENU/ENTER ⑤ เพื่อ
กลับ เข�า ส ู� หน�า จอ เริ่ม ต�น และ ใส� รหัส วิทย ุ ที่ ถ ูก ต�อง

. หากใส�รหัสผิดหลังจากท่ีพยายามเป�นครั้งที่สาม ชุด
เครื่องเสียงจะล็อกเป�นเวลา 60 นาที หน�าจอจะแสดง
การนับถอยหลังจาก 60 ถึง 0 นาที หลังจากผ�านไป
60 นาที ให�ใส�รหัสวิทยุที่ถูกต�อง

. หากใส�รหัสผิดจนครบ 8 ชุดของการใส�รหัส 3 ครั้ง
ชุดเครื่องเสียงจะล็อกถาวร ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อรับบริการ

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-5E6C21DA-B0A8-474F-ACAE-B3D4580BE99A

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ON” หรือ “ACC”

ปุ�มหมุน Power/VOL:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

Power ON/OFF:

กด ปุ�มหมุน Power/VOL เพื่อ เป�ด ระบบ เครื่อง เสียง

ระบบจะเป�ดโหมดที่เป�ดค�างไว�เดิมก�อนที่จะป�ดระบบ

กด ปุ�ม หม ุน Power/VOL เพ่ือ ป�ด ระบบ เครื่อง เสียง

การควบคุม VOLUME:

หมุนปุ�มหมุน Power/VOL เพื่อควบคุมความดังของเสียง

หมุนปุ�มหมุน Power/VOL ตามเข็มนาฬิกา เพื่อทำให�เสียง
ดังขึ้น

หมุนปุ�มหมุน Power/VOL ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให�เสียง
เบาลง

ปุ�ม SETUP:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เพื่อปรับตั้งค�าเสียง นาฬิกา วิทยุ หรือ ภาษา ให�ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. กดปุ�ม SETUP

2. หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER และหน�าจอจะแสดงขึ้น
ตามลำดับต�อไปนี้:

Audio ? Clock ? Radio ? Language

3. กดปุ�มหมุน MENU/ENTER

หลังจากตั้งค�าตามที่ต�องการแล�ว กดปุ�ม Back ซ้ำ ๆ หรือ

Condition:
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กดปุ�ม SETUP

การปรับเสียง:

หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER จนกระทั่ง เครื่องเสียง แสดง
ขึ้น และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER

ในแต�ละครั้งที่กดปุ�มหมุน MENU/ENTER โหมดจะเปลี่ยน
ไปดังนี้:

Sound ? AUX In? Speed Vol. ? Bass Boost ?

Audio Default

หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER ตามหรือทวนเข็มนาฬิกา
เพ่ือปรับรายการต�อไปน้ี และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER
เพื่อยืนยัน

. Sound:

Bass:

ใช�การควบคุมนี้เพื่อเพิ่ม หรือลดเสียงเบส

Treble:

ใช�การควบคุมนี้เพื่อเพิ่ม หรือลดเสียงแหลม

Bal. (บาลานซ�) :

ใช�การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว�างลำโพงซ�าย และขวา

Fade:

ใช�การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว�างลำโพงหน�า และหลัง

. AUX In:

ใช�การควบคุมนี้เพื่อปรับระดับเสียงที่ส�งออกจากช�อง
เสียบ auxiliary

. Speed Vol. (ระดับเสียง) :

โหมดนี้ควบคุมระดับเสียงที่ออกจากลำโพงโดย
อัตโนมัติโดยสัมพันธ�กับความเร็วรถยนต�

การปรับการตั้งค�าไปยัง 0 (ศูนย�) เพื่อป�ดการใช�ระดับ
เสียงตามความเร็วรถยนต�

. Bass Boost:

เป�ดหรือป�ด Bass Boost ซึ่งช�วยเน�นเสียงความถี่ต่ำ
. Audio Default:

ชุดเครื่องเสียงมีค�าเริ่มต�น ท่ีตั้งจากโรงงาน เลือก
“Yes” เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังค�าเริ่มต�นที่ตั้งจากโรงงาน
เลือก “No” เพื่อ ออกจาก เมนู การ ต้ังค�า ป�จจ ุบัน

การตั้งค�านาฬิกา:

หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER จนกระทั่ง Clock แสดงขึ้น
และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER

หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER โหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้:

Set time ? ON/OFF ? Format

. Set Time

เลือก “Set Time” แล�วปรับตั้งนาฬิกาดังนี้:

ตัวแสดงชั่วโมงจะเริ่มกะพริบ ให�หมุนปุ�มหมุน MENU/
ENTER เพื่อปรับชั่วโมง เสร็จแล�วกดปุ�มหมุน MENU/
ENTER จากน้ันตัวแสดงนาทีจะเร่ิมกะพริบ หมุนปุ�ม
หมุน MENU/ENTER เพื่อปรับนาทีและกดปุ�มหมุน
MENU/ENTER เม่ือ เสร็จ ส้ิน การ ต้ัง ค�า นาฬิกา

. ON/OFF

สามารถเป�ดและป�ดการแสดงนาฬิกาได� เม่ือเลือก
“ON” นาฬิกาจะแสดงขึ้น (นาฬิกาจะแสดงขึ้นแม�ว�า
จะป�ดเครื่องเสียง) แต�หากเลือก "OFF" นาฬิกาจะไม�
แสดงขึ้น

. Format

เปล่ียนหน�าจอนาฬิการะหว�างโหมด 24-ช่ัวโมงและ
โหมดนาฬิกา 12-ชั่วโมง

การตั้งค�าวิทยุ:

หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER จนกระทั่ง Radio แสดงข้ึน
และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER

สถานีวิทยุ FM ที่สามารถรับสัญญาณได�จะถูก อัพเดต

การตั้งค�าภาษา:

หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER จนกระทั่ง Language แสดง
ขึ้น และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER

เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER
ระหว�างการทำให�เสร็จสมบูรณ� หน�าจอจะปรับเป�นภาษาท่ี
ตั้งไว�โดยอัตโนมัติ

ปุ�ม Day/Night:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม Day/Night เพื่อ เปลี่ยนโหมดความสว�างของ
หน� า จ อ ร ะ ห ว� า ง โ ห มด กล า ง วั น แ ล ะ ก ล า ง คื น

สวิตช�บนเคร่ืองเสียงจะสว�างขึ้นมาในโหมดกลางคืน

ปุ�ม MEDIA:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม MEDIA เพื่อเล�นอุปกรณ�ที่รองรับ เม่ือต�ออุปกรณ�
เอาไว�

ในแต�ละคร้ังท่ีกดปุ�ม MEDIA แหล�งข�อมูลเสียงจะเปล่ียน
ไป

การทำงานของวิทยุ
GUID-FFE2D05C-7F4D-4D24-98FC-BD11CF0784C9

ช�วงความถี่และการเปลี่ยนขั้นตอน:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เพื่อเปลี่ยนระยะความถี่และค�าจำเพาะขั้นตอนของวิทยุ ให�
ปฎิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้

1. เป�ดระบบเครื่องเสียง

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-31

Condition:
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4-32 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

2. กดปุ�ม RADIO และเลือกโหมด AM หรือ FM

3. กดปุ�ม SETUP ค�างนานกว�า 3 วินาที

4. หลังจาก 3 วินาทียังคงกดปุ�ม SETUP ค�าง และหมุน
ปุ�มหมุน MENU/ENTER ทวนเข็มนาฬิกาจนกว�าจะ
ได�ยินเสียงคล๊ิก 3 ครั้ง แล�วหมุนตามเข็มนาฬิกา
จนกว�าจะได�ยินเสียงคลิ๊ก 3 ครั้ง จากนั้นหมุนทวนเข็ม
น าฬิ ก า จนก ว� า จ ะ ได� ยิ น เ สี ย ง ค ล๊ิ ก 3 ค รั้ ง

5. หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER จนกระทั่งแถบเลือกอยู�
ที่ “Region” และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER

6. เลือกภูมิภาค ท่ี เหมาะ สม จากตัว เลือกต�อ ไป น้ี:
. EUR
. GOM Pacific
. GOM S. America

7. เพื่อใช�งานค�าท่ีตั้งไว� ให�ป�ดระบบเครื่องเสียง เปล่ียน
สวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF” และเปลี่ยนกลับมา
ที่ตำแหน�ง “ON”

ปุ�ม RADIO:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อกดปุ�ม RADIO ขณะที่ระบบเครื่องเสียงป�ดอยู� ระบบ
เครื่องเสียงจะเป�ด และวิทยุจะเป�ดขึ้น

เม่ือกดปุ�ม RADIO ขณะที่กำลังเล�นอย�างอ่ืนอยู� ส่ิงอื่นท่ี
เล� น อย ู� จ ะ หย ุ ด ลง และ วิทย ุ จ ะ เป� ด ขึ้ น มา แทน

สำหรับการเปลี่ยนช�วงคลื่นวิทยุ ให�กดปุ�ม RADIO จนกว�า
จะปรากฏคลื่นวิทยุที่ต�องการ

FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1

เม่ือกดปุ�ม RADIO นานกว�า 1.5 วินาที สถานีวิทยุ ท่ี
สัญญาณแรงที่สุดจะถูกบันทึกลงในปุ�มบันทึก (1 ถึง 6)
ของช�วงคลื่นวิทยุ ขณะการค�นหา ข�อความเตือนจะปรากฏ
ขึ้นบนหน�าจอ และเสียงจะเงียบลงจนกว�าการทำงานจะสิ้น

ส ุ ด เ ม่ื อ เ ส ร็ จ ส้ิ น แล� ว วิ ท ย ุ จ ะ เ ลื อ ก ปุ� ม บั นทึ ก

ปุ�ม Seek/track:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม หรือ ส้ัน ๆ เพื่อเปลี่ยนคล่ืนความถี่ด�วย
ตัวเอง

เพ่ือปรับความถ่ีของสถานีท่ีออกอากาศโดยอัตโนมัติ ให�
กดปุ�ม หรือ ค�างไว� ระบบจะหยุดค�นหาเมื่อพบ
สถานีที่ออกอากาศ

&1 &2 &3 &4 &5 &6 ปุ�มบันทึกสถานีวิทยุ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ระหว�างการรับสัญญาณวิทยุ กดปุ�มบันทึกสถานีวิทยุไว�
น�อยกว�า 2 วินาที เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว�

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได�สูงสุด
12 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1 และ FM 2) และ 6
สถานีสำหรับ AM

การบันทึกความถี่สถานีด�วยตัวเอง:

1. เปลี่ยนคลื่นความถี่ไปยังสถานีที่ต�องการโดยใช�ปุ�ม
Seek/track

2. กดปุ�มบันทึกสถานีวิทยุ &1 - &6 ค�างไว�จนกระทั่ง
ได�ยินเสียงบี๊ป

3. หมายเลขช�องจะแสดงข้ึน แสดงว�าได�ทำการบันทึก
เรียบร�อยแล�ว

4. ทำตามขั้นตอนท่ี 1-3 สำหรับปุ�มบันทึกสถานีอ่ืน ๆ

ถ�าถอดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟ�วส�ของระบบเคร่ืองเสียง
ขาด หน�วยความจำของสถานีวิทยุจะถูกลบ ถ�าเกิดกรณี
ดั ง ก ล� า ว ใ ห� ตั้ ง ส ถ า นี ที่ ต� อ ง ก า ร ใ ห ม� อี ก ค ร้ั ง

การใช�งานระบบข�อมูลวิทยุ (RDS) (ถ�ามีติดตั้ง):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

RDS คือระบบที่ข�อมูลดิจิตอลที่มีการเข�ารหัสถูกส�งมาจาก
สถานีวิทยุ FM เพิ่มเติมจากการออกอากาศวิทยุ FM ทั่วไป
RDS จะให�ข�อมูลของบริการ เช�น ชื่อสถานี สภาพ
การจราจร หรือข�าว

หมายเหตุ:

บริการเหล�านี้อาจไม�มีในบางประเทศ

โหมดความถี่สำรอง (AF)

โหมด AF จะทำงานในโหมด FM (วิทยุ)

ฟ�งก�ช่ัน AF จะเปรียบเทียบความแรงของสัญญาณ และ
เลือกสถานี ท่ีอยู� ในสภาพการรับสัญญาณที่ดี ท่ีสุดของ
สถานีที่กำลังรับสัญญาณอยู�

ฟ�งก�ชั่น RDS

เมื่อเปลี่ยนสถานี RDS ด�วยการหาคลื่นความถี่แบบ
อัตโนมัติ หรือปรับด�วยตัวเอง ระบบจะได�รับข�อมูล RDS
และ ช่ื อ ร ายกา ร ท่ี ให� บ ริ ก า ร ( PS ) จ ะ แสดง ขึ้ น

การทำงานของเครื่องเล�น CD
GUID-F0A1999A-2BAB-44C0-9578-046512E59485

การใส�แผ�น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ใส�แผ�น CD ลงในช�องโดยให�ด�านที่มีฉลากหันขึ้น แผ�น CD
จะถูกดูดเข�าไปในช�องโดยอัตโนมัติ แล�วจะเริ่มเล�นเอง
หลังจากใส�แผ�น CD จำนวนเพลงและเวลาจะปรากฎขึ้นบน
หน�าจอ

ข�อควรระวัง:

ห�ามฝ�นดันแผ�น CD ลงในช�อง เนื่องจากจะทำให�
เครื่องเล�นเสียหายได�

Condition:
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หมายเหตุ:
. เครื่องเล�น CD ยอมรับ CD แผ�นเสียงธรรมดา

หรือ CD ที่บรรจุไฟล� MP3/WMA/AAC
. ข�อความเตือนความผิดปกติจะแสดงเม่ือใส�ชนิด

ของ CD ที่เครื่องไม�รองรับ (เช�น DVD) หรือถ�า
เครื่องเล�นไม�สามารถอ�านแผ�น CD ได� กดแผ�น
ออกมาและใส�แผ�นอื่นเข�าไป

ปุ�ม MEDIA:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมด CD กดปุ�ม MEDIA โดยที่มี CD ใส�
อยู�จนกระทั่งโหมด CD ถูกเลือก

List view:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ในขณะที่เพลงกำลังเล�น กดปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อ
แสดงเพลงที่เล�นได�ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือกเพลงจาก
รายการ ให�หมุน ปุ�มหมุน MENU/ENTER แล�วกด ปุ�ม
MENU/ENTER

Quick search:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ในโหมดดูรายการ การหาอย�างรวดเร็วสามารถทำได�เพื่อ
หาเพลงจากรายการ กดปุ�ม A-Z หมุนปุ�มหมุน MENU/
ENTER ไปยังอักษร ตัวแรกของชื่อ เพลง แล�วกด ปุ�ม
MENU/ENTER เมื่อพบ รายการเพลงที่มีจะแสดงขึ้น เลือก
และกดปุ�ม MENU/ENTER เพื่อ เล�น เพลง ท่ีต�องการ

ปุ�ม Seek/track:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม หรือ เพ่ือเร�งเพลงไปข�างหน�าหรือข�าง
หลัง เมื่อ ปล�อย ปุ�ม เพลง จะ เล�น ด�วย ความเร็ว ปกติ

การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก�อนหน�า:

เพลงจะข�ามไปเพลงถัดไปหรือย�อนกลับไปยังจุดเริ่มต�น
ของเพลงป�จจุบันโดยการกดปุ�ม หรือ หนึ่งคร้ัง

กดปุ�ม หรือ มากกว�าหนึ่งครั้งเพ่ือข�ามเพลงไป

การเลือกโฟลเดอร�:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ถ�าข�อมูลที่บันทึกไว�มีโฟลเดอร�ที่มีไฟล�เพลง กดปุ�ม Seek/
track จะ เล�น เพลง ของ แต�ละ โฟลเดอร� ตาม ลำดับ

เพื่อเลือกโฟลเดอร�ที่ต�องการ:

1. กดปุ�ม MENU/ENTER หรือปุ�ม Back และรายการของ
เพลงในโฟลเดอร�ป�จจุบันจะแสดงขึ้นมา

2. กดปุ�ม Back

3. หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER ไป ยัง โฟลเดอร�ที่
ต�องการ

4. กดปุ�ม MENU/ENTER เพ่ือเข�าสู�โฟลเดอร� กดปุ�ม
MENU/ENTER อีกครั้งเพื่อเริ่มเล�นเพลงแรกหรือหมุน
ปุ�มหมุน MENU/ENTER และกดปุ�ม MENU/ENTER
เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ�าโฟลเดอร�ที่เลือกอยู�ในป�จจุบันมีโฟลเดอร�ย�อย กดปุ�ม
MENU/ENTER และหน�าจอใหม�ท่ีมีรายการของโฟลเดอร�
ย�อยจะแสดง หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อดูโฟลเดอร�
ย�อย แล�วกดปุ�ม MENU/ENTER เพ่ือเลือก เลือกรายการ
โฟลเดอร�หลักเมื่อเพลงถูกบันทึกเพิ่มเติมในโฟลเดอร�หลัก

กดปุ�ม Back เพื่อกลับไปยังหน�าจอโฟลเดอร�ก�อนหน�า

ปุ�ม RPT:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กด ปุ�ม RPT และ เพลงป�จจ ุบัน จะ เล�น อย�างต�อ เนื่อง

ปุ�ม MIX:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม MIX และเพลงทั้งหมดจะเล�นแบบสุ�ม

ปุ�ม DISP:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อเล�นเพลงท่ีมีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก CD-text/ID3-
text) อย ู� ช่ือ เพลง ที่ กำลัง เล�น อย ู� จะ แสดง ขึ้น มา

เม่ือกดปุ�ม DISP อย�างซ้ำ ๆ ข�อมูลอ่ืน ๆ เก่ียวกับเพลง
ส า ม า ร ถ แ สด ง พ ร� อ ม กั บ ช่ื อ เ พ ล ง ดั ง ต� อ ไ ป นี้

Track time ? Artist ? Album ? Track time

รายละเอียดเพลง:

กดปุ�ม DISP ค�างไว�จะเปลี่ยนหน�าจอเป�นรายละเอียดโดย
รวม กด ปุ�ม Back เพื่อ กลับ ไป ยัง หน�า จอ ก�อน หน�า

ปุ�ม CD eject:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อกดปุ�ม CD eject ในขณะท่ีสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง
“ O N ” ห รื อ “ A C C ” C D จ ะ ถ ู ก ค า ย อ อ ก ม า

ถ�า CD คายออกมาโดยกดปุ�ม CD eject และไม�ได�ถูกนำ
เอาออกมาจากช�องใส�ภายใน 20 วินาที CD จะถูกดึงกลับ
เข�าไปอัตโนมัติเพื่อเป�นการป�องกันแผ�น

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus)
GUID-DC8D8603-94A8-4483-B747-0CA47BEB16B5

การทำงานหลักของอุปกรณ� USB:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ช�องเสียบ USB อยู�ที่บริเวณส�วนล�างของแผงหน�าป�ด
โปรดดูที่ “ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)” (หน�า 4-41) เช่ือมต�ออุปกรณ�หน�วยความจำ USB
เข�ากับตัวต�อ อุปกรณ�ความจำ USB จะเริ่มทำงานอัตโนมัติ

โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�าน เกี่ยวกับการใช�งาน
และดูแลรักษาอุปกรณ�อย�างเหมาะสม

ถ�าระบบป�ดลงขณะที่อุปกรณ�ความจำ USB กำลังเล�นอยู�
หากกดปุ�มหมุน Power/VOL ระบบจะเริ่มอุปกรณ�ความจำ

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-33

Condition:



(150,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

4-34 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

USB

การทำงานต�อไปนี้ จะ เหมือน กับการใช� งาน CD ของ
เครื่องเสียงหลัก สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงาน
ของเครื่องเล�น CD” (หน�า 4-32)

. List view

. Quick search

. (Seek/track)

. MIX (เล�นแบบสุ�ม)

. RPT (เล�นเพลงซ้ำ)

. การเลือกโฟลเดอร�

ปุ�ม MEDIA:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เพื่อใช�งานอุปกรณ�ความจำ USB กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว�าจะถึงโหมด USB

ปุ�ม DISP:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อเล�นเพลงที่ มีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู� ชื่อ
เพลงที่กำลังเล�นอยู�จะแสดงขึ้นมา

เม่ือกดปุ�ม DISP ซ้ำ ๆ ข�อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร�อมกับชื่อเพลง ดังนี้:

ความยาวเพลง ? ชื่อศิลป�น ? อัลบั้ม ? ความยาวเพลง

รายละเอียดเพลง:

กดปุ�ม DISP ค�างไว� หน�าจอแสดงรายละเอียดทั่วไป กด
ปุ�ม Back เพ่ือ กลับ ไป ยังหน�า จอการ แสดงผลหลัก

การทำงานของเครื่องเล�น iPod
GUID-FB9E8512-B9E0-4AD6-B371-9AAE84E02EA2

การเชื่อมต�อ iPod:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ต�อ iPod ช�องเสียบอุปกรณ� USB ด�วยสายต�อ USB ท่ีมา
กับ iPod

ช�องเสียบ USB อยู�ที่บริเวณส�วนล�างของแผงหน�าป�ด
โปรดดูที่ “ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)” (หน�า 4-41)

เมื่อทำการเชื่อมต�อ iPod เข�ากับรถยนต� สามารถเลือก
รายการเพลงท่ีบันทึกใน iPod ได�โดยการใช�ปุ�มควบคุม
เครื่องเสียงของรถยนต�เท�านั้น

* iPod และ iPhone เป�น เคร่ืองหมายทางการค�าของ
Apple Inc. ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ

อุปกรณ�ที่สามารถใช�งานได�:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ชุดระบบจะสามารถใช�งานได�กับอุปกรณ�ท้ังหมด (ทั้งใน
อดีตและป�จจุบัน) รองรับ Apple Accessory Protocol บน
การเชื่อมต�อ USB

รวมถึง (และไม�จำกัดว�า):

. อุปกรณ�ไอพอด รุ�นที่ 5

. ไอพอดคลาสสิค I และ II (รุ�นที่ 6 และ 7)

. iTouch เจ เนอ เรช่ัน OS 1, 2, 3, 4 และถัด ไป

. i P hone ร ุ� น OS 1 , 2 , 3 , 4 และ ร ุ� น ถั ด ไป

. iPod Nano (1G, 2G, 3G)

. iPad 1, 2 และ 3

หมายเหตุ:

ระบบ เคร่ือง เสียง นี้ ไม� รองรับ การ ชาร�จ iPad

ปุ�ม MEDIA:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เพื่อใช�งาน iPod ให�กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกระทั่งโหมด
USB (iPod) ถูกเลือก แล�วกดปุ�มหมุน MENU/ENTER

การทำงานหลักของ iPod:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

อินเตอร�เฟซ:

อินเตอร�เฟซสำหรับการทำงานของ iPod แสดงบนหน�าจอ
ระบบเครื่องเสียงจะคล�ายกับอินเตอร�เฟซของ iPod ใช�ปุ�ม
หม ุ น MENU / ENTER เพื่ อ เ ล� น เ พล ง บน i Po d

รายการดังต�อไปนี้สามารถเลือกได�จากหน�าจอรายการเมนู

. Playlists (รายการเพลง)

. Artists (ชื่อศิลป�น)

. Albums (ชื่ออัลบั้ม)

. Tracks (เพลง)

. อื่น ๆ

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต�ละรายการ โปรดดูที่คู�มือ
การใช�งานของ iPod

การทำงานดังต�อไปนี้จะเหมือนกับการทำงานหลักของ
เคร่ืองเสียงของการทำงานของคอมแพคดิสก� (แผ�น CD)
สำหรับรายละเอียด โปรดดูท่ี “การทำงานของเครื่องเล�น
CD” (หน�า 4-32)

. List view

. Quick search

. (Seek/track)

. MIX (เล�นแบบสุ�ม)

. RPT (เล�นเพลงซ้ำ)

. การเลือกโฟลเดอร�

Condition:
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ปุ�ม DISP:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อเล�นเพลงที่ มีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู� ชื่อ
เพลงที่กำลังเล�นอยู�จะแสดงขึ้นมา

เม่ือกดปุ�ม DISP ซ้ำ ๆ ข�อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร�อมกับชื่อเพลง ดังนี้:

Track time ? Artist ? Album ? Track time

รายละเอียดเพลง:

กดปุ�ม DISP ค�างไว� หน�าจอแสดงรายละเอียดท่ัวไป เพ่ือ
กลับไปยังหน�าจอหลัก ให�กดปุ�ม Back

การใช�งานอุปกรณ�เครื่องเล�น AUX
GUID-5961977E-9143-4E7B-89D9-70DA6723AD85

ช�องเสียบ AUX จะอยู�ที่ส�วนล�างของแผงหน�าป�ด โปรดดูที่
“แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX)” (หน�า 4-42) ช�องเสียบ
AUX จะรับสัญญาณเสียงสัญญาณเข�าอนาล็อกมาตรฐาน
จากอุปกรณ� เช�น เครื่องเล�นเทป/เครื่องเล�น CD เครื่องเล�น
MP3 หรือโน�ตบุ�ค

นิสสันแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เม่ือต�อ
อุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเครื่องเสียง เพลงอาจเล�นไม�
เป�นปกติ เมื่อใช�สายแบบโมโน

ปุ�ม MEDIA:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เพื่อเปลี่ยนไปเป�นโหมด AUX กดปุ�ม MEDIA ซ้ำๆ จนกว�า
จะถึงโหมด AUX

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (แบบ C)
GUID-670B4CF0-5C4B-498F-A091-1CEF4D0A3D2F

JVH0924X

1. ปุ�ม MEDIA
2. ปุ�ม FM·AM
3. ปุ�ม CD eject
4. ปุ�ม CD
5. ปุ�ม DISP (แสดงผล)
6. หน�าจอแสดงผล
7. ปุ�ม iPod MENU

8. ปุ�ม SEEK·TRACK (เร�งย�อนกลับ)
9. ปุ�ม SCAN
10. ปุ�ม SEEK·TRACK (เร�งไปข�างหน�า)
11. ปุ�ม BACK
12. ปุ�มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
13. ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ)
14. ปุ�ม RDM (เล�นสุ�ม)

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-35
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4-36 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

15. ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ
16. ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER
17. ปุ�ม ENTER/SETTING

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-11DCE3A7-6F47-41AC-BBA5-B5E61368B3B3

ชุดเครื่องเสียง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

วงจรปรับความดังอัตโนมัติจะเสริมช�วงความถ่ีต่ำและสูง
โดยอัตโนมัติ

ปุ�มหมุน Power/VOL:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

แหล�งจ�ายไฟของระบบเคร่ืองเสียงจะเป�ดเมื่อสวิตช�กุญแจ
อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” หรือ “ACC” กดปุ�มหมุน Power/VOL
ในขณะท่ีระบบป�ดเพ่ือเป�ดแหล�งข�อมูลเสียงล�าสุด ซึ่งเล�น
ไว�ก�อนระบบจะป�ด ขณะที่ระบบเป�ดอยู� ให�กดปุ�ม power/
VOL เพื่อป�ดระบบ

หมุนปุ�มหมุน Power/VOL เพื่อปรับระดับเสียง

การตั้งค�าเครื่องเสียง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หน�าจอตั้งค�าจะแสดงขึ้นเม่ือกดปุ�ม ENTER/SETTING

สามารถ ต้ัง ค� า รายการ ดัง ต� อ ไป นี้ บน หน� า จอ ได�

. Bluetooth

สามารถ ต้ัง ค� า ของ B lue tooth® ได� สำหรับ
รายละเอียดของการตั้งค�า Bluetooth® โปรดดูที่ “
การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®” (หน�า 4-40)

. Bass, Treble, Balance และ Fade

ควบคุมเสียงของระบบเครื่องเสียง Balance จะปรับ
เสียงระหว�างลำโพงซ�าย และลำโพงขวา Fade จะ
ปรับ เสียง ระหว�าง ลำโพงหน�า และ ลำโพงหลัง

เลือก “Bass”, “Treble”, “Balance” หรือ “Fade”
โดยใช�ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER แล�วกดปุ�ม ENTER/
SETTING หมุนปุ�มหมุน TUNE·FOLDER เพ่ือปรับ

Bass, Treble, Balance และ Fade บนหน�าจอไปยัง
ระดับที่ต�องการ

. ค�าความสว�าง และความเข�ม

ป รับ ความ สว� า ง และ ความ เข� ม ของ หน� า จอ

เลือก “Brightness” หรือ “Contrast” โดยใช�ปุ�มหมุน
TUNE·FOLDER แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING หมุน
ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER เพื่อปรับค�าความสว�าง และ
ความ เข�ม ของ หน� า จอ ไป ยัง ระ ดับ ท่ี ต�องการ

. การปรับนาฬิกา

ปรับนาฬิกาตามขั้นตอนต�อไปนี้

JVH0729X

1) เ ลือก "C lock Adjus t " โดย ใช� ปุ� ม หม ุน
TUNE·FOLDER ① แล� ว กด ปุ� ม ENTER/
SETTING ②

2) ปรับช่ัวโมงโดยใช�ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER ①
แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING ②

3) ปรับนาทีโดยใช�ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER ①
แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING ②

ไม�มีนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง
. นาฬิกาบนหน�าจอ

เมื่อใช�งานรายการนี้ นาฬิกาจะแสดงขึ้นมาที่มุมขวา

ด�านบนของหน�าจอเสมอ

เ ลือก “On-Screen C lock” โดย ใช� ปุ� ม หม ุน
TUNE·FOLDER แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING
สามารถสลับไปมาได�ระหว�าง ON และ OFF โดยใช�
ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER

. หน�าจอ RDS

ข�อมูล RDS (ระบบข�อมูลวิทยุ) สามารถแสดงขึ้นบน
หน�าจอได� เลือก “RDS Display” โดยใช�ปุ�มหมุน
TUNE·FOLDER แล�ว กด ปุ�ม ENTER/SETTING
สามารถสลับไปมาได�ระหว�าง ON และ OFF โดยใช�
ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER

. ระดับเสียงตามความเร็วรถยนต�

เพ่ือเปล่ียนระดับเสียงตามความเร็วรถยนต� (Speed
Sens i t i ve Vo l .) จาก ป�ด (0) ไป 5 ให� หม ุน
TUNE·FOLDER

. AUX Vol.

ควบคุมระดับเสียงของเสียงส�งเข�าจากอุปกรณ� Aux ที่
เช่ือมต�อเข�า กับระบบเคร่ืองเสียง เลือกการตั้งค�า
ระหว� าง 1 ถึง 3 หรือ เ ลือก 0 เ พ่ือ ไม� ใช� งาน

. การเลือกภาษา

การตั้งค�าภาษาสามารถเปลี่ยนได�

เ ลือก “Language Se lec t ” โดย ใช� ปุ� ม หม ุน
TUNE·FOLDER แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING ใช�ปุ�ม
หมุน TUNE·FOLDER เพื่อเลือกภาษาที่ต�องการ

ปุ�ม DISP:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

การแสดงของหน�าจอสามารถป�ดได�โดยการกดปุ�ม DISP
ท�านยังคงสามารถฟ�งเพลงที่เล�นอยู�ได�แม�จะป�ดหน�าจอ ถ�า
ต�องการให�หน�าจอกลับมาแสดงผล ให�กดปุ�ม DISP อีก
ครั้งหน่ึง การกดปุ�มแหล�งข�อมูลเสียงบางปุ�มสามารถเป�ด

Condition:
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หน�าจอแสดงผล และหน�าจอท่ีมีแหล�งข�อมูล อ่ืน ๆ ท่ี
สอดคล�องกัน

ปุ�ม MEDIA:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

การกดปุ�ม MEDIA จะเปลี่ยนแหล�งข�อมูลเสียงไปดังนี้:

USB/iPod ? Bluetooth ? AUX ? USB/iPod

การทำงานของวิทยุ
GUID-A3B70A0E-E243-4FF1-8AF5-144FBFE8AE3C

ปุ�ม FM·AM:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม FM·AM จะเปลี่ยนช�วงคลื่นวิทยุไปดังนี้:

AM ? FM1 ? FM2 ? AM

TUNE (การเลือกคลื่น):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หมุนปุ�มหมุน TUNE·FOLDER ของวิทยุเพื่อเลือกคลื่นด�วย
ตนเอง

ระบบข�อมูลวิทยุ (RDS):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

RDS ย�อมาจาก Radio Data System และเป�นข�อมูล
บริการที่ส�งมาจากสถานีวิทยุบางสถานีในช�วง FM (ไม�ใช�
ช�วง AM) ซึ่งเข�ารหัสอยู�ในรายการทั่วไปที่ส�งสัญญาณออก
มา ป�จจุบัน สถานีท่ีมี RDS มักอยู�ในเมืองใหญ� แต�สถานี
วิทยุจำนวนมากก็เริ่มหันมาพิจารณาการใช�งานการออก
อากาศข�อมูล RDS

RDS จะสามารถแสดง:

. ชื่อสถานี เช�น “The Groove”

. รูปแบบของดนตรีหรือรายการ เช�น “Classical”,
“Country” หรือ “Rock”

ปุ�มเปลี่ยนคลื่น SEEK:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�ม หรือ เพ่ือเปล่ียนคล่ืนความถ่ีจากต่ำไป
สูง หรือจากสูงไปต่ำ และหยุดที่สถานีออกอากาศถัดไป

ปุ�มเปลี่ยนคลื่น SCAN:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดปุ�มเปลี่ยนคลื่น SCAN เพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่จากต่ำไป
สูง และหยุดที่แต�ละสถานีออกอากาศนาน 5 วินาที กดปุ�ม
อีกครั้งระหว�าง 5 วินาทีนี้ จะหยุดการเปล่ียนคลื่น SCAN
และวิทยุจะยังคงอยู�ที่สถานีนั้น

ถ�าไม�ได�กดปุ�มเปลี่ยนคลื่น SCAN ภายใน 5 วินาทีนี้
การ เปล่ียนคลื่น SCAN จะ เปล่ียนไป ยังสถานี ถัด ไป

ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ ถึง :
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

สามารถตั้งสถานีได� 12 สถานี สำหรับช�วงคลื่น FM (อย�าง
ละ 6 สถานีสำหรับ FM1 และ FM2) และสามารถตั้งสถานี
ได� 6 สถานีสำหรับช�วงคลื่น AM

1. เลือกช�วงคลื่นโดยใช�ปุ�ม FM·AM

2. เปลี่ยนคลื่นวิทยุไปยังสถานีที่ต�องการโดยใช�ปุ�ม
หรือปุ�ม หรือปุ�มหมุน TUNE·FOLDER

3. กดปุ�ม ต้ังสถานี ถึง ท่ี ต�องการค�าง ไว�
จนกว�าวิทยุจะเงียบลง

4. ตัวแสดงสถานีจะแสดงขึ้นมา และเสียงจะดัง ข้ึน
เหมือนเดิม การตั้งสถานีเสร็จสิ้น

5. สามารถ ต้ัง ปุ� ม อื่ น ๆ ได� ด� วย วิ ธี การ เ ดียว กัน

ถ�าถอดสายแบตเตอร่ีออกหรือฟ�วส�ของระบบเครื่องเสียง
ขาด หน�วยความจำของสถานีจะถูกลบไป ถ�าเกิดกรณี
ดั ง ก ล� า ว ใ ห� ตั้ ง ส ถ า นี ที่ ต� อ ง ก า ร ใ ห ม� อี ก ค ร้ั ง

การทำงานของเครื่องเล�น CD
GUID-6FF17468-33BE-4711-8C16-B04EDEC36E69

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในยังตำแหน�ง “ON” หรือ “ACC” ใส�
แผ�น CD ลงในช�องโดยให�ด�านท่ีมีฉลากหันขึ้น แผ�น CD
จะถูกดูดเข�าไปในช�องโดยอัตโนมัติแล�วจะเริ่มเล�นเอง

หลังจากใส�แผ�น CD จำนวนเพลงใน CD และเวลาจะ
ปรากฏขึ้นบนหน�าจอ

ถ�ากำลังฟ�งวิทยุอยู� วิทยุจะป�ดโดยอัตโนมัติ จากนั้น CD จะ
เริ่มเล�นเอง

ถ�าระบบป�ดลงขณะที่ CD กำลังเล�นอยู� การกดปุ�ม power/
VOL จะทำให� CD เริ่มเล�น

ปุ�ม CD :
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เม่ือกดปุ�ม CD โดยที่ระบบป�ดอยู�และมี CD อยู�ในเคร่ือง
ระบบจะเป�ดขึ้นและ CD จะเริ่มเล�น

เมื่อกดปุ�ม CD โดยที่มี CD อยู�ในเครื่องและวิทยุกำลังเป�ด
อย ู� วิทย ุ จะ ดับ ลง โดย อัตโนมัติ และ CD จะ เร่ิม เล�น

SEEK/TRACK:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างไว�นานกว�า 1.5 วินาทีขณะ
ท่ี CD กำลังเล�น CD จะเล�นโดยเร�งไปข�างหน�าหรือข�าง
หลัง เม่ือปล�อยปุ�ม เครื่องเล�น CD จะกลับไปเล�นด�วย
ความเร็วปกติ

เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างไว�น�อยกว�า 1.5 วินาทีขณะ
ที่ CD กำลังเล�น CD จะเล�นเพลงต�อไปหรือจะเล�นช�วงต�น
ของเพลงป�จจุบัน

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-37

Condition:
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4-38 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

ปุ�ม RPT:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อกดปุ�ม RPT ขณะที่กำลังเล�น CD รูปแบบการเล�นเพลง
จะเปลี่ยนไปดังนี้:

(CD)

(ปกติ) ⇔ เล�นซ้ำ 1 เพลง

(CD ที่มีไฟล�เสียงแบบบีบอัด)

(ปกติ) ? เล�นซ้ำ 1 โฟลเดอร� ? เล�นซ้ำ 1 เพลง ?

(ปกติ)

ปุ�ม RDM:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่ อ กด ปุ� ม RDM ขณะ ท่ี กำลั ง เล� น CD ร ู ป แบบ
การเล�นเพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

(CD)

(ปกติ) ⇔ เล�นแบบสุ�ม 1 แผ�น

(CD ที่มีไฟล�เสียงแบบบีบอัด)

(ปกติ) ? เล�น แบบ ส ุ�ม 1 แผ�น ? เล�น แบบ ส ุ�ม 1
โฟลเดอร� ? (ปกติ)

ปุ�ม CD eject:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อกดปุ�ม CD eject ขณะมี CD อยู� CD จะถูกคายออกมา

เม่ือ กด ปุ�ม ขณะ ท่ี กำลัง เล�น CD CD จะถูก คายออก

ถ�า CD คายออกมา แล�วไม�ได�ถูกหยิบออก CD จะถูก
ดึงกลับเข�าไปในช�องใส� เพื่อป�องกันไม�ให�เสียหาย

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus)
GUID-3C59829E-409B-4516-B1B7-E6270CE26D81

การทำงานหลักของ USB:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ช�องเสียบ USB อยู�ที่บริเวณส�วนล�างของแผงหน�าป�ด
โปรดดูที่ “ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)” (หน�า 4-41) เช่ือมต�ออุปกรณ�หน�วยความจำ USB
เข�ากับตัวต�อ อุปกรณ�ความจำ USB จะเริ่มทำงานอัตโนมัติ

ถ�าระบบป�ดลงขณะที่อุปกรณ�หน�วยความจำ USB กำลังเล�น
อยู� การกดปุ�มหมุน power/VOL จะเริ่มเล�นอุปกรณ�หน�วย
ความจำ USB

คำเตือน:

ห�ามต�อ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะขับรถ
การทำเช�นนั้นอาจทำให�เสียสมาธิได� จนทำให�สูญเสีย
การควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือ
การบาดเจ็บร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB ลงในช�องเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ� USB ท่ีเอียงหรือกลับหัวกลับ
หางลงในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบเสียหาย
ได� ให�แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบ
USB อย�างถูกต�อง (อุปกรณ� USB บางรุ�นจะมี
เคร่ืองหมาย เป�นแนวทาง ให�แน�ใจว�า
เครื่องหมายหันไปในทิศทางที่ถูกต�องเสมอก�อน
ใส�อุปกรณ�เข��าไป)

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจจะทำให�
ช�องเสียบเสียหาย

โปรดดูท่ีข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�าน เพ่ือดูการใช�งาน

และการดูแลรักษาอุปกรณ�ที่เหมาะสม

ปุ�ม MEDIA:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อกดปุ�ม MEDIA ขณะที่ระบบป�ดอยู� และมีอุปกรณ� USB
เสียบอยู� ระบบจะเป�ดขึ้น

ถ�ากำลัง เล�นแหล�งข�อมูล เสียงอื่นอยู� และมีการ เสียบ
อุปกรณ� USB ให�กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว�าหน�าจอแสดง
จะเปลี่ยนเป�นโหมดอุปกรณ� USB

ปุ�ม SEEK·TRACK :
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างนานกว�า 1.5 วินาทีขณะที่
อุปกรณ� USB กำลังเล�น อุปกรณ� USB จะเล�นไปข�างหน�า
หรือข�างหลัง เมื่อปล�อยปุ�ม อุปกรณ� USB จะกลับไปเล�น
ด�วยความเร็วปกติ

เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างไว�น�อยกว�า 1.5 วินาทีขณะ
ที่ CD กำลังเล�น CD จะเล�นเพลงต�อไปหรือจะเล�นช�วงต�น
ของเพลงป�จจุบัน

การเลือกโฟลเดอร�:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เพื่อเปล่ียนไปโฟลเดอร�อ่ืนในอุปกรณ� USB หมุนปุ�มหมุน
TUNE·FOLDER

ปุ�ม RPT:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เม่ือกดปุ�ม RPT ขณะท่ีอุปกรณ� USB เล�นอยู� ร ูปแบบ
การเล�นเพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล�น กดปุ�ม RPT ซ้ำ ๆ และโหมดจะ
เปลี่ยนไปดังนี้

(ปกติ) ? เล�นซ้ำ 1 โฟลเดอร� ? เล�นซ้ำ 1 เพลง ?

(ปกติ)

Condition:
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ปุ�ม RDM:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เม่ือกดปุ�ม RDM ขณะที่กำลังเล�นอุปกรณ� USB รูปแบบ
การเล�นเพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้

เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล�น กดปุ�ม RDM ซ้ำ ๆ และโหมดจะ
เปลี่ยนไปดังนี้

(ปกติ) ? เล�น แบบ ส ุ�ม ท้ังหมด ? เล�น แบบ ส ุ�ม 1
โฟลเดอร� ? (ปกติ)

BACK:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เ ม่ือ กด ปุ�ม BACK จะ กลับ ไป ท่ี หน�า จอ ก�อน หน�า นี้

การทำงานของเครื่องเล�น iPod
GUID-492C6F62-2413-446D-8129-CB253188E1E6

การเชื่อมต�อ iPod:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เช่ือมต�อ iPod เข�ากับช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal
Serial Bus) โดยใช�สายเคเบิ้ลที่ให�มากับเครื่อง iPod ของ
ท�าน

ช�องเสียบ USB อยู�ที่บริเวณส�วนล�างของแผงหน�าป�ด
โปรดดูที่ “ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)” (หน�า 4-41)

เชื่อมเคเบิ้ล iPod เข�ากับช�องเสียบ USB ใขณะที่มี
การเชื่อมต�อสายเคเบิ้ลในรถยนต� แบตเตอรี่ของ iPod จะมี
การชาร�จไฟ

หลังจากการเช่ือมต�อสมบูรณ� หน�าจอของ iPod จะแสดง
คำว�า NISSAN หรือหน�าจอติดต้ังอุปกรณ�เสริม ขึ้นอยู�กับ
รุ�นของ iPod เมื่อทำการเชื่อมต�อ iPod เข�ากับรถยนต�
สามารถเลือกรายการเพลงที่บันทึกใน iPod ได�โดยการใช�
ปุ�มควบคุมเครื่องเสียงของรถยนต�เท�านั้น

* iPod และ iPhone เป�น เคร่ืองหมายทางการค�าของ
Apple Inc. ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ

คำเตือน:

ห�ามต�อ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะขับรถ
การทำเช�นนั้นอาจทำให�เสียสมาธิได� จนทำให�สูญเสีย
การควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือ
การบาดเจ็บร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB ลงในช�องเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ� USB ท่ีเอียงหรือกลับหัวกลับ
หางลงในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบเสียหาย
ได� ให�แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบ
USB อย�างถูกต�อง (อุปกรณ� USB บางรุ�นจะมี
เคร่ืองหมาย เป�นแนวทาง ให�แน�ใจว�า
เครื่องหมายหันไปในทิศทางที่ถูกต�องเสมอก�อน
ใส�อุปกรณ�เข��าไป)

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจจะทำให�
ช�องเสียบเสียหาย

โปรดดูท่ีข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�าน เพ่ือดูการใช�งาน
และการดูแลรักษาอุปกรณ�ที่เหมาะสม

อุปกรณ�ที่สามารถใช�งานได�:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

อ ุปกรณ� ร ุ� น ต�อ ไป นี้ ท่ี สามารถ ใช� งาน ร� วม กัน ได� :

. iPod nano 1G (เวอร�ชันเฟ�ร�มแวร� 1.3.1 -)

. iPod nano 2G (เวอร�ชันเฟ�ร�มแวร� 1.1.1 -)

. iPod nano 3G (เวอร�ชันเฟ�ร�มแวร� 1.0.1 -)

. iPod nano 4G (เวอร�ชันเฟ�ร�มแวร� 1.0.1 -)

. iPod nano 5G (เวอร�ชันเฟ�ร�มแวร� 1.0.1 -)

. iPod nano 6G (เวอร�ชันเฟ�ร�มแวร� 1.0 -)

. iPod nano 7G (เวอร�ชันเฟ�ร�มแวร� 1.0.0 -)

. iPod 5G (เวอร�ชันเฟ�ร�มแวร� 1.2.1 -)

. iPod คลาสสิค (เวอร�ชันเฟ�ร�มแวร� 1.0.0 -)

. iPod Touch (iOS 1.1 -)

. iPod Touch 2G (iOS 2.1.1 -)

. iPod Touch 3G (iOS 3.1 -)

. iPod Touch 4G (iOS 4.1 -)

. iPod Touch 5G (iOS 6.0.0 -)

. iPhone (iOS 1.0.0 - 2.2.1)

. iPhone 3G (iOS 2.1 -)

. iPhone 3GS (iOS 3.0 -)

. iPhone 4/4S (iOS 4.0 -)

. iPhone 5 (iOS 6.0.0 -)

การทำงานจะขึ้นอยู�กับการอัพเดทเฟ�ร�มแวร�โดย Apple จะ
ไม�รับรอง

การทำงานหลักของ iPod:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ระบบจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจจะอยู�ในตำแหน�ง “ON”
หรือ “ACC” กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ หรือกดปุ�ม iPod MENU
เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมด iPod

ถ�า ระบบป�ดลงขณะ ท่ี iPod กำลัง เล�นอยู� เมื่อกดปุ�ม
Power/VOL iPod จะเริ่มเล�น

ถ�ามีการเล�นเพลงจากแหล�งข�อมูลเสียงอื่น ๆ อยู� และ iPod
มีการเชื่อมต�อ การกดปุ�ม iPod MENU หรือปุ�ม MEDIA ซ้ำ
ๆ จะเปลี่ยนไปยังโหมด iPod

เม่ือกดปุ�ม iPod MENU ในขณะท่ีมีการเชื่อมต�อ iPod
หน�าจอสำหรับการทำงานของ iPod จะแสดงบนหน�าจอ
วิทยุ สามารถเล่ือนรายการในเมนูได�โดยการหมุนปุ�มหมุน

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-39

Condition:
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4-40 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

TUNE·FOLDER ในขณะท่ี iPod กำลังทำงาน กดปุ�ม
ENTER/SETTING เพ่ือเลือกรายการ รายการท่ีอยู�ในเมนู
ของ iPod จะแสดงบนหน�า จอตามลำดับ ดังต�อ ไปนี้

. Now playing (รายการที่กำลังเล�น)

. Playlists (รายการเพลง)

. Artists (ชื่อศิลป�น)

. Albums (ชื่ออัลบั้ม)

. Songs (เพลง)

. Podcasts (พอดแคสท�)

. Genres (แนวดนตรี)

. Composers (นักแต�งเพลง)

. Audiobooks (หนังสือเสียง)

. Shuffle songs (เล�นเพลงแบบสุ�ม)

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต�ละรายการ โปรดดูที่คู�มือ
การใช�งานของ iPod

ปุ�ม SEEK·TRACK:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างไว�นานกว�า 1.5 วินาทีขณะ
ที่ iPod กำลังเล�น iPod จะเล�นโดยเร�งไปข�างหน�าหรือข�าง
หลัง เมื่อปล�อยปุ�ม iPod จะกลับไปเล�นด�วยความเร็วปกติ

เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างไว�น�อยกว�า 1.5 วินาทีขณะ
ท่ี iPod กำลังเล�น iPod จะเล�นเพลงต�อไปหรือเร่ิมเล�น
เพลงป�จจุบันใหม�

ปุ�ม RPT:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เม่ือกดปุ�ม RPT ในขณะที่ เพลงกำลัง เล�นอยู� ร ูปแบบ
การเล�นเพลงจะเปลี่ยนดังนี้:

(ป�ดการเล�นซ้ำ) ? เล�นซ้ำ 1 เพลง ? เล�นซ้ำทั้งหมด ?

(ป�ดการเล�นซ้ำ)

ปุ�ม RDM:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เมื่อกดปุ�ม RDM ในขณะท่ีเพลงกำลังเล�นอยู� ร ูปแบบ
การเล�นเพลงจะเปลี่ยนดังนี้:

(ป�ดการเล�นแบบสุ�ม) ? เล�นเพลงแบบสุ�ม ? (ป�ดการเล�น
แบบสุ�ม)

ปุ�ม BACK:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ห น� า จ อ ที่ แ ส ด ง ก� อ น ห น� า นี้ จ ะ แ ส ด ง ขึ้ น ม า

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
GUID-4434C0D6-3160-4128-B397-83D886C63C10

ถ�ามีอุปกรณ�เคร่ืองเสียง Bluetooth® ท่ีรองรับซึ่งสามารถ
เล�น ไฟล� เสียง ได� อ ุปกรณ� สามารถ เช่ือมต�อกับ ระบบ
เคร่ืองเสียงรถยนต�เพ่ือให�ไฟล�เสียงบนอุปกรณ�เล�นผ�าน
ลำโพงของรถยนต�

ข�อมูลระเบียบข�อบังคับ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เครื่องหมายทางการค�า Bluetooth®:

Bluetooth® เป�นเครื่องหมาย
ทางการค�าของ Bluetooth SIG,
Inc. และให�อำนาจในการใช�สิทธิ
บัตรแก�บริษัท Visteon

การเชื่อมต�ออุปกรณ� Bluetooth®:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เพ่ือเช่ือมอุปกรณ� Bluetooth® เข�ากับรถยนต� ทำตาม
ขั้นตอนต�อไปนี้:

1. กดปุ�ม ENTER/SETTING

JVH0620X

2. เลือกหัวข�อ “Bluetooth”

3. เลือกหัวข�อ “Add Phone” หน�าจอเดียวกันน้ีสามารถ
เข�าไปเพ่ือลบ เปลี่ยนหรือเลือกอุปกรณ� Bluetooth®

อื่น ๆ

4. ระบบจะรับรู�คำส่ังและถามว�าให�เร่ิมการเช่ือมต�อจาก
อุปกรณ� Bluetooth® หรือไม� ขั้นตอนการเช่ือมต�อ
ของอุปกรณ� Bluetooth® จะแตกต�างไปตามแต�ละรุ�น
โทรศัพท� มือ ถือ โปรด ด ู ค ู�มือ ผ ู� ใช� ของ อ ุปกรณ�
Bluetooth® สำหรับรายละเอียด

Condition:
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การทำงานของเครื่องเสียงหลัก Bluetooth®:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVH1012X

กด ปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ จน กระท่ัง โหมด เครื่อง เสียง
Bluetooth® แสดงบนหน�าจอเพื่อ เปล่ียนไปยังโหมด
เครื่องเสียง Bluetooth®

ปุ�มควบคุมสำหรับเครื่องเสียง Bluetooth® จะแสดงบน
หน�าจอ ใช�ปุ�ม Preset 3 เพื่อเล�นเพลงและใช�ปุ�ม Preset 4
เพื่อหยุดเพลง

แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม
GUID-723B8D6F-7F41-4737-9649-6148C1C37E4C

แจ็ก เสียบอุปกรณ� เสริม (AUX) จะอยู� ที่ ส�วนล�างของ
แผงหน�าป�ด โปรดดูท่ี “แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX)”
(หน�า 4-42) แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX) จะรับสัญญาณ
เสียงเข�าอนาล็อกมาตรฐานจากอุปกรณ� เช�น เครื่องเล�น
เทป/เคร่ืองเล�น CD แบบพกพา, เครื่องเล�น MP3 หรือ
โน�ตบุ�ค

กดปุ�ม MEDIA เพ่ือ เล�นอุปกรณ�ที่ ระบบรองรับ เมื่อมี
การเชื่อมต�ออุปกรณ�ดังกล�าวเข�ากับแจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม
(AUX)

นิสสันแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
เสียบอุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเคร่ืองเสียง เพลงอาจ

เล�นไม�เป�นปกติ เมื่อใช�สายแบบโมโน

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal
Serial Bus)

GUID-4D9E5DFC-F734-4D3B-9979-B2B6CAC195D4

คำเตือน:

ห�ามต�อ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะขับรถ
การทำเช�นนั้นอาจทำให�เสียสมาธิได� จนทำให�สูญเสีย
การควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือ
การบาดเจ็บร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นดันอุปกรณ� USB เข�าไปในช�องเสียบ
อุปกรณ� USB การเสียบอุปกรณ� USB ที่ เอียง
หรือกลับหัวกลับหางลงในช�องเสียบ อาจทำให�
ช�องเสียบเสียหายได� ให�แน�ใจว�าอุปกรณ� USB
ต�อ เข� า กับ ช�อง เสียบ USB อย� าง ถ ูก ต�อง

. อย�าจับโดนท่ีป�ดช�องเสียบ USB (ถ�ามีติดตั้ง)
เม่ือดึงอุปกรณ� USB ออกจากช�องเสียบ ไม�เช�น
นั้น ช�องเสียบและท่ีป�ดช�องเสียบอาจชำรุดได�

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในที่ซึ่งสามารถดึงออก
ได�โดยไม�ตั้งใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจจะทำให�
ช�องเสียบเสียหาย

โปรดดูท่ีข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�าน เพ่ือดูการใช�งาน
และการดูแลรักษาอุปกรณ�ที่เหมาะสม

JVH1258X

ยกเว�นรุ�นเบาะนั่งด�านหน�าแบบยาว

JVH1111X

สำหรับรุ�นเบาะนั่งด�านหน�าแบบยาว
ช�องเสียบ USB อยู�ที่บริเวณส�วนล�างของแผงหน�าป�ด
เ สียบ อ ุปกรณ� USB หรือ iPod เข� า กับ ช�อง เสียบ

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-41
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4-42 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX)
GUID-BBD1AD38-69B3-4371-A83D-2ED934B3720E

JVH1259X

ยกเว�นรุ�นเบาะนั่งด�านหน�าแบบยาว

JVH1112X

สำหรับรุ�นเบาะนั่งด�านหน�าแบบยาว
แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX) อยู�ที่บริเวณด�านล�างของ
แผงหน�าป�ด อุปกรณ�เครื่องเสียงที่สามารถใช�งานร�วมกันได�
เช�น เคร่ืองเล�น MP3 บางรุ�น สามารถเชื่อมต�อเข�าสู�ระบบ
ผ�านแจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม

ก�อนจะทำการเชื่อมต�ออุปกรณ�เข�ากับแจ็ก ให�ป�ดเครื่อง
อุปกรณ�พกพาก�อน

เม่ือเชื่อมต�ออุปกรณ�เข�ากับแจ็กเรียบร�อยแล�ว ให�กดปุ�มท่ี
สอดคล�องกัน (ข้ึนอยู�กับระบบเคร่ืองเสียง) ซ้ำ ๆ จนกว�า

หน�าจอจะเปลี่ยนเป�นโหมด AUX

นิสสันแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เม่ือต�อ
อุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเครื่องเสียง เพลงอาจเล�นไม�
เป�นปกติ เมื่อใช�สายแบบโมโน

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
CD/หน�วยความจำ USB

D23A131129-F386FC2F-5971-414B-AB0E-53F33CDC4C3E

CD
D23A131129-A7E27739-B9E4-465D-9530-E602D0011802

SAA0451

. จับบริเวณขอบแผ�น ห�ามจับบนผิวหน�าของแผ�นหรือ
งอแผ�น

. เก็บแผ�นในกล�องทุกครั้งเมื่อไม�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

หน�วยความจำ USB:
D23A131129-A8461194-D397-4FA0-9523-167D72022B4A

. ห�าม วาง วัตถ ุ ที่ หนัก ลง บนหน�วย ความ จำ USB

. ห�ามเก็บหน�วยความจำ USB ไว�ในบริเวณที่มีความชื้น
สูง

. ห�ามวางหน�วยความจำ USB ให�รับแสงแดดโดยตรง

. ห�ามทำของเหลวหกลงบนหน�วยความจำ USB

โปรดดูที่ ค ู� มือการใช� งานหน�วยความจำ USB สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สวิตช�บนพวงมาลัยสำหรับควบคุม
เครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-984AAEFE-935C-4272-A89D-0411CCBD5D2C

JVH0686X

1. สวิตช�เลือก SOURCE
2. สวิตช�เปลี่ยนคลื่น
3. สวิตช�ควบคุมระดับเสียง

Condition:
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สวิตช�เปลี่ยนคลื่น
D23A131129-4BDA154C-546B-4E8E-8031-4ED9033EDE86

กดสวิตช�ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคลื่น เพลง หรือโฟลเดอร�เมื่อ
รายการถูกแสดงบนหน�าจอ

วิทยุ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

. กด DOWN /UP สั้น ๆ

เ พ่ื อ ไป ยัง ช� อง ที่ ตั้ ง ไ ว� ถั ด ไป ห รือ ก� อน หน� า
. กด DOWN /UP นานขึ้น

เพื่ อ ไป ยั ง สถา นี / ช� อ ง ถั ด ไป หรื อ ก� อน หน� า

CD:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

. กด DOWN /UP สั้น ๆ

เพื่อเล�นเพลงถัดไปหรือช�วงต�นของเพลงป�จจุบัน (ถ�า
กดปุ�มทันทีหลังจากเพลงป�จจุบันเร่ิมเล�นจะไปยัง
เพลงก�อนหน�า)

. กด DOWN /UP นานขึ้น

เพื่อเร�งไปข�างหน�า หรือ ย�อนกลับ

CD ที่มี MP3/WMA iPod อุปกรณ� USB หรือ
เครื่องเสียง Bluetooth® (ถ�ามีติดตั้ง):

D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

. กด DOWN /UP สั้น ๆ

เพื่อเล�นเพลงถัดไปหรือช�วงต�นของเพลงป�จจุบัน (ถ�า
กดปุ�มทันทีหลังจากเพลงป�จจุบันเร่ิมเล�นจะไปยัง
เพลงก�อนหน�า)

. กด DOWN /UP นานขึ้น

เพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร� (เมื่อโฟลเดอร�สุดท�ายถูกเปลี่ยน
แผ�นต�อไปจะถูกเลือก)

สวิตช�เลือก SOURCE
D23A131129-6BC3EEB8-5C22-4417-8C25-4D8419A204CC

กดสวิตช�เลือก SOURCE เพื่อเปลี่ยนโหมดไปยังแหล�ง
ที่มาที่มีอยู�

สวิตช�ควบคุมระดับเสียง
D23A131129-B522C2A2-2939-4636-88A9-338DA44D5FD6

กดปุ�ม (+) หรือ (−) เพ่ือเพ่ิมหรือลดระดับ
เสียง

D23A131129-C9F42D99-55CE-484B-9D3B-BFB47CF60B48

เมื่อติดต้ัง วิทยุ CB วิทยุสมัครเล�น หรือ โทรศัพท�ที่ใช�ใน
รถยนต�ในรถของท�าน ให�แน�ใจว�าท�านได�อ�านข�อควรระวัง
ดังต�อไปนี้ ไม�เช��นนั้น อุปกรณ�ชิ้นใหม�ของท�าน อาจส�ง
ผลกระทบอย�างมากต�อระบบควบคุมเครื่องยนต�และชิ้นส�วน
อิเล็กทรอนิกส�อื่น ๆ

ข�อควรระวัง:

. ติดตั้งเสาอากาศให�ไกลที่สุดเท�าท่ีจะทำได�จาก
โมดูลควบคุมอิเล็กทรอนิกส�

. ติดตั้งสายไฟเสาอากาศให�ห�างจากชุดสายไฟ
ควบคุมเคร่ืองยนต�อย�างน�อย 20 ซม. (8น้ิว)
ห�ามเดินสายไฟเสาอากาศติดกับชุดสายไฟใด ๆ

. ปรับตั้งค�า SWR ตามที่ผู�ผลิตแนะนำ

. ต�อสายดินจากตัวเครื่องวิทยุเข�ากับตัวถังรถยนต�

. สำหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษาศูนย�บริการ
นิสสัน

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-43

โทรศัพท�ที่ใช�ในรถยนต� และ วิทยุ CB

Condition:
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4-44 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

D23A131129-EBD9E07A-BF75-4A7E-84CD-3D25DE5A67CA

คำเตือน:

. ใช�โทรศัพท�หลังจากหยุดรถในที่ปลอดภัยแล�ว
ถ�าท�านจำเป�นต�องใช�โทรศัพท�ในขณะที่ขับขี่ ให�
ใช�ความระมัดระวังอย�างมากตลอดเวลา เพื่อให�มี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ถ�า ท�านพบ ว�า ไม� สามารถ ใช� สมาธิ เต็มที่ ใน
การบังคับควบคุมรถในขณะที่ใช�โทรศัพท� ให�ขับ
รถไปจอดในสถานที่ปลอดภัยก�อนใช�โทรศัพท�

ข�อควรระวัง:

ใช�โทรศัพท�หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� เพื่อหลีกเลี่ยง
การสิ้นเปลืองไฟแบตเตอรี่รถยนต�

หมายเหตุ:

ฟ�งก�ชัน การ สื่อสาร ไร� สาย LAN (Wi-Fi) และ
Bluetooth® ใช�คลื่นความถ่ีร�วมกัน (2.4 GHz) การ
ใช�ฟ�งก�ชัน Bluetooth® และการสื่อสารไร�สาย LAN
ในเวลาเดียวกัน อาจส�งผลให�การสื่อสารช�าลงหรือ
ขาดไป และเป�นสาเหตุให�เกิดเสียงอันไม�พึงประสงค�
ได� จึงขอแนะนำว�าให�ท�านป�ดฟ�งก�ชันการสื่อสารไร�
สาย LAN (Wi-Fi) ในขณะที่ใช�ฟ�งก�ชัน Bluetooth®

รถยนต�ของท�านติดตั้งระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®

ไว� ถ�า หากท�าน มี โทรศัพท� มือ ถือ ท่ี สามารถ ใช� งาน
Bluetooth® ได� ท�านสามารถกำหนดโทรศัพท�มือถือให�
เช่ือมต�อกับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�แบบไร�สายได� ด�วย
เทคโนโลยีไร�สายของ Bluetooth® ท�านสามารถโทรออก
หรือรับสายโทรศัพท�ได� ถึงแม�โทรศัพท�มือถือจะยังอยู�ใน
กระเป�า

เมื่อจับคู�โทรศัพท�มือถือเข�ากับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�

แล�ว ไม�จำเป�นต�องดำเนินการเชื่อมต�อโทรศัพท�มือถืออีก
โทรศัพท�มือถือจะเชื่อมต�อเข�ากับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�
โดยอัตโนมัติ เมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “ON” เมื่อ
เป�ดใช�งานโทรศัพท�มือถือที่ลงทะเบียนไว�แล�วในรถยนต�

ท�านสามารถลงทะเบียนโทรศัพท�มือถือระบบ Bluetooth®

ที่แตกต�างกันได�มากถึง 5 เครื่องเข�ากับโมดูลโทรศัพท�ใน
รถยนต� อย�างไร ก็ ตาม ในแต�ละครั้งท�านสามารถ ใช�
โทรศัพท�ได�เพียงเครื่องเดียว

เม่ือสนทนา ระบบเครื่องเสียงและไมโครโฟน (ติดต้ังอยู�
ใกล� กับไฟอ�านแผนท่ี) จะถูกใช� งาน เพ่ือ ส่ือสารแบบ
แฮนด�ฟรี

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

. ติดตั้งการเชื่อมต�อแบบไร�สายระหว�างโทรศัพท�มือถือ
เข�ากับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�ก�อนการใช�งานระบบ
โทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®

. โมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�อาจไม�รู�จักโทรศัพท�มือถือที่
ใช�งาน Bluetooth® บางเครื่อง

. ท�านจะไม�สามารถใช�ระบบโทรศัพท�แบบแฮนด�ฟรีได�
ภายใต�เงื่อนไขต�อไปนี้:
— รถยนต� ของท�าน อย ู� ใน พ้ืนท่ี นอก เขตบริการ

โทรศัพท�
— รถยนต� ของท�านอยู� ใน พ้ืนที่ ท่ี ยากต�อการ รับ

คลื่นวิทยุ เช�น อยู�ภายในอุโมงค� โรงจอดรถใต�ดิน
ข�างหลังตึกสูง หรืออยู�ในเขตภูเขา

— โทรศัพท�ของท�านถูกล็อกไม�ให�โทรได�
. เมื่อคลื่นวิทยุไม�ดีหรือเสียงรอบ ๆ ดังเกินไป อาจ

ทำให� ไม� ได�ยิน เสียงคู� สนทนาชัดเจน ในขณะใช�
โทรศัพท�

. หลังจากที่สวิตช�กุญแจเพิ่งอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” ท�าน
อาจไม�สามารถรับโทรศัพท�ได� เป�นช�วงเวลา ส้ัน ๆ

. ห�ามวางโทรศัพท�มือถือในพื้นที่ที่มีโลหะล�อมรอบหรือ
ห�าง จาก โมดูล โทรศัพท� ใน รถยนต� เ พ่ือ ป�องกัน
ความเสื่อมของคุณภาพโทนเสียงและการรบกวน
สัญญาณการเชื่อมต�อแบบไร�สาย

. ใน ขณะ ท่ี โทรศัพท� มือ ถือ ถ ูก เชื่ อม ต�อ เข� า กับ
เทคโนโลยีไร�สาย Bluetooth® พลังงานแบตเตอรี่
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�บางอย�างอาจทำให�เกิด
เสียงรบกวน หรือเสียงห่ึงออกมาจากลำโพงระบบ
เครื่องเสียงได� การเก็บอุปกรณ�ในบริเวณอื่น อาจช�วย
ลดหรือกำจัดเสียงรบกวนได�

. โปรดดูคู�มือการใช�งานโทรศัพท�มือถือของท�านสำหรับ
ขั้นตอนการจับคู�โทรศัพท�ของท�านกับอุปกรณ� การ
ชาร�จ แบตเตอรี่ เสา ส�ง สัญญาณ โทรศัพท� ฯลฯ

. เสาสัญญาณที่แสดงบนหน�าจอบนรถยนต�จะแสดงผล
ไม�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®

(รุ�นที่มีหน�าจอสี ไม�ติดตั้งระบบนำทาง)

Condition:
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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
— การปรับเสียง: FHSS GFSK 8DPSK, p/4DQPSK
— จำนวนสถานี: 79
— ไม�สามารถใช�อุปกรณ�ไร�สายนี้กับบริการอ่ืนใดท่ี

เกี่ยวข�อง กับความปลอดภัย ได� เพราะอาจมี
สัญญาณวิทยุรบกวน

ข�อมูลระเบียบข�อบังคับ
D23A131129-6C23BB4C-C105-47E8-B9AC-750A62A2F429

คำแถลงการณ�ของ CE
D23A131129-7A19111C-3AD9-4477-B22C-D3BCD02029C7

เพราะฉะนั้น บริษัท Yangfeng Visteon Automotive
Electronics จำกัด จึงขอประกาศว�าชุดอุปกรณ� Bluetooth
ในรถยนต�นี้ ได� ปฏิบัติ ตามข�อกำหนด ท่ีจำเป�นและข�อ
กำหนด อ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข�องตามกฎบัญญัติ 1999/5/EC

NSY0105

เครื่องหมายทางการค�า Bluetooth®:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

Bluetooth® เป�นเครื่องหมาย
ทางการค�าของ Bluetooth SIG,
Inc. และให�อำนาจในการใช�สิทธิ
บัตรแก�บริษัท Visteon

การใช�ระบบ
D23A131129-FC621B22-3BE5-4BA1-BF5D-4F33C6257DCC

ปุ�มควบคุม:

JVH0855X

1. ปุ�มควบคุมระดับเสียง -/ +

กดปุ�มเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงลำโพง

2. ปุ�มโทรออก

กดปุ�ม เพื่อเริ่มการใช�งานโทรศัพท� หรือรับสาย
เรียกเข�า

3. ปุ�มวางสาย

กดปุ�ม เพื่อจบบทสนทนาหรือเพ่ือหยุดระบบ
จากการแจกจ�ายคำสั่งเสียง

ไมโครโฟน:

ไมโครโฟน ติดตั้ง อยู� ท่ี บริเวณใกล� กับ ไฟอ�านแผนท่ี

ระบบจดจำเสียงของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง) ช�วยในการทำงาน
กับระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรีของ Bluetooth®

ในระหว�างที่รถเคลื่อนที่ คำสั่งบางอย�างอาจจะไม�สามารถ
ใช�งานได� เพ่ือช�วยให�คนขับมีสมาธิเต็มที่ ในการขับขี่

การตั้งค�า
D23A131129-B8B13EEC-55D2-4607-8E58-86805992FB91

การเลือกภาษา:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ท�านสามารถส่ือสารด�วยการใช�ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี
Bluetooth® ด�วยภาษาท่ีมีให�ใช�งานอย�างหลากหลาย
หากต�องการเปล่ียนภาษา ให�ปฎิบัติตามดังน้ี โปรดดูท่ี “
การทำงานหลักของระบบ เคร่ือง เสียง ” (หน�า 4-36)

ขั้นตอนการเชื่อมต�อ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ท�าน สามารถ ลง ทะเบียน โทรศัพท� มือ ถือ ท่ี ใช� งาน
Bluetooth® ท่ีแตกต�างกันได�สูงสุด 5 เคร่ืองในโมดูล
โทรศัพท� ในรถยนต� อย�างไร ก็ตาม ในแต�ละคร้ังท�าน
สามารถ ใช� โทรศัพท� ได� เพี ยง หนึ่ ง เครื่ อ ง เท� า น้ัน

การเช่ือมต�อโทรศัพท� เข�ากับระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี
Bluetooth® โปรดดูที่ “การเชื่อมต�ออุปกรณ� Bluetooth®”
(หน�า 4-40)

การเลือกโทรศัพท�ที่ลงทะเบียนแล�ว:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. กดปุ�ม ENTER/SETTING

2. ใช�ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER เพ่ือเลือก “Bluetooth”
แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING

3. เลือก “Select Phone” แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING

4. เลือกโทรศัพท�ที่ท�านต�องการใช�

การลบโทรศัพท�ที่ลงทะเบียนแล�ว:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. กดปุ�ม ENTER/SETTING

2. ใช�ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER เพ่ือเลือก “Bluetooth”
แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING

3. เลือก "Delete Phone" จากนั้น กดปุ�ม ENTER/
SETTING

4. ใช�ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER เพื่อเลือกโทรศัพท�ที่ท�าน
ต�องการลบ

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-45

Condition:
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4-46 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

หมายเหตุ:

เม่ือท�านลบโทรศัพท� สมุดโทรศัพท�ที่ เกี่ยวข�องกับ
โทรศัพท�ก็จะถูกลบไปด�วย
การเป�ด/ป�ด Bluetooth®:

D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. กดปุ�ม ENTER/SETTING

2. ใช�ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER เพ่ือเลือก "Bluetooth"
แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING

3. เลือก “Bluetooth” และเลือก “On” หรือ “Off” เพ่ือ
เป�ดหรือป�ดระบบ Bluetooth® ของรถยนต�

เมื่อ Bluetooth® ป�ดอยู� ท�านไม�สามารถโทรออกหรือรับ
สายโดยใช� โหมดแฮนด�ฟรี ได� นอกจากนี้ ท�านจะไม�
สามารถ เข� า ถึ ง ข� อม ู ล สม ุ ด โทร ศัพท� ได� อี ก ด� วย

เมนูโทรศัพท�
GUID-8FE8E0A0-1871-49A6-90C3-3A2803629027

กดปุ�ม เพ่ือแสดงเมนูโทรศัพท� ออพชันต�าง ๆ ท่ี
ใช�ได�:

. Call (โทร)

. Phonebook (สมุดโทรศัพท�)

. Record Name ( ช่ือ ที่ บั น ทึก ) (ถ� า มี ติ ด ต้ั ง )

. Recent Calls (สายที่โทรล�าสุด)

. Select Phone (การเลือกโทรศัพท�)

Call (โทร):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

รายการ ต�อ ไป นี้ เป�น คำ ส่ัง ที่ ใช� งาน ได� ใน “Ca l l ”

. List Names (รายชื่อ)

เลือกรายการนี้ เพ่ือให� ระบบแสดงราย ช่ือในสมุด
โทรศัพท�ทีละรายชื่อตามลำดับตัวอักษร เลือก “Dial”
เพื่อทำการโทรออกไปยังหมายเลขของรายชื่อที่เลือก
กดปุ�ม บนพวงมาลัยเพ่ือเล่ือนผ�านรายการและ
เลือกบุคคลที่ต�องการโทรหา

. Redial (การต�อเลขหมายซ้ำ)

เลือกรายการนี้เพื่อโทรหาหมายเลขล�าสุดที่โทรออก
. Call Back (โทรกลับ)

เลือกรายการนี้เพื่อโทรกลับไปหาสายที่โทรเข�ามาท่ี
รถยนต�ล�าสุด

Phonebook (สมุดโทรศัพท�):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

รายการต�อไปน้ีเป�นคำส่ังท่ีใช�งานได�ใน “Phonebook”

หมายเหตุ:

โทรศัพท�แต�ละเครื่องจะมีสมุดโทรศัพท�แยกเป�นของ
ตัวเอง ท�านไม�สามารถเข�าถึงข�อมูลในสมุดโทรศัพท�
ของเครื่อง A ได� ถ�าท�านกำลังเชื่อมต�อกับโทรศัพท�
เครื่อง B อยู�

. List Names (บัญชีรายชื่อ)

เลือกรายการนี้ เพ่ือให� ระบบแสดงราย ช่ือในสมุด
โทรศัพท�ทีละรายชื่อตามลำดับตัวอักษร เลือก “Dial”
เพื่อทำการโทรออกไปยังหมายเลขของรายชื่อที่เลือก
กดปุ�ม บนพวงมาลัยเพ่ือเล่ือนผ�านรายการและ
เลือกบุคคลที่ต�องการโทรหา

. Delete Entry (ลบรายการ)

เลือกรายการน้ีเพื่อลบรายชื่อในสมุดโทรศัพท� ให�
เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท�ที่ท�านต�องการลบ

Record Name (ชื่อที่บันทึก) (ถ�ามีติดตั้ง):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ระบบจะยอมให�ท�านกำหนดเสียงสำหรับรายช่ือในสมุด
โทรศัพท� ระบบสามารถบันทึกเสียงท่ีกำหนดขึ้นเองได�ถึง
40 เสียง

Recent Calls (สายที่โทรล�าสุด):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

รายการต�อไปนี้เป�นคำส่ังที่ใช�งานได�ใน “Recent Call”
(สายที่โทรล�าสุด):

. Incoming Calls (สายเรียกเข�า)

เลือกรายการนี้เพื่อแสดงรายการสายท่ีโทรเข�ามาท่ี
รถยนต� 5 สายล�าสุด ถ�าสายท่ีโทรเข�ามาน้ันมีบันทึก
ไว�ในสมุดโทรศัพท� รายชื่อจะแสดงขึ้น แต�ถ�าหาก
ไม�ใช� จะแสดงเป�นหมายเลขโทรศัพท�ของสายเรียก
เข�านั้นขึ้นมาแทน

เลือก “Dial” เพื่อโทรออกหาหมายเลขท่ีต�องการ
เลือก “Next Entry” หรือ “Previous Entry” เพื่อ
เลื่อนผ�านรายการของสายเรียกเข�า

. Missed Calls (สายที่ไม�ได�รับ)

เลือกรายการนี้ เพื่อแสดงรายการสายท่ีไม�ได�รับ ท่ี
รถยนต� 5 สายล�าสุด ถ�าสายท่ีโทรเข�ามาน้ันมีบันทึก
ไว�ในสมุดโทรศัพท� รายชื่อจะแสดงขึ้น แต�ถ�าหาก
ไม�ใช� จะแสดงเป�นหมายเลขโทรศัพท�ของสายที่ไม�
ได� รับนั้นข้ึนมาแทน เลือก “Dial” เพื่อโทรออกหา
หมายเลข ท่ี ต�องการ เลือก “Next Entry” หรือ
“Previous Entry” เพื่อเลื่อนผ�านรายการของสายที่ไม�
ได�รับ

. Outgoing Calls (สายที่โทรออก)

เลือกรายการ น้ี เพื่อแสดงรายการสายโทรออกใน
รถยนต� 5 สายล�าสุด ถ�าสายที่โทรออกจากในสมุด
โทรศัพท� รายช่ือจะแสดงข้ึน แต�ถ�าหากไม�ใช� จะ
แสดงเป�นหมายเลขโทรศัพท�ท่ีโทรออกขึ้นมาแทน
เลือก “Dial” เพื่อโทรออกหาหมายเลขท่ีต�องการ
เลือก “Next Entry” หรือ “Previous Entry” เพื่อ
เลื่อนผ�านรายการของสายที่โทรออก

Condition:
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. Redial (การต�อเลขหมายซ้ำ)

เลือกรายการนี้เพื่อโทรหาหมายเลขล�าสุดที่โทรออก
. Call Back (โทรกลับ)

เลือกรายการนี้เพื่อโทรกลับไปหาสายที่โทรเข�ามาท่ี
รถยนต�ล�าสุด

Select Phone (การเลือกโทรศัพท�):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เลือกรายการนี้เพื่อเลือกโทรศัพท�ท่ีต�องการใช�งานจาก
รายการโทรศัพท�ที่ต�อเข�ากับรถยนต�

การโทรออก
D23A131129-C4BAD08A-E2C9-4882-A3CD-A4CC25023ECD

สมุดโทรศัพท�:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. กดปุ�ม บนพวงมาลัย และกดปุ�ม บน
พวงมาลัยเพื่อเลือกเมนู “Phonebook”

2. กด ปุ�ม บนพวง มาลัย เพ่ือ เลือก เมน ู “List
Names”

3. กดปุ�ม บนพวงมาลัยเพื่อเลือกชื่อที่ต�องการโทร
หา

4. กดปุ�ม เพื่อยืนยันการเลือก ระบบจะเร่ิมทำการ
โทรออก

การต�อเลขหมายซ้ำ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

1. กดปุ�มโทรออก

2. กด ปุ� ม บน พวง มาลั ย หรื อ ใช� ปุ� ม หม ุ น
TUNE·FOLDER เพ่ือเลือก “Recent Calls” แล�วกด
ปุ�มโทรออก

3. กดปุ�ม บนพวงมาลัยเพื่อเลือก “Redial” และ
หลังจากนั้นกดปุ�มโทรออก

4. กดปุ�มโทรออก และหลังจากนั้นระบบจะเริ่ม
ทำการโทรออก

แป�นพิมพ�โทรศัพท�มือถือ Bluetooth®:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ท�านสามารถทำการโทรออกโดยการทำงานบนโทรศัพท�
มือถือท่ีลงทะเบียนกับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�เพ่ือใช�
ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี

การรับหรือปฏิเสธสายเรียกเข�า
D23A131129-BA1542E7-4883-4398-8D38-3EE13B5B353B

เมื่อท�านได�ยินเสียงสัญญาณเรียกเข�า ให�กดปุ�มโทรออก
บนพวงมาลัย

ถ�าท�านไม�ต�องการรับสายเมื่อได�ยินเสียงสัญญาณเรียกเข�า
ให�กดปุ�มวางสาย

ระหว�างการสนทนา
D23A131129-00A943FD-6BA9-4330-9248-9B3106CE0CC6

ระหว�างการสนทนา กดปุ�มโทรออก เพ่ือเข�าสู�ตัว
เลือกเพิ่มเติม เลือกรายการใดรายการหนึ่งดังต�อไปนี้:

. “Mute On” / “Mute Off”

เลือกรายการนี้เพื่อป�ดเสียง หรือ เป�ดเสียงระบบ
. “Transfer Call” (ย�ายการโทร)

เลือกรายการ น้ี เพื่อ เปล่ียนการพูดสายจากระบบ
โทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® เป�นระบบโทรศัพท�
มือถือเมื่อต�องการความเป�นส�วนตัว เม่ือสวิตช�กุญแจ
อยู�ที่ตำแหน�ง "OFF" และกลับไปยังตำแหน�ง "ON"
อีกครั้ง ระบบจะ เปลี่ยน เป�น โหมดแฮนด� ฟรี โดย
อัตโนมัติซึ่งเป�นการตั้งค�ามาตรฐาน

ถ�า โทรศัพท� มือ ถือ รองรับ ระบบ โทรศัพท� แฮนด� ฟรี
Bluetooth® สามารถใช�งานการรอสายได� เช�น ถ�ามีสาย
เข�าขณะท่ีกำลังสนทนากับสายอ่ืนอยู� จะมีข�อความแสดง
ขึ้นบนหน�าจอ กดปุ�มโทรออก เพ่ือพักสาย และ
เปล่ียนไปเป�นสายท่ีสอง กดปุ�ม เพ่ือปฏิเสธสายที่
สอง

เมื่อกำลังสนทนากับสายที่สอง หากกดปุ�มโทรออก

จะสามารถใช�งานรายการเดียวกับการสนทนาสายอ่ืนได�
รวมถึงมีรายการเพิ่มเติมอีกสองคำสั่ง:

. “Switch Call” (สลับสาย)

เลือกรายการน้ีเพื่อพักสายท่ีสอง และเปล่ียนกลับไป
ยังสายแรก

. “End Other Call” (วางอีกสาย)

เลือกรายการน้ีเพ่ือคงการสนทนากับสายท่ีสอง และ
วางสายแรก

กดปุ�มโทรออก เพื่อรับสาย กดปุ�ม เพื่อปฏิเสธ
สาย

การสิ้นสุดการโทร
GUID-223F5641-AAFA-4E5E-AD99-83AD3CFF1164

กดปุ�มวางสาย ที่อยู�บนพวงมาลัย หรือปุ�มป�ดบน
โทรศัพท�มือถือ

การตั้งค�า Bluetooth®
GUID-2768133B-136B-4407-8EEC-B318924BC27A

การตั้งค�าระบบแฮนด�ฟรี Bluetooth®

1. กดปุ�ม ENTER/SETTING

2. ใช�ปุ�มหมุน TUNE·FOLDER เพ่ือเลือก “Bluetooth”
จากนั้นกดปุ�ม ENTER/SETTING

รายการตั้�งค�าต�าง ๆ ที่สามารถตั้งค�าได�
. Bluetooth

เลือก "On" หรือ "Off " เ พ่ือ เป�ด หรือ ป�ด ระบบ
Bluetooth® บนรถยนต�

. Add Phone (เพิ่มโทรศัพท�)

สำหรับวิธีการเพื่อเชื่อมต�อโทรศัพท�ไปยังระบบ โปรด
ดูที่ “การเชื่อมต�ออุปกรณ� Bluetooth®” (หน�า 4-40)

. Delete Phone (ลบโทรศัพท�)

เลือกโทรศัพท�ที่ต�องการลบจากรายชื่อที่แสดงขึ้น
โดยระบบจะถามการยืนยันก�อนลบ

หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท� 4-47
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4-48 หน�าจอ เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง และระบบโทรศัพท�

หมายเหตุ:

เมื่อท�านลบโทรศัพท� สมุดโทรศัพท�ท่ีบันทึกไว�ใน
เครื่องก็จะถูกลบไปด�วย

. Replace Phone (การเปลี่ยนโทรศัพท�)

เลือกโทรศัพท�ที่ต�องการเปลี่ยนจากรายชื่อที่แสดงขึ้น
มา เม่ือทำการเลือกเสร็จแล�ว ระบบจะถามเพื่อยืนยัน
ก�อนเริ่มทำการเปล่ียน สมุดโทรศัพท�ที่เคยถูกบันทึก
ไว�ของโทรศัพท�เครื่องเดิมจะยังคงบันทึกไว� หากสมุด
โทรศัพท� ของโทรศัพท� เครื่อง ใหม� นั้น เหมือน กับ
โทรศัพท�เครื่องเดิม

. Select Phone (การเลือกโทรศัพท�)

เลือกเพื่อเชื่อมต�อโทรศัพท�ที่เคยเชื่อมต�อไว�ก�อนหน�า
จากรายชื่อที่แสดงขึ้น

. Phonebook Download (ดาวน�โหลดสมุดโทรศัพท�)
(ถ�ามีติดตั้ง)

เลือกเพื่อเป�ด หรือ ป�ดการดาวน�โหลดสมุดโทรศัพท�
เครื่องที่เชื่อมต�อโดยอัตโนมัติ

. Show Incoming Calls (แสดงสายเรียกเข�า)

เลือก “Driver Only” เพื่อให�การแจ�งเตือนสายเรียก
เข�าแสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�เพียงอย�าง
เดียว หรือเลือก “Both” เพ่ือให�การแจ�งเตือนสาย
เรียกเข�าแสดงขึ้นท้ังบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
และจอแสดงผลตรงกลาง
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5 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่
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D23A131129-A49D9F41-2ED8-4FC3-9670-7475EE5E937D

ในระหว�าง 1,600 กม. (1,000 ไมล�) แรก ให�ทำตาม
คำแนะนำเหล�าน้ี เพ่ือให�เครื่องยนต�มีประสิทธิภาพสูงสุด
และให�แน�ใจว�ารถของท�านจะประหยัดและใช�งานได�ดีใน
อนาคต ไม� เช� น น้ัน จะ ทำให� อาย ุ การ ใช� งาน และ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต�ลดลง

. ห�ามขับรถด�วยความเร็วคงที่เป�นระยะเวลานานไม�ว�าจะ
เร็วหรือช�า

. ห�ามให�เครื่องยนต�ทำงานเกิน 4,000 รอบ/นาที

. ห�ามเร�งเครื่องยนต�จนถึงความเร็วรอบสูงสุดในแต�ละ
เกียร�

. ห�ามออกตัวอย�างรวดเร็ว

. ควรหลีกเล่ียงการเหยียบเบรกอย�างรุนแรง ยกเว�น
เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

D23A131129-2B44AEEF-EA98-431C-A771-50D9ED42E601

คำเตือน:

ลักษณะการขับเคล่ือนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย�าง
เห็นได�ชัด ถ�ามีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและ
การกระจายน้ำหนักรวมทั้งอุปกรณ�เสริม (ข�อต�อรถ
พ�วง ราวหลังคา ฯลฯ) ท�านต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการขับและความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม โดย
เฉพาะเม่ือบรรทุกของหนัก ท�านต�องลดความเร็วลง
ให�เพียงพอ

. ให�แน�ใจว�าบริเวณรอบรถไม�มีสิ่งกีดขวาง

. ตรวจ สอบ ระดับ ของเหลว เช�น น้ ำมัน เครื่ อง
น้ำหล�อเย็น น้ำมันเบรก (และคลัตช�) น้ำล�างกระจก
ให�บ�อยครั้งที่สุดเท�าท่ีจะทำได� อย�างน�อยให�ทำทุก
ครั้งที่เติมน้ำมัน

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด�วยตาเปล�า วัด
และตรวจสอบว�าแรง ดันลมยางเหมาะสมหรือไม�

. ตรวจสอบว�ากระจกทุกบานและไฟทุกดวงสะอาด

. ปรับตำแหน�งเบาะนั่งและหมอนพิงศีรษะ

. ปรับตำแหน�งกระจกมองหลังและกระจกมองข�าง

. คาดเข็มขัด นิรภัยทั้งคนขับและผู� โดยสารทั้งหมด

. ตรวจสอบว�าประตูทุกบานป�ด

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต�าง ๆ เมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

. รายการท่ีต�องบำรุงรักษาในหมวด “8 การซ�อมบำรุง
และการดูแลรักษาด�วยตนเอง” ควรทำการตรวจสอบ
เป�นระยะ

D23A131129-B129AECA-2865-40DF-8A4D-1A0AB4DFEEE7

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�มควบคุมต�าง ๆ โดยรู�เท�าไม�ถึง
การณ� ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับ
บาดเจ็บโดยไม�ต้ังใจ ในวันที่อากาศร�อนและมี
แสงแดดจัด อุณหภูมิ ในรถที่ ไม�มีการระบาย
อากาศจะสูงจนอาจเกิดอันตรายร�ายแรงกับคน
หรือสัตว�ได�

. มัดสัมภาระทุกช้ินให�แน�นหนา เพ่ือป�องกันการ
เล่ือนหรือเคลื่อนท่ี ห�ามวางสัมภาระให�สูงกว�า
พนักพิง หลัง ใน ระหว�าง การ หย ุด รถ อย�าง
กะทันหัน หรือ การชน ผู� โดยสาร อาจ ได� รับ
บาด เจ็บ จาก สัมภาระ ที่ ไม� ได� จัด เก็บ อย�าง
เรียบร�อยและแน�นหนา

หมายเหตุ:

ระหว�างช�วง 2-3 เดือนแรกหลังจากซื้อรถใหม� หาก
ได� กลิ่น เหม็น ร ุนแรงจากสารอินทรีย� ระเหยง�าย
(VOCs: Volatile Organic Compounds) ภายใน
รถยนต� ให�ระบายอากาศในห�องโดยสารทั้งหมด เป�ด
หน�าต�างทุกบานก�อนเข�าไปในรถหรือระหว�างที่อยู�ใน
รถ นอกเหนือจากนั้น เม่ืออุณหภูมิในห�องโดยสาร
เพ่ิมสูงข้ึน หรือเม่ือจอดรถตากแดดระยะหน่ึง ให�ป�ด
การทำงานโหมดหมุนเวียนอากาศของ
เคร่ืองปรับอากาศ และ/หรือเป�ดหน�าต�างเพ่ือปล�อย
ให�อากาศบริสุทธิ์เข�าสู�ห�องโดยสาร

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-3

ระยะรันอิน ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และ
ขับขี่

Condition:
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5-4 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ก�าซไอเสีย (คาร�บอนมอนอกไซด�)
D23A131129-5F1AD384-CD8D-48F8-9A11-E6AB3746A2F9

คำเตือน:

. ห�ามหายใจสูดเอาก�าซไอเสียเข�าไปเน่ืองจากมี
คาร�บอนมอนอกไซด� ซ่ึง ไม�มี สี และไม�มีกลิ่น
คาร�บอนมอนอกไซด�เป�นอันตราย อาจทำให�สลบ
โดยไม�รู�ตัวหรือถึงแก�ชีวิตได�

. ถ�าสงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในรถ ให�ขับรถโดยเป�ด
กระจกหน�าต�างทุกบานจนสุด และนำรถเข�าไป
ตรวจสอบทันที

. ห�ามให�เคร่ืองยนต�ทำงานในพ้ืนท่ีป�ดที่ไม�มีการ
ระบายอากาศ เช�น โรงรถ

. ห�ามจอดรถโดยท่ีเครื่องยนต�ทำงานอยู�เป�นระยะ
เวลานาน

. ถ�าต�องเดินสายไฟหรือข�อต�อสายอ่ืน ๆ ไปยังรถ
พ�วงผ�านทางซีลของตัวถังรถให�ทำตามคำแนะนำ
ของผู�ผลิตเพื่อป�องกันไม�ให�คาร�บอนมอนนอก
ไซด�ไหลเข�ามาในรถ

. ถ�ามีติดตั้งอุปกรณ�เสริมตัวถังหรืออุปกรณ�อื่นเพิ่ม
เติม เพ่ือกิจกรรมสันทนาการหรือใช�งานด�าน
อื่น ๆ ให�ทำตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อป�องกัน
ไม� ให� คาร�บอนมอนอกไซด� ไหล เข�ามา ในรถ
(เคร่ืองใช�ไฟฟ�าในรถเพ่ือสันทนาการ เช�น เตา
อ บ ต ู� เ ย็ น ฮี ต เ ต อ ร� ฯ ล ฯ อ า จ ส ร� า ง
คาร�บอนมอนอกไซด�ด�วย)

. ควรให�ช�างผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

— ต�องยกรถขึ้นเพื่อรับบริการ

— สงสัย ว�า มี ไอ เสีย เข�าไป ในห�อง โดยสาร

— ได�ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลงไป

— ได� รับอุบัติเหตุที่ มีความเสียหายเกี่ยวกับ
ระบบไอเสีย ใต�ท�องรถ หรือด�านหลังของรถ

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-2A947513-B690-48C8-BB3E-561794A32491

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�วยลดสาร
พิษ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันเบนซินที่ มีสารตะก่ัว (โปรดดูที่
“น้ำมัน/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ”
(หน�า 9-2)) เขม�าสะสมจากน้ำมันเบนซินที่มีสาร
ตะกั่วจะทำให�ประสิทธิภาพการลดสารพิษของ
เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางลดลงอย�างมาก
และ/หรือทำให�เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง
เสียหายได�

. ปรับต้ังเครื่องยนต�อยู�เสมอ การทำงานผิดพลาด
ในระบบจุดระเบิด ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ
ระบบไฟฟ�าจะทำให�มีน้ำมันเชื้อเพลิงส�วนเกิน
ไหลเข�าไปในเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเป�น
สาเหตุทำให� เคร่ืองร�อนจัด ห�ามขับรถต�อ ถ�า
เคร่ืองยนต�จุดระเบิดไม�ครบสูบ สูญเสียกำลัง
อย�างเห็นได�ชัดหรือมีสภาวะทำงานที่ ผิดปกติ
อ่ืน ๆ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการ
นิสสันทันที

. หลีกเลี่ยงการขับรถที่ เหลือน้ำมันเช้ือเพลิงใน
ระดับต่ำมาก เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำให�
เครื่องยนต� จ ุด ระเบิด ไม� ครบสูบ ซ่ึง จะทำให�
เค ร่ือง ฟอก ไอ เสีย แบบ สาม ทาง เ สีย หาย

. ห�าม เร�ง เครื่องยนต� ขณะ ที่ กำลัง อ ุ�น เครื่อง

. ห�ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

Condition:
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GUID-6B1F9764-167E-4CC6-852A-48B06C03655E

คำเตือน:

. ร ะ วั ง ไม� ให� ไ อ เสี ย ลวก โดน ตั ว ท� าน เอง

. ห�ามจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น หญ�าแห�ง เศษ
กระดาษ หรือ เศษผ�า เนื่องจากก�อให�เกิดการ
ติดไฟได�ง�าย

ข�อควรระวัง:

เพ่ือให�สามารถใช�งานตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล
(DPF) ได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ ให�ปฏิบัติตามข�อ
ควรระวังต�อไปนี้:

. ใช�น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร� (กำมะถัน) ต่ำ

. ใช�น้ำมันเครื่องที่นิสสันกำหนดโดยเฉพาะ (โปรด
ดูที่ “น้ำมัน/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ” (หน�า 9-2)) ถ�าไม�ได�ใช�น้ำมันเครื่องที่
นิสสันกำหนด อาจทำให�เกิดการทำงานผิดปกติ
ของ DPF หรือ ลดประสิทธิภาพในการใช�น้ำมัน
เชื้อเพลิง

. ห�ามดัดแปลง DPF หม�อพักไอเสีย และท�อไอเสีย
มิเช�นนั้น อาจมีผลต�อสมรรถนะของ DPF และ
ทำให�เกิดการทำงานผิดปกติ

. ห�ามเตะ หรือ กระแทก DPF เน่ืองจาก DPF มี
ระบบเครื่องฟอกไอเสียแบบติดตั้งอยู�ภายในหม�อ
พักไอเสีย การกระแทกอาจทำให� DPF เสียหาย
ได�

ตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล (DPF) จะลดปริมาณสารที่มี
ผลต�อสภาพแวดล�อม โดยดักจับอนุภาคท่ีอยู�ในไอเสีย
โดยปกติแล�ว อนุภาคท่ีสะสมอยู�ใน DPF จะถูกเผาไหม�
โดยอัตโนมัติ และเปล่ียนเป�นสารที่ไม�มีอันตรายระหว�าง

การขับข่ี อย�างไรก็ตาม อนุภาคท่ีสะสมอยู� ใน DPF ไม�
สามารถเผาไหม�ได�ในสภาวะต�อไปนี้:

. เมื่อความเร็วรถยนต�น�อยกว�า 15 กม./ชม. (10 ไมล�/
ชม.) เป�นเวลานาน

. เมื่อดับเครื่องยนต� และสตาร�ทใหม�ซ้ำบ�อยครั้งภายใน
เวลา 10 นาที

. เมื่อขับข่ีรถยนต�ในระยะทางส้ันต่ำกว�า 10 นาทีบ�อย
ครั้ง

. เมื่อดับเครื่องยนต�ก�อนเครื่องยนต�จะอุ�นบ�อยครั้ง

กรณีเหล�านี้ จะทำให�เผาไหม�อนุภาคท่ีสะสมอยู�ใน DPF
โดยอัตโนมัติได�ยาก เป�นผลให�ไฟเตือน DPF ในมาตรวัด
สว�าง ข้ึน และไฟแสดงบนสวิตช�ฟ��นฟู DPF กะพริบ ซึ่ง
ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

ถ�าไฟเตือน DPF สว�าง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนการฟ��นฟู
DPF

ข�อควรระวัง:

ถ�าขับรถยนต�ต�อไปโดยที่ไฟเตือน DPF สว�างอยู�เป�น
เวลานาน โดยไม�ได�ปฏิบัติ ข้ันตอนการฟ��นฟู ระบบ
สำรองจะจำกัดการหมุนเครื่องยนต� และ/หรือ แรงบิด
ในกรณีน้ี จำเป�นต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และต�องให�
ศูนย�บริการนิสสันปฏิบัติขั้นตอนการฟ��นฟู

ข้ัน ตอนการฟ��นฟู น้ี ไม� รวมอยู� ในการ รับ ประกัน

การฟ��นฟูโดยอัตโนมัติ
GUID-24F43267-B209-4B3C-845C-6616725B15D6

เม่ือไฟเตือน DPF สว�างขึ้นมาแสดงว�าอนุภาคสสารใน
DPF สะสมจนถึงปริมาณท่ีกำหนด อนุภาคท่ีสะสมอยู�ใน
DPF ไม�สามารถเผาไหม�ได�ในสภาพการขับขี่ที่ความเร็วต่ำ

เมื่ออยู�ในบริเวณท่ีสามารถขับได�อย�างปลอดภัย ให�ขับ
รถยนต�ท่ีความเร็วสูง (มากกว�าประมาณ 80 กม./ชม. (50
ไมล�/ชม.)) โดยเร็วที่สุด จนกว�าไฟเตือน DPF จะดับลง
ให�ปฏิบัติตามข�อบังคับในท�องถิ่นทุกครั้ง

เมื่ออนุภาคท่ีสะสมอยู�เผาไหม�จนหมด ไฟเตือน DPF จะ
ดับลง

การฟ��นฟูด�วยตนเอง (รุ�นที่มีสวิตช�ฟ��นฟูตัว
กรองอนุภาคไอเสียดีเซล (DPF))

GUID-89B300AE-EB2D-4AF8-981F-A36B0815516B

คำเตือน:

. ให� แน�ใจ ว�า ไม� มี คน อยู� ใกล� กับ ระบบ ไอ เสีย

. ร ะ วั ง ไม� ให� ไ อ เสี ย ลวก โดน ตั ว ท� าน เอง

. ห�ามปฏิบัติการฟ��นฟูด�วยตนเองในพื้นที่ป�ด เช�น
อุโมงค� หรือโรงรถ และให�แน�ใจว�ามีการระบาย
ไอเสียที่เหมาะสม

. ห�ามจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น หญ�าแห�ง เศษ
กระดาษ หรือ เศษผ�า เนื่องจากก�อให�เกิดการ
ติดไฟได�ง�าย

. ตัวกรองจะ ร�อนมากหลังจาก มีการ เผาไหม�
อนุภาค

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-5

ตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล (DPF) (ถ�า
มีติดตั้ง)

Condition:
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5-6 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

หมายเหตุ:
. ในระหว�างขั้นตอนการฟ��นฟู อาจมีควันสีขาวออก

มาจากท�อไอเสีย ควันอาจมีกลิ่นแตกต�างจาก
ก�าซไอเสีย ไม�ได�หมายความว�าระบบทำงาน
ผิดปกติ

. การฟ��นฟูด�วยตนเองจะไม�ทำงาน เมื่อเครื่องยนต�
อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต� และอุณหภูมิ
อากาศภายนอกเย็น จะ เริ่มทำงาน หลังจาก
เครื่องยนต�อุ�นเครื่องแล�วเท�านั้น

. ถ�าไฟแสดงสวิตช�ฟ��นฟู DPF ไม�กะพริบแม�ว�า
เครื่องยนต�จะอุ�นแล�ว และไฟเตือน DPF สว�างขึ้น
มา อาจแสดงว�าเกิดการทำงานผิดปกติในระบบ
นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

. ระหว�างขั้นตอนการฟ��นฟูความเร็วรอบเครื่องยนต�
จะเพ่ิมข้ึนเป�น 3,000 rpm (ระหว�างอุ�นเคร่ือง)
แล�ว ลด ลง มาที่ 1,700 rpm ความเร็ว รอบ
เคร่ืองยนต�จะคงท่ีจนกว�า ข้ันตอนการฟ��นฟูจะ
เสร็จสิ้น

ขั้นตอนการฟ��นฟูจะใช�เวลาประมาณ 45 นาที ใน
บาง กรณี เ วลา ท่ี ใช� อาจ เปลี่ ยนแปลง ได�

JVS0535X

ถ�าไฟเตือน DPF สว�างข้ึน และไฟแสดงสวิตช�ฟ��นฟู
DPF กะพริบ:
1. เลื่อนรถออกจากถนน ให�ห�างจากการจราจร และอยู�

ในพื้นที่โล�ง

ห�ามจอดรถยนต�บนวัตถุไวไฟ

2. เข�าเบรกมือ

3. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�นที่ใช�เกียร�
อัตโนมัติ) หรือตำแหน�ง “N” (ว�าง) (รุ�น ท่ีใช� เกียร�
ธรรมดา)

อย�าดับเครื่องยนต�

4. กดปุ�มสวิตช�ฟ��นฟู DPF เพื่อเร่ิมต�นข้ันตอนการฟ��นฟู
ความเร็ว รอบ เครื่องยนต� จะ เพ่ิมขึ้น โดย อัตโนมัติ

(ไฟแสดงของสวิตช�ฟ��นฟู DPF จะสว�างขึ้น)

5. ขั้นตอนการฟ��นฟูตัวกรองจะเสร็จสิ้นเมื่อไฟเตือน DPF
บนแผงหน�าป�ด และไฟแสดงของสวิตช�ฟ��นฟู DPF ดับ
ลง

ข�อควรระวัง:

หากพบอาการต�อไปนี้ ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ทำการตรวจสอบ

. ไฟเตือน DPF จะไม�ดับลง และไฟแสดงของ
สวิตช�ฟ��นฟู DPF จะสว�างขึ้นอีกครั้ง ถ�าทำ
ข้ั น ต อ น ก า ร ฟ�� น ฟู ติ ด ต� อ กั น ส า ม ค ร้ั ง

. มีควันดำปริมาณมากออกมาจากหม�อพักไอเสีย

การหยุดขั้นตอนการฟ��นฟูด�วยตนเอง
GUID-BD2FCE3E-33A3-462D-8752-DB5449A36C09

ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงต�อไปนี้เพ่ือหยุดการทำงาน
(ถ�าจำเป�น):

. เหยียบคันเร�ง หรือแป�นเบรก

. เหยียบแป�นคลัตช� (รุ�นเกียร�ธรรมดา)

. กดสวิตช�ฟ��นฟู DPF ค�างไว�นานประมาณสามนาที (ไฟ
แสดงดับลง)

หมายเหตุ:
. เม่ือหยุดข้ันตอนการฟ��ฟูด�วยตัวเอง ไฟเตือน

DPF อาจสว�างข้ึน และไฟแสดงของสวิตช�ฟ��นฟู
DPF อาจกะพริบ ถ�าเกิดข้ึน ให�ปฏิบัติขั้นตอน
การฟ��นฟูอีกครั้ง

. ถ�าไฟแสดงของสวิตช�ฟ��นฟู DPF ยังกะพริบ
โดยที่ไฟเตือน DPF สว�างขึ้น และแม�ว�าจะปฏิบัติ
ข้ันตอนการฟ��นฟูต�อเน่ืองกันสามครั้งแล�ว อาจ
แสดงถึงการทำงานผิดปกติของระบบ นำรถเข�า
รับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

. ถ�าไฟแสดงสวิตช�ฟ��นฟู DPF ไม�สว�างขึ้นแม�ว�าจะ
กดสวิตช�หลังจากที่ไฟแสดงกะพริบ ให�บิดสวิตช�
กุญแจไปที่ OFF และรอประมาณ 3 นาที บิด
สวิตช�กุญแจกลับไปที่ตำแหน�ง ON แล�วปฏิบัติ
ขั้นตอนที่4 ซ้ำอีกครั้ง

Condition:
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GUID-B4234B1A-6114-4D85-939B-C2549669BCD0

ระบบเทอร�โบชาร�จเจอร�ใช�น้ำมันเครื่องเพ่ือหล�อล่ืนและ
ทำความเย็นให�กับชิ้นส�วนท่ีหมุน เทอร�โบชาร�จเจอร�ด�าน
เทอร�ไบน�จะทำงานด�วยความเร็วสูงมากและอุณหภูมิจะ
เพิ่มสูงมากเช�นเดียวกัน จำเป�นต�องรักษาการไหลของ
น้ำมันสะอาดให�ผ�านเข�าไปยังระบบเทอร�โบชาร�จเจอร� การ
ขาดตอนในการป�อนน้ำมันอย�างฉับพลันอาจส�งผลให�
เทอร�โบชาร�จเจอร�ทำงานผิดปกติได�

จำเป�นต�องปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาต�อไปนี้ เพ่ือ
ให�มั่นใจว�าเทอร�โบชาร�จเจอร�มีประสิทธิภาพและมีอายุ
การใช�งานที่ยาวนาน:

ข�อควรระวัง:

. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต�ดีเซลเทอร�โบ
ชาร�จตามที่กำหนด โปรดดูที่คู�มือการบำรุงรักษา
ตามระยะอีก เล�มหนึ่ง สำหรับข�อมูล เพ่ิม เติม

. ใช�เฉพาะน้ำมันเครื่องที่แนะนำเท�านั้น สำหรับ
รายละเอียด โปรดดูที่ “น้ำมัน/สารหล�อลื่นและ
ป ริ ม าณ ความ จ ุ ที่ แ น ะน ำ ” (หน� า 9 - 2 )

. ถ�าเครื่องยนต�ทำงานที่ช�วงเกียร�สูงเป�นระยะเวลา
นาน ให�ปล�อยให�ทำงานที่รอบเดินเบา 2-3 นาที
ก�อนดับเครื่องยนต�

. อย�าเร�งให�เครื่องยนต�ทำงานที่เกียร�สูงทันที
หลังจากที่สตาร�ท

. เ ม่ือ สตาร�ท เค ร่ืองยนต� ใน อ ุณหภ ู มิ อากาศ
ภายนอกต่ำกว�า −58C (238F) โหมดป�องกัน
เครื่องยนต�อาจทำงาน ระหว�างนี้ การส�งกำลัง
เคร่ืองยนต�จะลดลง โหมดป�องกันเคร่ืองยนต�จะ
ดับลงโดยอัตโนมัติหลังผ�านไปประมาณ 3 นาที
(ปล�อยคันเร�งที่ใช�งานจนสุด)

D23A131129-24C916D0-7EF3-4E4D-9021-B3F17E4CDBAC

รถป�กอัพมีอัตราการพลิกคว่ำสูงกว�ารถยนต�ประเภท
อื่น ๆ

เน่ืองจากมีระยะห�างจากพื้นสูงกว�ารถโดยสารอ่ืน ๆ เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการขับบนพื้นถนนหลากหลายประเภท
และบนทางวิบาก ทำให�จุดศูนย�ถ�วงสูงกว�ารถธรรมดา ข�อ
ได�เปรียบของระยะห�างจากพ้ืนที่สูงกว�าคือผู�ขับขี่สามารถ
มองเห็นถนนได�ชัดเจนขึ้น ทำให�สามารถคาดเดาป�ญหาท่ี
เกิดขึ้นได�� อย�างไรก็ตาม ไม�ได�ออกแบบให�เหมาะกับการ
เข�าโค�งที่ความเร็วเหมือนกับรถโดยสารทั่วไป หรือมากกว�า
รถสปอร�ตที่ออกแบบใต�ท�องเตี้ยเพื่อให�ได�ความพึงพอใจ
ภายใต�สภาพทางวิบาก หากเป�นไปได� ควรหลีกเลี่ยงการ
หักเล้ียวโค�งหักมุมและหักหลบฉับพลันในขณะขับข่ีด�วย
ความเร็วสูง เช�นเดียวกับรถยนต�ประเภทนี้อื่น ๆ การใช�งาน
รถยนต�อย�างผิดวิธีอาจเป�นผลให�เสียการควบคุมหรือรถ
พลิกคว่ำ

สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการขับข่ีด�วยระบบขับเคลื่อนส่ีล�อ
(4WD) (ถ�ามีติดตั้ง) โปรดดูท่ี “ขับเคล่ือนสี่ล�อ (4WD)
(ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 5-18)

ข�อควรระวังเพื่อการขับขี่อย�างปลอดภัย
D23A131129-E071D5BB-5068-4A96-9FB2-01698070A082

กรุณาดูข�อควรระวังดังต�อไปนี้:

คำเตือน:

. ขับอย�างระมัดระวังเมื่อขับขี่อยู�นอกถนน และ
หลีกเลี่ยงพ้ืนที่อันตราย คนขับและผู�โดยสารทุก
คนที่นั่งอยู�ในรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยไว�ตลอด
เวลา จะช�วยยึดคนขับและผู�โดยสารให�อยู� ใน
ตำแหน�งขณะขับขี่บนพื้นขรุขระ

. อย�าขับขี่คร�อมทางลาดชัน ให�ขับขึ้นหรือลงทาง
ลาดชันแทน รถยนต�ออฟโรดสามารถหงายท�อง

จากด�านข�างได�ง�ายกว�าจากด�านหน�าหรือด�าน
หลัง

. เนินเขาจำนวนมากชันเกินไปสำหรับรถยนต�ทุก
ประเภท ถ�าขับข้ึนเขาชันเกินไป เครื่องยนต�อาจ
ดับ ถ�า ขับลง เขาชัน เกินไป อาจไม� สามารถ
ควบคุมความเร็วรถได� ถ�าขับคร�อมเขาชันเกินไป
รถอาจพลิก

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ขณะขับลงเขาเนื่องจากอาจ
ทำให�รถสูญเสียการควบคุม

. ตื่นตัวอยู�ตลอดเวลาขณะขับรถข้ึนเขา บนยอด
เขาอาจมีทางลงที่ชันมากหรืออันตรายอื่น ๆ ที่ส�ง
ผลให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ถ�าเคร่ืองยนต�ดับหรือไม�สามารถขับรถข้ึนไปถึง
ยอดเขาชันได� อย�าพยายามเลี้ยวกลับ รถอาจ
เอียงหรือพลิกคว่ำได� ถอยหลังลงให�ตรงทุกคร้ัง
โดยที่ คัน เกียร� อย ู� ท่ี “R” (ถอย หลัง) อย�า
ถอยหลังโดยท่ีคันเกียร�อยู�ที่ N (ว�าง) หรือเม่ือ
เหยียบแป�นคลัตช� (รุ�นเกียร� MT) และใช�งาน
เบรกเท�าน้ัน เพราะอาจทำให�สูญเสียการควบคุม
ได�

. การเข�าเบรกอย�างรุนแรงขณะลงเขาอาจทำให�
ความร�อนเบรกสูงเกินไปและอ�อนแรง ส�งผลให�
สูญเสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุได� เหยียบ
เบรกเบา ๆ และใช�เกียร�ต่ำเพื่อควบคุมความเร็ว

. สัมภาระที่ไม�ได�จัดเก็บอย�างเรียบร�อยและแน�น
หนาอาจกล้ิงไปมาเมื่อขับขี่บนพื้นขรุขระ ยึด
สัมภาระทั้งหมดเอาไว�ให�แน�นเพื่อไม�ให�กลิ้งไป
ด�านหน�าและทำให�คนขับและผู� โดยสารได� รับ
บาดเจ็บ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-7

ระบบเทอร�โบชาร�จเจอร� (ถ�ามีติดตั้ง) ข�อควรระวังสำหรับการขับขี่บนถนน
ลาดยางและทางวิบาก

Condition:
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5-8 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

. เพื่อหลีกเล่ียงการยกจุดศูนย�ถ�วงให�สูงข้ึนเกิน
ความจำเป�น ห�ามบรรทุกเกินปริมาณความจุบน
ราวหลังคา (ถ�ามีติดต้ัง) และจัดน้ำหนักให�เฉล่ีย
เสมอกัน ยึดสัมภาระที่น้ำหนักมากไว�บริเวณส�วน
เก็บสัมภาระให�ใกล�ด�านหน�ามากที่สุดและต่ำที่สุด
เท�าที่จะทำได� ห�ามให�รถมียางที่ขนาดใหญ�กว�าที่
ระบุเอาไว�ในคู�มือเล�มนี้ ซึ่งอาจทำให�รถพลิกคว่ำ
ได�

. อย�าจับส�วนในหรือซี่ของพวงมาลัยเมื่อขับบนทาง
วิบาก พวงมาลัยอาจขยับโดยฉับพลันทำให�
บาดเจ็บที่มือได� ให�ขับโดยที่น้ิวมือและน้ิวหัวแม�
มืออยู�ที่ด�านขอบนอกแทน

. ก�อนใช�งานรถยนต� ให�แน�ใจว�าคนขับและ
ผู� โดยสาร ท้ังหมดได� คาด เข็มขัด นิรภัยแล�ว

. ให� ขับขี่ ในขณะที่แผ�นรองปู พ้ืนอยู� เข�าที่ เสมอ
เนื่องจากพื้นอาจมีความร�อน

. ลดความเร็วลงเมื่อมีลมปะทะแรง เมื่อจุดศูนย�ถ�วง
สูงขึ้น รถยนต�นิสสันของท�านอาจได�ผลกระทบ
มาก ข้ึนจากลมพัดแรงที่มาจากด�านข�าง ลด
ความเร็ว ลง เพ่ือการควบคุม รถยนต� ที่ ดี กว�า

. อย�าขับข่ีในสภาพที่เหนือกว�าความสามารถของ
ยาง แม�ว�าจะติดตั้งระบบ 4WD

. ห�ามพยายามยกสองล�อข้ึนจากพื้น และเล่ือน
เกียร� ไป ยัง ตำแหน�ง ขับ ใด ๆ หรือ ตำแหน�ง
ถอยหลัง ขณะที่เคร่ืองยนต�ทำงาน การทำเช�น
นั้นอาจส�งผลให�ระบบส�งกำลังเสียหาย หรือรถ
เคลื่อนท่ีฉับพลัน ซ่ึงอาจสร�างความเสียหาย
ร ุนแรง กับ รถยนต� หรือ ทำให� ได� รับ บาด เจ็บ

. ห�ามพยายามทดสอบรถยนต�ที่ติดต้ังระบบ 4WD
บนไดนาโมมิเตอร� 2 ล�อ หรืออุปกรณ�ที่คล�าย

เคียงกัน ถึงแม�อีกสองล�อจะยกสูงจากพื้นก็ตาม
ให�แน�ใจว�าได�แจ�งให�ผู� รับผิดชอบการทดสอบ
ทราบว�ารถยนต�ติดต้ังระบบ 4WD ก�อนจะนำข้ึน
ทดสอบบน ไดนาโม มิเตอร� การ ใช� อ ุปกรณ�
ทดสอบผิดอาจส�งผลให�ระบบส�งกำลังเสียหาย
ห รื อ รถ เคลื่ อ นที่ ฉั บ พ ลัน ซ่ึ ง อ าจ ส ร� า ง
ความ เสีย หาย ร ุนแรง กับ รถยนต� หรือ ทำให�
บาดเจ็บได�

. เม่ือล�อพ�นจากพื้นเน่ืองจากพื้นต�างระดับ ห�าม
หมุนล�อมากเกินไป

. การเร�งความเร็วอย�างรวดเร็ว การบังคับเลี้ยว
กะทันหัน หรือการเบรกกะทันหันอาจส�งผลให�สูญ
เสียการควบคุม

. หากเป�นไปได� ควรหลีกเล่ียงการบังคับเล้ียว
กะทันหันในขณะขับข่ีด�วยความเร็วสูง รถของ
ท�านมีจุดศูนย�ถ�วงที่สูงกว�ารถโดยสารท่ัวไป รถ
ไม�ได�ถูกออกแบบสำหรับการเข�าโค�งที่ความเร็ว
เหมือนกับรถโดยสารท่ัวไป การใช�งานรถยนต�
อย�างผิดวิธีอาจเป�นผลให�เสียการควบคุมและ/
หรืออุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ

. ใช�ยางที่ มีแบบ ขนาด ยี่ห�อ โครงสร�าง (ยาง
ธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัดหน�ายาง หรือยาง
เรเดียล) และลายดอกยางเหมือนกันท้ัง 4 ล�อ
ติดตั้งโซ�พันล�อท่ีล�อหลังขณะขับขี่บนถนนลื่น
และขับอย�างระมัดระวัง

. ให�แน�ใจว�าได�ตรวจสอบเบรกทันทีหลังจากขับขี่
ในโคลนหรือน้ำ โปรดดูที่ “ระบบเบรก” (หน�า 5-
31) สำหรับเบรกเป�ยก

. หลีกเล่ียงการจอดรถบนเขาชัน หากท�านออก
จากรถและรถกลิ้งไปด�านหน�า ด�านหลัง หรือด�าน
ข�าง อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บ

. เม่ือขับรถบนทางวิบาก บนทราย โคลน หรือน้ำ
ลึกเท�ากับระดับดุมล�อ จำเป�นต�องนำรถเข�ารับ
การ บำร ุง รักษา บ�อย คร้ัง ขึ้น ด ู ข�อม ูล การ
บำรุงรักษาในคู�มือการบำรุงรักษาตามระยะอีก
เล�มหนึ่ง

. ชะล�างส�วนล�างของตัวรถด�วยน้ำสะอาดหลังจาก
ขับผ�านโคลนหรือทราย กำจัดเศษใบไม�และเศษ
ไม�ที่ติดอยู�ออก

Condition:
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D23A131129-A917C9CC-63C5-4B98-81ED-0EA08A5212FC

การขับรถให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเป�นส่ิงจำเป�น
สำหรับการควบคุมความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ของท�าน ผู�ขับรถควรจะรู�วิธีขับขี่ในสภาพแวดล�อมต�าง ๆ
ได�ดีที่สุด

ช�วงสตาร�ทในขณะที่เครื่องยนต�ยังเย็นอยู�
D23A131129-21A55567-B34C-4C27-B2B4-70B2DA1E5430

เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่เครื่องยนต�เย็น เครื่องยนต�
จะใช�ความเร็วรอบที่สูงกว�าปกติในช�วงอุ�นเครื่อง ทำให�ต�อง
ใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

น้ำหนักบรรทุก
D23A131129-528ED040-7127-4474-A856-D6E519A27850

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ�อ่ืน (ที่รองรับสัมภาระบนหลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยน
ลักษณะการขับเคล่ือนของรถอย�างเห็นได�ชัด ท�านต�อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและความเร็ว ท่ี ใช�ตาม
สภาพแวดล�อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ
D23A131129-FD8038A7-F86E-43B5-96B6-CE9AF366EC0B

. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล� รถคันข�างหน�ามาก เกินไป

เมื่อมีน้ำนองบนพื้นถนนที่มีแอ�งน้ำ ธารน้ำเล็กๆ ฯลฯ ให�ลด
ความเร็วเพ่ือป�องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให�รถล่ืนไถล
และสูญเสียการบังคับควบคุมได� ถ�าใช�ยางที่สึกหรอมากจะ
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด�วย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
D23A131129-D189FD17-30EF-4E56-AB9D-3C4D6A3A5B10

. ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง

. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล� รถคันข�างหน�ามาก เกินไป

GUID-3EF57A52-31D3-4FBD-B21F-C596432C7431

คำเตือน:

ห�ามดึงกุญแจออกหรือบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง
“LOCK” ขณะขับรถ พวงมาลัยจะล็อก อาจทำให�ไม�
สามารถ บังคับ รถยนต� ได� และ อาจ ทำให� เ กิด
ความเสียหายร�ายแรงต�อรถยนต�หรือผู� ขับขี่ได� รับ
บาดเจ็บ

เกียร�ธรรมดา (MT)
GUID-2B7511DE-02AE-4FAE-ADEF-8631672715FC

SSD0392

สวิตช�มีอุปกรณ�ล็อกพวงมาลัยป�องกันขโมย

จะสามารถ ดึงกุญแจสตาร�ทออกได� เม่ือสวิตช� อยู� ใน
ตำแหน� ง “ LOCK” ใน การ จอด ปกติ เท� า น้ั น (0 )

ตำแหน�ง “OFF” ① อยู�ระหว�าง “LOCK” และ “ACC” ถึงจะ
ไม�แสดงขึ้นบนช�องเสียบล็อก

ใน การ ล็อก พวง มาลัย ให� ดึง ก ุญแจ ออก ใน
การปลดล็อกพวงมาลัย ให�เสียบกุญแจและค�อย ๆ
หม ุน พวง มาลัย ไป ทาง ขวา และ ซ�าย เล็ก น�อย

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-9

สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่ สวิตช�กุญแจ (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

Condition:
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5-10 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

เกียร�อัตโนมัติ (AT)
D23A131129-E0D7F3B0-8127-4DD1-A0E8-4712947ED842

SSD0392

ล็อกสวิตช�กุญแจได� รับการออกแบบเพื่อไม�ให�บิดสวิตช�
กุญแจไปอยู� ท่ีตำแหน�ง “LOCK” ได� จนกว�าจะเลื่อนคัน
เกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด) เมื่อเลื่อนสวิตช�กุญแจไปยัง
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�อย ๆ บิด สวิตช� ก ุญแจ ไปทาง ตำแหน�ง “ON”

3. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “LOCK”

4. ดึงกุญแจออก

ถ�าบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” คันเกียร�จะไม�
สามารถเลื่อนออกจากตำแหน�ง “P” (จอด) ได� คันเกียร�จะ
เลื่อนได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” และเหยียบ
แป�นเบรกไว�

ตำแหน�ง “OFF” ① อยู� ระหว�างตำแหน�ง “LOCK” และ
“ON”แต� จะ ไม�มี การ ทำตัว อักษร ไว� บน สวิตช� ก ุญแจ

ตำแหน�งกุญแจ
GUID-B01DA190-659A-4512-979A-8084DEF0C827

LOCK (ตำแหน�งจอดปกติ) (0):
GUID-9F760DC6-F52D-4FA4-83D3-70F9ACBD0AC7

กุญแจสตาร�ทจะสามารถ ดึงออกได� เฉพาะ เม่ืออยู� ใน
ตำแหน�งนี้เท�านั้น

OFF (1):
GUID-E9505F49-BBAA-421E-B2C9-C38703120992

สามารถ ดับ เค ร่ืองยนต� โดย ไม� ต�อง ล็อก พวง มาลัย

ACC (อุปกรณ�เสริม) (2):
GUID-17BC06EA-AF55-42AF-BFB9-1637CD53F750

ตำแหน�งนี้ จะทำให�อุปกรณ� ไฟฟ�า เช�น วิทยุ สามารถ
ทำงานได�ในขณะที่เครื่องยนต�ไม�ทำงาน

ON (ตำแหน�งการทำงานปกติ) (3):
GUID-19A6DFBB-AAD6-44A2-8601-EB8FE7EEC86C

ตำแหน�งนี้จะเป�ดการทำงานระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�
ไฟฟ�าต�าง ๆ

START (4):
GUID-D02E2BD6-DEA9-4A9B-A4F5-822AC53117FF

ตำแหน�งนี้จะสตาร�ทเครื่องยนต� เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด
ให�ปล�อยกุญแจทันที กุญแจจะกลับไปสู�ตำแหน�ง “ON”
โดยอัตโนมัติ

D23A131129-D3979686-22CE-40B8-931F-22229FAF4940

ข�อควรระวังในการใช�งานสวิตช�กุญแจ
แบบปุ�มกด

D23A131129-83A269DB-20E2-4F53-AB17-01668D414991

คำเตือน:

ห�ามใช�งานสวิตช�กุญแจแบบปุ�มกดขณะท่ีขับรถ
ยกเว�นในเหตุฉุกเฉิน (เครื่องยนต�จะหยุดเม่ือกด
สวิตช�กุญแจ 3 ครั้งติดต�อกัน หรือกดสวิตช�กุญแจ
ค�างไว�นานเกิน 2 วินาที) พวงมาลัยอาจจะล็อกและไม�
สามารถบังคับควบคุมรถได� ซ่ึงอาจทำให�รถได�รับ
ความเสียหายหรือผู� โดยสารได� รับบาดเจ็บรุนแรง

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
D23A131129-90F6D579-2F7A-4204-83F7-9AB8762D9D63

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�งานสวิตช�กุญแจได�โดย
ไม�ต�องนำกุญแจออกมาจากกระเป�า สิ่งแวดล�อมและ/หรือ
สภาพในการใช�งานอาจจะมีผลกระทบต�อการทำงานของ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ไฟเตือน/ไฟแสดงการทำงานบางดวงจะแสดงขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�และ/หรือมาตรวัด (โปรดดูที่ “หน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� (รุ�นที่มีหน�าจอสี)” (หน�า 2-17)
และ “ไฟเตือน, ไฟแสดง และเสียงเตือน” (หน�า 2-10))

ข�อควรระวัง:

. ให� แน�ใจว�ามีก ุญแจ อัจฉริยะติดตัว เมื่อ ใช� รถ

. ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือท�านไม�ได�อยู�
ในรถ

. ถ�าแบตเตอร่ีรถยนต�หมด สวิตช�กุญแจจะไม�
สามารถเปล่ียนจากตำแหน�ง “LOCK” และถ�า
พวงมาลัยล็อกอยู� จะไม�สามารถใช�งานได� ให�

สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด (รุ�นที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

Condition:
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ชาร�จแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด (โปรดดูที่ “การพ�วง
สตาร�ท” (หน�า 6-7))

ระยะการใช�งาน
D23A131129-C2898BBB-53FE-4BEF-8401-68D2263DB87D

JVS0442X

กุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ได� เม่ือ
กุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในระยะการทำงานที่กำหนด ①
เท�านั้นดังที่แสดงในรูป

เม่ือแบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะ ใกล� จะหมด หรือ มี
คลื่นวิทยุที่แรงใกล�บริเวณใช�งาน ระยะการใช�งานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจจะทำงานไม�ถูกต�อง

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ในระยะการใช�งาน ผู� ท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะ ติดตัวก็ สามารถกดสวิตช�ก ุญแจ เพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�ได�

. บริเวณกระบะบรรทุกจะไม�รวมอยู�ในระยะการทำงาน
ของฟ�งก�ชันสตาร�ทเครื่องยนต�

. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผงหน�าป�ด ภายในกล�อง
เ ก็บ ของ ช�อง ใส� ของ ท่ี ประต ู หรือ ที่ ม ุ ม ของ
ห� อง โดยสาร ก ุญแจ อัจฉริ ย ะ อาจ ไม� ทำงาน

. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะใกล�ประตูหรือกระจกหน�าต�าง
ด� าน นอก รถ ก ุญแจ อั จฉ ริย ะ อาจ จะ ทำงาน

เกียร�อัตโนมัติ (AT)
GUID-98BF8A48-751F-4E30-9600-72034BC1A457

ล็อกสวิตช�กุญแจได�รับการออกแบบเพื่อไม�ให�สวิตช�กุญแจ
ไปอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK” ได� จนกว�าจะเลื่อนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “P” (จอด) เมื่อกดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง
“OFF” ให�แน�ใจว�า คัน เกียร� อยู�ที่ ตำแหน�ง “P” (จอด)

เมื่อไม�สามารถเปลี่ยนสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK”
ได�:

1. การเตือน “เลื่อนเกียร�ไปยังตำแหน�ง P” (Shift to
Park) ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�และมี
เสียงเตือน

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

3. ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” ไฟเตือน PUSH
จะปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถ

4. กดสวิตช�กุญแจ สวิตช�กุญแจจะไปอยู� ท่ีตำแหน�ง
“OFF”

5. เป�ดประตู สวิตช�กุญแจเปลี่ยนไปยังตำแหน�ง “LOCK”

สำหรับไฟแสดงและไฟเตือนบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
โปรดดูท่ี “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (รุ�นที่มีหน�าจอสี)”
(หน�า 2-17)

ถ�าสวิตช�กุญแจถูกเปลี่ยนไปยังตำแหน�ง “LOCK” คันเกียร�
จะไม�สามารถเล่ือนออกจากตำแหน�ง “P” (จอด) ได� คัน
เกียร�จะเลื่อนได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” และ
เหยียบแป�นเบรกไว�

ล็อกพวงมาลัย
D23A131129-D6FE7781-3CD1-4109-BCCF-7B07BDC85D58

สวิตช�กุญแจมีอุปกรณ�ล็อกพวงมาลัยป�องกันขโมย

การล็อกพวงมาลัย
D23A131129-86F5BC35-AB03-42A7-9984-E61D3BA4F30F

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF” ซ่ึงไฟแสดง
ตำแหน�งสวิตช�กุญแจจะไม�สว�างขึ้น

2. เป�ดหรือป�ดประตู สวิตช�กุญแจเปล่ียนไปยังตำแหน�ง
“LOCK”

3. หมุนพวงมาลัยไปทางซ�ายหรือขวา 1/6 รอบจาก
ตำแหน�งล�อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
D23A131129-AF0EE9A1-8CD4-4CA0-8E81-1C1EC2D70C67

กดสวิตช�กุญแจ แล�วพวงมาลัยจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:

. ถ�าแบตเตอรี่รถยนต�หมด สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด
จะไม�สามารถเปลี่ยนจากตำแหน�ง “LOCK” ได�

. ถ�าไฟแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยผิดปกติ (ถ�า
มีติดตั้ง) สว�างขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ให�กดสวิตช�กุญแจอีกครั้งระหว�างหมุนพวงมาลัย
เล็กน�อยไปทางขวาและซ�าย (โปรดดู ท่ี “หน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� (รุ�นที่มีหน�าจอสี)” (หน�า
2-17))

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-11

Condition:
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5-12 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ตำแหน�งสวิตช�กุญแจ
D23A131129-434A2803-2481-44B2-BC6D-2A5654A3D2A6

คำเตือน:

ห�ามให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” ขณะที่ขับขี่
พวงมาลัยอาจล็อกและทำให�ไม�สามารถบังคับรถยนต�
ได� ทำให�เกิดความเสียหายร�ายแรงต�อรถยนต�หรือผู�
ขับขี่ได�รับบาดเจ็บ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามปล�อยให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
และเคร่ืองยนต�ไม�ทำงานเป�นเวลานาน จะทำให�
ไฟแบตเตอรี่หมดได�

. ใช�อุปกรณ�ไฟฟ�าขณะที่รถยนต�วิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม�ให�แบตเตอรี่หมด ถ�าต�องใช�งานอุปกรณ�ไฟฟ�า
ระหว�างที่เคร่ืองยนต�ไม�ทำงาน อย�าใช�งานเป�น
เวลานานและอย�าใช�งานอุปกรณ�ไฟฟ�าหลาย
ชนิดพร�อม ๆ กัน

JVS0241X

เมื่อกดสวิตช�กุญแจโดยที่ไม�ได�เหยียบแป�นเบรก (รุ�นเกียร�
AT) หรือแป�นคลัตช� (รุ�นเกียร� MT) ตำแหน�งสวิตช�กุญแจ

จะเปลี่ยนดังต�อไปนี้:

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ACC”

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”

. กดสามครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “OFF”

. กดสี่ครั้งเพื่อกลับไปที่ “ACC”

. เป�ดหรือป�ดประตูบานใด ๆ เพื่อ เปล่ียนกลับไปท่ี
ตำแหน�ง “LOCK” จากตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�ง LOCK
D23A131129-13EAC4B8-294C-43EE-80EB-860DF692C223

สวิตช�กุญแจและล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได�เฉพาะ
เมื่ออยู�ในตำแหน�งนี้เท�านั้น

สวิตช�กุญแจจะปลดล็อกเมื่อกดไปที่ตำแหน�ง “ACC” ขณะ
ที่พกกุญแจอัจฉริยะเอาไว�

ตำแหน�ง ACC
D23A131129-5EE40441-19D8-4364-98EF-D70EDE9B72D6

ท่ีตำแหน�งนี้อุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�โดยไม�สตาร�ท
เครื่องยนต�

ตำแหน�ง ON
D23A131129-C0122229-99D6-4DB9-A50D-49E0BF5D52BC

ที่ตำแหน�งนี้ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�
โดยไม�สตาร�ทเครื่องยนต�

ตำแหน�ง OFF
D23A131129-F10989AD-05BB-41F0-B3D5-C4B4D65F5079

เครื่องยนต�จะดับแต�พวงมาลัยจะไม�ล็อก

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
D23A131129-6AD12075-0F90-482B-A8A9-5D798ABAEF36

SSD0944

ถ�าไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด หรือสภาพแวดล�อม
รบกวนการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ ให�สตาร�ทเครื่องยนต�
ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT):

เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

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 )

2. เหยียบแป�นเบรกจนสุด

3. แตะสวิตช�กุญแจด�วยกุญแจอัจฉริยะ ดังที่แสดงใน
ภาพ (เสียงเตือนจะดังขึ้น)

4. กดสวิตช�กุญแจขณะที่เหยียบเบรก (รุ�นเกียร� AT) หรือ
คลัตช� (รุ�น เกียร� MT) ภายใน 10 วินาที หลังจาก
ได�ยินเสียงเตือน เครื่องยนต�จะสตาร�ท

หลังจากทำตามขั้นตอนที่ 3 แล�ว เมื่อกดสวิตช�กุญแจโดย
ไม�เหยียบแป�นเบรก (รุ�นเกียร� AT) หรือคลัตช� (รุ�นเกียร�
MT) สวิตช� ก ุญแจ จะ เปล่ียน ไป ท่ี ตำแหน�ง “ACC”

Condition:
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หมายเหตุ:
. เมื่อกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ

“ON” หรือ เคร่ืองยนต�สตาร�ทโดยขั้นตอนข�าง
ต�น ไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจต่ำอาจปรากฏบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� แม�ว�ากุญแจอัจฉริยะ
จะอยู�ภายในรถยนต� ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ
ในการดับไฟเตือน ให�แตะสวิตช�กุญแจด�วย
กุญแจอัจฉริยะอีกครั้ง

. ถ�าไฟแสดงแบตเตอร่ีกุญแจต่ำสว�างข้ึนบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� ให�เปล่ียนแบตเตอร่ีโดย
เร็วที่สุด (โปรดดูที่ “แบตเตอรี่” (หน�า 8-18))

GUID-F724F473-3759-4D1A-B537-C1D3BB5CEECE

1. เข�าเบรกมือ

2. เหยียบแป�นเบรก

3. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT):

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�

4. สตาร�ทเคร่ืองยนต�โดยไม�เหยียบคันเร�งด�วยการให�
สวิตช�กุญแจไปอยู�ที่ตำแหน�ง “START”

สำหรับรุ�นเคร่ืองยนต�ดีเซล: ให�สวิตช�กุญแจไปที่
ตำแหน�ง “ON” และรอจนกว�าไฟแสดงหัวเผา
จะดับ

5. ปล�อยสวิตช�กุญแจทันทีเมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก

ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทยากในอากาศที่เย็นหรือร�อนมาก
ให�เหยียบคันเร�งค�างเอาไว�เพื่อช�วยสตาร�ทเครื่องยนต�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานนานเกินกว�า 15
วินาทีต�อคร้ัง ถ�าเคร่ืองยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ดับ
สวิตช�กุญแจแล�วรอ 20 วินาที ก�อนจะสตาร�ท
เครื่องยนต�อีกคร้ัง ไม�เช�นน้ัน มอเตอร�สตาร�ทจะ
เสียหายได�

. ถ�าจำเป�นต�องสตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยการพ�วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและข�อควรระวัง
ในหมวด “6 ในกรณีฉุกเฉิน” อย�างระมัดระวัง

6. ปล�อยให�เคร่ืองยนต�เดินเบาเป�นเวลาอย�างน�อย 30
วินาที หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต�เพื่ออุ�นเครื่อง ขับขี่
ท่ีความเร็วปานกลางเป�นระยะทางส้ัน ๆ ก�อน โดย
เฉพาะในสภาพอากาศหนาว

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยรถท้ิงไว�ตามลำพังในขณะอุ�นเคร่ืองยนต�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-13

การสตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่ไม�มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

Condition:
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5-14 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

D23A131129-6C674376-A1C2-4EBD-8BC6-BEAB2FC6E65E

1. เข�าเบรกมือ

2. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT):

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 )

ต�องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเม่ือใช�งานสวิตช�
กุญแจ

3. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในยังตำแหน�ง “ON” เหยียบแป�น
เบรก (รุ�นเกียร� AT) หรือแป�นคลัตช� (รุ�นเกียร� MT)
และกดสวิตช�กุญแจเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

สำหรับรุ�นเครื่องยนต�ดีเซล: รอจนกว�าไฟแสดงหัว
เผา จะดับ

เพื่อสตาร�ทเคร่ืองยนต�ทันที ให�กดสวิตช�กุญแจและ
ปล�อย ขณะที่เหยียบแป�นเบรกหรือแป�นคลัตช� โดยที่
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�งใดก็ได�

4. ปล�อยสวิตช�กุญแจทันทีเมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก

ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทยากในอากาศที่เย็นหรือร�อนมาก
ให�เหยียบเบรกค�างเอาไว� กดสวิตช�กุญแจได�นาน
สูงสุด 15 วินาทีขณะที่ค�างเอาไว� ปล�อยคันเร�งเม่ือ
เครื่องยนต�สตาร�ทติด

ข�อควรระวัง:

. เม่ือเคร่ืองยนต�สตาร�ทติด ให�ปล�อยสวิตช�กุญแจ
ทันที

. ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานนานเกินกว�า 15
วินาทีต�อคร้ัง ถ�าเคร่ืองยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�กด
สวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF” แล�วรอ 20
วินาที ก�อนจะสตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้ง ไม�เช�น
นั้น มอเตอร�สตาร�ทจะเสียหายได�

. ถ�าจำเป�นต�องสตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยการพ�วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและข�อควรระวัง
ในหมวด “6 ในกรณีฉุกเฉิน” อย�างระมัดระวัง

5. ปล�อยให�เคร่ืองยนต�เดินเบาเป�นเวลาอย�างน�อย 30
วินาที หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต�เพื่ออุ�นเครื่อง ขับขี่
ท่ีความเร็วปานกลางเป�นระยะทางส้ัน ๆ ก�อน โดย
เฉพาะในสภาพอากาศหนาว

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยรถท้ิงไว�ตามลำพังในขณะอุ�นเคร่ืองยนต�

6. เพื่อดับเครื่องยนต� ให�เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) (รุ�นเกียร� AT) หรือตำแหน�ง “N” (ว�าง) (รุ�น
เกียร� MT) เข�า เบรกมือและกดสวิตช�กุญแจไป ท่ี
ตำแหน�ง “OFF”

D23A131129-E7D545DD-C9D2-4F21-94C5-693AFF273F14

การขับขี่ด�วยเกียร�อัตโนมัติ (AT)
D23A131129-D53AADA2-7E82-438E-A9C6-73261C06D641

ระบบเกียร�อัตโนมัติ (AT) ในรถของท�านจะควบคุมด�วย
อิเล็กทรอนิกส� เพื่อสร�างกำลังสูงสุดและทำงานได�อย�าง
ราบรื่น

ขั้นตอนที่แนะนำในการใช�เกียร�น้ีจะแสดงอยู�ในหน�าถัดไป
ให�ทำตามขั้นตอนเหล�านี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและ
ความเพลิดเพลินในการขับขี่

ข�อควรระวัง:

. ความเร็วรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต�ขณะเย็นจะ
สูง ดังนั้นต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะ
เข�าเกียร�เดินหน�าหรือถอยหลังก�อนช�วงอุ�นเครื่อง

. หลีกเลี่ยงการเร�งเคร่ืองยนต�ขณะที่รถจอดอยู�
เนื่องจากอาจทำให�รถเคล่ือนที่โดยไม�ได�ตั้งใจ

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเม่ืออยู�บนถนนที่ลื่น
ซึ่ง อาจ เป�นสาเหตุ ทำให� ไม� สามารถควบคุม
รถยนต�ได�

. ห�ามเปล่ียนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล�นไปข�างหน�า
และตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “D” (ขับขี่) ขณะ
ที่รถถอยหลัง เนื่องจากจะทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือ
ทำให�เกียร�เสียหาย

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ใน
ขณะขับขี่ ยกเว�นในกรณีฉุกเฉิน การเล่ือนเกียร�
ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) อาจทำให� เกียร� เกิด
ความเสียหายรุนแรง

. สตาร�ทเครื่องยนต�โดยที่เกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P”
(จอด) หรือในตำแหน�ง “N” (ว�าง) เครื่องยนต�จะ
ไม�สตาร�ทในตำแหน�งเกียร�อื่น แต�ถ�าสตาร�ทได�

การสตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ) การขับขี่รถยนต�

Condition:
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ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เลื่อนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และเข�า
เบรกมือ เม่ือจอดรถนานเกินกว�าการจอดรอใน
ช�วงสั้น ๆ

. ต�องให� เคร่ืองยนต�ทำงานที่ รอบเดินเบา ขณะ
เปลี่ยน เกียร� จากตำแหน�ง “N” (ว�าง) ไป ยัง
ตำแหน�งขับขี่ใด ๆ

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห�ามใช�วิธีเลี้ยงคันเร�ง
เพ่ือไม�ให�รถยนต�ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบเบรก

การสตาร�ทรถยนต�
D23A131129-5203B09F-C87E-4EBF-9EF8-75C2FCD83BD7

1. หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุดก�อน
พยายามเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P” (จอด)

2. เหยียบเบรกค�างไว�แล�วเล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
ขับขี่

3. ปลดเบรกมือ ปล�อยแป�น เบรก แล�วค�อย ๆ ให� รถ
เคลื่อนออกไป

เกียร� AT ได�รับการออกแบบให�ต�องเหยียบแป�นเบรก
ก�อนจึงจะสามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ไปยังตำแหน�งขับข่ีอื่นได� ขณะที่สวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
คันเกียร�จะไม�สามารถเล่ือนออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหน�งเกียร�อ่ืนได� ถ�าให�สวิตช�กุญแจ
อย ู� ใน ตำแหน�ง “LOCK” “OFF” หรือ “ACC”

ข�อควรระวัง:

. เหยียบแป�นเบรก - การเลื่อนคันเกียร�ไปยัง “D”,
“R” หรือโหมดแบบเกียร�ธรรมดาโดยไม�เหยียบ
แป�นเบรก จะทำให�รถออกตัวช�าเมื่อเคร่ืองยนต�
ทำงาน ให�แน�ใจว�าเหยียบแป�นเบรกจนสุดและรถ
หยุดนิ่งก�อนเลื่อนคันเกียร�

. ตรวจสอบตำแหน�งเกียร�ให�แน�ใจ - ให�แน�ใจว�าคัน
เกียร�อยู�ในตำแหน�งท่ีต�องการ “D” และโหมด
แบบเกียร�ธรรมดาใช�สำหรับเดินหน�า และ “R”
ใช�สำหรับถอยหลัง เหยียบแป�นคันเร�งเพื่อเคลื่อน
รถยนต�และขับเข�าเส�นทางการจราจร (หลีกเลี่ยง
การ ออกตัวอย�าง ฉับพลัน และการหมุน ล�อ)

. อุ�นเครื่องยนต� - เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่
เครื่องยนต�เย็น เครื่องยนต�จะใช�ความเร็วรอบเดิน
เบาที่สูงกว�าปกติ ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวัง
เป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

. การจอดรถ

เหยียบแป�นเบรกและเม่ือรถหยุด ให� เลื่อนคัน
เกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด) ดึงก�านเบรกมือ
และปล�อยแป�นเบรก

การเปลี่ยนเกียร�
D23A131129-9F637E0A-E3E2-4DA1-AFD5-A004185AD060

JVS0443X

: กดปุ�ม Ⓐ ขณะเหยียบแป�นเบรก

: กดปุ�ม Ⓐ

: เลื่อนคันเกียร�

คำเตือน:

. เข�าเบรกมือไว�ไม�ว�าคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งใดก็
ตามขณะที่เครื่องยนต�ไม�ได�ทำงาน ไม�เช�นนั้น รถ
อาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม�ถึงหรือแล�นออกไป
ทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรงหรือทรัพย�สินเสียหาย

. 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�สามารถให�สวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “LOCK” ได�

ถ�าไม�สามารถให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK” ได�
ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เข�าเบรกมือ

2. ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “ON” โดยที่ เหยียบ
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”

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-15

Condition:
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5-16 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

P (จอด):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ใช�ตำแหน�งน้ีเมื่อรถจอดหรือเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต� ให�
แน�ใจว�ารถยนต�จอดสนิท แล�ว เลื่อนคันเกียร� ไปที่
ตำแหน�ง “P” (จอด) เข�าเบรกมือ เมื่อจอดรถบนทาง
ลาดชัน ให�เหยียบเบรกก�อน เข�าเบรกมือ แล�วเลื่อนคัน
เกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

R (ถอยหลัง):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ใช�ตำแหน�งน้ีเพื่อถอยหลัง ให�แน�ใจว�ารถจอดสนิทก�อนท่ี
จะ เลื่ อน คัน เ กียร� ไป ยัง ตำแหน�ง “R” (ถอย หลัง)

N (ว�าง):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เป�นตำแหน�งเกียร�ว�าง ไม�มีการเข�าเกียร�ใด ๆ ไม�ว�าเดินหน�า
หรือถอยหลัง เครื่องยนต�สามารถสตาร�ทได�ในตำแหน�งนี้
ท�านอาจเลื่อนเกียร�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):
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถเดินหน�าปกติ

โหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา
D23A131129-C44C5269-B111-4076-A731-A16FA94EA2DF

เม่ือเลื่อนคันเกียร�ไปยังช�องการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา และ
เลื่อนขึ้นหรือลงขณะขับรถ เกียร�จะเข�าสู�โหมดการเปล่ียน
เกียร�ธรรมดา สามารถเลือกช�วงการเปล่ียนเกียร�ได�ด�วย
ตนเอง

เม่ือต�องการเลื่อนข้ึน ให�เล่ือนคันเกียร�ไปยังด�าน + (ขึ้น)
จ ะ เ ป� น ก า ร เ ป ลี่ ย น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ช� ว ง ท่ี ส ู ง ขึ้ น

เมื่อต�องเลื่อนลง ให�เลื่อนคันเกียร�ไปยังด�าน − (ลง) จะ
เป�นการเปลี่ยนเกียร�ไปยังช�วงที่ต่ำลง

เมื่อต�องการยกเลิกโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา ให�เลื่อน
คันเกียร�กลับไปที่ตำแหน�ง “D” (ขับข่ี) เกียร�จะกลับไปยัง
โหมดการขับขี่แบบปกติ

ในโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา ช�วงเกียร�ที่ใช�อยู�จะแสดง
ขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ระหว�างมาตรวัดความเร็ว
และมาตรวัดรอบเครื่องยนต�

สามารถเลื่อนช�วงเกียร�ข้ึนหรือลงทีละช�วงตามขั้นตอนข�าง
ล�าง:

M1
?

/

M2
?

/

M3
?

/

M4
?

/

M5
?

/

M6
?

/

M7

M7 (เกียร� 7):

ใช�ตำแหน�งน้ีสำหรับการขับรถเดินหน�าปกติที่ความเร็วสูง
M6 (เกียร� 6) และ M5 (เกียร� 5):

ใช�ตำแหน�งเหล�านี้เมื่อขับรถขึ้นทางลาดยาว หรือใช�ในการ
หน� ว ง เ ค ร่ื อ ง ย นต� ขณ ะ ขั บ ร ถ ล ง ท า ง ล า ด ย า ว
M4 (เกียร� 4), M3 (เกียร� 3) และ M2 (เกียร� 2):

ตำแหน�ง เหล�า นี้ ใช� สำหรับ ขับ ขึ้น เขา หรือ ใช� หน�วง
เครื่องยนต�ขณะขับลงเขา
M1 (เกียร� 1):

ใช�ตำแหน�งนี้เม่ือขับรถขึ้นเขาที่สูงชันหรือขับช�า ๆ ผ�าน
หิมะ หรือเพ่ือใช�แรงหน�วงของเครื่องยนต�ในการขับลงเขา
ที่ลาดชันมาก ๆ

. ระวังอย�าขับรถด�วยความเร็วสูงเป�นเวลานานเม่ือช�วง
เกียร�ต่ำกว�าเกียร� 7 เพราะจะทำให�สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิง

. ต�องเลื่อนคันเกียร�ไปด�านเดียวกันสองครั้ง จึงจะ
สามารถเลื่อนไปยังช�วงท่ีต�องการได� อย�างไรก็ตาม
ถ�า เลื่อน คัน เกียร� อย�าง เร็ว ในคร้ังแรก อาจจะไม�
สามารถเลื่อนคันเกียร�ในครั้งท่ีสองได�อย�างถูกต�อง

. ในโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา เกียร�อาจจะไม�
เลื่อนไปยังช�วงที่เลือก หรืออาจเลื่อนไปยังช�วง
อ่ืน โดย อัตโนมัติ ซึ่งช�วย รักษาสมรรถนะใน
การขับขี่ และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับ
รถยนต�หรือสูญเสียการควบคุมรถ

. เมื่อเกียร�ไม�เลื่อนไปยังช�วงที่เลือก ไฟเตือน
ตำแหน�งเกียร� (AT) (บนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�) จะกะพริบและมีเสียงเตือน

. ในโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา เกียร�จะเลื่อน
ไปยังเกียร� 1 โดยอัตโนมัติก�อนรถหยุด เมื่อเร�ง
เครื่องยนต�อีกครั้ง จำเป�นต�องเลื่อนเกียร�ขึ้นไปยัง
ช�วงความเร็วที่ต�องการ

การเหยียบคันเร�งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร�ต่ำ - ใน
ตำแหน�ง “D” (ขับขี่)

D23A131129-DFCA6910-8FE6-42C8-9E08-0547E2580CC0

สำหรับการเร�งแซงหรือขึ้นเขา ให�เหยียบคันเร�งจนสุด เกียร�
จะ เปลี่ยนไปใช� เกียร�ต่ำลง ขึ้นอยู� กับความเร็วรถยนต�

การปลดล็อกเกียร�
D23A131129-D542B7A3-4228-4AFB-B367-04BEFAD75B94

JVS0444X

ถ�าแบตเตอรี่หมด คันเกียร�อาจจะเล่ือนออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ไม�ได�แม�ว�าจะเหยียบแป�นเบรก

ในการปลดล็อกเกียร� ให�ปฎิบัติ ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

Condition:
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1. ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”

2. เข�าเบรกมือ

3. กดปุ�มปลดล็อกเกียร� Ⓐ
4. กดปุ�มบนคันเกียร�ค�างเอาไว� และเลื่อนคันเกียร�ไปที่

ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ขณะท่ีกดปุ�มปลดล็อกเกียร� Ⓐ

ให� สวิตช� ก ุญแจอยู� ท่ี ตำแหน�ง “ON” เพ่ือ ปลด ล็อก
พวงมาลัย

ขณะนี้ จะสามารถ เข็น รถไปยังตำแหน�งที่ ต�องการได�

ถ�า ยังไม�สามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ได� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบเกียร� AT ท่ีศูนย�
บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

ระบบสำรอง (Fail-safe)
D23A131129-CE544870-295F-4C51-AD1F-3CB783F5DA1D

เมื่อระบบสำรอง (Fail-safe) ทำงาน ระบบเกียร� AT จะถูก
ล็ อ ก ไ ม� ว� า จ ะ ใ ช� เ กี ย ร� เ ดิ น ห น� า ใ ด อ ย ู� ก็ ต า ม

ถ�ารถถูกใช�งานหนักมากผิดปกติ เช�น ล�อหมุนฟรี
มากเกินไปหรือเบรกรุนแรงอย�างต�อ เนื่อง ระบบ
สำรอง (Fail-safe) อาจจะทำงาน แม�ว�าวงจรไฟฟ�า
ทั้งหมดจะทำงานเป�นปกติก็ตาม ในกรณีนี้ ให�สวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” แล�วรอเป�นเวลา 3 วินาที
จากนั้นให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” รถควรจะ
กลับคืนสู�สภาวะการทำงานปกติ ถ�ายังไม�กลับคืนสู�
สภาวะการทำงานปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสัน เพื่อตรวจสอบเกียร�และทำการซ�อมแซม ถ�า
จำเป�น

การขับขี่ด�วยเกียร�ธรรมดา (MT)
D23A131129-0AED9B2D-1854-402A-A6E5-BC1AAA4EE326

คำเตือน:

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเม่ืออยู�บนถนนที่ลื่น
เพราะอาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

. ห�ามเร�งเครื่องมากเกินไป เมื่อเปลี่ยนเป�นเกียร�ต่ำ
เพราะอาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต� หรือ
ทำให�เครื่องยนต�เสียหายได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามพักเท�าไว�บนแป�นคลัตช�ขณะขับรถ เพราะ
อาจทำให�ระบบคลัตช�เสียหายได�

. เหยียบแป�นคลัตช�จนสุดก�อนเปล่ียนเกียร� เพ่ือ
ป�องกันไม�ให�ชุดเกียร�เสียหาย

. จอดรถยนต�ให�สนิทก�อนจะเปลี่ยนเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

. เม่ือหยุดรถเป�นระยะเวลาสั้น ๆ เช�น หยุดรอ
สัญญาณไฟ ให�เปลี่ยนเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “N”
(ว�าง) แล�วปล�อยแป�นคลัตช�ขณะที่เหยียบเบรก
อยู�

การสตาร�ทรถยนต�
D23A131129-4CE6E3AD-20C0-41BC-A155-EB94E6691A73

1. หลังจากสตาร�ทเคร่ือง ให�เหยียบแป�นคลัตช�จนสุด
แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “1” (เกียร� 1), “2”
(เกียร� 2) หรือ “R” (ถอยหลัง) นิสสันแนะนำให�
สตาร�ทรถด�วยเกียร� 2 บนพ้ืนราบ และไม�บรรทุก
สัมภาระหนัก

2. ค�อย ๆ เหยียบคันเร�ง ปล�อยแป�นคลัตช�และปลดเบรก
มือในเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนเกียร�
D23A131129-12356AC8-B095-4E2A-AA0D-5BA898D10411

เพื่อเปลี่ยนเกียร� หรือเมื่อเปลี่ยนเกียร�ขึ้นหรือลง ให�เหยียบ
แป�นคลัตช�จนสุด เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�งท่ีเหมาะสม
แล�วค�อย ๆ ปล�อยแป�นคลัตช�

สตาร�ทเครื่องที่ตำแหน�ง “1” (เกียร� 1) หรือ “2” (เกียร� 2)
แล�วเปล่ียนไปท่ี “3” (เกียร� 3), “4” (เกียร� 4), “5” (เกียร�
5) และ “6” (เกียร� 6) ตามลำดับตามความเร็วรถยนต�

ถ�าการเปลี่ยนเป�นเกียร� “R” (ถอยหลัง) หรือ “1” (เกียร� 1)
ทำได�ยาก ให�เล่ือนเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “N” (ว�าง) แล�ว
ปล�อยแป�นคลัตช� จากนั้นให�เหยียบแป�นคลัตช�จนสุดอีก
ค ร้ั ง หนึ่ ง แ ล� ว เ ป ล่ี ย น เ ป� น เ กี ย ร� “ R” ห รื อ “ 1 ”

JVS0450X

ในการถอยหลัง ให�กดคันเกียร�และเลื่อนไปยังตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง) หลังจากรถยนต�หยุดนิ่งแล�ว

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-17
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5-18 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

D23A131129-93BF1A9C-7115-4482-82D3-DF5ECF6F7F1D

คำเตือน:

. อย�าพยายามยกสองล�อขึ้นจากพ้ืน และเลื่อน
เกียร�ไปยังตำแหน�งขับหรือตำแหน�งถอยหลัง
ใด ๆ ขณะท่ีเครื่องยนต�ทำงาน การทำเช�นนั้น
อาจส�งผลให� ระบบส�งกำลัง เสียหาย หรือรถ
เคลื่อนท่ีฉับพลัน ซ่ึงอาจสร�างความเสียหาย
ร ุนแรง กับ รถยนต� ห รือ ทำให� บาด เจ็บ ได�

. อย�าพยายามทดสอบรถยนต�ที่ติดตั้งระบบ 4WD
บนไดนาโมมิเตอร� 2 ล�อ หรืออุปกรณ�ที่ใกล�เคียง
กัน ถึงแม�อีกสองล�อจะยกสูงจากพ้ืนก็ตาม ให�
แน�ใจว�าได�แจ�งให�ผู�รับผิดชอบการทดสอบทราบ
แล�วว�ารถยนต�ติดต้ังระบบ 4WD ก�อนจะนำข้ึน
ทดสอบบน ไดนาโม มิเตอร� การ ใช� อ ุปกรณ�
ทดสอบผิดอาจส�งผลให�ระบบส�งกำลังเสียหาย
ห รื อ รถ เคลื่ อ นที่ ฉั บ พ ลัน ซ่ึ ง อ าจ ส ร� า ง
ความ เสีย หาย ร ุนแรง กับ รถยนต� หรือ ทำให�
บาดเจ็บได�

ข�อควรระวัง:

. อย�าขับรถในตำแหน�ง 4H หรือ 4LO บนพื้นถนน
ที่แห�งและแข็ง การขับขี่บนผิวถนนที่แห�งและ
แข็งในตำแหน�ง 4H หรือ 4LO อาจทำให� เกิด
เสียงที่ไม�จำเป�น ยางสึกหรอ และเพ่ิมอัตราสิ้น
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

หากไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) สว�างขึ้นเมื่อ
ขับรถบนถนนที่แห�งและแข็ง

— ในตำแหน�ง 4H เลื่อนสวิตช�เกียร� 4WD ไปที่
2WD

— ในตำแหน�ง 4LO หยุดรถและเลื่อนเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “N” (ว�าง) พร�อมเหยียบเบรก และ
เ ลื่ อ น สวิ ตช� เ กี ย ร� 4WD ไป ที่ 2WD

หากไฟเตือน 4WD ยังคงสว�างอยู�หลังจากปฏิบัติ
ตามด�านบนแล�ว ให�นำรถไปตรวจสอบที่ศูนย�
บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

. เสื้อทรานสเฟอร�อาจเสียหายถ�าขับรถต�อไปเมื่อ
ไฟเตือน 4WD กะพริบ

โปรดดูที่ “ข�อควรระวังสำหรับการขับขี่บนถนนลาดยางและ
ทาง วิบาก” (หน�า 5-7) สำหรับ ข�อ ควร ระวัง อื่น ๆ

ระบบขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) เมื่อต�อง
การใช�งาน

D23A131129-E90D06BA-41D8-4D17-BC10-1F6A3B15AB30

ระบบขับเคล่ือนส่ีล�อ (4WD) เม่ือต�องการใช�งานประกอบ
ด�วยโหมดการขับ 3 โหมด: 2WD, 4H และ 4LO สามารถ
เลือกโหมดการขับท่ีต�องการได�ด�วยสวิตช�โหมด 4WD
ตามสภาวะการขับขี่

JVS0445X

สวิตช�โหมด 4WD

JVS0447X

ไฟแสดงโหมด 4WD

ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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สวิตช�โหมด 4WD ล�อตาม

ไฟแสดง

สภาพการใช�งาน

การทำงานของสวิตช�โหมด 4 WD
(โปรดดูที่ “การทำงานด�วยระบบสวิตช�โหมด 4WD” (หน�า 5-

21))
โหมด 4WD 4LO

2WD ล�อหลัง -
สำหรับการขับขี่บนพื้น
ถนนราบและแห�ง

สามารถเปลี่ยนโหมดการขับระหว�าง 2WD และ 4H ได�
ระหว�างการขับขี่
ไฟแสดงจะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนโหมดการขับ
การเปลี่ยนระหว�างโหมด 2WD และ 4H ทำได�เฉพาะเมื่อ
ความเร็วต่ำกว�า 100 กม./ชม. (60 ไมล�/ชม.)

4H

สี่ล�อ -

ในการขับขี่บนถนนที่
ขรุขระ มีกรวดทราย
หรือหิมะปกคลุม

ว�าง กะพริบ
ไฟแสดง 4LO จะกะพริบ
เมื่อเปลี่ยนเกียร�ระหว�าง
4H และ 4LO

การเปลี่ยนระหว�างโหมดการขับ 4H และ 4LO:
. จอดรถ เหยียบแป�นคลัตช� (รุ�นเกียร� MT) และแป�นเบรก

และเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง N (ว�าง)
. กดและใช�สวิตช�โหมด 4WD สวิตช�โหมด 4WD จะไม�

เปลี่ยนระหว�าง 4H และ 4LO ถ�าเกียร�ไม�อยู�ที่ตำแหน�ง N
(ว�าง) หรือรถกำลังเคลื่อนที่

. รอจนกว�าไฟแสดง 4LO หยุดกะพริบและสว�างค�างหรือ
ดับลง ก�อนเปลี่ยนไปใช�เกียร�หรือปล�อยแป�นคลัตช� (รุ�น
เกียร� MT)

4LO
สี่ล�อ สว�างค�าง*

สำหรับใช�งานเมื่อจำเป�น
ต�องใช�กำลังสูงสุดและ
ประสิทธิภาพการเกาะ
ถนนดีเมื่อขับขี่ด�วย
ความเร็วต่ำ (เช�น ทาง
ลาดชัน หรือถนนหิน
ขรุขระ มีกรวดทราย
โคลน)

*: เมื่อตำแหน�ง 4LO ถูกเลือก ระบบ VDC จะไม�ทำงานและไฟแสดง OFF ระบบ VDC จะสว�างขึ้น โปรดดูที่ “ไฟแสดง OFF ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
(ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 2-16)

คำเตือน:

รุ�น AT: ถ�าไฟแสดงโหมด 4WD อยู�ที่ “OFF” หรือไฟ
เตือน ATP อยู�ที่ “ON” จะแสดงว�าตำแหน�ง P (จอด)
ของเกียร�อัตโนมัติจะไม�ทำงาน และอาจส�งผลให�รถ
เคลื่อนที่โดยไม�คาดคิด ส�งผลให�เกิดการบาดเจ็บหรือ
ท รัพย� สิน เ สีย หาย ได� ควร เข� า เบรก มือ เสมอ

ข�อควรระวัง:

เพื่อป�องกันรถยนต�เสียหาย:

. ห�ามใช�งานสวิตช�โหมด 4WD เมื่อเข�าโค�ง
ถอยหลัง หรือล�อหลังหมุนฟรี รถต�องเคลื่อนตรง
ไปข�างหน�า

. ห�าม เล่ือนคัน เกียร� (ร ุ�น AT) หรือปล�อยแป�น
คลัตช� (รุ�น MT) เม่ือไฟแสดง 4LO กะพริบ ไม�
เช�นนั้น เกียร�อาจจะติดและสร�างความเสียหายให�

กับระบบส�งกำลัง

. รุ�น MT: อย�าเร�งเครื่องอย�างรวดเร็วจากตำแหน�ง
หยุด เมื่อไฟแสดง 4LO กะพริบ ให�ขับตรงไป
ข�างหน�าด�วยความเร็วต่ำจนกว�าไฟแสดง 4LO จะ
สว�าง ไฟแสดง 4LO กะพริบเม่ือ เปล่ียนเกียร�
ระหว�าง 4LO และ 4H

. ถ�าไฟเตือน 4WD สว�าง ให�ปฏิบัติตามข้ันตอน
ต�อไปนี้

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-19

Condition:
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5-20 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

1. ดับเครื่องยนต�
2. สตาร�ทเครื่องยนต�
3. ตรวจสอบว�าไฟเตือน 4WD สว�างอยู�

ถ�าไฟเตือน 4WD ยังคงสว�างอยู� หลังจากปฏิบัติตาม
ข้ันตอนด�านบนแล�ว ให�นำระบบไปตรวจสอบและเข�า
รับบริการจากศูนย�บริการนิสสันทันที

สวิตช�โหมดเสื้อทรานสเฟอร� 4WD ใช�สำหรับเลือกใช�งาน
ระบบการขับเคลื่อนสองล�อ (2WD) หรือขับเคลื่อนสี่ล�อ
(4WD) โดยขึ้นอยู�กับสภาวะการขับขี่ ใช�สวิตช�โหมด 4WD
เ พ่ือ เ ลือก โหมด การ ขับขี่ (2WD, 4H หรือ 4LO)

เพื่อเปลี่ยนเข�าสู�หรือเปลี่ยนออกจากโหมด 4LO:

1. รถยนต�ต�องจอดอยู�นิ่ง

2. เหยียบแป�นคลัตช� (รุ�นเกียร� MT) และแป�นเบรก และ
เลื่อนคันเกียร�ไปที่� N (ว�าง)

3. กดและใช�สวิตช�โหมด 4WD เพื่อเปลี่ยนเข�าสู�หรือ
เปลี่ยนออกจาก 4LO

คำเตือน:

. เมื่อจอดรถ ให�ใช�งานเบรกมือก�อนดับเครื่องยนต�
และให�แน�ใจว�าไฟแสดงโหมด 4WD สว�าง และ
ไฟเตือน ATP ดับหรือข�อความเตือน ATP ดับลง
ไม�เช�นน้ัน รถอาจเคลื่อนท่ีโดยไม�คาดคิดแม�ว�า
เกียร�อัตโนมัติจะอยู�ที่ตำแหน�ง P (จอด)

. ไฟแสดง 4LO ต�องหยุดกะพริบและยังคงสว�าง
ต�อไปหรือดับลงก�อนเปล่ียนไปใช�เกียร� รถอาจ
เคลื่อนที่โดยไม�คาดคิด ถ�าเปลี่ยนคันเกียร�จาก
ตำแหน�ง N (ว�าง) ไปที่เกียร�อ่ืน ๆ ระหว�างที่ไฟ
แสดง 4LO กะพริบ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามเปลี่ยนสวิตช�โหมด 4WD ระหว�าง 4LO และ
4H ขณะขับขี่

. โหมดการขับขี่ 4H มีกำลังและเกาะถนนมากกว�า
หลีก เลี่ยง การขับข่ี ด�วยความเร็ว ส ูง เกิน ไป
เน่ืองจากจะเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงและอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น และอาจ
ทำความเสียหายให�กับชิ้นส�วนของระบบส�งกำลัง
ไม�แนะนำให�ขับด�วยความเร็วสูงกว�า 100 กม./
ชม. (60 ไมล�/ชม.) ด�วย 4H

. โหมดการขับข่ี 4LO มีกำลังและเกาะถนนสูงสุด
หลีกเล่ียงการเร�งความเร็วรถยนต�มากเกินไป
ความเร็วรถสูงสุดโดยประมาณอยู�ที่ 50 กม./ชม.
(30 ไมล�/ชม.)

. สวิตช�โหมด 4WD สามารถเปลี่ยนระหว�าง 2WD
และ 4H ในขณะขับตรงไปข�างหน�า อย�าเปล่ียน
สวิตช�โหมด 4WD ระหว�างเล้ียวหรือถอยหลัง

. อย�าเปลี่ยนสวิตช�โหมด 4WD ระหว�าง 2WD และ
4H ขณะขับลงเขาที่ลาดชันมาก ๆ ใช�งานเบรก
และเกียร�ต่ำเพื่อทำการเบรก

. อย�าเปลี่ยนสวิตช�โหมด 4WD ระหว�าง 2WD และ
4H ขณะที่ล�อหลังหมุนฟรี

. อย�าขับรถด�วยโหมด 4H หรือ 4LO บนพ้ืนถนน
แห�งและแข็ง อาจทำให�เกิดเสียงและการสึกหรอ
ของยาง นิสสันแนะนำให�ขับด�วย 2WD ภายใต�
สภาวะเหล�านี้

. ไม�สามารถเปลี่ยนเสื้อทรานสเฟอร� 4WD ระหว�าง
4H และ 4LO ขณะท่ีอุณหภูมิภายนอกต่ำเม่ือ
เครื่องยนต�เย็น การทำเช�นนั้นอาจทำให�ไฟแสดง

4LO กะพริบ รอจนกว�าอุณหภูมิเส้ือทรานสเฟอร�
4WD สูงขึ้นถึงอุณหภูมิทำงานปกติ (หลังขับ
มาระยะหนึ่ง) ก�อนใช�งานสวิตช�โหมด 4WD เพื่อ
เปลี่ยนระหว�าง 4H และ 4LO

เมื่อขับขี่บนถนนขรุขระ
GUID-BA867A25-E388-4139-85A2-B6778A15CB2F

. ให�ตั้งสวิตช�โหมด 4WD อยู�ที่ 4H หรือ 4LO

. ขับรถอย�างระมัดระวังตามสภาพพื้นถนน

ถ�ารถติดหล�ม
GUID-645DF063-2BC8-4CC4-847C-31E61CC5A750

. สอดหินหรือบล็อกไม�เข�าไปใต�ยางเพื่อนำรถออกจาก
หล�ม

. ให�ตั้งสวิตช�โหมด 4WD ตั้งอยู�ที่ 4H หรือ 4LO

. ถ�าการนำรถขึ้นจากหล�มทำได�ยาก ให�ขับรถเดินหน�า
และถอยหลังเพื่อเพิ่มแรงเหวี่ยง ถ�ารถติดอยู�ในโคลน
ลึ ก โ ซ� พั น ล� อ อ า จ ใ ช� ง า น ไ ด� ดี ก ว� า

ข�อควรระวัง:

. อย�าหมุนล�อมากเกินไป ล�อจะติดลงไปในโคลน
ลึกและนำรถขึ้นจากโคลนได�ยาก

. หลีก เล่ียงการเปลี่ยนเกียร�ขณะที่ เครื่องยนต�
ทำงานด�วยความเร็วสูง เน่ืองจากอาจทำให�
เครื่องยนต�ทำงานผิดปกติ

Condition:
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การทำงานด�วยระบบสวิตช�โหมด 4WD
D23A131129-520BF100-A44E-44AC-B57F-91A162E58E30

JVS0445X

. ให�สวิตช�โหมด 4WD อยู�ท่ี 2WD, 4H หรือ 4LO ขึ้น
อยู�กับสภาพการขับขี่

. รถอาจเคล่ือนเล็กน�อยถ�าใช�งานสวิตช�โหมด 4WD
ขณะเล้ียว เร�ง หรือลดความเร็ว หรือถ�าสวิตช�กุญแจ
อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” ขณะที่สวิตช�โหมด 4WD อยู�ท่ี
4H หรือ 4LO สิ่งนี้ถือว�าเป�นปกติ

ข�อควรระวัง:

. สวิตช�โหมด 4WD สามารถเปลี่ยนระหว�าง 2WD
และ 4H ได�ระหว�างการขับตรงไปข�างหน�า อย�า
เปล่ียนสวิตช� โหมด 4WD ระหว�าง เล้ียวหรือ
ถอยหลัง

. อย�าใช�งานสวิตช�โหมด 4WD ระหว�างขับลงเขาที่
ลาดชันมาก ๆ ให�ใช�งานเบรกโดยการใช�เกียร�ต่ำ
แทน

. อย�าใช�งานสวิตช�โหมด 4WD ขณะที่ล�อหลังหมุน

. ก�อน เปลี่ยนสวิตช� โหมด 4WD เป�น 4H จาก
2WD ให�แน�ใจว�าความเร็วรถต่ำกว�า 100 กม./
ชม. (60 ไมล�/ ชม.) ไม� เช�น น้ัน อาจ สร�าง

ความเสียหายให�กับระบบ 4WD

. อย�าเปล่ียนสวิตช�โหมด 4WD ระหว�าง 4LO และ
4H ขณะขับขี่

ไฟแสดงโหมด 4WD
D23A131129-80CA9BD9-C099-4DDB-A298-95998425794D

JVS0447X

ไฟแสดงโหมด 4WD จะแสดงข้ึนบนหน�าจอข�อมูลรถยนต�

ระหว�างที่เครื่องยนต�ทำงาน ไฟแสดงโหมด 4WD จะสว�าง
ในตำแหน�งที่เลือกด�วยสวิตช�โหมด 4WD

. ไฟแสดงโหมด 4WD อาจกะพริบขณะเปลี่ยน
จาก โหมด การ ขับขี่ ไป ยัง โหมด อื่น ๆ เมื่อ
การเปลี่ยนเสร็จสิ้น ไฟแสดงโหมด 4WD จะ
สว�าง ถ�าไฟแสดงไม�สว�างทันที ให�แน�ใจว�าพ้ืนท่ี
รอบ ๆ รถปลอดภัย และขับรถตรงไปข�างหน�า
เร�งความเร็วหรือลดความเร็ว หรือขับรถถอยหลัง
จากนั้นเลื่อนสวิตช�โหมด 4WD

. ถ�าไฟเตือน 4WD สว�างขึ้น หรือไฟเตือนระบบ 4WD
บกพร�องปรากฏขึ้น (ถ�ามีติดตั้ง) ไฟแสดงโหมด 4WD
จะดับ

ไฟเตือน 4WD
D23A131129-756BD005-A93B-49B9-968A-C3FB16BBA51A

ไฟเตือน
GUID-662D7D70-077C-4129-9623-D9A52BBB3DC4

ไฟเตือน
สว�างหรือกะพริบ

เมื่อ:

สว�าง
เกิดความผิดปกติใน

ระบบ 4WD

กะพริบ
มีความแตกต�างใน
การหมุนของล�อมาก

ถ�าไฟเตือน 4WD สว�าง ไฟแสดงโหมด 4WD จะดับ

ขนาดที่แตกต�างกันมากระหว�างเส�นผ�านศูนย�กลางล�อหน�า
และล�อหลังจะทำให�ไฟเตือน 4WD กะพริบ เปลี่ยนสวิตช�
โหมด 4WD เป� น 2WD และ อย� า ขั บ เ ร็ ว เ กิน ไป

ข�อควรระวัง:

. หากไฟเตือน 4WD สว�างหรือกะพริบระหว�าง
การ ทำงาน ไป แล�ว ระยะ หน่ึง ควร นำ รถ ไป
ตรวจสอบที่ ศ ูนย� บริการนิส สัน โดย เร็วที่ส ุด

. เมื่อไฟเตือน 4WD สว�างอยู�ไม�แนะนำให�ทำ
การเปลี่ยนระหว�าง 4H และ 4LO

. เมื่อไฟเตือน 4WD สว�างอยู� โหมด 2WD อาจจะ
ทำงาน แม�ว�าสวิตช�โหมด 4WD จะอยู�ที่ 4H ก็
ตาม ให�ใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษในการขับขี่
ถ�าช้ินส�วนที่เกี่ยวข�องกันทำงานผิดปกติ โหมด
4WD จะไม�ทำงาน แม�ว�าจะเล่ือนสวิตช�โหมด
4WD ก็ตาม

. อย�าขับรถในตำแหน�ง 4H หรือ 4LO บนพื้นถนน
แห�งและแข็ง การขับข่ีบนผิวถนนที่แห�งและแข็ง
ในตำแหน�ง 4H หรือ 4LO อาจทำให�เกิดเสียงที่

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-21

Condition:
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5-22 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ไม�จำเป�น ยางสึกหรอ และเพ่ิมอัตราสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง

หากไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) สว�างขึ้นเมื่อ
ขับรถบนถนนที่แห�งและแข็ง

— ในตำแหน�ง 4H เลื่อนสวิตช�เกียร� 4WD ไปที่
2WD

— ในตำแหน�ง 4LO หยุดรถและเลื่อนเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “N” (ว�าง) พร�อมเหยียบเบรก และ
เ ลื่ อ น สวิ ตช� เ กี ย ร� 4WD ไป ที่ 2WD

หากไฟเตือน 4WD ยังคงสว�างอยู�หลังจากปฏิบัติ
ตามด�านบนแล�ว ให�นำรถไปตรวจสอบที่ศูนย�
บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

. เสื้อทรานสเฟอร�อาจเสียหายถ�าขับรถต�อไปเมื่อ
ไฟเตือนกะพริบ

ไฟเตือน (รุ�นที่มีหน�าจอสี)
GUID-CF438637-7BC7-4160-9CD8-3E6FD71C7607

JVS0448X

ถ�าระบบขับเคล่ือนส่ีล�อ (4WD) ทำงานผิดปกติระหว�าง
เครื่องยนต�ทำงาน ข�อความเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�

ถ�าการเตือน “4WD ทำงานผิดปกติ” (4WD Error) ①
ปรากฏข้ึน อาจมีการทำงานผิดปกติในระบบ 4WD ลด
ความเร็วและนำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน
ให�เร็วที่สุด

ข�อควรระวัง:

. อย�าให� เคร่ืองยนต�ทำงานบนสายพานลูกกล้ิง
เมื่อยกล�อใด ๆ ขึ้น

. ถ�าการเตือน “4WD ทำงานผิดปกติ” (4WD
Error) ปรากฏข้ึนขณะขับรถ อาจมีการทำงาน
ผิดปกติในระบบ 4WD ลดความเร็วและนำรถเข�า
รับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันให�เร็วที่สุด
ให�ใช�ความระมัดระวังในการขับขี่

. ระบบส�งกำลังอาจเสียหายถ�าขับรถต�อไปเมื่อ
การเตือน “4WD ทำงานผิดปกติ” (4WD Error)
ปรากฏขึ้น

ยางที่แนะนำสำหรับ 4WD
GUID-53677EED-C539-46EF-B15D-3F731FF9C130

ข�อควรระวัง:

. ควร ใช� ยาง ท่ี มัีขนาด ยี่ห�อ โครงสร�าง (ยาง
ธรรมดา, ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือยางเรเดียล)
และลายดอกยางที่เหมือนกันทั้ง 4 ล�อ การไม�ทำ
เช�นน้ันอาจทำให�มีความแตกต�างของเส�นรอบวง
ระหว�างยางบนเพลาหน�าและเพลาหลัง ซึ่งอาจส�ง
ผลให�ยางสึกหรอมากขึ้นและทำให� เกียร� เส้ือ
ทรานสเฟอร� และเฟ�องท�ายเสียหาย

. ควรใช�เฉพาะยางอะไหล�ที่กำหนดให�ใช�งานกับ
รุ�นขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) เท�านั้น

ถ�าพบการสึกหรอของยาง แนะนำให�เปลี่ยนยางทั้ง 4 เส�น

ด�วยขนาด ย่ีห�อ โครงสร�าง และลายดอกยางเหมือนกับ
ยางเดิม ควรตรวจสอบแรงดันลมยางและการต้ังศูนย�ล�อ
และแก�ไขให�ถูกต�องตามความจำเป�น กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
GUID-C6EDC0B1-9B9D-4558-9FBE-864637E7FFF4

ถ�าท�านติดต้ังยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ยางน้ันจะต�องมีขนาด
ย่ีห�อ โครงสร�าง และลายดอกยาง เหมือน กัน ท้ังสี่ ล�อ

แรงดันลมยาง
GUID-72D85C38-1454-49AE-AE65-F055E9E0E475

ตรวจสอบแรงดันลมยางแต�ละล�อรวมถึงยางอะไหล�เป�น
ระยะ ด�วยเกจวัดที่มีให�บริการตามป��มน้ำมันหรือศูนย�บริการ
ต�าง ๆ หากจำเป�น ให�ปรับเป�นแรงดันที่กำหนด แรงดัน
ลมยางจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยางที่ติดอยู�ที่
เ ส า เ ก� ง ก ล า ง ด� า น คน ขั บ ห รื อ ป ร ะ ต ู ด� า น หลั ง

การสลับยาง
GUID-A16FB5B8-EDEE-4809-BB68-74D839B7C799

นิสสันขอแนะนำให�สลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000
ไมล�)

โซ�พันล�อ
GUID-C10F938D-2A8A-474D-9E49-8735DE333128

ติดต้ังโซ�พันล�อที่ล�อหลังเท�านั้น ห�ามติดต้ังที่ล�อหน�า

อย�า ขับ รถ ท่ี ติด ต้ัง โซ� พันล�อ บนถนน ราบ ท่ี ไม�มี หิมะ
การขับรถที่ติดตั้งโซ�พันล�อในสภาวะดังกล�าวอาจส�งผลให�
เกิด ความ เสียหาย กับกลไกต�าง ๆ ของ รถ เนื่องจาก
การเสียดทานที่มากเกินไป เมื่อขับรถบนถนนราบที่ไม�มีสิ่ง
กีดขวาง ให�แน�ใจว�าได�เปลี่ยนมาขับด�วยโหมดขับเคล่ือน
สองล�อ (2WD)

Condition:
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D23A131129-D0CCF6D5-5CD3-4D2A-8A47-0582A6B00861

คำเตือน:

. ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพทางการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) ออกแบบมาเพ่ือช�วยผู� ขับขี่
รักษา เสถียรภาพของรถยนต� แต� ไม� ได� ช�วย
ป�องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหักเลี้ยวพวงมาลัย
กะทันหันเมื่อขับข่ีรถยนต�ด�วยความเร็วสูง หรือ
การ ใช� เทคนิคการ ขับข่ีที่ ไม� ระมัดระวัง หรือ
อันตราย ลดความเร็วรถยนต� และระมัดระวังเป�น
พิเศษเมื่อขับขี่หรือเข�าโค�งบริเวณพื้นถนนลื่น
และควรขับขี่อย�างระมัดระวังเสมอ

. ห�ามดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต�
การใช�ชิ้นส�วนระบบรองรับน้ำหนัก เช�น โช�คอัพ
สตรัท สปริง เหล็กกันโคลง บู�ช และล�อที่นิสสัน
ไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต� หรือช้ินส�วนเหล�า
นั้นเส่ือมสภาพอย�างมาก อาจทำให�ระบบ VDC
ทำงานไม�ถูกต�อง ซึ่งส�งผลเสียต�อการควบคุม
รถยนต� และไฟเตือนระบบ VDC อาจจะ
สว�างขึ้น

. ถ�าใช�ชิ้นส�วนเบรก เช�น ผ�าเบรก โรเตอร� และ
คาลิเปอร�ที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต�
ของท�าน หรือชิ้นส�วนเหล�าน้ันเส่ือมสภาพอย�าง
มาก ระบบ VDC อาจทำงานไม�ถูกต�องและไฟ
เตือนระบบ VDC อาจสว�างขึ้น

. ถ�า ใช� ชิ้น ส�วน ที่ เกี่ยวข�อง กับ ระบบ ควบค ุม
เคร่ืองยนต�ที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต�
ของท�าน หรือช้ินส�วนเหล�าน้ันเส่ือมสภาพอย�าง
มาก ไฟเตือนระบบ VDC อาจสว�าง ข้ึน

. เมื่อขับข่ีบนถนนลาดเอียงมาก เช�น มุมเขาสูง
ระบบ VDC อาจทำงานไม�ถูกต�อง และไฟเตือน

ระบบ VDC อาจสว�าง ข้ึน ห�าม ขับขี่ บน
สภาพถนนเหล�านี้

. เมื่อขับขี่บนถนนที่ไม�มั่นคง เช�น พื้นที่หมุนได� บน
เรือข�ามฟาก ในลิฟท� หรือทางลาด ไฟเตือน
ระบบ VDC อาจสว�างขึ้น ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ รีสตาร�ทเคร่ืองยนต�หลังจาก
ขับขี่บนพื้นถนนที่มั่นคง

. ถ�าใช�ล�อหรือยางรถที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับ
รถยนต� ของท�าน ระบบ VDC อาจทำงานไม�
ถูกต�อง และไฟเตือนระบบ VDC อาจสว�าง
ขึ้น

. ระบบ VDC ไม� สามารถ ใช� แทนยาง สำหรับ
ฤดูหนาว หรือโซ�พันล�อที่ใช�บนถนนที่ปกคลุม
ด�วยหิมะได�

ระบบช�วยควบคุม เสถียรภาพทางการทรงตัว อัตโนมัติ
(VDC) ใช� เซ็นเซอร� หลายตัว ในการควบคุมคำสั่ง ใน
การขับขี่จากผู�ขับและการเคลื่อนที่ของรถยนต� ภายใต�
สภาพการขับขี่บางอย�าง ระบบ VDC จะปฎิบัติฟ�งก�ชันดัง
ต�อไปนี้

. ควบคุมแรงดันเบรกเพ่ือลดการล่ืนไถลของล�อขับ
เคลื่อนด�านหนึ่ง พลังงานการขับเคลื่อนจึงส�งไปยังล�อ
ขับเคลื่อนอีกด�านที่ไม�มีการลื่นไถลในแกนล�อเดียวกัน

. ควบคุมแรงดันเบรกและการส�งกำลังเคร่ืองยนต� เพื่อ
ลดการลื่นไถลของล�อขับเคลื่อนตามความเร็วรถยนต�
(ฟ�งก�ชันควบคุมการทรงตัว)

. ควบคุมแรงดันเบรกของแต�ละล�อและการส�งกำลัง
เคร่ืองยนต� เพ่ือช�วยผู�ขับรักษาการควบคุมรถยนต�ใน
สภาพดังต�อไปนี้:

— ด้ือโค�ง (รถยนต�มักจะไม�ขับเคลื่อนตามการหมุน
ของพวงมาลัย แม�ว�าจะเพิ่มกำลังในการบังคับ
พวงมาลัย)

— ท�ายป�ด (รถยนต�จะหมุนเนื่องจากสภาพถนนหรือ
สภาพการขับขี่บางอย�าง)

ระบบ VDC สามารถช�วยผู�ขับรักษาการควบคุมรถยนต� แต�
ไม�สามารถป�องกันการสูญเสียการควบคุมได�ในทุก ๆ
สถานการณ�

เมื่อระบบ VDC ทำงาน ไฟเตือนระบบ VDC บน
แผง หน� า ป�ด จะ กะพริบ โปรด สัง เกต ส่ิง ต� อ ไป น้ี :

. ถนนอาจลื่น หรือระบบได�รับคำสั่งช�วยเหลือในการหัก
เลี้ยวพวงมาลัย

. ท�านอาจรู�สึกถึงการสั่นของแป�นเบรก และได�ยินเสียง
หรือการส่ันจากใต�ฝากระโปรงหน�า ซึ่งเป�นเรื่องปกติ
และแสดงว�าระบบ VDC กำลังทำงานได�อย�างปกติ

. ปรับความเร็วและการขับข่ีให�เหมาะสมกับสภาพถนน

ถ�าระบบทำงานผิดปกติ ไฟเตือนระบบ VDC บน
แผงหน�า ป�ด จะสว�าง ขึ้น ระบบ VDC จะหยุดทำงาน
อัตโนมัติ

ใช�สวิตช� OFF ระบบ VDC เพื่อยกเลิกการใช�งานระบบ
VDC ไฟแสดง OFF ระบบ VDC สว�างข้ึนเพ่ือแสดง
ว�าได�ป�ดระบบ VDC แล�ว เมื่อใช�งานสวิตช� OFF ระบบ
VDC เพ่ือป�ดการทำงานของระบบ ระบบ VDC จะยังคง
ทำงานอยู�เพื่อป�องกันการลื่นไถลของล�อด�านหนึ่ง โดยการ
ถ�ายพลังการขับเคลื่อนไปยังล�อที่ไม�ลื่นไถล ถ�าสิ่งนี้เกิดขึ้น
ไฟเตือนระบบ VDC จะกะพริบ ฟ�งก�ชันระบบ VDC
อ่ืน ๆ ทั้งหมดจะหยุดทำงาน และไฟเตือนระบบ VDC

จะไม�กะพริบ ระบบ VDC จะรีเซ็ตอัตโนมัติเพ่ือเป�ด
การทำงาน เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” และให�
กลับไปยังตำแหน�ง “ON”

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-23

ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพทางการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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5-24 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

เมื่อตำแหน�ง 4LO ของสวิตช�โหมดขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)
ถูกเลือก ระบบ VDC จะไม�ทำงานและไฟแสดง OFF ระบบ
VDC จะสว�างขึ้น

โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 2-14) และ “ไฟ
แสดง OFF ระบบช�วยควบคุม เสถียรภาพการทรงตัว
อั ต โน มั ติ ( VDC ) ( ถ� า มี ติ ด ต้ั ง ) ” ( หน� า 2 - 1 6 )

คอมพิวเตอร�จะมีฟ�งก�ชันวินิจฉัยข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซึ่งจะ
ทดสอบระบบทุกครั้งที่สตาร�ทเครื่องยนต�และขับรถไป
ข�างหน�า หรือถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำการ
ทดสอบตัวเอง ท�านจะได�ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู�สึกถึง
อาการ ส่ัน ท่ี แป�น เบรก ซ่ึง ไม�ใช� การทำงาน ผิด ปกติ

สวิตช� OFF ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

D23A131129-C40ADF15-B0E4-4B5A-BCFA-C6FC4EB114B7
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ในสภาพการขับขี่ส�วนใหญ�ควรขับขี่รถยนต�ในขณะที่เป�ดใช�
งานระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพทางการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC)

เมื่อรถยนต�ติดหล�มโคลนหรือหิมะ ระบบ VDC จะลดแรงส�ง

กำลังเครื่องยนต�เพ่ือลดแรงการหมุนของล�อ ความเร็ว
เครื่องยนต�จะลดลง ถึงแม�จะเหยียบคันเร�งจนสุด ถ�าจำเป�น
ต�องเร�งเครื่องยนต�จนถึงขีดสุดเพ่ือออกจากหล�ม ให�ป�ด
การทำงานระบบ VDC

ป�ดระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพทางการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) โดยการกดสวิตช� OFF ระบบ VDC ไฟแสดง OFF
ระบบ VDC จะสว�าง

กดสวิตช� OFF ระบบ VDC อีกครั้ง หรือสตาร�ทเครื่องยนต�
ใหม�อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป�ดระบบ

D23A131129-FC0AE4D0-852E-44C1-BC9F-4BB4C4E2556B

คำเตือน:

. อย�าพึ่งพาระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชันเพียงอย�างเดียวขณะขับรถลงเขาชัน ให�
ขับรถอย�างระมัดระวังเสมอเมื่อใช�งานระบบช�วย
ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันและลด
ความเร็วเคร่ืองยนต�ลงด�วยการเหยียบเบรกหาก
จำเป�น ใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษเมื่อขับรถบน
ทางที่เป�นน้ำแข็ง เต็มไปด�วยโคลน หรือเป�นเขา
ชันมาก การไม�สามารถควบคุมความเร็วรถได�จะ
ส�งผลให�สูญเสียการควบคุมรถและอาจส�งผลให�
บาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

. ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
อาจไม�สามารถควบคุมความเร็วรถบนเขาใน
สภาวะบรรทุกน้ำหนักหรือในบางสภาพถนนได�
เตรียมพร�อม ที่ จะ เหยียบ เบรก เพ่ือ ควบค ุม
ความเร็วรถเสมอ การไม�ทำเช�นนั้นอาจส�งผลให�
เกิดการชนหรืออุบัติเหตุร�ายแรงอื่น ๆ

เมื่อเป�ดใช�งานระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันจะใช�งานเบรกโดยอัตโนมัติเพื่อควบคุมความเร็วเมื่อขับ
ลงเขาชันและลื่น หรือบนทางวิบาก โดยที่เบรกและคลัตช�
ไม�ทำงาน ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ช�วยรักษาความเร็วของรถยนต�เมื่อต่ำกว�า 25 กม./ชม. (16
ไมล�/ชม.) บนทางลาดชัน ซึ่งแค� เบรกอย�าง เดียวไม�
สามารถควบคุมความเร็ว ในโหมด 4H หรือ 4LO ได�

หมายเหตุ:

เมื่อระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ทำงานติดต�อกันเป�นเวลานาน อุณหภูมิของอุปกรณ�
ควบคุมการทำงานระบบช�วยควบคุม เสถียรภาพ
ทางการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) จะเพิ่มสูงข้ึนและ

ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชัน (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันอาจจะ
ไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว ไฟแสดงระบบช�วย
ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันจะดับลง ระบบ
ช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันจะทำงานอีก
คร้ังโดยอัตโนมัติและไฟแสดงจะสว�างอีกคร้ัง เมื่อ
อุณหภูมิของอุปกรณ�ควบคุมระบบ VDC ลดต่ำลง ถ�า
ไฟ แสดง ไม� สว�าง ขึ้น ให� ป�ด การ ทำงาน ระบบ

สวิตช�ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชัน
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เมื่อจำเป�นต�องเบรกเพิ่มเติมบนถนนทางลงเขาลาดชัน ให�
เป�ดใช�งานระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ด�วยการกดเป�ดสวิตช�ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชัน

เมื่อเป�ดใช�งานระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชัน ไฟแสดงระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
จะสว�าง (โปรดดูท่ี “ไฟแสดงระบบช�วยควบคุมความเร็ว
ขณะลงทางลาดชันทำงาน (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 2-15)) ไฟ
เบรก/ไฟท�ายจะสว�างขึ้นมาขณะที่ ระบบช�วยควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชันใช� งานเบรกเพื่อควบคุม

ความเร็วรถ

ในการเป�ดใช�งานระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชัน ให�ปฏิบัติตามเงื่อนไขต�อไปนี้:

. เปลี่ยนเกียร�ไปเป�นเกียร�เดินหน�า (เฉพาะเกียร� 1 ของ
รุ�นเกียร� MT) หรือเกียร�ถอยหลัง

. เล่ือนสวิตช� 4WD ไปที่ตำแหน�ง 4H หรือ 4LO และ
ขับรถท่ีความเร็วต่ำกว�า 25 กม./ชม. (16 ไมล�/ชม.)

. กดสวิตช�ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันไปที่ตำแหน�ง “ON”

ถ�า เหยียบคันเร�งหรือเบรกระหว�าง ท่ีระบบช�วยควบคุม
ความเร็ว ขณะ ลงทาง ลาด ชันทำงาน ระบบ จะ หย ุด
การทำงานชั่วคราว ทันทีท่ีปล�อยคันเร�งหรือแป�นเบรก
ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันจะเริ่มทำงาน
อีกคร้ังถ�าปฏิบัติตามเง่ือนไขการใช�งานระบบช�วยควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชัน

ไฟแสดงระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันจะ
กะพริบเมื่อสวิตช�ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชันอยู� ท่ี ON และไม�พบสภาวะการทำงานของระบบ
ท้ังหมด หรือ เม่ือ ระบบหยุดทำงานด�วย เหตุผล ใด ๆ

ในการป�ดใช�งานระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชัน ให�ดันสวิตช�ระบบช�วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันไปที่ตำแหน�ง “OFF”

D23A131129-B80DCF91-72A5-4FCF-BD76-0511FBD5355C

คำเตือน:

. อย�าพึ่งพาระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทาง
ลาดชันเพื่อป�องกันไม�ให�รถถอยหลังบนเขา ขับขี่
อย�างระมัดระวังและใช�สติอยู�เสมอ เหยียบเบรก
เมื่อหยุดรถบนเขาชัน ใช�ความระมัดระวังเป�น
พิเศษเมื่อหยุดรถบนถนนบนเขาที่เป�นน้ำแข็งหรือ
โคลน หากไม�สามารถป�องกันไม�ให�รถถอยหลัง
บนเขาอาจส�งผลให�รถสูญเสียการควบคุมและส�ง
ผล ให� บาด เจ็บ ร�าย แรง หรือ ถึงแก� ชีวิต ได�

. ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันไม�
ได�ถูกออกแบบมาเพ่ือช�วยยึดให�รถจอดน่ิงบน
ทางลาดชัน เหยียบเบรกเมื่อหยุดรถบนเขาชัน
การไม�ทำเช�นนั้นอาจส�งผลให�รถถอยหลังและส�ง
ผลให�เกิดการชนหรือบาดเจ็บได�

. ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันอาจ
ไม�สามารถป�องกันไม�ให�รถถอยหลังบนเขาใน
สภาวะบรรทุกน้ำหนักหรือในบางสภาพถนนได�
เตรียมพร�อมเหยียบเบรกอยู�เสมอเพ่ือป�องกันไม�
ให�รถถอยหลัง การไม�ทำเช�นนั้นอาจส�งผลให�เกิด
การชนหรืออุบัติเหตุร�ายแรงอื่น ๆ

ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันช�วยเข�าเบรก
อัตโนมัติเพื่อป�องกันไม�ให�รถถอยหลังในขณะที่คนขับต�อง
ปล�อยแป�นเบรกและเหยียบคันเร�ง เม่ือรถจอดบนทางลาด
ชัน

ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันจะทำงาน
อัตโนมัติภายในสภาวะดังต�อไปนี้:

. เข�าเกียร�เดินหน�าหรือถอยหลัง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-25

ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทาง
ลาดชัน (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:



(190,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

5-26 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

. รถจอดสนิทบนทางลาดชันจากการเข�าเบรก

เวลาท่ีใช�ในการเข�าเบรกนานท่ีสุดคือ 2 วินาที ระบบช�วย
การออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันจะหยุดทำงานโดยส้ิน
เชิงหลังผ�านไป 2 วินาที และรถยนต� จะ เร่ิมถอยหลัง

ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันจะไม�ทำงาน
เม่ือเกียร�เล่ือนไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) หรือ “P” (จอด)
ห รื อ เ ม่ื อ ร ถ วิ่ ง บ น พ้ื น ถ น น เ รี ย บ แ ล ะ ร า บ

เมื่อไฟเตือนระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) สว�างขึ้นบนมาตรวัด ระบบช�วยการ
ออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันจะไม�ทำงาน (โปรดดูที่ “ไฟ
เตือน, ไฟ แสดง และ เสียง เตือน” (หน� า 2-10))

D23A131129-A6EFB01C-011B-4484-9175-865FCB500F51

JVS0180X

1. สวิตช� CANCEL
2. สวิตช� ACCELERATE/RESUME
3. สวิตช� COAST/SET
4. สวิตช� หลัก ควบค ุม ความเร็ ว รถยนต� อัตโนมัติ

คำเตือน:

. สังเกตป�ายจำกัดความเร็ว เสมอและห�ามตั้ง
ความเร็วเกินกว�านั้น

. ห�ามใช�ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติใน
สภาพการขับขี่ดังต�อไปนี้ มิฉะนั้นจะทำให�สูญเสีย
การควบคุม รถยนต� และ เกิดอุบัติเหตุ ข้ึน ได�

— เมื่อไม�สามารถรักษาความเร็วรถยนต�ให�คงที่
ได�

— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรแออัด

— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรที่ใช�ความเร็วไม�คงที่

— เมื่อขับขี่ในพื้นที่ที่มีลมแรง

— เมื่อขับขี่บนถนนคดเคี้ยวหรือเนินเขา

— เมื่อขับข่ีบนถนนล่ืน (ฝน หิมะ น้ำแข็ง ฯลฯ)

ข�อควรระวัง:

สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) ห�ามเลื่อนคันเกียร�ไปที่
“N” (ว�าง) โดยไม�ได�เหยียบแป�นคลัตช� เม่ือระบบ
ควบคุม ความเร็ว รถยนต� อัตโนมัติ ถ ูก ต้ัง ค�า ถ�า
เหตุการณ�นี้เกิดข้ึน เหยียบแป�นคลัตช�และป�ดสวิตช�
หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติทันที มิฉะน้ัน
เครื่องยนต�อาจได�รับความเสียหายได�

ข�อควรระวังในการควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ

D23A131129-B41AEA0B-A463-448F-8C6D-62A19D75EF7A

. ถ�า ระบบควบคุมความเร็ว รถยนต� อัตโนมัติทำงาน
ผิดปกติ ระบบจะยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติ ไฟ
แสดง CRUISE หรือ SET (ถ� า มี ติ ด ตั้ ง ) บน
จอแสดงข�อมูลรถยนต�จะกะพริบ เพื่อเตือนคนขับ

. ถ�าไฟแสดง CRUISE หรือ SET กะพริบ ให�ป�ดสวิตช�
หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ และเข�ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน

. ไฟแสดง CRUISE หรือ SET อาจจะกะพริบ เม่ือเป�ด
สวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ในขณะที่
กดสวิตช� ACCELERATE/RESUME, COAST/SET
หรือ CANCEL เพื่อต้ังระบบควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ อย�างถูกต�อง ให� ปฎิบัติ ตามขั้นตอน ดัง
ต�อไปนี้

การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
(ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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การทำงานของระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต�อัตโนมัติ

D23A131129-E11A67AE-9ABE-40F0-A47C-CB17158BE060

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต� อัตโนมัติจะยอมให�ขับ ท่ี
ความเร็วต้ังแต� 40 กม./ชม. (25 ไมล�/ชม.) ขึ้นไปโดย
ไม�ต�องเหยียบคันเร�ง

ระบบควบคุมความเร็ว รถยนต� อัตโนมัติ จะถ ูก ยกเลิก
การทำงานโดยอัตโนมัติ ถ�าความเร็วรถยนต�ลดลงต่ำกว�า
ความเร็วที่ตั้งไว�มากกว�าประมาณ 13 กม./ชม. (8 ไมล�/
ชม.)

เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) (รุ�นเกียร� AT) หรือ
เหยียบแป�นคลัตช� (รุ�นเกียร�ธรรมดา) จะยกเลิกการทำงาน
ของระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ

เป�ดระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
D23A131129-173B1891-B5E6-473E-BA40-F0FC65E483C6

กดสวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ④ ไฟ
แสดง CRUISE ปรากฏขึ้น

การตั้งความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
D23A131129-841C526E-EA4B-49A5-AF29-5EF5BD1CC631

1. เร�งเครื่องไปยังความเร็วที่ต�องการ

2. กดสวิตช� COAST/SET ③ แล�วปล�อย

3. ปล�อยเท�าออกจากคันเร�ง

รถยนต�จะรักษาความเร็วที่ได�ตั้งไว�

การขับแซงรถคันอื่น:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

เหยียบ คันเร�ง เพื่อ เร�งความเร็ว หลังจากปล�อยคัน เร�ง
รถยนต�จะขับเคลื่อนตามความเร็วที่ได�ตั้งไว�ก�อนหน�านี้

รถยนต�จะไม�ขับเคลื่อนตามความเร็วที่ตั้งไว� เมื่อขับขึ้นหรือ
ลง เขา ชัน ในกรณี น้ี ให� ขับข่ี โดยไม� ใช� ระบบควบคุม
ความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ

การปรับตั้งใหม�เพื่อลดความเร็ว:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ปฎิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต�อไปนี้ เพื่อปรับความเร็วให�
ช�าลงกว�าเดิม

. แตะแป�นเบรกเบา ๆ เมื่อได�ความเร็วรถยนต�ที่ต�องการ
กดและปล�อยสวิตช� COAST/SET ③

. กดสวิตช� COAST/SET ③ ค�างเอาไว� เมื่อได�ความเร็ว
รถยนต�ที่ต�องการ ปล�อยสวิตช� COAST/SET ③

. กดและปล�อยสวิตช� COAST/SET ③ อย�างเร็ว จะลด
ความเร็วรถยนต�ประมาณ 1 กม./ชม. (0.6 ไมล�/ชม.)

การปรับตั้งใหม�เพื่อเพิ่มความเร็ว:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ปฎิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต�อไปนี้ เพื่อปรับความเร็วให�เร็ว
ขึ้นกว�าเดิม

. เหยียบคันเร�ง เม่ือได�ความเร็วรถยนต�ท่ีต�องการ กด
และปล�อยสวิตช� COAST/SET ③

. กดสวิตช� ACCELERATE/RESUME ② ค�างเอาไว�
เ ม่ือ ได� ความเร็ว รถยนต� ท่ี ต�องการ ปล�อย สวิตช�
ACCELERATE/RESUME ②

. กดและปล�อยสวิตช� ACCELERATE/RESUME ②
อย�างเร็ว จะเพิ่มความเร็วรถยนต�ประมาณ 1กม./ชม.
(0.6 ไมล�/ชม.)

กลับไปยังความเร็วก�อนการตั้งค�า:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

กดและปล�อยสวิตช� ACCELERATE/RESUME ②

รถยนต�จะกลับไปใช�ความเร็วอัตโนมัติเดิมท่ีได�ตั้งไว� เม่ือ
ขับขี่รถยนต�ที่ความเร็วสูงกว�า 40 กม./ชม. (25 ไมล�/ชม.)

การยกเลิกความเร็วอัตโนมัติ
D23A131129-DFDB4816-A5C3-4FF1-A538-2B8CE6C8149E

ปฎิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต�อไปนี้ เพ่ือยกเลิกความเร็ว
อัตโนมัติที่ตั้งไว�

. กดสวิตช� CANCEL ①

. แตะแป�นเบรกเบา ๆ

. กดสวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ④ ไฟ
แสดง CRUISE จะดับลง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-27

Condition:
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5-28 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-0097FF79-0779-4653-8DE5-B5AAEF5E4554

JVS0451X

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” หน�าจอการจัดการ
ECO จะปรากฏขึ้น
① 5 ครั้งก�อน (ประวัติ)
② อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงป�จจุบัน
③ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่สุด

ผลที่ได�จากการประเมินผล ECO จะแสดงขึ้น 30 วินาที
หลังจากให�สวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง ON และขับรถ
อย�างน�อย 500 เมตร (1/3 ไมล�)

①: การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 5 ครั้ง ท่ีแล�วจะ
แสดงขึ้น

②: การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉล่ียหลังการรีเซ็ตครั้ง
ล�าสุดจะแสดงขึ้น

③: อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดในประวัติ
การทำงานจะแสดงขึ้น

สามารถต้ังค�ารายงานการขับขี่แบบ ECO เป�น “ON” หรือ
“OFF” ได� โปรด ด ู ท่ี “การ ต้ั ง ค� า ” (หน� า 2 -24)

GUID-C71CF38B-BCAB-4A1E-ABB7-D0F5AA830F54

ปฏิบัติตามข�อแนะนำในการขับข่ีเพ่ือประสิทธิภาพการใช�
น้ำมันเชื้อเพลิงและการลดคาร�บอนไดออกไซด�อย�างง�าย
เหล�านี้ เพ่ือช�วยให�รถยนต�ของท�านเกิดการประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงสูงสุดและลดการปล�อยคาร�บอนไดออกไซด�

1. ใช� การ เหยียบ คัน เร� ง และ เบรก อย�าง น่ิม นวล
. หลีกเลี่ยงการออกตัวและการหยุดรถอย�างรวดเร็ว
. ใช�การเหยียบคันเร�งและเบรกอย�างนิ่มนวลหากเป�น
ไปได�

. รักษาความเร็วให�คงที่ในขณะเดินทาง และให�แล�น
ไหลไปหากเป�นไปได�

2. รักษาความเร็วให�คงที่
. มองไปข�างหน�า และพยายามคาดการณ�และลด
การเบรก

. การปรับความเร็วให�สอดคล�องกับสัญญาณไฟ
จราจรจะช�วยให�ท�านสามารถลดจำนวนการเบรกได�

. การรักษาความเร็วให�คงที่สามารถลดการหยุดรถ
จากไฟแดงได�และช�วยให�ประสิทธิภาพการใช�
น้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้น

3. ขับรถที่ความเร็วและระยะทางท่ีประหยัดน้ำมันเช้ือ
เพลิง
. การสังเกตขีดจำกัดความเร็วและไม� ขับรถด�วย
ความเร็วสูงกว�า 97 กม./ชม. (60 ไมล�/ชม.) (เมื่อ
ท ำ ได� ต า ม กฎหม าย ) ส าม า ร ถ ช� ว ย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช�น้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากแรง
ต�านของอากาศที่ลดลง

. การรักษาระยะห�างจากรถยนต�คันหน�าให�ปลอดภัย
จะช�วยลดการเบรกโดยไม�จำเป�น

. การตรวจสอบการจราจรเพื่อคาดการณ�การเปลี่ยน
ความเร็วทำให�ลดการเบรก และการเปล่ียนแปลง
การเร�งความเร็วได�อย�างนิ่มนวล

. เลือกตำแหน�ง เกียร�ที่ เหมาะสมกับสภาพถนน
4. ใช�การควบคุมความเร็วรถยนต� อัตโนมัติ (Cruise

control) (ถ�ามีติดตั้ง)
. การ ใช� การ ควบคุม ความเร็ว รถยนต� อัตโนมัติ
(Cruise control) ระหว�างการขับขี่บนทางหลวงจะ
ช�วยในการรักษาความเร็วให�คงที่

. การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ (Cruise
control) จะมีประสิทธิภาพอย�างยิ่งในการประหยัด
น้ำมันเช้ือเพลิงเมื่อขับขี่บนภูมิประเทศที่ราบเรียบ

5. วางแผนใช�เส�นทางที่สั้นที่สุด
. ใช� แผนท่ีหรือ ระบบนำทาง (ถ�ามี ติด ต้ัง) เพื่อ
กำหนด เส�น ทาง ที่ ดี ที่ส ุด เพื่อ ประหยัด เวลา

6. หลีกเลี่ยงการจอดเดินเบา
. ดับเครื่องยนต�เมื่อปลอดภัยถ�าหยุดรถเป�นเวลานาน
กว�า 30-60 วินาทีจะช�วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
และลดการปล�อยมลพิษ

7. ซื้อบัตรผ�านอัตโนมัติสำหรับขึ้นทางด�วน
. บัตรผ�านอัตโนมัติจะช�วยให�คนขับได�ใช�ช�องทางวิ่ง
พิเศษเพื่อรักษาความเร็วในการแล�นผ�านด�านเก็บ
ค�าธรรมเนียม และหลีกเลี่ยงการหยุดรถและการ
ออกตัว

8. การอุ�นเครื่องในฤดูหนาว
. จำกัด เวลา เดิน เบา เพ่ือลดผลกระทบต�อการ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

. โดยปกติ แล�ว รถยนต� ไม� จำเป�น ต�อง เดิน เบา
มากกว�า 30 วินาทีเม่ือเครื่องยนต�เร่ิมสตาร�ทติด
เพ่ือให�เกิดการไหลเวียนของน้ำมันเคร่ืองอย�างมี
ประสิทธิภาพก�อนการขับขี่

รายงานการขับขี่แบบ ECO (ถ�ามี
ติดตั้ง)

ข�อแนะนำในการขับขี่เพื่อประสิทธิภาพ
การใช�น้ำมันเชื้อเพลิงและการลด
คาร�บอนไดออกไซด�

Condition:
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. รถยนต� ของ ท�าน จะ มี อ ุณหภ ู มิ การ ทำงาน ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดเร็วย่ิงขึ้นในขณะท่ีขับข่ี เมื่อเทียบ
กับการเดินเบา

9. การรักษาให�เครื่องยนต�เย็น
. จอดรถของท�านไว�ในบริเวณท่ีมีหลังคา หรือใน
บริเวณที่มีร�มเงาหากเป�นไปได�

. เม่ือเข�าไปในรถยนต�ท่ีร�อน การเป�ดกระจกจะช�วย
ลดอุณหภูมิภายในได�เร็วย่ิงขึ้น ทำให�การใช�งาน
ระบบ A/C ลดลง

10. ห�ามบรรทุกน้ำหนักที่มากเกินไป
. นำส่ิงของที่ไม�จำเป�นออกจากรถยนต�เพื่อลดน้ำ
หนักของรถยนต�

GUID-A805E530-ABDE-46DD-B4CA-04D54A407B5A

. ปรับแต�งเครื่องยนต�อยู�เสมอ

. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาที่แนะนำ

. เติมลมยางให�อยู�ในระดับแรงดันลมยางที่ถูกต�องเสมอ
แรงดันลมยางต่ำจะเพิ่มการสึกหรอของยาง และทำให�
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง

. ตั้งศูนย�ล�อให�ถูกต�องอยู� เสมอ การ ต้ังศูนย�ล�อไม�
ถูกต�องจะเพิ่มการสึกหรอของยาง และทำให�การ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง

. ใช�น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดตามที่แนะนำ (โปรดดูที่
“น้ำมัน/สารหล�อ ล่ืนและปริมาณความจุ ท่ีแนะนำ”
(หน�า 9-2))

D23A131129-3E4C4E3B-6B1C-4ECA-A585-021856F1DE28

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) สำหรับ
รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT) หรือคันเกียร�อยู�ตำแหน�ง
ที่เหมาะสมในรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) ไม�เช�นน้ัน
รถอาจจะเคล่ือนที่โดยคาดไม�ถึงและเป�นสาเหตุ
ทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. 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
เบรก (รุ�นเกียร� AT)

. ห�ามปล�อยรถท้ิงไว�ตามลำพังในขณะเคร่ืองยนต�
กำลังทำงาน

. ห�ามปล�อยให�เด็กอยู�ในรถตามลำพัง เด็กอาจกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมต�าง ๆ โดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
อาจเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุข้ึนกับเด็ก
ที่ถูกปล�อยไว�ในรถตามลำพังได�

. เพ่ือช�วยหลีกเลี่ยงความเส่ียงในการเกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตจากการที่รถยนต�และ/
หรือระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยเด็ก ผู�ที่
ต�องมีผู� อ่ืนคอยช�วยเหลือ หรือสัตว�เลี้ยงไว�ตาม
ลำพังในรถของท�าน นอกจากนี้ อุณหภูมิภายใน
รถที่ป�ดประตูไว�หมดในวันที่ อากาศอบอุ�นจะ
สามารถสูงขึ้นอย�างรวดเร็วจนสามารถก�อให�เกิด
ความเส่ียงอย�างมากในการบาดเจ็บหรือถึงแก�
ชีวิตกับผู�คนหรือสัตว�เลี้ยง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-29

การเพิ่มการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
และลดการปล�อยคาร�บอนไดออกไซด� การจอดรถ

Condition:
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5-30 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

SSD0489

1. เข�าเบรกมือจนสุด

2. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT): เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“P” (จอด)

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
“R” (ถอยหลัง) เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ให�เล่ือน
คันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “1” (เกียร� 1)

3. เพ่ือช�วยป�องกันไม�ให�เคล่ือนท่ีเข�าหาทางจราจรเม่ือ
จอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล�อดังแสดงในภาพ
ประกอบ

หันลงทางราบโดยมีขอบทางเท�า ①

หันล�อไปยังขอบทางเท�าและเลื่อนรถไปข�างหน�าจน
ล�อด�านขอบทางเท�าค�อย ๆ แตะกับขอบทางเท�า แล�ว
เข�าเบรกมือ

หันขึ้นทางราบโดยมีขอบทางเท�า ②

หันล�อออกจากขอบทางเท�าและเล่ือนรถกลับจนล�อ
ด�านขอบทางเท�าค�อย ๆ แตะกับขอบทางเท�า แล�วเข�า
เบรกมือ

หันขึ้นหรือลงทางลาด โดยไม�มีขอบทางเท�า ③

หันล�อไปทางขอบถนนเพื่อให�รถเล่ือนออกจากกลาง

ถนนในกรณีที่รถเกิดไหล แล�วเข�าเบรกมือ

4. รุ�นที่มีกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

รุ�นที่ไม�มีกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK” และนำกุญแจ
ออก

D23A131129-6EF39720-109E-42B1-B05F-A878E365A8BC

รถยนต�คันนี้ถ ูกออกแบบมาเพ่ือบรรทุกผู� โดยสารและ
สัมภาระ นิสสันไม�แนะนำให�ใช�ลากรถพ�วง เพราะจะทำให�
เครื่องยนต� ระบบส�งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว เบรก และ
ระบบอื่น ๆ ทำงานหนักขึ้น

ข�อควรระวัง:

รถยนต�ที่ เสียหายจากการลากรถพ�วงไม�รวมอยู�ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

การลากรถพ�วง

Condition:
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D23A131129-87C8421D-559D-43F2-B29C-3246CB23890A

คำเตือน:

ถ�าเคร่ืองยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบ
ช�วยหมุนพวงมาลัยจะไม�ทำงาน พวงมาลัยจะใช�งาน
ได�ยากขึ้นมาก

ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยถูกออกแบบมาเพื่อให�เครื่องยนต�
ใช� ง าน ป�� ม ไฮ ดร อ ลิ ก เ พ่ือ ช� วย หม ุ น พวง มา ลัย

ถ�าเครื่องยนต�ดับหรือสายพานขาด ท�านจะยังสามารถ
ควบคุมรถยนต�ได� แต�ต�องใช�แรงในการหมุนพวงมาลัยมาก
ขึ้น โดย เฉพาะ ในโค�ง หักมุมและ เม่ือ ใช� ความเร็วต่ำ

D23A131129-943CB8CC-7A93-4635-838C-02D7D2292797

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถ�าวงจร
หนึ่งไม�ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการเบรกอีกสอง
ล�อ

ข�อควรระวังในการเบรก
D23A131129-B0E4998A-846B-4FEB-BFD6-689E6A742199

หม�อลมเบรกสุญญากาศ
D23A131129-B79B7AF5-3AF9-49F1-973E-41C0E1227FF7

หม�อลมเบรกจะช�วยเพ่ิมแรงเบรกโดยใช�สุญญากาศของ
เครื่องยนต� ถ�าเครื่องยนต�ดับ ท�านจะยังคงสามารถหยุดรถ
ได�โดยการเหยียบแป�นเบรก แต�ต�องใช�แรงในการเหยียบ
แป�นเบรกมากข้ึนเพื่อหยุดรถ และระยะเบรกจะยาวข้ึน

ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบช�วย
เบรกจะไม�ทำงาน ทำให�เบรกแข็งขึ้น

คำเตือน:

อย�าแล�นรถขณะที่เครื่องยนต�ดับ

การใช�งานเบรก
D23A131129-87D8A2FA-59DD-4B7D-A620-25C82316B771

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
เนินหรือทางลาดยาว เบรกท่ีร�อนจัดจะมีประสิทธิภาพใน
การเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถได�

เมื่อ ขับรถบนถนน ล่ืน ให� ระมัดระวัง เมื่อต�อง เบรก เร�ง
ความเร็ว หรือเปลี่ยนเกียร�ต่ำ การเบรกหรือเร�งความเร็ว
กะทันหันจะทำให�ล�อลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุได�

เบรกเป�ยก
D23A131129-47B5DF9F-42DB-4939-8B98-06F9D4E0CB02

เมื่อล�างรถหรือขับผ�านแอ�งน้ำ เบรกจะเป�ยกชื้น ทำให�ระยะ
เบรกยาวขึ้น และอาจทำให�รถป�ดไปด�านใดด�านหน่ึงขณะ
เบรก

สำหรับการทำให� เบรกแห�ง ให� ขับ รถด�วยความเร็ว ท่ี
ปลอดภัยและแตะแป�นเบรกเบา ๆ เพื่อให�เบรกร�อน ทำเช�น
นี้จนกระทั่งเบรกแห�งกลับสู�สภาพปกติ หลีกเลี่ยงการขับรถ
ด�วยความเร็วสูงจนกว�าเบรกจะสามารถทำงานได�เป�นปกติ

การรันอินเบรกมือ
D23A131129-978FD217-606F-4D72-B7E4-297404318734

รันอินก�ามเบรกมือเมื่อประสิทธิภาพในการเบรกแย�ลง หรือ
เมื่อก�ามเบรกมือ และ/หรือดรัม/โรเตอร�ถูกเปลี่ยนใหม� เพื่อ
ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของเบรก

ขั้นตอนการทำงานได�ถูกอธิบายไว�ในคู�มือนี้และสามารถดํา
เนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน

ระบบช�วยเบรก (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-B1831EA3-8A07-48FC-ADA0-90BAD6A0FA0F

เม่ือใช�แรงเหยียบแป�นเบรกมากเกินกว�าระดับหน่ึง ระบบ
ช�วยเบรกจะทำงานโดยให�แรงเบรกมากกว�าหม�อลมเบรก
ปกติ แม�ว�า จะ ใช� แรง เหยียบแป�น เบรกไม� มากก็ ตาม

คำเตือน:

ระบบช�วยเบรกเป�นแค�ตัวช�วยในการช�วยเบรกเท�านั้น
ไม�ใช�อุปกรณ�เตือนหรือหลีกเลี่ยงการชน เป�นความ
รับผิดชอบของผู� ขับ ท่ีจะต�องตื่นตัว ขับรถอย�าง
ปลอดภัย และควบคุมรถได�ตลอดเวลา

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-31

พวงมาลัยพาวเวอร� ระบบเบรก

Condition:
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5-32 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

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

D23A131129-9869AB77-87E9-4609-A21B-1BD9B918266C

คำเตือน:

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) เป�นอุปกรณ�ที่
ทันสมัย แต�จะไม�สามารถป�องกันอุบัติเหตุเน่ืองจาก
การขับขี่ที่ประมาทหรือเป�นอันตราย ระบบจะช�วยให�
สามารถบังคับควบคุมรถขณะเบรกบนถนนล่ืน ให�พึง
ระลึกไว�ว�าระยะหยุดบนพ้ืนที่ล่ืนจะยาวกว�าบนพื้นผิว
ปกติแม�จะเป�นเบรก ABS ระยะการหยุดอาจจะยาวขึ้น
บนถนนที่ขรุขระ มีกรวด มีหิมะปกคลุม หรือเมื่อใช�
งานโซ�พันล�อ ให�รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน�า
เสมอ อย�างไรก็ตาม คนขับต�องเป�นผู�รับผิดชอบต�อ
ความปลอดภัย

ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต�อการเบรกด�วย
. เมื่อเปลี่ยนยาง ให�ใส�ยางที่มีขนาดตามกำหนดทั้ง

สี่ล�อ
. เม่ือติดตั้งยางอะไหล�ให�แน�ใจว�าเป�นชนิดและ

ขนาดตามที่กำหนดในแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
(โปรดดูที่ “แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง” (หน�า 9-
10))

. สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ยางและล�อ”
(หน�า 8-30)

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพื่อไม�
ให�ล�อล็อก ขณะที่เบรกอย�างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพื้นผิว
ล่ืน ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล�อแต�ละข�าง
และปรับแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อป�องกันไม�ให�ล�อล็อกและ
ล่ืนไถล ซึ่งจะช�วยให�คนขับสามารถบังคับควบคุมรถ และ
ช�วย ลด อาการ เลี้ ยว ป�ด ห รือ ลื่ น ไถล ให� น�อย ท่ีส ุด

การใช�งานระบบ
D23A131129-468B0649-A666-40E4-A4BE-4A9D909844D6

เหยียบแป�นเบรกค�างไว� ด�วยแรงที่คงท่ีแต�ไม�ต�องย้ำเบรก
ABS จะทำงานเพ่ือป�องกันไม�ให�ล�อล็อก บังคับรถยนต�ให�
หลีกสิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

ห�ามย้ำเบรก เพราะจะทำให�ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟ�งก�ชันทดสอบตัวเอง
D23A131129-AA5A2FB9-74FD-480F-8A75-EE2F2D342E6B

ABS ประกอบไปด�วยเซ็นเซอร�อิเล็กทรอนิกส� ป��มไฟฟ�า
โซลินอยด�ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร� คอมพิวเตอร�จะมี
ฟ�งก�ชันวิเคราะห�ข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบ
ทุกครั้ง ท่ีสตาร�ทเครื่องยนต�และขับรถไปข�างหน�า หรือ
ถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เม่ือระบบทำการทดสอบตัวเอง
ท�านจะได�ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู�สึกถึงอาการสั่นที่แป�น
เบรก ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ถ�าคอมพิวเตอร�ตรวจพบ
ว�ามีการทำงานผิดปกติ ABS จะหยุดทำงานและไฟเตือน
ABS บนแผงหน�าป�ดจะสว�างขึ้น ซ่ึงระบบเบรกจะทำงาน
เป�นปกติ แต�ไม�มีการช�วยป�องกันล�อล็อก ถ�าไฟเตือน ABS
สว�างขึ้นขณะทำการทดสอบตัวเองหรือขณะขับขี่ ให�นำรถ
ไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ

การทำงานปกติ
D23A131129-6AE7A07C-6596-439E-A05B-643D6BD02DAA

ABS ทำงานที่ความเร็วมากกว�า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 ไมล�/ชม.) ความเร็วจะแตกต�างกันไปตามสภาพถนน

เม่ือ ABS รู�สึกว�าล�อใดล�อหนึ่งหรือมากกว�ากำลังจะล็อก
อุปกรณ�ควบคุมการทำงานจะทำงานทันทีและปล�อยแรงดัน
ไฮดรอลิก การทำเช�นนั้นจะคล�ายกับการย้ำเบรก ท�านอาจ
รู�สึกถึงแรงส่ันสะเทือนท่ีแป�นเบรก และได�ยินเสียงจากใต�

ฝากระโปรงหน�า หรือรู� ถึงแรงส่ันสะเทือนจากอุปกรณ�
ควบคุมการทำงาน ขณะที่อุปกรณ�กำลังทำงานอยู� ซึ่งเป�น
เ ร่ือง ปกติ และ แสดง ว�า ABS กำลัง ทำงาน ได� อย�าง
เหมาะสม อย�างไรก็ตาม แรงสั่นสะเทือนดังกล�าวอาจแสดง
ว�าสภาพถนนเป�นอันตราย และต�องใช�ความระมัดระวังเป�น
พิเศษในขณะขับขี่

Condition:
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D23A131129-3379387A-C03F-4BBD-9228-95DD384B5AEF

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
เวลาสั้น ๆ ก็ตาม

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือสัตว�เล้ียงอยู�ในรถตามลำพัง

. ห�ามทิ้งสิ่งของมีค�าไว�ในรถ ให�นำสิ่งของมีค�าติดตัวไว�
เสมอ

. ห�ามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไว�ในรถ

. ห�ามทิ้งส่ิงของไว�บนราวหลังคา ให�นำส่ิงของบนราว
หลังคามาเก็บในรถยนต�และล็อกรถให�เรียบร�อย

. ห�ามเก็บกุญแจสำรองไว�ในรถ

D23A131129-34C6DF68-5354-4435-AB7D-D60EC96708E9

คำเตือน:

. ไม�ว�าในสภาพใด ให�ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง
เร�งและลดความเร็วอย�างระมัดระวัง ถ�าเร�ง หรือ
ลดความเร็วเร็วเกินไป ล�อที่ ขับเคลื่อนจะย่ิงไม�
เกาะถนน

. เผื่อระยะหยุดให�มากข้ึนเมื่อขับขี่ขณะอากาศ
หนาว ควรเริ่มเบรกเร็วกว�าขณะขับข่ีบนถนนที่
แห�ง

. บนถนนที่ลื่น ให�อยู�ห�างจากรถคันหน�าให�มากขึ้น

. น้ำแข็งเป�ยก (08C, 328F และฝนที่แข็งตัว) หิมะ
ที่เย็นมากและน้ำแข็งจะลื่น และทำให�ขับรถได�
ยากมาก รถยนต�จะ เกาะถนนน�อยลงมากใน
สภาพดังกล�าว พยายามหลีกเลี่ยงการขับขี่บน
น้ำแข็งเป�ยกจนกว�าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ
ทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่เป�นน้ำแข็งชัดเจน) จุดเหล�านี้
จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม�โดนแสงแดด หาก
เห็นพ้ืนผิวน้ำแข็งที่อยู�ข�างหน�า ให�เบรกก�อนจะ
ขับไปถึง พยายามอย�าเบรกขณะอยู�บนพ้ืนผิว
น้ำแข็ง และหลีก เลี่ยงการ บังคับ เลี้ยว อย�าง
กะทันหัน

. ห�ามใช�การควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนถนนลื่น

. หิมะอาจอุดก�าซไอเสียให�อยู�ใต�ท�องรถของท�าน
ได� กำจัดหิมะไม�ให�ไปอุดท�อไอเสียและรอบ ๆ ตัว
รถ

แบตเตอรี่
D23A131129-62AD019A-9B73-44D9-BF40-E02A5FC76E8A

ถ�าไม�ได�ชาร�จไฟแบตเตอรี่ให�เต็มในสภาพอากาศหนาวจัด
น้ำกรดแบตเตอร่ีอาจแข็ง และทำให�แบตเตอร่ีเสียหายได�
เพื่อให�สามารถใช� งานได�อย�าง เต็มประสิทธิภาพ ควร
ตรวจสอบแบตเตอร่ีอย�างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียด
โปรด ด ู ที่ “แบตเตอรี่ ” (หน�า 8-18) ใน ค ู�มือ เล�ม นี้

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
D23A131129-AEA45FD1-54DC-4FE8-B96C-3C06886FFCF2

ถ�าต�องจอดรถไว�ข�างนอกโดยไม�มีสารป�องกันการแข็งตัว
ให�ถ�ายระบบหล�อเย็นรวมถึงเสื้อสูบ เติมใหม�ก�อนใช�งาน
รถยนต� สำหรับ รายละเอียด โปรดดู ท่ี “การ เปลี่ยน
น้ำ หล�อ เย็น เคร่ืองยนต�” (หน�า 8-7) ใน ค ู�มือ เล�ม นี้

อุปกรณ�ยาง
D23A131129-47960355-89A2-4CC5-BB66-23F707B17A61

1. หากติดต้ังยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล�อหน�า/หลังของ
รถยนต�แล�ว ล�อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก โครงสร�าง
และประเภท (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือ
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�ในบางประเทศ เขต หรือรัฐ
จะไม�อนุญาตให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฎหมาย
ท�อง ถ่ิน รัฐ หรือ เขตก�อน ติดตั้ง ยางที่ มี สตัทฝ�ง

ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะ
แบบมีสตัทฝ�ง บนพื้นผิวที่เป�ยกหรือแห�ง อาจแย�
กว�ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

4. สามารถใช�โซ�พันล�อได�ถ�าต�องการ ให�แน�ใจว�าโซ�มี
ขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้งตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิต ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตยางแนะนำให�ใช� เพื่อให�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-33

ความปลอดภัยของรถยนต� การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น

Condition:
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5-34 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

แน�ใจว�าโซ� รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�าน ท่ี
ปล�อยไว�ให�แน�น หรือถอดออกเพ่ือป�องกันไม�ให�ฟาด
โดนบังโคลนหรือใต�ท�องรถ นอกจากนั้น ควรลด
ความเร็วในการขับ ไม�เช�นนั้น รถของท�านอาจได�รับ
ความเสียหาย และ/หรืออาจส�งผลกระทบอย�างมาก
ต�อการบังคับและสมรรถนะของรถยนต�ได�

อุปกรณ�พิเศษสำหรับใช�ในฤดูหนาว
D23A131129-FFB9E7B0-B2EB-4567-8659-49F951A54F88

แนะนำให�เตรียมอุปกรณ�ต�อไปนี้ไว�ในรถในช�วงฤดูหนาว:

. ที่ขูดหรือแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็งและหิมะ
ออกจากหน�าต�าง

. แผ�นไม�ที่เรียบและแข็งแรงสำหรับวางรองใต�แม�แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต�ออกจากกองหิมะ

เบรกมือ
D23A131129-511E41D9-29DF-41C3-B25D-2BDE4996FC30

เมื่อจอดรถในพื้นที่ที่อุณหภูมิภายนอกต่ำกว�า 08C (328F)
ห�ามเข�าเบรกมือเพ่ือป�องกันไม�ให�แข็ง เพ่ือการจอดอย�าง
ปลอดภัย:

. ให� คัน เกียร� อย ู� ท่ี ตำแหน�ง “P” (จอด) (ร ุ�น เกียร�
อัตโนมัติ)

. ให�คันเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง “1” (เกียร� 1) หรือ “R”
(ถอยหลัง) (รุ�นเกียร�ธรรมดา)

. บล็อกล�อให�แน�นหนา

การป�องกันสนิม
D23A131129-D5D7F310-073E-4924-913D-1CBFB66C7D76

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธิ์กัดกร�อนอย�าง
มาก และจะ เร�งการ เกิดสนิมและการ เส่ือมสภาพของ
ชิ้นส�วนใต�ตัวถังรถ เช�น ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเชื้อเพลิง
และเบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะ ๆ
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การป�องกันสนิม”
(หน�า 7-5) ของคู�มือเล�มนี้

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป�นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

Condition:
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6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

D23A131129-885105FE-6415-47AD-942A-9FA3F32FC607

SIC2574

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได�ไม� ว�าสวิตช�
กุญแจจะอยู�ในตำแหน�งใดก็ตาม ยกเว�นเมื่อแบตเตอรี่ไฟ
หมด

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินใช�เพื่อเตือนคนขับในรถคันอื่น เมื่อ
ท� าน ต�อง หย ุด ห รือ จอด รถ ใน สถานการณ� ฉ ุก เฉิน

เม่ือกดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟสัญญาณไฟเล้ียวทุก
ดวงจะกะพริบ สำหรับการป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให�กดสวิตช�
ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง

D23A131129-087AADF5-1581-4F56-80C8-BA3D0364B3C2

ถ� า ยาง แบน ให� ปฏิบั ติ ตาม คำ แนะนำ ใน หมวด นี้

การหยุดรถยนต�
D23A131129-A2E722CC-0CAB-45A9-ACC2-8497528C2144

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าเข�าเบรกมือจนสุดแล�ว

. ให� แน�ใจว�า เล่ือนคัน เกียร� ไป ท่ีตำแหน�ง “P”
(จอด) (รุ�นเกียร�อัตโนมัติ)

. ให� แน�ใจว�า เลื่อน คัน เกียร� ไป ท่ีตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง) (รุ�นเกียร�ธรรมดา)

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�ารถจอดอยู�บนทางลาดเอียง มี
น้ำแข็งหรือบริเวณที่ลื่น ซ่ึงอาจเกิดอันตรายได�

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�าจอดรถอยู�ในบริเวณที่มี
การจราจรแออัด ให� เรียกช�างผู� เชี่ยวชาญมา
ทำการช�วยเหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. จอดรถบนพื้นราบ

4. เข�าเบรกมือ

5. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ:

เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

รุ�นเกียร�ธรรมดา:

เลื่อน คัน เกียร� ไป ท่ี ตำแหน�ง “R” (ถอย หลัง)

6. ดับเครื่องยนต�

7. เป�ดฝากระโปรงหน�า:
. เพื่อเป�นสัญญาณเตือนรถคันอื่น
. เพ่ือให� สัญญาณแก�ช�างผู� เชี่ยวชาญท่ี เรียกมา

8. ให�ผู� โดยสารทั้งหมดออกนอกตัวรถ และ ยืนใน ท่ี
ปลอดภัย ห� าง จาก ตั ว รถ และ เส�น ทาง จราจร

การเตรียมเครื่องมือ
D23A131129-BC4D90AB-D2B2-4090-83D6-630B975EA744

สำหรับรุ�นคิงแค็บ
GUID-403F3377-8443-43D1-A93A-4094FC516FE9

รุ�นที่ไม�ติดตั้งเบาะนั่งเสริม:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

SCE0669

ช�องเก็บเคร่ืองมืออยู� ในชั้นด�านหลังเบาะ น่ังด�านหน�า

เป�ดฝาช�องเก็บเครื่องมือและนำแม�แรงและเครื่องมือที่
จำเป�นออกมา

รุ�นที่ติดตั้งเบาะนั่งเสริม:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVE0236X

แม� แ ร ง แล ะ เค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ อย ู� ใ ต� เ บ า ะ นั่ ง เ ส ริ ม

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน

Condition:
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สำหรับรุ�นดับเบิลแค็ป
GUID-42F0F455-EA59-4AF8-ABA8-40D7ABA1E2D8

ช�องเก็บเครื่องมืออยู�ใต�เบาะนั่งด�านหลัง

JVE0201X

JVE0202X

1. พับเบาะนั่งด�านหลังขึ้น ① และถอดฝาช�องเก็บเครื่อง
มือ ②

2. นำแม�แรงและเครื่องมือที่จำเป�นออกมา

สำหรับรุ�นซิงเกิลแค็ป
GUID-C731C0AE-0AAD-4548-AFD2-4228FD45D752

JVR0417X

ช� อ ง เ ก็ บ เ ค รื่ อ ง มื อ อ ย ู� ห ลั ง เ บ า ะ น่ั ง ด� า น หน� า

1. ดึงก�าน Ⓐ ข้ึนแล�วเอนเบาะน่ังผู�โดยสารด�านหน�า

2. นำแม�แรงและเครื่องมือที่จำเป�นออกมา

การถอดยางอะไหล�
GUID-40F76BEC-AF3F-4F5D-8B66-A0E091B1DB98

SCE0514
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6-4 ในกรณีฉุกเฉิน

หาช�องรูปวงรีท่ีอยู�ใต�ส�วนกลางของฝาท�าย (ถ�ามีติดต้ัง)
หรือใต�แผ�นป�ายทะเบียน สอดปลายด�านตัว T ของด�าม
แม�แรงผ�านช�อง และตรงไปยังที่หมุนยางอะไหล�ที่ติดตั้งอยู�
ข�างบนยางอะไหล�

ให�ปลายด�ามแม�แรงรูปตัว T เข�าไปในช�องรูปตัว T ของท่ี
หมุนยางอะไหล�และหมุนด�ามแม�แรงทวนเข็มนาฬิกา ③
เพื่อนำยางอะไหล�ลง

เมื่อยางอะไหล�ลงมาจนสุด ④ เอื้อมเข�าไปใต�ท�องรถและ
ถอดโซ�ยึด ค�อย ๆ เลื่อนยางออกมาจากใต�ท�ายรถอย�าง
ระมัดระวัง

SCE0982

ข�อควรระวัง:

เมื่อเก็บล�อรถ ให�แน�ใจว�ายึดล�อรถในแนวนอน การยึด
ล�อในตำแหน�งที่เอียงดังรูปอาจทำให�ยางหลุดหลวม
และหล�นลงมาขณะขับรถ นำล�อลงแตะพื้นอีกครั้งและ
ให�แน�ใจว�าท่ี เก่ียวยางอะไหล�ติด ต้ังอย�างถูกต�อง
แขวนล�ออีกคร้ังโดยให�แน�ใจว�าล�อถูกแขวนเอาไว�ใน
แ น ว น อ น จ า ก น้ั น จึ ง ห ม ุ น ล� อ เ ก็ บ เ ข� า ที่

การบล็อกล�อ
D23A131129-8395098A-ABB8-49F8-B42E-63A3D5E2646F

MCE0001D

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าได�บล็อกล�อแน�นแล�ว เพ่ือป�องกันไม�ให�รถ
เคลื่อนที่ซึ่งอาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด�านหน�าและด�านหลังของล�อ
ท่ีอยู�ตรงข�ามกับยางเส�นที่แบนตามแนวทแยงมุม Ⓐ เพ่ือ
ป�องกัน ไม� ให� รถ เคลื่อนท่ี เมื่อ ถ ูก ยกขึ้น ด�วย แม�แรง

การถอดยาง
D23A131129-243FE501-4417-4A86-9000-0AD1EFFC2758

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านและปฏิบัติตามคำแนะนำใน
หมวดนี้

. ห�ามมุดเข�าใต�ท�องรถขณะที่ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง

. ห�ามใช�แม�แรงอื่นที่ไม�ได�ให�มากับรถ

. แม�แรงที่ ให� มา กับ รถ ได� รับ การออกแบบ ให�
สามารถยกรถของท�านขึ้นได� เมื่อต�องการเปลี่ยน
ยางเท�านั้น

. ห�ามยกรถตรงจุดอื่นที่ ไม�ใช� จ ุดขึ้นแม�แรงที่
กำหนดไว�

. ห�ามยกรถสูงเกินความจำเป�น

. ห�ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต�แม�แรง

. ห�ามสตาร�ทเคร่ืองยนต�หรือให�เคร่ืองยนต�ทำงาน
ขณะที่ รถอยู� บนแม�แรง รถอาจ เคลื่อนอย�าง
กะทันหันและอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามมีผู�โดยสารอยู�บนรถขณะที่ยางไม�ได�อยู�ติด
พื้น

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านแผ�นป�ายคำเตือนที่ติดอยู�บน
แม�แรงก�อนใช�งาน

Condition:
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การถอดฝาครอบล�อ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-71466F87-BE6E-4E8D-9686-2A7159A72757

SCE0139H

ถอด ฝา ครอบ ล�อ ตรง กลาง ① ดัง ที่ แสดง ใน ภาพ

การยกรถขึ้นด�วยแม�แรง
D23A131129-57F60746-7772-477C-8E66-ABC596D11CC3

JVE0212X

สำหรับรุ�นที่มีระบบรองรับแบบแหนบ
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6-6 ในกรณีฉุกเฉิน

JVE0231X

สำหรับรุ�นที่มีระบบรองรับแบบสปริง
① สำหรับล�อหน�า
② สำหรับล�อหลัง
1. วางแม�แรงใต�จุดขึ้นแม�แรงโดยตรง ① ② ดังที่แสดง

ในภาพ

ควรวางแม�แรงไว�บนพื้นแข็ง
2. คลายน็อตล�อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง

หรือสองรอบ โดยใช�ประแจขันน็อตล�อ

ห�ามถอดน็อตล�อออกจนกว�ายางจะลอยพ�นจาก
พื้น NCE130

3. ติ ด ต้ั ง ด� า ม แ ม� แ ร ง เ ข� า กั บ แ ม� แ ร ง ดั ง ร ู ป

4. ค�อย ๆ ยกรถขึ้นจนกระทั่งได�ระยะห�างระหว�างยางกับ
พื้น

5. สำหรับการยกรถขึ้น ให�จับด�ามหมุนแม�แรงและก�านต�อ
เอาไว�ด�วยมือท้ังสองข�างอย�างมั่นคง แล�วหมุนด�าม
หมุนแม�แรง

การถอดยาง
D23A131129-066AD6B2-BA09-42A4-85B3-B5EF13C4DC91

1. ถอดน็อตล�อ

2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข�อควรระวัง:

ยางจะมีน้ำหนักมาก ให�แน�ใจว�าเท�าของท�านพักอยู�
พ�นจากยาง และ ใช� ถ ุงมือตามความจำ เป�น เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล�
D23A131129-6B745FBE-4633-46DD-8F1C-63F78926B25C

JVE0208X

คำเตือน:

. ห�ามใช�น็อตล�อที่ไม�ได�ให�มากับรถของท�าน น็อต
ล�อที่ ไม�ถูกต�องหรือขันไม�แน�น อาจทำให�ล�อ
หลวมหรือหลุดออกมา ซ่ึงทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล�อหรือ
น็อตล�อ เนื่องจากจะทำให�น็อตล�อลื่นหลวม

1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
ระหว�างล�อกับดุมล�อ

Condition:
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2. ค�อย ๆ ใส�ยางอะไหล�เข�าที่ แล�วขันน็อตล�อด�วยนิ้วมือ
ของท�าน ตรวจสอบว�าน็อตล�อทุกตัวสัมผัสกับพ้ืนผิว
ล�อในแนวนอน

3. ขันน็อตล�อสลับ กันตามลำดับ และขันให� น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันตามภาพประกอบ (① - ⑥) มากกว�า 2
ครั้ง โดยการใช� ประแจขัน น็อตล�อจนกระทั่ง แน�น

4. ลดระดับรถลงช�า ๆ จนยางสัมผัสกับพื้น

5. ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยประแจขันน็อตล�อตามลำดับท่ี
แสดงอยู�ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล�อด�วยประแจขันน็อตล�อตามแรงบิดที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล�อ:
133 N·m (13.6 kg-m, 98 ft-lb)

น็อตล�อต�องได�รับการขันแน�นด�วยแรงบิดที่กำหนดอยู�
เสมอ ขอแนะนำให�ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยแรงบิดที่
กำหนดทุกครั้งที่เข�ารับบริการเปลี่ยนถ�ายน้ำมันตาม
ช�วงเวลา

คำเตือน:

ขันน็อตล�อให�แน�นอีกคร้ัง เมื่อขับรถยนต�เป�นระยะ
ทาง 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงเม่ือยางแบน
ฯลฯ)

การจัดเก็บยางที่ได�รับความเสียหายและ
เครื่องมือ

D23A131129-ADE46C5C-5C07-4076-AF08-8049224EE449

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าได�เก็บยาง แม�แรง และเครื่องมือเข�าที่
หลังจากใช�งาน เนื่องจากของเหล�าน้ีอาจพุ�งออกมา
จนเกิดอันตรายในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดรถ
กะทันหัน

เก็บยางท่ีเสียหาย แม�แรง และเคร่ืองมือให�เรียบร�อยใน
พ้ืนที่ จัด เก็บในลำดับกลับ กัน กับการถอด (โปรดดูที่
“การเตรียมเครื่องมือ” (หน�า 6-2) และ “การถอดยาง
อะไหล�” (หน�า 6-3))

D23A131129-EE3D792C-AD0C-46DF-9465-D06434453F20

คำเตือน:

. การพ�วงสตาร�ทที่ไม�ถูกต�องจะทำให�แบตเตอรี่
ระเบิดได� การระเบิดของแบตเตอร่ีอาจทำให�ได�
รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� และยังอาจ
ทำให�รถเสียหายได� ให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตาม
คำแนะนำในหมวดนี้

. บริเวณโดยรอบแบตเตอร่ีจะมีก�าซไฮโดรเจนที่
ไวไฟอยู�ตลอดเวลา ระมัดระวังไม�ให�เกิด
ประกาย ไฟ หรือ เปลว ไฟ บริ เวณ แบตเตอรี่

. ให�สวมแว�นตานิรภัย และถอดแหวน กำไลข�อมือ
และเครื่องประดับอื่น ๆ เมื่อทำงานกับหรือใกล�กับ
แบตเตอรี่

. ห�ามชะโงกหน�าหรือเท�าแขนบนแบตเตอร่ีขณะ
พ�วงสตาร�ท

. ระวัง ไม� ให� น้ำกรดแบตเตอรี่ กระเด็น โดนตา
ผิวหนัง เส้ือผ�า หรือสีรถ น้ำกรดแบตเตอร่ีเป�น
กรดซัลฟูริกท่ีมีฤทธ์ิกัดกร�อน ซึ่งทำให�เกิดการ
ไหม�พองอย�างรุนแรงขึ้นได� ถ�าโดนน้ำกรด ให�รีบ
ล� า ง บ ริ เ วณ ที่ โ ดน ด� ว ย น้ ำ ม าก ๆ ทั นที

. เก็บแบตเตอรี่ให�ห�างมือเด็ก

. แบตเตอร่ีที่จะใช�พ�วงต�องมีแรงเคลื่อนไฟฟ�า 12
โวลต� การใช�แบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ�าไม�
ถ ูก ต�อง จะ ทำให� รถ ของ ท� าน เ สีย หาย ได�

. ห�ามพยายามพ�วงสตาร�ทแบตเตอรี่ที่หมดไฟแล�ว
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและทำให�ได�รับ
บาดเจ็บรุนแรง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-7
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JVE0232X

เครื่องยนต�รุ�น QR25DE

Condition:
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JVE0235X

เครื่องยนต�รุ�น YD25DDTi
1. ถ�าแบตเตอร่ีที่ใช�พ�วงอยู�ในรถอีกคันหน่ึง Ⓐ ให�จอด

รถ Ⓐ และ Ⓑ โดยให�แบตเตอรี่ของทั้งสองคันอยู�
ใกล�กัน

ข�อควรระวัง:

. อย�าให�รถทั้งสองคันแตะกัน

. หากแบตเตอรี่รถ Ⓑ ที่มีระะบบกุญแจอัจฉริยะไฟ
หมด พวงมาลัยจะล็อกและไม�สามารถหมุนได�
ขณะสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” จ�ายไฟ

โดย ใช� สายพ�วง ก�อน กด สวิตช� ก ุญแจ ไปที่
ตำแหน�งใด ๆ นอกจากตำแหน�ง “OFF” และก�อน
ปลดพวงมาลัย

2. เข�าเบรกมือ

3. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT):

เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

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 )

4. ป�ดการทำงานของระบบไฟฟ�าที่ไม�จำเป�นทั้งหมด (ไฟ
หน�า ฮีตเตอร� เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ)

5. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

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�าชุบน้ำท่ีบิดจนแห�งหมาดเพ่ือลด
อันตรายจากการระเบิด

8. ต�อสายพ�วงตามลำดับตามภาพ (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
เคลื่อนที่ในห�องเครื่องยนต�

. ให�แน�ใจว�าแคลมป�รัดสายพ�วงไม�สัมผัสโดนโลหะ
อื่น ๆ

9. สตาร�ทเคร่ืองยนต�ของรถคันที่ใช�พ�วง Ⓐ และปล�อย
ให�ทำงานสองถึงสามนาที

10. เหยียบคัน เร�งของรถ คันที่ ใช�พ�วง Ⓐ ท่ี ประมาณ
2,000 รอบ/นาที

11. สตาร�ทเครื่องยนต�ของรถคันท่ีใช�แบตเตอรี่หมด Ⓑ
ในแบบปกติ

ข�อควรระวัง:

ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานเกินกว�า 10 วินาที ถ�า
เคร่ืองยนต�ยังสตาร�ทไม� ติด ให�สวิตช�กุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “LOCK” แล�วรออย�างน�อย 10 วินาที จาก
นั้นลองสตาร�ทใหม�
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12. หลังจากเครื่องยนต�สตาร�ทติด ค�อย ๆ ปลดสายพ�วง
ตามลำดับตรงกันข�ามกับที่แสดงในภาพประกอบ (④,
③, ②, ①)

13. ดึงผ�าที่ใช�หุ�มแบตเตอร่ีออกแล�วกำจัดทิ้งอย�างถูกวิธี
เนื่องจากอาจเป��อนน้ำกรด

14. ใส�ฝาระบายเข�าที่เดิม ถ�ามีการถอดออก

D23A131129-5CC36DFE-5276-41D3-8217-B03F2712B197

อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�โดยการเข็นรถ

ข�อควรระวัง:

. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT) ไม�สามารถสตาร�ทได�ด�วย
การเข็น การพยายามสตาร�ทโดยการเข็นสตาร�ท
อาจทำให�เกียร�เสียหายได�

. รถรุ�นที่มีเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางไม�ควร
สตาร�ทด�วยการเข็นรถ การพยายามสตาร�ทด�วย
วิธีนี้อาจทำให�เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง
เสียหายได�

. รุ�นท่ีติดตั้งเคร่ืองฟอกไอเสียออกซิเดชันดีเซล
(Diesel Oxidation Catalyst) ไม�ควรสตาร�ท
ด�วยการเข็น การพยายามสตาร�ทโดยการเข็น
สตาร�ทอาจทำให�เครื่องฟอกไอเสียเสียหายได�

. อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยการลากจูง
เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด รถอาจกระชากไป
ข�างหน�าทำให�รถพุ�งไปชนกับรถที่ทำการลากจูง

D23A131129-7014DDE8-5D3E-42F2-96D2-FBBBE965DF8F

คำเตือน:

. ห�ามขับรถต�อ ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูง
ผิดปกติ การทำเช�น น้ันอาจทำให� เครื่องยนต�
เ สี ย ห า ย แ ล ะ / ห รื อ เ กิ ด ไฟ ไหม� ร ถ ไ ด�

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอน้ำพุ�งออกมา

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็น
ในขณะที่เครื่องยนต�ยังร�อน ถ�าเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำ
หรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็นในขณะที่เครื่องยนต�ยัง
ร�อนอยู� น้ำร�อนจะถูกดันพุ�งออกมา ซึ่งอาจจะลวก
พองหรือบาดเจ็บรุนแรงได�

. ถ�า มี ไอ น้ำ หรือ น้ำ หล�อ เย็น พ ุ�ง ออก มา จาก
เคร่ืองยนต� ให�ยืนออกห�างจากรถเพื่อไม�ให�ถูก
ลวกพอง

. พัดลมระบายความร�อนสามารถเริ่มทำงานได�ทุก
เมื่อ ถ�าอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นสูงเกินระดับที่กำหนด

. ระมัดระวังไม�ให�มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ�า
สัมผัส โดน หรือหลุด เข�าไปในพัดลมระบาย
ความร�อนหรือสายพาน

ถ�า รถของท�านมีความร�อนสูง ผิดปกติ หรือถ�า ร ู� สึก ว�า
เครื่องยนต�ไม�มีกำลัง ได�ยินเสียงผิดปกติ ฯลฯ ให�ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. เข�าเบรกมือ

4. รุ�นเกียร�อัตโนมัติ:

เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

รุ�นเกียร�ธรรมดา:

เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

การเข็นสตาร�ท ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ

Condition:
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อย�าดับเครื่องยนต�
5. เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

6. ป�ดเครื่องปรับอากาศ ตั้งการควบคุมอุณหภูมิไปที่ร�อน
สุด และเป�ดการควบคุมพัดลมไปท่ีความเร็วสูงสุด

7. ออกจากรถ

8. ตรวจสอบด�วยตา เปล�าและฟ�งดู ว�า มี ไอ น้ำ 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�วยตาเปล�าดูว�าพัดลมระบายความร�อน
ทำงานอยู�หรือไม�

11. ตรวจสอบด�วยตาเปล�าดูหม�อน้ำและท�อยางต�าง ๆ
เพื่อหารอยรั่วซึม ถ�าพัดลมระบายความร�อนไม�ทำงาน
หรือ มี น้ำ หล�อ เย็น รั่ ว ออก มา ให� ดับ เคร่ืองยนต�

12. หลัง จาก เครื่องยนต� เย็น ลง ให� ตรวจ สอบ ระดับ
น้ำหล�อเย็นในถังพัก ขณะเครื่องยนต�ทำงานอยู� ห�าม
เป�ดฝาป�ดหม�อ น้ำหรือฝา ถังพักน้ำหล�อ เย็น

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�อมแซมที่ศูนย�บริการนิสสัน

D23A131129-48D6CD00-C971-4287-BB64-52A307F3A2EC

เม่ือต�องลากจูงรถ ต�องปฏิบัติตามข�อกำหนดของท�องถ่ิน
ในการลากจูง อุปกรณ�ลากจูงที่ไม�ถูกต�องอาจทำให�รถของ
ท�านเสียหายได� นิสสันขอแนะนำให�เรียกช�างผู�เชี่ยวชาญ
มาทำการลากรถของท�าน เพ่ือให�มั่นใจว�ารถถูกลากอย�าง
ถูกวิธี และเพ่ือป�องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับรถ
ของท�าน และควรแนะนำให�ช�างผู�เชี่ยวชาญได�อ�านข�อควร
ระวังต�อไปนี้

ข�อควรระวังสำหรับการลากจูงรถ
D23A131129-4F55A07C-277A-4C61-959B-DA70C4B44F55

. ให�แน�ใจว�าเกียร� ระบบพวงมาลัย และระบบส�งกำลังอยู�
ในสภาพที่พร�อมทำงานก�อนทำการลากจูง ถ�ามีระบบ
ใดระบบหนึ่งเสียหาย ต�องลากรถโดยใช�ดอลลี่หรือยก
รถ ขึ้ น ทั้ ง คัน (ร ุ� น ขับ เค ล่ือน สอง ล�อ (2WD))

. นิสสันแนะนำให�ลากรถโดยยกล�อขับเคลื่อนให�พ�นจาก
พื้น (รุ�นขับเคลื่อนสองล�อ (2WD))

. ล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ

. ห�ามลากจูงรถยนต�รุ�นขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) ในขณะ
ท่ีล�อใดล�อหน่ึงยังอยู�บนพื้นเนื่องจากอาจทำให�ระบบ
ส�งกำลังเสียหายมากและมีค�าใช�จ�ายในการซ�อมสูง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-11

การลากจูงรถยนต�
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6-12 ในกรณีฉุกเฉิน

คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
D23A131129-CBEEFF0E-FEE6-4F26-8119-94C66A048852

การลากจูงรถยนต�รุ�นขับเคลื่อนสองล�อ (2WD)
GUID-85A702C6-3335-4346-81CB-D3DE1DE0D8E3

SCE0185

แบบให�ล�อหน�าสัมผัสพื้นถนน:
1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง "ON" และป�ดอุปกรณ�

เสริมทั้งหมด

2. ยึดพวงมาลัยในตำแหน�งตั้งตรงให�แน�นด�วยเชือกหรือ
อุปกรณ�ที่คล�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. ปล�อยเบรกมือ

5. ล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ

แบบให�ล�อหลังสัมผัสพื้นถนน:

นิสสันแนะนำให�ใช�ดอลล่ีสำหรับลากจูงที่ล�อหลังเมื่อต�อง
ลาก จ ูง รถ หรือ ยก รถ ขึ้น ท้ัง คัน ดัง ที่ แสดง ใน ภาพ

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากจูงรถรุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT) โดยท่ีล�อหลัง
สัมผัสพื้นถนน เนื่องจากจะทำให�เกียร�เสียหายมาก
และมีค�าใช�จ�ายในการซ�อมสูง

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

ถ�าต�องลากจูงรถเกียร� MT ขณะที่ล�อหลังอยู�บนพื้นถนน ให�
ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้

ข�อควรระวัง:

โปรดสังเกตข�อกำหนดความเร็วในการลากจูงและ
ระยะทางดังต�อไปนี้

. ความเร็ว: ต่ำกว�า 50 กม./ชม. (30 ไมล�/ชม.)

. ระยะทาง: น�อยกว�า 65 กม. (40 ไมล�)

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง "ON" และป�ดอุปกรณ�
เสริมทั้งหมด

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

3. ปล�อยเบรกมือ

4. ล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ

แบบให�ล�อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน:

นิส สัน แนะนำ ให� ยก รถ ขึ้น ท้ัง คัน ดัง ท่ี แสดง ใน ภาพ

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากจูงรถรุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT) โดยท่ีล�อทั้งสี่
ยังอยู�บนพ้ืนถนน เนื่องจากจะทำให�ระบบส�งกำลัง
เสีย หาย มาก และ มี ค�า ใช� จ� าย ใน การ ซ�อม ส ูง

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

ถ�าต�องลากจูงรถเกียร� MT ขณะที่ล�อทั้งสี่อยู�บนพื้นถนน ให�
ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้

ข�อควรระวัง:

. ห�ามลากจูงรถรุ�นเกียร�ธรรมดา MT แบบถอยหลัง
โดยที่ล�อทั้งสี่ยังอยู�กับพื้นถนน

. โปรดสังเกตข�อกำหนดความเร็วในการลากจูง
และระยะทางดังต�อไปนี้

— ความเร็ว: ต่ำกว�า 50 กม./ชม. (30 ไมล�/
ชม.)

— ระยะทาง: น�อยกว�า 65 กม. (40 ไมล�)

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง "ON" และป�ดอุปกรณ�
เสริมทั้งหมด

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

3. ปล�อยเบรกมือ

Condition:
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การลากจูงรถยนต�รุ�นขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)
D23A131129-82446E9D-DF83-48FB-A6E3-C1573EFAAECB

ACE0705

JVE0209X

นิสสันแนะนำให�ลากรถโดยยกล�อทุกล�อให�พ�นจากพื้นถนน
ดั ง แ ส ด ง ใ น ภ า พ ห รื อ ใ ห� ย ก ร ถ ขึ้ น ทั้ ง คั น

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถยนต�รุ�น 4WD โดยให�ล�อใด ๆ สัมผัสพ้ืน
ถนน เนื่องจากจะทำให�ระบบส�งกำลังเสียหายมากและ
มีค�าใช�จ�ายในการซ�อมสูง

การช�วยเหลือรถที่ติดหล�ม
D23A131129-28A40C0C-F43D-48F6-9AF2-BBDDF72CFE7B

JVE0204X

คำเตือน:

. ห�ามให�ผู�ใดยืนใกล�แนวลากดึงในระหว�างการดึง
รถขึ้นจากหล�ม

. ห�ามเร�งความเร็วจนยางล�อหมุนฟรี เน่ืองจากจะ
ทำให�ยางระเบิดและทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรง
นอกจากนั้น ชิ้นส�วนอื่น ๆ ของรถก็อาจจะร�อนสูง
ผิดปกติและเสียหายได�

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
อาจเสียหายได�

. ใช�ห�วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจากหล�ม
เท�านั้น ห�ามลากจูงรถโดยใช�ห�วงสำหรับลากดึงเพียง
อย�างเดียว

. ห�วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช�ดึงรถ
ออกจากหล�ม ให�ดึงอุปกรณ�ลากดึงรถในแนวตรงจาก
รถเสมอ ห�ามดึงห�วงสำหรับลากดึงในแนวเฉียงกับตัว

ในกรณีฉุกเฉิน 6-13

Condition:
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6-14 ในกรณีฉุกเฉิน

รถ

ข�อควรระวัง:

ค� อย ๆ ดึง ช� า ๆ เพื่ อ ไม� ให� สาย ลาก ดึง ขาด

Condition:



(213,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

7 การดูแลและรักษาสภาพรถ
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7-2 การดูแลและรักษาสภาพรถ

D23A131129-2C1475A6-F2C1-42EF-BC13-19870821EE84

การรักษาสภาพรถให�สวยงามอยู�เสมอน้ันจำเป�นท่ีจะต�อง
ทำการดูแลรักษาอย�างถูกต�องและเหมาะสม

ควรจอดรถภายในโรงรถหรือในบริเวณที่มีหลังคาอยู�เสมอ
เ พ่ือ ลด โอกาส ท่ี จะ เกิด ความ เสีย หาย ขึ้น กับ สี รถ

หากจำเป�นที่จะต�องจอดรถกลางแจ�ง ควรจอดรถในท่ีร�ม
หรือใช�ผ�าคลุมรถ ระมัดระวังไม�ให�ขีดข�วนสีรถจนเป�น
รอยเมื่อทำการคลุมหรือเป�ดผ�าคลุมรถออก

การล�างรถ
D23A131129-52CA2A90-9B93-4E97-985F-079D905A0AAE

ในกรณีต�อไปนี้ ให�ล�างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพสีรถ
ของท�าน:

. หลัง จากฝนตก เนื่องจากฝนกรดอาจทำให� สี รถ
เสียหายได�

. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ
ทำให�รถเป�นสนิมได�

. เมื่อมีสิ่งสกปรกต�าง ๆ เช�น คราบเขม�า มูลนก ยางไม�
ผงโลหะ หรือแมลงติดอยู�บนสีรถ

. เมื่อมีฝุ�นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล�างพ้ืนผิวรถด�วยฟองน้ำท่ีเป�ยกชุ�มโดยใช�น้ำมาก ๆ

2. ทำความสะอาดพ้ืนผิวรถเบา ๆ ให�ท่ัวถึงด�วยสบู�อ�อน
แชมพูล�างรถพิเศษ หรือน้ำยาล�างจานทั่วไป ผสมกับ
น้ำอุ�นที่สะอาด (ห�ามใช�น้ำร�อน)

ข�อควรระวัง:

. ห�ามล�างรถด�วยสบู�ที่มีฤทธิ์แรง ผงซักฟอกเข�ม
ข�น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอย�างอื่น

. ห�ามล�างรถกลางแดดโดยตรง หรือขณะที่ตัวถัง
รถร�อน เนื่องจากสีรถจะเป�นรอยคราบน้ำ

. หลีกเล่ียงการใช�ผ�าที่ มีขนแข็งหรือหยาบ เช�น
ถุงมือล�าง ให� ระมัดระวังขณะท่ีล�าง เอาคราบ
สกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอย�างอ่ืนออก เพื่อไม�
ใ ห� สี ร ถ เ ป� น ร อย ขี ด ข� ว น ห รื อ เ สี ย ห าย

. ล็อกประตูทุกบานก�อนนำรถยนต�เข�าสู�เครื่องล�าง
รถอัตโนมัติ การล็อกประตูช�วยป�องกันฝาป�ดช�อง
เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม�ให�เป�ดออกและเสียหาย

3. ล�างออกให�ทั่วด�วยน้ำสะอาดในปริมาณมาก

4. ใช�ผ�าชามัวร� เป�ยกหมาด ๆ เช็ดรถให�แห�ง โดยไม�
ปล�อยให�มีคราบน้ำหลงเหลืออยู�

เมื่อล�างรถ ให�ระมัดระวังสิ่งเหล�านี้:

. บริเวณภายในหน�าแปลน ข�อต�อและบานพับประตู ฝา
ท�าย และฝากระโปรงหน�า เพราะเป�นส�วนที่ไวต�อเกลือ
ที่ใช�โรยถนน ดังนั้นต�องทำความสะอาดบริเวณเหล�านี้
อยู�เสมอ

. ให�แน�ใจว�ารูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตูไม�
อุดตัน

. ฉีดน้ำล�างใต�ท�องรถและในช�องล�อเพื่อขจัดสิ่งสกปรก
และ/หรือล�างเกลือที่ใช�โรยถนน

การขจัดคราบสกปรกที่เป�นจุด
D23A131129-6D039294-F855-4C03-8E99-80C6C84682C7

ขจัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ำ มัน ฝุ�น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม�ออกจากสีรถให�เร็วท่ีสุด
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดรอยด�างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ�ทำ
ความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน�ายที่ศูนย�บริการนิสสัน หรือ
ร�านค�าจำหน�ายอุปกรณ�ตกแต�งรถยนต�ทั่วไป

การเคลือบเงา
D23A131129-24E6F882-0573-4260-86FB-6F3FA0A23C19

การเคลือบเงาเป�นประจำจะช�วยปกป�องสีรถ และรักษา
สภาพรถให�ดูใหม�เสมอ

หลังจากการเคลือบเงา นิสสันขอแนะนำให�ขจัดคราบสะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เป�นคราบฝ�งแน�น

ศูนย�บริการนิสสันสามารถช�วยท�านเลือกผลิตภัณฑ�เคลือบ
เงาที่เหมาะสมได�

ข�อควรระวัง:

. ล�างรถให�ทั่ว ถึงจนเสร็จเรียบร�อยก�อนลงสาร
เคลือบเงาสีรถ

. ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตที่ ให�มากับ
ผลิตภัณฑ�สารเคลือบเงาเสมอ

. ห�ามใช�สารเคลือบเงาที่มีส�วนผสมของสารขัดสี
สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจไป
ทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

สารขัดหยาบหรือการขัดอย�างรุนแรงบนช้ันเคลือบสีพ้ืน/
เคลือบใส อาจทำให�ชั้นเคลือบสีหมองลงไป หรือมีรอยขัด
วนหลงเหลือเอาไว�

กระจก
D23A131129-5F272933-652F-4477-9808-C6F712A65783

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว�กลางแดดจัดจะทำให�มีคราบหมอง
อยู�บนผิวกระจกซึ่งเป�นเรื่องปกติ ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�า
นุ�มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต�

Condition:
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ใต�ท�องรถ
D23A131129-E8FB3E0B-FA23-415E-AF19-FFD0C0F73D65

ในบริเวณท่ีใช� เกลือที่ ใช�โรยถนนในฤดูหนาว 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
D23A131129-F3433C47-E23B-43DD-9EA7-BC455ABB3E7B

. เมื่อล�างรถ ให�ล�างล�อด�วย เพื่อรักษาให�อยู�ในสภาพดี

. ทำความสะอาดด�านในของล�อเมื่อเปลี่ยนล�อ หรือเมื่อ
ทำความสะอาดด�านล�างของล�อ

. เม่ือล�างล�อรถ ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร�อน

. ตรวจสอบขอบกะทะล�อสม่ำเสมอดูการงอหรือการ
สึกหรอ สิ่งนี้อาจจะทำให�แรงดันลมยางลดลงหรือ
ทำให�ตัวยางเสียหายได�

. นิสสันแนะนำให�ลงสารเคลือบสีกะทะล�อ เพื่อป�องกัน
เกลือที่ใช�โรยถนนในฤดูหนาว

ล�ออลูมินั่มอัลลอย
D23A131129-9208A50C-BAB6-40FD-9E69-1ACA9E664A64

ล�างล�ออย�างสม่ำเสมอด�วยฟองน้ำชุบสบู�อ�อน ๆ โดยเฉพาะ
ระหว�างฤดูหนาวในพื้นที่ที่ใช�เกลือโรย เกลือที่ตกค�างจาก
เกลือท่ีใช�โรยถนนจะทำให�ล�อสีด�าง ถ�าไม�ได�ล�างเป�น
ประจำ

ข�อควรระวัง:

ทำตามขั้นตอนด�านล�างเพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�ล�อสกปรก
หรือสีด�าง:

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป�นกรดหรือ
ด�างรุนแรงทำความสะอาดล�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
D23A131129-A45ADD0A-D2C3-4DE6-9BA8-E87AAE41F658

ทำความสะอาดอยู�เสมอด�วยน้ำยาขัดโครเมียมท่ีไม�มีฤทธิ์
กัดกร�อน เพื่อรักษาความเงางาม

D23A131129-2EB96DB0-EC26-4717-8559-EF1F5A9D89C1

ใช�เครื่องดูดฝุ�นหรือแปรงขนอ�อนขจัดฝุ�นละอองออกจาก
คิ้วขอบตกแต�ง ชิ้นส�วนที่เป�นพลาสติก และเบาะนั่งเป�นครั้ง
คราว เช็ดส�วนที่เป�นไวนิลและหนังด�วยผ�านุ�มท่ีสะอาดชุบ
น้ำสบู�อ�อน แล�วใช�ผ�านุ�มที่แห�งเช็ดทำความสะอาดอีกคร้ัง

ต�องดูแลและทำความสะอาดเป�นประจำเพื่อรักษาสภาพ
ของหนังเอาไว�

ก�อนการใช�น้ำยารักษาเน้ือผ�าใด ๆ ให�อ�านคำแนะนำของ
ผู�ผลิตก�อน น้ำยารักษาเนื้อผ�าบางชนิดจะมีสารเคมี ซึ่งอาจ
ท ำ ใ ห� ผ� า ห ุ� ม เ บ า ะ เ ป� น ร อ ย ด� า ง ห รื อ สี ต ก ไ ด�

ใช�ผ�านุ�มชุบน้ำเปล�าเท�านั้นเช็ดทำความสะอาดฝาเลนส�เกจ
วัดและมาตรวัดต�าง ๆ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันเบนซิน ทินเนอร� หรืออย�างอื่นที่
คล�ายกัน

. เศษฝุ�นอาจกัดกร�อนและทำให�ผิวของหนัง
เสียหายได� จึงควรกำจัดออกทันที ห�ามใช�สบู�
ฟอกหนัง แว็กซ�รถยนต� สารขัด น้ำมัน สารทำ
ความสะอาด สารละลาย ผงซักฟอก หรือสารทำ
ความสะอาดที่มีส�วนประกอบหลักเป�นแอมโมเนีย
เพราะทำให�สภาพพ้ืนผิวตามธรรมชาติของหนัง
เสียหาย

. ห�ามใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�า เว�นแต�จะได�รับ
คำแนะนำจากผู�ผลิต

. ห�ามใช�น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติกเช็ดฝา
เลนส�เกจวัดหรือมาตรวัดต�าง ๆ เนื่องจากอาจ
ทำให�ฝาเลนส�เสียหาย

การดูแลและรักษาสภาพรถ 7-3

การทำความสะอาดภายในรถยนต�

Condition:
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7-4 การดูแลและรักษาสภาพรถ

น้ำหอมปรับอากาศ
D23A131129-FA2A8AC5-49FC-4603-BBED-21B6BEFFA035

น้ำหอมปรับอากาศส�วนมากใช�สารละลายที่อาจส�งผลต�อ
อุปกรณ�ภายในห�องโดยสาร ถ�าใช�งานน้ำหอมปรับอากาศ
ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำต�อไปนี้

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนอาจทำให�เกิดรอยด�าง
อย�างถาวรได�หากสัมผัสกับพ้ืนผิวภายในรถยนต� ให�
ติดน้ำหอมปรับอากาศในบริเวณท่ีห�อยลงอย�างอิสระ
และไม�สัมผัสพื้นผิวภายในของรถยนต�

. น้ำหอมปรับอากาศแบบน้ำมักหนีบอยู� กับช�องลม
ผลิตภัณฑ�เหล�านี้สามารถสร�างความเสียหายและ
ทำให�พื้นผิวภายในรถเกิดรอยด�างเม่ือหยดลงมาโดน
พื้นผิวภายในรถยนต�

ให�อ�านและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตอย�างระมัดระวัง
ก�อนใช�งานน้ำหอมปรับอากาศ

แผ�นรองปูพื้น
D23A131129-1B314048-1190-4006-BB9A-CBB1718218B2

การใช�แผ�นรองปูพื้นแท�ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง) จะช�วยยืด
อายุพรมในรถของท�าน และทำให�ทำความสะอาดภายใน
รถได�ง�ายขึ้น ไม�ว�าท�านจะใช�แผ�นรองแบบใดก็ตาม ให�
แน�ใจว�าแผ�นรองดังกล�าวมีขนาดพอดีกับรถของท�าน และ
วางในตำแหน�งช�องวาง เท�าให� ถูกต�อง เพ่ือไม� ให� ไป
กีดขวางการทำงานของแป�นเหยียบต�าง ๆ ควรดูแลรักษา
แผ�นรองโดยการทำความสะอาดอยู�เสมอ และเปลี่ยนใหม�
ถ�าแผ�นรองสึกหรอมากเกินไป

จุดช�วยจัดตำแหน�งแผ�นรองปูพื้น
D23A131129-22B0FB6B-8E5A-4F97-A6CA-B63DA7A84991

JVA0022X

ตัวอย�าง
รถคันน้ีจะมีตะขอยึดแผ�นรองปูพื้น เพื่อทำหน�าท่ีเป�นจุด
ช�วยจัดตำแหน�งแผ�นรองปูพื้น แผ�นรองปูพื้นของนิสสันได�
รับการออกแบบมาเฉพาะรถรุ�นนี้

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
D23A131129-9761A1A8-C4ED-46D9-9C09-F4950BF5F3CC

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว�กลางแดดจัดจะทำให�มีคราบหมอง
อยู�บนผิวกระจกซึ่งเป�นเรื่องปกติ ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�า
นุ�มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดกระจกด�านใน ห�ามใช�เครื่องมือที่
มีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ�าเชื้อโรคที่มีส�วนผสม
ของคลอรีน อาจจะทำให� ตัวนำ ไฟฟ�า เช�น ส�วน
ประกอบของเสาอากาศวิทยุหรือส�วนประกอบของไล�

ฝ�ากระจกบังลมหลังเสียหาย

เข็มขัดนิรภัย
D23A131129-FE5CC456-C87A-4BAB-BC26-0344E0699D4D

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เข็มขัดนิรภัยที่เป�ยกช้ืนม�วนกลับ
เข�าไปเก็บในชุดดึงกลับ

. ห�ามใช�น้ำยาฟอกย�อมหรือน้ำยาเคมีทำ
ความสะอาด เข็มขัด นิรภัย เน่ืองจากอาจไป
กัดกร� อน สาย เข็มขัด ให� เป�� อย บาง ลง ได�

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด�วยการเช็ดด�วยฟองน้ำชุบน้ำ
สบู�อ�อน

ปล�อยให�เข็มขัดนิรภัยแห�งสนิทในที่ร�มก�อนนำมาใช� (โปรด
ดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8))

Condition:



(217,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

D23A131129-88A6F4F0-C55B-4C54-9334-304853510A3E

ป�จจัยพื้นฐานที่มีส�วนทำให�รถยนต�เป�น
สนิม

D23A131129-68180AEC-B281-4CBA-8800-5C71C7841E52

. ความชื้นสะสมในสิ่งสกปรก และดินทรายตามซอกมุม
ช�องต�าง ๆ และบริเวณอื่น ๆ

. ชั้นผิวสีหรือชั้นเคลือบท่ีกะเทาะลอกหลุดออกไป
เน่ืองจากเศษหินและกรวดหรือการเฉี่ยวชนบนท�อง
ถนน

ป�จจัยด�านสิ่งแวดล�อมอื่น ๆ ที่ส�งผลให�
เกิดสนิม

D23A131129-9F4F2623-2EB3-4361-BD51-00CB2422B44F

ความชื้น
D23A131129-4650C177-5FD9-4D3D-B04A-9C7C7BD90460

ทราย ส่ิงสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพ้ืนด�านในตัวถังรถจะ
เป�นตัวเร�งให�เกิดสนิม พรมปูพื้น/แผ�นรองปูพื้นที่เป�ยกจะไม�
แห�งสนิท ถ�าปล�อยท้ิงไว�ในรถ ดังนั้น จึงควรนำออกมาผึ่ง
ให� แห�ง เ พ่ือ ป�อง กัน ไม� ให� เกิด สนิม ท่ี พ้ืน ตัว ถัง รถ

ความชื้นสัมพัทธ�
D23A131129-4183169E-6E23-4B79-9D33-52C71E1DE663

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ�สูงจะทำให�เกิดสนิมได�เร็วขึ้น

อุณหภูมิ
D23A131129-E477FDFB-4836-4774-8832-6318E7E4B86B

อุณหภูมิสูงจะเร�งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิ้นส�วนที่
ไม�ได�รับการระบายอากาศที่ดี

นอกจากนี้ รถจะเป�นสนิมได�ง�ายในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิใกล�
จุดเยือกแข็ง

มลภาวะทางอากาศ
D23A131129-05B60743-6EE4-46A4-BAF5-B6871C45413F

มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเลหรือเกลือท่ีใช�โรยถนนจะเร�งให�เกิดสนิมเร็วขึ้น
เกลือท่ีใช�โรยถนนจะทำให�พ้ืนผิวของสีละลายเร็วขึ้นเช�น
กัน

เพื่อป�องกันรถของท�านไม�ให�เกิดสนิม
D23A131129-3347F399-5EAD-40C8-8FE4-20C72DDAD308

. ให�ล�างรถให�สะอาดและเคลือบเงารถบ�อย ๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู�เสมอ ถ�าพบรอยชำรุด
ให�รีบซ�อมโดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม�ให�รูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตู
อุดตันเพื่อป�องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย สิ่งสกปรก หรือเกลือที่สะสมอยู�ใต�ท�อง
รถ ถ�าพบให�ล�างออกด�วยน้ำโดยเร็วที่สุด

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�สายยางฉีดน้ำล�างทำความสะอาดสิ่ง
สกปรก ทราย หรือเศษดินจากห�องโดยสาร ทำ
ความ สะอาด สิ่ ง สกปรก ด�วย เค ร่ือง ด ูด ฝุ�น

. ห�ามปล�อยให�มีน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ สัมผัสโดน
อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ภายในรถ เนื่องจากจะ
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�นระยะ ๆ

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป�นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

การดูแลและรักษาสภาพรถ 7-5

การป�องกันสนิม

Condition:
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D23A131129-657BA42B-68B2-4D12-884F-7E07F3608FAD

อย�างไรก็ตาม การบำรุงรักษาทั่วไปและประจำวันบางอย�าง
ยังเป�นส่ิงจำเป�น เพื่อบำรุงรักษาสภาพกลไกที่ดีของรถ
ท�าน รวมท้ังประสิทธิภาพของเครื่องยนต�และการปล�อย
ไอเสีย

ซึ่งเป�นความรับผิดชอบของเจ�าของรถที่จะต�องทำการ
บำร ุง รักษา ท้ัง แบบ ท่ัวไป และ แบบ เฉพาะ เจาะจง

และเนื่องจากท�านเป�นเจ�าของรถ ท�านจึงเป�นเพียงคนเดียว
ท่ีสามารถแน�ใจได�ว�ารถได�รับการดูแลรักษาอย�างถูกต�อง

การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
D23A131129-8776E2C4-F455-4EC7-8E9C-884C20BF1210

เพื่อความสะดวกสบายของท�าน การบำรุง รักษาตาม
กำหนดเวลาท่ีจำเป�นต�องทำจะมีรายการแจ�ง และอธิบาย
อยู�ในสมุดคู�มือข�อมูลการรับประกันและคู�มือการบำรุงรักษา
อีกเล�มหนึ่ง ท�านต�องปฎิบัติตามคู�มือเล�มนั้นเพื่อให�แน�ใจว�า
รถของท�านได�รับการบำรุงรักษาที่จำเป�นตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
D23A131129-49F086AD-E54B-4B05-AA60-0FCEA79B6754

การบำรุง รักษา ท่ัวไปจะรวมไปถึง ส่ิง ท่ีควรได� รับการ
ตรวจสอบทุก ๆ วันท่ีมีการใช�รถ ซ่ึงเป�นส่ิงจำเป�นท่ีจะ
ทำให�รถของท�านทำงานเป�นปกติได�อย�างต�อเนื่อง โดย
เป�นความรับผิดชอบของท�านท่ีจะทำตามขั้นตอนเหล�านี้
เป�นประจำตามที่กำหนดไว�

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ัวไปนี้ไม�จำเป�นต�องใช�
ทักษะทางช�างสูง และใช�เครื่องมือรถท่ัวไปเพียงไม�ก่ีช้ิน
เท�านั้น

ท�านสามารถทำการตรวจสอบเหล�านี้ได�ด�วยตัวเองหรือ
เรียกช�างผู�เชี่ยวชาญ หรือให�ศูนย�บริการนิสสันดำเนินการ
ตามที่ท�านต�องการ

สถานที่เข�ารับบริการ
D23A131129-A0CE9CE4-E7F2-479F-B6EC-ABBE69B3FC4A

ถ�ารถของท�านต�องเข�ารับบริการเพื่อบำรุงรักษา หรือมี
การทำงานที่ผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน เพื่อ
ตรวจสอบและปรับแต�งระบบ

D23A131129-B5A92B6E-ED44-4375-86B5-6618C49C8921

ในระหว�างการใช�รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษาทั่วไป
เป�นประจำตามที่กำหนดไว�ในบทนี้ ถ�าพบเสียง การส่ัน
หรือกลิ่นผิดปกติ ให�ตรวจหาสาเหตุหรือให�ศูนย�บริการ
นิสสันดำเนินการตรวจสอบทันที นอกจากนี้ ถ�าท�านคิดว�า
ต� อง มี การ ซ�อม แซม ควร แจ� ง ศ ูนย� บริการ นิส สัน

เมื่อตรวจสอบหรือซ�อมแซม ให�ดู “ข�อควรระวังในการ
บำรุงรักษา” (หน�า 8-4)

คำอธิบายของรายการที่ต�องบำรุงรักษา
ทั่วไป

D23A131129-DCA24E7B-D710-452B-884D-AA69578F7AF9

ข�อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายการที่มีเครื่องหมาย “*” จะ
พบได�ในหน�าถัดไป

ภายนอกรถ
D23A131129-B906E59F-E3CA-481E-B84E-25F0B03C367E

สิ่งที่ต�องบำรุงรักษาที่แสดงไว�นี้ควรทำเป�นครั้งคราว ถ�าไม�
ได�ระบุไว�เป�นพิเศษ

ประตูและฝากระโปรงหน�า:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจสอบว�าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน�าทำงานเป�น
ปกติ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของประตูท�าย กระโปรง
ท�าย และประตูเล็ก และให�แน�ใจว�าตัวล็อกทุกตัวสามารถ
ป�ดได�แน�น ใช�น้ำมันหล�อล่ืนหากจำเป�น ดูให�แน�ใจว�าตัว
ล็อกเสริมของฝากระโปรงหน�ารั้งไม�ให�ฝากระโปรงหน�าเป�ด
ขึ้น เมื่อปลดล็อกตัวหลักแล�ว เมื่อขับรถในพื้นที่ที่มีวัสดุที่มี
ฤทธิ์ กัดกร�อนอื่น ๆ ให� ตรวจสอบการหล�อ ล่ืนบ�อย ๆ

ไฟส�องสว�าง*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ทำความสะอาดไฟหน�าเป�นประจำ ให�แน�ใจว�าไฟหน�า ไฟ
เบรก ไฟท�าย ไฟสัญญาณไฟเล้ียว และไฟอ่ืน ๆ ทำงาน
เป�นปกติและติดตั้งยึดแน�น และตรวจสอบมุมระดับไฟหน�า

ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป

Condition:
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ยาง*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัดเป�นประจำ และทุกครั้ง
ก�อนเดินทางไกล ปรับแรงดันลมยางทุกเส�นรวมท้ังยาง
อะไหล�ตามแรงดันที่กำหนด ตรวจสอบหาความเสียหาย
รอยฉีก ขาด หรือ การ สึกหรอ ผิด ปกติ อย�าง ละเอียด

การสลับยาง*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล�อ (2WD) และยางล�อหน�า
และหลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุก ๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล�) ล�อท่ีมีสัญลักษณ�ตัวชี้นำทาง สามารถสลับ
ได� ระหว�าง ล�อ หน�า และ ล�อ หลัง เท�า น้ัน ให� แน�ใจ ว�า
สัญลักษณ�ตัวชี้นำทางชี้ไปยังทิศทางท่ีล�อหมุน หลังจาก
สลับยางเรียบร�อยแล�ว

ในกรณีของรถขับเคล่ือนส่ีล�อและรถขับเคล่ือนทุกล�อ
(4WD/AWD) และยางล�อหน�าและหลังมีขนาดเดียวกัน
ควรสลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล�) ล�อ ท่ีมี
สัญลักษณ�ตัวชี้นำทาง สามารถสลับได�ระหว�างล�อหน�าและ
ล�อหลังเท�านั้น ให�แน�ใจว�าสัญลักษณ�ตัวชี้นำทางชี้ไปยัง
ทิศทาง ท่ี ล�อ หม ุน หลัง จาก สลับ ยาง เรียบร�อย แล�ว

ในกรณีท่ีล�อหน�ามีขนาดไม�เท�ากับล�อหลัง จะไม�สามารถ
สลับยางได�

อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกัน
ตาม นิ สัย การ ขับ ข่ี ของ ท�าน และ สภาพ พ้ืน ผิว ถนน

การตั้งศูนย�ล�อและการถ�วงล�อ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ถ�าหากพบว�ารถยนต�วิ่งดึงไปด�านในด�านหนึ่งขณะขับรถบน
ถนนเส�นตรงและราบได�ระดับ หรือถ�าท�านพบการสึกหรอ
ของยางที่ไม�เท�ากันหรือผิดปกติ อาจจำเป�นต�องทำการตั้ง
ศูนย�ล�อ ถ�าพวงมาลัยหรือเบาะนั่งสั่นขณะที่ขับในความเร็ว
ปกติ อาจจำเป�นต�องทำการถ�วงล�อ

กระจกบังลมหน�า:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ทำความสะอาดกระจกบังลมหน�าเป�นประจำ ตรวจสอบ
กระจกบังลมหน�าอย�างน�อยทุกหกเดือน เพ่ือหารอยแตก
หรือความเสียหายอื่น ๆ ซ�อมแซมถ�าจำเป�น

ใบป�ดน้ำฝน*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจหารอยแตกหรือการสึกหรอ ถ�าใบป�ดน้ำฝนทำงานไม�
ถูกต�อง ให�เปลี่ยนใหม� ถ�าจำเป�น

ภายในรถ
D23A131129-C30F89A2-BD24-450C-BE29-CACC3954D796

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�นประจำ อย�างเช�น เมื่อทำการบำรุงรักษาตามกำหนด
เวลา เมื่อทำความสะอาดรถ ฯลฯ

คันเร�ง:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจสอบคันเร�งว�าสามารถทำงานได�อย�างราบรื่น และให�
แน�ใจว�าคันเร�งไม�ติดขัดหรือต�องออกแรงมากผิดปกติ วาง
พรมปูพื้นให�ห�างจากแป�น

แป�นเบรก*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจสอบแป�นเบรกว�าสามารถทำงานได�อย�างราบร่ืน และ
ให�แน�ใจว�ามีระยะห�างจากแผ�นรองปูพ้ืนที่เหมาะสมเม่ือ
เหยียบจนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรก วาง
พรมปูพื้นให�ห�างจากแป�น

เบรกมือ*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

หมั่นตรวจสอบการทำงานของเบรกมือ ตรวจสอบว�าคัน
เบรกมือ (ถ�ามีติดต้ัง) หรือแป�นเบรก (ถ�ามีติดตั้ง) มีระยะ
การเคลื่อนที่ท่ีเหมาะสม ให�แน�ใจว�ารถยนต�สามารถจอด
พักบนเนินเขาได�อย�างปลอดภัย เมื่อต�องเข�าเบรกมือไว�
อย�างเดียว

เข็มขัดนิรภัย:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจสอบว�าส�วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย�างเช�น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ตัวปรับตั้ง และชุดดึง
กลับ) ทำงานปกติ ราบร่ืนและติดต้ังยึดแน�น ตรวจสอบ
สายเข็มขัดเพ่ือหารอยฉีกขาด เป�นลุ�ยฝอย สึกหรอหรือ
เสียหาย

พวงมาลัย:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจหาความเปล่ียนแปลงของสภาวะการบังคับเล้ียว
อย�างเช�น ระยะที่หลวมมากเกินไป บังคับเลี้ยวได�ยาก หรือ
ส�งเสียงผิดปกติ

ไฟเตือนและเสียงเตือน:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ให�แน�ใจว�าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเป�นปกติ

ไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจสอบว�ามีอากาศไหลออกมาจากช�องไล�ฝ�าในปริมาณ
ท่ีพอ เหมาะ เม่ือ เป�ด ฮีต เตอร� หรือ เครื่อง ปรับ อากาศ

ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหน�า*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

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

ใต�ฝากระโปรงหน�าและใต�ท�องรถ
D23A131129-292CAE27-FEEB-4E90-AF7A-3CF671B66363

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�น ระยะ ๆ (ตัวอย� าง เช�น แต�ละ ค ร้ัง ท่ี ตรวจ สอบ
น้ำมันเครื่องหรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)

แบตเตอรี่ (ยกเว�นรุ�นใช�แบตเตอรี่แบบไม�ต�องดูแล
รักษา)*:

D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต�ละเซลล� ควรอยู�ระหว�างขีด
UPPER และ LOWER รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�งาน
หนักต�องได� รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอร่ีเป�น
ประจำ

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-3

Condition:



(222,1)
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8-4 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ระดับน้ำมันเบรก (และคลัตช�)*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรก
และน้ำมันคลัตช�อยู�ระหว�างขีด MAX และ MIN บนกระปุก

ยกเว�นรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรก
อยู�ระหว�างขีด MAX และ MIN บนกระปุก

ระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในขณะท่ีเครื่องยนต�เย็น ให�
แน�ใจว�าระดับน้ำหล�อเย็นอยู�ระหว�างขีด MAX และ MIN
บนกระปุก

สายพานเครื่องยนต�*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ให�แน�ใจว�าสายพานไม�ลุ�ย สึกหรอ แตก หรือ มีน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจสอบระดับหลังจากจอดรถ(บนพื้นราบ) และ ดับ
เครื่องยนต�

การรั่วของของเหลวต�าง ๆ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจสอบใต�ท�องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเครื่อง น้ำ หรือของเหลวอื่น ๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว�
สักพัก น้ำที่หยดจากเครื่องปรับอากาศหลังจากใช�งานเป�น
เรื่องปกติ ถ�าสังเกตเห็นว�ามีการรั่วหรือมีไอน้ำมันเชื้อเพลิง
ระเหยออกมาชัดเจน ให�ตรวจหาสาเหตุและทำการแก�ไข
ทันที

ระดับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร�และสายน้ำมัน*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจสอบระดับเม่ือน้ำมันเย็น และเคร่ืองยนต�ไม�ทำงาน
ตรวจสอบสายเพ่ือหาการเช่ือมต�อที่เหมาะสม การร่ัวไหล
รอยแตก ฯลฯ

น้ำล�างกระจกบังลมหน�า*:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

ตรวจ สอบ ว�า มี น้ำ ล�าง กระจก อย ู� ใน ถัง ฉีด เพียง พอ

ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา
D23A131129-043D059F-5005-4A6E-BCBD-FE125C83927C

เม่ือทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาใด ๆ กับรถของท�าน
ให�ระมัดระวังเสมอ เพ่ือป�องกันการบาดเจ็บร�ายแรงจาก
อุบัติเหตุที่อาจเกิดกับท�านหรือสร�างความเสียหายกับ
รถยนต� ต�อไปน้ีเป�นข�อควรระวังท่ัวไปซึ่งควรเอาใจใส�เป�น
พิเศษ

คำเตือน:

. จอดรถบนพื้นราบ เข�าเบรกมือให�มากพอ และกั้น
ล�อเพื่อป�องกันรถไหล เลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�นเกียร� AT) หรือตำแหน�ง
“N” (ว�าง) (รุ�นเกียร� MT)

. ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “LOCK”
เม่ือทำการซ�อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส�วนใด ๆ

. ห�าม ทำงาน อย ู� ใต� ฝาก ระ โปรง หน� า ขณะ
เคร่ืองยนต�ร�อน ดับเคร่ืองยนต�ทุกคร้ังและรอจน
กระทั่งเครื่องยนต�เย็นลง

. ถ�าต�องทำงานโดยที่ เครื่องยนต�ติดอยู� ให�มือ
เสื้อผ�า ผม และเครื่องมือต�าง ๆ ห�างจากพัดลม
สายพาน และ ชิ้น ส� วน อ่ืน ๆ ที่ เค ล่ือนไหว

. แนะนำให�รัดหรือถอดเสื้อผ�าที่หลวมและ
เคร่ืองประดับต�าง ๆ ออก เช�น แหวน นาฬิกา
ฯลฯ ก�อนทำงานกับรถ

. ถ�าต�องติดเคร่ืองยนต�ในพ้ืนที่จำกัด เช�น โรงรถ
ให�แน�ใจว�ามีการระบายก�าซไอเสียออกไปอย�าง
เหมาะสม

. ห�ามมุดเข�าใต�ท�องรถขณะที่ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง

. ระวังไม�ให�บุหร่ี เปลวไฟ และประกายไฟอยู�ใกล�
กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห�ามต�อหรือปลดแบตเตอรี่หรือ ข้ัวต�อ ช้ินส�วน
ทรานซิสเตอร� ขณะสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ON”

. ในรถรุ�นเครื่องยนต�เบนซินที่มีระบบหัวฉีด
มัลติพอร�ต (MFI) กรองน้ำมันเช้ือเพลิงและท�อ
ทางน้ำมันเชื้อเพลิงควรได�รับการบริการโดยศูนย�
บริการนิสสัน เน่ืองจากท�อทางน้ำมันเช้ือเพลิงมี
แรงดันสูง แม�ว�าจะดับเครื่องยนต�ไปแล�วก็ตาม

. รถ ของ ท�าน ได� รับ การ ติด ต้ัง พัดลม ระบาย
ความร�อนอัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได�ทุกเวลา
โดยไม�มี การ เตือน แม�ว�าสวิตช�กุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “OFF” และเคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดการบาดเจ็บ ให�ถอดสาย
ข้ัวลบของแบตเตอรี่ออกทุกคร้ังก�อนทำงานใกล�
กับพัดลม

. ใส�แว�นตานิรภัยทุกครั้งที่ทำงานกับรถ

. ห�ามปลดขั้วต�อชุดสายไฟของช้ินส�วนที่เกี่ยวกับ
เกียร�หรือเครื่องยนต�ออก ขณะสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ON”

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเครื่องและ
น้ำหล�อ เย็นที่ ใช� แล�ว การกำจัดน้ำมัน เคร่ือง
น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต� และ/หรือของเหลวอ่ืน ๆ
ที่ใช�ในรถยนต�อย�างไม�ถูกต�องจะเป�นการทำลาย
สิ่งแวดล�อม ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนดท�องถ่ินใน
การ กำจัด ของเหลว ท่ี ใช� ใน รถยนต� เสมอ

หมวด “8. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษารถด�วยตนเอง”

Condition:
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นี้จะมีคำแนะนำเฉพาะที่ เก่ียวขัองกับส่ิงที่ เจ�าของรถจะ
สามารถทำเองได�ง�าย

ควรระลึกไว�ว�า การให�บริการที่ไม�ถูกต�องหรือไม�สมบูรณ�
อาจทำให�เกิดความยากลำบากในการทำงานหรือการปล�อย
ไอ เสียที่ มาก เกินไป และส�ง ผล ถึงการคุ�มครองจาก
การรับประกันรถ ถ�ามีข�อสงสัยเกี่ยวกับการให�บริการ
ใด ๆ ควร ให� ศ ู นย� บริ ก าร นิส สั น ดำ เนิ น การ

D23A131129-B0E19A5D-2B8A-4CE8-8A3D-CF55C5F014E5

เครื่องยนต� QR25DE
GUID-CECBCD0C-7DF1-4003-B8B2-AAB9DF598CC9

JVC0772X

1. ถังพักน้ำฉีดล�างกระจก
2. กระปุกน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช�*
3. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
4. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง
5. กล�องสายฟ�วส�/ฟ�วส�
6. แบตเตอรี่
7. กรองอากาศ

8. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
9. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต�
10. ฝาช�องเติมหม�อน้ำ
11. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร�
*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-5

จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต�

Condition:
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8-6 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

เครื่องยนต� YD25DDTi
D23A131129-FE34AD79-9FED-4C44-B5AF-8F46493E8FB6

JVC0665X

1. ถังพักน้ำฉีดล�างกระจก
2. กระปุกน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช�*
3. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง
4. กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
6. กล�องสายฟ�วส�/ฟ�วส�
7. แบตเตอรี่

8. กรองอากาศ
9. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร�
10. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต�
11. ฝาช�องเติมหม�อน้ำ
12. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

D23A131129-96329247-8EB6-4011-A05E-FCC3820809BB

คำเตือน:

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็น
เม่ือเคร่ืองยนต�ร�อน อาจทำให�เกิดการไหม�พอง
อย�างรุนแรงเนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ�งออก
จากหม�อน้ำ ให�รอจนกระทั่งเคร่ืองยนต�และหม�อ
น้ำเย็นลง

. น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�มีพิษ และควรเก็บอย�าง
ระมัดระวังในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและ
วางให�ไกลมือเด็ก

ระบบทำความเย็นเคร่ืองยนต� ได�รับการเติมสารหล�อเย็น
คุณภาพสูง ซึ่งใช�ได�ตลอดท้ังป�มาจากโรงงาน สารหล�อ
เย็นคุณภาพสูงมีส�วนผสมของสารยับย้ังสนิมและการ
กัดกร�อน ดัง น้ันจึงไม�จำเป�นต�องเติมสารเติมแต�งลงใน
ระบบทำความเย็นเครื่องยนต�

ข�อควรระวัง:

. ห�าม ใช� สาร เติม แต�ง กับ ระบบ ทำความ เย็น
เคร่ืองยนต� เช�น ซีลหม�อน้ำ สารเติมแต�งนั้นอาจ
จะ ไป อ ุด ตัน ระบบ ทำความ เย็น และ ทำให�
เครื่องยนต� เกียร� และ/หรือ ระบบทำความเย็น
เสียหาย

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น ให�แน�ใจว�าได�ใช�
สารหล�อเย็นเคร่ืองยนต�แท�ของนิสสัน หรือที่ มี
คุณภาพเทียบเท�าในอัตราส�วนผสมที่เหมาะสม
ตัวอย�างของ อัตราส�วนผสม ท่ี เหมาะสมของ
น้ำหล�อเย็นและน้ำจะแสดงอยู�ในตารางต�อไปน้ี:

ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�

Condition:
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ด�านนอก
อุณหภูมิลดลง

เหลือ

น้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�

(ความเข�มข�น)

น้ำสกัดแร�ธาตุ
ออกหรือน้ำกลั่น

บริสุทธิ์
8C 8F

-15 5 30% 70%

-35 -30 50% 50%

ใช�สารหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของนิสสันหรือคุณภาพเทียบ
เท�า สารหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของนิสสันเป�นสารหล�อเย็น
ประเภท Pre-mixed (อัตราส�วนผสม 50%)

การใช�สารหล�อเย็นชนิดอื่นอาจทำให�ระบบทำความเย็น
เครื่องยนต�เสียหาย

หม�อ น้ำมี ฝาป�ด เพื่อ รักษาแรงดัน เพื่อป�องกัน ไม� ให�
เคร่ืองยนต�เสียหาย ให�ใช� เฉพาะฝาป�ดหม�อน้ำแท�ของ
นิสสันหรือ เทียบ เท�า เท�าน้ัน เมื่อ ต�องทำการ เปล่ียน

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
D23A131129-3B7E47D5-52CA-4B47-A1B2-25BEB0E9587D

JVM0529X

เครื่องยนต� QR25DE

JVM0446X

เครื่องยนต� YD25DDTi
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
จนถึง ระดับ MAX ① หม ุน ฝา ให� แน�น หลัง จาก เติม
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�

ถ�าพบว�าระบบทำความเย็นขาดน้ำหล�อเย็นบ�อย ๆ ให�
นำ รถ เข�า รับการตรวจสอบที่ ศ ูนย� บริการ นิสสัน

การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
D23A131129-2A172ABB-940C-4C2F-BE7D-E44BD59E98A1

ถ�าจำเป�นต�อง เปล่ียน กรุณา ติดต�อศูนย� บริการ นิส สัน

การซ�อมแซมใหญ� ระบบทำความเย็น เคร่ืองยนต� ควร
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน ขั้นตอนการซ�อมแซม
สามารถพบได�ในคู�มือการบริการของนิสสัน

การซ�อมแซมที่ไม�ถูกต�องสามารถทำให�ประสิทธิภาพของ
ฮีต เตอร� ลดลง และทำให� เคร่ืองยนต� ร�อนสูง ผิดปกติ

คำเตือน:

. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก ห�ามเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�เมื่อเครื่องยนต�ร�อน

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็น
เม่ือเคร่ืองยนต�ร�อน อาจทำให�เกิดการไหม�พอง
อย�างรุนแรงเนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ�งออก
จากหม�อน้ำ

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล�อเย็นที่ใช�แล�วโดยตรง
ถ�าสัมผัสผิวหนัง ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือน้ำยา
ล�างมือให�ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำหล�อ เย็นให�พ�นจากเด็กและสัตว� เล้ียง

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัด
อย�างถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-7

Condition:



(226,1)
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8-8 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

D23A131129-10680CA8-8B78-40B1-A83A-227B79D2E364

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
D23A131129-069FBAB5-4144-4EFE-901A-68C91CDE0C7D

JVM0530X

เครื่องยนต� QR25DE

JVM0447X

เครื่องยนต� YD25DDTi
1. จอดรถบนพื้นราบและเข�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�างน้ำมัน

5. ดึง ก�าน วัด ระดับ ออก แล�ว เ ช็ด ทำ ความ สะอาด

6. ใส�ก�านวัดระดับกลับลงจนสุด

7. ดึงก�านวัดระดับออกแล�วตรวจสอบระดับน้ำมัน ควรอยู�
ภายในช�วง ①

8. ถ�าระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำกว�า ② ให�เป�ดฝาช�องเติม
น้ำมันเครื่องแล�วเติมน้ำมันเครื่องท่ีแนะนำลงในช�อง
เติม ห�ามเติมเกิน ③

ขณะ เติม น้ำมัน เครื่ อง ห�าม ถอด ก�าน วัด ระดับ

9. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องด�วยก�านวัดระดับอีกครั้ง

ข�อควรระวัง:

. ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป�นประจำ การ
ใช�รถโดยที่มีปริมาณน้ำมันเครื่องไม�เพียงพอจะ
ทำให� เคร่ืองยนต� เสียหาย และความเสียหาย
ดั ง กล� า ว จะ ไม� ร วม อย ู� ใน การ รับ ประ กัน

. เป�น เร่ืองปกติที่ จะ มีการ เติมน้ำมัน เคร่ืองใน
ระหว�างช�วงเวลาที่ต�องเข�ารับการบำรุงรักษา หรือ
ในระยะเวลารันอินโดยขึ้นอยู�กับความรุนแรงของ
สภาพการใช�งาน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง

D23A131129-0ACC8AC6-310B-4A22-9F0A-DF3A054A4253

คำเตือน:

. น้ำมันเคร่ืองที่ใช�แล�วต�องได�รับการกำจัดอย�าง
ถูกต�อง ห�ามเทหรือทิ้งน้ำมันเครื่องลงบนพื้น
คลอง แม�น้ำ ฯลฯ ควรได�รับการกำจัดในสถานที่
กำจัดที่ เหมาะสม นิสสันขอแนะนำให� เปล่ียน
น้ำมันเครื่องที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เน่ืองจากน้ำมันเคร่ืองอาจจะร�อน ระวังไม�ให�ลวก
โดนตัวท�านเอง

. การสัมผัสกับน้ำมันเครื่องใช�แล�วบ�อย ๆ และเป�น
เวลานานอาจเป�นสาเหตุทำให�เกิดมะเร็งผิวหนัง

. หลีก เลี่ยง การ สัมผัส น้ำมัน เคร่ือง ที่ ใช� แล�ว
โดยตรง ถ�ามีการสัมผัส ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือ
น้ำยาล�างมือและน้ำมาก ๆ ให�ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองที่ใช�แล�วในภาชนะที่มีการทำ
เครื่องหมายและวางให�พ�นมือเด็ก

การจัดเตรียมรถยนต�
D23A131129-0991D218-36C5-44BA-812E-3531DDC277C7

1. จอดรถบนพื้นราบและเข�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�างน้ำมัน

น้ำมันเครื่อง

Condition:



(227,1)
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น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง
D23A131129-3C60555F-9670-4DBC-90EA-5462503BFEF4

สำหรับเครื่องยนต�รุ�น QR25DE และ YD25DDTi:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVM0531X

เครื่องยนต� QR25DE

JVM0448X

เครื่องยนต� YD25DDTi
JVM0449X

เครื่องยนต� YD25DDTi
1. วางอ�างรองน้ำมันขนาดใหญ�ไว�ใต�ปลั๊กถ�าย Ⓐ
2. ถอด ฝา ป�ด ช�อง เติม น้ำมัน เครื่อง Ⓑ และ ถ�าย

น้ำมันเครื่องออกจนหมด

3. ถอดปลั๊กถ�าย Ⓐ ออกด�วยประแจ

น้ำมันเครื่องที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัด
อย�างถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�อง ถ่ิน

4. (ปฎิบัติขั้นตอน 4 ถึง 8 เฉพาะเม่ือต�องเปล่ียนกรอง
น้ำมันเครื่อง)

คลายกรองน้ำมัน Ⓒ ด�วยประแจขันกรองน้ำมัน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-9

Condition:
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8-10 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

5. ใช�มือหมุนกรองน้ำมันเครื่องออก

6. เช็ดผิวหน�าติดต้ังกรองน้ำมันเครื่องด�วยผ�าที่สะอาด

ให�แน�ใจว�าได�ขจัดปะเก็นเก�าที่ตกค�างบนผิวหน�า
ติดตั้งออกจนหมด

7. ทาน้ำมันเครื่องใหม�บนปะเก็นของกรองน้ำมันเคร่ือง
ใหม�

8. หมุนกรองน้ำมันเคร่ืองตามเข็มนาฬิกาจนรู�สึกว�ามีแรง
ต�าน แล�ว ขัน เพ่ิม ไป อีก 2/3 รอบ เพ่ือ ให� กรอง
น้ำมันเครื่องแน�น
แรงขันกรองน้ำมัน:
เครื่องยนต� YD25DDTi
16 ถึง 20 N·m
(1.6 ถึง 2.0 kg-m, 12 ถึง 15 ft-lb)

เครื่องยนต� QR25DE
15 ถึง 20 N·m
(1.5 ถึง 2.0 kg-m, 11 ถึง 15 ft-lb)

9. ทำความสะอาดและติดตั้งปล๊ักถ�ายและแหวนรองตัว
ใหม�กลับเข�าไป ขันปลั๊กถ�ายให�แน�นด�วยประแจ ห�าม
ใช�แรงมากเกินไป
แรงขันปลั๊กถ�าย:
29 ถึง 39 N·m
(3.0 ถึง 4.0 kg-m, 22 ถึง 29 ft-lb)

10. เติมน้ำมันเครื่องยนต�ท่ีแนะนำให�เพียงพอ (โปรดดูท่ี
“น้ำมัน/สารหล�อ ล่ืนและปริมาณความจุ ท่ีแนะนำ”
(หน�า 9-2))

11. ป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันให�แน�น

12. สตาร�ทเครื่องยนต�

13. ตรวจสอบปลั๊กถ�ายและกรองน้ำมันเครื่องว�ามีการร่ัว
ไหลหรือไม� ควรแก�ไขให�ถูกต�องตามความจำเป�น

14. ดับเครื่องยนต�

15. รออย�างน�อย 10 นาที ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
ตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม (โปรดดูท่ี “การตรวจสอบ
ระดับน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-8)) เติมน้ำมันเครื่องยนต�
ถ�าจำเป�น

หลังการทำงาน
D23A131129-F20DAB39-9CE9-4A22-97E2-601DD3FC578F

กำจัดน้ำมัน เครื่องใช�แล�วและกรองน้ำมันเครื่องอย�าง
เหมาะสม ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

การปกป�องสิ่งแวดล�อม
D23A131129-56A1B774-53AD-4829-9DF0-63C8F4E96BDF

การสร�างมลภาวะให�กับท�อระบายน้ำ แม�น้ำ และดินเป�นสิ่ง
ผิดกฎหมาย ใช�สถานที่เก็บของเสียที่ได�รับอนุญาต รวมถึง
สถานที่ ท่ี เหมาะสมกับสภาพท�องถ่ิน และอู�สำหรับการ
กำจัดน้ำมันและกรองน้ำมันที่ใช�แล�ว หากมีข�อสงสัย กรุณา
ติดต�อเจ�าหน�าที่ท�องถ่ินสำหรับการขอคำแนะนำและการ
กำจัดของเสีย

ข�อกำหนดเกี่ยวกับมลพิษของสิ่งแวดล�อมจะแตกต�าง
กันไปตามแต�ละประเทศ

GUID-9DF73B82-4891-40BB-9702-37ED0CDB2EB0

การถ�ายน้ำ
GUID-D41E0A7D-14AA-4FA0-A63C-C1EBEAE069AD

ถ�าไฟเตือนน้ำในกรองน้ำมันเช้ือเพลิง “ ” สว�างข้ึน
ขณะที่เครื่องยนต�ทำงาน ให�ถ�ายน้ำออกจากกรองน้ำมัน
เชื้อเพลิงตามขั้นตอนต�อไปนี้:

JVM0477X

1. เชื่อมต�อท�อยางถ�ายที่เหมาะสม ② เข�ากับปล๊ักถ�าย
①

2. วางอ�างถ�าย ③ ใต�ท�อยาง ②
3. คลายปลั๊กถ�าย ① ด�วยตนเองโดยหมุนประมาณ 4 ถึง

5 รอบและกดวาล�วป��มเลี้ยง ④ ให�ทำงานเพ่ือถ�ายน้ำ
ออกจากกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

4. หลัง จาก การ ถ� าย น้ ำ ให� ป�ด ปลั๊ ก ถ� าย ด� วย มือ

ข�อควรระวัง:

. ถ�าปลั๊กถ�ายขันแน�นมากเกินไป อาจจะเสียหายได�
และทำให�น้ำมันรั่วไหล

. ห�ามใช�เครื่องมือขันปลั๊กถ�าย

5. ไล�ลมออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ
รายละเอียด, โปรดดู ท่ี “การไล�ลมออกจากระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิง” (หน�า 8-11)

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (รุ�นเครื่องยนต�
YD25DDTi)

Condition:



(229,1)
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6. สตาร�ทเครื่องยนต�และให�แน�ใจว�าไม�มีน้ำมันร่ัวไหล
ควรแก�ไขให�ถูกต�องตามความจำเป�น

การไล�ลมออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-8F64F299-3EB9-43D8-978B-94585FD9F670

JVM0472X

ไล�ลมออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากเติมน้ำมันเชื้อ
เพลิง โดยการปฎิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. กดวาล�วป��มเล้ียง Ⓐ หลาย ๆ ครั้งจนกระท่ังรู�สึกถึง
แรงต�านแล�วจึงหยุด

2. สตาร�ทเครื่องยนต�จนกระทั่งเครื่องยนต�ติด

ข�อควรระวัง:

ห�ามสตาร�ทเครื่องยนต�นานเกิน 30 วินาที

หมายเหตุ:
. ถ�าสตาร�ทเครื่องยนต�ไม�ติด ให�หยุดสตาร�ทเครื่อง

และ ทำ ซ้ำ ตั้ งแต� ข้ัน ตอน ที่ 1 ใหม� อีก ค ร้ัง
. ถ�าเครื่องยนต�ทำงานไม�ราบรื่นหลังจากสตาร�ท

ติ ด แ ล� ว ใ ห� เ ร� ง เ ค ร่ื อ ง 2 ห รื อ 3 ค รั้ ง

D23A131129-C822882C-483C-4A63-B474-3253CCE55FAB

JVM0533X

เครื่องยนต� QR25DE
1. พูเล�ย�เพลาข�อเหวี่ยง
2. ตัวปรับความตึงของสายพานอัตโนมัติ
3. ไดชาร�จ
4. ลูกรอกดันสายพาน
5. ป��มน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร�
6. ป��มน้ำ
7. คอมเพรสเซอร�เครื่องปรับอากาศ

JVM0471X

เครื่องยนต� YD25DDTi
1. ป��มน้ำ
2. ตัวปรับความตึงของสายพานอัตโนมัติ
3. พูเล�ย�เพลาข�อเหวี่ยง
4. ไดชาร�จ

5. คอมเพรสเซอร�เครื่องปรับอากาศ

ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”

ตรวจสอบสายพานแต�ละเส�นด�วยตาเปล�าเพื่อดูการสึกหรอ
ท่ีผิดปกติ รอยขาด เป�นลุ�ยฝอย หรือหลวม ตรวจสอบ
สภาพเป�นประจำ ถ�าสายพานอยู�ในสภาพแย� หรือ หลวม
ให� เปลี่ยน หรือ ปรับ ตั้ง ใหม� โดย ศ ูนย� บริการ นิส สัน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-11

สายพาน

Condition:
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8-12 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

D23A131129-E4248712-B871-471D-BAEB-4916D1160313

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าดับเคร่ืองยนต�และสวิตช�กุญแจอยู�ที่ OFF
และเข�าเบรกมือแล�ว

เปลี่ยนหัวเทียนตามระยะการบำรุงรักษาที่แสดงในคู�มือการ
บำรุงรักษาอีกเล�มหนึ่ง

ถ�า จำเป�นต�อง เปล่ียน กรุณา ติดต�อศูนย� บริการ นิส สัน

หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียม
D23A131129-3D20E08A-32CA-4152-B455-21A137D99BB0

SDI2020

หัวเทียนแบบอิริเดียมไม�จำเป�นต�องเปล่ียนบ�อยเท�ากับหัว
เทียนแบบธรรมดา หัวเทียนเหล�านี้ได�รับการออกแบบให�
มีอาย ุ การ ใช� งานยาวนานกว�า หัว เทียนแบบธรรมดา

ข�อควรระวัง:

. ห�ามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมกลับมาใช�ใหม�
โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะ เข้ียว

. ให� เปลี่ยนหัวเทียนแบบเข้ียวอิริเดียมที่แนะนำ
เท�านั้น

D23A131129-BE4EF884-FE90-4EB0-8511-BAF5D3759AD5

การตรวจสอบเบรกมือ
D23A131129-98E2AF65-2EA8-483F-8670-224474C4708F

SDI1447A

จากตำแหน�งปลดเบรก ดึงก�านเบรกมือช�า ๆ และมั่นคง ถ�า
จำนวนคล๊ิกไม�อยู� ในช�วงท่ีกำหนด ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสัน

8 ถึง 9 คลิ๊กภายใต�แรงดึงของ 196 N (20 kg,
44 lb)

การตรวจสอบเบรกเท�า
D23A131129-A6E7990A-0C48-4A3D-83E8-86D5CF7CA546

DI1020MM

คำเตือน:

ให�นำรถไปตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนย�บริการนิสสัน
ถ�าความสูงของแป�นเบรกไม�กลับคืนสู�ตำแหน�งเดิม

ให� เครื่องยนต�ทำงาน แล�วตรวจสอบระยะ ระหว�าง ผิว
ด�านบนของแป�นกับพื้นตัวรถท่ีเป�นโลหะบริเวณใต�แป�น
เบรก ถ�าไม�อยู�ในระยะท่ีระบุ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสัน

แรงเหยียบ
490 N (50 kg, 110 lb)

รุ�นเครื่องยนต�ดีเซล
100 มิลลิเมตร (3.9 นิ้ว) หรือ
มากกว�า

รุ�นเครื่องยนต�เบนซิน
109 มิลลิเมตร (4.3 นิ้ว) หรือ
มากกว�า

หัวเทียน (รุ�นเครื่องยนต� QR25DE) เบรก

Condition:
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เสียงเตือนผ�าเบรกหมด
D23A131129-3E1D67C3-A509-4E87-A5FB-2771BC469217

ผ�าเบรกดิสก�เบรกจะมีเสียงเตือนเมื่อใกล�หมด หากจำเป�น
ต�องเปลี่ยนผ�าเบรก ผ�าเบรกจะมีเสียงแหลมเสียดสี เมื่อรถ
เคล่ือนที่ เสียงนี้ จะ เริ่ม เกิดขึ้น เม่ือ เหยียบแป�น เบรก
หลังจากผ�าเบรกเริ่มสึกมากข้ึน จะได�ยินเสียงเตือนตลอด
เวลา แม�จะไม�ได�เหยียบแป�นเบรก ให�ตรวจสอบเบรกโดย
เร็วที่สุด ถ�าได�ยินเสียงเตือนผ�าเบรกสึก

ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย�าง อาจได�ยิน
เสียงดังเอ๊ียด ๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่น ๆ จากเบรก
เป�นบางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางคร้ังที่เกิดขึ้นจากการ
เบรกเบา ๆ หรือปานกลางเป�นเรื่องปกติ และไม�ส�งผลต�อ
การทำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก

ดรัมเบรกหลังจะไม�มีเสียงเตือนเพ่ือบ�งชี้การสึกหรอ เม่ือ
ท�านได�ยินเสียงรบกวนท่ีดังผิดปกติจากดรัมเบรกหลัง ให�
เข�า รับ ตรวจ สอบ ท่ี ศ ูนย� บริการ นิส สัน โดย เร็ว ที่ส ุด

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย�างเหมาะสมตามระยะเวลา
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่คู�มือการบำรุงรักษาตาม
ระยะอีกเล�มหนึ่ง

หม�อลมเบรก
D23A131129-55153F45-24C9-49B8-AEB9-07D36E1EF616

ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรกดังนี้:

1. ดับเคร่ืองยนต� เหยียบและปล�อยแป�นเบรกหลาย ๆ
ครั้ง เมื่อการเคลื่อนที่ของแป�นเบรก (ระยะเคลื่อนตัว)
เท�ากันทุกคร้ัง ท่ี เหยียบ ให�ปฏิบัติ ข้ันตอนต�อไป

2. ขณะที่ เหยียบ แป�น เบรก ให� สตาร�ท เครื่องยนต�
ค ว า ม ส ู ง ข อ ง แป� น ค ว ร จ ะ ลด ล ง เ ล็ ก น� อ ย

3. เหยียบแป�นเบรก แล�วดับเครื่อง เหยียบแป�นเบรกค�าง
ไว�นานประมาณ 30 วินาที ความสูงของแป�นไม�ควร
เปลี่ยน

4. ให�เครื่องยนต�ทำงานเป�นเวลา 1 นาที โดยที่ไม�
เหยียบแป�นเบรก และดับเครื่องยนต� เหยียบแป�นเบรก
หลาย ๆ ครั้ง ระยะทางที่แป�นเบรกเคลื่อนไปจะค�อย ๆ
ลดลงขณะที่เหยียบแป�นเบรกแต�ละครั้ง เนื่องจากสูญ
ญากาศถูกปล�อยออกจากหม�อลม

ถ�าเบรกทำงานไม�ปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบ

D23A131129-91B9BF58-F889-4E42-B748-7B3FA793135D

คำเตือน:

. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ที่ป�ดสนิทเท�านั้น
น้ำมันเก�า เสื่อมสภาพ หรือมีการปนเป��อน อาจ
ทำให�ระบบเบรกเสียหายได� การใช�น้ำมันที่ไม�
เหมาะสมจะทำให�ระบบเบรกเสียหายและส�งผล
ต�อความสามารถในการหยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันก�อนถอด
ออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย�างระมัดระวังไว�
ในภาชนะท่ีมีการทำเคร่ืองหมายและวางให�ไกล
มือเด็ก

ข�อควรระวัง:

. การเติมและการตรวจสอบระบบเบรคควรจะให�
ศูนย�นิสสันที่มีน้ำมันเบรกที่จำเป�นและมีความรู�
ทางเทคนิค

. ระวังไม�ให�น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให�สีรถเสียหาย ถ�าน้ำมันกระเด็น ล�างออกด�วย
น้ำ

(โปรดดูที่ “น้ำมัน/สารหล�อ ล่ืนและปริมาณความจุ ท่ี
แนะนำ” (หน�า 9-2) สำหรับชนิดของน้ำมันที่แนะนำ)

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-13

น้ำมันเบรก

Condition:
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8-14 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

JVM0450X

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ�าน้ำมันเบรกอยู�
ต่ำกว�าขีด MIN ② ไฟเตือนเบรกจะสว�างขึ้น เติมน้ำมัน
เบรกให�ถึงขีด MAX ①

ถ�าต�องเติมน้ำมันบ�อย ๆ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อตรวจสอบระบบอย�างละเอียด

D23A131129-A94F3206-4AF7-4FF0-BD5C-133DC18D78FD

คำเตือน:

. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ที่ป�ดสนิทเท�านั้น
น้ำมันเก�า เสื่อมสภาพ หรือมีการปนเป��อน อาจ
ทำให�ระบบคลัตช�เสียหายได�

. ทำความสะอาดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันก�อนถอด
ออก

. น้ำมันคลัตช�มีพิษ และควรเก็บอย�างระมัดระวังไว�
ในภาชนะท่ีมีการทำเคร่ืองหมายและวางให�ไกล
มือเด็ก

ข�อควรระวัง:

. การเติมและการตรวจสอบระบบคลัตช�ควรจะให�
ศูนย�นิสสันที่มีน้ำมันคลัตช�ที่จำเป�นและมีความรู�
ทางเทคนิค

. ระวังไม�ให�น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให�สีรถเสียหาย ถ�าน้ำมันกระเด็น ล�างออกด�วย
น้ำ

(โปรดดูที่ “น้ำมัน/สารหล�อ ล่ืนและปริมาณความจุ ท่ี
แนะนำ” (หน�า 9-2) สำหรับชนิดของน้ำมันที่แนะนำ)

JVM0450X

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ�าน้ำมันอยู�ต่ำกว�า
ขี ด M I N ② ใ ห� เ ติ ม น้ ำ มั น จ น ถึ ง ขี ด M A X ①

ถ�าต�องเติมน้ำมันบ�อย ๆ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อตรวจสอบระบบคลัตช�อย�างละเอียด

น้ำมันคลัตช� (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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D23A131129-80F68299-9A50-4059-B13A-F3C7214E6AF4

รุ�นเกียร�อัตโนมัติ 7-SPEED (AT):
D23A131129-E8E93B62-0798-4D05-BB8C-82AC15F03CCB

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:

. ใช�น้ำมัน NISSAN Matic S ATF แท�ของนิสสัน
เท�านั้น ห�ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น

. การใช�น้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (ATF) ที่ไม�ใช� Matic
S ATF แท�ของนิสสันจะทำให�ความสามารถใน
การ ขับขี่ และ ความทนทานของ ระบบ เกียร�
อัตโนมัติเสื่อมสภาพ และอาจทำให�เกียร�อัตโนมัติ
เสียหาย ซึ่ง ไม� อยู� ใน เง่ือนไขการ รับประกัน

D23A131129-55392F99-C85E-48BA-AE4A-DEE2198E7F8D

SDI1718A

คำเตือน:

น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร� มีพิษ และควรเก็บอย�าง
ระมัดระวังไว�ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวาง
ให�ไกลมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ระดับน้ำมันควรจะ
ตรวจสอบในช�วง HOT (①: HOT MAX., ②: HOT MIN.)
ท่ีอุณหภูมิน้ำมันของ 50 ถึง 808C (122 ถึง 1768F) หรือ
ในช�วง COLD (③: COLD MAX., ④: COLD MIN.) ท่ี
อ ุณหภ ู มิ น้ ำ มัน ของ 0 ถึง 30 8C (32 ถึ ง 86 8F )

ถ�าจำเป�น ท่ีจะต�องเติม น้ำมัน ใช� เฉพาะน้ำมันที่ ระบุไว�
เท�าน้ัน ห�ามเติมเกิน (โปรดดูท่ี “น้ำมัน/สารหล�อล่ืนและ
ปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2) สำหรับชนิดของ
น้ำมันที่แนะนำ)

D23A131129-D7B6C71D-56EF-4C2F-B0AC-A8AC7FF0CC57

JVM0451X

คำเตือน:

. การให�เคร่ืองยนต�ทำงานโดยไม�มีกรองอากาศ
อาจทำให�ท�านหรือบุคคลอื่นเป�นแผลไหม�พองได�
กรองอากาศไม�เพียงทำหน�าท่ีกรองอากาศเข�า
แต�ยังกั้นเปลวไฟที่เกิดจากจุดระเบิดย�อนกลับ
ของ เคร่ืองยนต� ถ�า ไม� ใส� กรอง อากาศ และ
เครื่องยนต�เกิดจุดระเบิดย�อนกลับ ท�านอาจได�รับ
แผลไหม�พองได� ห�ามขับรถโดยไม�มีกรองอากาศ
ให�ระวังเม่ือทำงานกับเครื่องยนต�เม่ือไม�ใส�กรอง
อากาศไว�

. ห�ามเทน้ำมันเข�าไปในลิ้นป�กผีเสื้อหรือพยายามที่
จะสตาร�ทเครื่องยนต�เม่ือไม�ใส�กรองอากาศไว�
การกระทำเช�นน้ันอาจส�งผลทำให�ได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรง

เพื่อถอดกรองอากาศออก ให�ปลดสลักล็อก ① และดึงชุด
กรองขึ้นด�านบน ②

กรองอากาศแบบกระดาษแห�งสามารถทำความสะอาดแล�ว
นำกลับมาใช�ใหม�ได� เปล่ียนกรองอากาศตามระยะการ
บำรุงรักษาที่แสดงในคู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�มหนึ่ง

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-15

น้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (ATF) (ถ�ามี
ติดตั้ง) น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร� กรองอากาศ

Condition:



(234,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

8-16 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

เมื่อเปลี่ยนกรองอากาศ ให�เช็ดภายในของเสื้อกรองอากาศ
และฝาครอบด�วยผ�าเป�ยกหมาด ๆ

D23A131129-A8F4FAAC-58EC-4B82-B6BF-6D497F20DB48

ใบป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า
D23A131129-458EB34C-8495-4162-AA3B-37E2DBD524DC

การทำความสะอาด
D23A131129-FD840453-EA93-4689-8C87-3D85BC14EC01

ถ�ากระจกบังลมหน�าไม�สะอาดขึ้นหลังจากใช�ท่ีฉีดน้ำล�าง
กระจกบังลมหน�า หรือถ�าใบป�ดน้ำฝนมีเสียงดังขณะท่ีใช�
งานที่ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า อาจมีขี้ผึ้งหรือวัสดุอื่นอยู�
บนกระจกบังลมหน�า และ/หรือใบป�ดน้ำฝน

ทำความสะอาดด�านนอกของพ้ืนผิวหน�ากระจกบังลมหน�า
ด�วยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อน
กระจกบังลมหน�าจะสะอาดถ�าไม�มีหยดน้ำเกาะบนกระจก
เมื่อล�างออกด�วยน้ำ

ทำความสะอาดใบป�ดโดยใช�ผ�าชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ
น้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อนเช็ด ล�างใบป�ดน้ำฝนด�วย
น้ำ ถ�ากระจกบังลมหน�ายัง ไม� ใสสะอาดหลังจากทำ
ความสะอาดใบป�ดน้ำฝนและใช�ที่ป�ดน้ำฝน ให�เปล่ียนใบ
ป�ดน้ำฝนใหม�

SDI2693

ระวังอย�าทำให�หัวฉีดน้ำล�างกระจกอุดตัน Ⓐ อาจทำให�ฉีด
น้ำล�างกระจกบังลมหน�าทำงานผิดปกติได� ถ�าหัวฉีดอุดตัน
ให�นำวัตถุที่อุดอยู�ออกด�วยเข็มหรือหมุดเล็กๆ Ⓑ ระวังอย�า
ทำให�หัวฉีดเสียหาย

ใบป�ดน้ำฝน

Condition:



(235,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

การเปลี่ยน
D23A131129-2E138D69-409B-4DC9-A988-26639F137809

SDI2048

ถ� า ใ บ ป� ด น้ ำ ฝน สึ กห รอ ให� เ ป ลี่ ย น ใ บ ป� ด ใหม�

1. ดึงก�านป�ดน้ำฝนขึ้น

2. ดันแถบปลดล็อก Ⓐ ค�างไว�แล�วเลื่อนใบป�ดน้ำฝนลง
① ไปตามก�านป�ดน้ำฝนเพื่อถอดออก

3. ถอดใบป�ดน้ำฝน

4. ใส�ใบป�ดน้ำฝนใหม�ลงบนก�านป�ดน้ำฝนจนกระทั่งล็อก
เข�าที่

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

D23A131129-6C0A13AC-963E-4B0B-B543-B6A448FD7E04

JVM0452X

คำเตือน:

สารป�องกันการแข็งตัว มี พิษ และควร เก็บอย�าง
ระมัดระวังไว�ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวาง
ให�ไกลมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน้ำยาล�างกระจกในถังพัก และเติมน้ำยา
หากจำเป�น

ถ�ารถของท�านติดต้ังการเตือนระดับน้ำล�างกระจกต่ำ (บน
จอแสดงข�อมูลรถยนต�) หรือไฟเตือนระดับน้ำล�างกระจกต่ำ
(บนมาตรวัด) การเตือนจะปรากฏขึ้นหรือไฟเตือนจะสว�าง
ขึ้นเม่ือน้ำยาล�างกระจกในถังพักอยู�ในระดับต่ำ เติมน้ำยา
ล�างกระจกตามจำเป�น

ให� เติมน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงในน้ำเพ่ือให�ทำ
ความสะอาดได�ดีขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป�องกันการแข็ง
ตัวของน้ำล�างกระจกบังลม ตามอัตราส�วนท่ีระบุไว�ใน
คำแนะนำของผู�ผลิต

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-17

น้ำยาล�างกระจก

Condition:



(236,1)
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8-18 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

D23A131129-9D14B82B-B588-42BC-9813-56308F54E782

SDI1573

แบตเตอรี่รถยนต�
D23A131129-2B8F4112-43D6-4F22-8C12-423FCAA11BF4

คำเตือน:

ห�ามขับรถ ถ�าน้ำกรดแบตเตอร่ีต่ำ น้ำกรดแบตเตอร่ี
ต่ำอาจทำให�เกิดโหลดสูงในแบตเตอรี่ ซึ่งทำให�เกิด
ความร�อน ลดอายุแบตเตอรี่ และในบางกรณีจะนำไป
สู�การระเบิดได�

แบตเตอรี่

Condition:



(237,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

การตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
D23A131129-3D0153AC-ACD1-4AEC-92F6-233F842AF00F

DI0137MD

SDI1480D

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต�ละเซลล� ระดับน้ำกรดควรอยู�
ระหว�างขีด UPPER LEVEL ① และ LOWER LEVEL ②

ถ�าจำเป�นต�องเติมน้ำ ให�เติมน้ำสกัดแร�ธาตุออก/น้ำกลั่น
บริสุทธิ์จนถึงระดับตัววัดในแต�ละช�องเติมเท�านั้น ห�ามเติม
เกิน

1. ถอด จ ุก เซลล� ③ โดย ใช� เครื่อง มือ ท่ี เหมาะ สม

2. เติมน้ำสกัดแร� ธาตุออก/น้ำกลั่นบริสุทธ์ิจนถึงขีด
UPPER LEVEL ①

ถ�าด�านข�างของแบตเตอรี่ไม�ใส ให�ตรวจสอบระดับน้ำ

กล่ันบริสุทธ์ิโดยมองตรง ๆ จากด�านบนเซลล� ถ�าพบ
สภาพ Ⓐ แสดงว�าปกติ และถ�าพบสภาพ Ⓑ แสดงว�า
ต�องเติมน้ำกลั่นบริสุทธิ์เพิ่ม

3. ใส�จุกเซลล�กลับเข�าที่แล�วขันให�แน�น

. รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนักต�องได�รับการ
ตรวจ สอบ ระดับ น้ำกรด แบตเตอรี่ เป� น ประจำ

. รักษาผิวหน�าแบตเตอรี่ให�สะอาดและแห�ง ควรทำ
ความสะอาดสนิมใด ๆ ด�วยผ�าชุบน้ำที่บิดจนแห�ง
หมาด

. ให�แน�ใจว�าขั้วต�อสะอาดและขันจนแน�น

. ถ�าไม�ใช�รถนานเกินกว�า 30 วัน ให�ปลดสายขั้วลบ (−)
ของแบตเตอรี่ออก เพื่อป�องกันแบตเตอรี่หมด

การพ�วงสตาร�ท
D23A131129-BE336D38-925A-44F9-B19D-862D45C27323

หากจำเป�นต�องพ�วงสตาร�ท โปรดดูท่ี “การพ�วงสตาร�ท”
(หน�า 6-7) ถ�าเครื่องยนต�ไม�สตาร�ทหลังจากพ�วงสตาร�ท
หรือแบตเตอรี่ไม�ประจุไฟ อาจจำเป�นต�องเปลี่ยนแบตเตอรี่
ใหม� ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ใหม�

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-3799C71F-6051-43C4-A698-9EF75653C82B

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-2BFD8D25-A222-4D6E-AA53-954CC5107877

ข�อควรระวัง:

. ระวังไม�ให�เด็กกลืนแบตเตอร่ีและชิ้นส�วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัด แบตเตอร่ี อย�าง ไม� ถ ูกต�อง จะ เป�น
การทำลายสิ่งแวดล�อม ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนด
ท�องถิ่นในการกำจัดแบตเตอรี่เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได� ถ�าเปลี่ยนอย�างไม�
ถูกต�อง ให�เปลี่ยนเป�นแบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือ
ที่เทียบเท�ากันเท�านั้น

. อย�าให�แบตเตอรี่ โดนความร�อน จัด เช�น แสง
อาทิตย� ไฟ ฯลฯ

SDI2134A

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-19

Condition:



(238,1)
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8-20 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ใช�เครื่องมือที่เหมาะสมในการถอดสกรู Ⓐ และเป�ดฝา
Ⓑ

2. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�

แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR1620 หรือที่เทียบเท�า
. ห�ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ�า เนื่องจากจะ
ทำให�ทำงานผิดพลาด

. ให�แน�ใจว�าด�านที่มีเครื่องหมาย + หันไปทาง
ด�านล�างของฝาครอบ Ⓒ

3. ป�ดฝาและขันสกรูให�แน�น

4. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต�อศูนย� บริการนิส สัน ถ�าต�องการความช�วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

การเตือน FCC:
รายละเอียดอุปกรณ�นี้อยู�ในบทที่ 15 ของข�อกำหนด
FCC การทำงานอยู�ภายใต�เง่ือนไขดังต�อไปน้ี: (1)
อุปกรณ�นี้ต�องไม�ก�อให�เกิดสัญญาณรบกวนที่ เป�น
อันตราย และ (2) อุปกรณ�นี้ต�องรับสัญญาณรบกวน
อ่ืน ๆ รวมถึงสัญญาณที่อาจรบกวนการทำงานของ
อุปกรณ�
หมายเหตุ: การเปลี่ยนหรือการดัดแปลงที่ไม�ได�รับ
การยอมรับจากผู� มี ส�วน เก่ียวข�อง อาจทำให� ไม�
สามารถใช�งานอุปกรณ�นี้ได�

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-B98195EA-CA41-4494-8F50-3F7C436E3D9D

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
D23A131129-E450EFA1-BF09-42BF-8DAC-08685BC684C2

ข�อควรระวัง:

. ระวังไม�ให�เด็กกลืนแบตเตอร่ีและชิ้นส�วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัด แบตเตอร่ี อย�าง ไม� ถ ูกต�อง จะ เป�น
การทำลายสิ่งแวดล�อม ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนด
ท�องถิ่นในการกำจัดแบตเตอรี่เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได� ถ�าเปลี่ยนอย�างไม�
ถูกต�อง ให�เปลี่ยนเป�นแบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือ
ที่เทียบเท�ากันเท�านั้น

. อย�าให�แบตเตอรี่ โดนความร�อน จัด เช�น แสง
อาทิตย� ไฟ ฯลฯ

SDI2451

เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของกุญแจอัจฉริยะ แล�วถอด
กุญแจธรรมดาออก

2. สอดไขควงเล็กเข�าไปในช�องท่ีมุม และบิดเพ่ือแยก
ส�วนบนออกจากส�วนล�าง ใช�ผ�าหุ�มเพื่อป�องกัน
ฝาครอบเป�นรอย

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�
. แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2025 หรือที่เทียบเท�า
. ห�ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ�า เนื่องจากจะ
ทำให�ทำงานผิดพลาด

Condition:



(239,1)
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. ให�แน�ใจว�าด�านที่มีเครื่องหมาย + หันไปทาง
ด�านล�างของฝาครอบ

SDI2452

4. จัดปลายช้ินส�วนด�านบนและด�านล�างให�อยู�ในแนว
เดียวกัน ① จากนั้นกดลงไปพร�อม ๆ กันจนกระทั่งป�ด
สนิทดี ②

5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต�อศูนย� บริการนิส สัน ถ�าต�องการความช�วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

การเตือน FCC:
รายละเอียดอุปกรณ�นี้อยู�ในบทที่ 15 ของข�อกำหนด
FCC การทำงานอยู�ภายใต�เง่ือนไขดังต�อไปน้ี: (1)
อุปกรณ�นี้ต�องไม�ก�อให�เกิดสัญญาณรบกวนที่ เป�น
อันตราย และ (2) อุปกรณ�นี้ต�องรับสัญญาณรบกวน
อ่ืน ๆ รวมถึงสัญญาณที่อาจรบกวนการทำงานของ
อุปกรณ�
หมายเหตุ: การเปลี่ยนหรือการดัดแปลงที่ไม�ได�รับ
การยอมรับจากผู� มี ส�วน เก่ียวข�อง อาจทำให� ไม�
สามารถใช�งานอุปกรณ�นี้ได�

D23A131129-F4B3BC6D-C385-4B1C-BB38-0C3317095856

ระบบควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ�าแปรผันทำหน�าที่วัดปริมาณ
ไฟฟ�าท่ีปล�อยออกจากแบตเตอรี่ และควบคุมแรงเคล่ือน
ไฟฟ�าที่สร�างขึ้นจากไดชาร�จ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามต�อกราวด�อุปกรณ�เสริมลงบนขั้วแบตเตอร่ี
โดยตรง เนื่องจากจะบายพาสระบบควบคุมแรง
เคล่ือนไฟฟ�าแปรผัน และอาจทำให�แบตเตอรี่
รถยนต�ชาร�จไม�เต็มที่

. ใช�อุปกรณ�ไฟฟ�าขณะที่รถยนต�วิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม�ให�แบตเตอรี่หมด

D23A131129-A0705B18-2E51-4E9E-8F82-63256F160676

ห�องเครื่องยนต�
D23A131129-6BADCD3E-544E-4478-8E05-FDE788FEFDA1

JVM0453X

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนดไว�
บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เน่ืองจากอาจทำให� ระบบ
ไฟฟ�าเสียหายหรือเกิดไฟไหม�ได�

ตำแหน�งและค�าแอมแปร�ของฟ�วส�ถูกแสดงบนด�านหลังของ
ฝาครอบกล�องฟ�วส�

หมายเลขของฟ�วส�อาจหลากหลายขึ้นอยู�กับคุณลักษณะที่
ติดตั้งในรถยนต�

ถ� า อ ุปกรณ� ไฟฟ� า ไม� ทำงาน ให� ตรวจ หา ฟ� วส� ขาด

1. ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ
“LOCK”

2. ให� แน�ใจ ว�าสวิตช� ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

3. เป�ดฝากระโปรงหน�า

4. ถอดฟ�วส�/ฝาป�ดสายฟ�วส�โดยการกดที่แถบ

5. หาฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-21

ระบบควบคุมการเปลี่ยนแรงเคลื่อน
ไฟฟ�า (ถ�ามีติดตั้ง) ฟ�วส�

Condition:



(240,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

8-22 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

SDI1753

6. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส�ท่ีอยู�ในกล�องฟ�วส�
ในห�องโดยสาร

7. ถ�าฟ�วส�ขาด Ⓐ ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม� Ⓑ

ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากใส�ลงไป ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิส สัน เพื่อ ตรวจสอบระบบไฟฟ�า และทำ
การซ�อมแซมถ�าจำเป�น

สายฟ�วส�
D23A131129-A3F371BD-6E7F-460C-BBE8-B484EB711BAA

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าใดไม�ทำงานและฟ�วส�อยู�ในสภาพที่ดีให�
ตรวจสอบสายฟ�วส� ถ�าสายฟ�วส�เส�นใดละลาย ให�เปลี่ยน
ใหม�โดยใช�อะไหล�แท�ของนิสสันเท�านั้น

ห�องโดยสาร
D23A131129-9F4C187C-98E0-47F4-AC30-6B2F92D00A5B

JVM0473X

JVM0474X

JVM0461X

1. ให� แน�ใจ ว�า สวิตช� ก ุญแจอยู� ใน ตำแหน�ง “OFF”

2. ให� แน�ใจ ว�าสวิตช� ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

3. เป�ดกล�องเก็บของ

4. จับฝากล�องเก็บของและดึงขึ้นเพื่อปล�อยบานพับที่อยู�
บนด�านล�างของกล�องเก็บของ

5. ปล�อยสต็อปเปอร�ซ�ายและขวาอย�างระมัดระวัง ①
และถอดกล�องเก็บของออก

6. หาฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน

7. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส� ②

SDI1754

8. ถ�าฟ�วส�ขาด Ⓐ ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม� Ⓑ
9. ติดต้ังกล�องเก็บของในลำดับกลับกันกับขั้นตอนการ

ติดตั้ง

ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากใส�ลงไป ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ�า และทำการซ�อม
แซมถ�าจำเป�น

Condition:



(241,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-E2FC7D10-F4B1-4B15-ABE6-4C8A3FE8A432

JVM0462X

เพื่อลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่รถยนต� สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอด
รถนานจะป�ดเมื่อออกมาจากโรงงาน ก�อนการส�งมอบ
รถยนต� สวิตช�จะกดลง (เป�ดสวิตช�) และควรจะเป�ดไว�
ตลอด

ถ�าสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานไม�ได�กดไว� (เป�ดสวิตช�)
คำเตือน “การเตือนโหมดชิปป��งทำงานกดฟ�วส�เก็บข�อมูล”
(Shipping Mode On Push Storage Fuse) อาจจะ
ปรากฏขึ้นในหน�าจอข�อมูลรถยนต� (รุ�นที่มีหน�าจอสี) โปรด
ดูที่“การเตือนและการแสดงบนจอแสดงข�อมูลรถยนต�”
(หน�า 2-18)

ถ�ามีอุปกรณ�ไฟฟ�าใด ๆ ไม�ทำงาน ให�ถอดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อ
จอด รถ นาน ออก และ ตรวจ ด ู ว� า ฟ� วส� ขาด หรือ ไม�

หมายเหตุ:
ถ�าสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานทำงานผิดปกติหรือฟ�วส�
ขาด ไม�จำเป�นต�องเปลี่ยนสวิตช�ใหม� ในกรณีน้ี ให�
ถอดสวิตช�ฟ�วส�เม่ือจอดรถนานออก และเปลี่ยนฟ�วส�
ใหม�ด�วยฟ�วส�ที่มีคุณภาพเท�ากัน

วิธีการถอดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

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. หนีบแถบล็อก ① ท่ีอยู� ท่ีแต�ละด�านของสวิตช�ฟ�วส�
จอดรถ

5. ดึงสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานออกจากกล�องฟ�วส� ②

D23A131129-E98CB186-43DE-42CE-8114-D9E8A87B06F9

ไฟหน�า
D23A131129-2C489B1A-2225-4AEE-88D8-6F2B8F7820FE

อาจจะ เกิดฝ�าภายในเลนส�ของไฟส�องสว�างภายนอก
ชั่วคราวในช�วงฝนตกหรือล�างรถ อุณหภูมิที่แตกต�างกัน
ระหว�างภายในและภายนอกของเลนส�จะทำให�เกิดฝ�า ซึ่ง
ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ถ�าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ�ขึ้น
ภายในเลนส� กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

การเปลี่ยนไฟหน�า LED
D23A131129-08192005-5F1A-40A5-8F0D-A86C05110EAD

ถ�าจำเป�นต�อง เปล่ียน กรุณา ติดต�อศูนย� บริการ นิส สัน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-23

ไฟส�องสว�าง

Condition:



(242,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

8-24 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

การเปลี่ยนหลอดไฟหน�าฮาโลเจน
D23A131129-40AA33AE-8008-4E82-9C91-ACF0DDE05F02

JVM0470X

ไฟหน�าแบบฮาโลเจนเป�นประเภทโคมกึ่งผนึก ซึ่งใช�

หลอดไฟหน�า (ฮาโล เจน) แบบ เปล่ียนใหม� ได� โดย
สามารถทำการเปลี่ยนได�จากภายในห�องเครื่องยนต� โดย
ไม�ต�องถอดชุดประกอบไฟหน�าออก

ข�อควรระวัง:

ก�าซฮา โล เจนแรงดันสูง ถ ูกซีลอยู� ในหลอดไฟ
หลอดไฟอาจจะแตกได� ถ�าหลอดแก�วถูกขีดข�วนหรือ
ทำหลอดไฟตก

1. ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่
2. ปลดขั้วต�อไฟออกจากปลายด�านหลังของหลอดไฟ
3. ดึงยางครอบ ① ออก
4. ดันและหมุนสลักล็อก ② เพื่อคลายออก
5. ถอดหลอดไฟหน�า ห�ามเขย�าหรือหมุนหลอดไฟเมื่อ

ทำการถอดออก
6. ใส�หลอดไฟกลับเข�าไปใหม�ในลำดับกลับกันกับที่

ถอด

ข�อควรระวัง:

. เ ม่ื อ จั บ หลอด ไฟ ห� า ม จั บ ที่ ห ลอด แก� ว

. ใช�หมายเลขและกำลังวัตต�ให�เท�ากับของเดิมที่
ติดตั้งมา:

รุ�นไฟหน�าแบบฮาโลเจน
หลอดไฟสูง/ไฟต่ำ: 60W/55W (H4)

. ห�ามปล�อยให�โคมไฟไฟหน�าไม�มีหลอดไฟเป�น
เวลานาน เนื่องจากฝุ�นละออง ความชื้น และควัน
จะ เข�าไป ใน ตัว เ รือน ไฟ หน�า และ ส�ง ผล ถึง
ประสิทธิภาพของไฟหน�า

ไม�จำเป�นต�องปรับมุมแสง ถ�าเปล่ียนเฉพาะหลอดไฟ เม่ือ
ต�องปรับมุมแสงไฟหน�า กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ไฟส�องสว�างภายนอก
D23A131129-4A1154A6-C2AF-406B-BB25-CDE38FCA506D

รายการ กำลังวัตต� (W)

สัญญาณไฟเลี้ยวหน�า 21

ไฟหรี่ (รุ�นไฟหน�าฮาโลเจน) 5

ไฟหรี่และไฟส�องสว�างเวลากลาง
วัน (รุ�นไฟหน�าแบบ LED)*

LED

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) 55

ไฟส�องสว�างเวลากลางวัน (ถ�ามี
ติดตั้งสำหรับรุ�นไฟหน�าฮาโลเจน)

19

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง*
(บนกระจกมองข�าง) (ถ�ามีติดตั้ง)

LED

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (บน
บังโคลนหน�า) (ถ�ามีติดตั้ง)

5

ชุดไฟท�าย

สัญญาณไฟเลี้ยว 21

ไฟเบรก/ไฟท�าย 21/5

ไฟถอยหลัง 21

ไฟส�องป�ายทะเบียน 5

ไฟเบรกดวงที่สาม* (ถ�ามีติดตั้ง) LED

ไฟส�องสว�างกระบะท�าย* (ถ�ามี
ติดตั้ง)

LED

*: ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน เพื่ อ ทำ การ เปลี่ยน

Condition:



(243,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

ไฟส�องสว�างภายใน
D23A131129-41A861EB-5A1B-49A4-870F-83BAD8CB1E27

รายการ กำลังวัตต� (W)

ไฟอ�านแผนที่ (แบบ LED)* LED

ไฟอ�านแผนที่ (แบบหลอดไฟ) 5

ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร (ถ�ามี
ติดตั้ง)

10

ไฟอ�านแผนที่ด�านหลัง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

LED

ไฟบันได (ถ�ามีติดตั้ง) 3.4

ไฟกระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) 1.8

*: ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน เพื่ อ ทำ การ เปลี่ยน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-25

Condition:



(244,1)
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8-26 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ตำแหน�งไฟ
D23A131129-8DB59632-6B1E-42BA-9159-48193F673AA3

JVM0640X

1. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า
2. ไฟหน�า (แบบฮาโลเจน)
3. ไฟอ�านแผนที่
4. ไฟ ส�อง สว� าง ใน ห�อง โดยสาร (ถ� า มี ติด ต้ัง)
5. ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) หรือไฟส�องสว�าง

เวลากลางวัน (ถ�ามีติดต้ังสำหรับรุ�นไฟหน�าแบบฮา
โลเจน)

6. ไฟหรี่
7. ไฟ สัญญาณ ไฟ เลี้ยว ด� าน ข�าง (ถ�า มี ติด ต้ัง)
8. ไฟบันได (ถ�ามีติดตั้ง)
9. ไฟหน�า (ไฟสูง) (แบบ LED)
10. ไฟหน�า (ไฟต่ำ) (แบบ LED)
11. ไฟส�องสว�างเวลากลางวัน (แบบ LED)
12. ไ ฟ อ� า น แ ผ น ท่ี ด� า น ห ลั ง ( ถ� า มี ติ ด ตั้ ง )
13. ไฟเบรกดวงที่สาม (ถ�ามีติดตั้ง)
14. ไ ฟ ส� อ ง ส ว� า ง ก ร ะ บ ะ ท� า ย ( ถ� า มี ติ ด ต้ั ง )
15. ชุดไฟท�าย (ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟเบรก/ไฟท�าย/

ไฟถอยหลัง)
16. ไฟส�องป�ายทะเบียน
17. ชุดไฟท�าย (ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟเบรก/ไฟท�าย/

ไฟถอยหลัง)

Ⓐ: รุ�นไฟหน�าแบบฮาโลเจน

Ⓑ: รุ�นไฟหน�าแบบ LED

Ⓒ: ยกเว�นรุ�น Sportech

Ⓓ: สำหรับรุ�น Sportech

Ⓔ: รุ�นมีกระบะบรรทุก

Ⓕ: รุ�นไม�มีกระบะรรทุก

Condition:
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ขั้นตอนการเปลี่ยน
D23A131129-75FDF35A-40F7-4669-B637-489609E43D8F

SDI2306

: ถอด

: ติดตั้ง

ไฟอื่นทุกดวงเป�นแบบ A, B, C, D หรือ E เมื่อเปลี่ยน
หลอดไฟ ขั้นแรกให�ถอดเลนส�และ/หรือฝาครอบออกก�อน

การถอดของกระจังหน�าก�อนเปลี่ยนหลอดไฟ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVM0455X

ถอดกระจังหน�าออกหากจำเป�นในการเปล่ียนหลอดไฟ

1. ถอดคลิ๊ป ①
2. ปลดล็อกตัวล็อกหมุน ② โดยหมุน 45 องศาด�วย

ไขควงหัวแบน

3. ถอดกระจังหน�า

การติดตั้งกระจังหน�าหลังจากเปลี่ยนหลอดไฟ:
D23A131129-98445435-9C30-4853-A60E-A898A867D4A8

JVM0152X

1. ถอดตัวล็อกหมุน Ⓐ จากรถยนต�

2. ติดตั้งตัวล็อกหมุนบนกระจังหน�า

3. ล็อกตัวล็อกหมุนโดยหมุน 45 องศา

4. กดกระจังเข�ากับตัวรถแล�วติดตั้ง

JVM0456X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า

JVM0457X

ไฟหรี่ (แบบหลอดไฟ)

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-27
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8-28 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

JVM0458X

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) หรือ ไฟส�องสว�างเวลากลางวัน
(ถ�ามีติดตั้ง)

SDI1688

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (บนบังโคลนหน�า) (ถ�ามีติดตั้ง)

JVM0463X

ชุดไฟท�าย (ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟเบรก/ไฟท�าย/ไฟ
ถอยหลัง) (รุ�นที่มีกระบะบรรทุก)

①: ไฟเบรก/ไฟท�าย
②: ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว

Condition:



(247,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

③: ไฟถอยหลัง

JVM0540X

ชุดไฟท�าย (ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว ไฟเบรก และไฟถอยหลัง)
(รุ�นที่ไม�มีกระบะบรรทุก)

①: ไฟเบรก/ไฟท�าย
②: ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว
③: ไฟถอยหลัง

JVM0464X

ไฟส�องป�ายทะเบียน

SDI2391

ไฟอ�านแผนที่หน�า (แบบหลอดไฟ)

SDI1845

ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร (ถ�ามีติดตั้ง)

JVM0553X

ไฟบันได (ถ�ามีติดตั้ง)

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-29
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8-30 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

SDI1839

ไฟกระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)

D23A131129-AE69B6E0-40C4-41BD-BBA1-219A674F9C1C

ถ�ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-2)

แรงดันลมยาง
D23A131129-A3EC7C52-D2BB-4E17-9BE3-4E7D46CD905A

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. (1 ไมล�)
แรงดันลมยางที่ เย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง

แรงดันลมยางที่ไม�เพียงพออาจทำให�ยางร�อนจัด และเกิด
ความเสียหายภายในตามมาภายหลัง การขับข่ีท่ีความเร็ว
ส ู ง อ าจ ทำให� ดอก ยาง แยก และ ยาง ร ะ เ บิ ด ได�

ประเภทของยาง
D23A131129-6795CDAA-3948-4877-927B-12072A6E5202

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือใส�ยางเส�นใหม� ให�แน�ใจว�ายาง
ทั้งสี่เส�นเป�นยางประเภทเดียวกัน (ยางสำหรับฤดูร�อน
ทุกฤดู หรือสำหรับวิ่งบนหิมะ) และมีโครงสร�างแบบ
เดียวกัน ศูนย�บริการนิสสันสามารถให�ข�อมูลเก่ียวกับ
ประเภท ขนาด ความเร็วจำกัดของยาง และอะไหล�
ยางที่มีให�เลือกแก�ท�านได�

การเปลี่ยนยางอาจได�ยางที่จำกัดความเร็วไว�ต่ำกว�ายางที่
ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความเร็วได�สูงสุด
ที่เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�าความเร็วจำกัดของ
ยาง

ยางสำหรับทุกฤดู
D23A131129-E51B944F-1499-4173-868F-7269F630E6B0

นิสสันระบุให�ใช�ยางสำหรับทุกฤดูกับบางรุ�น เพื่อสมรรถนะ
การใช�งานที่ดีตลอดทั้งป� รวมทั้งในสภาพที่ถนนมีหิมะและ
น้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมีคำว�า ALL SEASON และ/
หรือ M&S เขียนอยู�ท่ีด�านข�างของยาง ยางสำหรับวิ่งบน
หิมะจะสามารถเกาะถนนที่มีหิมะได�ดีกว�ายางสำหรับทุกฤดู
และอาจเหมาะกับบางพื้นที่มากกว�า

ยางสำหรับฤดูร�อน
D23A131129-72AAA2F0-E863-456C-8C4C-6183FCCA6F67

นิสสันระบุให�ใช�ยางสำหรับฤดูร�อนกับบางรุ�น เพื่อสมรรถนะ
การใช�งานท่ีดีกว�าบนถนนแห�ง สมรรถนะของยางสำหรับ
ฤดูร�อนจะลดลงอย�างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับ
ฤดูร�อนจะไม�มีอัตราการเกาะถนน M&S ที่ด�านข�างของยาง

ถ�าท�านวางแผนจะใช�งานรถยนต�ในสภาพที่มีหิมะและ
น้ำแข็ง นิสสันแนะนำให�ใช�ยางสำหรับวิ่งบนหิมะหรือยาง
สำหรับทุกฤดูทั้งสี่ล�อ

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
D23A131129-57CB87E4-FACE-41F4-9BDB-65A1B2F5CFC5

หากจำเป�นต�องใช�ยางสำหรับว่ิงบนหิมะ จำเป�นต�องเลือก
ยางที่มีขนาดและดัชนีการรับน้ำหนักเท�ากับยางที่ใช�อยู�เดิม
ไม�เช�นนั้น จะมีผลกระทบอย�างมากต�อความปลอดภัยและ
การบังคับรถยนต�

โดยทั่วไป ยางสำหรับวิ่งบนหิมะมักจะจำกัดความเร็วไว�
ต่ำกว�ายางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความ
เร็วได�สูงสุด ท่ี เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�า
ความเร็วจำกัดของยาง ถ�าท�านติดตั้งยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
ยางน้ันจะต�องมีขนาด ยี่ห�อ โครงสร�าง และลายดอกยาง
เหมือนกับยางกันทั้งสี่ล�อ

เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่เป�นน้ำแข็ง อาจใช�งาน

ยางและล�อ

Condition:
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ยางที่มีสตัทฝ�งอยู� ได� แต�ในบางรัฐ และบางเขตจะไม�
อนุญาตให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฎหมายท�องถิ่น รัฐ
หรือเขตก�อนติดตั้งยางท่ีมีสตัทฝ�ง ความสามารถในการ
เกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัทฝ�ง บนพ้ืนผิวท่ี
เป�ยก หรือ แห�ง อาจ แย� กว�า ยาง ว่ิง บน หิมะ ธรรมดา

รุ�นขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)
D23A131129-5A000B3B-9C45-450E-B069-99CE03BFEA0C

ข�อควรระวัง:

. ควร ใช� ยาง ท่ี มัีขนาด ยี่ห�อ โครงสร�าง (ยาง
ธรรมดา, ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือยางเรเดียล)
และลายดอกยางที่เหมือนกันทั้ง 4 ล�อ การไม�ทำ
เช�นน้ันอาจทำให�มีความแตกต�างของเส�นรอบวง
ระหว�างยางบนเพลาหน�าและเพลาหลัง ซึ่งอาจส�ง
ผลให�ยางสึกหรอมากขึ้นและทำให� เกียร� เส้ือ
ทรานสเฟอร� และเฟ�องท�ายเสียหาย

. ใช�ยางอะไหล�ที่ระบุว�าสำหรับรุ�น 4WD เท�านั้น

ถ�าพบการสึกหรอของยาง แนะนำให�เปลี่ยนยางทั้ง 4 เส�น
ด�วยขนาด ย่ีห�อ โครงสร�าง และลายดอกยางท่ีเหมือนกับ
ยางเดิม ควรตรวจสอบแรงดันลมยางและศูนย�ล�อและแก�ไข
ให�ถูกต�อง กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

โซ�พันล�อ
D23A131129-F2CF20EA-51D4-4282-AF61-8B4AA00858B3

บางพื้นท่ี อาจ ไม� อน ุญาต ให� ใช� โซ� พันล�อ ตรวจสอบ
กฎหมายในท�องถ่ินน้ันก�อนติดต้ังโซ�พันล�อ เม่ือติดตั้งโซ�
พันล�อ ให�แน�ใจว�าโซ�มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดต้ัง
ตามคำแนะนำของผู�ผลิต

ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตยางแนะนำให�ใช� เพื่อให�แน�ใจว�าโซ�
รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�านที่ปล�อยไว�ให�แน�น หรือ
ถอดออกเพื่อป�องกันไม�ให�ฟาดโดนบังโคลนหรือใต�ท�องรถ

ถ�าเป�นไปได� หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มที่เม่ือใช�โซ�
พันล�อ และควรลดความเร็วเมื่อขับ ไม�เช�นนั้น รถยนต�อาจ
เสียหาย และ/หรือ มีผลกระทบอย�างมากต�อการบังคับและ
สมรรถนะของรถยนต�

ติดต้ังโซ�พันล�อที่ล�อหลังเท�าน้ัน ห�ามติดต้ังที่ล�อหน�า

อย�า ขับ รถ ท่ี ติด ต้ัง โซ� พันล�อ บนถนน ราบ ท่ี ไม�มี หิมะ
การขับรถที่ติดตั้งโซ�พันล�อในสภาวะดังกล�าวอาจส�งผลให�
เกิด ความ เสียหาย กับกลไกต�าง ๆ ของ รถ เนื่องจาก
การเสียดทานที่มากเกินไป

การสลับยาง
D23A131129-ACE755DD-E4BB-46A4-9F62-496D13BFF28A

SDI1662

นิสสันแนะนำว�ายางควรสลับทุก ๆ 5,000 กม. (3,000
ไมล�) สำหรับรุ�นขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) หรือทุก ๆ 10,000
กม. (6,000 ไมล�) สำหรับรุ�นขับเคล่ือนสองล�อ (2WD)
อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกัน
ตามนิสัยการขับขี่ของท�านและสภาพพื้นผิวถนน (โปรดดูที่
“ยาง แบน” (หน� า 6 -2) สำห รับ การ เป ล่ียน ยาง)

คำเตือน:

. หลัง จากสลับยาง ให� ปรับตั้ง แรง ดันลมยาง

. ขันน็อตล�อให�แน�นอีกครั้ง เมื่อขับรถยนต� เป�น
ระยะทาง 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงใน
กรณียางแบน ฯลฯ)

. ห�ามรวมยางอะไหล�ในการสลับยาง

. การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือบำรุงรักษาที่
ไม�ถูกต�องมีผลต�อความปลอดภัยของรถ และมี
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและได�รับบาดเจ็บ
หากมีข�อสงสัย ให�สอบถามศูนย�บริการนิสสัน
หรือผู�ผลิตยาง

ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย
D23A131129-30CC6DEB-1C96-46A9-841D-67EBB9AFB121

SDI1663

① : เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
② : เครื่องหมายตำแหน�งเตือนดอกยางสึก ตำแหน�งจะ

แสดงโดย “ ”, “TWI”, และ อ่ืน ๆ ขึ้นอยู� กับ
ประเภทของยาง

ควรตรวจสอบยางเป�นระยะ เพื่อดูการสึกหรอ รอยแตก การ
บวม หรือส่ิงที่ติดในดอกยาง ถ�าพบการสึกหรอท่ีมากเกิน
ไป รอยแตก การบวม หรือรอยฉีกขาดควรเปลี่ยนยางทันที

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-31
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8-32 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ยางเดิมจะมีเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง เม่ือ
เห็นเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการเปลี่ยนยาง

การซ�อมแซมยางอะไหล�อย�างไม�ถูกต�องอาจทำให�เกิดการ
บาดเจ็บร�ายแรง ถ�าจำเป�นจะต�องซ�อมแซมยางอะไหล�
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

อายุยาง
D23A131129-228B8BE1-7F61-4781-9F67-E03ABE1C166F

ห�ามใช�ยางที่มีอายุเกินกว�า 6 ป� ไม�ว�ายางนั้นจะใช�งานไป
แล�วหรือไม�ก็ตาม

ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช�งานของรถ
ให�นำยางเข�าตรวจสอบและถ�วงล�อสม่ำเสมอท่ีร�านซ�อม
หรือศูนย�บริการนิสสัน

การเปลี่ยนยางและล�อ
D23A131129-AE234277-C1BE-46F1-8E0D-ED221CBB7A84

คำเตือน:

ห�ามใส�ล�อหรือยางที่เสียรูปทรง แม�ว�าจะได�รับ
การซ�อมแซมมาแล�วก็ตาม เนื่องจากล�อหรือยางน้ัน
อาจได�รับความเสียหายทางด�านโครงสร�าง และอาจ
พังได�โดยไม�มีการเตือน

เมื่อเปลี่ยนยางให�ใช�ยางที่มีขนาด ความเร็วจำกัดของยาง
และอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิมที่มากับรถ (โปรด
ดูที่ “ยางและล�อ” (หน�า 9-6) สำหรับชนิดและขนาดของ
ยางและล�อที่แนะนำ) การใช�ยางอื่นที่ไม�ได�แนะนำหรือการ
ใช�ยางผสมยี่ห�อ โครงสร�าง (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัด
รัด หรือยางเรเดียล) หรือดอกยาง จะส�งผลในทางลบต�อ
การขับขี่ การเบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพื้นถนน
ระยะตัวถังถึงยาง ระยะห�างของโซ�พันล�อ การปรับเทียบ
มาตรวัดความเร็ว มุมแสงไฟหน�า และความสูงของกันชน

ผลบางอย�างอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุและได�รับบาดเจ็บ
รุนแรง

ถ�าต�องเปลี่ยนล�อไม�ว�าจะด�วยเหตุผลใด ให�ใช�ล�อที่มีระยะ
ออฟเซ็ทเท�าเดิมเสมอ ล�อที่มีระยะออฟเซ็ทที่แตกต�างกัน
จะทำให� ยาง สึกหรอ เร็ว อาจ ไปลดประสิทธิภาพ ใน
การบังคับควบคุมรถ และ/หรือไปมีผลต�อดิสก�เบรก/ดรัม
เบรก ซึ่งอาจมีผลทำให�ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง
และ/หรือผ�าเบรก/ก�ามเบรกสึกหรอเร็ว

การถ�วงล�อ
D23A131129-0201BE0C-9A67-422C-A87B-6E890267D904

ล�อท่ีไม�สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุยาง
แม�ว�าจะใช�งานตามปกติ ล�อก็อาจเสียสมดุลได� ดังนั้น ควร
ถ�วงล�อทั้งสี่ให�สมดุลตามจำเป�น

ยางอะไหล�
GUID-D2B7E6FC-9E87-4C2E-915B-26C37C0445AB

ยางอะไหล�ทั่วไป
GUID-73F76A11-0310-4D30-8665-4E08702B40B0

ยางมาตรฐาน (ขนาดเดียวกับล�อรถ) มีอยู�ในรถยนต�ของ
ท�าน

Condition:
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9-2 รายละเอียดเชิงเทคนิค

D23A131129-CEAE5A50-CAB8-4BA6-8D4B-FCC3B1B24D70

ปริมาณความจุต�อไปนี้เป�นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต�างไปจากนี้เล็กน�อย เมื่อทำการเติม ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหมวด “8 การซ�อมบำรุงและการดูแล
รักษาด�วยตนเอง" เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ประเภทของเหลว
ความจุ (โดยประมาณ)

น้ำมัน/สารหล�อลื่นที่แนะนำหน�วยวัดแบบ
เมตริก

หน�วยวัดแบบ
US

หน�วยวัดแบบ
อังกฤษ

น้ำมันเชื้อเพลิง 80 ลิตร 21-1/8
แกลลอน

17-5/8
แกลลอน · โปรดดูที่ “ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน�า 9-3)

น้ำมันเครื่อง*1 QR25DE รวมกรองน้ำมันเครื่อง 4.7 ลิตร 5 ควอต 4-1/8 ควอต · แนะนำให�ใช� “NISSAN Motor Oil 0W-20 เกรด SM หรือ SN” แท�ของนิสสัน
· ถ�าไม�มีน้ำมันเครื่องดังกล�าว ให�ใช�น้ำมันเครื่องของแท�ของนิสสัน หรือเทียบเท�ากับเกรดและความหนืดของน้ำมันดัง
ต�อไปนี้

การเปลี่ยนถ�ายและการเติม
*1: สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ “การเปลี่ยน
น้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-8)

โดยไม�เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 4.4 ลิตร 4-75/8 ควอต 3-7/8 ควอต

· เกรดของน้ำมัน: API SM หรือ SN, ILSAC GF-4 หรือ GF-5
· ค�าความหนืด SAE: โปรดดูที่ “ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ” (หน�า 9-3)

YD25DDTi รวมกรองน้ำมันเครื่อง 5.3 ลิตร 5-5/8 ควอต 4-5/8 ควอต · แนะนำให�ใช� “NISSAN Motor Oil 5W-30 SM CF-4 หรือ B1” แท�ของนิสสัน
· ถ�าไม�มีน้ำมันเครื่องดังกล�าว ให�ใช�น้ำมันเครื่องของแท�ของนิสสัน หรือเทียบเท�ากับเกรดและความหนืดของน้ำมันดัง
ต�อไปนี้

โดยไม�เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 4.8 ลิตร 5-1/8 ควอต 4-1/4 ควอต · เกรดของน้ำมัน:
– API CF-4*2
– ACEA B1, B3, B4 หรือ B5

*2: ห�ามใช� CG-4

· ค�าความหนืด SAE: โปรดดูที่ “ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ” (หน�า 9-3)

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� QR25DE มีฮีตเตอร� 8.1 ลิตร 8-5/8 ควอต 7-1/8 ควอต · สารหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของนิสสัน (สีฟ�า) หรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า
· ใช�สารหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�อลูมิเนียมในระบบหล�อเย็น
เครื่องยนต�เป�นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได�หากใช�สารหล�อเย็นที่ไม�ใช�ของแท� จำไว�ว�าการซ�อมป�ญหาภายในระบบหล�อเย็น
เครื่องยนต�โดยใช�สารหล�อเย็นเครื่องยนต�ที่ไม�ใช�ของแท�อาจไม�รวมอยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน ถึงแม�ว�าป�ญหาจะเกิด
ระหว�างที่ยังอยู�ในระยะรับประกันก็ตาม

มีถังพักน้ำ ไม�มีฮีตเตอร� 7.3 ลิตร 7-3/4 ควอต 6-3/8 ควอต

YD25DDTi 10.6 ลิตร 11-1/4 ควอต 9-3/8 ควอต

น้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (ATF) - - - · NISSAN Matic S ATF แท�ของนิสสัน
· นิสสันขอแนะนำให�ใช� NISSAN Matic S ATF แท�ของนิสสันเฉพาะกับรถรุ�นเกียร�อัตโนมัติของนิสสัน ห�ามผสมกับ
น้ำมันชนิดอื่น การใช�น้ำมันเกียร�อัตโนมัติอื่นที่ไม�ใช�น้ำมัน Matics S ATF แท�ของนิสสันอาจลดสมรรถนะในการขับขี่
และความคงทนของเกียร�อัตโนมัติ และอาจทำให�เกียร�อัตโนมัติเสียหายซึ่งไม�รวมอยู�ในการรับประกัน ความเสียหายที่
เกิดจากการใช�น้ำมันอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แนะนำจะไม�อยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเกียร�ธรรมดา (MT) 2WD 3.0 ลิตร 3-1/8 ควอต 2-5/8 ควอต · น้ำมันเกียร�ธรรมดา (MTF) HQ Multi 75W-85 แท�ของนิสสันหรือคุณภาพเทียบเท�า
· หากไม�มีน้ำมันเกียร�ธรรมดา (MTF) HQ Multi แท�ของนิสสัน สามารถใช� API GL-4 ค�าความหนืด SAE 75W-85 แทน
ชั่วคราวได�
อย�างไรก็ตาม ให�ใช�น้ำมันเกียร�ธรรมดา (MTF) HQ Multi แท�ของนิสสันโดยเร็วที่สุด

4WD 3.4 ลิตร 3-5/8 ควอต 3 ควอต

น้ำมันชุดทรานสเฟอร� - - - · น้ำมัน NISSAN ATF D3M แท�ของนิสสัน
· การใช�น้ำมันอื่น ๆ นอกเหนือจาก NISSAN ATF D3M แท�ของนิสสัน อาจทำให�ประสิทธิภาพในการขับขี่และความ
คงทนของชุดทรานสเฟอร�ลดลง และอาจทำให�ชุดทรานสเฟอร�เสียหาย ซึ่งไม�รวมอยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร� เติมให�ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำใน
หมวด "8 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วย

ตนเอง"

· NISSAN PSF แท�ของนิสสันหรือคุณภาพเทียบเท�า
· อาจใช� ATF ชนิด DEXRONTM VI แทนได�เช�นกัน

น้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช� · น้ำมันเบรกแท�ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า DOT 3
น้ำมันเฟ�องท�าย ด�านหน�า: - - - · น้ำมันเฟ�องท�าย Hypoid Super GL-5 80W-90 แท�ของนิสสันหรือที่คุณภาพเทียบเท�า (mineral oil)

ด�านหลัง: - - - · น้ำมันเฟ�องท�าย Hypoid Super-S GL-5 synthetic 75W-90 แท�ของนิสสันหรือที่คุณภาพเทียบเท�า
จาระบีอเนกประสงค� - - - · NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู�ลิเธียม)
น้ำยาแอร� - - - · HFC-134a (R-134a)

น้ำมัน/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ

Condition:



(253,1)

[ Edit: 2016/ 9/ 21 Model: D23-TH ]

ประเภทของเหลว
ความจุ (โดยประมาณ)

น้ำมัน/สารหล�อลื่นที่แนะนำหน�วยวัดแบบ
เมตริก

หน�วยวัดแบบ
US

หน�วยวัดแบบ
อังกฤษ

น้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ - - - · น้ำมันระบบปรับอากาศชนิด S แท�ของนิสสันหรือที่คุณภาพเทียบเท�า

ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
D23A131129-98205A26-3AD9-4B1F-8857-A48DC4601D72

เครื่องยนต�เบนซิน (รุ�นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

GUID-66BE0FEB-31BF-4066-9B61-1F1698E4C255

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่วที่มีค�าออกเทน
อย�างน�อย 91 (RON)

ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล�
(ใช�ได� ถึง E10*) ท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 91 (RON)

*: แก�สโซฮอล� คือน้ำมันเบนซินท่ีผสมแอลกอฮอล� เช�น
“E10” คือน้ำมันท่ีผสมเอทานอล 10% และน้ำมันไร�สาร
ตะกั่ว 90%

เครื่องยนต�ดีเซล*
D23A131129-97A49324-500D-48C4-ABCC-B5F9B3159362

เครื่องยนต� YD25DDTi:

ต�องใช�น้ำมันดีเซลที่มีค�าซีเทนมากกว�า 50
* ถ�ามีน้ำมันดีเซลสองแบบให�เลือก ให�ใช�น้ำมันสำหรับฤดูร�อนหรือ

ฤด ู หนาว ให� ถ ู ก ต� อง ตาม สถานะ อ ุณหภ ู มิ ดั ง ต� อ ไป นี้

. มากกว�า −78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับฤดูร�อน

. ต่ำกว�า −78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับฤดูหนาว

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันก�าด น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันเชื้อ
เพลิงอ่ืน ๆ ในเคร่ืองยนต�ดีเซล การใช�หรือการ
เติมน้ำมันอ่ืน ๆ เข�าไปกับน้ำมันดีเซลสามารถ
ทำให�เครื่องยนต�เสียหายได�

. ห�ามใช�น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับฤดูร�อนที่อุณหภูมิ
ต่ำกว�า −78C (208F) อุณหภูมิที่เย็นจะทำให�เกิด
ไขก�อตัวในน้ำมันเช้ือเพลิง ซ่ึงเป�นผลที่ทำให�
เ ค ร่ื อ งยนต� อ าจ ทำง าน ได� ไ ม� ร าบ เ รี ยบ

ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ
D23A131129-881EDE31-CA7D-44C7-9994-FF3EC887607B

น้ำมันเครื่องยนต�เบนซิน
GUID-C453985D-4614-4628-A474-C85EEC7078B5

ควรใช� 0W-20
หากไม�มี 0W-20 ให�เลือกความหนืดจากตาราง
ด�านล�างที่เหมาะสมสำหรับช�วงอุณหภูมิภายนอก

STI0732
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น้ำมันเครื่องยนต�ดีเซล
D23A131129-0ABA30D9-2D6D-4807-B64C-D607FFAF53D0

สำหรับเครื่องยนต�รุ�น YD25DDTi
ควรใช� 5W-30
หากไม�มี 5W-30 ให�เลือกความหนืดจากตาราง
ด�านล�างที่เหมาะสมสำหรับช�วงอุณหภูมิภายนอก

STI0387B

น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับ
อากาศ

D23A131129-C73B3F0F-D600-4BFE-8BA0-FCFEAD5D4992

ระบบปรับอากาศในรถของท�านต�องใช�น้ำยาแอร� HFC-
134a (R134a) และน้ำมันระบบปรับอากาศชนิด S แท�ของ
นิสสันหรือที่คุณภาพเทียบเท�า

ข�อควรระวัง:

การใช�น้ำยาแอร�หรือน้ำมันหล�อลื่นชนิดอื่นจะทำให�
ระบบเสียหายร�ายแรง 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�นี้กลับมาใช�ใหม�อย�างเหมาะสม ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน เมื่อต�องการรับบริการเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ

Condition:
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D23A131129-0DBB8908-01C5-4F91-8E53-8E62D232FE7C

รุ�นเครื่องยนต� QR25DE YD25DDTi

ชนิด Gasoline, 4-cycle, DOHC ดีเซล 4 จังหวะ

การจัดกระบอกสูบ 4 สูบแถวเรียง 4 สูบแถวเรียง

กระบอกสูบ x ระยะชัก มิลลิเมตร (นิ้ว)
89.0 6 100.0 (3.504 6

3.937)
89 6 100 (3.504 6 3.937)

ปริมาตรความจุ ซม.3 (ลบ. นิ้ว) 2,488 (151.82) 2,488 (151.82)

ความเร็วรอบเดินเบาที่
ตำแหน�ง “N” (ว�าง)

rpm
625±60 (MT)
700±50 (AT)

750±50*1

องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.) ที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) 108±2 -

หัวเทียน

ชนิด มาตรฐาน FXE20HE11 -

ช�องว�าง มิลลิเมตร (นิ้ว) 1.0-1.1 (0.043)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ�ไทม�มิ่ง (โซ�ราวลิ้น) โซ�ไทม�มิ่ง (โซ�ราวลิ้น)

*1: เมื่อขับรถที่ระดับสูง ความเร็วรอบเดินเบาจะเพิ่มขึ้น

รายละเอียดเชิงเทคนิค 9-5

เครื่องยนต�
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D23A131129-32D91669-C2F5-4E0E-BBEA-29474C1F1CB8

ยาง
ยางธรรมดา ขนาด 195R15C 205R16C 255/70R16 255/60R18

ยางอะไหล� ขนาด ยางธรรมดา

กะทะล�อ

ยางธรรมดา

ขนาด 15 6 5-1/2J 16 6 6J 16 6 7J 18 6 7J

ออฟเซ็ต
มิลลิเมตร (นิ้ว)

50 (1.97) 55 (2.17) 45 (1.77) 45 (1.77)

ยางอะไหล�
ขนาด ยางธรรมดา

ออฟเซ็ต ยางธรรมดา

โป รด ด ู ท่ี แ ผ� น ป� า ย ค� า แ ร ง ดั น ลม ย า ง บน รถ ขอ ง ท� า น ส ำห รั บ แ ร ง ดั น ลม ย า ง ขณะ เ ย็ น ที่ แ น ะ น ำ

ยางและล�อ

Condition:
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D23A131129-B71682FB-3F2F-4D32-B390-D729996F92A4
มิลลิเมตร (นิ้ว)

ปลายทาง ยกเว�นรุ�น Sportech

ชนิดตัวถัง ซิงเกิลแค็ป คิงแค็บ ดับเบิลแค็ป

ความยาวทั้งหมด

รุ�นที่ไม�มีกระบะและกันชนหลัง 5,120 (201.6) 5,210 (205.1) 5,120 (201.6)

รุ�นที่มีกระบะและไม�มีกันชนหลัง 5,240 (206.3) 5,230 (205.9) 5,230 (205.9)

รุ�นที่มีกระบะและกันชนหลัง 5,330 (209.8) 5,255 (206.9) 5,255 (206.9)

ความกว�างทั้งหมด
รุ�นตัวถังแคบ 1,790 (70.5) 1,790 (70.5) 1,790 (70.5)

รุ�นตัวถังกว�าง – 1,850 (72.8) 1,850 (72.8)

ความสูงทั้งหมด

รุ�นขับเคลื่อนสองล�อ (2WD)
1,725 (67.9)*1*4*5
1,715 (67.5)*2*4*5

1,720 (67.7)*2*4*5
1,745 (68.7)*2*4*6
1,755 (69.1)*2*4*7

1,750 (68.9)*2*4*5
1,775 (69.9)*2*4*6
1,785 (70.3)*2*4*7
1,820 (71.7)*2*3*8

รุ�นขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) – 1,760 (69.3)*2*4*7
1,790 (70.5)*2*4*7
1,820 (71.7)*2*3*8

ฐานล�อหน�า 1,560 (61.4)*5
1,560 (61.4)*5
1,550 (61.0)*6
1,570 (61.8)*7

1,560 (61.4)*5
1,550 (61.0)*6
1,570 (61.8)*7*8

ฐานล�อหลัง 1,560 (61.4)*5
1,560 (61.4)*5
1,550 (61.0)*6
1,570 (61.8)*7

1,560 (61.4)*5
1,550 (61.0)*6
1,570 (61.8)*7*8

ความยาวฐานล�อ 3,150 (124.0) 3,150 (124.0) 3,150 (124.0)

*1: รุ�นที่มีกรอบกันกระแทกหัวเก�ง
*2: รุ�นที่ไม�มีกรอบกันกระแทกหัวเก�ง
*3: รุ�นที่มีราวหลังคา
*4: รุ�นที่ไม�มีราวหลังคา
*5: รุ�นที่ใช�ยาง 195R15C
*6: รุ�นที่ใช�ยาง 205R16C
*7: รุ�นที่ใช�ยาง 255/70R16

รายละเอียดเชิงเทคนิค 9-7

ขนาดตัวรถ
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*8: รุ�นที่ใช�ยาง 255/60R18 มิลลิเมตร (นิ้ว)

ปลายทาง สำหรับรุ�น Sportech

ชนิดตัวถัง คิงแค็บ ดับเบิลแค็ป

ความยาวทั้งหมด 5,255 (206.9) 5,260 (207.1)

ความกว�างทั้งหมด 1,850 (72.8) 1,850 (72.8)

ความสูงทั้งหมด
รุ�นขับเคลื่อนสองล�อ (2WD) 1,755 (69.1) 1,785 (70.3)

รุ�นขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) - 1,790 (70.5)

ฐานล�อหน�า 1,570 (61.8) 1,570 (61.8)

ฐานล�อหลัง 1,570 (61.8) 1,570 (61.8)

ความยาวฐานล�อ 3,150 (124.0) 3,150 (124.0)

Condition:
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D23A131129-5206BEA1-7A12-43CB-BA6A-7A72093E525E

เมื่อวางแผนเดินทางไปยังต�างประเทศหรือภูมิภาคอื่น
ตรวจสอบว�าน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีต�องใช�กับรถยนต�มีจำหน�าย
ในประเทศนั้นหรือภูมิภาคนั้นหรือไม� การใช�น้ำมันเชื้อเพลิง
ท่ีมีค�าออกเทน/ซีเทนต่ำอาจทำให�เครื่องยนต�เสียหายได�
ดังนั้น ให�แน�ใจว�ามีชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต�องใช�ในที่ที่
ท�านจะเดินทางไป สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อ
เ พ ลิ ง ท่ี แ น ะ น ำ ใ ห� ด ู ใ น ส� ว น ต� น ข อ ง หม ว ด นี้

เมื่อโอนการจดทะเบียนรถยนต�ของท�านไปยังประเทศ
รัฐ จังหวัด หรือเขตอ่ืน ให�ติดต�อเจ�าหน�าที่ท่ีเกี่ยวข�อง
เพ่ือตรวจสอบว�ารถยนต�ของท�านอยู� ในข�อกำหนดของ
ท�องถิ่นนั้นหรือไม� ในบางกรณี หากรถยนต�ไม�เป�นไปตาม
ข�อกำหนดด�านกฎหมายของท�อง ถ่ิน อาจจำเป�นต�อง
ดัดแปลงเพื่อให� เป�นไปตามกฎหมายและข�อกำหนดใน
ท�องถ่ินนั้น ๆ นอกจากน้ี รถยนต�อาจไม�สามารถดัดแปลง
เพื่อใช�ในบางพื้นที่ได�

กฎหมายและข�อกำหนดเก่ียวกับการควบคุมการปล�อย
ไอเสียรถยนต� และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต�างกัน
ในแต�ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขต ดังนั้น ค�าจำเพาะ
ของรถยนต�อาจแตกต�างกัน

เมื่อต�องนำรถไปใช�ในต�างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ
เขต ผู�ใช�ต�องรับผิดชอบต�อการดัดแปลง การขนส�ง
การจดทะเบียน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน
นิสสันจะไม� รับผิดชอบความไม�สะดวกใด ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น

D23A131129-78A4AF94-13F4-40B4-9A89-655F96477517

ห�ามป�ด พ�นสีทับ เชื่อม ตัด เจาะ สลับ หรือถอดหมายเลข
ประจำรถยนต� (VIN)

แผ�นป�ายประจำรถยนต�
D23A131129-A0929215-3C8B-4CC6-8015-188DAF5B2B51

JVT0330X

แผ�นป�ายประจำ รถยนต� จะ ติด ไว� ตามที่ แสดง ในภาพ

วันที่ผลิต (ถ�ามีติดตั้ง)
D23A131129-EE489A82-FB3A-4FBE-98ED-AE515986E32C

วันที่ผลิตจะประทับอยู�บนแผ�นป�ายประจำรถ

วันที่ผลิตหมายถึงเดือนและป�ตามปฏิทินท่ีประกอบตัวถัง
และระบบส�งกำลังเข�าด�วยกัน แล�วนำรถยนต�ขับออก หรือ
เคลื่อนออกจากสายการผลิต

หมายเลขประจำรถยนต� (VIN)
D23A131129-991241BF-064B-465E-9D48-72665A1106C1

STI0120A

หมายเลขประจำรถยนต� (หมายเลขแชสซี) ① ติดเอาไว�
บนเฟรม ② ดังที่แสดงในภาพ

หมายเลขเครื่องยนต�
D23A131129-7D293E5B-89BF-4B08-BF49-FB5689211300

JVT0370X

เครื่องยนต� QR25DE

รายละเอียดเชิงเทคนิค 9-9

เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต�างประเทศ
หรือจดทะเบียนที่ต�างประเทศ หมายเลขประจำรถยนต�
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STI0300A

เครื่องยนต� YD25DDTi
หมายเลขติดเอาไว�บนเครื่องยนต�ตามที่แสดงในภาพ

แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
D23A131129-315B3589-2C96-4DDF-9BBB-7B7AA6BAEEEB

STI0435

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยางที่ติดอยู�ท่ีเสาเก�งกลางด�านคนขับ (รุ�นซิงเกิลแค็ป
และรุ�นดับเบิลแค็ป) หรือประตูหลังด�านคนขับ (รุ�นคิงแค็บ)

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของ
เครื่องปรับอากาศ

D23A131129-6609D790-6DC1-4AD3-8CCC-920665A13E14

JVT0274X

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศติดอยู�ใต�
ฝากระโปรงหน�าดังที่แสดงในภาพ

GUID-ED408375-C2BB-466F-8EAE-D2F5BB2F5A41

สำหรับประ เทศท่ีปฎิบัติตาม ข�อกำหนดของ UN
หมายเลข 10 หรือที่เกี่ยวข�อง:

การติดต้ังตัวส�งสัญญาณ RF ในพาหะนะของท�านอาจส�ง
ผลแก�ระบบของอุปกรณ�อิเลคโทรนิค โปรดตรวจเช็คให�
แน�ใจกับตัวแทน นิสสันของท�านสำหรับหน�วยวัดในด�าน
ของข�อระวังหรือคู�มือขั้นตอนที่เกี่ยวข�องกับการติดตั้งแบบ
พิเศษ ตัวแทนนิสสันของท�านสามารถแจกแจงรายละเอียด
ข�อมูล (ช�องความถ่ี กำลังไฟ ตำแหน�งเสารับสัญญาณ
แนวทางการติดตั้งและอื่น ๆ ) ที่เก่ียวข�องกับการติดต้ัง
ตามที่ท�านต�องการ

การติดตั้งตัวส�งสัญญาณ RF

Condition:
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GUID-5A1E52D1-2BB1-4BF9-BA4C-2ACA9B768C1E

อุปกรณ�โทรคมนาคมน้ีถูกต�องตามกฎข�อบังคับของคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (NTC)

. ระบบเป�ดประตู โดยใช�กุญแจรีโมท (ถ�า มีติด ต้ัง)

. ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

. ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) (ถ�ามี
ติดตั้ง)
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หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล

Condition:
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บันทึก
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การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด ..................... 2-7
การเคลือบเงา ...................................................... 7-2
การจอด

การใช�งานเบรกมือ ......................................... 5-34
การรันอินเบรก .............................................. 5-31

การใช�งานระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท ............. 3-6
การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ............................. 4-15
การดูแลรักษา

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .............................. 1-13
การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
CD/หน�วยความจำ USB ....................................... 4-42
การดูแลรักษาสภาพรถ

การดูแลรักษาสภาพภายนอกรถยนต� .................... 7-2
การดูแลรักษาสภาพภายในรถยนต� ...................... 7-3

การตรวจสอบหลอดไฟ/แผงหน�าป�ด ....................... 2-11

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสองจุด ................................................... 1-18
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด ................................................... 1-15
การเตือน

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (รุ�นที่มีหน�าจอสี) ........ 2-17
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
(รุ�นที่ไม�มีหน�าจอสี) ........................................ 2-27

การเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ .......................... 2-20
การถ�ายน้ำ ........................................................ 8-10
การทำความสะอาดใต�ท�องรถ .................................. 7-3
การทำความสะอาดแผ�นรองปูพื้น ............................. 7-4
การทำความสะอาดภายนอกและ
ภายในรถยนต� ............................................... 7-2, 7-3
การทำงาน

การเตือนและการแสดงบนจอแสดงข�อมูล
รถยนต� ........................................................ 2-18

การทำงานของเครื่องเล�น CD ................................ 4-26
การทำงานของเครื่องเล�น iPod ..................... 4-27, 4-39
การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth® ................... 4-40
การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาเข็มขัดนิรภัย ............................. 1-13
การบำรุงรักษาทั่วไป ....................................... 8-2
ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา .............................. 8-2
ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา ............................ 8-4
แบตเตอรี่ .............................................. 8-3, 8-18

การบำรุงรักษาทั่วไป ............................................ 8-2
การประหยัด, น้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 5-29
การปรับความสูงของสายเข็ดขัดช�วงไหล� ................. 1-12
การปรับตั้งเบาะนั่ง, เบาะนั่งด�านหน�า ........................ 1-2
การปรับเอียงพวงมาลัย ........................................ 3-23
การปลดล็อกเกียร�

เกียร� ........................................................... 5-16
การป�องกันสนิม .................................................... 7-5
การเปลี่ยนหลอดไฟ ..................................... 8-2, 8-23
การพ�วงสตาร�ท ................................................... 6-7
การลากจูง การบรรทุกลาก ................................... 6-11
การลากรถพ�วง ................................................... 5-30
การล�างรถ ........................................................... 7-2
การไล�ลมออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ................... 8-11

การสตาร�ท
การเข็นสตาร�ท .............................................. 6-10
การพ�วงสตาร�ท .............................................. 6-7
ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และขับขี่ ........... 5-3

กุญแจ
กุญแจระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน
(NATS*) ...................................................... 3-2
กุญแจอัจฉริยะ ............................................... 3-3
สำหรับระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................... 3-6

กุญแจต�าง ๆ ....................................................... 3-2
กุญแจธรรมดา (ระบบกุญแจอัจฉริยะ) ....................... 3-3
กุญแจระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS*) ....... 3-2
กุญแจอัจฉริยะ .................................................... 3-3
เกจวัด ............................................................... 2-4

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ............................... 2-6
เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� .................. 2-6
คอมพิวเตอร�ระยะทาง (รุ�นที่มีหน�าจอสี) .............. 2-22
คอมพิวเตอร�ระยะทาง (รุ�นไม�มีหน�าจอสี) ............ 2-27
มาตรวัดความเร็ว ............................................ 2-5
มาตรวัดรอบเครื่องยนต� .................................... 2-5
มาตรวัดระยะทางรวม ....................................... 2-5

เกจวัดอุณหภูมิ เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต� ......................................................... 2-6
เกียร�, การปลดล็อกเกียร� ...................................... 5-16

ข

ขนาดตัวรถ ........................................................ 9-7
ขอเกี่ยวยึด ........................................................ 3-20
ข�อควรระวัง

การขับขี่บนถนนลาดยางและทางวิบาก ................ 5-7
การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ .................. 5-26
การใช�เข็มขัดนิรภัย ......................................... 1-8
การใช�งานระบบเครื่องเสียง .............................. 4-15
การบำรุงรักษา ............................................... 8-4
ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และขับขี่ ........... 5-3
ความปลอดภัยในการขับขี่ ................................ 5-7

ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง ..................... 4-15
ข�อแนะนำในการขับขี่เพื่อประสิทธิภาพการใช�
น้ำมันเชื้อเพลิงและการลดคาร�บอนไดออกไซด� ......... 5-28
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เข็มขัดนิรภัย
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสองจุด .............................................. 1-18
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด .............................................. 1-15
การทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ......................... 7-4
การปรับความสูงของสายเข็ดขัดช�วงไหล� ............ 1-12
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-8
เข็มขัดนิรภัย .................................................. 1-8
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ............................... 1-10
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ............................................. 1-11
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ..................................... 2-14
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ...... 1-23, 1-29
หญิงมีครรภ� .................................................. 1-11

เข็มทิศ .............................................................. 2-8

ค

คลัตช�
น้ำมันคลัตช� ................................................. 8-14

ความปลอดภัย, เข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก .................. 1-10
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก .................................... 1-10
ความร�อนสูงผิดปกติ, ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูง
ผิดปกติ ............................................................ 6-10
คอมพิวเตอร�ระยะทาง (รุ�นที่มีหน�าจอสี) ................... 2-22
คอมพิวเตอร�ระยะทาง (รุ�นไม�มีหน�าจอสี) ................. 2-27
คันเกียร�

การปลดล็อกเกียร� .......................................... 5-16
เครื่องปรับอากาศ

การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ........................ 4-15
การทำงานของเครื่องปรับอากาศ ....................... 4-6
ข�อแนะนำเกี่ยวกับน้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่น
ระบบปรับอากาศ ........................................... 4-15
แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ ....... 9-10

เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ .................................... 4-13
เครื่องฟอกไอเสีย, เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ...... 5-4
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ............................... 5-4
เครื่องยนต�

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ...................................... 8-10
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-8
การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ............ 8-7
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 8-7

การแสดงการทำงานของการสตาร�ทเครื่องยนต�
(สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)) ......................... 2-19
การแสดงการทำงานของการสตาร�ทเครื่องยนต�
(สำหรับรุ�นเกียร�อัตโนมัติ (AT)) ........................ 2-19
เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็น ................................ 2-6
ค�าจำเพาะเครื่องยนต� ...................................... 9-5
จุดตรวจสอบในห�องเครื่องยนต� .......................... 8-5
ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ .................. 6-10
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-8
ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต� .................................. 8-6
ระยะรันอิน .................................................... 5-3
หมายเลขเครื่องยนต� ....................................... 9-9

ง

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ................................................................ 1-27

จ

แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม (AUX) ...................... 4-28, 4-42
แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม ......................................... 4-41

ช

ช�องลม ............................................................. 4-5
ช�องลมกลาง ...................................................... 4-5
ช�องลมด�านข�าง ................................................... 4-5
ช�องลมด�านหลัง .................................................. 4-5
ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus) ........ 4-27
ช�องเสียบอุปกรณ� USB
(Universal Serial Bus) .............................. 4-38, 4-41

ต

ตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล (DPF) ......................... 5-5
ตัวตัดวงจร, สายฟ�วส� .......................................... 8-22
เตือน

ไฟ ............................................................. 2-11
แตร ................................................................. 2-35

ท

ที่เก็บการ�ด ........................................................ 2-41
ที่เก็บแว�นกันแดด ............................................... 2-39
ที่นั่งคนขับ ......................................................... 2-2
ที่ป�ดน้ำฝน

ใบป�ดน้ำฝน .................................................. 8-16
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�าง
กระจกบังลมหน�า ........................................... 2-34

ที่วางแก�วน้ำ ...................................................... 2-39
โทรศัพท�

ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® ................. 4-44

น

นาฬิกา (Clock) ................................................. 2-27
น้ำมัน

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-8
น้ำมันคลัตช� ................................................. 8-14
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-8
น้ำมันเบรก ................................................... 8-13
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร� ................................. 8-15
ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง ........................ 2-26, 2-28

น้ำมันเครื่อง
ไฟแสดงการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง และน้ำมัน
เครื่อง ......................................................... 2-22

น้ำมันเชื้อเพลิง
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ...................................... 8-10
การจัดอันดับค�าออกเทน (ซีเทน)
น้ำมันเชื้อเพลิง .............................................. 9-3
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ............................. 5-29
การไล�ลมออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง .............. 8-11
เกจวัด .......................................................... 2-6
ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ...................................... 9-3

น้ำยา
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-8
น้ำยาล�างกระจก ............................................ 8-17
น้ำล�างกระจก ................................................. 8-4
หล�อเย็นเครื่องยนต� ......................................... 8-6

น้ำยาล�างกระจก ................................................. 8-17
น้ำล�างกระจก ...................................................... 8-4
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น้ำหล�อเย็น
การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ............ 8-7
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 8-7

บ

เบรก
การใช�งานเบรกมือ ......................................... 5-34
การตรวจสอบเบรกมือ ..................................... 8-12
น้ำมันเบรก ................................................... 8-13
ไฟเตือน ...................................................... 2-11
ระบบช�วยเบรก .............................................. 5-31
ระบบเบรก .................................................... 5-31
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ................ 5-32
หม�อลมเบรก ................................................ 8-13

เบาะนั่ง
เบาะนั่ง ........................................................ 1-2

เบาะนั่งด�านหน�า, การปรับตั้งเบาะนั่งด�านหน�า ............ 1-2
เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-13
แบตเตอรี่ ................................................... 8-3, 8-18

การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ................... 8-20
การเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล .................. 8-19
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ................................. 8-20
แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล ................................ 8-19
ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ�าแปรผัน ................. 8-21
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ ..................... 2-32, 2-43

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ...................................... 8-20
แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล ..................................... 8-19

ป

ประตูด�านหลัง (รุ�นคิงแค็บ) .................................... 3-5
ปลดล็อกฝากระโปรงหน�า ..................................... 3-16
ป�าย

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ ....... 9-10
หมายเลขเครื่องยนต� ....................................... 9-9
หมายเลขประจำรถยนต� (VIN) ........................... 9-9

ผ

แผงหน�าป�ด ........................................................ 2-3
แผ�นบังแดด ...................................................... 2-41

ฝ

ฝาท�าย ............................................................. 3-19
ฝาป�ดและฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................... 3-17

พ

พวงมาลัย
การปรับเอียงพวงมาลัย ................................... 3-23
การแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยผิดปกติ ............ 2-19
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร� ................................. 8-15
ล็อกพวงมาลัย .............................................. 5-11
สวิตช�บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง ...... 4-42

พาวเวอร�
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร� ................................. 8-15

ฟ

ฟ�วส� ................................................................ 8-21
ไฟ

ไฟเตือน/ไฟแสดง และเสียงเตือน ..................... 2-11
ไฟแสดง ...................................................... 2-15
สวิตช�ไฟตัดหมอก ......................................... 2-33
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-30

ไฟกระจกแต�งหน�า .............................................. 2-43
ไฟคอนโซล ...................................................... 2-42
ไฟเตือน

ไฟเตือน 4WD .............................................. 5-21
ไฟเตือน, ไฟแสดง และเสียงเตือน .................... 2-10
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ..................................... 2-14
ไฟเตือนประตูเป�ด .......................................... 2-12
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ........................ 2-13
ไฟเตือนระบบเบรก ........................................ 2-11
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS) ......................................................... 2-11

ไฟเตือนประตูเป�ด ............................................... 2-12

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ............................. 2-13
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) .......... 2-11
ไฟเตือนหลัก ..................................................... 2-13
ไฟฟ�า

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า ..................................... 2-35
ช�องจ�ายไฟ .................................................. 2-37

ไฟส�องสว�าง
การเปลี่ยน ............................................ 8-2, 8-23
การเปลี่ยนหลอดไฟ ................................ 8-2, 8-23
การเปลี่ยนหลอดไฟหน�า ................................. 8-23
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ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร .................................. 2-42
ไฟส�องสว�างภายใน ............................................. 2-41
ไฟแสดง ........................................................... 2-15

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (รุ�นที่มีหน�าจอสี) ........ 2-17
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
(รุ�นที่ไม�มีหน�าจอสี) ........................................ 2-27

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต�
(MIL) .............................................................. 2-15
ไฟหน�า

การควบคุมการปรับ ........................................ 2-31
การเปลี่ยนหลอดไฟ ....................................... 8-23
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-30

ไฟอ�านแผนที่ .................................................... 2-42
ไฟอ�านแผนที่ด�านหลัง ......................................... 2-43

ม

มาตรวัด
คอมพิวเตอร�ระยะทาง (รุ�นที่มีหน�าจอสี) .............. 2-22
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มาตรวัดความเร็ว ................................................. 2-5
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มาตรวัดและเกจวัด .............................................. 2-4
การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด ................ 2-7

ย

ยาง
การสลับยาง .......................................... 8-3, 8-31
โซ�พันล�อ ..................................................... 8-31
ประเภทของยาง ............................................ 8-30
ไฟแสดงการเปลี่ยนยาง (Tire) ......................... 2-22
ยางแบน ....................................................... 6-2

ยางที่แนะนำสำหรับ 4WD .................................... 5-22
ยางแบน ............................................................ 6-2
ยางอะไหล� ........................................................ 8-32

ร

รถ
ขนาดตัวรถ ................................................... 9-7

รถยนต�
ระบบช�วยควบคุมเสถียรภาพทางการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) ............................................ 5-23
หมายเลขประจำรถยนต� (VIN) ........................... 9-9

ระบถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข�าด�านคนขับ .......... 1-20
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................................. 3-6

ระยะการทำงานของกุญแจ ................................ 3-8
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ........... 1-23, 1-29
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ..................... 5-26
ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ�าแปรผัน ...................... 8-21
ระบบเครื่องเสียง ................................................ 4-15

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD ...... 4-23, 4-29, 4-35
สวิตช�บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง ...... 4-42

ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชัน ............. 5-25
ระบบช�องรัดสัมภาระ ........................................... 3-20
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง ..................... 1-26
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง ............................................. 1-20, 1-26
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�า ............................................. 1-20, 1-26
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข�าด�านคน ........ 1-26

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข�า
ด�านคนขับ .......................................... 1-20, 1-26
ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง ......................... 1-20, 1-27

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง ................... 1-20
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า .................. 1-20
ระบบเทอร�โบชาร�จเจอร� ........................................ 5-7
ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® ...................... 4-44
ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี, Bluetooth® ..................... 4-44
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ..................... 5-32
ระบบปรับอากาศ ................................................. 4-7
ระบบปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได� .............. 4-8, 4-11
ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท ........................... 3-5
ระบบไฟส�องสว�างเวลากลางวัน ............................. 2-31
ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง ....................................... 1-20
ระยะรันอิน ......................................................... 5-3
ระยะรันอินรถยนต�ใหม� .......................................... 5-3
รายงานการขับขี่แบบ ECO .................................... 5-28

ล

ล็อกประตูหลัง ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ............ 3-5
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ................................ 3-5
ล�อและยาง

การดูแลรักษาล�อ ............................................. 7-3
การทำความสะอาดล�ออลูมินั่มอัลลอย .................. 7-3
ยางและล�อ ............................................ 8-30, 9-6

ว

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD ........... 4-23, 4-29, 4-35
วิทยุ ................................................................ 4-15
เวลาที่ใช�ไป ...................................................... 2-23

ส

สวิตช�
การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า ....................... 2-31
สวิตช�กุญแจ .................................................. 5-9
สวิตช�ไฟตัดหมอก ......................................... 2-33
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-30
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ...................................... 3-4

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว ................................... 2-32
สวิตช�กุญแจ (แบบปุ�มกด) .................................... 5-10
สวิตช�กุญแจ ....................................................... 5-9
สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด ........................................ 5-10
สวิตช�ควบคุมไฟอ�านแผนที่ ................................... 2-42
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สวิตช�ไฟส�องสว�างกระบะท�าย ................................ 2-33
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สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว ........................................ 2-32
สายพาน ........................................................... 8-11
สายฟ�วส� ........................................................... 8-22
เสาอากาศ ........................................................ 4-22
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ห

หน�าจอ
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11 บทส�งท�าย
D23A131129-E382FEC2-1FED-4E52-9FEF-5BE26C4BBF3C

ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
D23A131129-44C177D5-CB2E-4D61-8B94-23469B24487D

เครื่องยนต�เบนซิน (รุ�นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

GUID-E3E3F9FD-613E-441C-9E7E-201564761F81

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่วที่มีค�าออกเทน
อย�างน�อย 91 (RON)

ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล�
(ใช�ได� ถึง E10*) ท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 91 (RON)

*: แก�สโซฮอล� คือน้ำมันเบนซินท่ีผสมแอลกอฮอล� เช�น
“E10” คือน้ำมันท่ีผสมเอทานอล 10% และน้ำมันไร�สาร
ตะกั่ว 90%

เครื่องยนต�ดีเซล*
D23A131129-60E574A6-D3DA-4005-BA2D-E1F7281B4712

เครื่องยนต� YD25DDTi:

ต�องใช�น้ำมันดีเซลที่มีค�าซีเทนมากกว�า 50
* ถ�ามี น้ำมัน ดีเซลสองแบบให� เลือก ให� ใช� น้ำมัน

สำหรับฤดูร�อนหรือฤดูหนาวให�ถูกต�องตามสถานะ
อุณหภูมิดังต�อไปนี้

. มากกว�า −78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับฤดูร�อน

. ต่ำกว�า −78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับฤดูหนาว

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันก�าด น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันเชื้อ
เพลิงอ่ืน ๆ ในเคร่ืองยนต�ดีเซล การใช�หรือการ
เติมน้ำมันอ่ืน ๆ เข�าไปกับน้ำมันดีเซลสามารถ
ทำให�เครื่องยนต�เสียหายได�

. ห�ามใช�น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับฤดูร�อนที่อุณหภูมิ
ต่ำกว�า −78C (208F) อุณหภูมิที่เย็นจะทำให�เกิด
ไขก�อตัวในน้ำมันเช้ือเพลิง ซ่ึงเป�นผลที่ทำให�
เ ค ร่ื อ งยนต� อ าจ ทำง าน ได� ไ ม� ร าบ เ รี ยบ

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
D23A131129-BDE335F3-46F3-4207-AFAB-941D2F10193B

โปรดดูที่ “น้ำมัน/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ”
(หน�า 9-2)

แรงดันลมยางขณะเย็น
D23A131129-9E3CE568-A19B-4D0F-A7DD-98A8DCE3CE42

ดูท่ีแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยางท่ีติดอยู�ท่ีเสาเก�งกลางด�าน
คนขับ (รุ�นซิงเกิลแค็ปและดับเบิลแค็ป) หรือประตูหลังด�าน
คนขับ (รุ�นคิงแค็บ)

D23A131129-CB8576A8-9B00-4E97-8E6F-F28C2AAD0786

. ในกรณีฉุกเฉิน... 6-1

(ยางแบน เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ความร�อนสูง
ผิดปกติ การลากจูง)

. การสตาร�ทเครื่องยนต�... 5-1

. วิ ธี ก า ร อ� า น ม า ต ร วั ด แ ล ะ เ ก จ วั ด . . . 2 - 1

. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง... 8-1

. ข�อมูลทางเทคนิค... 9-1

ข�อมูลป��มน้ำมัน ดัชนีอ�างอิงอย�างเร็ว

Condition:




