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[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

F15-A-101214-00ED9476-C29F-43BF-BD48-ED56F6A1A395

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

คู�มือเล�มนี้มีเพื่อให�ท�านเข�าใจการทำงานและบำรุงรักษา
รถยนต�ของท�าน เพื่อให�ท�านเพลิดเพลินกับการขับข่ีได�
หลายกิโลเมตร (ไมล�) มากขึ้น กรุณาอ�านคู�มือฉบับนี้ให�จบ
ก�อนใช�งานรถ

หนังสือคู�มือการรับประกันและการบำรุงรักษาจะถูกจัดให�
แยกต�างหาก ซึ่งอธิบายรายละเอียดและหลัก เกณฑ�
การรับประกันอย�างครบถ�วน

ศูนย�บริการนิสสันรู�ซึ้งถึงรายละเอียดของรถท�านดีที่สุด
หากท�านต�องการใช�บริการใดๆ หรือมีข�อสงสัย เรามี
ความยินดีที่จะช�วยเหลือท�านด�วยแหล�งข�อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

ข�อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย
F15-A-101214-012356BA-0065-4B5B-B8C3-2B9E48177EE6

เตือนความจำเพื่อความปลอดภัย
F15-A-101214-4B8749D0-AE59-4E17-A1F0-CFAE2CFB6A0A

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

. ห�ามขับรถขณะมึนเมาแอลกอฮอล�หรือใช�ยา

. ขับรถด�วยความเร็วที่กำหนดเสมอและอย�าขับรถ
เร็วเกินไปในทุกๆ สถานการณ�

. ใช�งานเข็มขัดนิรภัยและเบาะสำหรับเด็กที่
เหมาะสมเสมอ เด็กวัยก�อนวัยรุ�นควรนั่งอยู�ที่เบาะ
หลัง

. ต�องให�ข�อมูลการใช�รถอย�างปลอดภัยกับผู�ใช�รถ
ทุกคนทุกครั้ง

. ต�องทบทวนข�อมูลการใช�รถอย�างปลอดภัยใน
สมุดคู�มือทุกครั้ง

เมื่ออ�านคู�มือเล�มนี้
F15-A-101214-094B08F0-A4F3-43C5-B422-53E6C0F7A79F

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

ข�อมูลท้ังหมด ข�อมูลจำเพาะ และรูปภาพในคู�มือนี้ เป�น
ข�อมูลเมื่อตีพิมพ� นิสสันขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
ค�าจำเพาะ หรือ การออกแบบโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบ
ล�วงหน�า

การปรับแต�งรถของท�าน
F15-A-101214-C7904191-9956-452D-AED4-7FD92766F3B6

รถยนต�คันนี้ไม�ควรถูกปรับแต�ง การเปลี่ยนแปลงแก�ไขจะมี
ผลต�อประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัย หรือ
ความทนทาน และอาจขัด กับข�อ บังคับตามกฎหมาย
นอกจากน้ี ความเสียหายหรือป�ญหาเร่ืองประสิทธิภาพ
การทำงานท่ีเกิดจากการปรับปรุงแก�ไขจะไม�รวมอยู�ใน
การรับประกันของนิสสัน

โปรดอ�าน — เพื่อขับรถอย�างปลอดภัย
F15-A-101214-F1B3FE1B-9282-43C0-82AE-C66B447BEF76

อ�านคู�มือการใช�งานให�ละเอียดก�อนขับรถ เพ่ือให�แน�ใจว�า
ได�ทำความคุ�น เคย กับการควบคุมและข�อกำหนดใน
บำร ุง รักษา จะ 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�ความตายหรือการได�รับ
บาดเจ็บที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง จะต�อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ระบุไว�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�าน เห็น สัญลักษณ� น้ี หมายความว�า “ห�ามทำสิ่ง
นี้”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: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

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

*C 2014 บริษัท นิสสันมอเตอร� (ประเทศไทย) จำกัด

Condition:
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สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม 1

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

ลักษณะภายนอกและการดูแล

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ข�อมูลทางเทคนิค

ดัชนี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]Condition:
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[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-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�รุ�น HR16DE ...................................................... 0-9

Condition:
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[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

0-2 สารบัญภาพประกอบ

F15-A-101214-6E6B3B80-EE26-4E5D-A367-35A9C11F30F7

JVC0504X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า (หน�า 1-24)
2. เบาะนั่งด�านหน�า (หน�า 1-2)
3. เข็มขัดนิรภัย (หน�า 1-7)
4. ม�านนิรภัยด�านข�าง* (หน�า 1-24)
5. หมอนพิงศีรษะ

— หมอนพิงศีรษะแบบแอ็คทีฟ (หน�า 1-4)
6. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก* (สำหรับสายยึดด�านบน

ของเบาะนั่งสำหรับเด็ก) (หน�า 1-14)
7. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner* (หน�า 1-

32)

8. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง* (หน�า 1-24)
9. เบาะนั่งด�านหลัง (หน�า 1-3)

— เบาะนั่งสำหรับเด็ก (หน�า 1-12)
10. เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ISOFIX* (หน�า 1-13)
*: ถ�ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

F15-A-101214-06F61144-5F27-4193-87C5-E0950EF9F755

JVC0699X

1. ฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-14)
2. ท่ี ป� ด น้ ำ ฝน และ ที่ ฉี ด น้ ำ ล� า ง กระจก บัง ลม

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-23)
— กา ร เปลี่ ย น ใบ ป� ด น้ ำ ฝน (หน� า 8 - 12 )
— น้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-13)

3. ไฟหรี่และไฟสัญญาณไฟเลี้ยว
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-20)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-21)

4. กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (หน�า 2-25)

5. กระจกมองข�าง (หน�า 3-17)
6. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-22)
7. ห�วงสำหรับลากจูง (หน�า 6-9)
8. ไฟตัดหมอก*

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-23)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-21)

9. ไฟหน�า
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-20)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-19)

10. ยาง
— ล�อและยาง (หน�า 8-25, 9-5)
— ยางแบน (หน�า 6-2)
— แผ�น ป� าย ค� า แรง ดัน ลม ยาง (หน� า 9-7)

11. ประตู
— กุญแจ (หน�า 3-2)
— ล็อกประตู (หน�า 3-3)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน�า 3-5)
— ระบบความปลอดภัย (หน�า 3-13)

*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด�านหน�าภายนอกรถ

Condition:
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[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

0-4 สารบัญภาพประกอบ

F15-A-101214-E961F9FE-369F-49E4-9B87-99AC03634325

JVC0700X

1. ประตูท�าย (หน�า 3-15)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน�า 3-5)

2. ท่ี ป� ด น้ ำ ฝ น แ ล ะ ฉี ด น้ ำ ล� า ง ก ร ะ จ ก ห ลั ง
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-24)
— ถังน้ำฉีดล�างกระจก (หน�า 8-13)

3. ไฟเบรกพิเศษ (หน�า 8-21)
4. เสาอากาศ (หน�า 4-10)
5. ไล�ฝ�ากระจกหลัง (หน�า 2-25)
6. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

— การทำงาน (หน�า 3-16)

— ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 9-3)
7. ชุดไฟท�าย

— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-21)
8. ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง (หน�า 3-4)
*: ถ�ามีติดตั้ง

ด�านหลังภายนอกรถ

Condition:
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[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

F15-A-101214-A1CA6F24-0E68-4BA6-944C-91F3F2235BD3

JVC0152X

1. กระจกมองหลัง (หน�า 3-17)
2. ไฟส�องสว�างในห�องโดยสารและไฟอ�านแผนที่

(หน�า 2-30)
3. ที่พักแขนตรงประตู

— สวิตช�กระจกไฟฟ�า (หน�า 2-25)
— สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (หน�า 3-4)

4. แผ�นบังแดด (หน�า 2-29, 3-19)
5. ฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ* (หน�า 2-28)
6. ห�องเก็บสัมภาระ

— ไฟในห�องเก็บสัมภาระ (หน�า 8-19)

*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห�องโดยสาร

Condition:
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[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

F15-A-101214-4684994A-AD63-4E6A-8890-1C61156A3517

JVC0719X

1. คันเกียร�
— ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบต�อ เนื่อง
(CVT) (หน�า 5-7)

2. สวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า 2-
23)

3. พวงมาลัย
— ระบบพวงมาลัยพาวเวอร� (หน�า 5-15)
— แตร (หน�า 2-25)
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ (หน�า
1-24)

4. สวิตช�ไฟหน�า ไฟตัดหมอก* และสัญญาณไฟเลี้ยว
— ไฟหน�า (หน�า 2-20)
— สัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-22)
— ไฟตัดหมอก* (หน�า 2-23)

5. ส วิตช� ควบค ุม กระจก มอง ข�าง (หน�า 3-17)
6. ที่วางแก�วด�านหน�า (หน�า 2-27)
7. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)*

— การควบคุมเครื่องเสียง* (หน�า 4-10)
— ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®* (กรุณา
อ�าน จาก ค ู� มือ ระบบ เครื่อง เสียง อีก เล�ม หนึ่ ง)

8. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านขวา)*
9. คันปรับระดับพวงมาลัย (หน�า 3-17)
10. สวิตช�ควบคุมการปรับระดับไฟหน�า* (หน�า 2-22)
11. ฝาครอบกล�องฟ�วส� (หน�า 8-18)
*: ถ�ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

F15-A-101214-869B8C5C-FB2C-4E37-ACFC-D7D921E63756

JVC0720X

1. ช�องลมด�านข�าง (หน�า 4-2)
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยผู�โดยสารด�านหน�า (หน�า

1-24)
3. ระบบควบคุมแบบผสมผสาน*

— โหมดการขับ (หน�า 5-11)
— การควบคุมฮีทเตอร�และเครื่องปรับอากาศ (หน�า
4-2)
— สวิตช�ไล�ฝ�า (หน�า 2-25)

3. ฮีทเตอร�และเครื่องปรับอากาศ* (รุ�นที่ไม�มีระบบ
ควบคุมแบบผสมผสาน) (หน�า 4-2)

— สวิตช�ไล�ฝ�า (หน�า 2-25)
4. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน�า 6-2)
5. ระบบเครื่องเสียง* (หน�า 4-5)
6. ช�องลมกลาง (หน�า 4-2)
7. มาตรวัดและเกจวัด (หน�า 2-4)
8. กล�องเก็บของ (หน�า 2-27)
9. ช�องจ�ายไฟ (หน�า 2-27)
10. เบรกมือ (หน�า 8-10)
11. ช�องเสียบอุปกรณ� USB และ AUX*

— ช�องเสียบอุปกรณ� USB* (หน�า 4-11)

— แจ็กเสียบอุปกรณ� เสริม AUX* (หน�า 4-11)
12. สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด (รุ�น ท่ีมีกุญแจอัจฉริยะ)

(หน�า 5-4)
13. คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน�า (หน�า 3-14)
14. คันปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 3-

16)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-7

แผงหน�าป�ด

Condition:



(12,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

F15-A-101214-088E5EE4-8597-421B-8873-FE92AA3F5ABE

SIC4503

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต� (หน�า 2-5)
2. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (หน�า 2-5)
3. จอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-6)

— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว (หน�า 2-5)
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-7)
— อุณหภูมิอากาศภายนอก (หน�า 2-6)
— ข�อมูลน้ำมันเครื่อง* (หน�า 2-8)

4. เ กจ วั ด ร ะดั บ น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง (หน� า 2 - 6 )

5. มาตรวัดความเร็ว (หน�า 2-5)
6. ไฟเตือน/ไฟแสดง (หน�า 2-9)
7. ปุ�มควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด (หน�า 2-6)
8. ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ

ต�อเนื่อง (CVT)* (หน�า 2-7, 5-7)
9. สวิตช� RESET สำหรับมาตรวัดระยะทางเป�นเท่ียว

(หน�า 2-5)/สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า
2-7)

*: ถ�ามีติดตั้ง

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:



(13,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

F15-A-101214-43A12B5B-1EC5-4B57-AF49-1F11888695D0

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
F15-A-101214-DCE84F59-875A-4CF0-84D3-EDA6A831E16D

JVC0153X

1. กระปุกน้ำมันเบรก (หน�า 8-11)
2. ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (หน� า 8 - 7 )
3. กรองอากาศ (หน�า 8-12)
4. แบตเตอรี่ (หน�า 8-14)

— การพ�วงสตาร�ท (หน�า 6-5)
5. ถังน้ำฉีดล�างกระจก (หน�า 8-13)
6. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-9)

7. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-7)
8. ถั ง พั ก น้ ำ หล� อ เ ย็น เครื่ อ งยนต� (หน� า 8 -6 )
9. ฝาป�ดหม�อน้ำ (หน�า 8-6)

— รถยนต�มีความร�อนสูง (หน�า 6-7)
10. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-17)

สารบัญภาพประกอบ 0-9

ห�องเครื่องยนต�

Condition:



(14,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

0-10 สารบัญภาพประกอบ

บันทึก

Condition:



(15,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม

เบาะนั่ง .................................................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหน�า ................................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหลัง ................................................................. 1-3

หมอนพิงศีรษะ ........................................................................ 1-4
ชิ้นส�วนหมอนพิงศีรษะแบบปรับได� .......................................... 1-4
ชิ้นส�วนหมอนพิงศีรษะแบบปรับไม�ได� ...................................... 1-4
การถอด ............................................................................ 1-5
การติดตั้ง .......................................................................... 1-5
การปรับ ............................................................................ 1-5
หมอนพิงศีรษะแบบแอ็คทีฟ (เบาะนั่งด�านหน�า) ......................... 1-6

เข็มขัดนิรภัย ........................................................................... 1-7
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ........................................... 1-7
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................................... 1-8
หญิงมีครรภ� ....................................................................... 1-9
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ................................................................... 1-9
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย .................................... 1-9

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ................................................. 1-9
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ................................................ 1-11

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-12
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................... 1-12
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX (ถ�ามีติดตั้ง) .............................. 1-13
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ถ�ามีติดตั้ง) .................................. 1-13
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�
ISOFIX (สำหรับเบาะนั่งด�านหลัง) ...................................... 1-14
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด ............................................................... 1-16

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................................... 1-24
ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-24
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .......................................... 1-28
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ............ 1-30
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามีติดตั้ง) ................ 1-32
ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน .......................................... 1-33

Condition:



(16,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

F15-A-101214-65E1CF4D-248A-4E0E-B80E-0E67876FCCD6

SSS0133A

คำเตือน:

. ห�ามขับรถ และ/หรือนั่งรถที่ปรับเอนพนักพิงหลัง
มากเกินไป เพราะอาจเป�นอันตรายได� เนื่องจาก
สายเข็มขัดช�วงไหล�จะไม�แนบกับลำตัวอย�าง
ถูกต�อง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ท�านและผู�โดยสารอาจ
ถูกฟาดด�วยสายเข็มขัดช�วงไหล�ได� ซึ่งจะทำให�
ได�รับบาดเจ็บที่คอ หรือบริเวณอื่นที่เป�นอันตราย
นอกจากน้ี ท�านและผู�โดยสารยังอาจลื่นไถลไป
ใต� สาย เข็มขัดช�วงหน�า ตัก อาจทำให� ได� รับ
บาดเจ็บรุนแรงได�

. ดังนั้น เพื่อเป�นการป�องกันอันตรายดังกล�าว ขณะ
ที่รถกำลังแล�น พนักพิงหลังควรอยู�ในตำแหน�ง
ตั้งตรง ให�น่ังเอาหลังชิดกับพนักพิงเสมอ และ
ปรับ เข็มขัด นิรภัย ให� เหมาะ สม (โปรด ด ู ที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-7))

ข�อควรระวัง:

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

ความเสียหาย และ/หรือได�รับบาดเจ็บ

เบาะนั่งด�านหน�า
F15-A-101214-EA19C552-8EF1-470D-8CB3-CAABA9F21446

คำเตือน:

ไม�ควรปรับเบาะนั่งคนขับขณะขับข่ี เพ่ือให�มีสมาธิ
เต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด�วยตัวเอง
F15-A-101214-E5A26E75-3DD6-4E76-AA24-3DBFA97F9F4B

คำเตือน:

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

เบาะนั่ง

Condition:



(17,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

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

SSS0792

1. ดึงคันปรับขึ้น ①
2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

3. ปล�อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให�อยู�ในตำแหน�ง

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

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�อยคันปรับลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให�อยู�ใน
ตำแหน�ง

การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับพนักพิงหลังให�เหมาะสม
กับคนนั่งท่ีมีขนาดร�างกายต�างกัน เพ่ือช�วยให�คาดเข็มขัด
นิรภัยได�พอดี (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-7))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให�คนนั่งได�ผ�อนคลายขณะที่จอด
รถ

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

SSS1129

ดึงคันปรับขึ้นหรือลง เพ่ือปรับความสูงของเบาะน่ังจนกว�า
จะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

เบาะนั่งด�านหลัง
F15-A-101214-A95A1654-09D4-44BC-89C1-C253B6CC3D14

การพับ
F15-A-101214-1776AFB3-BD79-41D2-B498-D7CAC47A8A6B

SSS1145

ก�อนพับเบาะนั่งด�านหลัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�เกี่ยวเข็มขัดนิรภัยเข�ากับที่เกี่ยวบนผนังด�านข�าง (โปรด
ดูที่ “ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-11))

ดึงปุ�มหมุนปรับ ① เพื่อพับพนักพิงหลัง

ยกพนักพิงหลังของเบาะนั่งแต�ละตัว และดันขึ้นในตำแหน�ง
ตั้งตรงจนกระทั่งล็อก เพื่อยกพนักพิงหลังกลับเข�าตำแหน�ง
เดิม

ข�อควรระวัง:

เมื่อพับหรือยกพนักพิงหลังกลับเข�าตำแหน�งต้ังตรง
ให�แน�ใจว�าไม�มีสิ่งกีดขวางในการเลื่อน เพื่อหลีกเลี่ยง
การ บาด เจ็บ ที่ อาจ เ กิด ข้ึน กับ ท� าน หรือ ผ ู� อื่ น

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3

Condition:



(18,1)
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1-4 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน:

. ห�ามให�ผู�โดยสารนั่งในห�องเก็บสัมภาระหรือเบาะ
หลัง เมื่อเบาะนั่งด�านหลังพับลงอยู� การใช�พ้ืนท่ี
เหล�านี้โดยไม�มี เคร่ืองป�องกันที่ เหมาะสม อาจ
ทำให�บาดเจ็บร�ายแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือขณะ
หยุดรถกะทันหันได�

. ห�ามพับเบาะหลังลง เม่ือมีคนน่ังอยู�บริเวณเบาะ
หลัง หรือมีสัมภาระวางอยู�บนเบาะหลัง

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให�มั่นคง เพื่อป�องกันการเลื่อน
หรือเคลื่อนที่ ห�ามวางสัมภาระให�สูงกว�าพนักพิง
หลัง

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข�าตำแหน�งตั้งตรง ให�
แน�ใจว�าอยู�ในตำแหน�งที่ล็อกอย�างแน�นหนา หาก
ไม�ล็อกอย�างแน�นหนา ผู�โดยสารอาจบาดเจ็บใน
อุบัติเหตุ หรือขณะที่หยุดกะทันหัน

. ควรปรับหมอนพิงศีรษะให�ถูกต�อง เนื่องจากจะ
ช�วยป�องกันการบาดเจ็บกล�ามเนื้อได� ควรเปลี่ยน
และปรับให�เหมาะสมทุกครั้ง เมื่อถูกถอดออกไม�
ว�าจะด�วยเหตุผลใดก็ตาม

F15-A-101214-1D2DB560-F0D1-4E17-A618-221460107213

คำเตือน:

หมอนพิง ศีรษะเสริมระบบความปลอดภัยรถยนต�
คันอื่นๆ อาจให�การป�องกันเพิ่มเติมกับการบาดเจ็บใน
การชนจากด�านหลัง ต�องปรับหมอนพิงศีรษะแบบ
ปรับ ได� ให� เหมาะ สม ตาม ที่ แนะนำ ใน หมวด นี้
ตรวจสอบการปรับตั้ง เบาะ หลังจากผู� อ่ืนใช� งาน
เบาะนั่ง ห�ามติดอะไรก็ตามเข�ากับก�านหมอนพิงศีรษะ
หรือถอดหมอนพิงศีรษะออก ห�ามใช�เบาะนั่งถ�าหมอน
พิงศีรษะถูกถอดออก ถ�าหมอนพิงศีรษะถูกถอดออก
ให� ใส�กลับเข�าไปใหม� และปรับหมอนพิงศีรษะให�
เหมาะสมก�อนที่ผู�นั่งใช�งานตำแหน�งเบาะน่ัง หากไม�
ปฏิบัติ ตามคำแนะนำ เหล�านี้ จะลดประสิทธิภาพ
การใช�งานของหมอนพิงศีรษะ สิ่ง น้ีอาจเพ่ิมความ
เส่ียงของการบาดเจ็บที่ ร ุนแรง หรือเสียชีวิตจาก
การชน

. รถยนต�ของท�านติดต้ังด�วยหมอนพิงศีรษะท่ีอาจเป�น
แบบรวมกับพนักพิงหลัง, ปรับตั้งได� หรือปรับตั้งไม�ได�

. หมอนพิงศีรษะ ท่ีปรับได�จะมี ร�องหลายร�อง ท่ีก�าน
หมอน เ พ่ือ ให� ล็อก ได� ใน ตำแหน� ง ที่ ต� องการ

. หมอนพิงศีรษะที่ปรับไม�ได�จะมีร�องล็อกเพียงร�องเดียว
เพื่อยึดหมอนพิงเข�ากับโครงเบาะ

. การปรับที่เหมาะสม:
— สำหรับแบบปรับได� ปรับหมอนพิงศีรษะจนกระทั่ง

ก่ึงกลางของหมอนพิงศีรษะอยู� ระดับเดียว กับ
กึ่งกลางหู

— ถ�าตำแหน�งหูของท�านยังคงสูงกว�าการจัดตำแหน�ง
ท่ีแนะนำ ปรับหมอนพิงศีรษะไปยัุงตำแหน�งท่ีสูง
ที่สุด

. ถ�าหมอนพิงศีรษะถูกถอดออก ให�แน�ใจว�าใส�กลับ
เข�าไปใหม� และล็อกอยู�กับที่ก�อนที่จะนั่งอยู�ใน
ตำแหน�งที่กำหนด

ชิ้นส�วนหมอนพิงศีรษะแบบปรับได�
F15-A-101214-A81FF719-7C85-427A-BB79-50FCF70CD593

SSS0992

1. หมอนพิงศีรษะที่ถอดได�

2. ร�องหลายร�อง

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านหมอนพิงศีรษะ

ชิ้นส�วนหมอนพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�
F15-A-101214-E8EE7AD0-D14E-4A08-B756-55CA5F8D69BE

JVR0203X

หมอนพิงศีรษะ

Condition:



(19,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

1. หมอนพิงศีรษะที่ถอดได�

2. ร�องเดียว

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านหมอนพิงศีรษะ

การถอด
GUID-2814338B-76BA-4555-81B5-51DCA3687038

SSS1037

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อถอดหมอนพิงศีรษะแบบปรับ
ได�

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

2. กดปุ�มล็อกค�างไว�

3. ถอดหมอนพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง

4. เก็บหมอนรองศีรษะไว�ในท่ีปลอดภัยเพ่ือไม�ให�หมอน
พิงกลิ้งไปมาในรถ

5. ใส�หมอนพิงศีรษะกลับเข�าไปใหม� และปรับให�
เหมาะ สม ก�อน ท่ี ผ ู� นั่ ง ใช� งาน ตำแหน�ง เบาะ นั่ ง

การติดตั้ง
GUID-D7A8FC43-1A6B-435D-AB66-A1828165B9B8

SSS1038

1. จัดแนวหมอนพิงศีรษะด�วยรูบนเบาะนั่ง ดูให�แน�ใจว�า
หมอนพิงศีรษะหันหน�าไปในทางที่ถูกต�อง ก�านหมอน
พิงศรีษะที่มีร�อง ① จะต�องถูกติดตั้งไว�ในรูที่มีปุ�มล็อก
②

2. กดปุ�มล็อกค�างไว� แล�วดันหมอนพิงศีรษะลง

3. ปรับหมอนพิง ศีรษะให� เหมาะสมก�อน ท่ีจะใช� งาน
ตำแหน�งเบาะนั่ง

การปรับ
GUID-4CBFBD4D-B0A0-4B19-BAB9-9F9CAADDDA7E

SSS0997

สำหรับหมอนพิงศีรษะที่ปรับได�

ปรับหมอนพิงศีรษะเพื่อที่กึ่งกลางอยู�ระดับเดียวกับกึ่งกลาง
หู ถ�าตำแหน�งหูของท�านยังคงสูงกว�าการจัดตำแหน�งท่ี
แนะนำ ปรับหมอนพิง ศีรษะไปยั ุ งตำแหน�งที่ ส ูง ท่ีสุด

JVR0259X

หมอนพิงศีรษะที่ปรับไม�ได�

ให�แน�ใจว�าปรับหมอนพิง ศีรษะจากตำแหน�ง เก็บหรือ
ตำแหน�งไม�ตรงล็อก เพื่อให�ปุ�มล็อกเข�าตรงรอยบากก�อนที่
จะนั่งอยู�ในตำแหน�งที่กำหนด

การปรับขึ้น
GUID-20340524-D685-4D8D-A130-F9F98D464A42

SSS1035

เพื่อยกหมอนพิงศรีษะ ให�ดึงขึ้น

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5
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ให�แน�ใจว�าปรับหมอนพิง ศีรษะจากตำแหน�ง เก็บหรือ
ตำแหน�งไม�ตรงล็อก เพื่อให�ปุ�มล็อกเข�าตรงรอยบากก�อนที่
จะใช�งานเบาะนั่ง

การปรับลง
GUID-9F8D29F3-F375-4B9A-9C97-2DE65373F56A

SSS1036

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

ให�แน�ใจว�าหมอนพิงศีรษะอยู�ในตำแหน�ง เพ่ือให�ปุ�มล็อก
เ ข� า ต ร ง ร อ ย บ า ก ก� อ น ท่ี จ ะ ใ ช� ง า น เ บ า ะ น่ั ง

หมอนพิงศีรษะแบบแอ็คทีฟ (เบาะนั่งด�าน
หน�า)

GUID-E7162447-1C2F-45B5-A75B-E5C6C557D26F

SSS0508

คำเตือน:

. หากไม�ปรับหมอนพิงศีรษะให�เหมาะสม จะลด
ประสิทธิภาพของหมอนพิงศีรษะแบบแอ็คทีฟ
ปรับหมอนพิงศีรษะเสมอตามที่ได�อธิบายไว�ข�าง
ต�นในหมวดนี้

. ห�ามติดต้ังวัตถุใดๆ ลงบนก�านหมอนพิงศีรษะ มิ
ฉะนั้น จะทำให�ประสิทธิภาพของหมอนพิงศีรษะ
แบบแอ็คทีฟลดลง

. คาด เข็มขัดนิรภัย เสมอ หมอนพิงศีรษะแบบ
แอ็คทีฟถูกออกแบบมาเพื่อเสริมระบบ
ความปลอด ภัยอื่นๆ ไม�มี ระบบใดที่ สามารถ
ป�องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ได�ทั้งหมด

หมอนพิงศีรษะแบบแอ็คทีฟจะเลื่อนไปทางด�านหน�า ตาม
แรงท่ีพนักพิงหลังได�รับจากผู�โดยสารในการชนจากทาง
ด�านหลัง การเคลื่อนท่ีของหมอนพิงศีรษะแบบแอ็คทีฟ
ช�วยรองรับ ศีรษะของผู� โดยสารด�านหน�า โดยลดการ
เคลื่อนที่ไปทางด�านหลัง และช�วยดูดซับแรงที่อาจทำให�
เจ็บกล�ามเนื้อบริเวณคอ

หมอนพิงศีรษะแบบแอ็คทีฟช�วยป�องกันท่ีความเร็วต่ำถึง
ปานกลาง ซ่ึงจะเกิดการบาดเจ็บของกล�ามเน้ือบริเวณคอ
ขึ้นมากที่สุด

หมอนพิงศีรษะแบบแอ็คทีฟจะทำงาน เมื่อมีการชนจาก
ทางด�านหลังเท�านั้น หลังการชน หมอนพิงศีรษะจะกลับ
เข�าที่ตำแหน�งเดิม

ปรับหมอนพิงศีรษะแบบแอ็คทีฟให�เหมาะสมตามที่ได�
อธิบายไว�ในหมวดก�อนหน�านี้

Condition:
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F15-A-101214-B24797EF-9596-4C08-A632-05BD45FC2BE9

ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย
F15-A-101214-7E5A0FD7-D295-4EFD-A08C-C72A17D14624

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

SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-7

เข็มขัดนิรภัย

Condition:
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คำเตือน:

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

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

. ห�ามใช�เข็มขัดนิรภัยเส�นเดียวกันคาดผ�านคน
มากกว�าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส�นต�องใช�กับคนคน
เดียวเท�านั้น การคาดเข็มขัดนิรภัยผ�านเด็กซึ่งนั่ง
อยู�บนตักผู�ใหญ�จะเป�นอันตรายได�

. ห�ามมีผู�โดยสารภายในรถมากกว�าจำนวนเข็มขัด
นิรภัย

. ห�ามคาดเข็มขัดนิรภัยกลับด�าน ไม�ควรคาด
สาย เข็มขัดที่ บิด เป�น เกลียว เพราะจะทำให�
ประสิทธิภาพลดลง

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

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

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

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

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

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

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

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

. เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ถูกใช�งาน
ไปแล�ว ไม�ควรที่จะนำกลับมาใช�ใหม� อีก ต�อง
เปลี่ยนใหม�พร�อม กับชุด ดึงกลับ ติดต�อศูนย�
บริการนิสสันเพื่อเข�ารับบริการ

. การถอดและติดตั้งส�วนประกอบของระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบ Pre-tensioner ควรดำเนินการโดย
ศูนย�บริการนิสสัน

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
F15-A-101214-50FE0FCD-DBC6-4BF8-A13A-E3AFA74EB719

คำเตือน:

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

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

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

Condition:
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ทารกและเด็กเล็ก
F15-A-101214-9EA9FF02-4615-4E08-8998-8897493078B8

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ท�านควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสมกับรถ
และเด็ก และควรทำการติดตั้งและใช�งานตามคำแนะนำ
ของผู�ผลิตทุกครั้ง

เด็กโต
F15-A-101214-7EC09A67-00D1-4A31-9107-8BC52BC8A5CE

คำเตือน:

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

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

เด็กท่ีตัวโตกว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรนั่งบนเบาะนั่ง และ
คาดเข็มขัดนิรภัย

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

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

หญิงมีครรภ�
F15-A-101214-EB362D86-544D-4564-AF14-2AA962BFFC63

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

ผู�ได�รับบาดเจ็บ
F15-A-101214-11687DB4-061D-4F49-9F66-C8C24C9C8A28

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

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย
F15-A-101214-4379FCB6-A0FC-49F8-B357-9DDABA29EF87

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต�อง
F15-A-101214-D44FE812-A107-4F66-B3D5-9588A17259FA

JVR0409X

หัวเข็มขัดตรงกลางเบาะนั่งด�านหลังจะมี เครื่องหมาย
CENTER ล้ินเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถล็อก
เข� า กับ หัว เ ข็มขัด นิ รภัย ของ เบาะ น่ัง กลาง เท�านั้น

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
F15-A-101214-0BC1986B-C5D8-4503-B446-845D468C8DFE

SSS0292
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1-10 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน:

คนขับและผู� โดยสารทุกคนที่ น่ังอยู� ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว�ตลอดเวลา

การคาดเข็มขัดนิรภัย
F15-A-101214-89F085F0-308A-481D-A480-9ED347F5EEA1

คำเตือน:

พนักพิงหลังไม�ควรอยู�ในตำแหน�งที่เอนมากเกินกว�า
ตำแหน�งที่ น่ังได�สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู�โดยสารนั่งหลังตรงและแนบ
กับพนักพิงหลัง

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

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช�าๆ และสอด
ล้ินเข็มขัดลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได�ยินเสียง และ
ลอง ดึง ให� แน�ใจว�าขา ล็อกถูก ล็อก เรียบร�อยแล�ว
. ชุดดึงกลับได�รับการออกแบบให�ล็อก เม่ือมี
แรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช�าๆ
ทำให�สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได� และทำให�
ท�าน มี อิสระ ในการ เคล่ือนตัว บน เบาะ น่ัง

. ถ�าเข็มขัดนิรภัยไม�สามารถดึงออกจาก
ตำแหน�งดึงกลับจนสุดได� ให�ดึงเข็มขัดนิรภัย
ให�แน�นแล�วปล�อย แล�วค�อยๆ ดึงสายเข็มขัด
นิรภัยออกมาจากชุดดึงกลับ

SSS0467

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

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

การปรับความสูงของสายเข็มขัดช�วงไหล� (เบาะ
หน�า)

F15-A-101214-3C34CDBB-BB30-4CBB-99BE-2387B7C1E699

SSS0351A

คำเตือน:

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

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

. ให�แน�ใจว�าเข็มขัดนิรภัยไม�บิดตัวไปทางใดทาง
หนึ่ง

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

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

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

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

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

Condition:
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การปลดเข็มขัดนิรภัย
F15-A-101214-B9FD6826-2EEF-4B6A-BBB2-8DA9DC9A114C

กดปุ�มบนหัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับโดย
อัตโนมัติ

โหมดล็อกอัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-AE9B9C90-82F7-44C5-BC64-6ABAF4F52239

เข็มขัดนิรภัยด�านผู�โดยสารหน�าและ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ
ยึดสามจุดด�านหลังมีกลไกล็อกอัตโนมัติ ซ่ึงใช�เมื่อมีการ
ติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็ก กลไกนี้คือโหมดล็อกอัตโนมัติ

ถ�าดึงสายเข็มขัดนิรภัยจนสุด กลไกล็อกอัตโนมัติจะทำงาน
และสามารถดึงสายเข็มขัดกลับได�เท�านั้น จะไม�สามารถดึง
สาย เ ข็ม ขัด นิ ร ภั ย ได� ถ� า ไม� ดึ ง ก ลับ จน ส ุ ด ก� อน

เพื่อหยุดการทำงานของโหมดล็อกอัตโนมัติ ให�ปลด
ลิ้นเข็มขัดออกจากหัวเข็มขัด และดึงสายเข็มขัดกลับเข�าที่
ตำแหน�งเก็บจนสุด

ข�อควรระวัง:

ควรใช�โหมดล็อกอัตโนมัติเม่ือติดตั้งเบาะนั่งสำหรับ
เด็กเท�านั้น ระหว�างการใช�งานปกติของผู�โดยสาร ไม�
ควรใช�งานโหมดล็อกอัตโนมัติ หากผู� โดยสารใช�
โหมดล็อกอัตโนมัติ อาจรู�สึกอึดอัดเนื่องจากความตึง
ของเข็มขัดนิรภัย และอาจเปลี่ยนแปลงการทำงาน
ของถุงลมเสริมความปลอดภัยผู�โดยสารด�านหน�าอีก
ด�วย (โปรดดูที่ “ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย”
(หน�า 1-28))

ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย
F15-A-101214-0A7B1C10-9CFD-4887-B9D3-AF0EDDB1D238

JVR0439X

ยดึลิ�นเข็มขัดนิรภัยไวก้ับคลปิใหแ้น่น เมื�อไม่ไดใ้ชง้าน
เข็มขัดนิรภัยดา้นหลังและเมื�อพับเบาะนั�งดา้นหลังลง

ตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
F15-A-101214-403EE7BD-2595-4C9C-B3EC-2256E3EF91C8

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบให�ล็อกการ
เคลื่อนที่ของสายเข็มขัด:

. เม่ือ ดึงสาย เข็มขัดออกจากชุด ดึงกลับอย�าง เร็ว

. เมื่อลดความเร็วลงอย�างรวดเร็ว

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

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
GUID-BE390D63-082C-48D6-8C05-1C37000C2327

ให�ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส�วนประกอบโลหะทั้งหมด
เป�นระยะๆ เช�น หัวเข็มขัด ลิ้นเข็มขัด 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�งทำความสะอาด แล�วเช็ดออกด�วยผ�าแห�งที่สะอาด
ทิ้งไว�ในร�มจนเข็มขัดนิรภัยแห�ง ห�ามปล�อยให�เข็มขัดนิรภัย
ถ ูก ดึง กลับ เข�าไป จนกว� า สาย เข็มขัด จะ แห�ง สนิท
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1-12 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

F15-A-101214-F2068D73-379A-46BC-9200-AB7FD98E9DCB

ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
F15-A-101214-843A7C9C-1266-4B11-9B92-C7AD768A370E

SSS0099

คำเตือน:

. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควรให�
นั่งอยู�ในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสม ถ�าไม�ใช�
เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก อาจทำให� ได� รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

. ทารก และ เด็ก เล็ก ไม� ควร น่ัง บน ตัก ผ ู� ใหญ�
เน่ืองจากไม�มีทางที่ผู�ใหญ�ซ่ึงแม�จะแข็งแรงที่สุด
จะสามารถต�านทานแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ
รุนแรงได� เด็กอาจถูกอัดอยู�ระหว�างตัวผู�ใหญ�กับ
ช้ินส�วนของรถยนต� และห�ามคาดเข็มขัดนิรภัย
เส�นเดียวผ�านทั้งเด็กและตัวท�าน

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

. การใช�งานหรือการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ไม�
ถูกต�องจะเพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บของเด็ก
และผู� โดยสารคน อ่ืนๆ และอาจทำให� ได� รับ

บาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

. 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 โปรดดูคำแนะนำของผู�ผลิต
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

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

. หลังจากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ทดสอบ
ก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ดันเบาะไปทางซ�ายและขวา
และดึงไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อก
แน�นหนาดีแล�ว เบาะนั่งสำหรับเด็กไม�ควรขยับได�
มากกว�า 25 มม. (1 นิ้ว) ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ยึดไม�แน�น ให�ดึงสายเข็มขัดยึดให�ตึง หรือติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่งตัวอ่ืน แล�วทดสอบ
อีกครั้ง

. เมื่อไม�ใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ยึดเบาะนั่งไว�ด�วย
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX หรือเข็มขัดนิรภัย
เพื่อ ป�องกัน ไม� ให� กล้ิง ไปมา ในกรณีที่ หย ุด
กะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า เมื่อเบาะนั่งผู�โดยสาร
ด�านหน�าติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัย ถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�าง
รุนแรง เบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกอาจ

ถูกกระแทกจากถุงลมเสริมความปลอดภัยที่รับ
แรงกระแทกจากด�านหน�าในอุบัติเหตุ และอาจ
ทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

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

ข�อควรระวัง:

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

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ท�านควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสมกับรถ
และเด็ก และควรทำการติดตั้งและใช�งานตามคำแนะนำ
ของผู�ผลิตทุกครั้ง ถ�าเป�นไปได� ควรใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
โตที่ มี ให� เลือกหลายแบบ เพ่ือความปลอดภัยสูงสุด

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition:
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เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-0A58084F-AA55-4862-8DBE-501F6A09C7B4

SSS1046

ตำแหน�งเครื่องหมาย ISOFIX
รถยนต�ของท�านติดตั้งจุดยึดพิเศษท่ีใช�กับเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ISOFIX

ตำแหน�งจุดยึด ISOFIX ด�านล�าง
F15-A-101214-91407671-AEF7-45F0-8EAD-1355A687A90A

จุดยึด ISOFIX ใช�สำหรับติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กลงบน
เบาะหลังด�านข�างเท�านั้น อย�าพยายามติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็กที่ตำแหน�งตรงกลางโดยใช�ตัวยึด ISOFIX

SSS0637

ตำแหน�งตัวยึด ISOFIX ด�านล�าง
ตัวยึด ISOFIX ติดตั้งอยู�ที่ด�านหลังของเบาะรองนั่งใกล�กับ
พนักพิงหลัง เครื่องหมายถูกติดไว�ที่พนักพิงหลัง เพื่อช�วย

ระบุตำแหน�งตัวยึด ISOFIX

การติดตั้งตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
F15-A-101214-C1CE319C-65C7-4074-83E8-5E99F4B89F57

SSS0644

การติดตั้งตัวยึด
เบาะน่ังสำหรับเด็ก ISOFIX มีตัวเก่ียวสองตัว เพ่ือยึดเข�า
กับตัวยึดสองจุดที่เบาะนั่ง ด�วยระบบนี้ จึงไม�จำเป�นต�องใช�
เข็มขัด นิรภัย เพ่ือ ยึด เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก ตรวจ สอบ
ป�ายข�อมูลเบาะน่ังสำหรับเด็กว�าสามารถใช�งานกับตัวยึด
ISOFIX ได� ข�อมูลนี้อาจอยู�ในคำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

โดยทั่วไป เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX จำเป�นต�องใช�สาย
ยึดด�านบน หรืออุปกรณ�ป�องกันการหมุนอื่นๆ เช�น ขาค้ำยัน
เมื่อทำการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ให�ศึกษาและ
ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือเล�มนี้ และของผู�ผลิตเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก (โปรดดูท่ี “การติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กโดย
ใช� ISOFIX (สำหรับเบาะนั่งด�านหลัง)” (หน�า 1-14))

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-999EF414-BA0B-4E48-86C4-F6A14C27D2DC

รถยนต�ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับ
เด็กบนเบาะนั่งด�านหลัง เมื่อทำการติดต้ังเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ให�ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือของผู�ผลิต
เบาะนั่งสำหรับเด็ก

คำเตือน:

. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับ
น้ำหนักเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ เหมาะสมเท�าน้ัน
ห�ามใช�สำหรับเข็มขัดนิรภัยผู�ใหญ� สายไฟ หรือ
ใช�ในการยึดวัตถุหรืออุปกรณ�อื่นๆ เข�ากับรถยนต�
ไม�ว�าในกรณีใดๆ ก็ตาม การทำเช�นนั้นอาจทำให�
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กเสียหาย ถ�ายึดเบาะนั่ง
สำหรับเด็กไม�แน�น เด็กอาจได�รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตจากการชน

. สายยึดด�านบนของ เบาะ น่ังสำหรับ เด็กอาจ
เสียหาย หากสัมผัสกับฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ
(ถ�ามีติดต้ัง) หรือวัตถุในห�องเก็บสัมภาระ ให�
ถอดฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระออกจากรถยนต� หรือ
ยึดฝาป�ดและสัมภาระให�แน�น เด็กอาจได� รับ
บาดเจ็บหรือ เสียชีวิตจากการชน ถ�าสายยึด
ด� าน บน ของ เบาะ นั่ ง สำหรับ เด็ก เ สีย หาย
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1-14 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ตำแหน�งของจุดยึด
F15-A-101214-10B2BB22-866D-4899-AF59-A4697DD460CB

JVR0266X

จ ุ ด ยึ ด ติ ด ต้ั ง อย ู� ท่ี ด� า น หลั ง ขอ ง พ นั ก พิ ง หลั ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�
ISOFIX (สำหรับเบาะนั่งด�านหลัง)

F15-A-101214-02D56575-5D94-495D-A86D-D14F20344203

คำเตือน:

. ติด ตั้ ง เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ISOFIX ลง บน
ตำแหน�งที่กำหนดเท�านั้น สำหรับตำแหน�งตัวยึด
ISOFIX ด�านล�าง โปรดดูที่ “เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ISOFIX (ถ�า มีติด ต้ัง) ” (หน�า 1-13) ถ�ายึด
เบาะนั่งสำหรับเด็กไม�แน�น เด็กอาจได�รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตในอุบัติเหตุได�

. อย�าติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่จำเป�นต�องใช�สาย
ยึดด�านบนลงบนเบาะนั่งที่ ไม�มี ตัวยึดสายยึด

. ห�ามยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ตำแหน�งเบาะ น่ัง
กลางด�านหลังโดยใช�ตัวยึด ISOFIX ด�านล�าง
เบาะน่ังสำหรับเด็กจะไม�ถูกยึดอย�างเหมาะสม

. ตรวจสอบตัวยึดด�านล�างโดยสอดน้ิวเข�าไปใน
บริเวณตัวยึด และให�แน�ใจว�าไม�มี ส่ิงกีดขวาง
เหนือตัวยึด ISOFIX เช�น สายเข็มขัดนิรภัย หรือ
วัสดุเบาะรองน่ัง เบาะนั่งสำหรับเด็กจะไม�ถูกยึด
อย�างเหมาะสม ถ�ามีส่ิงกีดขวางตัวยึด ISOFIX

. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับ
น้ำหนักเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ เหมาะสมเท�าน้ัน
ห�ามใช�สำหรับเข็มขัดนิรภัยผู�ใหญ� สายไฟ หรือ
ใช�ในการยึดวัตถุหรืออุปกรณ�อื่นๆ เข�ากับรถยนต�
ไม�ว�าในกรณีใดๆ ก็ตาม การทำเช�นนั้นอาจทำให�
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กเสียหาย ถ�ายึดเบาะนั่ง
สำหรับเด็กไม�แน�น เด็กอาจได�รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตจากการชน

การติดตั้งลงบนเบาะหลังด�านข�าง
F15-A-101214-351C8A03-CE36-4B35-90A5-3F19CFD23E72

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

SSS0646A

ขั้นที่ 1 และ 2
ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามขั้นตอนของผู� ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกลง
บนเบาะหลังด�านข�างโดยใช� ISOFIX:

1. ว า ง เบ า ะ นั่ ง ส ำห รั บ เ ด็ ก ลง บน เบ า ะ นั่ ง ①
2. ยึดตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กเข�ากับตัวยึด ② ด�านล�าง

3. ควรยึดให�ด�านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กแนบสนิท
กับพนักพิงหลัง หากจำเป�น ให�ปรับหรือถอดหมอนพิง
ศีรษะ เพื่อยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กอย�างถูกต�อง (โปรด
ดูท่ี “หมอนพิงศีรษะ” (หน�า 1-4)) ถ�าถอดหมอนพิง
ศีรษะออก ให�เก็บไว�ในท่ีปลอดภัย ให�แน�ใจว�าติดต้ัง
หมอนพิงศีรษะ เม่ือถอดเบาะนั่งสำหรับเด็กออก ถ�า
ตำแหน�งเบาะนั่งไม�มีหมอนพิงศีรษะแบบปรับได� และ
กีดขวางการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างถูกต�อง ให�
ลองติดต้ังท่ีตำแหน�งอ่ืนหรือเปลี่ยนเบาะน่ังสำหรับ
เด็ก

Condition:



(29,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

SSS0754A

ขั้นที่ 4
4. ปรับตัวเกี่ยวให� ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให�

แน�นขึ้น กดลง ③ และดันไปข�างหลัง ④ ให�แน�นด�วย
เข�าที่บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

5. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด�านบน ให�พาดสายยึด
และเกี่ยวเข�า กับจุดยึดสายยึด (โปรดดูที่ “จุดยึด
เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก (ถ�ามี ติด ต้ัง) ” (หน�า 1-13))

6. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีเครื่องมือป�องกันการหมุนอื่นๆ
เช�น ขาค้ำยัน ให�ใช� ส่ิงน้ันแทนสายยึดด�านบนตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0755A

ขั้นที่ 7

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน
เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพื่อ ให�แน�ใจว�า เบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งาน หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้นท่ี
3 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

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

SSS0649A

ขั้นที่ 1 และ 2
ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามขั้นตอนของผู� ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกลง
บนเบาะหลังด�านข�างโดยใช� ISOFIX:

1. ว า ง เบ า ะ นั่ ง ส ำห รั บ เ ด็ ก ลง บน เบ า ะ นั่ ง ①
2. ยึดตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กเข�ากับตัวยึด ② ด�านล�าง

SSS0756A

ขั้นที่ 3
3. ปรับตัวเกี่ยวให� ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให�

แน�นขึ้น กดลง ③ และดันไปข�างหลัง ④ ให�แน�นด�วย
มือท่ีบริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

4. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด�านบน ให�พาดสายยึด
และเกี่ยวเข�า กับจุดยึดสายยึด (โปรดดูที่ “จุดยึด
เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก (ถ�ามี ติด ต้ัง) ” (หน�า 1-13))

5. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีเครื่องมือป�องกันการหมุนอื่นๆ
เช�น ขาค้ำยัน ให�ใช� ส่ิงน้ันแทนสายยึดด�านบนตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0757A

ขั้นที่ 6

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-15

Condition:



(30,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

1-16 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน
เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพื่อ ให�แน�ใจว�า เบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

7. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งาน หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้นท่ี
3 ถึง 6 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด

F15-A-101214-88B65913-C497-4813-85DA-387E04EA1320

การติดตั้งบนเบาะหลัง - เข็มขัดนิรภัยแบบไม�มี
โหมดล็อกอัตโนมัติ

F15-A-101214-BD49434F-1329-4217-B13F-291E826C3ED4

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

SSS0758A

ขั้นที่ 1
ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามขั้นตอนของผู� ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกลง
บนเบาะหลัง โดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดแบบที่
ไม�มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

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

SSS0493A

ขั้นที่ 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

ขั้นที่ 4
4. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง; ให�ดันไปทางด�านล�าง ③

และ ด�าน หลัง ④ ให� แน�น ด�วย เข�า เข�า ที่ บ ริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่ง
และ พนัก พิง หลัง ขณะ ท่ี ดึง เข็มขัด นิ ร ภัย ข้ึน

SSS0638A

ขั้นที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน

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

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งาน หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้นท่ี
3 ถึง 5 ซ้ำอีกครั้ง

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

SSS0759A

ขั้นที่ 1

Condition:



(31,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

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

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

SSS0654A

ขั้นที่ 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

SSS0639A

ขั้นที่ 4
4. เพ่ือให�เข็มขัดนิรภัยตึง; ให�กดลงไปทางด�านล�าง ③

และ ด�าน หลัง ④ ให� แน�น ด�วย เข�า เข�า ที่ บ ริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่ง
และ พนัก พิง หลัง ขณะ ท่ี ดึง เข็มขัด นิ ร ภัย ข้ึน

SSS0658A

ขั้นที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน

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

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งาน หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้นท่ี
3 ถึง 5 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งลงบนเบาะหลัง - เข็มขัดนิรภัยแบบที่มี
โหมดล็อกอัตโนมัติ

GUID-B1B215AC-309C-4185-983A-2AE502FF17CB

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

SSS0758A

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 1
ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามขั้นตอนของผู� ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกลง
บนเบาะหลัง โดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดแบบที่มี
โหมดล็อกอัตโนมัติ:

1. ว า ง เ บ า ะ นั่ ง ส ำห รั บ เ ด็ ก ลง บน เบ า ะ นั่ ง ①
2. ควรยึดให�ด�านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กแนบสนิท

กับพนักพิงหลัง หากจำเป�น ให�ปรับหรือถอดหมอนพิง
ศีรษะ เพ่ือยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างถูกต�อง ถ�า
ตำแหน�งเบาะนั่งไม�มีหมอนพิงศีรษะแบบปรับได� และ
กีดขวางการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างถูกต�อง ให�
ลองติดต้ังท่ีตำแหน�งอ่ืนหรือเปลี่ยนเบาะน่ังสำหรับ
เด็ก

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-17

Condition:



(32,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

1-18 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0493A

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 3
3. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

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

SSS0651A

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 4
4. ดึงสายเข็มขัดช�วงไหล�จนสุด ③ ในเวลานี้ ชุดดึงกลับ

เข็มขัดนิรภัยจะอยู�ที่โหมดชุดดึงกลับล็อกอัตโนมัติ
(ALR) (โหมดเบาะนั่งสำหรับเด็ก)

SSS0652A

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 5
5. ปล�อยให�เข็มขัดนิรภัยดึงกลับ ④ ดึงสายเข็มขัดช�วง

ไหล�ขึ้นเพื่อปรับให�ตึง

SSS0647C

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 6
6. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง; ให�ดันไปทางด�านล�าง ⑤

และ ด�าน หลัง ⑥ ให� แน�น ด�วย เข�า เข�า ที่ บ ริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่ง
และ พนัก พิง หลัง ขณะ ท่ี ดึง เข็มขัด นิ ร ภัย ข้ึน

SSS0638B

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 7
7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑦ ดัน

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

8. ตรวจสอบว�าชุดดึงกลับอยู�ในโหมด ALR โดยพยายาม
ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับ ถ�าไม�สามารถ
ดึงสายเข็มขัดออกจากชุดดึงกลับได� แสดงว�าชุดดึง
กลับอยู�ในโหมด ALR

9. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งาน หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้นท่ี
4 ถึง 8 ซ้ำอีกครั้ง

Condition:



(33,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

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

SSS0759A

แบบหันหลังออก: ขั้นที่ 1
ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามขั้นตอนของผู� ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกลง
บนเบาะหลัง โดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดแบบที่มี
โหมดล็อกอัตโนมัติ:

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

SSS0654A

แบบหันหลังออก: ขั้นที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

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

SSS0655A

แบบหันหลังออก: ขั้นที่ 3
3. ดึงสายเข็มขัดช�วงไหล�จนสุด ③ ในเวลานี้ ชุดดึงกลับ

เข็มขัดนิรภัยจะอยู�ที่โหมดชุดดึงกลับล็อกอัตโนมัติ
(ALR) (โหมดเบาะนั่งสำหรับเด็ก)

SSS0656A

แบบหันหลังออก: ขั้นที่ 4
4. ปล�อยให�เข็มขัดนิรภัยดึงกลับ ④ ดึงสายเข็มขัดช�วง

ไหล�ขึ้นเพื่อปรับให�ตึง

SSS0639B

แบบหันหลังออก: ขั้นที่ 5
5. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง; ให�ดัน ไปทางด�านล�าง ⑤

และด�านหลัง ⑥ ให�แน�นด�วยมือเข�าที่บริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0658B

แบบหันหลังออก: ขั้นที่ 6
6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑦ ดัน

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

7. ตรวจสอบว�าชุดดึงกลับอยู�ในโหมด ALR โดยพยายาม
ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับ ถ�าไม�สามารถ
ดึงสายเข็มขัดออกจากชุดดึงกลับได� แสดงว�าชุดดึง
กลับอยู�ในโหมด ALR

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-19
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1-20 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งาน หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้นท่ี
3 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งลงบนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า - เข็มขัดนิรภัยแบบที่ไม�มีโหมดล็อกอัตโนมัติ
F15-A-101214-4389C3B1-D7E8-41D1-8896-F4130AED3FD3

SSS0300A

คำเตือน:

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

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึดด�านบนที่
เบาะนั่งด�านหน�า

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�บน
เบาะนั่งด�านหลัง อย�างไรก็ตาม ถ�าท�านจำเป�น
ต�อง ติด ตั้ ง เบาะ นั่ ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ ง
ผู�โดยสารหน�า ให�เล่ือนเบาะน่ังผู�โดยสารถอยไป
ยังตำแหน�งหลังสุด

. เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกจำเป�นต�องใช�แบบหัน
หลังออก ดังนั้นต�องไม�ใช�ที่เบาะนั่งผู�โดยสารด�าน

หน�า เม่ือมีถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
ผู�โดยสารอยู�

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

ถ�าต�องติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบนเบาะ
หน�า ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

SSS0627

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

Condition:
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3. วางเบาะนั่งสำหรับเด็กลงบนเบาะนั่ง

SSS0360C

ขั้นที่ 4
4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

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

5. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
เข็มขัด นิรภัย ใน ท่ีที่ มี อ ุปกรณ�ล็อก ติดกับ เบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0647B

ขั้นที่ 6
6. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง; ให�กดลง ไปทางด�านล�าง ④

และด�านหลัง ⑤ ให�แน�นด�วยเข�าของท�านเข�าที่บริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่ง

และ พนัก พิง หลัง ขณะ ท่ี ดึง เข็มขัด นิ ร ภัย ข้ึน

SSS0302G

ขั้นที่ 7
7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑥ ดัน

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

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�
ทำขั้นที่ 4 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

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

การติดตั้งลงบนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า - เข็มขัดนิรภัยแบบที่มีโหมดล็อกอัตโนมัติ
GUID-623CE3DC-5EC2-4FD4-B807-7FDF6F7E2F7C

SSS0300A

คำเตือน:

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด�านหน�า ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าที่พองตัวจะพองตัวอย�างรุนแรง เบาะนั่ง
สำหรับเด็กแบบหันหลังออกอาจถูกกระแทกจาก
ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่รับแรงกระแทกจาก
ด�านหน�าในอุบัติเหตุ และอาจทำให� เด็กได� รับ
บาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�บน
เบาะนั่งด�านหลัง อย�างไรก็ตาม ถ�าท�านจำเป�น
ต�องติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกที่
เบาะนั่งผู�โดยสารหน�า ให�เลื่อนเบาะนั่งผู�โดยสาร
หน�าถอยไปยังตำแหน�งหลังสุด

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึดด�านบนที่
เบาะหน�า

. เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกจำเป�นต�องใช�แบบหัน
หลังออก ดังนั้น จึง ไม� สามารถใช�ที่ เบาะ น่ัง
ผู�โดยสารด�านหน�าได�

. การไม�ใช�งานเข็มขัดนิรภัยจะทำให�ไม�สามารถ
ยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให�แน�นได� เน่ืองจากอาจ
คว่ำ หรือไม�ยึดไม�แน�น ทำให�เด็กเกิดการบาดเจ็บ
ใน การ หย ุด รถ หรือ การ ชน อย�าง กะทันหัน

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

SSS0627

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 1 และ 2
ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามขั้นตอนของผู� ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกลง
บนเบาะนั่งผู�โดยสารหน�า โดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสาม

จุดแบบที่มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

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

ผู� โดยสารหน�า ควร วางแบบหันหน�าออก เท�านั้น

SSS0360C

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

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

SSS0361C

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 5
5. ดึงสายเข็มขัดช�วงไหล�จนสุด ④ ในเวลานี้ ชุดดึงกลับ

เข็มขัดนิรภัยจะอยู�ที่โหมดชุดดึงกลับล็อกอัตโนมัติ

Condition:
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(ALR) (โหมดเบาะนั่งสำหรับเด็ก)

SSS0424B

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 6
6. ปล�อยให�เข็มขัดนิรภัยดึงกลับ ⑤ ดึงสายเข็มขัดช�วง

ไหล�ขึ้นเพื่อปรับให�ตึง

SSS0302F

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 7
7. ทดสอบเบาะน่ังสำหรับเด็กก�อนท่ีจะให�เด็กนั่ง เอียง

ไปทางซ�ายและขวา พยายามดึงไปด�านหน�า เพื่อให�
แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

8. ตรวจสอบว�าชุดดึงกลับอยู�ในโหมด ALR โดยพยายาม
ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับ ถ�าไม�สามารถ
ดึงสายเข็มขัดออกจากชุดดึงกลับได� แสดงว�าชุดดึง
กลับอยู�ในโหมด ALR

9. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งาน ถ�าเข็มขัดนิรภัยไม�ล็อก ให�ทำขั้นที่ 5 ถึง 8
ซ้ำอีกครั้ง

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงสถานะ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านผู�โดยสาร ควรจะ
สว�างขึ้นมา ถ�าไฟไม�สว�างข้ึนมา โปรดดู ท่ี “ระบบ
ความปลอดภัย เสริม (SRS)” (หน�า 1-24) เล่ือน
เบาะนั่งสำหรับเด็กไปที่ตำแหน�งเบาะนั่งอื่น นำรถเข�า
รับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

หลังจากถอดเบาะนั่งสำหรับเด็กออก และเข็มขัดนิรภัย
เล่ือนกลับจนสุด โหมดล็อกอัตโนมัติจะถูกยกเลิก และ
กลับไปเป�นโหมดล็อกฉุกเฉิน

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-23
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1-24 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

F15-A-101214-33C3B6B4-4C4F-4C02-B8D3-E13829BAF5BB

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

F15-A-101214-17232207-DAB5-4C49-986F-9CACB2FAA6F8

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข�อมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวข�องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับ
และฝ��งผู�โดยสาร, ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง, ม�าน
นิรภัยด�านข�าง และเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
F15-A-101214-5ED4D143-8D8A-4A77-BB38-6650BD18322C

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกต�อศีรษะและส�วนอกของ
คนขับ และ/หรือผู�โดยสารหน�าในการชนจากด�านหน�าบาง
แบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าออกแบบมาให�
พอง ตัว จาก ทาง ด�าน หน�า ท่ี ซึ่ ง รถยนต� ถ ูก กระแทก

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

F15-A-101214-931BDBE2-9985-41F3-A607-F67C072B2A98

ระบบน้ีจะช�วยรองรับแรงกระแทกต�อส�วนอก และกระดูก
เชิงกรานของคนขับ และ/หรือผู�โดยสารหน�าในการชนจาก
ด�านข�างบางแบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง
ออกแบบมาให�พองตัวจากทางด�านข�างท่ีซึ่งรถยนต�ถูก
กระแทก

ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-AA4E0875-0C69-409F-AE9A-D2E13197266A

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

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ออกแบบมาเพื่อเสริม
การป�องกันอุบัติเหตุ โดย เข็มขัดนิรภัยของผู� ขับและ
ผู�โดยสารและไม�ได�ออกแบบมาเพ่ือทดแทนกัน ระบบ

ความปลอดภัยเสริม (SRS) สามารถช�วยรักษาชีวิต และลด
การบาด เจ็บ ท่ี ร ุนแรง ได� อย�างไรก็ ตาม ถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยที่พองขึ้นอาจทำให�เกิดแผลถลอก หรือการ
บาดเจ็บอ่ืนๆ ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม�ได�ป�องกันส�วน
ล�างของร�างกาย ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให�ถูกต�อง และ
ผู�โดยสารควรอยู�ห�างจากพวงมาลัยและแผงหน�าป�ดในระยะ
ที่เหมาะสมตลอดเวลา (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-
7)) ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองอย�างรวดเร็ว เพื่อช�วย
ปกป�องผู�โดยสาร แรงปะทะจากการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอาจเพ่ิมความเส่ียงท่ีจะได�รับบาดเจ็บ ถ�า
ผู�โดยสารนั่งอยู�ใกล�ถุงลมเสริมความปลอดภัยมากเกินไป
ในขณะที่ถุงลมพองตัว ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบ
ลง อย� า ง รวด เ ร็ ว หลั ง จาก ถ ู ก กระต ุ� น ให� ทำงาน

SRS จะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
เท�านั้น
เม่ือบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” ไฟเตือน
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�างข้ึน
เป�นเวลาประมาณ 7 วินาที แล�วจะดับลง ซึ่งแสดงว�า
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ยังทำงานได�เป�นปกติ
(โปรดดูที่ “ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS” (หน�า
1-27))

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:

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

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

ความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�างรุนแรง
ถ�าท�านและผู�โดยสารไม�คาดเข็มขัดนิรภัย น่ัง
โน�มตัวไปข�างหน�า นั่งชิดด�านข�าง หรือนั่งไม�ตรง
ตำแหน�ง จะเพ่ิมความเสี่ยงที่ท�านและผู�โดยสาร
จะได�รับบาดเจ็บถึงแก�ชีวิตได�หากเกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ ท�านและผู�โดยสารอาจได�รับบาดเจ็บ
ร� าย แรง จาก การ พอง ตัว ของ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัย ถ�านั่งใกล�ถุงลมมากเกินไป ให�นั่ง
เอา หลัง ชิด กับ พนัก พิง หลัง และ ห�าง จาก
พวงมาลัยหรือแผงหน�าป�ดในระยะที่ เหมาะสม
ตลอดเวลา คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

. วางมือไว�ที่ด�านนอกของพวงมาลัย การวางไว�
ภายในวงพวงมาลัย ทำให�ความเส่ียงในการ
บาดเจ็บเพ่ิมข้ึน หากถุงลมเสริมความปลอดภัย
หน�าพองตัว

SSS0006

SSS0007
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SSS0008

SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:

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

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

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะ น่ังด�านหน�า เนื่องจากหากถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าพองตัว อาจทำให�เด็กได�
รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� (โปรดดูที่ “
เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน�า 1-12))

SSS0059A

SSS0140

SSS0159

Condition:



(41,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

SSS0162

คำเตือน:

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

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

. ห�ามวางมือ ขา หรือหน�า ใกล� กับถุงลม เสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัยด�านข�าง
บนพนักพิงหลังของเบาะหน�า หรือใกล�กับราง
หลังคาด�านข�าง ห�ามให�ผู�โดยสารบนเบาะนั่งด�าน

หน�าหรือด�านหลังที่ น่ังข�างประตู ยื่นแขนออก
นอกกระจกหน�าต�างหรือนั่งพิงประตู ตัวอย�าง
ตำแหน�งการนั่งที่เป�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

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
F15-A-101214-DA98CD59-33B1-4E88-A881-D47884262132

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อม
กับถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ โดย
ทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช�วยดึง
สายเข็มขัดกลับทันทีที่รถชน ซึ่งจะช�วยเหนี่ยวรั้งผู�โดยสาร
ไว�กับเบาะนั่งด�านหน�า (โปรดดูที่ “ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 1-32))

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
F15-A-101214-4E4CA60F-08F0-4F36-959A-A1C0F36A8F77

SSS1016

ป�ายเตือนที่เกี่ยวกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยถูกติด
อยู�ภายในรถยนต� ดังที่แสดงในรูป

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

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

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
F15-A-101214-E1046484-BC1B-4375-8935-AFDC18A208A0

SPA1097

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยแสดง ขึ้นบน
แผง หน�า ป�ด จะ ตรวจ สอบ วงจร ระบบ ถ ุง ลม เสริม
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ความปลอดภัย, ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
และสายไฟที่เกี่ยวข�อง

เม่ือบิดสวิตช�กุญแจไปท่ี “ON” ไฟเตือนระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย (SRS) จะสว�างขึ้นเป�นเวลาประมาณ 7
วินาที แล�วจะดับลง ซ่ึงแสดงว�าถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ทำงานเป�นปกติ

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

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

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบ
เป�นจังหวะ

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�าง
ขึ้นเลย

ถ� า พบ สภาวะ เหล� า นี้ แสดง ว� า ร ะบบ ถ ุ ง ลม เส ริม
ความปลอดภัย และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
อาจทำงานไม� ปกติ ซึ่ง ต�อง ได� รับการตรวจสอบและ
ซ�อมแซม กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
F15-A-101214-91381D58-02AD-4301-98FF-DA7420D15AD9

SSS1170

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

ติดตั้ง)
4. โมดุลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
5. เซ็นเซอร�ตรวจจับพื้นที่การชน
6. ชุดเซ็นเซอร� วิเคราะห�ถุงลมเสริมความปลอดภัย

7. เซ็นเซอร�แซทไลต� (ถ�ามีติดตั้ง)
8. ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
9. Pre-tensioner ช�วงตัก (ด�านคนขับ)

คำเตือน:

. ห�ามวางส่ิงของใดๆ ไว�บนฝาครอบพวงมาลัย,
แผงหน�าป�ด, ใกล�แผงป�ดประตูด�านหน�า และ
เบาะน่ังด�านหน�า ห�ามวางส่ิงของใดๆ ระหว�าง

Condition:
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ผู�โดยสารและฝาครอบพวงมาลัย บนแผงหน�าป�ด
, ใกล�แผงป�ดประตูด�านหน�า และเบาะนั่งด�านหน�า
เนื่องจากสิ่งของเหล�านั้นอาจกระเด็นออกมาจน
เกิดอันตราย และทำให�ได�รับบาดเจ็บ ถ�าถุงลม
เสริมความปลอดภัยพองตัว

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

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

. ห�ามดัดแปลงระบบไฟฟ�า ระบบรองรับน้ำหนัก
โครงสร�างด�านหน�า และแผงข�างตัวถังด�วยตัว
ท�านเอง เน่ืองจากจะมีผลกระทบต�อการทำงาน
ของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. การเข�าไปรบกวนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
อาจทำให�ได� รับบาดเจ็บร�ายแรง การรบกวน
รวมถึงการวางส่ิงของไว�บนฝาครอบพวงมาลัย
และรอบๆ หรือบนแผงหน�าป�ด และการตกแต�ง
รอบๆ ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. การทำงานเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยควรดำเนินการโดยศูนย�บริการ
นิสสัน ห�ามเปล่ียนหรือถอดสายไฟ SRS ไม�ควร
ใช�อุปกรณ�ทดสอบทางไฟฟ�า หรือไขควงวัดไฟที่
ไ ม� ไ ด� รั บ อน ุญาต กั บ ร ะบบ ถ ุ ง ลม เ ส ริ ม
ความปลอดภัย

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

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
F15-A-101214-9460E8D6-2EA9-49DC-B8FB-A6C61A3E2E24

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�เกี่ยวข�องกับการทำงานท่ี
ถูกต�องของถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าเสมอไป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

F15-A-101214-AD090687-948D-4A34-990A-4EDF7903C334

SSS0978

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

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

ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-1393FD29-021C-41AD-B70E-7CEF3645FC20

ม�านนิรภัยด�านข�างติดตั้งอยู�ที่รางหลังคา

ระบบม�านนิรภัยด�านข�างนั้นถูกออกแบบให�พองตัวเมื่อเกิด
การชนที่รุนแรงทางด�านข�าง แต�ก็อาจจะพองตัวหากแรงที่
เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล�เคียงกับแรงที่เกิดจากการชน
ที่รุนแรงทางด�านข�าง และอาจไม�พองตัวในการชนจากด�าน
ข�างบางแบบ สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม�เสียหาย
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เลย) ไม�ได�บ�งบอกการทำงานที่ถูกต�องของระบบม�านนิรภัย
ด�านข�างเสมอไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

GUID-78B3A75E-0A05-4EA0-AC0D-96C364CF5D51

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะทำงานในกรณีที่มีแรง
กระแทกจากด�านหน�าหรือด�านข�างซ่ึงผู�น่ังในรถอาจได�รับ
บาดเจ็บรุนแรง แม�ว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�องแล�ว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจไม�ทำงานเมื่อแรงพลังงาน
การชนถูกดูดซึม และ/หรือแจกจ�ายโดยตัวถังรถ สภาพ
ความเสียหายของรถ (หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งชี้ถึง
การทำงานที่ถูกต�องของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS เสมอไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัวเมื่อ
GUID-DBD72993-56D9-4D41-B16E-09F7369C18D7

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

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าได�รับการออกแบบให�
พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากการชนด�านหน�า ตัวอย�าง
แสดงอยู�ในภาพดังต�อไปนี้

JVR0151X

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าอาจพองตัวเม่ือ
ช�วงล�างของรถยนต� ได� รับความเสียหายอย�าง ร ุนแรง

JVR0152X

. ชนกับขอบถนน, ขอบทางเท�า หรือพ้ืนผิวแข็งด�วย
ความเร็วสูง

. ตกลงไปในหลุมหรือคลอง

. การ กระแทก พ้ืน อย� าง แรง หลัง จาก ท่ี รถ ลอย

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

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

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และระบบม�านนิรภัย
ด�านข�างได� รับการออกแบบให�พองตัวในการชนอย�าง
รุนแรงจากทางด�านข�าง ตัวอย�างแสดงอยู� ในภาพดัง
ต�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.

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจไม�พองตัวเมื่อ
GUID-B4ECFBCD-701E-4E43-A992-518CBE11148A

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัวในกรณีท่ี
การกระแทกไม� แรงมากพอที่ จะทำให� ถ ุง ลมพอง ตัว

ตัวอย�างเช�น ถ�ารถยนต�ชนเข�ากับวัตถุ ดังเช�นรถยนต�ที่จอด
อยู� หรือเสาสัญญาณ ซ่ึงสามารถเคลื่อนท่ีหรือเปล่ียนรูป
จากการกระแทกได� ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�
พองตัว

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

JVR0154X

. การปะทะของรถยนต�ประเภทเดียวกันที่จอดอยู�

. ชนเข�ากับเสาไฟฟ�า

JVR0155X

. การวิ่งชนมุดท�ายรถบรรทุก

. การชนรั้วกั้น

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

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

JVR0156X

. การชนจากด�านข�างในแนวเฉียง

. แรงกระแทกจากด�านข�างด�วยยานพาหนะสองล�อ

JVR0157X

. การชนจากแรงกระแทกด�านข�างของห�องเครื่องยนต�

. รถยนต�พลิกคว่ำ
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JVR0163X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัวเมื่อ
GUID-2729CD91-FD38-43CF-B0BF-80DB4FBAC630

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS พองตัวแล�ว โมดูล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม�ทำงานอีก ถ�ารถของท�าน
ชนกับรถยนต�คันอื่นหรือวัตถุ

ตัวอย�างอื่นๆท่ีถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พอง
ตัวแสดงอยู�ในภาพดังต�อไปนี้

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

JVR0159X

. การชนจากด�านข�างหรือด�านหลัง

. รถยนต�พลิกคว่ำ

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

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

JVR0160X

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

. การชนด�านหลัง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ PRE-
TENSIONER (ถ�ามีติดตั้ง)

F15-A-101214-DB266FAA-0FF0-4D08-8D8B-A4F08BB31581

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ไม�สามารถนำ
กลับมาใช�ใหม�ได�อีก หากถูกใช�งานไปแล�ว โดย
ต�องเปลี่ยนทั้งชุดพร�อมกับชุดดึงกลับและหัวล็อก

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

. ห�ามดัดแปลงช้ินส�วนใดๆ หรือสายไฟของระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ด�วยตัวท�าน
เอง เพ่ือป�องกันไม�ให� เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ทำงานโดยไม�ได� ต้ังใจ หรือทำให�
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner เกิด
ความเสียหาย

. การปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner ควรดำเนินการโดยศูนย�บริการ
นิสสัน ห�ามเปล่ียนหรือถอดสายไฟ SRS ไม�ควร
ใช�อุปกรณ�ทดสอบทางไฟฟ�า หรือไขควงวัดไฟที่
ไม�ได�รับอนุญาตกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner

. ถ�าท�านต�องการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน ข้ันตอนการทำลายเข็มขัดนิรภัย
แบบ Pre-tensioner ท่ีถูกต�องมีระบุไว�ในคู�มือ
การบริการของนิสสัน การทำลายที่ไม�ถูกต�อง

Condition:



(47,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

อาจทำให�เกิดบาดเจ็บขึ้นได�

ระบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อมกับถุงลมเสริม
ความปลอดภัยในการชนบางแบบ โดยทำงานพร�อมกับชุด
ดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช�วยดึงสายเข็มขัดกลับทันทีที่
รถชน ซึ่งจะช�วยเหนี่ยวรั้งผู�โดยสารไว�กับเบาะนั่งด�านหน�า

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

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

ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน
F15-A-101214-D0639600-4BF7-43B2-8895-BCE9B314674E

คำเตือน:

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

. ถ�าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นที่ด�านหน�าของตัวถัง
รถ ควรนำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน เพ่ือทำการ
ตรวจ สอบ ระบบถุง ลม เสริม ความปลอดภัย

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

อาจทำให�เกิดบาดเจ็บขึ้นได�

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�น การ เตือน
การซ�อมและการเปลี่ยน SRS ควรต�องดำเนินการโดยศูนย�
บริการนิสสัน

เมื่อต�องนำรถเข�ารับบริการซ�อม ควรแจ�งข�อมูลเกี่ยวกับ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า, เข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner และชิ้นส�วนท่ีเก่ียวข�องให� กับช�างที่ทำ
การซ�อมบำรุง สวิตช�กุญแจควรอยู�ในตำแหน�ง “LOCK”
เมื่อ ทำงาน อย ู� ใต� ฝาก ระ โปรง หน�า หรือ ภายใน รถ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-33
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1-34 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

บันทึก
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2-2 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

F15-A-101214-A889F682-B2FA-4219-BAA7-21E60B066461

JVC0719X

1. คันเกียร�
— ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบต�อ เนื่อง
(CVT)

2. ส วิตช� ท่ี ป� ด น้ ำ ฝน และ ท่ี ฉี ด น้ ำ ล� า ง กระจก
3. พวงมาลัย

— ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า
— แตร
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านคนขับ

4. สวิตช�ไฟหน�า ไฟตัดหมอก* และสัญญาณไฟเลี้ยว
— ไฟหน�า

— สัญญาณไฟเลี้ยว
— ไฟตัดหมอก*

5. สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�าง
6. ที่วางแก�วด�านหน�า
7. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)*

— การควบคุมเครื่องเสียง*
— ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®* (กรุณา
อ�าน จาก ค ู� มือ ระบบ เครื่อง เสียง อีก เล�ม หนึ่ ง)

8. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านขวา)*

9. คันปรับระดับพวงมาลัย
10. สวิตช�ควบคุมการปรับระดับไฟหน�า*
11. ฝาครอบกล�องฟ�วส�
*: ถ�ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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F15-A-101214-4C19A22A-88D2-42B4-B1FC-1E8BEB670008

JVC0720X

1. ช�องลมด�านข�าง
2. ถ ุง ลม เสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู� โดยสาร
3. ระบบควบคุมแบบผสมผสาน*

— โหมดการขับ
— ชุดควบคุมฮีท เตอร� และ เครื่องปรับอากาศ
— สวิตช�ไล�ฝ�า

3. ฮีทเตอร�และเครื่องปรับอากาศ* (รุ�นที่ไม�มีระบบ
ควบคุมแบบผสมผสาน)
— สวิตช�ไล�ฝ�า

4. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน
5. ระบบเครื่องเสียง*
6. ช�องลมกลาง
7. มาตรวัดและเกจวัด
8. กล�องเก็บของ
9. ช�องจ�ายไฟ
10. เบรกมือ
11. ช�องเสียบอุปกรณ� USB และ AUX*

— ช�องเสียบอุปกรณ� USB*
— แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม AUX*

12. สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด (รุ�น ท่ีมีกุญแจอัจฉริยะ)
13. คันปลดล็อกฝากระโปรงหน�า
14. คัน ปลด ล็อก ฝา ป�ด ช�อง เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง
*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-3

แผงหน�าป�ด

Condition:
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2-4 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

F15-A-101214-B1AEB184-BF62-47CF-A091-1C760F46DBDC

SIC4503

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
2. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�
3. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง
— อุณหภูมิอากาศภายนอก
— ข�อมูลน้ำมันเครื่อง*

4. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

5. มาตรวัดความเร็ว
6. ไฟเตือน/ไฟแสดง
7. ปุ�มควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
8. ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ

ต�อเนื่อง (CVT)*
9. สวิตช� RESET สำหรับมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว/

สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง
*: ถ�ามีติดตั้ง

เข็ม ช้ีอาจเคลื่อนท่ีไปเล็กน�อยหลังจากบิดสวิตช�
กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” ซ่ึงไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ

SIC4504

แบบ A

SIC4738

แบบ B

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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มาตรวัดความเร็ว
F15-A-101214-4057A8FE-5D9D-4339-9CE1-83752D2DF168

มาตรวัดความเร็วแสดงความเร็วรถยนต� (กม./ชม. หรือ
ไมล�/ชม.)

มาตรวัดระยะทางรวม
F15-A-101214-06C6E42D-73F4-482B-BB3A-4937859BAF18

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว
F15-A-101214-6EED0165-7023-4303-8B0A-F985CECD83EB

SIC4505

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

มาตรวัดระยะทางรวม ① จะแสดงระยะทางท้ังหมดท่ี
รถยนต�ถูกใช�งาน

มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว ② จะแสดงระยะทางที่เดินทาง
เป�นเที่ยวๆ

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

กดสวิตช�รีเซ็ต ③ เพื่อเปล่ียนการแสดงบนหน�าจอ ดัง
ต�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 2-7)

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

กดสวิตช�รีเซ็ต ③ ประมาณ 1 วินาทีเพื่อรีเซ็ตมาตรวัดระยะ
ทางเป�นเที่ยวให�เป�นศูนย�

มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
F15-A-101214-91A61FD5-DD5D-4219-8890-60FFEBD2E80E

SIC4506

มาตรวัดรอบเครื่องยนต�แสดงความเร็วรอบเครื่องยนต�ใน
หน�วยรอบต�อนาที (rpm) ห�ามเร�งเคร่ืองยนต�จนถึงขีด
แดง ①

ขีดแดงจะแตกต�างกันไปตามแต�ละรุ�น

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�
F15-A-101214-C52CA372-EAD4-42AF-BEA6-2FBA08B46DF4

SIC4123

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต� ① จะแสดง
อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�

อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเคร่ืองยนต�จะเป�นปกติเมื่อเข็มที่
เ ก จ ชี้ ไ ป บ ริ เ ว ณ ② ดั ง ท่ี แ ส ด ง ใ น ภ า พ

อุณหภูมิของน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�จะแตกต�างไปตาม
อุณหภูมิอากาศภายนอก และสภาพการขับขี่

ข�อควรระวัง:

. ถ�าเกจบ�งช้ีว�าอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�อยู�
ใกล�ด�านที่ร�อน ให�ลดความเร็วรถยนต�เพื่อลด
อุณหภูมิ

. ถ�าเกจอยู�เกินช�วงปกติ ให�หยุดรถเร็วที่สุดเท�าที่
จะเป�นไปได�อย�างปลอดภัย

. ถ�าเคร่ืองยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ การขับรถ
ต�อไปจะทำให�เครื่องยนต�เสียหายร�ายแรง (โปรด
ดูที่ “ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูง ผิดปกติ”
(หน�า 6-7) สำหรับสิ่งที่ต�องปฏิบัติโดยทันที)

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

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
F15-A-101214-1C712BA5-30E9-4629-B9C3-BDF27E432243

SIC4252

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

เกจวัดอาจเคลื่อนเล็กน�อยระหว�างการเบรก เล้ียว เร�ง
ความเร็ว หรือขับขึ้นหรือลงเขา เน่ืองจากการเคลื่อนไหว
ของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน�อย ② จะสว�าง
ขึ้นเมื่อระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงทันทีที่สะดวกก�อนที่เข็มชี้จะลดลงถึง 0

ลูกศรชี้ จะช�วยเตือนว�าฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
อยู�ที่ด�านขวาของตัวรถ

ข�อควรระวัง:

ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิงก�อนที่เข็มชี้จะลดถึง 0 (น้ำมัน
หมดถัง)

ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเมื่อเข็มชี้ที่ 0
(น้ำมันหมดถัง)

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
F15-A-101214-6A96731E-D986-440A-8965-55360376E679

SIC4516

เม่ือบิดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “ON” จอแสดงผลจะ
แสดงข�อมูลดังต�อไปนี้:
1. อุณหภูมิภายนอกรถ
2. ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ

ต�อเนื่อง (CVT) (ถ�ามีติดตั้ง)
3. ปุ�มหมุนควบคุมมาตรวัดระยะทางรวม/ความสว�าง

ของแผงหน�าป�ด
4. หน� า จอแส ดง มาตร วัด ระยะ ทาง เป�น เที่ ยว/

คอมพิวเตอร�ระยะทาง

สามารถแสดงข�อมูลน้ำมันเครื่องบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�เมื่อต�องการ (ถ�ามีติดตั้ง)

อุณหภูมิภายนอกรถ
F15-A-101214-57A3E97D-A12E-45FF-AB08-41D3461609AB

อุณหภูมิภายนอกจะปรากฏเป�น 8C

เม่ืออุณหภูมิอากาศด�านนอกถึง 38C (378F) หรือต่ำกว�า
จอแส ดง อ ุณหภ ูมิ อากาศ ด�าน นอก จะ กะพริบ เตือน

หน�าจอจะหยุดกะพริบหลังจากผ�านไป 1 นาที หรือเมื่อ
อุณหภูมิอากาศภายนอกกลายเป�น 48C (398F) หรือ

สูงกว�า

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
F15-A-101214-E0E77EC1-6D46-448F-9F71-55D0E5133517

SIC4517

SIC4256

ตัวควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ดจะทำงานเมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

กดปุ�มหมุนควบคุม Ⓐ เพื่อปรับความสว�างของแผงมาตร
วัด ไฟแสดงความสว�าง Ⓑ จะแสดงข้ึน ช่ัวครู�บนหน�า
จอแส ดง ข�อม ูล รถยนต� เมื่อ ได� กด ปุ�ม หม ุน ควบค ุม

เมื่อระดับความสว�างถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุด เสียงบ๊ีปจะดัง

Condition:



(55,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) (ถ�ามีติดตั้ง)

F15-A-101214-894B5E32-A4FA-434E-BE33-534A2D513E38

ไฟแสดงตำแหน�ง ระบบควบคุมการ เปลี่ยน เกียร� แบบ
ต�อเนื่อง (CVT) จะแสดงตำแหน�งของคันเกียร�เมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

คอมพิวเตอร�ระยะทาง
F15-A-101214-39FE4747-56C6-46C6-9B77-8C5909D9671B

SIC4518

สวิตช�คอมพิวเตอร�ระยะทางถูกติดต้ังอยู�บนแผงมาตรวัด

เม่ือบิดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “ON” สามารถเลือก
โหมดของคอมพิวเตอร�ระยะทางได�โดยกดสวิตช�โหมด
คอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ

ในแต�ละครั้งที่กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ
จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปดังนี้:

(TRIP A ? TRIP B) ? อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันป�จจุบัน
? ระยะทางที่สามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง (dte) ?

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ย ? เวลาที่ใช�ไป (? TRIP
A)

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันป�จจุบัน
F15-A-101214-A55DCBFC-7CD6-4468-8003-7F654287CD8B

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันป�จจุบันแสดงอัตราการสิ้น
เปลืองน้ำมันป�จจุบัน

ระยะทางที่สามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง
(dte — กม. หรือ ไมล�)

F15-A-101214-90E5BE50-2765-46D6-8588-65594A10108F

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

จอแสดงผลจะอัพเดททุกๆ 30 วินาที

โหมด dte จะมีคุณลักษณะในการเตือนช�วงท่ีน้ำมันเช้ือ
เพลิง ต่ำ เม่ือ น้ำมันใกล�หมด จะเลือกโหมด dte โดย
อัตโนมัติ และตัวเลขและไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ

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�าจอที่แสดงอยู�
ก�อนจะป�ดสวิตช�กุญแจอาจจะยังแสดงขึ้นอยู�

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน หรือ เลี้ยวโค�ง น้ำมันใน
ถังจะเอียง ซ่ึงอาจจะทำให�การแสดงผลเปลี่ยน
ไปได�

การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (l/100
กม. หรือ mpg)

F15-A-101214-5E544F53-BC3E-48A7-99B1-471740003CAE

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

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

เวลาที่ใช�ไป (ชั่วโมง:นาที:วินาที)
F15-A-101214-9831C868-558C-4AF6-BDC9-6BAC15F66A0C

โหมดเวลาท่ีใช�ไปแสดงเวลาต้ังแต�การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย
สามารถ รีเซ็ตเวลา ท่ีแสดงได�โดยการกดสวิตช�โหมด
คอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ เป�นเวลานานกว�า 1 วินาที

การรีเซ็ตหน�าจอ
F15-A-101214-00DDFE76-3005-4BD5-8DD2-8DE12A5CE783

เมื่อหน�าจอแสดงการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
เวลา ที่ ใช� ไป หรือ TRIP B ขึ้น ให� กด สวิตช� โหมด
คอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ นานกว�า 3 วินาที จอแสดงผล
ของการส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย เวลาที่ใช�ไป
และมาตรวัดระยะทาง (TRIP B เท�านั้น) จะถูกรีเซ็ตพร�อม
กัน

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-7
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ข�อมูลน้ำมันเครื่อง (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-53C26D49-290C-425A-9CC7-25FE9DEEB410

SIC3396

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ข�อมูลน้ำมันเครื่องจะ
แสดงข้ึนบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ตามรายการดัง
ต�อไปนี้:

ระยะเวลาในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (มี สัญลักษณ�รูป
ประแจ) ? แสดงระดับน้ำมันเครื่อง (“Oil Good” หรือ
“Oil Lo”)

กดสวิตช� โหมดคอมพิวเตอร� ระยะทาง Ⓐ เป�น เวลา 5
วินาที ระหว�าง ท่ีแสดงระดับน้ำมัน เครื่อง เมื่อแสดง “
น้ำมันเครื่องเต็ม” รายละเอียดของระดับน้ำมัน (⑤ - ①)
จะแสดงขึ้นตามภาพ

ข�อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป�นประจำ การใช�รถ
โดยท่ีมีประมาณน้ำมันเครื่องไม� เพียงพอจะทำให�
เคร่ืองยนต�เสียหาย และความเสียหายนี้จะไม�รวมอยู�
ในการรับประกัน

(โปรดดูที่ “น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-7) สำหรับตรวจสอบ
ระดับน้ำมัน)

ตั้งระยะเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
F15-A-101214-AFAC2762-64B0-4B64-9D6F-E58B1FAF39B1

สามารถปรับหรือป�ดการใช�งานระยะเวลาในการเปล่ียน
น้ำมันเครื่องได�ด�วยสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ

โปรดดูที่ หนังสือการบำรุงรักษาท่ีแยกต�างหากอีกเล�ม
สำหรับระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเปล่ียนน้ำมันเครื่อง

การปรับตั้งระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง:

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

1. กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ ค�างเอาไว�
นานกว�า 3 วินาที ระหว�างที่ สัญลักษณ�ประแจและ
ข�อมูลการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแสดงขึ้น

ในการปรับตั้งระยะเวลาที่เหมาะสมจากศูนย� (0): กด
สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ ค�างเอาไว�นาน
กว�า 3 วินาที ภายใน 5 วินาทีท่ีบิดสวิตช�กุญแจไปท่ี
“ON”

สัญลักษณ�ประแจและระยะเวลาท่ีเหมาะสมจะเริ่ม
กะพริบ

2. ระหว� าง ท่ี หน� า จอ กะพริบ ให� กด สวิตช� โหมด
คอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ อีกครั้ง เพื่อเข�าสู�โหมดต้ัง
ค�า

ในการปรับตั้งระยะเวลาที่เหมาะสมจากศูนย� (0): กด
สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ จะกลับไปสู�ค�า
เริ่ม ต�นของ ระยะ เวลาที่ เหมาะสม ในการ เปล่ียน
น้ำมันเครื่อง

3. กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ เพ่ือเพ่ิม
ระยะ การกดแต�ละคร้ังจะเพิ่มระยะ 1,000 กม. (500
ไมล�)

ถ�าไม�ได�กระทำการใดๆ ต�อ หน�าจอจะเปล่ียนไปแสดง
ระดับน้ำมันเครื่อง และระยะเวลาท่ีเหมาะสมซึ่งได�ต้ังค�า

ใหม�จะถูกใช�งาน

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

1. กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ ค�างเอาไว�
นานกว�า 3 วินาที ระหว�างที่ สัญลักษณ�ประแจและ
ข�อมูลการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแสดงขึ้น

สัญลักษณ�ประแจและระยะเวลาท่ีเหมาะสมจะเริ่ม
กะพริบ

2. ระหว� าง ท่ี หน� า จอ กะพริบ ให� กด สวิตช� โหมด
คอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ อีกครั้ง เพื่อเข�าสู�โหมดต้ัง
ค�า

3. กดสวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ จนกว�าระยะ
จะขึ้นเป�น 0

ถ�าไม�ได�กระทำการใดๆ ต�อ หน�าจอจะเปล่ียนไปแสดง
ระดับน้ำมันเครื่อง และการเตือนเปล่ียนน้ำมันเครื่องจะถูก
ยกเลิก

สัญลักษณ�ประแจและระยะเวลาท่ีเหมาะสมจะไม�แสดงข้ึน
เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ในการกลับมาใช�งาน
การ เตือน อีกครั้ง ให� ต้ัง ค�า ระยะ เวลา ท่ี เหมาะ สม ใน
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให�สูงกว�าศูนย� (0)

Condition:
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F15-A-101214-01AE4331-D28E-4FB3-8861-DB744FC3C608

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)
ไฟเตือนให�เลื่อนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง P (ถ�ามี
ติดตั้ง)

ไฟแสดงการใช�ไฟสูง

ไฟเตือนระบบเบรก ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต� (MI
หรือ MIL)

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

ไฟเตือนประตูเป�ด ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ไฟแสดงโหมดโอเวอร�ไดรฟ� OFF (ถ�ามีติดตั้ง)

ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า
ไฟแสดงระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง (CVT) (ถ�ามีติดตั้ง)

ไฟแสดงระบบกันขโมย

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
ไฟแสดงการทำงานของการสตาร�ทเครื่องยนต�
(ถ�ามีติดตั้ง)

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง) ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�าติดตั้ง) สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ
ไฟแสดงสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัย
ผู�โดยสารด�านหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-9

ไฟเตือน/ไฟแสดงและเสียงเตือน

Condition:
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2-10 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การตรวจสอบหลอดไฟ
F15-A-101214-BDC7AA48-32E8-4155-91D7-78D21C20167B

เม่ือป�ดประตูทุกบาน ใช�งานเบรกมือ คาดเข็มขัดนิรภัย
แล�วบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” โดยไม�สตาร�ท
เคร่ืองยนต� ไฟต�อไปนี้ จะสว�างขึ้นหากมี ติด ต้ัง: ,

, , , , ,

ถ�ามีการติดต้ังระบบเหล�านี้ไว�ในรถ ไฟต�อไปนี้จะสว�างขึ้น
ชั่ว คร ู� แล�ว จะ ดับไป: , , , , ,

, ,

ถ�าไฟดวงใดดวงหนึ่งไม�สว�าง อาจแสดงว�ามีหลอดไฟขาด
หรือวงจรในระบบไฟฟ�าขาด นำรถเข�ารับการตรวจสอบและ
ซ� อมแซม หาก จำ เป� น ท่ี ศ ู นย� บ ริ ก า ร นิ ส สั น ทันที

ไฟเตือน
F15-A-101214-828072D2-26BC-4788-ACD5-53E300A07CD5

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS)

F15-A-101214-E5BB8BF0-4438-4F1D-9AAB-502959EB89E9

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบเบรก
ป�องกันล�อล็อก (ABS) จะสว�างขึ้นแล�วจะดับไป แสดงว�า
ระบบ ABS กำลังทำงาน

ถ�าไฟเตือน ABS สว�างระหว�างท่ีเคร่ืองยนต�ทำงานหรือ
ระหว�างขับขี่ อาจแสดงว�า ABS ทำงานผิดปกติ นำรถเข�า
รับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ถ�าระบบ ABS ทำงานผิดปกติ ฟ�งก�ชั่นป�องกันล�อล็อกจะ
หยุดการทำงาน จากนั้นระบบเบรกจะทำงานปกติ แต�โดย
ปราศจากระบบป�องกันล�อล็อก (โปรดดูท่ี “ระบบเบรก”
(หน�า 5-15))

ไฟเตือนระบบเบรก
F15-A-101214-4B36ABF6-BAC4-4E80-8EC1-73BF6F892FA9

คำเตือน:

. ถ�าระดับน้ำมันเบรกต่ำกว�าขีดต่ำสุดของกระปุก
น้ำมันเบรก ห�ามขับรถจนกว�าจะได�นำระบบเบรก
เข�า รับ การ ตรวจ สอบ ที่ ศ ูนย� บริการ นิส สัน

. ถึงแม�ว�าท�านอาจคิดว�าปลอดภัย แต�ควรทำการ
ลากจูงรถแทนการขับเอง เพราะอาจมีอันตราย
เกิดขึ้นได�

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

ไฟเตือนระบบเบรกแสดงการทำงานของระบบเบรกมือ และ
ระดับน้ำมันเบรกต่ำ และระบบเบรกป�องกันล�อล็อก (ABS)
ทำงานผิดปกติ

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

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

ถ�าไม�ปลดเบรกมือจนสุด ไฟเตือนระบบเบรกจะยังสว�าง
ค�างอยู� ให�แน�ใจว�าไฟเตือนระบบเบรกดับแล�วก�อนขับรถ
(โปรดดูที่ “เบรกมือ” (หน�า 3-19))

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

ถ�าไฟเตือนระบบเบรกสว�างระหว�างท่ีเครื่องยนต�ทำงาน
หรือระหว�างการขับข่ี และไม�ได�เข�าเบรกมือ อาจแสดงว�า
ระดับน้ำมันเบรกต่ำ

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว�างขึ้นระหว�างที่ขับรถ ให�หยุดรถ

อย�างปลอดภัยให�เร็วที่สุด ดับเคร่ืองยนต�และตรวจสอบ
ระดับน้ำมันเบรก ถ�าระดับน้ำมันเบรกอยู�ที่ขีดต่ำสุด ให�เติม
น้ำมันเบรกตามจำเป�น (โปรดดูที่ “น้ำมันเบรก” (หน�า 8-
11))

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

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อไม�ได�เข�าเบรกมือและระดับน้ำมันเบรกยังมีอยู�เพียงพอ
ถ�าทั้งไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรกป�องกันล�อ
ล็อก (ABS) สว�าง อาจแสดงว�าระบบ ABS ทำงานผิดปกติ
นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบเบรกและซ�อมแซมหาก
จำเป�นที่ศูนย�บริการนิสสันทันที (โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบ
เบรก แบบ ป�อง กัน ล�อ ล็อก (ABS)” (หน�า 2-10))

ไฟเตือนการชาร�จไฟ
F15-A-101214-19785261-65C1-4F82-BDA4-38E8C7729252

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนการชาร�จ
ไฟจะสว�างข้ึน หลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� ไฟเตือนการ
ชาร�จ ไฟจะ ดับ แสดงว�า ระบบการชาร�จกำลังทำงาน

ถ�าไฟเตือนการชาร�จไฟสว�างระหว�างที่เครื่องยนต�ทำงาน
หรือระหว�างขับขี่ อาจแสดงว�าระบบการชาร�จทำงาน
ผิดปกติและอาจต�องนำรถเข�าศูนย�บริการเพื่อตรวจเช็ค

เมื่อไฟเตือนการชาร�จไฟสว�างขึ้นระหว�างที่ขับรถ ให�หยุด
รถอย�างปลอดภัยให�เร็วที่สุด ดับเครื่องยนต�และตรวจสอบ
สายพานไดชาร�ท ถ�าสายพานไดชาร�ทหย�อน เสียหาย
หรือหาย จำเป�นต�องซ�อมแซมระบบการชาร�จ (โปรดดูท่ี
“สายพาน” (หน�า 8-9))

ถ�าสายพานไดชาร�ททำงานเป�นปกติ แต�ไฟเตือนการชาร�จ
ไฟยังสว�างค�างอยู� ให�เข�ารับการตรวจสอบระบบการชาร�จที่

Condition:
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ศูนย�บริการนิสสันทันที

ข�อควรระวัง:

ห�ามขับรถต�อ ถ�าสายพานไดชาร�ทหลวม เสียหาย
หรือหาย

ไฟเตือนประตูเป�ด
F15-A-101214-6F4B9363-DAD6-4029-A500-D94DBCB6DA4C

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

ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า
F15-A-101214-C541BCEC-61FA-45E0-814D-574E47DD1F05

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

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

เ ม่ือ ไฟ เตือนพวงมาลัยพาว เวอร� ไฟฟ�า สว�าง ขึ้น เม่ือ
เครื่องยนต�กำลังทำงาน กำลังที่ช�วยการบังคับเลี้ยวจะหยุด
การทำงาน แต�ท�านยังสามารถควบคุมรถยนต�ได�อยู� ใน
ขณะนี้ จะต�องใช�แรงมากขึ้นในการบังคับพวงมาลัย โดย
เฉพาะ เมื่ อ เ ล้ียว โค� ง หั ก ม ุ ม และ ที่ ค วาม เ ร็ ว ต่ ำ

(โปรดดูที่ “ระบบพวงมาลัยพาว เวอร�” (หน�า 5-15))

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
F15-A-101214-0E833537-8A46-493B-865A-DB59B8B1342F

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

ถ�าไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องสว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�
ทำงานแสดงว�าแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ

ให�หยุดรถให�เร็วที่สุดเท�าที่จะเป�นไปได� หยุดรถทันที และ
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:

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

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

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-62529B1F-3A29-4EE3-97C8-11D31EC7FAC6

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

ไฟจะสว�างหรือกะพริบดังนี้:

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

. ไฟกะพริบสีเขียวเมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะ
หมด เปลี่ ยน แบตเตอรี่ ก� อน ใหม� ( โปรด ด ู ท่ี
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-14))

. ไฟสว�างขึ้นเป�นสีเหลืองเพื่อเตือนว�าเกิดการทำงาน
ผิดปกติของระบบล็อกพวงมาลัยไฟฟ�า (ถ�ามีติดต้ัง)
หรือ ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ถ�าไฟเตือนสว�างขึ้นเป�นสีเหลืองเมื่อเครื่องยนต�หยุดทำงาน
อาจไม�สามารถปลดล็อกพวงมาลัย (ถ�ามี ติดตั้ง) หรือ
สตาร�ทเคร่ืองยนต�ได� ถ�าไฟสว�างขึ้นระหว�างที่เครื่องยนต�
ยังทำงานอยู� ท�านสามารถขับรถยนต�ต�อได� อย�างไรก็ตาม
ในกรณีต�อไปนี้ ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันให�เร็วที่สุดเท�าที่
จะทำได�

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ
F15-A-101214-F00C0D4D-F559-4E48-AF25-9C3A3C131684

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำจะสว�างขึ้น เม่ือ
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อ
เพลิงทันทีท่ีสะดวกก�อนที่เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงจะช้ีไป 0
(น้ำมันหมดถัง)

ยังมีน้ำมันเช้ือเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเมื่อเกจ
วัด น้ ำ มัน เชื้ อ เพลิ ง ช้ี ไป 0 (น้ ำมั น หมด ถั ง )

ไฟเตือนให�เลื่อนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง P (ถ�า
มีติดตั้ง)

F15-A-101214-31D167EA-D826-4D4E-945F-169ED61FB261

ไฟเตือนจะกะพริบเป�นสีแดง เมื่อสวิตช�กุญแจถูกกดเพื่อดับ
เครื่องยนต� โดยที่ คันเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�งอื่นท่ีไม�ใช� “P”
(จอด)

หากไฟเตือนนี้ปรากฏข้ึน ให�เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
“P” (จอด) หรือ กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON”

เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเช�นกัน

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-11

Condition:
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2-12 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 3-5))

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
F15-A-101214-065FFAC7-6FC0-4B33-9344-800585FDEBFB

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนเข็มขัด
นิรภัยจะสว�างขึ้น ไฟเตือนจะดับลงก็ต�อเม่ือคนขับคาด
เข็มขัดนิรภัย

เมื่อรถยนต�วิ่งเร็วกว�า 15 กม./ชม. (10 MPH) เสียงเตือน
จะดังจนกว�าคนขับจะคาดเข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนจะดัง
ต�อเนื่องนานประมาณ 90 วินาทีจนกว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย
(โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-7))

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

GUID-A7D82276-B475-4C31-93E8-F4B1D61D1AE1

ไฟจะกะพริบเมื่อความเร็วรถยนต�สูงกว�าประมาณ 120 กม./
ชม. (75 ไมล�/ชม.) ให� แน�ใจว�า ได�ทำการตรวจสอบ
ความเร็ว ที่ กำหนด ของ แต�ละ พ้ืนที่ เมื่อ ทำ การ ขับข่ี

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

F15-A-101214-F1363489-8AB6-4015-98F5-89FCF479FF09

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย (SRS) สว�างประมาณ 7 วินาที และ
ดับหลังจากนั้น ซึ่งแสดงว�าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ทำงานเป�นปกติ

ถ�าไฟเตือนต�อไปนี้ เกิดขึ้น แสดงว�าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS และเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
ต�องได� รับการบริการ นำรถเข�า รับการตรวจสอบและ
ซ� อมแซม หาก จำ เป� น ท่ี ศ ู นย� บ ริ ก า ร นิ ส สั น ทันที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว�าง
ประมาณ 7 วินาทีหลังจากนั้น

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบ
เป�นจังหวะ

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�าง
ขึ้นเลย

หากไม�ทำการตรวจสอบและซ�อมแซม ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner อาจ ทำงาน ผิด ปกติ (โปรด ด ู ที่ “ระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)” (หน�า 1-24))

ไฟแสดง
F15-A-101214-A942E46D-BE5A-4311-98CA-37727E15A3F2

ไฟแสดงระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT) (ถ�ามีติดตั้ง)

F15-A-101214-DBB29FF1-5491-425A-A265-2B04D5AC6D6E

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ท่ี ตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) จะสว�างและ
ดับลง

ไฟแสดงการทำงานของการสตาร�ท
เครื่องยนต� (ถ�ามีติดตั้ง)

F15-A-101214-91E4F08E-BE66-4487-8CDE-CBA0E38306ED

ไฟจะสว�างข้ึนเมื่อคันเกียร�อยู�ท่ีตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�น
เกียร� CVT) ไฟนี้แสดงว�าเครื่องยนต�จะสตาร�ทเมื่อกดสวิตช�
กุญแจขณะที่เหยียบแป�นเบรก (รุ�นเกียร� CVT) ไว� ท�าน
สามารถสตาร�ท เคร่ืองยนต� โดยตรง ท่ีตำแหน�งใด ก็ได�

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

F15-A-101214-6833F4F8-CA74-4BC0-8700-9FD6EB13F77E

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�าจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟตัด
หมอกหน�า (โปรดดูท่ี “สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดต้ัง)”
(หน�า 2-23))

ไฟแสดงสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัย
ผู�โดยสารด�านหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-2D152FAA-00FE-4661-94EB-FCDFD7428FA2

ไฟแสดงสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยผู�โดยสารด�าน
หน�า ติด ต้ังอยู�ที่ แผงหน�าป�ดจะสว�าง และถุงลม เสริม
ความปลอดภัยด�านผู� โดยสารหน�าจะ OFF ข้ึนอยู� กับ
การใช�งานเบาะนั่งผู�โดยสารหน�า

ไฟแสดงการใช�ไฟสูง
F15-A-101214-08BB04C3-4AA4-419A-95B6-834C32C5DC45

ไฟแสดงการใช�ไฟสูงจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟสูง ไฟแสดงจะ
ดับลงเมื่อเปลี่ยนไปใช�ไฟต่ำ (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟหน�าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-20))

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต� (MI หรือ MIL)

F15-A-101214-BB02ED2E-DDF0-46AF-B93D-9E584F219399

ข�อควรระวัง:

. การขับรถต�อไปโดยไม�ตรวจสอบระบบควบคุม
เครื่องยนต�อย�างถูกต�องจะทำให�ประสิทธิภาพใน
การขับข่ีและ/หรือระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT) ลดลง อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงสูงขึ้นและระบบควบคุมเครื่องยนต�และ/

Condition:
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หรือระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) เสียหาย ซึ่งส�งผลถึงการคุ�มครองจาก
การรับประกันรถ

. การตั้งค�าที่ไม�ถูกต�องในระบบควบคุมเครื่องยนต�
จะทำให�ไม�เป�นไปตามกฏหมายและข�อกำหนด
เกี่ยวกับการปล�อยไอเสียของรถยนต�

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงการทำงาน
ผิดปกติของเครื่องยนต� (MIL) จะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ท
เคร่ืองยนต� ไฟ MIL จะดับ ซึ่งแสดงว�า ระบบควบคุม
เครื่องยนต�และ/หรือระบบ CVT ทำงานปกติ

ถ�าไฟ MIL สว�างขึ้นขณะเคร่ืองยนต�ทำงานแสดงว�าระบบ
ควบคุมเคร่ืองยนต�อาจทำงานผิดปกติและอาจต�องนำรถ
เข�าศูนย�บริการนิสสัน ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจ สอบ และ ทำ การ ซ�อม แซม ทันที ถ� า จำเป�น

ถ�าไฟ MIL กะพริบในขณะท่ีเคร่ืองยนต�ทำงานแสดงว�า
ความผิดปกติอาจเกิดขึ้นได�กับระบบควบคุมมลพิษ ในกรณี
นี้ ระบบควบคุมมลพิษอาจทำงานผิดปกติและอาจต�องเข�า
รับบริการ นำรถเข�ารับการตรวจสอบและซ�อมแซมหาก
จำเป�นที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

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

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

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

. หลีก เลี่ยงการ เร�ง หรือการลดความเร็ว กะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับขึ้นเขาชัน

. หลีกเลี่ยงการลาก หรือ บรรทุกน้ำหนักเกินความจำ
เป�น

ไฟแสดงโหมดโอเวอร�ไดรฟ� OFF (ถ�ามี
ติดตั้ง)

F15-A-101214-6F147238-1FDA-47B5-A2D5-B5E732B3E2C5

ไฟแสดงโหมดโอเวอร�ไดรฟ� OFF จะสว�างขึ้นเม่ือโอเวอร�
ไดรฟ�อยู�ท่ี “OFF” (โปรดดูที่ “การขับข่ีด�วยระบบควบคุม
การเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเน่ือง (CVT)” (หน�า 5-7) สำหรับ
การใช�งานสวิตช�โอเวอร�ไดรฟ� OFF)

ไฟแสดงระบบกันขโมย
F15-A-101214-0084C499-AA4F-4EA2-8E23-977DC7902911

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบในขณะที่สวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “LOCK”, “OFF” หรือ “ACC” ฟ�งก�ชั่นนี้แสดง
ว�า ระบบกัน ขโมยที่ ติด ต้ัง อยู� บน รถยนต� ทำงานปกติ

ถ�าระบบกันขโมยทำงานผิดปกติ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะ
สว�างค�างอยู� เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ON" (โปรด
ดูท่ี “ระบบกันขโมย” (หน�า 3-13) สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม)

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า
F15-A-101214-379BC1A5-E2E0-4DC5-B305-D5DD6A0BAB83

ไฟแสดงการเป�ดไฟหร่ีด�านหน�าจะสว�างขึ้นเม่ือเป�ดไฟหรี่
ด�านหน�า ไฟแผงหน�าป�ด ไฟท�าย และไฟส�องป�ายทะเบียน
ไฟแสดงนี้จะดับลงเมื่อป�ด

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
F15-A-101214-8926BE53-8209-46F4-9BD5-1D6B20E861AF

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเมื่อเป�ดไฟ
เลี้ยวหรือไฟกะพริบฉุกเฉิน (โปรดดูท่ี “สวิตช�ไฟหน�าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-20) หรือ “สวิตช�ไฟกะพริบ
ฉุกเฉิน” (หน�า 6-2))

เสียงเตือน
F15-A-101214-A009E3DB-9992-46A0-B722-3C434A39BFD9

เสียงเตือนผ�าเบรกสึก
F15-A-101214-E1AA219C-991B-4EE8-A33B-9D393A40B30D

ผ�าเบรกมีเสียงเตือนผ�าเบรกสึก เม่ือจำเป�นต�องเปลี่ยน
ผ�าเบรกใหม� เสียงครูดสูงๆ จะดังขึ้นระหว�างท่ีรถเคล่ือนท่ี
เสียงครูดจะดังขึ้นเมื่อเหยียบเบรก หลังจากผ�าเบรกสึกมาก
ขึ้น เสียงจะดังอยู�ตลอดแม�ว�าจะไม�ได� เหยียบเบรก ให�
ตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด ถ�าได�ยินเสียงเตือนผ�าเบรกสึก

นำรถเข�ารับการตรวจสอบและซ�อมแซมหากจำเป�นที่ศูนย�
บริการนิส สัน ทันที (โปรดดู ท่ี “เบรก” (หน�า 8-10))

เสียงเตือนกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-417D666A-3097-48EA-8FD8-0BAA900BE4D1

เสียงเตือนกุญแจอัจฉริยะจะดังขึ้นถ�าระบบตรวจพบสภาวะ
ที่ไม�ถูกต�องต�อไปนี้

. สวิตช�กุญแจไม�อยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK” เมื่อล็อกประตู

. ก ุญแจ อั จฉ ริ ย ะ ยั ง อย ู� ใ น รถ เ ม่ื อ ล็ อก ปร ะต ู

. มีประตูบานใดบานหนึ่งป�ดไม�สนิทเมื่อล็อกประตู

เมื่อมีเสียงเตือนดังข้ึน ให�ตรวจสอบท้ังตัวรถและกุญแจ
อัจฉริยะ (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)”
(หน�า 3-5))

เสียงเตือนกุญแจ
F15-A-101214-9C9A77E1-A933-49A5-9A39-E8E237A6C215

เสียงเตือนกุญแจจะดังขึ้นถ�าตรวจพบการทำงานดังต�อไปนี้
:

รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เสียงเตือนจะดังขึ้น ถ�าประตูด�านคนขับเป�ดอยู�ขณะที่สวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC”

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-13

Condition:
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2-14 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

เสียงเตือนไฟ
F15-A-101214-11FC7780-F5D6-4D67-94A5-F9A260C5936B

เสียงเตือนไฟจะดังขึ้น ถ�าประตูด�านคนขับเป�ดขึ้นและพบ
การทำงานที่ไม�เหมาะสมดังต�อไปนี้:

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

. เสียงเตือนจะดังขึ้นเป�นเวลา 2 วินาที เมื่อสวิตช�
กุญแจถูก บิดไปยังตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ
“LOCK” ในขณะที่เป�ดไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดตั้ง) และ
สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง “AUTO” (ถ�ามี ติดตั้ง)

ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไฟหน�าไปยังตำแหน�ง "OFF" หรือ
"AUTO" (ถ�ามีติดตั้ง) และสวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดตั้ง)
ไปยังตำแหน�ง “OFF” เมื่อออกจากรถ

เสียงเตือนเบรกมือ
F15-A-101214-8D3EA4C7-8401-46EB-8174-95B595152ADE

เสียงเตือนเบรกมือจะดังขึ้นถ�าขับรถยนต�เร็วกว�า 7 กม./
ชม. (4 MPH) โดยที่ยังใช�งานเบรกมืออยู� ให�หยุดรถและ
ปล�อยเบรกมือ

F15-A-101214-D8C14B11-71A5-4F9F-82FE-6BAE2A2B61AC

ระบบควบคุมแบบผสมผสานติด ต้ังอยู� ด�านล�าง ระบบ
เครื่องเสียง สามารถเลือกโหมดของระบบควบคุมแบบผสม
ผสานได�สองโหมด: โหมดการขับและโหมดควบคุม
อุณหภูมิ

จอแสดงผลและฟ�งก�ชั่นของปุ�มบางปุ�มจะเปลี่ยนตามโหมด
ของระบบควบคุมแบบผสมผสานท่ีเลือก (โหมดการขับ
หรือโหมดควบคุมอุณหภูมิ)

. โหมดการขับ

ในโหมดการขับ สามารถเลือกโหมดการขับได�สาม
แบบ: NORMAL, SPORT และ ECO (โปรดดู ท่ี
“ระบบควบคุมแบบผสมผสาน (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 5-
10)) นอกจากน้ี สามารถแสดงหรือต้ังค�า SETUP,
ข�อมูลการขับขี่ และข�อมูล ECO ได� เม่ืออยู�ท่ีโหมด
การขับ (โปรดดูที่ “ระบบควบคุมแบบผสมผสาน (ถ�ามี
ติดตั้ง)” (หน�า 5-10))

. โหมดควบคุมอุณหภูมิ

ในโหมดควบคุมอุณหภูมิ สามารถต้ังค�าและปรับต้ัง
ระบบควบคุมอุณหภูมิได� โปรดดูที่ “เครื่องปรับอากาศ
อัตโนมัติ (รุ�นที่มีระบบควบคุมแบบผสมผสาน)” (หน�า
4-3)

โหมดการขับ
F15-A-101214-E6655A11-8640-4AB0-BA5E-009307510F66

เม่ือกดปุ�มเลือกโหมดการขับ หน�าจอและปุ�มจะแสดงดัง
ต�อไปนี้

ระบบควบคุมแบบผสมผสาน (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition:
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SIC4623

1. ปุ�มเลือกโหมดการขับ
2. ปุ�ม SETUP
3. ปุ�มโหมดการขับ NORMAL
4. ปุ�มโหมดการขับ SPORT
5. ปุ�มโหมดการขับ ECO
6. จอแสดงผล
7. ปุ�มข�อมูลการขับขี่
8. ปุ�มข�อมูล ECO
9. ปุ�ม ENTER/ปุ�มหมุนเลือก

ฟ�งก�ชั่นการตั้งค�า (SETUP)
F15-A-101214-D6F2B7C6-9524-428B-A63C-43BCF7EA5011

ในโหมดการขับ สามารถต้ังค�ารายการต�อไปนี้ได�โดยการ
กดปุ�ม SETUP

. ความสว�าง ของหน�า จอ (Display Brightness)

. ความสว�างของปุ�ม (Button Brightness)

. การตั้งเวลานาฬิกา (Clock Time Setting)

. การเลือกภาษา (Select Language)

. การเลือกหน�วย (Select Units)

. การสว�างโดยอัตโนมัติของไฟส�องสว�างภายใน (Auto
Interior Illumination)

. การเลือกปลดล็อกประตู (Selective Door Unlock)
(ถ�ามีติดตั้ง)

. ความไวของไฟหน�า อัตโนมัติ (Auto Headlight
Sensitivity) (ถ�ามีติดตั้ง)

. CLIMATE ECO

หมายเหตุ:
. ฟ�งก�ชั่น SETUP ไม�สามารถปรับตั้งได�ขณะขับขี่

หากพยายามปรับต้ังฟ�งก�ช่ัน SETUP ขณะขับข่ี
หน�าจอว�างจะแสดงขึ้น

. เม่ือปลดแบตเตอร่ีออก ความจำ SETUP จะถูก
ลบ และกลับไปสู�การตั้งค�าโดยอัตโนมัติ หาก
จำเป�น ให�รีเซ็ตหน�วยความจำ SETUP หลังจาก
เชื่อมต�อแบตเตอรี่ใหม�อีกครั้ง

. เมื่ออยู�ในโหมดการขับ สามารถตั้งค�าความสว�าง
ของหน�าจอ หรือ ความสว�างของปุ�ม ให�อยู�ใน
โหมดกลางวันหรือกลางคืนได� ด�วยการกดปุ�ม
SETUP นาน กว� า 1 วิ นาที (ถ� า มี ติ ด ต้ั ง )

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-15
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การตั้งค�าความสว�างของหน�าจอ หรือความสว�าง
ของปุ�ม

F15-A-101214-BBDFA535-DC6C-4C83-991D-2E24E40E8019

SIC4617

1. กดปุ�มเลือกโหมดการขับ

2. กดปุ�ม SETUP

3. หมุนปุ�มหมุนเลือกไปยัง “Display Brightness” หรือ
“Button Brightness” จากนั้นกดปุ�ม Enter

รายการที่เลือกด�วยปุ�มหมุนเลือกจะเปลี่ยนสี

SIC4557

4. หมุนปุ�มหมุนเลือกไปยัง + เพื่อเพ่ิมความสว�าง หรือ
หมุนไปยัง − เพื่อลดความสว�าง จากนั้นกดปุ�ม Enter
เพื่อยืนยันการเลือก

สามารถปรับตั้งความสว�างของหน�าจอ และความสว�างของ
ปุ�มด�วยตัวเองได�ในเวลากลางวัน (เม่ือสวิตช�ไฟหน�าป�ด)
ห รือ ใน เ วลา กลาง คืน ( เ ม่ื อ ส วิตช� ไฟ หน� า เป� ด )

เมื่อแถบตัวชี้อยู�ท่ีระดับความสว�างสูงสุด ระดับความสว�าง
จะเท�ากับระดับความสว�างตอนกลางวัน (สวิตช�ไฟหน�า
เป�ด) หรือระดับความสว�างตอนกลางคืน (สวิตช�ไฟหน�า
ป�ด)

การตั้งเวลานาฬิกา (Clock Time Setting)
F15-A-101214-4A19F149-3855-47D8-926C-34893FAC5268

หมายเหตุ:

ใช�การตั้งเวลานาฬิกาเพื่อแสดงข�อมูล ECO โปรดดูที่
“ข�อมูล ECO” (หน�า 2-19)

SIC4558

1. กดปุ�มเลือกโหมดการขับ

2. กดปุ�ม SETUP

3. หมุนปุ�มหมุนเลือกไปยัง “Clock Time Setting” จาก
นั้นกดปุ�ม Enter

รายการที่เลือกด�วยปุ�มหมุนเลือกจะเปลี่ยนสี

SIC4559

4. หมุนปุ�มหมุนเลือกเพ่ือเลือกวันในสัปดาห� จากนั้นกด
ปุ�ม Enter เพื่อยืนยันการเลือก

5. หมุนปุ�มหมุนเลือกเพื่อเลือกชั่วโมง และ AM หรือ PM
จากนั้นกดปุ�ม Enter เพื่อยืนยันการเลือก

6. หมุนปุ�มหมุนเลือกเพื่อเลือกนาที จากนั้นกดปุ�ม Enter
เพื่อยืนยันการเลือก

การเลือกภาษา (Select Language)
F15-A-101214-CCD7CD6A-9933-4029-B6A9-60B86D60E5F3

SIC4560

1. กดปุ�มเลือกโหมดการขับ

2. กดปุ�ม SETUP

Condition:
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3. หมุนปุ�มหมุนเลือกไปยัง "Select Language" จากนั้น
กดปุ�ม Enter

รายการที่เลือกด�วยปุ�มหมุนเลือกจะเปลี่ยนสี

SIC4603

4. หมุนปุ�มหมุนเลือกเพื่อเลือกภาษาท่ีต�องการ จากนั้น
กดปุ�ม Enter เพื่อยืนยันการเลือก ไฟแสดงสีแดงจะ
ปรากฏขึ้นข�างๆ ภาษาที่เลือก

การเลือกหน�วย (Select Units)
F15-A-101214-1856A9FE-DE73-4F62-AA0E-F8FCC0EB2399

SIC4580

1. กดปุ�มเลือกโหมดการขับ

2. กดปุ�ม SETUP

3. หมุนปุ�มหมุนเลือกไปยัง “Select Units” จากนั้นกด
ปุ�ม Enter

รายการที่เลือกด�วยปุ�มหมุนเลือกจะเปลี่ยนสี

SIC4604

4. หมุนปุ�มหมุนเลือกเพื่อเลือก “km , l/100km” หรือ
“miles , MPG” จากนั้นกดปุ�ม Enter เพ่ือยืนยันการ
เลือก

การสว�างโดยอัตโนมัติของไฟส�องสว�างภายใน
(Auto Interior Illumination)

F15-A-101214-E0F6ADF1-BCB0-452F-822E-CA9370C73140

SIC4605

เลือกเป�ดหรือป�ดไฟส�องสว�างภายใน เมื่อประตูบานใดบาน
หนึ่งปลดล็อก

1. กดปุ�มเลือกโหมดการขับ

2. กดปุ�ม SETUP

3. หม ุ น ปุ� ม หม ุ น เลื อก ไป ยั ง “Au t o I n t e r i o r
Illumination” จากนั้นกดปุ�ม Enter

รายการที่เลือกด�วยปุ�มหมุนเลือกจะเปลี่ยนสี

4. หมุนปุ�มหมุนเลือกเพื่อเลือก “ON” หรือ “OFF” จาก
นั้นกดปุ�ม Enter เพื่อยืนยันการเลือก ไฟแสดงจะเป�น
สี แดง เมื่ อ ไฟ ส�อง สว�าง ภายใน อัตโนมัติ สว�าง

การเลือกปลดล็อกประตู (Selective Door
Unlock) (ถ�ามีติดตั้ง)

F15-A-101214-FBD5A598-5850-4B8B-99DE-596FCBBD44AD

SIC4606

เมื่อเลือกใช�งานรายการนี้ ประตูด�านคนขับจะปลดล็อก
หลังจากทำการปลดล็อกประตูหน่ึงครั้ง สามารถปลดล็อก
ประตูทุกบานได� ถ�าทำการปลดล็อกประตูอีกครั้งภายใน 1
นาที

เมื่อป�ดการทำงานรายการนี้ ประตูทุกบานจะปลดล็อก
หลังจากทำการปลดล็อกประตูหนึ่งครั้ง

1. กดปุ�มเลือกโหมดการขับ

2. กดปุ�ม SETUP

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-17
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3. หมุนปุ�มหมุนเลือกไปยัง “Selective Door Unlock”
จากนั้นกดปุ�ม Enter

รายการที่เลือกด�วยปุ�มหมุนเลือกจะเปลี่ยนสี

4. หมุนปุ�มหมุนเลือกเพื่อเลือก “ON” หรือ “OFF” จาก
นั้นกดปุ�ม Enter เพื่อยืนยันการเลือก ไฟแสดงจะเป�น
สี แดง เ ม่ือ เ ลือก ใช� ง าน การ ปลด ล็อก ประต ู

ความไวของไฟหน�าอัตโนมัติ (Auto Headlight
Sensitivity) (ถ�ามีติดตั้ง)

F15-A-101214-4C6D64A0-F9BF-4B69-8F11-DD0F44958B46

SIC4607

เ ลือก เ พ่ือ ปรับ ต้ั ง ความ ไว ของ ไฟ หน� า อัตโนมั ติ

1. กดปุ�มเลือกโหมดการขับ

2. กดปุ�ม SETUP

3. หม ุน ปุ� ม หม ุน เ ลือก ไป ยั ง “Auto Head l ight
Sensitivity” จากนั้นกดปุ�ม Enter

รายการที่เลือกด�วยปุ�มหมุนเลือกจะเปลี่ยนสี

SIC4583

4. หมุนปุ�มหมุนเลือกไปยัง + เพื่อเพิ่มความไว หรือหมุน
ไปยัง − เพื่อลดความไว จากนั้นกดปุ�ม Enter เพ่ือ
ยืนยันการเลือก

ข�อมูลการขับ
F15-A-101214-CC4233A3-A6B6-4226-B20E-7ACF986CF07E

SIC4615

เมื่ออยู�ในโหมดการขับ ให�กดปุ�ม Drive Information เพื่อ
แสดงเวลาที่ใช�ไป ความเร็วเฉลี่ย และระยะทางที่เดินทาง
กดปุ�ม Drive Information อีกครั้ง หรือหมุนปุ�มหมุนเลือก
เพื่อแสดงหน�าจอแรง G-FORCE (แรงดึงดูด)

เวลาที่ใช�ไป (Elapsed time)
F15-A-101214-5369EE19-CC26-4A72-8347-F8BD11B7D173

เวลาที่ใช�ไปแสดงเวลาตั้งแต�การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย

ความเร็วเฉลี่ย (Average speed) (กม./ชม.
หรือ MPH)

F15-A-101214-CE8E3C10-FC68-4808-9827-8595B4A4910A

ความเร็วเฉลี่ยจะแสดงความเร็วเฉลี่ยของรถยนต� ต้ังแต�
รีเซ็ตครั้งสุดท�าย

ระยะทางที่เดินทาง (Trip distance) (กม. หรือ
ไมล�)

F15-A-101214-7CB15DF4-05E6-485F-97FB-ED20AAC5F421

ระยะทางท่ีเดินทางจะแสดงระยะทางท่ีขับรถต้ังแต�การ
รีเซ็ตครั้งสุดท�าย

ในการรีเซ็ตเวลาท่ีใช�ไป ความเร็วเฉลี่ย และระยะทางที่
เดินทาง ให�กดปุ�ม Enter นานกว�า 1 วินาที ข�อมูลที่แสดง
ทั้ง 3 ชนิดจะรีเซ็ตในเวลาเดียวกัน

หน�าจอแสดงแรง G-FORCE (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-9CF74F70-4750-4E1B-BBB9-EEDA52B81BC8

SIC4618

Condition:
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ข�อควรระวัง:

อาจเกิดการล�าช�า ข้ึนระหว�างการแสดงข�อมูลบน
หน�าจอและการขับเคล่ือนที่แท�จริงของรถยนต� ซ่ึง
ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

หน�าจอแสดงแรง G-FORCE (แรงดึงดูด) จะแสดงแรง G-
FORCE ขณะทำการเร�งและการลดความเร็วในป�จจุบัน
(หน�า-หลัง) และเข�าโค�ง (ข�าง-ข�าง) ของรถยนต�อยู� 3 ขั้น

ข�อมูล ECO
F15-A-101214-F104BC57-5715-47EB-BF74-71E914B8E85C

ข�อควรระวัง:

ห�ามปรับการควบคุมการแสดงข�อมูลบนหน�าจอขณะ
ขับขี่เพื่อให�คนขับมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุม
รถ จะไม�ทำงานถ�าทำการปรับตั้งระหว�างการขับขี่

โหมด ECO INFO ต�อไปนี้จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ ด�วยการ
กดปุ�ม ECO INFO จากนั้นหมุนปุ�มหมุนเลือกเพ่ือนเล่ือน
ผ�านหน�าจออื่นๆ

ระหว�างการขับข่ี จะแสดงขึ้นเฉพาะหน�าจอแสดงข�อมูล
ECO เท�านั้น ถ�าจะเลื่อนผ�านหน�าจออื่นๆ ให�จอดรถก�อน

JVI1142X

รีเซ็ตรายวัน (Daily Reset)
F15-A-101214-712AE8BF-7A14-4AE3-9357-84FA195DB673

หน�าจอสามารถแสดงบันทึกการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่
ผ�านมาได�สูงสุด 4 วัน

รีเซ็ตรายสัปดาห� (Weekly Reset)
F15-A-101214-1EA53C9B-5C72-4328-B39E-9019093908FE

หน�าจอสามารถแสดงบันทึกการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ใน แต� ล ะ สัปดาห� ท่ี ผ� าน มา ได� ส ู งส ุ ด 4 สัปดาห�

หมายเหตุ:

เม่ือไม�ได�ต้ังเวลา จะไม�สามารถใช�งานข�อมูล ECO
(รายวัน และ รายสัปดาห�) ได�

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-19
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2-20 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

รีเซ็ตเมื่อสตาร�ท (Reset at Start)
F15-A-101214-F8A93F3C-A33F-412B-A485-A5D136B21A09

หน�าจอสามารถแสดงบันทึกการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ในแต�ละคร้ัง ท่ีสวิตช�กุญแจอยู� ท่ี ON ได�สูงสุด 4 ครั้ง

รีเซ็ตแบบปรับเอง (Manual Reset)
F15-A-101214-5A552562-50C7-4BDD-A094-A81640A8CDD1

หน�าจอสามารถแสดงบันทึกการรีเซ็ตการส้ินเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ผ�านมาได�สูงสุด 4 ครั้ง

สามารถรีเซ็ตการแสดง ECO INFO บนหน�าจอได�ด�วยการ
กดปุ�ม Enter นานกว�า 1 วินาที

F15-A-101214-218B17C5-422C-4FAE-99C4-AA3A74107073

ไฟหน�าแบบซีนอน (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-D5FEC0EB-A466-4742-B448-DEC77F659521

คำเตือน:

แรงเคลื่อนไฟฟ�าสูง

. เม่ือไฟหน�าแบบซีนอนสว�าง จะผลิตแรงเคล่ือน
ไฟฟ�า แรง ส ูง เพื่อ ป�องกัน ไฟฟ�า ช็อต ห�าม
พยายามดัดแปลงหรือถอดแยกชิ้นส�วน โปรดนำ
ไฟหน�าแบบซีนอนเข�า รับการตรวจเช็คอย�าง
สม่ำเสมอและ/หรือเปลี่ยนหลอดไฟที่ศูนย�บริการ
นิสสัน

. ไฟหน�าแบบซีนอนจะให�แสงสว�างมากกว�า
หลอดไฟธรรมดา ถ�าไม�ปรับตั้งระดับความสูงของ
ไฟหน�าให�ถูกต�อง แสงไฟจะส�องรบกวนสายตา
คนขับรถที่ขับสวนมาหรือรถที่วิ่งอยู�ด�านหน�า และ
อาจส�งผลให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรง ให�นำรถไปยัง
ศูนย�บริการนิสสันทันทีเพื่อปรับตั้งระดับความสูง
ของไฟหน�าให�ถูกต�อง

เมื่อเริ่มเป�ดไฟหน�าแบบซีนอน ความสว�างและสีของไฟ
อาจจะ ยังไม� คงท่ี อย�างไรก็ ตาม เมื่อ รอ สักครู� สี และ
ความสว�างของไฟจะคงที่

อายุการใช�งานของหลอดไฟแบบซีนอนจะส้ันลงถ�าเป�ด-
ป�ดบ�อยๆ ดังนั้น จึงไม�ควรป�ดไฟหน�าในช�วงเวลาสั้นๆ

ถ�าหลอดไฟแบบซีนอนใกล�จะขาด ความสว�างจะลดลงมาก
ไฟหน�าจะเริ่มกะพริบหรือสีไฟจะเปลี่ยนเป�นสีแดงเรื่อ ถ�ามี
ลักษณะอาการอย�างใดอย�างหน่ึงข�างต�นหรือมากกว�า
เกิดขึ้น กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

สวิตช�ไฟหน�า
F15-A-101214-A8314E0E-EC8C-4483-813A-B5EB9E8CFC25

SIC3783

นิส สันขอแนะนำให� ใช� งานไฟต�างๆ ให�สอดคล�องกับ
กฎหมายท�องถิ่น

ตำแหน�ง AUTO (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-2CEC3A16-6D49-4F45-8731-D6F8C92C4A8F

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
(ในขณะที่ ท่ีป�ดน้ำฝนกระจกบังลมมีการทำงานอย�าง
ต�อเนื่อง)

เม่ือสวิตช�ก ุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง “OFF” ไฟจะป�ดโดย
อัตโนมัติ

สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว

Condition:
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SAA0642A

ข�อควรระวัง:

ห�ามวางวัตถุใดๆ ไว�บนเซ็นเซอร� Ⓐ เซ็นเซอร�จะ
ตรวจจับระดับความสว�างและควบคุมฟ�งก�ช่ันไฟ
อัตโนมัติ ถ�าครอบเซ็นเซอร�เอาไว� ตัวเซ็นเซอร�จะมี
ปฏิกิริยาเช�นเดียวกับอยู�ในความมืด และไฟหน�าจะ
สว�าง

ตำแหน�ง
F15-A-101214-F69BE745-A75E-4F65-8BE6-CB953D195A14

ตำแหน�ง จะเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า แผงหน�าป�ด ไฟท�าย
และไฟส�องป�ายทะเบียน

ตำแหน�ง
F15-A-101214-E87178D3-B8DB-448C-9D82-DD49492DD1E4

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

ไฟสูง
F15-A-101214-C6912DCE-BB64-407E-9032-4B82D05D2D81

JVI1164X

ตัวอย�าง
ในการเป�ดไฟสูงให�ดันคันปรับไปที่ตำแหน�งด�านหน�า ①

ในการป�ดไฟสูงให�ดันคันปรับกลับมาที่ตำแหน�งกลาง ②

ในการกะพริบไฟหน�า ให�ดันคันปรับไปท่ีตำแหน�งหลังสุด
③ สามารถกะพริบไฟหน�าได�แม�ว�าจะไม�ได�เป�ดไฟหน�าอยู�
ก็ตาม

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
F15-A-101214-1DA190E4-73D3-40EE-8991-AFA611EFFBF1

เสียงเตือนไฟจะดังขึ้น ถ�าประตูด�านคนขับเป�ดขึ้นขณะที่
พบการทำงานที่ไม�เหมาะสมดังต�อไปนี้:

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

. สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง “AUTO” (ถ�ามี ติดตั้ง)
และไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) จะสว�างระหว�างที่
สวิตช� ก ุญแจอยู� ที่ ตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ
“LOCK”

ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไฟหน�าไปท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ
“AUTO” (ถ�ามีติดตั้ง) เมื่อออกจากรถ

เมื่อสวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง หรือ ในขณะที่
เครื่องยนต�ทำงาน ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจาก
เปล่ียนสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ
“LOCK” และ เป�ด ประต ู ด� าน คน ขับ (ถ� า มี ติด ต้ัง)

เม่ือสวิตช�ไฟหน�ายังคงอยู� ท่ีตำแหน�ง หรือ
หลังจากที่ไฟดับอัตโนมัติ ไฟจะสว�างขึ้นเมื่อเปลี่ยนสวิตช�
ก ุญแจ ไปที่ ตำแหน�ง “ON” หรือ สตาร�ท เคร่ืองยนต�

ข�อควรระวัง:

ห�ามเป�ดไฟทิ้งเอาไว� เม่ือเคร่ืองยนต�ไม�ทำงานเป�น
เวลานานเพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-21
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2-22 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

F15-A-101214-A993E0A0-BFC9-4A86-B9F4-0F692EFED4B2

แบบปรับด�วยตนเอง
F15-A-101214-BA6A8C22-5E29-4683-9903-066FC504B164

SIC2275

การควบคุมระดับไฟหน�าจะทำงานเม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “ON” และไฟหน�าเป�ดอยู� เพ่ือปรับระดับของไฟ
หน�าให�เหมาะสมกับสภาวะการขับขี่

เมื่อขับรถโดยไม�มีน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระหนักหรือขับรถ
บนถนนเรียบ ให�เลือกตำแหน�งปกติ “0”

ถ�าจำนวนผู�โดยสารและน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระในรถ
เปลี่ยนแปลงไป ระดับของไฟหน�าจะสูง ข้ึนกว�าปกติ

ถ�าขับรถบนเนินเขา แสงไฟหน�าอาจส�องตรงไปยังกระจก
มองหลัง และกระจกมองข�างของรถที่อยู�ด�านหน�าหรือส�อง
ไปยังกระจกบังลมหน�าของรถที่ขับสวนมาซึ่งอาจไปรบกวน
ทัศนวิ สั ย กา ร มอง เ ห็น ของ ผ ู� ขั บ รถ ท� าน อ่ืน ได�

บิดสวิตช�เพื่อปรับระดับความสูงของไฟให�เหมาะสม ยิ่ง
ตัวเลขบนสวิตช�มีค�ามากขึ้นเท�าไหร� ระดับของไฟหน�าจะ
ต่ำลงเท�านั้น

เลือกตำแหน�งสวิตช�ตามตัวอย�างต�อไปนี้

ตำแหน�ง
สวิตช�

จำนวน
ผู�โดยสาร
เบาะหน�า

จำนวน
ผู�โดยสาร
เบาะหลัง

น้ำหนักสัมภาระใน
ส�วนเก็บสัมภาระ

0 1 หรือ 2
ไม�มี

ผู�โดยสาร
ไม�มีสัมภาระ

1 2 3 ไม�มีสัมภาระ

2 2 3
ประมาณ 45 กก.
(99 ปอนด�)

3 1
ไม�มี

ผู�โดยสาร

ประมาณ 270 กก.
(595 ปอนด�)

แบบอัตโนมัติ
F15-A-101214-BEC8325F-842C-4340-9981-01AB2C0E0852

สำหรับรถยนต� ท่ี ติดต้ังระบบไฟหน�าปรับระดับอัตโนมัติ
(automatic leveling system) ระดับของไฟหน�าจะถูก
บังคับโดยอัตโนมัติ

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว
F15-A-101214-0284C232-D661-4199-8319-76842A7F3BCE

SIC3671

ตัวอย�าง

ข�อควรระวัง:

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวจะไม�ถูกยกเลิกการทำงาน
โดยอัตโนมัติ ถ�าองศาการหมุนของพวงมาลัยไม�เกิน
ค�าที่กำหนด หลังจากที่เลี้ยวหรือเปลี่ยนเลน ให�แน�ใจ
ว� า ส วิตช� ไฟ เ ล้ียว คืน กลับ ไป ยัง ตำแหน�ง เ ดิม

สัญญาณไฟเลี้ยว
F15-A-101214-F637B70F-8620-480C-9A5E-83FADC7CBE15

สำหรับการเป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ให�เล่ือนก�านไฟเลี้ยวข้ึน
หรือลง ① ไปในทิศทางที่ต�องการ หลังจากเล้ียวแล�ว
สัญญาณไฟเลี้ยวจะดับลงโดยอัตโนมัติ

สัญญาณเปลี่ยนเลน
F15-A-101214-26238332-8E1D-45A4-841A-29B1AD258990

สำหรับการเป�ดสัญญาณเปลี่ยนเลน ให�เล่ือนก�านไฟเล้ียว
ขึ้นหรือลง ② ไปในทิศทางท่ีต�องการ ไฟเลี้ยวจะเร่ิม
กะพริบ

ถ�าเลื่อนก�านไฟเลี้ยวกลับมายังตำแหน�งเดิมทันทีหลังจาก
การเลื่อนขึ้นหรือลง ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 3 ครั้ง (ถ�ามีติดตั้ง)

เพื่อป�ดไฟกะพริบ เลื่อนก�านไฟไปยังทิศทางตรงข�าม

Condition:



(71,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

F15-A-101214-4252B883-9406-48ED-9F33-1EF3F1027A14

SIC3811

ตัวอย�าง

ไฟตัดหมอกหน�า
F15-A-101214-94ACA168-7F97-45B0-95E6-F8AC40E833D2

สำหรับการเป�ดไฟตัดหมอกหน�า ให�บิดสวิตช�ไฟตัดหมอก
หน�าไปยังตำแหน�ง ในขณะท่ีสวิตช�ไฟหน�าอยู� ท่ี
ตำแหน�ง หรือ

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

เมื่อสวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง “AUTO” (ถ�ามีติดตั้ง) การ
บิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไปที่ตำแหน�ง จะทำให�ไฟหน�า
ไฟตัดหมอก และไฟอื่นๆสว�างข้ึน ในขณะท่ีสวิตช�กุญแจ
อยู� ท่ีตำแหน�ง “ON” หรือเครื่องยนต�กำลังทำงาน (ถ�ามี
ติดตั้ง)

F15-A-101214-F6B8205F-DF3D-4522-92F0-97114EEC2749

คำเตือน:

ในอุณหภูมิเยือกแข็ง น้ำยาล�างกระจกอาจแข็งตัวบน
กระจกบังลมและขัดขวาง ทัศนวิสัยของท�าน อุ�น
กระจก บัง ลม ด� วย การ ไล� ฝ� า ก�อน ล� าง กระจก

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�งานท่ีฉีดน้ำล�างกระจกต�อเนื่องกันนาน
เกินกว�า 30 วินาที

. ห�ามฉีดน้ำล�างกระจก ถ�าน้ำในถังพักหมด

. ถ�าหิมะ หรือ น้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ป�ด
น้ำฝน ที่ป�ดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อป�องกัน
มอเตอร� หากเหตุการณ�นี้เกิดขึ้น ให�บิดสวิตช�ที่
ป� ด น้ ำ ฝน ไป ที่ ต ำแหน� ง “OFF” และ ทำ
ความสะอาดหิมะหรือน้ำแข็งที่อยู� รอบๆ ที่ป�ด
น้ำฝนออก หลังจากนั้นประมาณ 1 นาที ให�ลอง
เป�ด สวิตช� ให� ที่ ป� ด น้ ำ ฝน ทำงาน อีก ค ร้ั ง

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก
บังลมหน�า

F15-A-101214-B502F95A-B041-40B6-93BF-96CD4CBD3C3C

JVI0271X

แบบ A

JVI1141X

แบบ B
ท่ีป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกจะทำงานเมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-23

สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดตั้ง) สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก

Condition:
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2-24 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
F15-A-101214-09A5032E-B4FF-4FFF-AC03-6433AEEED0C7

สวิตช�ก�านป�ดน้ำฝนที่ตำแหน�ง “INT” ① จะทำการป�ด
น้ำฝนเป�นจังหวะ ถ�ามี ติด ต้ัง การป�ดพัก เป�นจังหวะนี้
สามารถปรับระยะเวลาในการป�ดได�โดยบิดปุ�มควบคุม
(นานขึ้น) Ⓐ หรือ (สั้นลง) Ⓑ

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

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

เพื่อหยุดการทำงานของที่ป�ดน้ำฝน ให�เลื่อนก�านสวิตช�ป�ด
น้ำฝนไปยังตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “MIST” ④ จะทำการป�ด
น้ำฝนหน่ึงคร้ัง ก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝนจะกลับคืนสู�ตำแหน�ง
ปกติโดยอัตโนมัติ

การดึงก�านป�ดน้ำฝนขึ้น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ก�านป�ดน้ำฝนควรจะอยู�ที่ตำแหน�งตั้งขึ้นในขณะที่เปลี่ยนที่
ป�ดน้ำฝน

เปลี่ยนสวิตช�กุญแจจากตำแหน��ง “ON” ไปท่ีตำแหน�ง
“OFF”

ภายใน 1 นาที หลังจากสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF”
ดันก�านป�ดน้ำฝน ④ ขึ้นสองครั้งอย�างรวดเร็ว (ภายในเวลา
0.5 วินาที) เพื่อ ดึงก�านป�ดน้ำฝน ท่ีป�ด น้ำฝนจะหยุด
การทำงานลงกลางคันท่ีกระจกบังลม และจะสามารถดึง
ก�านที่ป�ดน้ำฝนขึ้นได�

สำหรับการคืนก�านท่ีป�ดน้ำฝนกลับสู�ตำแหน�งเดิม ให�วาง
ก�านที่ป�ดน้ำฝนกลับลงไปบนกระจก หลังจากน้ันให�ผลัก
ก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนขึ้นหนึ่งครั้ง ในขณะที่สวิตช�กุญแจอยู�
ที่ตำแหน�ง “ON”

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�งานที่ป�ดน้ำฝนในขณะที่ดึงก�านป�ดน้ำฝนข้ึน
ก�านป�ดน้ำฝนอาจได�รับความเสียหาย

การทำงานของที่ฉีดน้ำล�างกระจก
F15-A-101214-FCA4580E-6687-43A6-B1FF-107489CBCCA6

สำหรับการฉีดน้ำล�างกระจก ให�ดึงก�านสวิตช�ไปทางด�าน
หลังรถ ⑤ จนกว�าน้ำล�างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจก
บังลมหน�า ท่ีป�ดน้ำฝนจะป�ดกระจก 2-3 ครั้งโดยอัตโนมัติ

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก
หลัง

F15-A-101214-E773AFD4-0FAA-459C-9091-469FDC845ADF

SIC4076

ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกหลังจะทำงานเมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
F15-A-101214-C97A7DA0-2523-477D-9205-06A74AA5A444

บิดสวิตช�จากตำแหน�ง “OFF” เพ่ือใช�งาน ท่ีป�ดน้ำฝน

① “INT” (ป�ดพักเป�นจังหวะ) — ใช�งานป�ดพักเป�นจังหวะ
(ไม�สามารถปรับได�)

② “ON” (ช�า) — ทำงานต�อ เนื่อง ด�วย ความเร็ว ต่ำ

การทำงานของที่ฉีดน้ำล�างกระจก
F15-A-101214-C36AB7EE-E16C-4AA6-9AA4-4AE4CE95F5E8

ดันสวิตช�ไปด�านหน�า ③ เพื่อเริ่มการฉีดน้ำล�างกระจก จาก
นั้น ที่ป�ดน้ำฝนจะป�ดกระจก 2-3 ครั้ง

Condition:
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F15-A-101214-903DF46F-C343-47BC-B18A-DBDB39ABA97A

SIC4520

สวิตช�ไล�ฝ�าจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

ที่ไล�ฝ�ากระจกจะทำการลดความชื้น หมอก หรือน้ำค�างบน
ผิวกระจกหลังเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยด�านหลังรถ

เมื่อกดสวิตช�ไล�ฝ�ากระจก ① ไฟแสดง ② จะสว�างขึ้นและ
ไล�ฝ�ากระจกหลังจะทำงานเป�นเวลาประมาณ 15 นาที
หลังจากน้ัน ไล�ฝ�ากระจกหลังจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

สามารถป�ดไล�ฝ�าด�วยตัวเองได�โดย กดสวิตช�ไล�ฝ�าอีกครั้ง

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�าได�สตาร�ทเครื่องยนต� เมื่อใช�งานไล�ฝ�า
กระจกหลังอย�างต�อเนื่อง ไม�อย�างนั้นอาจทำให�
แบตเตอรี่ไฟหมดได�

. เมื่อทำความสะอาดด�านในของกระจก ระมัดระวัง
ไม�ให�ขูดขีด หรือไปทำลายลวดนำไฟฟ�าบนผิว
กระจก

F15-A-101214-740A59C9-9303-49AF-A0E6-055033D41508

SIC4521

แตรสามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตช�กุญแจจะอยู�ในตำแหน�ง
ใดก็ตาม ยกเว�นเมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด

เม่ือกดแตรค�างไว� แตรจะส�งเสียงดัง แตรจะหยุดส�งเสียง
เมื่อปล�อยแตร

F15-A-101214-AE250EC0-8AE3-46C6-AB26-5B554B58D2DD

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า
F15-A-101214-4C28181D-15C4-4E83-B77C-CAC4827419BF

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารไม�ยื่นมือหรือส�วนใดส�วน
หน่ึงของร�างกายออกไปนอกรถก�อนใช� งาน
กระจกหน�าต�างไฟฟ�า

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอ่ืนไว�ในรถแต�ลำพัง เน่ืองจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ� และ
ทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

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

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

ในการป�ดกระจกหน�าต�าง ให�ดึงสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า
ขึ้น

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับ
F15-A-101214-406320B7-4EEF-4ABF-A50F-CAA6EA59AD49

SIC4522

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับ เป�นสวิตช�หลักท่ีควบคุม

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-25

สวิตช�ไล�ฝ�า แตร กระจกหน�าต�าง

Condition:
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2-26 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

กระจกหน�าต�างทุกบาน

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

เม่ือกดปุ�มล็อก Ⓐ กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารจะไม�
สามารถใช�งานได�

สำหรับการยกเลิกการล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร
ให�กดปุ�มล็อก Ⓐ อีกคร้ังเพ่ือปลดล็อกกระจกหน�าต�าง

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร
F15-A-101214-9445E300-8AEF-4C87-B23A-82DB696E7584

SIC4523

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารควบคุมกระจกหน�าต�าง
บานนั้นๆ

หากกดปุ�มล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารที่อยู�บนสวิตช�
กระจกหน�าต�างด�านคนขับ สวิตช�กระจกหน�าต�างด�าน
ผู�โดยสารจะไม�สามารถใช�งานได�

ฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติ
F15-A-101214-9B742A93-33F3-4843-852E-7713CEADD5D1

SIC4524

ฟ�งก�ช่ันอัตโนมัติจะทำงานสำหรับสวิตช�ที่มี สัญลักษณ�
เท�านั้น

ฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติทำให�กระจกหน�าต�างสามารถเลื่อนเป�ด
หรือ ป�ด จน ส ุด โดย ไม� ต�อง กด ปุ�ม ขึ้น หรือ ลง ค�าง ไว�

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

ในการหยุดการเป�ด/ป�ดกระจกหน�าต�างระหว�างฟ�งก�ชั่น
อัตโนมัติ ให�กดสวิตช�ลงหรือดึงสวิตช�ขึ้นในทิศทางตรง
ข�าม

ฟ�งก�ชั่นเลื่อนกลับอัตโนมัติ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

คำเตือน:

ก�อนที่กระจกจะป�ดสนิทจะปรากฏระยะห�างเล็กน�อย
ซึ่งระบบไม�สามารถตรวจจับได� ให�แน�ใจว�าผู�โดยสาร
ไม�ยื่นมือหรือส�วนใดส�วนหนึ่งของร�างกายออกไปนอก

รถก�อนป�ดกระจกหน�าต�างไฟฟ�า

ระบบเลื่อนกลับอัตโนมัติส่ังการทำงานให�กระจกหน�าต�าง
เล่ือนไปในทิศทางตรงข�ามโดยอัตโนมัติเม่ือมีวัตถุเข�ามา
ขวางทางระหว�างที่ กระจกกำลัง เลื่อนป�ดด�วยฟ�งก�ช่ัน
อัตโนมัติ เม่ือชุดควบคุมตรวจพบ ส่ิง กีดขวาง กระจก
หน�าต�างจะเลื่อนลงโดยอัตโนมัติ

ระบบเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานเมื่อเกิดแรงปะทะหรือ
น้ำหนักซึ่งคล�ายกับส่ิงกีดขวางในกระจกหน�าต�าง โดยขึ้น
อยู�กับสภาพแวดล�อมและสภาพการขับขี่

ถ�ากระจกไม�เลื่อนป�ดอัตโนมัติ
F15-A-101214-89E9016B-82D8-47EC-9036-B6A63D9DF2B5

ถ�าฟ�งก�ชั่น อัตโนมัติของกระจกหน�าต�างไฟฟ�าทำงาน
ผิดปกติ (เฉพาะการเลื่อนป�ดเท�านั้น) ให�ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงานของระบบกระจกหน�าต�างไฟฟ�า
อีกครั้ง

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

2. ป�ดประตู

3. ใช�งานสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าเพ่ือเป�ดกระจกจน
สุด

4. ดึงสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าค�างไว�เพื่อป�ดกระจก
หลังจากนั้นให�ดึงสวิตช�ค�างไว�อีก 3 วินาทีหลังจากท่ี
กระจกป�ดจนสุดแล�ว

5. ปล�อยสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า ใช�งานฟ�งก�ช่ัน
อัตโนมัติของกระจกเพื่อให�แน�ใจว�าฟ�งก�ช่ันอัตโนมัติ
ใช�งานได�แล�ว

ถ�าหากว�าฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติของกระจกหน�าต�างไฟฟ�ายังไม�
สามารถทำงานได�อย�างเหมาะสมหลังจากที่ได�ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนข�างต�นแล�ว ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อทำการ
ตรวจสอบ

Condition:
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F15-A-101214-9B489A89-8DA5-4055-B540-64261126F2BD

SIC4525

ช�องจ�ายไฟใช�สำหรับจ�ายไฟให�กับอุปกรณ�ที่ใช�ไฟฟ�าต�าง
ๆ

ข�อควรระวัง:

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

. ช�องจ�ายไฟไม�ได�ออกแบบมาเพื่อเป�นที่จุดบุหรี่

. ห�ามใช�งานกับอุปกรณ�ใช�ไฟฟ�าที่ใช�ไฟมากกว�า
12 โวลต�, 120W (10A) ห�ามใช�อะแดปเตอร�คู�
หรือ ใช� งาน อ ุปกรณ� ไฟฟ�า มากกว�า หน่ึง ช้ิน

. 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

. ก�อนเสียบ หรือ ถอดปลั๊กอุปกรณ� ให�แน�ใจว�าป�ด
สวิตช�ของอุปกรณ�เครื่องน้ัน และสวิตช�กุญแจ
แล�ว

. ดันปลั๊กเข�าไปลึกที่สุด ถ�าเสียบปลั๊กไม�ดี ปลั๊ก
อาจมีความร�อนสูงผิดปกติ หรือ ฟ�วส�อุณหภูมิ
ภายในอาจขาดได�

. ห�ามให�น้ำโดนช�องจ�ายไฟ

. เมื่อไม�ได�ใช�งาน ให�แน�ใจว�าได�ป�ดฝาเอาไว�

F15-A-101214-7505B926-4D14-4901-9E16-595CE0845367

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
รถกระทันหัน

กล�องเก็บของ
F15-A-101214-C5079549-DB0E-425B-ADCC-892780E9CA4D

SIC4526

ดึงมือจับ เพื่อเป�ดกล�องเก็บของ

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ

ที่วางแก�วน้ำ
F15-A-101214-F1D72A33-91A5-4902-86FC-7439878ED485

คำเตือน:

คนขับไม�ควรหยิบหรือวางแก�วในที่วางแก�วน้ำขณะ
ขับขี่ เพื่อให� มีสมาธิเต็มที่ ในการบังคับควบคุมรถ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-27

ช�องจ�ายไฟ ช�องเก็บของ

Condition:
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2-28 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ข�อควรระวัง:

หลีกเลี่ยงการสตาร�ทและการเบรกกะทันหัน เม่ือใช�
งานที่วางแก�วน้ำเพ่ือป�องกันไม�ให�น้ำในแก�วกระเด็น
ถ�าน้ำ ในแก�วที่ วาง ร�อน น้ำอาจลวกตัวท�านหรือ
ผู�โดยสารได�

ที่ใส�ขวด
F15-A-101214-0E67B8D3-6652-4674-BA6D-22BE03283CF0

SIC4527

คอนโซลกลาง

SIC4528

ประตู (หน�าและหลัง)

ข�อควรระวัง:

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

. ห�ามใช�ที่ใส�ขวดสำหรับภาชนะบรรจุน้ำที่เป�ดอยู�

กล�องเก็บสัมภาระที่พื้น (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-BA2A74F6-2AB3-43FE-8DB6-DC1F22568279

SIC4529

1. ในการเป�ดกล�องเก็บสัมภาระท่ีพ้ืน ให�ดึงกระดาน Ⓐ
ขึ้น

ที่แขวนเสื้อโค�ต (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-E4F94184-E907-42C0-B283-FB0E2F8329AC

SIC3505

ท่ีแขวนเส้ือโค�ตถูกติดต้ังอยู�บริเวณเหนือกระจกหน�าต�าง
ด�านหลัง

ข�อควรระวัง:

ห�ามแขวนผ�าที่น้ำหนักมากกว�า 2 กก. (4 ปอนด�) บน
ตะขอ

ฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-73AD9E6D-0988-4C6D-A2AB-045FA336AAB4

คำเตือน:

. ห�ามวางสิ่งของใดๆ ลงบนฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ
ไม�ว�าของสิ่ง น้ันจะมีขนาดเล็กแค�ไหน ส่ิงของ
เหล�าน้ันอาจส�งผลให�เกิดการบาดเจ็บเม่ือเกิด
อุบัติเหตุหรือการหยุดรถกะทันหัน

. ห�ามทิ้งฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระที่ปลดออกจากตัว
ยึดไว�ในรถยนต�

ฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระช�วยบังไม� ให�ภายนอกมองเห็น
สัมภาระในส�วนเก็บสัมภาระ

Condition:
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SIC4584

การถอดฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระออก:

1. เป�ดประตูท�าย

2. ถอดคลิ๊ป Ⓑ ออกจากแผงป�ดข�างประตูท�าย ด�วยการ
หมุนคล๊ิป Ⓑ ทวนเข็มนาฬิกา ① และดึงคลิ๊ป Ⓑ
เข�าหาตัวเอง ②

3. ถอดคล๊ิป Ⓐ ออกจากแผงป�ดประตูท�ายด�านล�าง

การติดตั้งฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ:

1. เป�ดประตูท�าย

2. ยึด ค ล๊ิป Ⓐ เข�า กับ แผง ป�ด ประต ู ท�าย ด�าน ล�าง

3. ยึดคล๊ิป Ⓑ เข�ากับแผงป�ดข�างประตูท�ายด�วยวิธีการ
เดียวกับที่ถอดฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ แต�ทำในลำดับ
ที่กลับกัน

F15-A-101214-DE6C9486-A891-4CE9-85EA-4990109A028C

SIC2872

1. ในการบังแสงสว�างจากด�านหน�า ให�ดึงแผ�นบังแดดลง
มา ①

2. ในการบังแสงสว�างจากด�านข�าง ให�ปลดแผ�นบังแดด
ลงจากจุดยึดกลางและบิดไปด�านข�าง ②

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-29

แผ�นบังแดด

Condition:
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2-30 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

F15-A-101214-B2421D01-116A-4BF7-A7F6-3E979908B4FE

ข�อควรระวัง:

. ห�ามเป�ดสวิตช�ไฟทิ้ง เอาไว� เม่ือเครื่องยนต�ไม�
ทำงานเป�นเวลานานเพื่อป�องกันแบตเตอร่ีหมด
ประจุ

. ป�ดไฟเมื่อออกจากรถ

ไฟอ�านแผนที่
F15-A-101214-50E56458-D710-4F96-B3EA-A53AA4FB330B

SIC4572

ใช�สวิตช�ไฟอ�านแผนที่เพื่อเป�ดหรือป�ดไฟอ�านแผนที่

①: ตำแหน�ง ON

②: ตำแหน�ง OFF

สวิตช�ควบคุมไฟอ�านแผนที่
F15-A-101214-0061927E-D7A7-4DEB-B899-D239DC774483

SIC4573

สวิตช�ควบคุมไฟอ�านแผนที่มี 3 ตำแหน�ง: ON ①, OFF ②
และกลาง

ตำแหน�ง ON
F15-A-101214-E88F803C-FB69-4326-B532-BE41EC90B0D6

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ① ไฟอ�านแผนที่จะ
สว�างขึ้น

ตำแหน�ง OFF
F15-A-101214-45E1C774-13E9-4FC4-9E67-AFB70EB88073

เมื่อสวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” ② ไฟอ�านแผนที่จะไม�
สว�าง ไม�ว�าในกรณีใดๆ

ตำแหน�งตรงกลาง
F15-A-101214-89CFBC86-1889-417F-B44B-B6E97534A267

เมื่อสวิตช�อยู�ที่ตำแหน�งกลาง ไฟอ�านแผนที่จะสว�างภายใต�
เงื่อนไขดังต�อไปนี้:

. เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” (รุ�นที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)
— สว�างค�างอยู�ประมาณ 15 วินาที

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ�ม “UNLOCK” (บน
กุญแจอัจฉริยะ) หรือกดบนสวิตช�คำส่ัง (รุ�นท่ีติดตั้ง
ระบบกุญแจอัจฉริยะ) ในขณะท่ีสวิตช�กุญแจอยู� ท่ี
ตำแหน�ง “LOCK”
— สว�างค�างอยู�ประมาณ 15 วินาที

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

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู� พร�อมกับสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”
— สว�างค�างอยู�ในขณะที่ประตูเป�ด เม่ือป�ดประตู ไฟ

จะดับลง

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
F15-A-101214-471A0DDF-819C-4441-AD0D-1B6D76380214

ไฟจะดับหลังจากผ�านไประยะหนึ่งหลังจากไฟยังสว�างค�าง
อยู� เพื่อป�องกันแบตเตอรี่หมด

ไฟห�องสัมภาระ
F15-A-101214-1026B869-2FC5-478D-9902-07330C3D2DA8

ไฟในห�องสัมภาระจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดประตูท�าย เมื่อป�ด
ประตูท�าย ไฟจะดับลง

ไฟส�องสว�างภายใน

Condition:
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3 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

F15-A-101214-26997D54-98E9-47F6-A30B-EB8B80EB4A7F

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

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

ข�อควรระวัง:

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

กุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-6B940429-FDF2-41D1-8475-8D7DD9A87880

SPA2406

ชนิด A (มีสัญญาณเตือนภัย)

SPA2502

ชนิด B (ไม�มีสัญญาณเตือนภัย)
1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

รถของท�านจะสามารถใช�งานได�ด�วยกุญแจอัจฉริยะท่ีลง
ทะเบียนไว�ในระบบกุญแจอัจฉริยะ และระบบกันขโมยของ
นิสสัน (NATS*) เท�านั้น รถคันหนึ่งจะสามารถลงทะเบียน
และใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะได�สูงสุดถึง 4 ชุด กุญแจใหม�
ต�องได�รับการลงทะเบียนโดยศูนย�บริการนิสสันก�อนนำไป
ใช�กับระบบกุญแจอัจฉริยะ และระบบ NATS ในรถของท�าน
เนื่องจากขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป�นต�องลบหน�วย
ความจำ ท้ังหมดในระบบกุญแจอัจฉริยะ เม่ือต�องลง
ทะเบียนกุญแจชุดใหม� ให�แน�ใจว�าได�นำกุญแจอัจฉริยะทุก
ชุดที่มีไปยังศูนย�บริการนิสสัน

*: 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
(14 8F) แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจ
ทำงานได�ไม�ปกติ

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

— ห�าม เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลงกุญแจ
อัจฉริยะ

— ห� า ม ใช� พ ว ง ก ุญแจ ที่ เ ป� น แม� เ ห ล็ ก

— ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อุปกรณ�
เค ร่ือง เ สียง และ เค ร่ือง คอมพิว เตอร�

— ห�ามให�กุญแจอัจฉริยะโดนน้ำ หรือ น้ำทะเล
และห�ามนำไปล�างในเคร่ืองซักผ�า ซึ่งจะส�ง
ผลต�อการทำงานของระบบ

. ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสัน
แนะนำให�ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้น
ออก ซึ่งจะช�วยป�องกันไม�ให�กุญแจอัจฉริยะน้ัน
ปลดล็อกรถยนต�โดยไม�ได�รับอนุญาต สำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการลบ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

กุญแจ

Condition:
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กุญแจธรรมดา
F15-A-101214-679F262F-4F4A-4C2A-B9F3-B1282A58EFB6

SPA2033

เพื่อถอดกุญแจธรรมดาออกมา ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของ
กุญแจอัจฉริยะ

เพื่อติดตั้งกุญแจธรรมดา ให�เสียบเข�าไปในกุญแจอัจฉริยะ
ให� แน�น จนกว�า ปุ�มล็อกจะกลับมาอยู� ที่ ตำแหน�ง ล็อก

ใช�กุญแจธรรมดา เพื่อล็อก หรือ ปลดล็อกประตู (โปรดดูที่
“ล็อกประตู” (หน�า 3-3))

F15-A-101214-EB526B21-C49A-4D84-977C-6731136A3558

คำเตือน:

. ให�สังเกตรอบๆ ก�อนเป�ดประตูเสมอเพื่อหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุในเส�นทางจราจร

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอ่ืนไว�ในรถแต�ลำพัง เน่ืองจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู� เท�าไม�ถึงการณ�ซึ่ง
ทำให� เกิด อ ุ บัติ เหต ุ ร� าย แรง โดย ไม� ต้ั งใจ

การล็อกด�วยกุญแจ
F15-A-101214-EABFEFD4-C9D9-4513-ABEB-6674D6999B8D

SPA2602

สำหรับการล็อกประตู ให�เสียบกุญแจลงในช�องเสียบกุญแจ
ท่ีประตูด�านคนขับ แล�วหมุนกุญแจไปทางด�านหน�ารถ ①
ประตูด�านคนขับจะถูกล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตู ให�หมุนกุญแจไปทางด�านหลัง
รถ ② ประตูด�านคนขับจะถูกปลดล็อก

การล็อกด�วยปุ�มล็อกประตูด�านใน
F15-A-101214-629A6066-531D-4132-A558-183B789AC274

SPA2603

ข�อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านใน ให�แน�ใจว�าไม�ได�
ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

การล็อกประตูหน�า ให�ผลักปุ�มล็อกด�านในไปยังตำแหน�ง
ล็อก ① และต�อจากนั้นให�ป�ดประตูในขณะที่ดึงมือจับประตู
ไว�อยู�

สำหรับการล็อกประตูหลัง ให�ผลักปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① หลังจากนั้นให�ป�ดประตู

เพ่ือปลดล็อก ดึงปุ�มล็อกด�านในไปยังตำแหน�งปลดล็อก
②

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-3

ล็อกประตู

Condition:
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
F15-A-101214-C7EADB00-4DE8-4897-9B93-CF6FBD217578

SPA2803

ที่พักแขนฝ��งคนขับ

ข�อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ให�แน�ใจ
ว�าไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

สำหรับการล็อกประตู ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① ในขณะที่เป�ดประตูด�านคนขับอยู� จากนั้น
ป�ดประตูขณะที่ดึงมือจับประตูไว� ทุกประตูรวมทั้งประตูท�าย
จะล็อก

สำหรับการปลดล็อก ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยัง
ตำแหน�งปลดล็อก ②

การป�องกันการล็อก
F15-A-101214-ED56D328-804D-4737-9FE3-5F8AAC166E06

สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าจะไม�ทำการล็อก ภายใต�เงื่อนไขดัง
ต�อไปนี้:

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

. เมื่อประตูบานอื่นที่ไม�ใช�ประตูด�านคนขับเป�ดอยู�

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

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� และประตูบานใดก็
ตามเป�ดอยู�

กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ
(ถ�ามีติดตั้ง)

F15-A-101214-04EA80D0-B8C2-4DA2-8099-FC1B6CCEFF93

ประตูทุกบานจะล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถถึง 10
กม./ชม. (6 MPH) เมื่อปลดล็อกประตูระหว�างขับรถ กลไก
ล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถจะไม�ล็อกประตูอีกครั้ง
นอก เสีย จากว�า จะกระทำอย�าง ใดอย�างหนึ่ง ต�อ ไปนี้

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. ให�สวิตช�กุญแจให�อยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”

กลไกปลดล็อกประตูอัตโนมัติ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

F15-A-101214-27B58B1A-D230-4263-AC30-2995F5696A5B

ประตูท้ังหมดจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ เมื่อเลื่อนสวิตช�
กุญแจจากตำแหน�ง “ON” ไปยัง “OFF”

การใช�งานหรือไม�ใช�งานกลไกการปลดล็อกประตู
อัตโนมัติ

F15-A-101214-649E6258-B3E5-40B2-AD7F-52EFA7E97BCC

ในการใช�งานหรือไม�ใช�งานกลไกปลดล็อกประตูอัตโนมัติ
ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

2. ภายใน 20 วินาที กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าค�างไว�ที่
ตำแหน�ง “UNLOCK” นาน 5 วินาที

3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบตามรายการข�างล�าง ถ�า
เปลี่ยนได�สำเร็จ:

. สองครั้ง — ใช�งาน

. ครั้งเดียว — ไม�ใช�งาน

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง
F15-A-101214-ADD70D42-8303-42F0-A0E3-3C53E818F4E7

SPA2801

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลังช�วยป�องกันการเป�ดประตู
หลังโดยไม�เจตนา โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กอยู�ในรถ

เม่ือปุ�มล็อกอยู�ในตำแหน�งล็อก ① ล็อกป�องกันเด็กเป�ด
ประตูหลังจะทำงานและจะสามารถเป�ดประตูหลังได�จากมือ
จับประตูภายนอกรถเท�านั้น

สำหรับการปลดล็อก เลื่อนปุ�มไปยังตำแหน�งปลดล็อก ②

Condition:
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F15-A-101214-FC296357-4B62-4F10-8E84-9DD2A3C8C3B6

SPA2406

ชนิด A (มีสัญญาณเตือนภัย)

SPA2502

ชนิด B (ไม�มีสัญญาณเตือนภัย)
1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุอาจส�งผลกระทบต�ออุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�
ในการแพทย� ผู�ที่ใช�เครื่องกระตุ�นการทำงานของ
หัวใจควรสอบถามผู�ผลิตอุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�ใน
การ แพทย� ถึง ผลก ระ ทบ ที่ เป�น ไป ได� ก�อน
การใช�งาน

. กุญแจอัจฉริยะจะส�งคลื่นวิทยุออก เม่ือกดปุ�ม
คล่ืนวิทยุอาจมีผลต�อระบบการนำทางและการ
สื่อสารของเครื่องบิน ห�ามใช�งานกุญแจอัจฉริยะ
ขณะที่อยู�บนเครื่องบิน ให�แน�ใจว�าปุ�มจะไม�ถูกกด
โดยไม�ได�ตั้งใจ เมื่อเก็บกุญแจไว�ขณะอยู�บน
เครื่องบิน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถสั่งการทำงานของประตูทุก
บาน ( ร วม ถึ ง ป ร ะต ู ท� า ย ) ด� ว ย กา ร ทำงาน ของ
รีโมทคอนโทรลหรือการกดสวิตช�คำส่ังบนรถยนต�โดย
ไม�ต�องหยิบกุญแจออกมาจากกระเป�า ส่ิงแวดล�อมและ/
หรือสภาพในการใช�งานอาจจะมีผลกระทบต�อการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะ

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�อนๆ
สภาพแวดล�อมอาจรบกวนการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะภายใต�สภาพการใช�งานต�อไปนี้

. เมื่อใช�งานใกล�บริเวณท่ีมีการส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น
เสาส�งคลื่นโทรทัศน� สถานีไฟฟ�า และสถานีวิทยุ

. เมื่อมีการใช�อุปกรณ� ส่ือสารไร�สาย เช�น โทรศัพท�
มื อ ถื อ เ ค รื่ อ ง รั บ ส� ง วิ ท ย ุ แ ล ะ วิ ท ย ุ C B

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับ หรือถูกหุ�มด�วยวัสดุที่เป�น
โลหะ

. เม่ือมีการใช�รีโมทคอนโทรลแบบคล่ืนวิทยุชนิดใดใน
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 แบตเตอร่ี จะ แตกต�าง กัน ตามสภาพ
การใช�งาน ถ�าแบตเตอร่ีไฟหมด ให�เปล่ียนแบตเตอร่ีใหม�

สำหรับข�อมูล ท่ี เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดู ท่ี
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-14)

เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู�ตลอดเวลา ถ�า
ท้ิงกุญแจไว�ใกล�อุปกรณ�ท่ีส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น สัญญาณ
จากโทรทัศน� และเคร่ืองคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล อายุ
การใช�งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง

เน่ืองจากพวงมาลัยจะล็อกด�วยไฟฟ�า (ถ�ามีติดต้ัง) จะไม�
สามารถปลดล็อกพวงมาลัยเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง
“LOCK” ได� ถ�าแบตเตอรี่ของรถยนต�ไฟหมด ให�ตรวจสอบ
ใ ห� ดี ว� า แ บ ต เ ต อ ร่ี ร ถ ย น ต� ยั ง มี ป ร ะ จ ุ ไ ฟ อ ย ู�

รถคันหนึ่งจะสามารถใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะได�สูงสุดถึง
4 ชุด สำหรับข�อมูลเก่ียวกับการซื้อและใช�งานกุญแจ
อัจฉ ริยะ ช ุด ใหม� กร ุณา ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน

ข�อควรระวัง:

. ห�ามมิให�กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
เนื่องจากกุญแจจะมีอุปกรณ�ไฟฟ�าอยู�ภายใน ซึ่ง
จะส�งผลต�อการทำงานของระบบ

. ห�ามทำกุญแจอัจฉริยะหล�นลงพื้น

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-5

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:



(84,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

. ห�ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุ อ่ืนอย�าง
รุนแรง

. ห�ามเปล่ียนแปลง หรือ ดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจอัจฉริยะอาจเสียหายได� เมื่อ เป�ยก ถ�า
กุญแจอัจฉริยะเป�ยก ให�เช็ดให�แห�งสนิททันที

. หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า −108C (14
8F) แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานได�
ไม�ปกติ

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกิน
กว�า 608C (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�

ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันขอแนะนำให�
ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดน้ันออกจากรถ เพื่อ
ป�องกันการใช�กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม�ได�รับอนุญาต
สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

สามารถป�ดการใช�งานฟ�งก�ชั่นกุญแจอัจฉริยะได� สำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการทำงานกุญแจอัจฉริยะ กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ระยะการใช�งาน
F15-A-101214-79523823-E89F-4B5D-A69F-959FBA7C1E24

SPA2074

SPA2075

ฟ�งก�ชั่นต�างๆ ของกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�ได�เมื่อกุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายในระยะทำงานที่กำหนดจากสวิตช�คำสั่ง ①

เมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะไฟหมดหรือมีคลื่นวิทยุที่
แรง ใกล�บริเวณใช� งาน ระยะทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะจะแคบลง และกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานไม�
ถูกต�อง

ระยะทำงานอยู�ภายใน 80 ซม. (31.5 นิ้ว) จากสวิตช�แต�ละ
ตัว ①

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ใกล�กระจก มือจับประตู หรือกันชน
ท� าย มาก เกิ น ไป สวิ ตช� ค ำ ส่ั ง อาจ จะ ไม� ทำงาน

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู� ในระยะทำงาน คนท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช�คำสั่งเพื่อล็อก/ปลดล็อก
ประตูได�

การใช�ระบบกุญแจอัจฉริยะ
F15-A-101214-617CCC55-66D7-433D-B927-62447BC311CC

SPA2408

Condition:



(85,1)
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ส วิ ต ช� จ ะ ไ ม� ท ำ ง า น ภ า ย ใ ต� ส ภ า ว ะ ต� อ ไ ป น้ี :

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในรถยนต�

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู�หรือป�ดไม�แน�น

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะไฟหมด

. เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

SPA2407

. ห�ามกดสวิตช�คำ ส่ัง ท่ีมือจับประตู เม่ือถือกุญแจ
อัจฉริยะ ไว� ในมือ ดัง ท่ี แสดง ในภาพ เม่ือกุญแจ
อัจฉริยะอยู�ใกล�มือจับประตูมากเกินไป ระบบกุญแจ
อัจฉริยะจะตรวจจับว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ภายนอก
รถยนต�ได�ยากขึ้น

. หลังจากล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ที่มือจับประตู ให�
แน�ใจว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับประตู

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตู ให�
แน�ใจว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�กับตัวท�านก�อนกดสวิตช�
คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อป�องกันไม�ให�ลืมกุญแจอัจฉริยะ
ไว�ในรถ

. สวิตช�ท่ีมือจับประตูจะทำงานเฉพาะเมื่อระบบกุญแจ
อัจฉริยะตรวจพบกุญแจอัจฉริยะเท�านั้น

. ห�ามดึงมือจับประตูก�อนกดสวิตช�คำส่ังท่ีมือจับ ประตู
จะปลดล็อก แต�จะไม�เป�ด ปล�อยมือจับประตูครั้งหน่ึง
ก�อน แล�วดึงอีกครั้งเพื่อเป�ดประตู

SPA2710

SPA2545

เมื่อพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัว สามารถปลดล็อกประตูทุก
บานได�โดยกดสวิตช�คำสั่งท่ีมือจับประตู (ด�านคนขับ หรือ
ผู�โดยสารหน�า) Ⓐ หรือสวิตช�คำส่ังประตูท�าย Ⓑ ภายใน
ระยะการทำงาน

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู หรือเป�ดประตูท�าย ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินจะกะพริบ และเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นเพ่ือ
ยืนยัน สำหรับรายละเอียด ดูที่ “การทำงานของไฟกะพริบ
ฉุกเฉินและแตร” (หน�า 3-12)

การล็อกประตู
F15-A-101214-46A34B66-C7EC-44ED-B6E4-34709BCF1EB0

1. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

3. ป�ดประตูทุกบาน

4. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู (ฝ��งคนขับหรือผู�โดยสาร
ด� าน หน� า ) Ⓐ หรือ สวิตช� คำ ส่ัง ประต ู ท� าย Ⓑ

5. ทุกประตูและประตูท�ายจะล็อก

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

การป�องกันการล็อก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพื่อป�องกัน
การล็อกประตูโดยทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถโดยไม�ต้ังใจ

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว�ในรถยนต� และล็อกประตู
โดยใช�ปุ�มล็อกด�านในด�านคนขับหลังจากออกจาก
รถยนต� ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ และ
เสียงเตือนจะดังขึ้นหลังจากประตูป�ด

. เมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถยนต�ในขณะที่ประตูคน
ขับเป�ดอยู� และพยายามล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อก
ประตูไฟฟ�าหลังจากออกจากรถยนต� เสียงเตือนด�าน
ในจะส�งเสียงหลังจากสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าหรือปุ�ม
ล็อกด�านในด�านคนขับทำงาน

ข�อควรระวัง:

การป�องกันการล็อกจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้
:

. เมื่อ วาง ก ุญแจ อัจฉริยะ ไว� บน แผง หน�า ป�ด

. เม่ือ วางกุญแจ อัจฉริยะ ไว� บนฝาป�ดส�วน เก็บ
สัมภาระ (ถ�ามีติดตั้ง)

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในกล�องเก็บของ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-7

Condition:
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3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในช�องเก็บของที่
ประตู

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะวางไว�ข�างในหรือใกล�วัตถุ
ที่เป�นโลหะ

การป�องกันการล็อกอาจทำงานเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�
ภายนอก รถ แต� อย ู� ใกล� กับ ตัว รถ มาก เกิน ไป

การปลดล็อกประตู
F15-A-101214-4C06CE36-CA33-4E53-96FA-D9242916BE3F

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

เพ่ือเปล่ียนโหมดปลดล็อกประตูเป�นโหมดอีกอย�าง ดูท่ี “
การใช�งานระบบกุญแจรีโมท” (หน�า 3-11)

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

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

2. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู Ⓐ หรือสวิตช�คำสั่งประตู
ท�าย Ⓑ

3. มือจับประตูด�านคนขับหรือสวิตช�คำส่ังประตูหลัง:

เฉพาะ ประต ู ด� าน ท่ี กด เท� า น้ัน ท่ี จะ ปลด ล็อก

สวิตช� คำ ส่ัง ท่ี จับประตู ด�านผู� โดยสารด�านหน�า:

ทุกประตู (รวมท้ังประตูท�าย) จะปลดล็อก (โหมด
เลือกปลดล็อกประตูไม�สามารถใช�ได�)

4. กดสวิตช�คำส่ัง ท่ีมือจับประตูอีกครั้งหน่ึงภายใน 5
วินาที

5. ประตูทุกบานจะปลดล็อก

6. ดึงที่มือจับประตูเพื่อเป�ดประตู

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

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

2. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู Ⓐ หรือสวิตช�คำสั่งประตู
ท�าย Ⓑ

3. ทุกประตูและประตูท�ายจะปลดล็อก

ถ�าดึงมือจับประตูขณะปลดล็อกประตู ประตูอาจจะไม�
ปลด ล็อก ให� ปล�อยมือ จับประตู กลับ เข�าที่ ประต ู จะ
ปลดล็อกได� ถ�าประตูไม�ปลดล็อกหลังจากปล�อยมือจับ
ประตู ให�กดสวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตูเพื่อปลดล็อกประตู

ทุกประตูจะล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะกระทำอย�างหนึ่ง
อย�างใดดังต�อไปน้ี ภายในเวลา 1 นาทีหรือ 30 วินาที
ห ลัง จาก กด สวิตช� คำ ส่ัง ใน ขณะ ท่ี ประต ู ล็อก อย ู�

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช�กุญแจ

ถ�าระหว�างช�วงเวลาที่กำหนด เมื่อกดปุ�ม “UNLOCK”
บนกุญแจ อัจฉริยะ ประตูทุกบานจะกลับมา ล็อกโดย
อัตโนมัติหลังช�วงเวลาที่กำหนดต�อมา

การเป�ดประตูท�าย
F15-A-101214-0CD299CD-0286-4C11-B0AF-3E552439AB77

1. พกกุญแจอัจฉริยะติดตัว

2. กดสวิตช�เป�ดประตูท�าย Ⓒ
3. ทุกประตูและประตูท�ายจะปลดล็อก

4. เป�ดประตูท�าย

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
F15-A-101214-BC851CDF-ADC2-4B42-AAD2-6DB445A0AC51

เมื่อพบสภาวะท้ังหมดต�อไปน้ีในระยะเวลาหนึ่ง ระบบ
ประหยัดไฟแบตเตอร่ีจะตัดการจ�ายไฟเพื่อป�องกันไฟ
แบตเตอรี่หมด

. สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” และ

. ประตูทุกบานป�ด และ

. คันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�นระบบควบคุม
การเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง)

ไฟเตือนและเสียงเตือน
F15-A-101214-F1838F66-C436-4050-916F-4C2899FC2471

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานท่ีได�รับการออกแบบมา
เพ่ือลดการใช�งานที่ไม�ถูกต�องและช�วยป�องกันรถจากการ
ถูกโจรกรรม เสียงเตือนภายในและภายนอกรถยนต� และไฟ
เตือนจะสว�างขึ้น หรือ กะพริบ

โปรดูท่ีคู�มือการแก�ไขป�ญหาในหน�าต�อไปและ “ไฟเตือน/
ไฟแสดงและเสียงเตือน” (หน�า 2-9)

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ

ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P

ข�อควรระวัง:

เมื่อเสียงเตือนดัง หรือ ไฟเตือนสว�าง หรือ กะพริบ ให�
แน�ใจว�าตรวจสอบทั้งรถยนต�และกุญแจอัจฉริยะ

Condition:
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วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น
F15-A-101214-5A1782C3-C48A-416C-BE3D-7DD3A7E9F25E

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดปุ�มสวิตช�กุญแจเพื่อดับเครื่องยนต�

ไฟเตือนให�เลื่อนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง P ใน
มาตรวัดสว�างและเสียงเตือนภายในดังขึ้น
ต�อเนื่อง หรือประมาณสองถึงสามวินาที (รุ�น
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง)

คันเกียร�ไม�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
เสียงเตือนภายในดังอย�างต�อเนื่อง (รุ�นระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง)

สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ACC" หรือ
"ON"

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อเป�ดประตูด�านคนขับเพื่อออกจากรถยนต� เสียงเตือนภายในดังอย�างต�อเนื่อง สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อป�ดประตูหลังจากออกจากรถยนต�

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะในมาตรวัด
กะพริบสีเหลือง เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น 3
ครั้ง และเสียงเตือนภายในดังขึ้นสองถึงสาม
วินาที

สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ACC" หรือ
"ON"

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

ไฟเตือนให�เลื่อนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง P ใน
มาตรวัดสว�าง และเสียงเตือนภายนอกดังขึ้น
ต�อเนื่อง (รุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง)

สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ
“OFF” และคันเกียร�ไม�อยู�ที่ตำแหน�ง “P”
(จอด)

เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง "P" (จอด) และ
กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง "OFF"

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งหรือปุ�ม “LOCK”
บนกุญแจอัจฉริยะเพื่อล็อกประตู

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นสองถึงสาม
วินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อป�ดประตูโดยปุ�มล็อกด�านในอยู�ที่
“LOCK”

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นสองถึงสาม
วินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต�หรือห�องเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นสองถึงสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต�หรือห�องเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

ป�ดประตูไม�สนิท ป�ดประตูให�แน�น

กดสวิตช�ที่มือจับประตูก�อนป�ดประตู กดสวิตช�ที่มือจับประตูหลังจากป�ดประตู

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-9

Condition:
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3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดปุ�มสวิตช�กุญแจเพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัด
กะพริบเป�นสีเขียว

แบตเตอรี่เหลือน�อย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-14))

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัด
กะพริบสีเหลือง และเสียงเตือนภายในดังขึ้น
สองถึงสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�กุญแจ
ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัด
สว�างเป�นสีเหลือง

เตือนว�าเกิดการทำงานผิดปกติของระบบ
ล็อกพวงมาลัยไฟฟ�า (ถ�ามีติดตั้ง) หรือ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ

กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

Condition:
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การใช�งานระบบกุญแจรีโมท
F15-A-101214-2AE42741-EBE2-4FE8-BF1B-689F0094ACB4

SPA2252

ชนิด A (มีสัญญาณเตือนภัย)

SPA2045

ชนิด B (ไม�มีสัญญาณเตือนภัย)
① ปุ�ม LOCK
② ปุ�ม UNLOCK
③ ปุ�ม PANIC

ระยะการใช�งาน
F15-A-101214-D3BB5654-7185-45AE-9C12-C3962F5F9FD5

สามารถล็อก/ปลดล็อกทุกประตู รวมถึงประตูท�ายด�วยระบบ
กุญแจรีโมท ระยะทำงานจะข้ึนอยู�กับสภาพแวดล�อมโดย
รอบตัวรถ เพื่อให�แน�ใจว�าใช�งานปุ�มล็อกและปลดล็อกได�
ควรอยู�ห�างจากประตู รถยนต�ประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต)

ระบบกุญแจรีโมทจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปน้ี:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะไฟหมด

สำหรับข�อมูล ท่ี เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดู ท่ี
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-14)

การล็อกประตู
F15-A-101214-7ABF6AB4-A10F-45F7-A6A2-FD87D2681DAF

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “OFF” และพกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัว

2. ป�ดประตูทั้งหมด (รวมทั้งประตูท�าย)

3. กดปุ�ม “LOCK” ① บนกุญแจอัจฉริยะ

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

ข�อควรระวัง:

หลังจากล็อกประตูโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ ให�แน�ใจว�า
ประต ู ได� ล็อก แน�น แล�ว โดย ลองดึง มือ จับ ประต ู

การปลดล็อกประตู
F15-A-101214-68632249-BE76-4075-AE4E-73EE90E081B8

เมื่อท�านได�รับรถเป�นครั้งแรก โหมดการล็อกประตูจะตั้งให�
ปลดล็อกประตูทุกบานเมื่อกดปุ�ม “UNLOCK” ② หนึ่งครั้ง
โหมดปลดล็อกประตูสามารถเปล่ียนไปยังโหมดเลือก
ปลดล็อกประตู (ถ�ามีติดตั้ง)

โหมดปลดล็อกประตูทุกบาน:

1. กดปุ�ม “UNLOCK” ② บนกุญแจอัจฉริยะ

2. ท ุ ก ประต ู ( ร วม ท้ั ง ประต ู ท� าย ) จะ ปลด ล็อก

โหมดเลือกปลดล็อกประตู (ถ�ามีติดตั้ง):

1. กดปุ�ม “UNLOCK” ② บนกุญแจอัจฉริยะ

2. ประตูคนขับจะปลดล็อก

3. กด ปุ�ม “UNLOCK” ② บนกุญแจ อัจฉริยะ อีกคร้ัง

4. ท ุ ก ประต ู ( ร วม ท้ั ง ประต ู ท� าย ) จะ ปลด ล็อก

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

เพื่อเปลี่ยนโหมดปลดล็อกประตูจากอีกโหมดไปสู�อีกโหมด
กดปุ�ม “LOCK” และ “UNLOCK” บนกุญแจ
พร�อมกันนานกว�า 4 วินาที

. เมื่อตั้งโหมดเลือดปลดล็อกประตู ไฟแสดงฉุกเฉินจะ
กะพริบสามครั้ง

. เมื่อต้ังโหมดปลดล็อกประตูทุกบาน ไฟแสดงฉุกเฉิน
จะกะพริบหนึ่งครั้ง

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

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกดปุ�ม
“UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะระหว�างที่ประตู ล็อก ถ�า
ระหว�าง 30 วินาที เมื่อกดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจ
อัจฉริยะ ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติหลังจาก
อีก 30 วินาทีต�อมา

. เป�ดประตูใดก็ได� หรือประตูท�าย

. กดสวิตช�กุญแจ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-11

Condition:
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3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การใช�สัญญาณเตือนภัย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-687203ED-9129-4D6E-9ACC-C1CBC810DFBD

หากท�านอยู�ใกล�รถและรู�สึกว�าไม�ปลอดภัย ท�านอาจเป�ด
สัญญาณ เตือน ภัย เ พ่ือ ขอ ความ ช�วย เหลือ ได� ดัง น้ี:

1. กดปุ�ม “PANIC” ③ บนกุญแจอัจฉริยะ นาน
กว�า 1 วินาที

2. สัญญาณเตือนกันขโมยและไฟหน�าจะดังและสว�างขึ้น
เป�นเวลา 25 วินาที

3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:

. เวลาผ�านไป 25 วินาที หรือ

. เม่ือกดปุ�มใดๆ บนกุญแจอัจฉริยะ (หมายเหตุ: ปุ�ม
PAN I C ค ว ร กด ค� า ง ไ ว� น า น ก ว� า 1 วิ น าที )

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร
F15-A-101214-84D278A3-8EED-4771-B809-191F06531A2A

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือประตูท�ายด�วยสวิตช�คำสั่ง
หรือฟ�งก�ชั่นกุญแจรีโมท ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบและ
แตร หรือ เ สียง เ ตือน ภายนอก จะ ดัง ข้ึน เพื่ อ ยืนยัน

คำอธิบายต�อไปนี้แสดงการทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
และเสียงเตือนภายนอก เม่ือทำการล็อกหรือปลดล็อก
ประตู หรือประตูท�าย

โหมดไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร
F15-A-101214-AC6374DF-5F06-4217-8CEF-F52353246795

การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ใช�สวิตช�คำสั่ง
ที่มือจับประตูหรือที่ประตูท�าย)

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

ระบบกุญแจรีโมท (ใช�งาน
หรือ ปุ�ม)

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
แตร - หนึ่งครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
แตร - สองครั้ง

Condition:
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F15-A-101214-C3B71A2F-2263-4BD0-AEF3-1E0562880E42

รถของท�านจะมีระบบรักษาความปลอดภัยอย�างใดอย�าง
หนึ่งหรือทั้งสองอย�างดังต�อไปนี้

. สัญญาณกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)

. ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)*

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงสภาพความปลอดภัยของ
รถยนต�

(* ระบบป�องกันการสตาร�ท)

ระบบเตือนกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-22C445AB-8247-487D-B398-02373D21BF58

ระบบเตือนกันขโมยจะมีสัญญาณเตือนเป�นเสียงและการ
มองเห็น ถ�าส�วนใดของรถยนต�ถูกรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
F15-A-101214-E2CD8C23-926F-4491-80DA-02C235786466

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมย ติดตั้งอยู�บนแผงหน�าป�ดจะทำงาน
เมื่อไหร� ก็ตามท่ีสวิตช�กุญแจอยู� ในตำแหน�ง “LOCK”,
“OFF” หรือ “ACC” สิ่งนี้ถือว�าเป�นปกติ

วิธีการใช�งานระบบ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. ป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

สามารถเป�ดใช�งานระบบได�แม�ว�ากระจกจะเป�ด
อยู�

2. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

3. นำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถยนต�

4. ป�ดประตูทุกบาน ฝากระโปรงหน�า รวมถึงประตูท�าย
ล็อกประตูทุกบาน สามารถล็อกประตูด�วยกุญแจ
อัจฉริยะ สวิตช�คำส่ังที่มือจับประตู สวิตช�ล็อกประตู
ไฟฟ�า หรือกุญแจธรรมดา

5. ยืนยันว�ามีไฟแสดงรักษาความปลอดภัยสว�างขึ้น ไฟ
แสดงระบบกันขโมยจะสว�างอยู�ประมาณ 30 วินาที
เพ่ือแสดงว�าระบบกันขโมยพร�อมใช�งาน หลังจาก
ประมาณ 30 วินาที ระบบกันขโมยจะเปลี่ยนเป�นใช�
งานโดยอัตโนมัติ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบ
ประมาณ 1 คร้ังต�อทุกๆ 3 วินาที ถ�าในระหว�างระยะ
30 วินาทีของเวลาก�อนการติดตั้ง ประตูจะปลดล็อก
หรือสวิตช�กุญแจจะไปอยู�ที่ “ACC” หรือ “ON" ระบบ
จะไม�ทำงาน

แม�ว�าคนขับและ/หรือผู�โดยสารอยู�ในรถยนต� ระบบจะ
ทำงานด�วยการล็อกประตูทั้งหมด ฝากระโปรง และ
ประตูท�าย ด�วยสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”
เมื่อกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”
ระบบจะถูกปลด

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

ระบบ กัน ขโมย จะ ให� สัญญาณ เตือน ดัง ต�อ ไป นี้ :

. ไฟกะพริบฉุกเฉินกะพริบ และแตรจะดังเป�นจังหวะ
นานประมาณ 30 วินาที

. การเตือนอัตโนมัติจะหยุดลงหลังจากเวลาผ�านไป
ประมาณ 30 วินาที อย�างไรก็ตาม สัญญาณเตือนจะ
ทำงานอีก ครั้ง ถ�า รถยนต� ถ ูก รบกวนอีก คร้ัง หนึ่ง

สัญญาณเตือนจะทำงานโดย:

. ปลดล็อกประตูหรือเป�ดประตูท�ายโดยไม�ใช�ปุ�มบน
กุญแจอัจฉริยะ สวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตู หรือกุญแจ
ธรรมดา (ถึงประตูจะเป�ดด�วยการปลดล็อกปุ�มล็อกด�าน
ในประตู เสียงเตือนจะทำงาน)

. การเป�ดฝากระโปรง (ถ�ามีติดตั้ง)

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

. สัญญาณเตือนจะหยุดโดยการปลดล็อกประโดยโดย
การกด ปุ�ม “UNLOCK” บนรีโมทคอนโทรล หรือ
กุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง) เท�านั้น

. สัญญาณจะไม�หยุดถ�าสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)
F15-A-101214-036EA410-EB76-4EA4-B53B-6ABB4343E2A9

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS) จะไม�ให� เคร่ืองยนต�
สตาร�ท ติด ถ�า ไม� ใช� ก ุญแจ NATS ท่ีลงทะเบียนแล�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

. อ ุปกรณ� ช นิด อ่ืน ที่ ส� ง สัญญาณ แบบ เดี ยวกัน

ให�สตาร�ทเครื่องยนต�ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. นำ ส่ิง ท่ีอาจรบกวนการทำงานให�ห�างจากกุญแจ
NATS

2. ให� สวิตช� ก ุญแจอยู� ในตำแหน�ง “ON” เป�น เวลา
ประมาณ 5 วินาที

3. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”
แล�วรอเป�นเวลาประมาณ 10 วินาที

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-13

ระบบกันขโมย

Condition:
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4. ทำตามขั้นที่ 2 และ 3 อีกครั้ง

5. สตาร�ทเครื่องยนต�

6. ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำจนกว�าจะไม�มีการรบกวนที่อาจ
เป�นไปได�อีก

ถ�าขั้นตอนน้ีทำให�เครื่องยนต�สตาร�ทติดได� นิสสันแนะนำ
ให�วางกุญแจ NATS ที่ลงทะเบียนแล�วแยกจากอุปกรณ�อื่น
ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
F15-A-101214-76978921-F8F5-4B9C-B81F-AAE7B38642C4

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยอยู�ที่แผงหน�าป�ด แสดงสถานะของ
NATS

ไฟจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “LOCK”
“OFF” หรือ “ACC” ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงว�า
ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย ใน รถ กำลัง ทำงาน อย ู�

ถ�า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟแสดงระบบกันขโมยจะสว�าง
ค�างอยู� เมื่อสวิตช�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�นำกุญแจ NATS ทุกชุดที่มีไปยัง
ศูนย�บริการนิสสันเพื่อรับบริการ

F15-A-101214-84DFC8CD-2300-48BD-B6F0-707623C404FF

คำเตือน:

. ฝากระโปรงหน�าต�องป�ดสนิทและล็อกแน�นก�อน
ขับรถ ไม�เช�นน้ัน ฝากระโปรงหน�าอาจะเป�ดตีขึ้น
มาและทำให�เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอหรือควันออกมา
จากห�องเครื่องยนต�เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

ฝากระโปรงหน�า

Condition:
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การเป�ดฝากระโปรงหน�า
F15-A-101214-E2773E78-51C8-45B7-B6C8-B152AF808F99

JVP0338X

1. ดัน คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน�า ① ท่ี อย ู� ใต�
แผงหน�า ป�ด จนกระท่ัง ฝาก ระ โปรง หน�า เด�ง ขึ้น

2. จับก�านดึง ② ที่อยู�ระหว�างฝากระโปรงและตะแกรง
หน�าหม�อ และดึงก�านดึงขึ้นด�วยปลายนิ้ว

3. ยกฝากระโปรงหน�าขึ้น ③
4. ถอดก�านรองฝากระโปรงหน�า ④ แล�วเสียบเข�าไปใน

ช�อง ⑤
ให�จับส�วนที่มีฉนวนหุ�ม Ⓐเมื่อถอดหรือรีเซ็ตก�านรอง
ฝากระโปรงหน�า หลีกเล่ียงการสัมผัสกับส�วนที่เป�น
โลหะ เพราะอาจร�อนหลังจากที่ เพิ่งดับเคร่ืองยนต�

การป�ดฝากระโปรงหน�า
F15-A-101214-BF1C1017-F13A-42F0-BA94-57D4BCDCA2AC

1. ระหว�างท่ีเกี่ยวฝากระโปรงเอาไว� ให�เลื่อนก�านรอง
ฝากระโปรงกลับไปสู�ตำแหน�งดั้งเดิม

2. ค�อยๆ เล่ือนฝากระโปรงหน�าลงให�อยู�ท่ีประมาณ 20
ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 นิ้ว) เหนือล็อกฝากระโปรง
จากนั้นปล�อยลง

3. ให�แน�ใจว�าล็อกสนิทแล�ว

F15-A-101214-024607D4-DAF0-4850-9251-C15DC8955DAA

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าประตูท�ายป�ดสนิทเพ่ือป�องกันไม�ให�
ประตูเป�ดออกมาระหว�างการขับขี่

. ไม�ควรขับขี่ในขณะที่ประตูท�ายเป�ดอยู� เพราะอาจ
ทำให�ไอเสียไหลเข�าไปในรถยนต�ได�

JVP0339X

ในการเป�ดประตูท�าย ให�ปลดล็อกและกดสวิตช�เป�ดประตู
ท� า ย Ⓐ จ า ก น้ั น ดึ ง ป ร ะ ต ู ท� า ย ใ ห� เ ป� ด ขึ้ น

สามารถปลดล็อกประตูท�ายได�โดย:

. กดสวิตช�คำสั่งประตูท�าย (ถ�ามีติด ต้ัง) (โปรดดู ท่ี
“ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามี ติด ต้ัง)” (หน�า 3-5))

. กดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)
(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า
3-5))

. กดสวิตช� ล็อกประตูไฟฟ�า ท่ีตำแหน�ง “UNLOCK”

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-15

ประตูท�าย

Condition:
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คันปลดล็อกประตูท�าย
F15-A-101214-848C9311-575B-429F-A2CB-2569289BADEC

SPA2392

ถ�าไม�สามารถปลดล็อกประตูท�ายเน่ืองจากแบตเตอร่ีหมด
ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้

1. ใช�อุปกรณ�ท่ีเหมาะสมถอดฝาครอบภายในประตูท�าย
ออก

2. ดันคันปลดล็อกไปตามทิศทาง Ⓐ ที่แสดงในรูป เพื่อ
เป�ดประตูท�าย

ติดต�อศูนย�บริการนิสสันให�เร็วที่สุดเท�าท่ีจะทำได� เพ่ือรับ
การซ�อมแซม

F15-A-101214-33A73EC6-E3E9-4C09-B87E-45FC8F7A7C4B

คำเตือน:

. น้ำมันเชื้อเพลิงจะติดไฟได�ง�ายมากและจะระเบิด
ได�ภายใต�สภาพบางอย�าง ท�านอาจได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือเป�นแผลไหม�พอง ถ�าใช�งานหรือ
จัดการ กับน้ำมัน เบนซินอย�างไม�ถูกต�อง ดับ
เคร่ืองยนต�และห�ามสูบบุหรี่หรือปล�อยให�มีเปลว
ไฟหรือประกายไฟใกล�กับตัวรถทุกคร้ังเม่ือเติม
น้ำมันเชื้อเพลิง

. น้ำมันเช้ือเพลิงอาจมีแรงดัน หมุนฝาถังไปคร่ึง
รอบแล�วรอจนกระท่ัง เสียง “ฟู�” หยุดลงเพ่ือ
ป�องกันไม�ให�น้ำมันเชื้อเพลิงพุ�งออกมาและทำให�
ไ ด� รั บ บ าด เ จ็ บ จ าก น้ั น จึ ง เ ป� ด ฝา ออก

. ให�ใช�แต�ฝาป�ดช�องเติมเช้ือเพลิงแท�ของนิสสัน
เมื่อต�องเปลี่ยน เนื่องจากจะมีวาล�วนิรภัยอยู�ในตัว
เพ่ือให�ระบายน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบควบคุม
มลพิษทำงานได�อย�างถูกต�อง ฝาถังที่ไม�ถูกต�อง
จะทำให�ระบบทำงานผิดพลาดร�ายแรงและอาจ
ทำให�เกิดอันตรายได�

การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
F15-A-101214-70C53833-21DD-49A2-889E-5A3565B4D0C7

SPA2336

ในการเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให�ดึงคัน
ป ล ด ล็ อ ก ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ขึ้ น

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
F15-A-101214-4371145D-372C-44F1-B5AD-399F351B8DDD

SPA2800

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงเป�นแบบเกลียวหมุนฟรีได�
ทางเดียวเม่ือขันแน�นตามกำหนด หมุนฝาถังทวนเข็ม
นาฬิกา ① เพื่อเป�ดออก หมุนฝาถังตามเข็มนาฬิกา ② จน
กระทั่งได�ยินเสียงเกลียวคลิกมากกว�าสองครั้งหลังจากเติม
น้ำมันเชื้อเพลิง

ข�อควรระวัง:

ถ�าน้ำมันเช้ือเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให�ล�างออก
ด�วยน้ำเพื่อไม�ให�สีรถเสียหาย

ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition:
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F15-A-101214-155DD79C-F9FA-4446-9C3C-658401D47962

คำเตือน:

ห�ามปรับพวงมาลัยขณะขับข่ีเพื่อให�มีสมาธิเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถ

SPA1527

ขณะท่ีดึงคันล็อกขึ้น ① ปรับวงพวงมาลัยข้ึนหรือลง ②
จนได�ตำแหน�งที่ต�องการ

ดึงคันล็อกลงให�แน�นสนิท ③ เพื่อล็อกพวงมาลัยให�เข�าที่

F15-A-101214-D5C9F9CE-0CC3-414E-BAB0-ACDD06428BD1

คำเตือน:

ปรับตำแหน�งของกระจกทั้งหมดก�อนขับรถ ห�ามปรับ
กระจกขณะ ขับขี่ เพื่อ ให� คน ขับ มีสมาธิ เต็มที่ ใน
การบังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
F15-A-101214-70428961-428B-4E74-8FDB-B4B0BBD3C4C9

จับกระจกมองหลังเอาไว� แล�วปรับมุมกระจกจนกระทั่งได�
ตำแหน�งที่ต�องการ

SPA2143

ดึงคันปรับ ① เมื่อแสงไฟหน�าของรถที่ขับตามมาข�างหลัง
ส� อง รบกวน สายตา ขณะ ขับ รถ ใน เวลา กลาง คืน

ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพื่อให�มองด�านหลังได�
อย�างชัดเจน

กระจกมองข�าง
F15-A-101214-1CA29965-E808-4DBC-8766-482221B11AAC

คำเตือน:

. ห�ามจับกระจกมองข�างขณะกำลังปรับกระจก
เนื่องจากอาจจะหนีบ น้ิวของท�าน หรือ ทำให�
กระจกเสียหายได�

. ห�ามขับรถในขณะที่กระจกมองข�างยังพับอยู�
เ น่ืองจากเป�นการลดทัศนวิสัยและทำให� เกิด
อุบัติเหตุได�

. วัตถุที่ เห็นในกระจกมองข�าง อาจจะดูใกล�กว�า
ความจริง (ถ�ามีติดตั้ง)

. ขนาดและระยะห�างของภาพในกระจกมองข�างจะ
ไม�ตรงกับความเป�นจริง

การปรับตั้ง
F15-A-101214-BA772B9A-BDEB-4A66-8B11-44E022F0FD05

SPA2214

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

1. เลื่อนสวิตช�เพื่อเลือกกระจกขวา (R) ① หรือซ�าย (L)
②

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-17
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2. ปรับกระจกแต�ละข�างด�วยการกดสวิตช�จนกระทั่งได�
ตำแหน�งที่ต�องการ ③

การพับ
F15-A-101214-B72E02F0-F6CE-4952-A331-280DB1590690

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

SPA1732A

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงาน เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง "ACC" หรือ "ON"

กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติเม่ือกดสวิตช�กระจก
มองข�างไปยังตำแหน�ง “CLOSE” ① สำหรับการเป�ดออก
ให�กดสวิตช�ไปที่ตำแหน�ง “OPEN” ②

ข�อควรระวัง:

. การกดสวิตช�ให�กระจกมองข�างทำงาน พับเข�า/
เป�ดออกอย�างต�อเนื่องอาจเป�นสาเหตุทำให�สวิตช�
หยุดทำงาน

. อย�าสัมผัสกระจกมองข�างขณะเคลื่อนไหว มือ
ของท�านอาจถูกหนีบ และกระจกอาจทำงาน
ผิดปกติ

. ห�ามขับรถโดยพับกระจกไว� ท�านจะไม�สามารถ
เห็นส�วนหลังของรถได�

. ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก อาจส�งผลให�กระจก
เคลื่อนไปข�างหน�าหรือถอยหลังระหว�างการขับขี่
ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก ให�แน�ใจว�าได�ปรับตั้ง
กระจก อีก ครั้ง ด�วย ไฟฟ�า ก�อน ทำ การ ขับขี่

ฟ�งก�ชั่นพับกระจกอัตโนมัติพร�อมล็อกประตูแบบ
อินเตอร�ล็อก (ถ�ามีติดตั้ง):

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

JVC0025X

กระจกมองข�างด�านนอกพับอัตโนมัติโดยล็อกประตูแบบ
อินเตอร�ล็อก ฟ�งก�ชั่นสามารถใช�ได�ในขณะที่สวิตช�อยู�ที่
ตำแหน�ง “AUTO” ②
. กระจกมองข�างด�านนอกพับอัตโนมัติ เม่ือประตูล็อก

โดยสวิตช�คำส่ังมือจับประตูหรือระบบกุญแจรีโมท
. กระจกมองข�างด�านนอกไม�พับอัตโนมัติ เมื่อสวิตช�อยู�

ในตำแหน�งระหว�างกลาง
. กระจกมองข�างด�านนอกไม�พับ เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ท่ี

ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

คำเตือน:

. เมื่อกระจกมองข�างด�านนอกพับ/หรือเป�ดด�วยมือ
ข้ึนอยู�กับตำแหน�งสวิตช� กระจกมองข�างด�าน
นอกอาจเร่ิมการทำงานโดยหมุนสวิตช�กุญแจไป

ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

. เม่ือเป�ดกระจกมองข�างด�านนอกด�วยสวิตช�อยู�ที่
ตำแหน�ง “AUTO” กระจกจะเป�ดโดยก�รหมุน
สวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

เพื่อกลับไปสู�ตำแหน�งดั้งเดิม พับกระจกมองข�าง
ด�านนอกหนึ่งครั้ง

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติเม่ือกดสวิตช�กระจก
มองข�างไปยังตำแหน�ง “CLOSE” ① สำหรับการเป�ดออก
ให�กดสวิตช�ไปที่ตำแหน�ง “AUTO” ②

ข�อควรระวัง:

. การกดสวิตช�ให�กระจกมองข�างทำงาน พับเข�า/
เป�ดออกอย�างต�อเนื่องอาจเป�นสาเหตุทำให�สวิตช�
หยุดทำงาน

. อย�าสัมผัสกระจกมองข�างขณะเคลื่อนไหว มือ
ของท�านอาจถูกหนีบ และกระจกอาจทำงาน
ผิดปกติ

. ห�ามขับรถโดยพับกระจกไว� ท�านจะไม�สามารถ
เห็นส�วนหลังของรถได�

. ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก อาจส�งผลให�กระจก
เคลื่อนไปข�างหน�าหรือถอยหลังระหว�างการขับขี่
ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก ให�แน�ใจว�าได�ปรับตั้ง
กระจก อีก ครั้ง ด�วย ไฟฟ�า ก�อน ทำ การ ขับขี่

Condition:
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แบบควบคุมเอง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA1829

พับกระจกมองข�างลง โดยดัน ไปด�านหลังของ ตัว รถ

กระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-3BBC66EB-AB23-4A75-833B-9562E91FEDD9

SPA1733

ในการใช�งานกระจกแต�งหน�าด�านหน�า ให�ดึงแผ�นบังแดด
ลงมา และดึงฝาป�ดกระจกขึ้น

F15-A-101214-ABB97913-7F76-4D46-BF6E-5E27714E1F2C

คำเตือน:

. อย�าขับรถขณะเข�าเบรกมือ เบรกจะร�อนจัดจน
เบรกหมดและจะทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามปลดเบรกมือขณะที่อยู�นอกรถ ถ�ารถไหล จะ
ไม�สามารถเหยียบแป�นเบรก และจะทำให� เกิด
อุบัติเหตุได�

. ห�ามใช�คัน เกียร�แทนเบรกมือ เมื่อจอดรถ ให�
แน�ใจว�าได�เข�าเบรกมือจนสุด

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอื่นไว�ในรถแต�ลำพัง เนื่องจากอาจไป
ปล�อยเบรกมือโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�อาจทำให�เกิด
อุบัติเหตุร�ายแรงโดยไม�ตั้งใจ

SPA2110

เพื่อใช�งานเบรกมือ ให�ดึงก�านเบรกมือขึ้น ①

เพื่อปล�อยเบรกมือ เหยียบแป�นเบรกเท�าค�างไว�อย�างมั่นคง
ดึงก�านเบรกมือขึ้นเล็กน�อย แล�วกดปุ�ม ② และเล่ือนก�าน
เบรกมือลงให�สุด ③

ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกดับแล�ว

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-19
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บันทึก

Condition:
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4 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง
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4-2 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

F15-A-101214-EB68331A-AB52-4043-829E-CC3572EDA3B3

คำเตือน:

. ไม�ควรปรับปุ�มควบคุมระบบปรับอากาศ หรือ
ระบบเครื่องเสียงขณะขับรถ เพื่อให�มีสมาธิเต็มที่
ในการควบคุมรถ

. หากสังเกตเห็นว�ามีสิ่งแปลกปลอมอยู�ในระบบ
ฮาร�ดแวร� ของเหลวหกอยู�บนระบบ หรือมีควัน
หรือเปลวไฟออกมาจากระบบ หรือพบว�ามี
การทำงานผิดปกติอื่นๆ หยุดใช�งานระบบโดย
ทันทีและติดต�อตัวแทนจำหน�ายนิสสันท่ีอยู�ใกล�
ที่สุด การเพิกเฉยต�อสภาพการณ�เหล�านี้อาจนำ
ไปสู� อ ุบัติเหตุ เพลิง ไหม� หรือ ไฟฟ�า ช็อตได�

. ห�ามถอดประกอบหรือแก�ไขระบบน้ี การทำเช�น
นั้นอาจนำไปสู�อุบัติเหตุ เพลิงไหม� หรือไฟฟ�า
ช็อตได�

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ระบบเม่ือเคร่ืองยนต�ไม�ทำงานเป�นเวลานาน
เพื่อป�องกันแบตเตอรี่หมดประจุ

F15-A-101214-561C1B64-A1BB-40F1-AA9E-F43C26FE3339

ช�องลมกลาง
F15-A-101214-C16C9225-3735-455F-AFF6-7C15D8857951

SAA3338

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อนปุ�ม
ตรงกลาง (ข้ึน/ลง ซ�าย/ขวา) จนกระทั่งได�ตำแหน�งที่
ต�องการ

ช�องลมข�าง
F15-A-101214-284A8689-F07A-4411-B714-B69AB2B6DC80

SAA3126

เป�ดหรือป�ดช�องแอร� และปรับต้ังทิศทางอากาศไหลของ
ช�องลมตามรูป

F15-A-101214-D6D9F812-CB78-4FA4-ADF1-EACDF071310D

คำเตือน:

. ระบบปรับอากาศจะทำงาน เฉพาะเมื่อเครื่องยนต�
ทำงานเท�านั้น

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู� อ่ืนไว�ในรถตามลำพัง และไม�ควรปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจ
ไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บ
โดยไม�ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจ เกิด อันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว� ได�

. ห�ามใช�โหมดหมุนเวียนอากาศเป�นระยะเวลานาน
เน่ืองจากจะทำให�อากาศภายในรถไม�บริสุทธิ์
และทำให�กระจกเป�นฝ�า

. ไม�ควรปรับฮีตเตอร�หรือเครื่องปรับอากาศใน
ขณะขับขี่ เพื่อ ให�มี สมาธิ เต็มที่ ในการบังคับ
ควบคุมรถ

ระบบปรับอากาศจะทำงาน เมื่อเครื่องยนต�ทำงาน ถ�าสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” พัดลมจะทำงานได� แม�ว�าจะ
ไม�ได�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ก็ตาม

หมายเหตุ:
. กล่ินไม�พึงประสงค�จากภายในและภายนอกรถ

สามารถก�อตัวในชุดเครื่องปรับอากาศได� กลิ่นไม�
พึงประสงค�เข�าสู�ห�องโดยสารผ�านทางช�องแอร�

. เมื่อจอดรถ ตั้งการควบคุมฮีตเตอร�และ
เคร่ืองปรับอากาศให�ป�ดการหมุนเวียนอากาศ
ภายใน เพ่ือ ให� อากาศ ภายนอก ไหล เข�า ส ู�
ห�องโดยสาร สิ่งน้ีจะช�วยลดกลิ่นไม�พึงประสงค�
ภายในรถ

ข�อควรระวังด�านความปลอดภัย ช�องลม ระบบปรับอากาศ

Condition:
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ข�อแนะนำในการใช�งาน (สำหรับ
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ)

F15-A-101214-16DCCDD4-D69F-42A3-BE18-3ABDA970B57C

SAA2368A

SAA3431

เม่ืออุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�และอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำ ช�องลมที่ เท�าอาจไม�มีการจ�ายลมออกมา
อย�างไรก็ตาม ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ หลังจากอุณหภูมิ
น้ำหล�อเย็นสูงขึ้น ช�องลมที่เท�าจะจ�ายลมออกมาตามปกติ

เซ็นเซอร� ① และ ② ซึ่งอยู�บนแผงหน�าป�ดจะช�วยรักษา
ระดับอุณหภูมิให�คงที่ ห�ามวางส่ิงของใดๆ ก็ตามบนหรือ
รอบๆ เซ็นเซอร�นี้

เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ (รุ�นที่มีระบบควบคุมแบบผสมผสาน)
F15-A-101214-EEDABBD4-5460-4E74-8DA6-F18F780C0A98

SAA3335

1. ปุ�ม “AUTO”/ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
2. ปุ�ม “OFF”
3. ปุ�ม “A/C” (เครื่องปรับอากาศ)
4. ปุ�ม “CLIMATE” (เลือกโหมดอุณหภูมิ)
5. จอแสดงผล
6. ปุ�มควบคุมทิศทางลม
7. ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”

8. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกหน�า “ ”
9. ปุ�มปรับการไหลเวียนอากาศ (การหมุนเวียนอากาศ

ภายนอก “ ” /การหมุนเวียนอากาศภายใน
“ ”)

10. ปุ�ม ไล� ฝ�า กระจก บังลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี
“สวิตช�ไล�ฝ�า” (หน�า 2-25))

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-3

Condition:
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4-4 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การเลือกโหมดอุณหภูมิ
F15-A-101214-48CB1247-2BE8-4E41-8576-0AC436060F0A

SAA3339

ในขณะที่โหมดอุณหภูมิปรากฎอยู�บนหน�าจอแสดงผล
อุณหภูมิห�อง และความเร็วพัดลม และโหมดอัตโนมัติหรือ
โหมดควบคุมด�วยตนเอง จะปรากฎข้ึนแบบเต็มจอ เพื่อ
แสดงโหมดอุณหภูมิ กดปุ�ม “CLIMATE”

สำหรับรายละเอียดฟ�งก�ชั่นโหมดการขับ โปรดดูที่ “ระบบ
ควบคุมแบบผสมผสาน (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 5-10) หรือ
“ระบบควบคุมแบบผสมผสาน (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 2-14)

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
F15-A-101214-3C1766E6-9820-4047-AC2F-476AFCB48C8B

โหมด AUTO สามารถใช�ได�ตลอดท้ังป� เนื่องจากระบบจะ
ควบคุมอุณหภูมิคงท่ี ทิศทางการจ�ายลม และความเร็ว
พัดลมโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ตั้งค�าอุณหภูมิที่ต�องการไว�
แล�ว

เพ่ือป�ดระบบปรับอากาศ ให�กดปุ�ม “CLIMATE” เพ่ือ
เปลี่ยนโหมดควบคุมอุณหภูมิ แล�วจากนั้นกดปุ�ม “OFF”

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

1. กดปุ�ม “AUTO”

2. หมุนปุ�มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต�องการ

อาจมีไอออกมาจากช�องลมเมื่ออากาศภายในร�อนชื้น ขณะ
ที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�าเกิด
การทำงานผิดปกติ

การทำความร�อน (A/C off):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม “AUTO”

2. ถ�าไฟแสดง “A/C” ส�องสว�าง ให�กดปุ�ม “A/C”

3. หมุนปุ�มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต�องการ

. ห�ามต้ังอุณหภูมิให�ต่ำกว�าอุณหภูมิอากาศภายนอก
เน่ืองจากจะทำให� ไม�สามารถควบคุมอุณหภูมิ ได�
ถูกต�อง

. ถ�ากระจกเป�นฝ�า ให�ใช�โหมดการทำความร�อนไล�
ค ว ามชื้ น แทน โหมด ทำ ความ ร� อน A /C o f f

การไล�ความชื้นและละลายน้ำแข็ง/ไล�ฝ�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�มไล�ฝ�ากระจกหน�า “ ” (ไฟแสดง “ ” จะ
สว�างขึ้น)

2. หมุนปุ�มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต�องการ

. เพื่อละลายน้ำแข็งที่อยู�ภายนอกกระจกบังลมอย�าง
รวดเร็ว ให�ต้ังอุณหภูมิให�สูงและปรับความเร็วพัดลม
ให�แรงสุด

. หลังจากกระจกบังลมใสแล�ว ให�กดปุ�มไล�ฝ�ากระจก
หน� า “ ” อี ก ค ร้ั ง ( ไฟ แสด ง จ ะ ดั บ ล ง )

. เมื่อกดปุ�มไล�ฝ�ากระจกหน�า “ ” เครื่องปรับอากาศ
จะเป�ดไล�ฝ�าขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อไล�ฝ�าที่กระจกบังลม
หน�า โหมดหมุนเวียนอากาศภายในจะป�ดอัตโนมัติ
โหมดหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” จะถูกเลือก
เพ่ือปรับปร ุง ประสิทธิภาพการทำงานการ ไล� ฝ�า

การทำงานแบบควบคุมเอง
F15-A-101214-7294676B-E045-4948-9356-7E8823822C9D

โหมดการทำงานแบบควบคุมเองสามารถใช�ควบคุมระบบ
ปรับอากาศตามที่ท�านต�องการได�

เพื่อป�ดระบบปรับอากาศ ให�กดปุ�ม “OFF”

. ในขณะท่ี "โหมดการขับ" แสดงบนหน�าจอ จะไม�
สามารถปรับ ต้ังปริมาณการไหลของลมและการ
ควบคุมทิศทางลม กดปุ�ม “CLIMATE” เพื่อเปลี่ยนไป
ยัง "โหมดควบคุมอุณหภูมิ"

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

หมุน ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็ม
นาฬิกา (+) หรือ ทวนเข็มนาฬิกา (-) เพื่อควบคุมความเร็ว
พัดลมด�วยตนเอง

กดปุ�ม “AUTO” เพื่อเปลี่ยนความเร็วพัดลมไปเป�นโหมด
อัตโนมัติ

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

กดปุ�มควบคุมการไหลของลมเพื่อตั้งช�องลมออกให�อยู�ใน
โหมดที่ต�องการ

— ลมออกที่ช�องกลาง และด�านข�าง

— ลมออกที่ช�องกลาง, ด�านข�าง และที่เท�า

— ลมออกที่ช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�

— ลมออกที่ช�องลมไล�ฝ�า และที่เท�า

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

หมุนปุ�มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต�องการ

Condition:
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การหมุนเวียนอากาศภายนอก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�มอากาศไหลเข�า เพื่อให�อากาศจากภายนอกรถไหล
เข�ามา (ไฟแสดงด�าน “ ” จะส�องสว�าง)

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

กดปุ�มอากาศไหลเข�า เพ่ือให�อากาศหมุนเวียนภายในรถ
(ไฟแสดงด�าน “ ” จะส�องสว�าง)

การควบคุมอากาศเข�าอัตโนมัติ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�มอากาศไหลเข�าประมาณ 2 วินาที ไฟแสดง (ทั้ง
โหมดการหมุนเวียนอากาศภายนอกและภายใน) จะกะพริบ
สองครั้ง จากนั้นอากาศไหลเข�าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ
การควบคุมแบบอัตโนมัติตั้งอยู�ระหว�างโหมดการหมุนเวียน
อากาศ ภายนอก “ ” และ การ ไหล เวียน อากาศ
ภายใน“ ” (ไฟแสดงของโหมดท่ีทำงานอยู�จะสว�าง
ขึ้น)

การตั้งค�าสภาพอากาศ ECO
F15-A-101214-F7DFC613-7A2A-4ACA-A814-3DAE7ED3A4E2

เมื่อโหมดการขับแสดงข้ึน ท�านสามารถต้ังให� CLIMATE
ECO อยู�ที่ ON หรือ OFF ก็ได�

(โปรดดูที่ “โหมดการขับ ECO” (หน�า 5-12))

การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
F15-A-101214-A358679E-16A8-4C30-82BD-E71957911A2C

คำเตือน:

ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร�อัดอยู�ในแรงดันสูง
เพ่ือหลีกเล่ียงไม�ให�เกิดการบาดเจ็บ การซ�อมบำรุง
ระบบปรับ อากาศ ใดๆ ควรดำเนิน การ โดยช�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
พิ เศษ และ น้ ำมัน หล�อ ลื่ น การ ใช� น้ ำยา แอร� ห รือ
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 - 3 ) )

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
F15-A-101214-598DCD57-C75B-4CC2-896D-998308A85BC5

ระบบปรับอากาศจะมีกรองอากาศ ซึ่งทำหน�าที่ ดัก ส่ิง
สกปรกและฝุ�นละออง ฯลฯ เพื่อให� เครื่องปรับอากาศ
สามารถทำความร�อนไล�ฝ�าและระบายอากาศได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ควรเปล่ียนกรองอากาศตามระยะการซ�อม
บำรุงที่กำหนดในคู�มือการบำรุงรักษา สำหรับการเปลี่ยนตัว
กรอง กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ควรเปล่ียนตัวกรอง ถ�าลมจ�ายลมออกมาน�อยลงอย�างเห็น
ได�ชัด หรือถ�ากระจกเป�นฝ�าได�ง�าย เมื่อเป�ดใช�งานฮีตเตอร�
หรือเครื่องปรับอากาศ

F15-A-101214-CCFAECDB-BC93-44CD-9D95-5827181DFAD8

ข�อควรระวังการใช�งานระบบเสียง
F15-A-101214-FF66CA17-020A-4205-81A4-DB987BF13DDD

คำเตือน:

ไม�ควรปรับระบบเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพื่อให�มีสมาธิ
เต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจ อยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON” ถ�าต�องการฟ�งวิทยุหรือ CD ขณะที่
เคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงาน ให�บิดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง
“ACC” ห�ามใช�งานเป�นเวลานานโดยที่เคร่ืองยนต�ดับ

วิทยุ
F15-A-101214-0B22E016-C5A2-4BB7-945F-32ABB0463B62

. ความแรงของสัญญาณระยะห�างจากเครื่องส�งวิทยุ สิ่ง
ก�อสร�าง สะพาน ภูเขา และการรบกวนภายนอกจะมี
ผลต�อการรับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงอย�างไม�
ต�อ เนื่องของคุณภาพการรับ สัญญาณมักเกิดจาก
การรบกวนภายนอกเหล�านี้

. การใช�โทรศัพท�ใน หรือ ใกล�กับรถยนต�อาจมีผลต�อ
คุณภาพการรับสัญญาณ

เครื่องเล�น CD
F15-A-101214-98ECA5CC-50DD-4E69-97E6-07A6CF8348FC

. ในวันที่อากาศหนาวหรือฝนตก เครื่องเล�นอาจทำงาน
ผิดพลาดเนื่องจากความชื้น ถ�าเกิดอาการดังกล�าว ให�
นำแผ�น CD ออกจากเคร่ืองเล�น CD แล�วทำการลด
ความชื้น หรือ ระบายอากาศให�ทั่ว

. เครื่องอาจเล�นข�ามไประหว�างขับขี่บนถนนขรุขระ

. บางครั้งเครื่องเล�น CD อาจไม�ทำงาน ถ�าอุณหภูมิใน
ห�อง โดยสารสูงมาก ให� ลดอุณหภูมิ ก�อนใช� งาน

. ห�ามวางแผ�น CD ให�รับแสงแดดโดยตรง

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-5

ระบบเครื่องเสียง (กรุณาอ�านจากคู�มือ
ระบบเครื่องเสียงอีกเล�มหนึ่ง)

Condition:
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4-6 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

. แผ�น CD ท่ีมีคุณภาพต่ำ สกปรก เป�นรอยขีดข�วน มี
รอยนิ้วมือ หรือเป�นรูเล็กๆ จะไม�สามารถใช�งานได�

. CD ต�อไปนี้อาจทำงานได�ไม�ดี
— คอมแพ็คดิสก�แบบควบคุมการคัดลอก (CCCD)
— คอมแพ็คดิสก�แบบสามารถบันทึกได� (CD-R)
— คอมแพ็คดิสก�แบบสามารถเขียนทับได� (CD-RW)

SAA0480

. ห�ามใช�แผ�น CD ที่มีลักษณะต�อไปน้ี เนื่องจากอาจ
ทำ ให� เ ค ร่ื อ ง เ ล� น CD ทำ ง าน ผิ ด พล าด ได�
— แผ�นดิสก�ขนาด 8 ซม. (3.1 นิ้ว)

— แผ�น CD ที่ไม�กลม
— แผ�น CD ที่มีฉลากกระดาษติดอยู�
— แผ�นดิสก�ที่งอ เป�นรอยขีดข�วน หรือมีขอบที่

ผิดปกติ
— แผ�นทำความสะอาดเลนส�

. ระบบเคร่ืองเสียงสามารถใช�เล�นแผ�น CD ได��เท�าน้ัน
ไ ม� ส า ม า ร ถ บั น ทึ ก ห รื อ ไ ร ท� แ ผ� น C D ไ ด�

. ถ�าไม�สามารถเล�นแผ�น CD ได� ข�อความต�อไปนี้จะ
แสดงขึ้น

Error CD:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. ยืนยันว�าใส� CD เข�าไปอย�างถูกต�อง (ใส�ด�านที่มีฉลาก
หันขึ้น ฯลฯ)

. ยืนยันว�า CD ไม�งอ หรือ พับ และไม�มีรอย

. ยืนยัน ว�า แผ�น ดังกล�าว เป�น แผ�น CD ไม�ใช� DVD

. ยืนยันว�าในแผ�นมีไฟล�เพลง

Eject CD:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป�นการทำงานผิดปกติที่เกิดจากอุณหภูมิภายในเครื่องเล�น
สูงเกินไป นำแผ�น CD ออกมาโดยกดปุ�ม EJECT และรอ
สักครู� ก�อนใส� CD เข�าไป จะสามารถเล�น CD ได� เม่ือ
อุณหภูมิของเครื่องเล�นกลับไปเป�นปกติ

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus)
GUID-6095AB95-33F5-4AC4-A61E-EFB660182837

คำเตือน:

ห�ามเสียบ ถอดหรือให�อุปกรณ� USB ทำงานขณะ
ขับข่ี เพราะทำให� เสียสมาธิ จนทำให�สูญเสียการ
ควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB ลงในช�องเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ� USB ที่เอียง หรือกลับข�างลง
ในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบเสียหายได� ต�อง
แน�ใจว�า เสียบอุปกรณ� USB ลงในช�อง เสียบ
อุปกรณ� USBอย�างถูกต�อง (อุปกรณ� USB บาง
ชนิด อาจมีเคร่ืองหมาย เพ่ือแสดงด�านที่
เสียบ) ให�แน�ใจว�าสัญลักษณ�หันถูกทางก�อนจะ
เสียบอุปกรณ�)

. ห�ามดึงฝาครอบช�องเสียบ USB (ถ�ามี ติดต้ัง)
ขณะที่ ดึง อ ุปกรณ� USB ออกจากช�อง เสียบ
เพราะอาจทำให�ช�องเสียบและฝาครอบเสียหาย
ได�

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ ดึงสายเคเบิ้�ลอาจทำให�ช�องเสียบ
เป�นอันตราย

รถยนต�ไม�มีอุปกรณ� USB ติดต้ังอยู�ภายใน ให�ซื้ออุปกรณ�
USB แยกต�างหากตามความจำเป�น

ระบบนี้ไม�สามารถฟอร�แมตอุปกรณ� USB ได� เพื่อฟอร�แมต
อุปกรณ� USB ให�ใช�เครื่องคอมพิวเตอร�

ในบางรัฐ/พ้ืนท่ีอุปกรณ� USB สำหรับเบาะน่ังด�านหน�าจะ
เล�นเฉพาะเสียง แต�ไม�แสดงรูปเนื่องจากข�อบังคับ แม�ว�า
รถยนต�จะจอดอยู�

ระบบนี้รองรับอุปกรณ�ความจำ USB หลายชนิด ฮาร�ดดิสก�
แบบ USB และเครื่องเล�น iPod ระบบอาจไม�รองรับอุปกรณ�
USB บางอย�าง

. อุปกรณ� USB ที่ถูกแบ�งไดร�ฟ (พาร�ติชั่น) อาจเล�นไม�
ได�อย�างถูกต�อง

Condition:
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. อักขระบางแบบในภาษาอื่น (จีน ญ่ีปุ�น ฯลฯ) อาจ
แสดงขึ้นไม�ถูกต�องบนหน�าจอ แนะนำให�ใช�อักขระ
ภาษาอังกฤษกับอุปกรณ� USB

ข�อสังเกตทั่วไปในการใช�งาน USB:

โปรดดูที่ข�อมูลเจ�าของผู�ผลิตตามการใช�ที่เหมาะสมและ
การดูแลอุปกรณ�

ข�อสังเกตสำหรับการใช�งาน iPod:

iPod เป�น เครื่องหมายการค�า ของ Apple Inc. ท่ี จด
ทะเบียนในอเมริกา และประเทศอื่นๆ

. 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�ใจเสมอว�า iPod ต�อเข�าอย�างถูกต�อง

. iPod nano (รุ�นแรก) อาจยังคงอยู�ในโหมดเร�งไป
ข�างหน�าหรือข�างหลัง ถ�าต�อเข�าขณะท่ีกำลังเล่ือน
เพลง ในกรณีนี้ ให�รีเซ็ต iPod

. iPod nano (รุ�นท่ีสอง) จะยังเร�งไปข�างหน�าหรือข�าง
ห ลั ง ถ� า ถอด ออก ขณะ ที่ ก ำ ลั ง เ ลื่ อ น เพลง

. ชื่อเพลงอาจขึ้นมาผิด เมื่อเปลี่ยนโหมดเล�นเพลงขณะ
ที่ใช� iPod nano (รุ�นที่สอง)

. หนังสือเสียงอาจไม�เล�นตามลำดับที่แสดงอยู�บน iPod

. ไฟล�วีดีโอขนาดใหญ�จะทำให� iPod ตอบสนองช�า
หน�าจอของรถยนต�อาจดับไปพักหน่ึง แต�จะกลับมา
หลังจากผ�านไปสักครู�

. ถ�า iPod เลือกไฟล�วีดีโอขนาดใหญ�โดยอัตโนมัติขณะ
ท่ีอยู�ในโหมด shuffle หน�าจอของรถยนต�อาจดับไป
พัก หนึ่ ง แต� จะ กลับ มา หลัง จาก ผ�าน ไป สัก คร ู�

ซีดี (CD)/อุปกรณ� USB ที่มี MP3/WMA/AAC
F15-A-101214-7A0ACDFA-C04E-42CB-9B84-5FEFDC66A091

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

. MP3 — MP3 ย�อมาจาก Moving Pictures Experts
Group Audio Layer 3 MP3 เป�นนามสกุลไฟล�เสียง
บีบอัดท่ีเป�นท่ีรู�จักมากท่ีสุด นามสกุลนี้จะมีคุณภาพ
เสียงท่ีใกล�เคียงกับ “คุณภาพเสียงจาก CD” แต�มี
ขนาดเล็กเม่ือเทียบกับไฟล�เสียงธรรมดา การแปลง
ไฟล� เสียงธรรมดาเป�น MP3 จาก CD สามารถลด
ขนาดลงได�เป�นอัตราส�วน 10:1 (แซมปล้ิง: 44.1
kHz, บิทเรท: 128 kbps) โดยไม�รู�สึกว�าคุณภาพ
แตกต�างกัน การ บีบอัดแบบ MP3 จะนำส�วนของ
สัญญาณเสียงท่ีซ้ำซ�อน และไม�เกี่ยวข�องท่ีหูของ
มนุษย�ไม�ได�ยินออกไป

. WMA — Windows Media Audio (WMA) เป�น
นามสกุลไฟล�เสียงบีบอัดท่ี Microsoft สร�างขึ้นเพ่ือ
เป�นทางเลือกแทน MP3 ตัวเข�ารหัส/ถอดรหัสของ
WMA สามารถบีบอัดไฟล�ได�มากกว�า ตัวเข�ารหัส/
ถอดรหัสของ MP3 ทำให� สามารถ เก็บไฟล� เสียง
ดิจิตอลได�มากว�าในปริมาณความจุที่เท�ากัน เมื่อเทียบ
กับ MP3 ที่มีคุณภาพเท�ากัน

. AAC (ถ�าติดตั้ง) — Advanced Audio Coding (AAC)
คือรูปแบบไฟล�เสียงที่ถูกบีบอัด AAC สามารถบีบอัด
ไฟล�ได�มากกว�า MP3 และสามารถทำให�การสร�างไฟล�
เพลงและจัดเก็บเพลงมีคุณภาพเทียบเท�ากับ MP3

. บิทเรท (Bit Rate) — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต�อ
วินาที ที่ ใช� ใน ไฟล� เสียง แบบ ดิจิตอล ขนาดและ
คุณภาพของไฟล�เสียงดิจิตอลจะตัดสินจากบิทเรทท่ี
ใช�เมื่อเข�ารหัสไฟล�

. แซมปลิ้งความถี่ (Sampling frequency) — แอัตราที่
ตัวอย�างของสัญญาณถูกเปล่ียนจากอนาล็อกเป�น

ดิจิตอล (การแปลง A/D) ต�อวินาที
. มัลติเซสช่ัน (Multisession) — มัลติเซสช่ัน คือ วิธี

การเขียนข�อมูลลงบนแผ�น การเขียนข�อมูลลงบนแผ�น
1 ครั้ง เรียกว�า ซิงเก้ิลเซสช่ัน (single session) และ
การเขียนมากกว�า 1 ครั้ง เรียกว�า มัลติเซสชั่น

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA เป�นส�วนหนึ่ง
ของไฟล�ที่เข�ารหัส MP3 หรือ WMA ซึ่งจะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล�เพลงดิจิตอล เช�น ช่ือเพลง
ชื่อนักร�อง ชื่ออัลบั้ม บิทเรทที่เข�ารหัส ความยาวของ
เพลง ฯลฯ ข�อมูลแท็ก ID3 จะแสดงขึ้นบนบรรทัดท่ี
แสดงอัลบั้ม/นักร�อง/ชื่อเพลงบนหน�าจอ

* W i n d ow s ® แ ล ะ W i n d ow s M e d i a ® เ ป� น
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค� า จ ด ท ะ เ บี ย น แ ล ะ / ห รื อ
เคร่ืองหมายการค�าของ Microsoft Corporation ใน
สหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่นๆ

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-7

Condition:
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4-8 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ลำดับการเล�น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SAA2494

ลำดับการเล�นของ CD ที่มี MP3 หรือ WMA จะเป�นดังภาพ
ด�านบน

. ชื่อของโฟลเดอร�ที่ไม�มีไฟล� MP3/WMA จะไม�แสดง
ขึ้นบนหน�าจอ

. ถ�ามีไฟล�อยู� ท่ีโฟล�เดอร�บนสุดของแผ�น “Root” จะ
แสดงขึ้น

. ลำดับการเล�นจะเป�นไปตามลำดับที่ไฟล�ถูกเขียนลงใน
แผ�นด�วยโปรแกรมเขียนแผ�น ดังน้ัน ไฟล�อาจไม�เล�น
ตามลำดับที่ต�องการ

Condition:
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วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อาการป�ญหา สาเหตุ และวิธีแก�ไข

ไม�สามารถเล�นได�

ตรวจสอบว�าใส�แผ�นเข�าไปถูกต�องหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�นซีดีไม�มีรอยขีดข�วนหรือสกปรก

ตรวจสอบว�ามีการควบแน�นภายในเครื่องเล�นหรือไม� ถ�ามี ให�รอจนกระทั่งความควบแน�นหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก�อนใช�งานเครื่องเล�น

ถ�าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย�างผิดปกติ เครื่องเล�นซีดีจะเล�นอย�างถูกต�องหลังจากกลับสู�อุณหภูมิปกติ

ถ�ามีการผสมของไฟล�ซีดีเพลง (ข�อมูล CD-DA) และไฟล� MP3/WMA บนแผ�นซีดี เครื่องจะเล�นเพียงไฟล�ซีดีเพลง (ข�อมูล CD-DA) เท�านั้น

ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่ไม�ใช�นามสกุล “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” หรือ “.wma” ได� นอกจากนี้ รหัสตัวอักษรและหมายเลขของตัวอักษรสำหรับ
ชื่อโฟลเดอร� และชื่อไฟล�ควรเป�นไปตามค�าจำเพาะ

ตรวจสอบว�ากระบวนการสุดท�าย เช�น การป�ดเซสชัน และป�ดดิสก�สำหรับดิสก� เสร็จสิ้นหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�นถูกป�องกันจากลิขสิทธิ์หรือไม�

คุณภาพเสียงต่ำ
ตรวจสอบว�าแผ�นมีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�

บิตเรทอาจต่ำเกินไป

ใช�เวลาค�อนข�างนานก�อนที่เพลงจะเริ่ม
เล�น

ถ�ามีหลายโฟลเดอร�หรือระดับไฟล� MP3/WMA บนดิสก�มาก หรือถ�าเป�นแผ�นดิสก�ที่เขียนซ้ำได� (multisession) บางครั้งอาจต�องใช�เวลาก�อนที่
เพลงจะเริ่มเล�น

ดนตรีถูกตัดออกหรือข�ามไป
ซอฟต�แวร�เขียนแผ�นและฮาร�ดแวร�ที่ใช�ร�วมกันอาจไม�ตรงกัน หรือความเร็วในการเขียน, ความลึกในการเขียน, ความกว�างในการเขียน และอื่นๆ
อาจไม�ตรงกับค�าจำเพาะ ลองใช�ความเร็วในการเขียนแผ�นที่ช�าที่สุด

ข�ามไฟล�ที่มีบิตเรทสูง การข�ามอาจเกิดขึ้นได� หากข�อมูลมีปริมาณมาก เช�น ข�อมูลดังกล�าวเป�นข�อมูลบิตเรทสูง

เลื่อนไปที่เพลงถัดไปทันทีเมื่อเล�น
เมื่อไฟล�ที่ไม�ใช�-MP3/WMA ถูกเปลี่ยนนามสกุลไฟล�เป�น .MP3, .WMA, .mp3 หรือ .wma หรือเมื่อเล�นเพลงที่ป�องกันการทำสำเนา เครื่อง
เล�นจะเงียบเสียงประมาณ 5 วินาที ก�อนที่เครื่องเล�นจะข�ามไปยังเพลงต�อไป

เพลงไม�เล�นเพลย�แบ็คตามลำดับที่
ต�องการ

ลำดับการเล�นเพลย�แบ็คเรียงตามลำดับไฟล�ที่ซอฟท�แวร�เขียนลงไป ดังนั้น ไฟล�จะไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ
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4-10 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

เสาอากาศ
F15-A-101214-5594B0A7-2298-4DAF-B984-1C023A577F5E

SAA1834

แบบ A
องศาของเสาสามาารถเปลี่ยนได�ตาม เสาประเภท A

SAA2102

แบบ B

การถอดเสาอากาศ
F15-A-101214-AF071DE0-A955-4539-B053-F5E8A4F3C594

สามารถถอดเสาอากาศออกได� ถ�าจำเป�น

จับฐานบนเสาอากาศ และถอดออกโดยหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา

เพ่ือติดต้ังเสาอากาศ หมุนเสาอากาศตามเข็มนาฬิกาเพ่ือ
ขันให�แน�น

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�าพับลง (สำหรับประเภท A) หรือถอด
เสาอากาศก�อนรถจะเข�าไปในอู�ที่ มี เพดานต่ำ

. ให�แน�ใจว�าถอดเสาอากาศออกก�อนนำรถยนต�
เข�าไปในเครื่องล�างรถอัตโนมัติ

. ให�แน�ใจว�าเสาอากาศพับลง (สำหรับประเภท A)
หรือถอดก�อนคลุมรถด�วย

สวิตช�ที่พวงมาลัยสำหรับการควบคุม
เครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง)

F15-A-101214-A701FA97-6C05-4EAB-AF9C-02697683BB77

SAA3641

1. สวิตช�เลือกแหล�งที่มา
2. สวิตช�เปลี่ยนคลื่น
3. สวิตช�ควบคุมระดับเสียง

สามารถทำงานได� โดยใช�สวิตช�ควบคุมบนพวงมาลัย

สวิตช�เลือกแหล�งที่มา
F15-A-101214-53AA4F76-33A4-419C-B5BA-2F94140B19F5

กดสวิตช�เลือกโหมดเพื่อเล�นจากโหมดที่มีอยู�

สวิตช�ควบคุมระดับเสียง
F15-A-101214-F56809A8-2905-4D5D-A781-8B1AC99B5DB1

ลดหรือเพิ่มเสียงโดยการกดปุ�มสวิตช�ควบคุมระดับเสียงขึ้น
หรือลง

สวิตช�เปลี่ยนคลื่น
F15-A-101214-5B8BB1F1-2B26-4F21-BAB3-35A7F4422394

การเปลี่ยนหน�วยความจำ (วิทยุ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช�เปล่ียนคล่ืนเป�นเวลาน�อยกว�า 1.5 วินาที เพ่ือ
เปลี่ยนเป�นสถานีวิทยุก�อนหน�าหรือหลัง

Condition:
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ปุ�มค�นหาคลื่น (วิทยุ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช�เปล่ียนคลื่นเป�นเวลานานกว�า 1.5 วินาที เพ่ือ
เปลี่ยนเป�นสถานีวิทยุก�อนหน�าหรือหลัง

APS (ค�นหารายการอัตโนมัติ) FF, APS REW (CD):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช�เปล่ียนคล่ืนเป�นเวลาน�อยกว�า 1.5 วินาที เพ่ือ
กลับไปยังช�วงเร่ิมต�นของรายการป�จจุบัน หรือข�ามไปยัง
รายการถัดไป กดหลายๆ ครั้งเพื่อข�ามกลับไปรายการก�อน
หน�า หรือข�ามผ�านรายการป�จจุบัน

การดูแลรักษาและทำความสะอาด CD
GUID-A16CBDB8-8012-4BCD-AC91-4E897C27D14B

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

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal
Serial Bus)

GUID-D7E7E4AC-8F87-46A6-B0A8-CF662D8A68E3

SAA3444

ช�อง เสียบ USB จะ อย ู� ที่ ส�วน ล�าง ของ แผง หน�า ป�ด

โปรดดูที่ข�อมูลเจ�าของผู�ผลิตตามการใช�ที่เหมาะสมและ
การดูแลอุปกรณ�

คำเตือน:

ห�ามเสียบ ถอดหรือให�อุปกรณ� USB ทำงานขณะ
ขับข่ี เพราะทำให� เสียสมาธิ จนทำให�สูญเสียการ
ควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB ลงในช�องเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ� USB ที่เอียง หรือกลับข�างลง
ในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบเสียหายได� ให�
แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบอย�าง

ถูกต�อง

. ห�ามดึงฝาครอบช�องเสียบ USB (ถ�ามี ติดต้ัง)
ขณะที่ ดึง อ ุปกรณ� USB ออกจากช�อง เสียบ
เพราะอาจทำให�ช�องเสียบและฝาครอบเสียหาย
ได�

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ ดึงสายเคเบิ้�ลอาจทำให�ช�องเสียบ
เป�นอันตราย

แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม AUX
GUID-DFC38F53-4DD7-4525-ABEB-DDAF6E238492

JVH0370X

แจ็ก เสียบอ ุปกรณ� เสริม AUX จะ อย ู� ท่ี ส�วน ล�าง ของ
แผงหน�าป�ด 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 ซ้ำจนกว�าโหมด AUX จะขึ้น เพื่อเล�นอุปกรณ�
ที่รองรับ เมื่อเสียบเข�าที่แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม AUX แล�ว

นิสสันแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
เสียบอุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเคร่ืองเสียง เพลงอาจ
เล�นไม�เป�นปกติ เมื่อใช�สายแบบโมโน
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4-12 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

คำเตือน:

ไม�ให�สายเคเบิ้ลหรืออุปกรณ�ภายนอกเชื่อมต�อกับขั้ว
AUX เพื่อมีผลต�อการขับรถของท�าน

หมายเหตุ:
. ตามอุปกรณ�ภายนอก โปรดสังเกตว�าระดับเสียง

จะดังกว�าหรือ เบากว�าของอุปกรณ�ภายนอก
. เม่ือ AUX สัมผัสปล๊ักของสายเคเบ้ิลข้ัวต�อ อาจ

จะได�ยินเสียงรบกวน
. อุปกรณ�ภายนอกที่เชื่อมต�อไม�สามารถทำงานได�

กับระบบเครื่องเสียงหลัก สามารถปรับระดับเสียง
และคุณภาพเสียง

. ช่ือเพลงในอุปกรณ�ภายนอกไม�สามารถปรับได�
บนจอแสดงผลเครื่องเสียง

. สำหรับแหล�งจ�ายไฟของอุปกรณ�ภายนอก ใช�
แบตเตอร่ี พิ เศษ ไม� สามารถ ชาร�จ อ ุปกรณ�
ภายนอกได�ด�วย ข้ัว AUX อาจจะได�ยิน เสียง
รบกวนถ�า CD วิทยุ อ่ืนๆ ทำงานในระหว�างที่
ชาร�จ แบตเตอรี่ ด� วย หลอด ไฟ ของ รถยนต�

Condition:
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5 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่
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5-2 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

F15-A-101214-41CA11C8-A71B-431A-9816-BFD8BE3B85AC

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

. ไม�ควรขับรถด�วยความเร็วคงที่เป�นระยะเวลานานไม�ว�า
จะเร็วหรือช�า

. ไม�ควรให�เครื่องยนต�ทำงานเกิน 4,000 รอบ/นาที

. ไม�ควรเร�งเครื่องยนต�จนถึงความเร็วรอบสูงสุดในแต�ละ
เกียร�

. ไม�ควรออกตัวอย�างรวดเร็ว

. ควรหลีกเล่ียงการ เหยียบเบรกอย�างรุนแรงยกเว�น
เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

F15-A-101214-E8B3C646-A778-4313-AF16-0B6BA360E60C

คำเตือน:

ลักษณะการขับเคล่ือนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย�าง
เห็นได�ชัด ถ�ามีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและ
การกระจายน้ำหนักรวมไปถึงการเพ่ิมอุปกรณ�เสริม
(ข�อต�อรถพ�วง แร็คหลังคา ฯลฯ) ท�านต�องปรับเปลี่ยน
ร ู ป แบบ ของ การ ขับ และ ความ เ ร็ ว ที่ ใช� ตาม
สภาพแวดล�อม โดย เฉพาะ เม่ือบรรทุกของหนัก
จ ำ เ ป� น ต� อ ง ล ด ค ว า ม เ ร็ ว ล ง ใ ห� พ อ เ ห ม า ะ

. ให�แน�ใจว�าบริเวณรอบรถไม�มีสิ่งกีดขวาง

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด�วยตาเปล�า วัด
และตรวจสอบว�าแรง ดันลมยางเหมาะสมหรือไม�

. ตรวจสอบว�ากระจกทุกบานและไฟทุกดวงสะอาด

. ปรับตำแหน�งเบาะนั่งและที่พิงศีรษะ

. ปรับตำแหน�งกระจกมองหลังและกระจกมองข�าง

. คาดเข็มขัด นิรภัยทั้งคนขับและผู� โดยสารทั้งหมด

. ตรวจสอบว�าประตูทุกบานป�ดสนิท

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต�างๆ เมื่อสวิตช�จุด
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

. รายการท่ีต�องบำรุงรักษาในบทท่ี “8 การซ�อมบำรุง
และการดูแลรักษาด�วยตนเอง” ควรทำการตรวจสอบ
เป�นระยะ

F15-A-101214-31CD6104-0310-4DC0-AF37-02F08BEF2110

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู� อ่ืนไว�ในรถตามลำพัง และไม�ควรปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจ
ไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บ
โดยไม�ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจ เกิด อันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว� ได�

. มัดสัมภาระทุกช้ินให�แน�นหนา เพ่ือป�องกันการ
เล่ือนหรือเคลื่อนท่ี ห�ามวางสัมภาระให�สูงกว�า
พนักพิงหลัง ในการหยุดรถอย�างกะทันหันหรือ
การชน ผู�โดยสารอาจได�รับบาดเจ็บจากสัมภาระ
ที่ ไม� ได� จัด เก็บอย�าง เรียบร�อยและแน�นหนา

หมายเหตุ:

ในช�วงสองสามเดือนแรกหลังจากซื้อรถใหม� หาก
ท�านได�กลิ่นสารประกอบอินทรีย�ที่ระเหยได� (VOCs)
ภายในรถ ให�ระบายอากาศภายในห�องโดยสาร เป�ด
หน�าต�างทั้งหมดก�อนเข�าสู� รถหรือขณะอยู� ในรถ
นอกจากนี้ เม่ืออุณหภูมิในห�องผู�โดยสารสูงข้ึน หรือ
เม่ือจอดรถกลางแจ�ง เป�น เวลานาน ให�ป�ด โหมด
การหมุนเวียนอากาศภายในของเครื่องปรับอากาศ
และ/หรือเป�ดหน�าต�างเพื่อให�อากาศภายนอกไหลเข�า
มายังห�องผู�โดยสาร

ระยะรันอิน ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และ
ขับขี่

Condition:
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ก�าซไอเสีย (คาร�บอนมอนนอกไซด�)
F15-A-101214-FF415DD8-A3E6-4538-B550-ED73193BFA0D

คำเตือน:

. ห�ามหายใจสูดเอาก�าซไอเสียเข�าไปเน่ืองจากมี
คาร�บอนมอนนอกไซด� ซ่ึงไม�มีสีและไม�มีกล่ิน
คาร�บอนมอนนอกไซด�เป�นอันตราย อาจทำให�
สลบโดยไม�รู�ตัวหรือเสียชีวิตได�

. ถ�าสงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในรถ ให�ขับรถโดยเป�ด
กระจก หน�าต�าง ท ุก บาน และ นำ รถ เข�าไป
ตรวจสอบทันที

. ห�ามให�เคร่ืองยนต�ทำงานในพ้ืนท่ีป�ดที่ไม�มีการ
ระบายอากาศ เช�น โรงรถ

. ห�ามจอดรถโดยท่ีเครื่องยนต�ทำงานอยู�เป�นระยะ
เวลานาน

. ป�ดประตูท�ายทุกครั้งเมื่อขับรถ ไม�เช�นนั้น ก�าซ
ไอเสียอาจไหลเข�ามาในห�องโดยสาร ถ�าจำเป�น
ต�องขับรถโดยเป�ดประตูท�าย ให�ทำตามข�อควร
ระวังเหล�านี้:

— เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

— ป�ดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และตั้ง
ความเ ร็ว พัดลม ไป ที่ ร ะดับ ส ู งส ุด เ พ่ือ
หมุนเวียนอากาศ

. ถ�าต�องเช่ือมต�อสายไฟหรือสายเคเบ้ิลไปยังรถ
พ�วงโดยผ�านซีลของประตูท�ายหรือตัวถัง ให�
ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตเพื่อป�องกันไม�ให�
คาร�บอน มอน นอก ไซด� เข� า มา ใน รถยนต�

. ถ�ามีติดตั้งอุปกรณ�เสริมตัวถังหรืออุปกรณ�อื่นเพิ่ม
เติม เพื่อกิจกรรมสันทนาการหรือใช�งานด�านอื่นๆ
ให�ทำตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อป�องกันไม�ให�

คาร�บอนมอนนอกไซด�ไหลเข�ามาในรถ (เคร่ือง
ใช�ไฟฟ�าในรถเพื่อสันทนาการ เช�น เตาอบ, ตู�
เย็น, เคร่ืองทำความร�อน, ฯลฯ จะสร�างคาร�บอน
มอนนอกไซด�ด�วย)

. ควรให�ช�างผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

— รถของท�านถูกยกขึ้นในขณะที่เข�ารับ
การบริการ

— ท�านสงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในห�องโดยสาร

— ท�านได�ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลง
ไป

— ได�รับอุบัติเหตุที่ทำให�ระบบไอเสีย ใต�ท�องรถ
หรือด�านหลังของรถได� รับความเสียหาย

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
F15-A-101214-8BE2416E-1724-4A2B-858D-F590C9D3C8F1

คำเตือน:

. ก�าซไอเสียและระบบไอเสียจะร�อนมาก ให�คน,
สัตว� หรือวัตถุไวไฟอยู�ห�างจากส�วนประกอบของ
ระบบไอเสีย

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น
หญ�าแห�ง, เศษกระดาษ หรือเศษผ�า เน่ืองจาก
อาจติดไฟและทำให�ไฟไหม�ได�

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง เป�นอุปกรณ�ควบคุมมลพิษ
ท่ีติดต้ังในระบบไอเสีย ก�าซไอเสียในเครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทางจะถูกเผาไหม�ในอุณหภูมิสูง เพื่อช�วยลดสาร
พิษ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันเบนซินที่ มีสารตะก่ัว (โปรดดูที่
“น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความ
จุที่แนะนำ” (หน�า 9-2)) เขม�าสะสมจากน้ำมันที่
มีสารตะก่ัวจะทำให�ประสิทธิภาพการลดสารพิษ
ของเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางลดลงอย�าง
มาก และ/หรือทำให�เครื่องฟอกไอเสียแบบสาม
ทางเสียหายได�

. 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�ชัดหรือมีสภาวะทำงานที่ผิดปกติอื่นๆ
นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน
ทันที

. หลีกเลี่ยงการขับรถที่ เหลือน้ำมันเช้ือเพลิงใน
ระดับต่ำมาก เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำให�
เครื่องยนต� จ ุด ระเบิด ไม� ครบสูบ ซ่ึง จะทำให�
เค ร่ือง ฟอก ไอ เสีย แบบ สาม ทาง เ สีย หาย

. ห�ามเร�งเครื่องยนต�ขณะที่กำลังอุ�นเครื่อง

. ห�ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-3

Condition:
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5-4 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

F15-A-101214-365EE49C-5FF9-4447-845A-3881038C5420

การขับรถให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเป�นส่ิงจำเป�น
สำหรับการควบคุมความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ของท�าน คนขับควรจะรู�วิธีการขับขี่ในสภาพแวดล�อมต�างๆ
ได�ดีที่สุด

ช�วงสตาร�ทในขณะที่เครื่องยนต�ยังเย็นอยู�
F15-A-101214-B89C453D-A996-4A1A-A896-4FC3520E6BFC

เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่เครื่องเย็น เครื่องยนต�จะใช�
ความเร็วรอบท่ีสูงกว�าปกติในช�วงอุ�นเครื่อง ทำให�ต�องใช�
ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

น้ำหนักบรรทุก
F15-A-101214-C663B3F6-8EAA-46C6-9228-B3141F69D6D3

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ� อ่ืน (อุปกรณ�ข�อต�อพ�วง ที่ รองรับสัมภาระบน
หลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคลื่อนของรถอย�าง
เห็นได�ชัด ท�านต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและ
ความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ
F15-A-101214-3DDDCE8B-46F7-4220-938D-F02C21034A4A

. หลีก เล่ียงการ เร�งความเร็วหรือหยุด รถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล� รถคันข�างหน�ามาก เกินไป

เมื่อมีน้ำขังบนพ้ืนถนนท่ีมีแอ�งน้ำ ธารน้ำเล็กๆ ฯลฯ ให�ลด
ความเร็วเพ่ือป�องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให�รถล่ืนไถล
และไม�สามารถบังคับควบคุมได� ถ�าใช�ยางที่สึกหรอมากจะ
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด�วย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
F15-A-101214-3939347B-E446-4695-87D1-257AFA202DC2

. ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง

. หลีก เล่ียงการ เร�งความเร็วหรือหยุด รถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล� รถคันข�างหน�ามาก เกินไป

F15-A-101214-8D8CC42A-9474-401D-AE63-E7B674B40563

ข�อควรระวังในการใช�งานปุ�มกดสวิตช�
กุญแจ

F15-A-101214-13562CA9-9E1B-4EA6-B476-DA4BA15F7D32

คำเตือน:

อย�าใช�งานปุ�มกดสวิตช�กุญแจ ขณะที่ขับรถนอกจาก
ในเหตุฉุกเฉิน (เครื่องยนต�จะดับเมื่อกดปุ�มกดสวิตช�
กุญแจ 3 คร้ังติดต�อกัน หรือกดปุ�มกดสวิตช�กุญแจ
ค�างไว�นานกว�า 2 วินาที) พวงมาลัยจะล็อก (ถ�ามี
ติดตั้ง) และไม�สามารถบังคับควบคุมรถได� ซึ่งอาจ
ทำให� เกิดความเสียหายต�อรถยนต�หรือการได�รับ
บาดเจ็บทางร�างกายอย�างรุนแรง

ก�อนใช�งานสวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด ให�แน�ใจว�าได�เลื่อนคัน
เกียร� ไป ท่ี ตำแหน� ง “P” (จอด) (ร ุ� น เ กียร� CVT)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
F15-A-101214-771FA3AD-C30C-4693-98E4-B9AE610D746B

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�งานสวิตช�กุญแจได�โดย
ไม�ต�องนำกุญแจออกมาจากกระเป�า สิ่งแวดล�อมและ/หรือ
สภาพในการใช�งานอาจจะมีผลกระทบต�อการทำงานของ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:

. ให� แน�ใจว�ามีก ุญแจ อัจฉริยะติดตัว เมื่อ ใช� รถ

. ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือท�านไม�ได�อยู�
ในรถ

. ถ�าแบตเตอร่ีรถยนต�ไฟหมด สวิตช�กุญแจจะไม�
สามารถเปล่ียนจากตำแหน�ง “LOCK” และถ�า
พวงมาลัยล็อกอยู� (ถ�ามีติดตั้ง) จะไม�สามารถใช�
งานได� ให�เปล่ียนแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด (โปรดดู

สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่ สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด (รุ�นที่มีกุญแจ
อัจฉริยะ)

Condition:
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ที่ “การพ�วงสตาร�ท” (หน�า 6-5))

ระยะการใช�งาน
F15-A-101214-80A44E43-0A1B-4ABB-A7E6-BD571734D53C

SSD0436

กุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ได� เม่ือ
กุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในระยะการทำงานท่ีกำหนดเท�าน้ัน
①

เม่ือแบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะ ใกล� จะหมด หรือมี
คลื่นวิทยุที่แรงใกล�บริเวณใช�งาน ระยะทำงานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจจะทำงานไม�ถูกต�อง

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู� ในระยะทำงาน คนท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะ ติดตัวก็ สามารถกดสวิตช�ก ุญแจ เพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�ได�

. บริเวณห�องเก็บสัมภาระจะไม�รวมอยู�ในระยะทำงาน
แต�กุญแจอัจฉริยะอาจจะทำงานได�

. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผงหน�าป�ด, ภายในกล�อง
เก็บ ของ, ช�อง ใส� ของ ท่ี ประต ู ห รือ 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

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT)
F15-A-101214-59131ECE-A47C-4849-A212-5FF7051D7462

ล็อกสวิตช�กุญแจได�รับการออกแบบเพื่อไม�ให�เปลี่ยนสวิตช�
กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได� จนกว�าจะเลื่อนคันเกียร�
ไปที่ ตำแหน�ง “P” (จอด) เมื่อ กดสวิตช� ก ุญแจไป ท่ี
ตำแหน�ง “OFF” ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง “P”
(จอด)

เมื่อไม�สามารถบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�:

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

2. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

3. เป�ดประตู สวิตช�กุญแจจะเปล่ียนไปอยู� ท่ีตำแหน�ง
“LOCK”

ถ�าสวิตช�กุญแจถูกเปล่ียนไปที่ตำแหน�ง “LOCK” คันเกียร�
จะไม�สามารถเล่ือนออกจากตำแหน�ง “P” (จอด) ได� คัน
เกียร�จะเลื่อนได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” และ
เหยียบแป�นเบรกไว�

ล็อกพวงมาลัย (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-E0563F6E-C5FD-4C6A-83D7-9D4CAE048AA9

สวิตช�กุญแจมีอุปกรณ�ล็อกพวงมาลัยป�องกันขโมย

การล็อกพวงมาลัย
F15-A-101214-1990FCB9-1E45-4067-9185-B54F65489D5D

1. กดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “OFF” ซ่ึงไฟแสดง
ตำแหน�งสวิตช�กุญแจจะไม�สว�างขึ้น

2. เป�ดหรือป�ดประตู สวิตช� ก ุญแจจะ เปลี่ยนไปเป�น
ตำแหน�ง “LOCK”

3. หมุนวงพวงมาลัยไปทางซ�ายหรือขวา 1/6 รอบจาก
ตำแหน�งล�อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
F15-A-101214-836CAB5B-2A97-4D4D-BA13-0D61A7DEAB3B

กดสวิตช�กุญแจ แล�วพวงมาลัยจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:

. ถ�าแบตเตอร่ีรถยนต�ไฟหมด ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ
จะไม�สามารถเปลี่ยนจากตำแหน�ง “LOCK” ได�

. ถ�าตำแหน�งสวิตช�กุญแจไม�เปล่ียนจากตำแหน�ง
“LOCK” กดสวิตช�กุญแจอีกครั้ง ขณะที่หมุน
พวงมาลัยไปทางขวาและทางซ�าย เล็กน�อย

ตำแหน�งสวิตช�กุญแจ
F15-A-101214-78788975-EF20-4EEC-9BD9-C8FD1F38789B

SSD0859

เมื่อกดสวิตช�กุญแจโดยที่ไม�ได�เหยียบแป�นเบรก (รุ�นเกียร�
CVT) ตำแหน�ง สวิตช� ก ุญแจ จะ เปลี่ยน ดัง ต�อ ไป น้ี :

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ACC”

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”

. กดสามครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “OFF”

. กดสี่ครั้งเพื่อกลับไปที่ “ACC”

. เป�ดหรือป�ดประตูบานใดบานหน่ึง เพื่อเปลี่ยนกลับไป
ท่ี ตำแหน�ง “LOCK” เมื่อ อย ู� ท่ี ตำแหน�ง “OFF”

ไฟแสดง Ⓐ บนสวิตช�กุญแจจะสว�างขึ้น เมื่อสวิตช�กุญแจ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-5

Condition:
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5-6 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC”หรือ “ON”

ตำแหน�ง LOCK
F15-A-101214-43425BBE-7F00-4ED4-A875-071702F2842A

สวิตช�กุญแจและล็อกพวงมาลัย (ถ�ามีติดต้ัง) จะสามารถ
ล็อกได�เมื่ออยู�ในตำแหน�งนี้เท�านั้น

สวิตช�กุญแจจะปลดล็อก เมื่ออยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” ขณะที่
พกกุญแจอัจฉริยะเอาไว�

ตำแหน�ง ACC
F15-A-101214-202F5141-00BE-47DC-B76C-7268FE6DC636

ท่ีตำแหน�งนี้อุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�โดยไม�สตาร�ท
เครื่องยนต�

ตำแหน�ง ON
F15-A-101214-9FF5AE68-135D-4D67-8BBC-43E8DC88123E

ที่ตำแหน�งนี้ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�
โดยไม�สตาร�ทเครื่องยนต�

ตำแหน�ง OFF
F15-A-101214-81EA9526-2AC3-4FF2-91B3-F3E0BFFFA02D

เครื่องยนต�จะดับแต�พวงมาลัยจะไม�ล็อก

คำเตือน:

สำหรับรุ�นที่ มีกลไกล็อกพวงมาลัย อย�ากดสวิตช�
กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF” ขณะขับขี่ พวงมาลัยอาจ
ล็อกและทำให�ไม�สามารถบังคับรถยนต�ได� ทำให�เกิด
ความเสียหายต�อรถยนต�หรือการได�รับบาดเจ็บทาง
ร�างกายอย�างรุนแรง

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ
“ON” และเครื่องยนต�ไม�ทำงานเป�นเวลานาน จะทำให�
ไฟแบตเตอรี่หมดได�

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
F15-A-101214-EC7BC919-57BA-4B13-9C48-52E1663770CA

SSD0860

ถ�าไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด หรือสภาพแวดล�อม
รบกวนการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ ให�สตาร�ท
เครื่องยนต�ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. รุ�นใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง
(CVT):

เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว�าง)

2. เหยียบแป�นเบรกจนสุด

3. แตะสวิตช�กุญแจด�วยกุญแจอัจฉริยะ ดังแสดงในภาพ
(เสียงเตือนจะดังขึ้น)

4. กดสวิตช�กุญแจขณะที่เหยียบเบรก ภายใน 10 วินาที
หลังจากได�ยินเสียงเตือน เครื่องยนต�จะสตาร�ทได�

หลังจากทำตามขั้นตอนที่ 3 แล�ว เมื่อกดสวิตช�กุญแจโดย
ไม�เหยียบแป�นเบรก สวิตช�กุญแจจะเปลี่ยนไปท่ีตำแหน�ง
“ACC”

หมายเหตุ:
. เม่ือสวิตช� ก ุญแจอยู� ที่ ตำแหน�ง “ACC” หรือ

“ON” หรือ เคร่ืองยนต�สตาร�ทโดยขั้นตอนข�าง
ต�น ไฟเตือนกุญแจอัจฉริยะอาจกะพริบขึ้นเป�นสี
เหลือง แม�ว�ากุญแจอัจฉริยะจะอยู�ภายในรถยนต�
ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ เพื่อหยุดการกะพริบ
ของไฟเตือน ให�แตะสวิตช�กุญแจด�วยกุญแจ
อัจฉริยะอีกครั้ง

. ถ�า ไฟเตือนระบบกุญแจ อัจฉริยะในมาตรวัด
กะพริบเป�นสีเขียว ให�เปลี่ยนแบตเตอรี่ให�เร็วที่สุด
เท�าที่จะเป�นไปได� (โปรดดูที่ “แบตเตอร่ี” (หน�า
8-14))

Condition:
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F15-A-101214-27686CF6-E6E5-4E98-9C0E-E33A1613D9C9

1. เข�าเบรกมือ

2. รุ�นใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง
(CVT):

เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว�าง)

มอเตอร�สตาร�ทได� รับการออกแบบให�ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�องเท�านั้น
ต�องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเม่ือใช�งานสวิตช�
กุญแจ

3. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON” เหยียบแป�นเบรก
(ร ุ�น เกียร� CVT) และกดสวิตช� ก ุญแจ เพ่ือสตาร�ท
เครื่องยนต�

เพื่อสตาร�ทเครื่องยนต� ทันที กดสวิตช�กุญแจและ
ปล�อย ขณะที่เหยียบแป�นเบรก (รุ�นเกียร� CVT) เมื่อ
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�งใดก็ได�

4. ถ�าเคร่ืองยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำ
อีก
. ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดยากในสภาพอากาศหนาว
จัด หรือเม่ือทำการรีสตาร�ท ให�เหยียบคันเร�งเล็ก
น�อย (ประมาณ 1/3 ของพื้นที่) เหยียบค�างไว�และ
สตาร�ทเครื่องยนต� ปล�อยคันเร�งเมื่อเครื่องยนต�
สตาร�ท

. ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดยากเน่ืองจากน้ำท�วม ให�
เหยียบ คัน เร�ง ลง จนถึง พ้ืนและ เหยียบค�าง ไว�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�ประมาณ 5 - 6 วินาที หลังจาก
สตาร�ท เครื่องยนต� ให� ปล�อย คัน เร�ง สตาร�ท
เครื่องยนต�โดยไม�เหยียบคันเร�งโดยบิดสวิตช�
ก ุญแจ ไป ท่ี START ปล�อย สวิตช� ก ุญแจ เมื่อ
เคร่ืองยนต�สตาร�ทติด ถ�าเคร่ืองยนต�สตาร�ทไม�ติด
ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก

ข�อควรระวัง:

. เม่ือเคร่ืองยนต�สตาร�ทติด ให�ปล�อยสวิตช�กุญแจ
ทันที

. ห�ามสตาร�ทเครื่องยนต�แช�นานเกินกว�า 15 วินาที
ต�อครั้ง ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�สวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” แล�วรอ 10 วินาที
ก�อนจะสตาร�ท เคร่ืองยนต�อีกครั้ง ไม� เช�น น้ัน
มอเตอร�สตาร�ทจะเสียหายได�

. ถ�าจำเป�นต�องสตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยการพ�วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและคำเตือนใน
บทที่ “6 เม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน” อย�างระมัดระวัง

5. ปล�อยให�เคร่ืองยนต�เดินเบาเป�นเวลาอย�างน�อย 30
วินาที หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต�เพื่ออุ�นเครื่อง ขับขี่
ท่ีความเร็วปานกลางเป�นระยะทางส้ันๆ ก�อน โดย
เฉพาะในสภาพอากาศหนาว

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยรถท้ิงไว�ตามลำพังในขณะอุ�นเคร่ืองยนต�

6. เพื่อดับเครื่องยนต� ให�เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) (รุ�น เกียร� CVT) เข�า เบรกมือและกดสวิตช�
กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

F15-A-101214-FC8DD999-532D-4255-B52B-8544BBF23419

การขับขี่ด�วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT)

F15-A-101214-CA3CA43B-2A6A-4E78-9419-61BAC1DDD7EF

ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง (CVT) ในรถ
ของท�านจะควบคุมด�วยอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือสร�างกำลัง
สูงสุดและทำงานได�อย�างราบรื่น

วิธีการที่แนะนำในการใช�เกียร�อัตโนมัติจะแสดงอยู�ในหน�านี้
ให�ทำตามวิธีการ เหล�านี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและ
ความเพลิดเพลินในการขับขี่

คำเตือน:

ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเม่ืออยู�บนถนนที่ลื่น
เนื่องจากอาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

ข�อควรระวัง:

. ความเร็วรอบเดินเบาขณะที่เครื่องยนต�เย็นจะสูง
ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวัง เป�น พิเศษ เมื่อ
เปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�งเดินหน�าหรือถอยหลัง
ในช�วงอุ�นเครื่อง

. หลีก เล่ียงการ เร�ง เครื่องขณะที่ รถยนต�หยุด
เนื่องจากอาจทำให�รถยนต�เคล่ือนท่ีโดยไม�ได�
ตั้งใจ

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ขณะที่
ขับขี่ ยกเว�นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อนคันเกียร�ไป
ที่ ตำแหน�ง “N” (ว�าง) อาจทำให� เกียร� เกิด
ความเสียหายรุนแรง

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล�น เนื่องจาก
อาจทำให�ระบบเกียร�เสียหายรุนแรง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-7

การสตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ) การขับขี่รถยนต�

Condition:



(118,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

5-8 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

. สตาร�ทรถยนต�ในตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว�าง) เครื่องยนต�จะไม�สตาร�ทในตำแหน�ง อ่ืน
หากสตาร�ทได� ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพ่ือ
ทำการตรวจสอบ

. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) แล�วเข�า
เ บ รก มื อ เ มื่ อ หย ุ ด รถ นิ่ ง เ ป� น เ วล า นาน

. ให�เครื่องยนต�อยู�ที่ความเร็วเดินเบา เม่ือเปล่ียน
เกียร�จากตำแหน�ง “N” (ว�าง) ไปยังตำแหน�งขับ
อื่นๆ

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห�ามใช�วิธีเลี้ยงคันเร�ง
เพ่ือไม� ให� รถยนต� ไหล ควร เหยียบแป�น เบรก
ตลอดในสถานการณ�นี้

การสตาร�ทรถยนต�
F15-A-101214-9E5839FD-C453-4C86-B658-6D40F7F1CF16

1. หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุดก�อน
เลื่ อน คัน เ กียร� ออก จาก ตำแหน� ง “P” (จอด)

2. เหยียบเบรกค�างไว�แล�วเล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
ขับขี่

3. ปลดเบรกมือ ปล�อยแป�นเบรก แล�วค�อยๆ ให�รถเคลื่อน
ออกไป

เกียร� CVT ได� รับการออกแบบให�ต�องเหยียบแป�น
เบรกก�อน จึง จะสามารถ เลื่อนคัน เกียร� ออกจาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ไปยังตำแหน�งขับข่ีอ่ืนได� เม่ือ
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
คันเกียร�จะไม�สามารถเล่ือนออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหน�งอื่นได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “LOCK” “OFF” หรือ “ACC” หรือถ�าดึง
กุญแจออก

ข�อควรระวัง:

. เหยียบแป�นเบรก - การเล่ือนคันเกียร�ไปยัง “D”
“L” “R” โดยไม� เหยียบแป�นเบรก จะทำให�รถ
ออกตัวช�า เม่ือ เคร่ืองยนต�ทำงาน ให�แน�ใจว�า
เหยียบแป�นเบรกจนสุดและรถหยุดนิ่งก�อนเล่ือน
คันเกียร�

. ตรวจสอบตำแหน�งเกียร�ให�แน�ใจ - ให�แน�ใจว�าคัน
เกียร� อยู� ในตำแหน�งที่ ต�องการ “D” “L” ใช�
สำหรับเดินหน�า และ “R” ใช�สำหรับถอยหลัง

. อุ�นเครื่องยนต� - เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่
เครื่องยนต�เย็น เครื่องยนต�จะใช�ความเร็วรอบเดิน
เบาที่สูงกว�าปกติ ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวัง
เป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

การเปลี่ยนเกียร�
F15-A-101214-22528BF3-29D9-403E-AE79-BEA15D2F63FE

SSD1171

: กดปุ�ม Ⓐ ขณะเหยียบแป�นเบรก

: กดปุ�ม Ⓐ

: เลื่อนคันเกียร�

คำเตือน:

. เข�าเบรกมือ ไว�ไม�ว�าคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งใดก็
ตามขณะที่เคร่ืองยนต�ไม�ทำงาน ไม�เช�นนั้น รถ
อาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม�ถึงหรือแล�นออกไป
ทำให� ได� รับ บาด เจ็บ ร�าย แรง หรือ ทรัพย�สิน
เสียหาย

. ถ�าไม�สามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ขณะเคร่ืองยนต�ทำงานและเหยียบ
เบรกแล�ว อาจเป�นไปได�ว�าไฟเบรกไม�ทำงาน ไฟ
เบรกท่ีไม�ทำงานน้ีอาจเป�นสาเหตุของอุบัติเหตุ
ซึ่ ง ทำให� ท� าน และ คน อ่ืน ได� รั บ บาด เ จ็บ

หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุด กดปุ�มที่
คันเกียร�ก�อนเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P” (จอด)

ถ�าสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ “ACC” ไม�ว�า
ด�วยเหตุผลใดก็ตามขณะท่ีคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งอื่นท่ี
ไม�ใช�ตำแหน�ง “P” (จอด) จะไม�สามารถเลื่อนสวิตช�กุญแจ
ไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�

ถ�าไม�สามารถเปลี่ยนสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK”
ได� ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เข�าเบรกมือ

2. เปลี่ยนสวิตช� ก ุญแจไป ยังตำแหน�ง “ON” โดยที่
เหยียบเบรกเท�าเอาไว�

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�ที่ตำแหน�ง “OFF”

Condition:
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P (จอด):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งน้ีเมื่อรถจอดหรือเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต� ให�
แน�ใจว�ารถยนต�จอดสนิท แล�ว เลื่อนคันเกียร� ไปที่
ตำแหน�ง “P” (จอด) เข�าเบรกมือ เมื่อจอดรถบนทาง
ลาดชัน ให�เหยียบเบรกเท�าก�อน เข�าเบรกมือ แล�วเลื่อนคัน
เกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

R (ถอยหลัง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งน้ีเพื่อถอยหลัง ให�แน�ใจว�ารถจอดสนิทก�อนท่ี
จะ เลื่ อน คัน เ กียร� ไป ยัง ตำแหน�ง “R” (ถอย หลัง)

N (ว�าง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป�นตำแหน�ง เกียร� ว�าง ไม�มีการ เข�า เกียร� เดินหน�าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต�สามารถสตาร�ทได�ในตำแหน�งน้ี อาจ
เลื่อน เกียร� ไป ยัง ตำแหน�ง “N” (ว�าง) แล�ว สตาร�ท
เ ค รื่ อ ง ย น ต� ที่ ดั บ ไ ป ขณ ะ ที่ ร ถ ก ำ ลั ง แ ล� น อ ย ู�

D (ขับ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถเดินหน�าปกติ

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

ใช�ตำแหน�งนี้เมื่อขับรถขึ้นเขาที่สูงชันหรือขับช�าๆ ผ�านหิมะ
ทรายหรือโคลนลึก หรือเพื่อใช�แรงหน�วงของเครื่องยนต�ใน
การขับลงเขาที่ลาดชันมากๆ

การปลดล็อกคันเกียร�
F15-A-101214-7F9F39D1-CCBB-4C10-990D-C12C1B7B40EB

SSD1172

ถ�าแบตเตอรี่มีไฟน�อยหรือไฟหมด คันเกียร�อาจจะไม�เลื่อน
จากตำแหน�ง “P” (จอด) แม�ว�าจะเหยียบแป�นเบรก และกด
ปุ�มบนคันเกียร�

เพื่อ เ ล่ือน คัน เกียร� ให� ปฎิ บั ติ ตาม ขั้น ตอน ต�อ ไป น้ี :

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”

2. เข�าเบรกมือ

3. กดปุ�มปลดล็อกคันเกียร�

4. กดปุ�มบนคันเกียร� และเล่ือนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง
“N” (ว�าง) ขณะที่กดปุ�มปลดล็อกเกียร�

เปล่ียนสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” เพื่อปลดล็อก
พวงมาลัย รถจะสามารถเคลื่อนย�ายไป ยังตำแหน�งที่
ต�องการได�

สำหรับรุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ: ถ�าไฟแบตเตอรี่หมด จะ
ไม�สามารถปลดล็อกพวงมาลัยได� อย�าเล่ือนรถขณะท่ี
พวงมาลัยล็อก

ถ�า ยังไม�สามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ได� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบเกียร� CVT ที่
ศูนย�บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

คำเตือน:

ถ�าไม�สามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ขณะเคร่ืองยนต�ทำงานและเหยียบเบรกแล�ว
อาจเป�นไปได�ว�าไฟเบรกไม�ทำงาน ไฟเบรกที่ ไม�
ทำงานนี้อาจเป�นสาเหตุของอุบัติเหตุ ซึ่งทำให�ท�าน
และคนอื่นได�รับบาดเจ็บ

สวิตช�โอเวอร�ไดรฟ� (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-161DA12F-AD1B-4C66-B85E-E57B792E856D

SSD1180

เพื่อเลือกตำแหน�งโอเวอร�ไดรฟ� “OFF” ให�กดสวิตช�โอ
เวอร�ไดรฟ�ขณะที่เกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “D” (ขับขี่) ไฟแสดง
โอเวอร�ไดรฟ� บนแผงหน�าป�ดสว�างข้ึน เพ่ือเลือก
ตำแหน�งโอเวอร�ไดรฟ� “ON” ให�กดสวิตช�โอเวอร�ไดรฟ�อีก
ครั้ง ไฟแสดงโอเวอร�ไดรฟ�จะดับลง เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�งอ่ืนนอกจากตำแหน�ง “D” โอเวอร�ไดรฟ�จะอยู�ที่
ตำแหน�ง “ON” โดยอัตโนมัติ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-9

Condition:
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5-10 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ตำแหน�ง “ON”:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับข่ีแบบปกติและการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ให�ใช�ตำแหน�ง “ON”

ตำแหน�ง “OFF”:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับขึ้นหรือลงทางลาดที่ยาว เมื่อจำเป�นต�องใช�
แรงหน�วงเครื่องยนต�หรือเร�งความเร็วอย�างมาก ให�ใช�
ตำแหน�ง “OFF” ชุดเกียร�จะเลือกอัตราทดเกียร� ทำให�
เครื่องยนต�มีกำลังส�งสูง

เม่ือสภาพการขับข่ีเปล่ียนไป กดสวิตช�ไปท่ีตำแหน�งโอ
เวอร�ไดรฟ� “ON”

ระวังอย�าขับด�วยความเร็วสูงเป�นเวลานาน เมื่อโอเวอร�
ไดรฟ�อยู�ท่ีตำแหน�ง “OFF” จะทำให�ส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงมากขึ้น

โหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันเกียร�สูง
F15-A-101214-92F6203D-4431-412E-BD73-BE0106E26143

ชุดเกียร�นี้มีโหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันสูง ถ�าน้ำมันเกียร�
สูงเกินไป (ตัวอย�างเช�น เมื่อขับขึ้นทางลาดขณะที่บรรทุก
น้ำหนักมาก อาทิ เมื่อลากรถพ�วง) แรงเครื่องยนต� และใน
บางสภาวะความเร็วรถยนต�จะลดลงโดยอัตโนมัติ เพื่อลด
โอกาสที่ชุดเกียร�จะเสียหาย สามารถควบคุมความเร็ว
รถยนต�โดยใช�คันเร�ง แต�ความเร็วเครื่องยนต�และรถยนต�
อาจถูกจำกัด

ระบบสำรอง (Fail-safe)
F15-A-101214-4C5CA011-BE46-48EA-A16F-D6F3A9BF72B8

เมื่อระบบสำรองทำงาน CVT จะไม�เลื่อนไปยังตำแหน�งขับ
ที่เลือก

ถ�ารถถูกใช�งานหนักมากผิดปกติ เช�น ล�อหมุนฟรี
มากเกินไปหรือเบรกรุนแรงอย�างต�อ เนื่อง ระบบ
สำรองอาจจะทำงาน แม�ว�าวงจรไฟฟ�าทั้งหมดจะ
ทำงานเป�นปกติก็ตาม ในกรณีนี้ ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่

ตำแหน�ง “OFF” แล�วรอเป�นเวลา 10 วินาที จากนั้น
เลื่อนสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” รถควรจะ
กลับคืนสู�สภาวะการทำงานปกติ ถ�ายังไม�กลับคืนสู�
สภาวะการทำงานปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสัน เพ่ือตรวจสอบระบบเกียร�และทำการซ�อมแซม
ถ�าจำเป�น

คำเตือน:

เม่ือระบบสำรองทำงาน ความเร็วรถยนต�อาจค�อยๆ
ลดลง ความเร็วที่ลดลงอาจน�อยกว�ารถคันอ่ืนๆ ซึ่ง
อาจทำให�รถถูกชนได� ให�ระมัดระวังให�มากขณะที่
ขับขี่ ถ�าจำเป�น ให�หยุดรถในที่ปลอดภัย และรอให�ชุด
เกียร�กลับสู� การทำงานปกติ หรือให�ซ�อมแซมถ�า
จำเป�น

F15-A-101214-2EAA5F52-F24D-4200-A99D-8EDC57DA59FD

คำเตือน:

ไม�ควรมองหน�าจอเป�นเวลานานขณะขับขี่ เพื่อให�มี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ระบบควบคุมแบบผสมผสานติด ต้ังอยู� ด�านล�าง ระบบ
เครื่องเสียง สามารถเลือกโหมดของระบบควบคุมแบบผสม
ผสานได�สองโหมด: โหมดการขับและโหมดควบคุม
อุณหภูมิ

จอแสดงผลและฟ�งก�ชั่นของปุ�มบางปุ�มจะเปลี่ยนตามโหมด
ของระบบควบคุมแบบผสมผสานท่ีเลือก (โหมดการขับ
หรือโหมดควบคุมอุณหภูมิ)

. โหมดการขับ

ในโหมดการขับ สามารถเลือกโหมดการขับได�สาม
แบบ: NORMAL, SPORT และ ECO โปรดดูที่ “โหมด
การขับ” (หน�า 5-11) นอกจากนี้ สามารถแสดงหรือ
ต้ังค�า SETUP, ข�อมูลการขับข่ี และข�อมูล ECO ได�
เมื่ออยู�ท่ีโหมดการขับ (โปรดดูท่ี “ระบบควบคุมแบบ
ผสม ผส า น ( ถ� า มี ติ ด ต้ั ง ) ” ( ห น� า 2 - 1 4 ) )

. โหมดควบคุมอุณหภูมิ

ในโหมดควบคุมอุณหภูมิ สามารถต้ังค�าและปรับต้ัง
ระบบควบคุมอุณหภูมิได� โปรดดูที่ “ระบบปรับอากาศ”
(หน�า 4-2)

ระบบควบคุมแบบผสมผสาน (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition:
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SSD1143

1. ปุ�มโหมดการขับ NORMAL
2. ปุ�มเลือกโหมดควบคุม CLIMATE (อุณหภูมิ)
3. ปุ�มเลือกโหมดการขับ
4. ปุ�ม SETUP
5. ปุ�มโหมดการขับ SPORT
6. ปุ�มโหมดการขับ ECO
7. จอแสดงผล
8. ปุ�ม ENTER/ปุ�มหมุนเลือก

โหมดการขับ
F15-A-101214-6A7EBFE5-0A36-4F72-887F-43156A194FEF

SSD1144

ตัวอย�าง
สามารถ เลือกโหมดการขับ ได� สามแบบ (NORMAL,
SPORT และ ECO) ตามสภาพการขับข่ี เม่ือเลือกแต�ละ
โหมด สถานะการควบคุมเคร่ืองยนต�, CVT (ถ�ามีติดต้ัง),
STRG* (ถ�ามีติดต้ัง) และอุณหภูมิจะแสดงขึ้นชั่วครู�หน่ึง

(*: การควบคุมพวงมาลัย)

แต�ละโหมดการขับที่เลือก (NORMAL, SPORT หรือ ECO)
จะแสดงขึ้นที่ด�านบนของจอแสดงผล

หมายเหตุ:

หน�าจอของโหมดการขับอาจแตกต�างจากหน�าจอที่
แสดง ขึ้นอยู�กับอุปกรณ�ในรถยนต�และสภาพการขับขี่

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-11

Condition:
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5-12 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

โหมดการขับ NORMAL
F15-A-101214-35F6FA55-E10A-4726-946C-1683A3B3585A

SSD1145

แนะนำให�ใช�โหมดการขับ NORMAL สำหรับการขับขี่ปกติ
เพื่อตั้งค�าโหมดการขับ NORMAL ให�กดปุ�มเลือกโหมดการ
ขับ แล�วกดปุ�มโหมดการขับ NORMAL สถานะการควบคุม
เครื่องยนต�, CVT (ถ�ามีติดตั้ง), STRG* (ถ�ามีติดตั้ง) และ
อุณภูมิจะแสดงขึ้นชั่วครู�หนึ่ง

(*: การควบคุมพวงมาลัย)

เมื่อเลือกโหมดการขับ NORMAL มาตรวัดแรงเคลื่อน
ไฟฟ�า และมาตรวัดแรงบิดเครื่องยนต�จะแสดงขึ้นบน
จอแสดงผล

หมายเหตุ:

มาตรวัดแรงเคลื่อนไฟฟ�าอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
การขับขี่ ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

โหมดการขับ SPORT
F15-A-101214-09F99E4B-0040-4538-A0AC-E82B8A895245

SSD1173

เครื่องยนต�รุ�น HR
แนะนำให� ใช� โหมดการ ขับ SPORT เพ่ือทำให� ร ู� สึก ถึง
สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น เพื่อตั้งค�าโหมดการขับ SPORT ให�กด
ปุ�มเลือกโหมดการขับ แล�วกดปุ�มโหมดการขับ SPORT
สถานะการควบคุมเครื่องยนต�, CVT (ถ�ามีติดตั้ง), STRG*
(ถ�ามีติดตั้ง) และการควบคุมเครื่องปรับอากาศจะแสดงขึ้น
ชั่วครู�หนึ่ง ในโหมดการขับ SPORT เครื่องยนต�, CVT (ถ�า
มี ติด ต้ัง) และ STRG* (ถ�ามีติด ต้ัง) จะถูก ต้ังค�าไปท่ี
SPORT การควบคุมเครื่องปรับอากาศอยู�ที่ NORMAL

(*: การควบคุมพวงมาลัย)

เมื่อเลือกโหมดการขับ SPORT มาตรวัดกำลัง จะแสดงขึ้น
บนจอแสดงผล

หมายเหตุ:

ในโหมด SPORT อาจทำให�สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
มากขึ้น

โหมดการขับ ECO
F15-A-101214-12EACBAE-B587-4925-94B9-86DD1791AE9B

SSD1147

แนะนำให�ใช�โหมดการขับ ECO เพื่อการประหยัดน้ำมัน
สูงสุด ในโหมดการขับ ECO เคร่ืองยนต� และเกียร� CVT
(ถ�ามีติดต้ัง) จะถูกปรับเปลี่ยนให�ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น

เพ่ือต้ังค�าโหมดการขับ ECO ให�กดปุ�มเลือกโหมดการขับ
แล�ว กด ปุ�ม โหมด การ ขับ ECO สถานะ การ ควบค ุม
เครื่องยนต�, CVT (ถ�ามีติดตั้ง), STRG* (ถ�ามีติดตั้ง) และ
การควบคุม เคร่ืองปรับอากาศจะแสดงขึ้น ช่ัวคร ู� หน่ึง

(*: การควบคุมพวงมาลัย)

เม่ือเลือกโหมดการขับ ECO มาตรวัดการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงจะแสดงขึ้นบนจอแสดงผล

เม่ือโหมด CLIMATE ECO ถูกเป�ดอยู�ด�วยเช�นกัน ระบบ
ควบคุมเคร่ืองปรับอากาศจะถูกปรับเปลี่ยนให�ประหยัด
น้ำมันเพ่ิมข้ึน สามารถเป�ดหรือป�ดโหมด CLIMATE ECO
ได�ในโหมด SETUP โปรดดูที่ “การตั้งค�าโหมด CLIMATE
ECO” (หน�า 5-13)

Condition:
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หมายเหตุ:
. ป�จจัยการขับต�างๆ ส�งผลต�อการประหยัดน้ำมัน

เชื้อเพลิง การเลือกโหมดการขับ ECO อาจไม�ได�
ช�วยให�ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

. ในโหมดการขับ ECO สมรรถนะอาจลดลง

การตั้งค�าโหมด CLIMATE ECO:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SSD1148

เมื่อเป�ดโหมด CLIMATE ECO ระบบควบคุม
เครื่องปรับอากาศจะทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ในการเป�ดหรือป�ดโหมด CLIMATE ECO

1. กดปุ�มเลือกโหมดการขับ เพื่อเลือกโหมดการขับ

2. กดปุ�ม SETUP

3. หมุนปุ�มหมุนเลือกจนกระทั่งอยู�ที่ “CLIMATE ECO”

4. กดปุ�ม ENTER เพ่ือเป�ดหรือป�ด CLIMATE ECO ไฟ
แสดง Ⓐ จะเปล่ียนเป�นสีแดง เมื่อโหมด CLIMATE
ECO อยู�ที่ on

F15-A-101214-63C20373-8237-4559-8ED1-DFC76D027C63

คำเตือน:

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น
หญ�าแห�ง เศษกระดาษ หรือเศษผ�า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให�ไฟไหม�ได�

. ข้ันตอนการจอดรถอย�างปลอดภัยต�องเข�าเบรก
มือ และให�เกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�น
เกียร� CVT) ไม�เช�นน้ัน รถอาจจะเคลื่อนที่โดย
คาดไม�ถึงทำให�เกิดอุบัติเหตุ

. เมื่อจอดรถ ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) คัน เกียร� ไม� สามารถ เลื่อน ออก จาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ได� หากไม�ได�เหยียบแป�น
เบรกเท�า (รุ�นเกียร� CVT)

. ห�ามปล�อยรถทิ้ง ไว� ในขณะ เครื่องยนต�กำลัง
ทำงาน

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู� อ่ืนไว�ในรถตามลำพัง และไม�ควรปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจ
ไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บ
โดยไม�ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจ เกิด อันตรายร�ายแรงกับคนและสัตว� ได�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-13

การจอดรถ

Condition:
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5-14 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

SSD0489

1. ดึงเบรกมือจนสุด

2. ร ุ�น ใช� ระบบควบคุมการ เปล่ียนเกียร� แบบต�อ เน่ือง
(CVT): เลื่อนคันเกียร� ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

3. เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล�อดังแสดงใน
ภาพประกอบเพื่อช�วยป�องกันไม�ให�รถไหลลงไปใน
การจราจร

หันลงทางลาดโดยมีขอบถนน ①

หันล�อไปยังขอบถนนและเล่ือนรถไปข�างหน�าจนล�อ
ชิดกับขอบถนน แล�วเข�าเบรกมือ

หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบถนน ②

หันล�อออกจากขอบถนน และเล่ือนรถกลับจนล�อชิด
กับขอบถนน แล�วเข�าเบรกมือ

หันขึ้นหรือลงทางลาดโดยไม�มีขอบถนน ③

หันล�อไปทางขอบถนน เพื่อให�รถเลื่อนออกจากกลาง
ถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล แล�วเข�าเบรกมือ

4. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

F15-A-101214-6A1A5448-1FA0-4D3C-BDDB-09F45F69CF96

รถยนต�คันนี้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู�โดยสารและสัมภาระ
นิส สัน ไม� แนะนำ ให� ใช� ลาก รถ พ�วง เพราะ จะ ทำให�
เคร่ืองยนต� ระบบส�งกำลัง ระบบบังคับเล้ียว เบรก และ
ระบบอื่นๆ ทำงานหนักขึ้น

ข�อควรระวัง:

รถยนต�ที่ เสียหายจากการลากรถพ�วงไม�รวมอยู�ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

การลากรถพ�วง

Condition:
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F15-A-101214-EAB6A8C3-C092-41F6-A582-7BF83E12921F

คำเตือน:

. ถ�าเคร่ืองยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปในขณะที่ขับ
รถ ระบบช�วย หม ุน พวง มาลัย จะ ไม� ทำงาน
พวงมาลัยจะหนักขึ้นมาก

. เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�สว�างข้ึนขณะที่
เครื่องยนต�ทำงาน ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะ
หยุดทำงาน จะยังสามารถควบคุมรถได� แต�
พวงมาลัยจะหนักขึ้น

ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ออกแบบมาเพื่อสร�างแรงช�วยหมุน
ขณะขับขี่ ทำให�ไม�ต�องใช�แรงสำหรับบังคับพวงมาลัยมาก

เมื่อใช�งานพวงมาลัยซ้ำๆ หรือ ต�อเนื่องกันขณะท่ีรถยนต�
จอดอยู� หรือขณะท่ีขับด�วยความเร็ว ต่ำ แรงช�วยหมุน
พวงมาลัยจะลดลง เพ่ือป�องกันไม�ให�ระบบพวงมาลัยพาว
เวอร�ร�อนเกินไป และช�วยป�องกันไม�ให�ระบบเสียหาย ขณะ
ท่ีแรงช�วยหมุนลดลง พวงมาลัยจะหนัก เม่ืออุณหภูมิของ
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ลดลง แรงช�วยหมุนจะกลับเป�น
ปกติ หลีกเลี่ยงการใช�งานพวงมาลัยในแบบที่กล�าวมาซ้ำๆ
เพราะอาจทำให�ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�มีความร�อนสูงเกิน
ไปได�

อาจเกิดเสียงเสียดสี ข้ึนได� เมื่อใช�งานพวงมาลัยอย�าง
รวดเร็ว ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

ถ�า ไฟ เตือนพวง มาลัย เพา เวอร� สว�าง ขึ้น ขณะ
เคร่ืองยนต�ทำงาน แสดงว�าระบบพวงมาลัยพาวเวอร�อาจ
ทำงานผิดปกติ และอาจต�องเข�ารับบริการ นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ที่ศูนย�บริการนิสสันทันที
(โปรดดูท่ี “ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า” (หน�า 2-
11))

เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�สว�างขึ้นขณะที่เครื่องยนต�

ทำงาน ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน จะยัง
สามารถควบคุมรถยนต�ได� แต�ต�องใช�แรงในการหมุน
พวงมาลัยมากข้ึน โดยเฉพาะในโค�งที่หักมุมมากและที่
ความเร็วต่ำ

F15-A-101214-524F2163-875B-4D31-9A49-A2DA9D150D31

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถ�าวงจร
หนึ่งไม�ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการเบรกอีกสอง
ล�อ

ข�อควรระวังเรื่องเบรก
F15-A-101214-995F14BA-3250-45E8-A4D5-EFBD0B632895

หม�อลมเบรก
F15-A-101214-7AE8E208-0576-4BD2-8C93-C8FFF26A62C6

หม�อลมเบรกจะช�วยเพิ่มแรงเบรกโดยใช�สูญญากาศของ
เคร่ืองยนต� ถ�าเคร่ืองยนต�ดับ ท�านจะสามารถหยุดรถได�
โดยการเหยียบแป�นเบรก แต�ต�องใช�แรงในการเหยียบแป�น
เบรกมากขึ้นเพื่อหยุดรถ และระยะเบรกจะยาวขึ้น

ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบช�วย
เบรกจะไม�ทำงาน การเบรกจะทำได�ยากขึ้น

คำเตือน:

อย�าให�รถวิ่งขณะที่เครื่องยนต�ดับ

เมื่อเหยียบแป�นเบรกช�าๆ จนสุด อาจเกิดเสียงคลิ๊กและรู�สึก
ได�ถึงการสั่นเบาๆ ส่ิงนี้เป�นปกติ และแสดงว�าระบบช�วย
เบรกกำลังทำงานอยู�

การใช�งานเบรก
F15-A-101214-B3E7B0F5-C532-43D1-8150-97FB7B385CFC

หลีกเลี่ยงการพักเท�าไว�บนแป�นเบรกขณะขับรถ เนื่องจาก
จะทำให�เบรกร�อนจัด ผ�าเบรก/ผ�าดิสเบรกสึกหรอเร็วข้ึน
และสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

เพื่อช�วยลดการสึกหรอของเบรกและป�องกันไม�ให�เบรกร�อน
จัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำ ก�อนขับรถลง
เนินหรือทางลาดที่ยาว เบรกที่ร�อนจัดจะมีประสิทธิภาพใน
การเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถได�

เมื่อขับรถบนถนนล่ืน ให�ระมัดระวังเมื่อต�องใช�เบรก เร�ง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-15

ระบบพวงมาลัยพาวเวอร� ระบบเบรก

Condition:
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5-16 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ความเร็ว หรือเปลี่ยนเกียร�ต่ำ การเบรกหรือเร�งความเร็ว
กะทันหันจะทำให�ล�อลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุได�

เบรกเป�ยก
F15-A-101214-11304DAE-D8A1-41C5-9629-EB4E233FA326

เมื่อล�างรถหรือขับผ�านแอ�งน้ำ เบรกจะเป�ยกชื้น ทำให�ระยะ
เบรกยาวขึ้น และอาจทำให�รถป�ดไปด�านใดด�านหน่ึงขณะ
เบรก

สำหรับการทำให� เบรกแห�ง ให� ขับ รถด�วยความเร็ว ท่ี
ปลอดภัยและแตะแป�นเบรกเบาๆ เพื่อให�เบรกร�อน ทำเช�น
นี้จนกระทั่งเบรกแห�งกลับสู�สภาพปกติ หลีกเลี่ยงการขับรถ
ด�วยความเร็วสูงจนกว�าเบรกจะสามารถทำงานได�เป�นปกติ

การรัน-อินเบรกมือ
F15-A-101214-9F650418-1153-4519-A067-F7B1AB1F0389

รัน-อินก�ามเบรกมือเมื่อประสิทธิภาพในการเบรกแย�ลง หรือ
เมื่อก�ามเบรกมือ และ/หรือดรัม/โรเตอร�ถูกเปลี่ยนใหม� เพื่อ
ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของเบรก

ขั้นตอนการทำงานได�ถูกอธิบายเอาไว�ในคู�มือการซ�อม และ
ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย ศ ู น ย� บ ริ ก า ร นิ ส สั น

การขับรถลงทางลาดชัน
F15-A-101214-32139F93-F218-4D2C-BC4E-B0CC3241F2E9

แรงหน�วงของเคร่ืองยนต�สามารถใช�ควบคุมรถยนต�ได�ดี
ขณะขับลงทางลาดชัน สำหรับรุ�นเกียร� CVT เกียร�ควรอยู�ที่
ตำแหน�ง “L”

ระบบช�วยเบรก
F15-A-101214-CDBFBD03-A9DF-438C-AF95-F32FB9DAFFB2

เมื่อแรงที่เหยียบเบรกเกินค�าหน่ึง การช�วยเบรกจะทำงาน
สร�างแรงเบรกที่แรงข้ึนกว�าหม�อลมเบรกธรรมดา แม�จะใช�
แรงเหยียบไม�มาก

คำเตือน:

การช�วยเบรกนี้มีไว�เพื่อช�วยการเบรกเท�านั้น ไม�ใช�
อุปกรณ�เตือนหรือหลีกเลี่ยงการชน เป�นหน�าท่ีของผู�
ขับข่ีที่ต�องระมัดระวัง ขับขี่ให�ปลอดภัย และควบคุม
รถได�ในทุกเวลา

ระบบเบรกป�องกันล�อล็อก (ABS)
F15-A-101214-C5C2BDDA-1861-49E4-A3EF-B800D31DBF5F

คำเตือน:

. ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) เป�น
อุปกรณ�ที่ทันสมัย แต�จะไม�ช�วยป�องกันอุบัติเหตุ
ซึ่ง เป�นผลจากการ ขับขี่ ที่ ประมาท หรือ เป�น
อันตราย ระบบจะช�วยให�สามารถบังคับควบคุม
รถได�ขณะเบรกบนถนนลื่น ให�พึงระลึกไว�ว�าระยะ
หยุดบนพื้นที่ลื่นจะยาวกว�าบนพ้ืนผิวปกติ แม�จะ
เป�นเบรก ABS ระยะหยุดอาจจะยาวขึ้นบนถนนที่
ขรุขระ มีกรวด มีหิมะปกคลุม หรือเม่ือใช�งานโซ�
พันล�อ ให� รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน�า
เสมอ อย�างไรก็ตาม คนขับต�องเป�นผู�รับผิดชอบ
ต�อความปลอดภัย

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต�อการเบรกด�วย
— เมื่อ เปล่ียนยาง ให� ใส� ยางที่ มี ขนาดตาม
กำหนดทั้งสี่ล�อ

— เมื่อติดตั้งยางอะไหล�ให�แน�ใจว�าเป�นชนิดและ
ขนาดตามที่กำหนดในแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง (โปรดดูที่ “แผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง” (หน�า 9-7))

— สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ล�อและยาง”
(หน�า 8-25)

ระบบเบรกป�องกันล�อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพ่ือไม�ให�
ล�อล็อก ขณะที่เบรกอย�างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพื้นผิวลื่น
ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล�อแต�ละข�างและ
ปรับแรงดันน้ำมันเบรก เพ่ือป�องกันไม�ให�ล�อล็อกและล่ืน
ไถล ซึ่งจะช�วยให�คนขับสามารถบังคับควบคุมรถได� และ
ช�วย ลด อาการ เลี้ ยว ป�ด ห รือ ลื่ น ไถล ให� น�อย ท่ีส ุด

การใช�งานระบบ
F15-A-101214-33131E90-4EC6-4CBB-B87D-88A622F21705

เหยียบแป�นเบรกค�างไว� เหยียบแป�นเบรกอย�างมั่นคง
ไม�ต�องย้ำเบรก ABS จะทำงานเพ่ือป�องกันไม�ให�ล�อล็อก
บังคับรถยนต�หลีกสิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

ห�ามย้ำเบรก เพราะจะทำให�ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟ�งก�ชั่นทดสอบตัวเอง
F15-A-101214-25A12632-42C1-404E-B198-BDCF201D1532

ABS ประกอบไปด�วยเซ็นเซอร�อิเล็กทรอนิกส� ป��มไฟฟ�า
โซลินอยด�ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร� คอมพิวเตอร�จะมี
ฟ�งก�ชั่นวิเคราะห�ข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบ
ทุกครั้ง ท่ีสตาร�ทเครื่องยนต�และขับรถไปข�างหน�า หรือ
ถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เม่ือระบบทำการทดสอบตัวเอง
ท�านจะได�ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู�สึกถึงอาการสั่นที่แป�น
เบรก ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ถ�าคอมพิวเตอร�ตรวจพบ

Condition:
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ว�ามีอาการผิดปกติ ABS จะหยุดทำงาน และไฟเตือนเบรก
ABS บนแผงหน�าป�ดจะสว�างขึ้น จากน้ันระบบเบรกจะ
ทำงานปกติ แต� โดยปราศจาก ระบบป�องกัน ล�อ ล็อก

ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะทำการทดสอบตัวเอง หรือ
ขณะขับขี่ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน เพ่ือตรวจสอบ
และทำการซ�อมแซม

การทำงานปกติ
F15-A-101214-7317FE84-7DF1-491B-AE03-A1D35165D3DC

ABS ทำงานที่ความเร็วมากกว�า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 MPH) ความเร็ว จะ แตกต�าง กัน ไปตามสภาพถนน

เมื่อ ABS รู�สึกว�าล�อใดล�อหนึ่งหรือมากกว�ากำลังจะล็อก
อุปกรณ�ควบคุมการทำงานจะทำงานทันทีและทำการปล�อย
แรงดันไฮดรอลิก การทำเช�นนั้นจะคล�ายกับการย้ำเบรก
แบบเร็วมาก ท�านอาจรู�สึกถึงแรงสั่นสะเทือนท่ีแป�นเบรก
และได�ยินเสียงจากใต�ฝากระโปรงหน�า หรือรู� ถึงแรงส่ัน
สะเทือนจากอุปกรณ�ควบคุมการทำงาน ขณะท่ีอุปกรณ�
กำลังทำงานอยู� ซ่ึงเป�นส่ิงปกติ และแสดงว�า ABS กำลัง
ทำงานได�อย�างปกติ อย�างไรก็ตาม การส่ันดังกล�าวอาจ
แสดง ว� า สภ าพ ถนน เป� น อั น ต ร า ย แล ะ ต� อ ง ใช�
ความระมัดระวังเป�นพิเศษในขณะขับขี่

F15-A-101214-16129265-62AC-4A0C-9B39-48A5D69BB276

เมื่อออกจากรถ:

. นำกุญแจรถติดตัวเสมอ - แม�ว�าจะจอดรถในโรงรถ
ของท�านเองก็ตาม

. ป�ดกระจกหน�าต�างทุกบานให�สนิทและล็อกประตูทุก
บาน

. จอดรถในบริเวณที่มองเห็นได�เสมอ จอดรถในบริเวณ
ที่มีแสงสว�างเพียงพอในเวลากลางคืน

. เป�ดระบบกันขโมย ถ�ามีติดตั้งไว� - แม�ว�าจะจอดรถเป�น
เวลาสั้นๆ ก็ตาม

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือสัตว�เล้ียงอยู�ในรถเพียงลำพัง

. ห�ามทิ้งสิ่งของมีค�าไว�ในรถ ให�นำติดตัวไว�เสมอ

. ห�ามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไว�ในรถ

. ห�ามทิ้งส่ิงของไว�บนแร็คหลังคา ให�นำสิ่งของมาเก็บ
ในรถยนต�และล็อกรถให�เรียบร�อย

. ห�ามเก็บกุญแจสำรองไว�ในรถ

F15-A-101214-EBC97F4F-D1CC-40F0-8EC6-B8EC419B4084

คำเตือน:

. ไม�ว�าในสภาพใด ให�ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง
เร�งและลดความเร็วอย�างระมัดระวัง ถ�าเร�ง หรือ
ลดความเร็วเร็วมากเกินไป ล�อที่ขับเคล่ือนจะยิ่ง
ไม�เกาะถนน

. เผ่ือ ระยะหยุด ให� มาก ข้ึน เมื่อขับขี่ ท�ามกลาง
อากาศหนาว ควรเร่ิมเบรกให�เร็วกว�าขณะที่ขับ
บนถนนที่แห�ง

. บนถนนที่ลื่น ให�อยู�ห�างจากรถคันหน�าให�มากขึ้น

. น้ำแข็งเป�ยก (08C 328F และฝนที่แข็งตัว) หิมะที่
เย็นมาก และน้ำแข็งจะลื่นมาก และทำให�ขับรถ
ได�ยากขึ้น รถยนต�จะเกาะถนนน�อยลงมากใน
สภาพดังกล�าว พยายามหลีกเล่ียงการขับบน
น้ำแข็งที่เป�ยก จนกว�าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ
ทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่เป�นน้ำแข็งชัดเจน) จุดเหล�านี้
จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม�โดนแสงแดด หาก
เห็นพื้น ผิวน้ำแข็ง ให� เบรกก�อนจะ ขับไปถึง
พยายาม อย�า เบรก บน พ้ืน ผิว น้ำแข็ง และ
หลีกเลี่ยงการบังคับเลี้ยวอย�างกะทันหัน

. หิมะอาจอุดก�าซไอเสียให�อยู�ใต�ท�องรถของท�าน
ได� ทำความสะอาดไม�ให�หิมะไปอุดท�อไอเสียหรือ
รอบ ๆ ตัวรถ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-17

ความปลอดภัยของรถยนต� การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น

Condition:
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5-18 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

แบตเตอรี่
F15-A-101214-C2CA590A-9BA8-4FC1-9CCC-FDAEE005A29C

ถ�าไม�ได�ชาร�จไฟแบตเตอรี่ให�เต็มในสภาพอากาศหนาวจัด
น้ำกลั่นแบตเตอร่ีอาจแข็ง และทำให�แบตเตอรี่เสียหายได�
เพื่อให�สามารถใช� งานได�อย�าง เต็มประสิทธิภาพ ควร
ตรวจสอบแบตเตอร่ีอย�างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียด
โปรด ด ู ที่ “แบตเตอรี่ ” (หน�า 8-14) ใน ค ู�มือ เล�ม นี้

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
F15-A-101214-7A6B0449-65CB-41B1-8B96-CE9ED7D446D2

ถ�าต�องจอดรถไว�ข�างนอกโดยไม�มีสารป�องกันการแข็งตัว
ให�ถ�ายน้ำระบบหล�อเย็น รวมถึงในเส้ือสูบออก เติมใหม�
ก�อน ใช� งาน รถยนต� สำหรับ รายละเอียด โปรดดูที่ “
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�” (หน�า 8-6) ในคู�มือเล�ม
นี้

การติดตั้งยาง
F15-A-101214-64E9A9C9-4E88-4008-9967-F2592A02E8D2

1. หากติดต้ังยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล�อหน�า/หลังของ
รถยนต�แล�ว ล�อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก โครงสร�าง
และชนิด (ยางธรรมดา ยาง เสริม เข็มขัด รัด 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
ยางที่มีสตัดฝ�งอยู�ได� แต�ในบางประเทศจะไม�อนุญาต
ให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฏหมายในพื้นที่ก�อน
ติดตั้งยางที่มีสตัดฝ�ง

ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะ
แบบมีสตัดฝ�ง บนพื้นผิวที่เป�ยกหรือแห�ง อาจแย�
กว�ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

4. สามารถใช�โซ�รัดยางได�ถ�าต�องการ ให�แน�ใจว�าโซ�มี
ขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้งตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิต ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตยางแนะนำให�ใช� เพื่อให�
แน�ใจว�าโซ� รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�าน ท่ี
ปล�อยไว�ให�แน�นหรือถอดออก เพ่ือป�องกันไม�ให�ฟาด
โดนบังโคลนหรือใต�ท�องรถ นอกจากนั้น ควรลด
ความเร็วในการขับ ไม�เช�นนั้น อาจส�งผลกระทบอย�าง
มาก ต�อ การ บังคับ และ สมรรถนะ ของ รถยนต� ได�

อุปกรณ�พิเศษสำหรับใช�ในฤดูหนาว
F15-A-101214-87A06AD4-9E97-40C3-AE6B-765ECEC9A0CA

แนะนำให�เตรียมอุปกรณ�ต�อไปน้ีไว�ในรถในช�วงฤดูหนาว:

. ท่ีขูด หรือแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็ง และ
หิมะออกจากหน�าต�าง

. แผ�นไม�ที่เรียบ และแข็งแรงสำหรับวางรองใต�แม�แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต�ออกจากกองหิมะ

ฮีตเตอร�เสื้อสูบ (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-4E47ADB2-1BC5-46F2-A8A4-18C9B620FC89

คำเตือน:

ห�ามใช�งานฮีตเตอร�กับระบบไฟฟ�าที่ไม�ได�ต�อลง
กราวด� หรืออะแด็ปเตอร�หม�อแปลงสองขา ท�านอาจ
ได�รับบาดเจ็บจากไฟฟ�าช็อตหากใช�ระบบไฟฟ�าที่ไม�
ได�ต�อลงกราวด�

ฮีตเตอร�เส้ือสูบท่ีช�วยในการสตาร�ทเครื่องยนต�ในอากาศ
หนาวจัดมีจำหน�ายที่ศูนย�บริการนิสสัน

เบรกมือ
F15-A-101214-AA570ECB-5F9D-4900-BD7B-65F841C1AAD8

เมื่อจอดรถในพ้ืนท่ีที่อุณหภูมิภายนอกต่ำว�า 08C (328F)
ห�ามเข�าเบรกมือเพื่อป�องกันไม�ให�เบรกติดตาย สำหรับการ
จอดรถอย�างปลอดภัย:

. ให�คันเกียร�อยู�ท่ีตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�นเกียร� CVT)

. บล็อกล�อให�แน�นหนา

การป�องกันสนิม
F15-A-101214-605EEE0A-D879-474B-9CA2-428161302F6C

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธิ์กัดกร�อนอย�าง
มาก และจะเร�งการผุกร�อนของชิ้นส�วนใต�ตัวถังรถ เช�น
ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเช้ือเพลิงและเบรก สายเคเบ้ิลเบรก
พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะๆ
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การป�องกันสนิม”
(หน�า 7-5) ในคู�มือเล�มนี้

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป�นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

Condition:
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6 ในกรณีฉุกเฉิน
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6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

F15-A-101214-DC13C8BB-D3C5-4ABE-9B25-588DE68D652F

SIC2475

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

เมื่อสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินถูกกด ไฟเล้ียวท้ังหมดจะ
กะพริบ เพื่อป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให�กดสวิตช�ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินอีกครั้ง

F15-A-101214-731D6607-4AFE-4B6B-8CEA-9FC3B0AD95C8

ถ�ายางของท�านแบน ให�ทำตามคำแนะนำดังต�อไปนี้

การหยุดรถยนต�
F15-A-101214-6E3362D8-C092-442C-91E5-C16CBD838BC7

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าเข�าเบรกมือจนสุดแล�ว

. ให�แน�ใจว�า เลื่อนคัน เกียร� ไปยังตำแหน�ง “P”
(จอด) (รุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง)

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�ารถจอดอยู�บนทางลาดเอียง มี
น้ ำ แ ข็ง หรือ พ้ืนที่ ลื่ น สิ่ ง นี้ ถื อว� า อันตราย

. 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. ร ุ�น ใช� ระบบควบคุมการ เปล่ียนเกียร� แบบต�อ เน่ือง
(CVT): เลื่อนคันเกียร� ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

6. ดับเครื่องยนต�

7. เป�ด กระโปรง หน�า และ ติด ต้ัง แผ�น สะท�อน แสง
สามเหลี่ยม (ถ�ามีติดตั้ง):
. เพื่อเป�นสัญญาณเตือนรถคันอื่น
. เพ่ือให� สัญญาณแก�ช�างผู� เชี่ยวชาญท่ี เรียกมา

8. ให�ผู� โดยสารทั้งหมดออกนอกตัวรถ และ ยืนใน ท่ี
ปลอดภัย ห� าง จาก ตัว รถ และ เส�น ทาง จราจร

การเตรียมเครื่องมือและยางอะไหล�
F15-A-101214-0A9AE268-59C1-4A9D-8532-F6593649CFF6

SCE0946

อุปกรณ�ยกรถ (แม�แรง)
เป�ดประตูท�าย ยกกระดานตรงพ้ืนห�องเก็บสัมภาระ ① ข้ึน
นำอุปกรณ�ยกรถออกมา

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน

Condition:
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ยางอะไหล�
GUID-F6279826-A09E-4269-9B5A-8C884A384F61

SCE0980

1. ยกกระดานตรงพื้นขึ้น

2. ถอดกล�องพื้นห�องเก็บสัมภาระ

3. ถอดสเปเซอร� ① และคลายแคลมป� ②

การบล็อกล�อ
F15-A-101214-23E7DEFB-5802-48C9-BB6F-FDF013EA5A18

MCE0001D

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าได�บล็อกล�อแน�นแล�ว เพ่ือป�องกันไม�ให�รถ
เคลื่อนซึ่งอาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

วางบล็อก ① ให�เหมาะสมท้ังด�านหน�าและด�านหลังของ
ล�อข�างที่อยู�ตรงข�ามกับยางเส�นท่ีแบน Ⓐ ตามแนวทแยง
มุม เพื่อป�องกันไม�ให�รถเคลื่อนที่ เมื่อถูกยกขึ้นด�วยแม�แรง

การถอดยาง
F15-A-101214-F9E36B2A-7AA5-4B04-8663-E2B23C1A97CC

ถอดฝาครอบล�อ (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-17AFD398-8AEE-4E93-8B1D-C42B57A09B0E

SCE0630

คำเตือน:

ห�ามใช�มือในการถอดฝาครอบล�อ ซึ่งอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บได�

ให�ใช�ด�ามหมุนแม�แรง ① ถอดฝาครอบล�อตามภาพที่แสดง

วางผ�า ② ระหว�างล�อและด�ามหมุนแม�แรง เพ่ือป�องกันล�อ
และฝาครอบล�อได�รับความเสียหาย

ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง
F15-A-101214-B37ACDE4-B409-461F-93E1-BF96415D844D

SCE0948

จุดขึ้นแม�แรง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-3

Condition:
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6-4 ในกรณีฉุกเฉิน

SCE0504

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านและปฏิบัติตามคำแนะนำในบท
นี้

. ห�ามมุดเข�าใต�ท�องรถขณะที่ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง
เพียง อย�าง เดียว: ใช� ขา ตั้ ง รองรับ รถยนต�

. ห�ามใช�แม�แรงอื่นที่ไม�ได�ให�มากับรถ

. แม�แรงที่ ให� มา กับ รถ ได� รับ การออกแบบ ให�
สามารถยกรถของท�านขึ้นได� เมื่อต�องการเปลี่ยน
ยางเท�านั้น ห�ามใช�แม�แรงสำหรับรถยนต�ของ
ท�านกับรถยนต�คันอื่น

. ห�ามยกรถตรงจุดอื่นที่ ไม�ใช� จ ุดขึ้นแม�แรงที่
กำหนดไว�

. ห�ามยกรถสูงเกินความจำเป�น

. ห�ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต�แม�แรง

. ห�ามสตาร�ทเคร่ืองยนต�หรือให�เคร่ืองยนต�ทำงาน
ขณะที่รถอยู�บนแม�แรง รถอาจเคลื่อนตัวออกไป
และทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามมีผู�โดยสารอยู�บนรถขณะที่ล�อไม�ได�อยู�ติด
พื้น

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านแผ�นป�ายคำเตือนที่ติดอยู�บน
แม�แรงก�อนใช�งาน

1. วางแม�แรงไว�ใต�จุดขึ้นแม�แรงดังแสดงในภาพประกอบ
เพื่อให�ด�านบนของแม�แรงสัมผัสกับรถที่จุดขึ้นแม�แรง

ควรวางแม�แรงไว�บนพื้นแข็ง
2. ขยับหัวแม�แรงไว�ระหว�างร�องทั้งสองที่จุดขึ้นแม�แรงทั้ง

ส�วนหน�าและหลัง

3. จัดให�ช�องที่หัวแม�แรงอยู�ระหว�างร�องดังภาพ

4. คลายน็อตล�อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง
หรือสองรอบ โดยใช�ประแจขันน็อต

ห�ามถอดน็อตออกจนกว�ายางจะลอยพ�นจากพื้น
5. ค�อยๆ ยกรถขึ้นจนกระทั่งได�ระยะห�างระหว�างยางกับ

พื้น

6. สำหรับการยกรถขึ้น ให�จับด�ามหมุนแม�แรงและก�านต�อ
เอาไว�ด�วยมือทั้งสองข�าง แล�วหมุนแม�แรง

การถอดยาง
F15-A-101214-972115C8-16B3-429F-9DF1-CC69110A00AF

1. ถอดน็อตล�อ

2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข�อควรระวัง:

ยางมีน้ำหนักมาก ให�แน�ใจว�าเท�าของท�านอยู�พ�นจาก
ยาง และใช�ถุงมือตามความจำเป�นเพ่ือไม�ให�บาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล�
F15-A-101214-028A15EE-D4CA-4435-AFC6-94D3C9EC3071

SCE0039

คำเตือน:

. ห�ามใช�น็อตล�อที่ไม�ได�ให�มากับรถ น็อตล�อที่ไม�
ถูกต�องหรือขันไม�แน�น อาจทำให�ล�อหลวมหรือ
หล ุ ด ออก มา ซึ่ ง ทำ ให� เ กิ ด อ ุ บั ติ เหต ุ ได�

. ห�ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล�อหรือ
น็อตล�อ เนื่องจากจะทำให�น็อตล�อลื่นหลวม

. ยางสำรองชนิด T ถูกออกแบบสำหรับใช�ในกรณี
ฉุกเฉินเท�านั้น

Condition:
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1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
ระหว�างล�อกับดุมล�อ

2. ค�อยๆ ใส�ยางอะไหล�เข�าที่ แล�วขันน็อตล�อด�วยมือ
ตรวจสอบว�า น็อตล�อทุกอันสัมผัสกับพื้น ผิวล�อใน
แนวนอน

3. ขันน็อตล�อสลับ กันตามลำดับ และขันให� น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันตามภาพประกอบ (① - ⑤) มากกว�า 2
ค ร้ัง โดย การ ใช� ประแจ ขัน น็อต จน กระทั่ ง แน�น

4. ลดระดับรถลงช�าๆ จนยางสัมผัสกับพื้น

5. ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยที่ขันน็อตล�อ ตามลำดับที่แสดง
อยู�ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล�อด�วยประแจขันน็อตตามแรงบิดที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล�อ:
108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)

น็อตล�อต�องได�รับการขันแน�นด�วยแรงบิดที่กำหนดอยู�
เสมอ ขอแนะนำให�ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยแรงบิดที่
กำหนดทุกครั้งที่เข�ารับบริการเปลี่ยนถ�ายน้ำมันตาม
ช�วงเวลา

คำเตือน:

ขันน็อตล�อให�แน�นอีกครั้ง เมื่อขับรถเป�นระยะทาง
1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงเมื่อยางแบน, ฯลฯ)

การจัดเก็บยางที่ได�รับความเสียหายและ
อุปกรณ�

F15-A-101214-1FABB527-F376-4605-B0E8-545A3C1B479F

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าได�เก็บยาง, แม�แรง และเครื่องมือเข�า
ที่หลังจากใช�งาน เน่ืองจากของเหล�าน้ีอาจพุ�ง
ออกมาจนเกิดอันตรายในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุ
หรือหยุดรถกะทันหัน

. ยางสำรองชนิด T ถูกออกแบบสำหรับใช�ในกรณี
ฉุกเฉินเท�านั้น

1. เก็บแม�แรง, เครื่องมือท่ีใช�งาน และยางที่แบนในที่
เก็บให�เรียบร�อย

2. เก็บกล�องพื้นห�องเก็บสัมภาระและกระดานพื้นไว�ที่เดิม

3. ป�ดประตูท�าย

F15-A-101214-CA3FC571-40A7-4E0F-A6D6-412F4AB6C190

คำเตือน:

. การพ�วงสตาร�ทที่ไม�ถูกต�องจะทำให�แบตเตอรี่
ระเบิด การระเบิดของแบตเตอร่ีอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บร�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
และ เครื่อง ประดับ อ่ืนๆ เ ม่ือ ทำงาน ใกล� กับ
แบตเตอรี่

. ห�ามชะโงกหน�าหรือเท�าแขนบนแบตเตอร่ีขณะ
พ�วงสตาร�ท

. ระวัง ไม� ให� น้ำกรดแบตเตอรี่ กระเด็นโดนตา,
ผิวหนัง, เสื้อผ�า หรือสีรถ น้ำกรดแบตเตอร่ีเป�น
กรดซัลฟูริกท่ีมีฤทธ์ิกัดกร�อน ซึ่งทำให�เกิดการ
ไหม�พองอย�างรุนแรงขึ้นได� ถ�าโดนน้ำกรด ให�รีบ
ล�างบริเวณที่โดนด�วยน้ำมากๆ ทันที

. เก็บแบตเตอรี่ให�ห�างมือเด็ก

. แบตเตอร่ีที่จะใช�พ�วงต�องมีแรงเคลื่อนไฟฟ�า 12
โวลต� การใช�แบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ�าไม�
ถ ูก ต�อง จะ ทำให� รถ ของ ค ุณ เสีย หาย ได�

. ห�ามพยายามพ�วงสตาร�ทแบตเตอรี่ที่หมดไฟแล�ว
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและทำให�ได�รับ
บาดเจ็บ

ในกรณีฉุกเฉิน 6-5

การพ�วงสตาร�ท

Condition:
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6-6 ในกรณีฉุกเฉิน

JVE0022X

1. ถ�าแบตเตอรี่ที่ใช�พ�วงอยู�ในรถอีกคันหนึ่งⒷ ให�จอดรถ
Ⓐ กับ Ⓑ โดยให�แบตเตอรี่ของทั้งสองคันอยู�ใกล�กัน

ข�อควรระวัง:

ถ�าแบตเตอรี่ของรถ Ⓐ ที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ
หมดไฟ จะไม� สามารถกดสวิตช�กุญแจออกจาก
ตำแหน�ง “LOCK” ได� นอกจากน้ีถ�าพวงมาลัยอยู�ใน
ตำแหน�งล็อก (ถ�ามีติด ต้ัง) ก็จะไม�สามารถหมุน
พวงมาลัยได�อีก ต�อสายพ�วงเข�าที่แบตเตอรี่ที่ใช�พ�วง
ของ รถ Ⓑ ก�อน กด สวิตช� ก ุญแจ และ ปลด ล็อก
พวงมาลัย

2. เข�าเบรกมือ

3. ร ุ�น ใช� ระบบควบคุมการ เปล่ียนเกียร� แบบต�อ เน่ือง
(CVT):

เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

4. ป�ดการทำงานของระบบไฟฟ�าที่ไม�จำเป�นทั้งหมด (ไฟ
หน�า, ระบบทำความร�อน, ระบบปรับอากาศ, ฯลฯ)

5. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”

6. ถอดฝาระบายบนแบตเตอรี่ ถ�ามี

7. หุ�มแบตเตอรี่ด�วยผ�าชุบน้ำที่บิดจนแห�งหมาด เพื่อลด
อันตรายจากการระเบิด

8. ต�อสายพ�วงตามลำดับ ในภาพ (①, ②, ③, ④)

ข�อควรระวัง:

. ต�อขั้วบวก + เข�ากับขั้วบวก + และต�อขั้วลบ 7

เข�ากับกราวด�ตัวถังเสมอ ไม�ใช�ต�อเข�ากับขั้วลบ
ของแบตเตอรี่ 7

. ให� แน�ใจ ว�า สายพ�วง ไม� สัมผัส โดน ช้ินส�วนที่
เคลื่อนไหวในห�องเครื่องยนต�

. ให�แน�ใจว�าแคลมป�รัดสายพ�วงไม�สัมผัสโดนโลหะ
อื่นๆ

9. สตาร�ทเคร่ืองยนต�ของรถคันที่ใช�พ�วง Ⓑ และปล�อย
ให�ทำงานสักครู�

10. เหยียบคันเร�งของคันท่ีใช�พ�วง Ⓑ ท่ีประมาณ 2,000
รอบ/นาที

11. สตาร�ทเครื่องยนต�ของรถคันท่ีใช�แบตเตอรี่หมด Ⓐ
ในแบบปกติ

ข�อควรระวัง:

ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานเกินกว�า 10 วินาที ถ�า
เครื่องยนต�ยังสตาร�ทไม�ติด ให�สวิตช�กุญแจเปลี่ยนไป
ยังตำแหน�ง “OFF” แล�วรออย�างน�อย 10 วินาที จาก
นั้นลองสตาร�ทใหม�

12. หลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� ค�อยๆ ปลดสายพ�วงตาม
ลำดับตรงกันข�ามกับที่แสดงในภาพประกอบ (④, ③,
②, ①)

13. ท้ิงผ�าที่ใช�หุ�มแบตเตอร่ีเนื่องจากอาจเป��อนน้ำกรดไป
แล�ว

14. เปลี่ยนฝาระบาย ถ�ามีการถอดออก

Condition:
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F15-A-101214-9D920AF3-899E-4949-B9DE-B9DA38EBCD0D

อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�โดยการเข็นรถ

ข�อควรระวัง:

. รุ�นใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง
(CVT) ไม�สามารถสตาร�ทได�โดยการเข็น การ
พยายามสตาร�ทโดยการเข็นสตาร�ทจะทำให�เกียร�
เสียหายได�

. รถรุ�นที่มีเครื่องฟอกไอเสียไม�ควรสตาร�ทด�วยการ
เข็นรถ การพยายามสตาร�ทด�วยวิธีนี้จะทำให�
เครื่องฟอกไอเสียเสียหายได�

. อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยการลากจูง
เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด รถอาจกระชากไป
ข�างหน�าทำให�รถพุ�งไปชนกับรถที่ทำการลากจูง

F15-A-101214-6FF3F0CC-8B6E-46AC-926D-3EB9C863FE4D

คำเตือน:

. ห�ามขับรถต�อ ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูง
ผิด ปกติ เ น่ืองจาก อาจ ทำให� ไฟ ไหม� รถ ได�

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอน้ำพุ�งออกมา

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็น
ในขณะที่เครื่องยนต�ยังร�อน ถ�าเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำ
หรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็นในขณะที่เครื่องยนต�ยัง
ร�อนอยู� น้ำร�อนจะถูกดันพุ�งออกมา ซึ่งอาจจะลวก
พองหรือบาดเจ็บได�

. ถ�า มี ไอ น้ำ หรือ น้ำ หล�อ เย็น พ ุ�ง ออก มา จาก
เคร่ืองยนต� ให�ยืนออกห�างจากรถเพื่อไม�ให�ถูก
ลวกพอง

. พัดลมระบายความร�อนจะ เร่ิมทำงานทันทีที่
อ ุณหภูมิ น้ำ หล�อ เย็น ส ูง เกิน ระดับที่ กำหนด

. ระมัดระวังไม� ให� มือ, ผม, เคร่ืองประดับ หรือ
เส้ือผ�า สัมผัส โดน หรือหลุด เข�าไปในพัดลม
ระบายความร�อนหรือสายพานขับ

ถ�า รถมีความร�อนสูง ผิดปกติ (แสดงขึ้น โดยไฟเตือน
อุณหภูมิสูง) หรือถ�ารู�สึกว�าเคร่ืองยนต�ไม�มีกำลัง ได�ยิน
เสียง ผิด ปกติ ฯลฯ ให� ปฏิบั ติ ตาม ขั้น ตอน ต�อ ไป น้ี :

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. เข�าเบรกมือ

4. ร ุ�น ใช� ระบบควบคุมการ เปล่ียนเกียร� แบบต�อ เน่ือง
(CVT): เลื่อนคันเกียร� ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

อย�าดับเครื่องยนต�
5. เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

6. ป�ดเครื่องปรับอากาศ (ถ�ามีติดต้ัง) ต้ังอุณหภูมิไปท่ี
ร� อ น ส ุ ด แล ะ เ ป� ด พั ด ลม ที่ ค ว า ม เ ร็ ว ส ู ง ส ุ ด

7. ออกจากรถ

8. ตรวจสอบโดยใช�สายตาและฟ�งดูว�ามี ไอน้ำ หรือ
น้ำหล�อเย็นพุ�งออกมาจากหม�อน้ำหรือไม�ก�อนเป�ด
ฝาก ระ โปรง หน�า รอ จน กระท่ัง ไม�มี ไอ น้ำ หรือ
น้ำ หล�อ เย็น ออก มา ก�อน เริ่ม ทำ ขั้น ตอน ต�อ ไป

9. เป�ดฝากระโปรงหน�า

10. ตรวจดู พัดลมระบายความร�อนทำงานอยู� หรือไม�

11. ตรวจสอบหม�อน้ำและท�อยางต�างๆ เพื่อหารอยร่ัวซึม

ถ�าพัดลมระบายความร�อนไม�ทำงานหรือมีน้ำหล�อเย็น
รั่วออกมา ให�ดับเครื่องยนต�

12. หลัง จาก เครื่องยนต� เย็น ลง ให� ตรวจ สอบ ระดับ
น้ำหล�อเย็นในถังพัก ขณะเครื่องยนต�ทำงานอยู� ห�าม
เป�ดฝาป�ดหม�อน้ำ

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

ในกรณีฉุกเฉิน 6-7

การเข็นสตาร�ท ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ
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F15-A-101214-69740B53-3C7A-41B9-8F95-F0E7FA4B4FAC

เมื่อต�องลากจูงรถ ต�องปฏิบัติตามข�อกำหนดในการลากจูง
ของท�องถิ่นน้ัน อุปกรณ�ลากจูงท่ีไม�ถูกต�องอาจทำให�รถ
ของท�าน เสีย หาย ได� นิส สัน ขอ แนะนำ ให� เรียก ช�าง
ผู�เชี่ยวชาญมาทำการลากรถของท�าน เพื่อให�มั่นใจว�ารถถูก
ลากอย�างถูกวิธี และเพื่อป�องกันความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นกับรถของท�าน และควรแนะนำให�ช�างผู�เช่ียวชาญ
ได�อ�านข�อควรระวังต�อไปนี้

ข�อควรระวังสำหรับการลากจูงรถ
F15-A-101214-8DAF4418-6E64-4D27-BC10-07511BA91A9C

. ให�แน�ใจว�าระบบเกียร�, ระบบพวงมาลัย และระบบส�ง
กำลังอยู�ในสภาพที่พร�อมทำงาน ก�อนทำการลาก ถ�า
ระบบใดระบบหนึ่งข�างต�นเสียหาย ต�องลากรถโดยใช�
ดอลลี่หรือยกรถขึ้นทั้งคัน

. นิสสันแนะนำให�ลากรถโดยยกล�อขับเคลื่อน (ล�อหน�า)
ให�พ�นจากพื้น

. ล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ

ข�อแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
F15-A-101214-9EF33807-9D9B-4011-8B78-623D89036CBF

รุ�นขับเคลื่อนสองล�อ (2WD)
F15-A-101214-3646D4FA-EFB8-4F09-A7F3-936517691C4D

SCE0950

รุ�นขับเคลื่อนสองล�อ

NISSAN แนะนำให�ลากรถโดยยกล�อขับเคลื่อน (ล�อหน�า)
ให�พ�นจากพ้ืน หรือให�ขนรถยนต�ไปโดยใช�รถบรรทุกแบบ
ไม�มีหลังคา ดังที่แสดงในภาพ

แบบให�ล�อหน�าสัมผัสพื้นถนน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถที่ใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบ
ต�อ เนื่อง (CVT) โดย ให� ล�อ หน�า สัมผัส พ้ืน ถนน
เนื่องจากจะทำระบบเกียร�เสียหายมากและมีค�าใช�จ�าย
ในการซ�อมแพง

แบบให�ล�อหลังสัมผัสพื้นถนน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

3. ปลดเบรกมือ

4. ล�ามโซ�นิรภัยทุกครั้งเมื่อลากรถ

แบบให�ล�อทั้งสี่สัมผัสพื้น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

นิสสันแนะนำให�ขนรถยนต�ไปโดยยกรถขึ้นท้ังคัน ดังที่
แสดงในภาพ

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถที่ใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบ
ต�อ เน่ือง (CVT) โดย ให� ทั้ง สี่ ล�อ สัมผัสพื้น ถนน
เนื่องจากจะทำระบบเกียร�เสียหายมากและมีค�าใช�จ�าย
ในการซ�อมแพง

การลากจูงรถยนต�

Condition:
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การช�วยเหลือรถที่ติดหล�ม
F15-A-101214-E1C53A8A-382D-4409-936A-B6A11CAB094F

คำเตือน:

. ห�ามยืนใกล�แนวลากดึงในระหว�างการดึงรถขึ้น
จากหล�ม

. ห�ามเร�งความเร็วจนยางล�อหมุนฟรี เน่ืองจากจะ
ทำให�ยางระเบิดและทำให�ได�รับบาดเจ็บ นอกจาก
นั้นชิ้นส�วนอื่นๆ ของรถก็อาจจะร�อนและเสียหาย
ได�

. ห�ามลากดึงรถด�วยห�วงที่อยู�ด�านหลัง ห�วงด�าน
หลังน้ีไม�ได�ออกแบบไว�สำหรับลากดึงรถออกใน
กรณีที่รถติดหล�ม

ในกรณีที่รถติดหล�มทราย, หิมะ หรือโคลน และไม�สามารถ
ออกจากหล�มได�เอง ให�ใช�ห�วงสำหรับลากดึง

. ใช�ห�วงสำหรับลากดึงเท�าน้ัน ห�ามติดอุปกรณ�ลากดึง
เข�ากับชิ้นส�วนอ่ืนใดของตัวถังรถ ไม�เช�นน้ัน ตัวถังรถ
จะเสียหายได�

. ใช�ห�วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจากหล�ม
เท�านั้น

. ห�วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดสูงมากขณะใช�ดึงรถ
ออกจากหล�ม ให�ลากดึงรถในแนวตรงเสมอ ห�ามดึง
ห�วงในแนวเฉียงกับตัวรถ

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

SCE0951

ด�านหน�า

SCE0833

ด�านหน�า
① ถอดฝาครอบห�วงออกจากกันชนด�วยเครื่องมือท่ี

เหมาะสม
② ติดตั้งห�วงสำหรับลากดึงให�แน�นดังที่แสดงในภาพ

(ห�วงเก็บอยู�กับชุดแม�แรง)

ให�แน�ใจว�าเก็บห�วงสำหรับลากดึงอย�างถูกต�องในที่เก็บ
หลังจากใช�งาน

ด�านหลัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SCE0944

ด�านหลัง
ห�ามใช�ห�วงหลังสำหรับลากดึงรถยนต�อื่นๆ

ในกรณีฉุกเฉิน 6-9

Condition:
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6-10 ในกรณีฉุกเฉิน

บันทึก

Condition:
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7 ลักษณะภายนอกและการดูแล
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7-2 ลักษณะภายนอกและการดูแล

F15-A-101214-7CB8924B-F9C4-429D-ADB0-BC9E02AD6934

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�าง
F15-A-101214-9F6B826F-F269-47EF-A485-4DEB2E726776

ในกรณีต�อไปนี้ ให�ล�างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพสีรถ
ของท�าน:

. หลัง จากฝนตก เนื่องจากฝนกรดอาจทำให� สี รถ
เสียหายได�

. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ
ทำให�รถเป�นสนิมได�

. เมื่อมีส่ิงสกปรกต�างๆ เช�น คราบเขม�า, มูลนก, ยาง
ไม�, ผงโลหะ หรือแมลงติดอยู�บนสีรถ

. เมื่อมีฝุ�นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล�างสีรถด�วยฟองน้ำที่เป�ยกชุ�มโดยใช�น้ำมากๆ

2. ทำความสะอาดสีรถ เบาๆ ให� ท่ัว ถึงด�วยสบู� อ�อน,
แชมพูล�างรถ หรือน้ำยาล�างจานท่ัวไป ผสมกับน้ำอุ�น
ที่สะอาด (ห�ามใช�น้ำร�อน)

ข�อควรระวัง:

. ห�ามล�างรถด�วยสบู�ที่มีฤทธิ์แรง, ผงซักฟอกเข�ม
ข�น, น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอย�างอื่น

. ห�ามล�างรถกลางแดดจัด หรือขณะที่ตัวถังรถร�อน
เนื่องจากสีรถจะเป�นรอยคราบน้ำ

. หลีกเล่ียงการใช�ผ�าที่ มีขนแข็งหรือหยาบ เช�น
ถุงมือล�าง ให� ระมัดระวังขณะท่ีล�าง เอาคราบ
สกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอย�างอ่ืนออก เพื่อไม�
ให�สีรถเป�นรอยสึกหรือเสียหาย

3. ล�างออกให�ทั่วด�วยน้ำสะอาดมากๆ

4. ใช�ผ�าชามัวร�หมาดๆ เช็ดสีรถให�แห�ง โดยไม�ปล�อยให�
มีคราบน้ำหลงเหลืออยู�

เมื่อล�างรถ ให�ระมัดระวังสิ่งเหล�านี้:

. บริเวณภายในหน�าแปลน, ข�อต�อและบานพับประตู
ฝาก ระ โปรงท�าย และฝากระ โปรงหน�า ต�องทำ
ความสะอาดบริเวณเหล�านี้อยู�เสมอ

. ให�แน�ใจว�ารูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตูไม�
อุดตัน

. ฉีดน้ำล�างใต�ท�องรถและในช�องล�อเพื่อขจัดสิ่งสกปรก

การขจัดคราบ
F15-A-101214-717DD9B1-5C26-44D0-A76C-3E699BC0B183

ข จัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ำ มัน ฝุ�น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม, แมลง และยางไม�ออกจากสีรถให�เร็วท่ีสุด
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดรอยด�างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ�ทำ
ความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน�ายที่ศูนย�บริการนิสสัน หรือ
ร�านค�าจำหน�ายอุปกรณ�ตกแต�งรถยนต�ทั่วไป

การเคลือบเงา
F15-A-101214-FE346184-0DE5-4B3B-8AEC-E842874E9E91

การเคลือบเงาเป�นประจำจะช�วยปกป�องสีรถ และรักษา
สภาพรถให�ดูใหม�เสมอ

หลังการแวกซ� แนะนำให�ทำการขัดเพ่ือขจัดเศษตกค�างท่ี
ส ะสม อย ู� แล ะ หลี ก เลี่ ย ง ไม� ให� เ กิ ด กา ร ผ ุ ก ร� อน

ตัวแทนจำหน�ายนิสสันสามารถช�วยท�านเลือกผลิตภัณฑ�
แวกซ�ที่เหมาะสมได�

ข�อควรระวัง:

. ล�างรถของท�านทั่วทั้ง คันให� เรียบร�อยก�อนลง
แวกซ�ลงไปบนผิวหน�าทำสี

. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช�แวกซ�ของผู�ผลิต
เสมอ

. ห�ามใช�แวกซ�ที่มีส�วนน้ำยาขัดสี ลบรอย หรือตัว
ทำความสะอาดที่อาจสร�างความเสียหายให�แก�รถ

การใช�ยาขัดสี หรือสารขัดบนผิวสีที่พ�นเคลือบเคลียร�เสร็จ
แล�วอาจทำให�งานสีที่เสร็จแล�วขุ�นหรือเกิดรอยเป�นวง

กระจก
F15-A-101214-F15B5E23-8886-4DD3-AB87-39274A06846B

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก เป�นเรื่องปกติท่ีกระจกจะเกิดฟ�ล�มหลังจากจอดรถ
เอาไว�กลางแดดจัด ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�านุ�มเพื่อขจัด
คราบหมองนี้ออก

ใต�ท�องรถ
F15-A-101214-89AF2A41-6CEA-44E0-80F8-1B7040436EE7

ควรทำความสะอาดใต� ท�อง รถอยู� เสมอ เพ่ือป�องกัน
การสะสมส่ิงสกปรก ซ่ึงทำให�เกิดสนิมบริเวณใต�ท�องรถ
และระบบรองรับน้ำหนักได�ง�าย

ก�อนฤดูหนาวและในช�วงใบไม�ผลิ ต�องตรวจสอบซีลใต�ท�อง
รถ และ ถ�า จำเป�น ให� ทำ การ เปลี่ยน หรือ ซ�อม บำร ุง

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต�

Condition:
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ล�อ
F15-A-101214-2390DE90-52B6-4CC6-847A-7DC2BA9E7940

. เมื่อล�างรถ ให�ล�างล�อด�วย เพื่อรักษาให�อยู�ในสภาพดี

. ทำความสะอาดภายในล�อเม่ือเปลี่ยนล�อหรือเมื่อล�าง
ใต�ท�องรถ

. อย�าใช�สารขัดถูเมื่อล�างล�อ

. ตรวจสอบขอบล�ออย�างสม่ำเสมอเพื่อดูการบุ�มหรือ
กร� อน ส่ิ ง นี้ อ าจ ทำให� เสี ย แรง ดัน หรื อ สร� า ง
ความเสียหายให�ดอกยาง

. นิสสันแนะนำให�แวกซ�กระทะล�อเพ่ือป�องกันเกลือโรย
ถนนในพื้นที่ที่เคยมีหิมะ

ล�ออลูมิเนียมอัลลอยด�
F15-A-101214-1A54676E-FE36-464E-B750-86EA828DF50B

ล�างล�อเป�นประจำด�วยฟองน้ำชุบน้ำสบู�อ�อน โดยเฉพาะใน
ช�วงฤดูหนาวในพ้ืนท่ีท่ีใช�เกลือโรยถนน เศษเกลือจาก
เกลือโรยถนนอาจทำให�ล�อเปลี่ยนสีถ�าไม�ล�างออกเป�น
ประจำ

ข�อควรระวัง:

ปฏิบัติดังต�อไปนี้ เพื่อไม�ให�ล�อเกิดรอยด�างหรือเปลี่ยน
สี

. อย�าใช�น้ำยาทำความสะอาดที่มีกรดเข�มข�นหรือ
เป�นด�างทำความสะอาดล�อรถ

. อย�าใช�น้ำยาทำความสะอาดกับล�อในขณะที่ล�อ
ยังร�อนอยู� อุณหภูมิของล�อควรเท�ากับอุณหภูมิ
อากาศภายนอก

. ล�างล�อให�สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่ใช�
สารทำความสะอาดล�อ

ชิ้นส�วนที่เป�นโครเมียม
F15-A-101214-A28C0751-4F80-44DA-8C22-EFE406D2DF5D

ทำความสะอาดอยู�เสมอด�วยน้ำยาขัดโครเมียมท่ีไม�มีฤทธิ์
กัดกร�อน เพื่อรักษาความเงางาม

F15-A-101214-E4C0088E-D11B-428E-9FC8-BCF4B6D9231F

ขจัดฝุ�นจากคิ้วภายใน, ชิ้นส�วนพลาสติก, และเบาะน่ังเป�น
ครั้งคราวด�วยเครื่องดูดฝุ�นหรือแปรงขนอ�อน เช็ดส�วนที่เป�น
ไวนิลและหนังด�วยผ�านุ�มที่สะอาดชุบน้ำสบู�อ�อน แล�วใช�ผ�า
นุ�มที่แห�งเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง

ต�องดูแลและทำความสะอาดอย�างเป�นประจำเพื่อรักษา
ลักษณะภายนอกของหนังเอาไว�

ก�อนการใช�น้ำยารักษาเน้ือผ�าใดๆ ให�อ�านคำแนะนำของ
ผู�ผลิตทุกครั้ง น้ำยารักษาเนื้อผ�าบางชนิดมีสารเคมีที่ทำให�
วัสดุเบาะนั่งด�างหรือซีดขาว

ใช�ผ�านุ�มชุบน้ำเปล�าเท�านั้นทำความสะอาดมาตรวัดและฝา
เลนส�ครอบเกจ

คำเตือน:

สำหรับรุ�นที่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยแบบ
พิเศษ อย�าใช�น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ มีฤทธิ์
เป�นกรด (เครื่องทำความสะอาดไอร�อน) กับเบาะน่ัง
อาจทำให�เกิดความเสียหายต�อเบาะนั่งและเซ็นเซอร�
ตรวจสอบผู�โดยสาร อาจจะมีผลต�อการทำงานของ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยและอาจทำให�เกิดการ
บาดเจ็บได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร�, หรืออื่นๆ ที่คล�าย
กัน

. ฝุ�นผงเล็กๆ สามารถขูดและสร�างความเสียหาย
ให�ผิวหน�าของหนังได� และควรนำออกทันที อย�า
ใช�สบู�ฟอกหนัง, แวกซ�รถ, น้ำยาขัด, น้ำมัน,
น้ำยาทำความสะอาด, ตัวทำละลาย, ผงซักฟอก,
หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีแอมโมเนีย เพราะจะ
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การทำความสะอาดภายในรถยนต�
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7-4 ลักษณะภายนอกและการดูแล

สามารถ สร�าง ความ เสีย หาย ให� กับ หนัง แท�

. ห�ามใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�า เว�นแต�จะได�รับ
คำแนะนำจากผู�ผลิต

. อย�าใช�น้ำยาทำความสะอาดกระจกหรือพลาสติก
กับมาตรวัดหรือฝาเลนส�ครอบเกจ อาจจะทำให�
ฝาครอบเลนส�เสียหาย

น้ำหอมปรับอากาศ
GUID-88E78C98-989D-43C3-AF46-102E7C163FC0

น้ำหอมปรับอากาศส�วนมากใช�สารละลายที่อาจมี
ผลกระทบต�อภายในห�องโดยสาร ถ�าท�านใช�น้ำหอมปรับ
อ า ก า ศ ใ ห� สั ง เ ก ต ข� อ ค ว ร ร ะ วั ง ดั ง ต� อ ไ ป นี้ :

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนสามารถทำให�เกิด
การ เปล่ียน สี ถาวร เมื่อ สัมผัส กับ พ้ืน ผิว ภายใน
ห�องโดยสาร วางน้ำหอมปรับอากาศในตำแหน�งท่ี
สามารถแขวนได�อย�างเป�นอิสระและไม�สัมผัสกับพ้ืน
ผิวภายในห�องโดยสาร

. น้ำหอมปรับอากาศแบบเหลวมักจะมีที่หนีบไว�กับ
ช�อง แอร� ผลิตภัณฑ� เหล�า น้ี สามารถ ทำให� เ กิด
ความเสียหายและการเปล่ียนสีได�ทันทีเม่ือหกเลอะ
พื้นผิวภายในห�องโดยสาร

อ�านและทำตามคำแนะของผู�ผลิตอย�างระมัดระวังก�อนใช�
น้ำหอมปรับอากาศ

แผ�นรองปูพื้น
F15-A-101214-FEB53C0F-2B13-4DA5-9FFC-A4B230889197

การใช�แผ�นรองปูพื้นแท�ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง) จะช�วยยืด
อาย ุ พรม ใน รถ ของท�าน และทำให� ทำ ความสะอาด
ห�องโดยสารได�ง�ายขึ้น ไม�ว�าท�านจะใช�แผ�นรองแบบใดก็
ตาม ให�แน�ใจว�าแผ�นรองดังกล�าวมีขนาดพอดีกับรถของ
ท�าน และวางในตำแหน�งช�องวางเท�าให�ถูกต�อง เพื่อไม�ให�
ไปกีดขวางการทำงานของแป�นเหยียบต�างๆ ควรดูแลรักษา
แผ�นรองโดยการทำความสะอาดอยู�เสมอ และเปลี่ยนใหม�
ถ�าแผ�นรองมีสภาพเก�าเกินไป

ตัวช�วยวางตำแหน�งพรมปูพื้น
F15-A-101214-0F3306F1-4AE6-4165-B183-646B6719990D

SAI0042

รถคันน้ีมีท่ียึดพรมปูพ้ืนด�านหน�าท่ีจะทำหน�าท่ีในการช�วย
วางตำแหน�งพรมปู พ้ืน แผ�นรองปู พ้ืนของนิส สันได�รับ
การออกแบบมาเฉพาะรถรุ�นนี้

จัดตำแหน�งพรมโดยการใส�ห�วงยึดพรมปูพื้นผ�านรูห�วงพรม
ปูพื้นด�านหน�าในขณะที่หาศูนย�กลางของพรมบริเวณที่วาง
เท�า

ตรวจสอบตำแหน�งของพรมปูพื้นเป�นระยะ

กระจก
F15-A-101214-47B68639-6537-4853-8BB4-A5E527CF1D3C

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก เป�นเรื่องปกติท่ีกระจกจะเกิดฟ�ล�มหลังจากจอดรถ
เอาไว�กลางแดดจัด ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�านุ�มเพื่อขจัด
คราบหมองนี้ออก

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดด�านในของหน�าต�าง อย�า ใช�
อุปกรณ�ที่มีขอบคม, สารขัดถูหรือน้ำยาฆ�าเชื้อที่มีเบส
เป�นคลอรีน เน่ืองจากอาจสร�างความเสียหายให�กับ
สายเคเบิ้ลส�งกระแสไฟฟ�า เช�น ช้ินส�วนการไล�ฝ�าที่
กระจกบังลมหลัง

เข็มขัดนิรภัย
F15-A-101214-30F2EF69-84CD-4146-8EDF-44903B81C08C

คำเตือน:

. ไม�ให�ม�วนเข็มขัดนิรภัยที่ยังเป�ยกอยู�เข�าไปในชุด
ดึงกลับ

. ห�ามใช�ตัวทำละลายที่ทำให�ซีดจาง, ย�อมสี, หรือ
น้ำยาเคมีทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย เพราะ
วัตถุเหล�าน้ีอาจไปกัดกร�อนสายเข็มขัดให�เป��อย
บางลงได�

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด�วยการเช็ดด�วยฟองน้ำชุบน้ำ
สบู�อ�อน

ทำให�เข็มขัดนิรภัยแห�งสนิทในที่ร�มก�อนนำมาใช� (โปรดดูที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-7))

Condition:
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F15-A-101214-B2B2F40E-6DE1-431F-BFF7-7AD3044C6450

ป�จจัยพื้นฐานที่ทำให�รถยนต�เป�นสนิม
F15-A-101214-55FEEED2-A1C3-4B27-A550-4BBB7C8BF9E6

. การสะสมของส่ิงสกปรก และเศษฝุ�นท่ีมีความช้ืนใน
แผงตัวถัง ช�องว�าง และพื้นที่อื่นๆ

. รอยชำรุดของสีรถ และสารเคลือบป�องกันอื่นๆ ซึ่งเกิด
จากกรวดและเศษหิน หรืออุบัติเหตุเล็กน�อย

อัตราการส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมของ
การผุกร�อนหรือสนิม

F15-A-101214-4D36D387-64CA-4EA3-9221-169D30C6EC41

ความชื้น
F15-A-101214-6F6421FF-23F2-4A51-AC98-F8467A5769E8

ทราย, ส่ิงสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพื้นด�านในตัวถังรถจะ
เป�นตัวเร�งให�เกิดสนิม แผ�นรอง/พรมปูพื้นที่เป�ยกจะไม�แห�ง
สนิท ถ�าปล�อยทิ้งไว�ในรถ จึงควรนำออกมาผึ่งให�แห�งเพื่อ
ป�องกันไม�ให�เกิดสนิมที่พื้นตัวถังรถ

ความชื้นสัมพัทธ�
F15-A-101214-C51023EB-DA4E-4AAD-B646-D10FD3960B66

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ�สูงจะทำให�เกิดสนิมได�เร็วขึ้น

อุณหภูมิ
F15-A-101214-08419ED2-3D09-4F9D-9B36-E32282165145

อุณหภูมิสูงจะเร�งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิ้นส�วนที่
ไม�ได�รับการระบายอากาศที่ดี

นอกจากนี้ รถจะเป�นสนิมได�ง�ายในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิใกล�
จุดเยือกแข็ง

มลพิษทางอากาศ
F15-A-101214-4130D607-9939-412C-83E9-6FC9F3EC20D9

มลพิษทางอุตสาหกรรม ไอ เค็มของ เกลือ ในบริเวณ
ชายทะเล และบนถนนท่ีใช�เกลือโรยมากๆ จะเร�งให�เกิด
สนิมเร็วขึ้น เกลือท่ีใช� กับพ้ืนถนนจะทำให� พ้ืนผิวของสี
ละลายเร็วขึ้นเช�นกัน

การป�องกันรถของท�านไม�ให�เกิดสนิม
F15-A-101214-77A08170-1FEB-45EA-BDB9-316B61A611C0

. ล�างรถให�สะอาดและเคลือบเงารถบ�อยๆ

. 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 หรือเศษดินในห�องโดยสาร ทำ
ความ สะอาด สิ่ ง สกปรก ด�วย เค ร่ือง ด ูด ฝุ�น

. ห�ามปล�อยให�มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆ สัมผัสโดน
อุปกรณ�อิเล็กทรอนิคส�ภายในรถ เนื่องจากจะ
ทำให�เกิดความเสียหายได�

สารเคมีท่ีใช�ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร�อน
อย�างมาก ซึ่งจะเร�งการผุกร�อนของชิ้นส�วนใต�ตัวถังรถ เช�น
ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเช้ือเพลิงและเบรก สายเคเบ้ิลเบรก
พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะๆ

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป�นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน
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การป�องกันสนิม
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บันทึก

Condition:
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8-2 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

F15-A-101214-59942846-7166-4224-BF7F-2B18FC065A82

การบำรุงรักษาท่ัวไปและประจำวันบางอย�างยังเป�นส่ิง
จำเป�น เพื่อบำรุงรักษาสภาพกลไกที่ดีของรถท�าน รวมทั้ง
ประสิทธิภาพ ของ เครื่องยนต� และ การ ปล�อย ไอ เสีย

ซึ่งเป�นความรับผิดชอบของเจ�าของรถที่จะต�องทำการ
บำร ุง รักษา ท้ัง แบบ ท่ัวไป และ แบบ เฉพาะ เจาะจง

และเนื่องจากท�านเป�นเจ�าของรถ ท�านเป�นเพียงคนเดียวที่
สามารถแน�ใจได�ว�ารถของท�านได�รับการดูแลรักษาอย�าง
ถูกต�อง

ตารางการบำรุงรักษา
F15-A-101214-81E26708-DAB3-41AE-A752-C19E294DF186

เพื่อความสะดวกสบายของท�าน การบำรุง รักษาตาม
กำหนดเวลาท่ีจำเป�นต�องทำจะมีรายการแจ�ง และอธิบาย
อยู�ในข�อมูลการรับประกันและคู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�ม
หนึ่ง ท�านต�องปฎิบัติตามคู�มือเล�มน้ัน เพ่ือให�แน�ใจว�ารถ
ของท�านได�รับการบำรุงรักษาท่ีจำเป�นตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
F15-A-101214-1163C165-40B6-4B3A-B9E9-F57588E6EADF

การบำรุง รักษา ท่ัวไปจะรวมไปถึง ส่ิง ท่ีควรได� รับการ
ตรวจสอบในทุกๆ 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�วยตัวท�านเอง
หรือ เรียกช�างผู� เ ช่ียวชาญ หรือให� ศ ูนย� บริการ นิส สัน
ดำเนินการตามที่ท�านต�องการ

สถานที่สามารถนำรถเข�ารับบริการ
F15-A-101214-8553854F-873D-40F5-B030-38E68B98CDBD

ถ�ารถของท�านต�องเข�ารับบริการเพื่อบำรุงรักษา หรือมี
การทำงานที่ผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน เพื่อ
ตรวจสอบและปรับแต�งระบบ

F15-A-101214-41D52985-13EF-4849-BE86-06FE33BE5839

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)

คำอธิบายของสิ่งที่ต�องบำรุงรักษาทั่วไป
F15-A-101214-93ED51D4-2178-43ED-8D01-7CDF6194EAC9

ข�อมูลเพิ่มเติมของรายการดังต�อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย
“*” อธิบายไว�ในส�วนหลังของบทนี้

ภายนอกรถ
F15-A-101214-E2608191-CBFF-4F8A-B24A-EDE685639B84

สิ่งที่ต�องบำรุงรักษาที่แสดงไว�นี้ควรทำเป�นครั้งคราว ถ�าไม�
ได�ระบุไว�เป�นพิเศษ

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

ตรวจสอบว�าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน�าทำงานเป�น
ปกติ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของประตูท�าย กระโปรง
ท�าย และประตูเล็ก และให�แน�ใจว�าตัวล็อกทุกตัวสามารถ
ป�ดได�แน�น หล�อลื่นถ�าจำเป�น ดูให�แน�ใจว�าตัวล็อกเสริมของ
ฝากระโปรงหน�ารั้งไม�ให�ฝากระโปรงเป�ดข้ึน เมื่อปลดล็อก
ตัวหลักแล�ว เมื่อขับรถในพื้นท่ีท่ีมีวัสดุท่ีมีฤทธิ์ กัดกร�อน
อื่นๆ ให�ตรวจสอบการหล�อลื่นบ�อยๆ

ไฟแสงสว�าง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ทำความสะอาดไฟหน�าเป�นประจำ ให�แน�ใจว�าไฟหน�า ไฟ
เบรก ไฟท�าย ไฟสัญญาณไฟเล้ียว และไฟอื่นๆ ทำงาน
เป�นปกติและติดตั้งยึดแน�น และตรวจสอบมุมระดับไฟหน�า

ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป

Condition:
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ยาง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัดบ�อยๆ และทุกครั้งก�อน
เดินทางไกล ปรับแรงดันลมยางทุกเส�นรวมทั้งยางอะไหล�
ตามแรงดันท่ีกำหนด ตรวจหาความเสียหาย รอยฉีกขาด
หรือการสึกหรอผิดปกติอย�างละเอียด

การสลับยาง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล�อ (2WD) และยางล�อหน�า
และหลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุกๆ 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

ในกรณีของรถขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) และยางล�อหน�าและ
หลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุกๆ 5,000 กม. (3,000
ไมล�) ล�อที่ มี สัญลักษณ� ตัวชี้นำทาง สามารถสลับได�
ระหว�างล�อหน�าและล�อหลังเท�าน้ัน ให�แน�ใจว�าสัญลักษณ�
ตัวชี้นำทางชี้ไปยังทิศทางท่ีล�อหมุน หลังจากสลับยาง
เรียบร�อยแล�ว

ในกรณีท่ีล�อหน�าขนาดไม�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:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�าหากพบว�ารถยนต�ดึงไปด�านในด�านหน่ึงขณะขับรถบน
ถนนเส�นตรงและราบ หรือถ�าท�านพบล�อท่ีไม�เท�ากันหรือ
สึกหรอผิดปกติ อาจจำเป�นต�องทำการ ต้ังศูนย�ล�อ ถ�า
พวงมาลัยหรือเบาะน่ังส่ันขณะท่ีขับในความเร็วปกติ อาจ
จำเป�นต�องทำการถ�วงล�อ

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

ทำความสะอาดกระจกบังลมเป�นประจำ ตรวจสอบกระจก
บัง ลม อย�าง น�อยทุก หก เดือน เพื่อ หา รอย แตกหรือ
ความเสียหายอื่นๆ ซ�อมแซมถ�าจำเป�น

ใบป�ดน้ำฝน*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจหารอยแตกหรือ สึกหรอ ถ�าป�ดน้ำฝนได�ไม� ดี ให�
เปลี่ยนใหม� ถ�าจำเป�น

ภายในรถ
F15-A-101214-554469D2-1296-4F49-B7A0-0A8847FB7455

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�นประจำ เช�น เม่ือทำการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
เมื่อทำความสะอาดรถ เป�นต�น

คันเร�ง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบคันเร�งว�าสามารถทำงานได�อย�างราบรื่น และให�
แน�ใจว�าคันเร�งไม�ติดขัดหรือต�องออกแรงมากผิดปกติ วาง
พรมปูพื้นให�ห�างจากแป�น

แป�นเบรก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบคันเร�งว�าสามารถทำงานได�อย�างราบรื่น และให�
แน�ใจว�ามีระยะห�างจากแผ�นรองปูพื้นที่เหมาะสมเมื่อเหยียบ
จนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรก ให�แน�ใจว�า
ได�วางพรมปูพื้นห�างจากแป�น

เบรกมือ*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมั่นตรวจสอบการทำงานของเบรกมือ ตรวจสอบว�าคัน
เบรก (ถ�ามีติดตั้ง) หรือแป�นเบรก (ถ�ามีติดตั้ง) มีระยะการ
เคลื่อนที่ที่เหมาะสม ให�แน�ใจว�ารถยนต�ได�จอดพักบนเนิน
เขาอย�างปลอดภัย เม่ือใช�งานเบรกมือเพียงอย�างเดียว

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

ตรวจสอบว�าส�วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย�างเช�น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ตัวปรับตั้ง และชุดดึง
กลับ) ทำงาน ปกติ ราบ รื่น และ ยึด แน�น ตรวจ สอบ
สายเข็มขัดเพ่ือหารอยฉีกขาด เป�นลุ�ยฝอย สึกหรอหรือ
เสียหาย

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

ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการบังคับเลี้ยว เช�น
ระยะท่ีหลวมมากเกินไป บังคับเล้ียวได�ยาก หรือเสียง
ผิดปกติ

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

ให�แน�ใจว�าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเป�นปกติ

ไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�ามีอากาศไหลออกมาจากช�องไล�ฝ�าในปริมาณ
ท่ีพอ เหมาะ เม่ือ เป�ด ฮีต เตอร� หรือ เครื่อง ปรับ อากาศ

ใบป�ดน้ำฝนและถังฉีดน้ำล�างกระจก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าใบป�ดน้ำฝนและถังฉีดน้ำล�างกระจกทำงาน
เป�น ปก ติ และ ใบ ป� ด น้ ำ ฝน ไม� ลาก เป� น รอย เส�น

ใต�ฝากระโปรงหน�าและใต�ท�องรถ
F15-A-101214-E5D10961-EA14-4A37-B87E-268783A0FC38

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�นระยะๆ (ตัวอย�างเช�น ทุกครั้งท่ีตรวจสอบน้ำมันเครื่อง
หรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)

แบตเตอรี่*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ยกเว�นรุ�นท่ีใช�แบตเตอร่ีแบบไม�ต�องดูแลรักษา ตรวจสอบ
ระดับน้ำในแต�ละเซลล� ควรอยู�ระหว�างเส�น “UPPER” และ
“LOWER” รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนักต�องได�
รับ การตรวจสอบ ระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ บ�อยครั้ง ขึ้น

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-3

Condition:
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8-4 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ระดับน้ำมันเบรก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรกอยู� ระหว�างขีด “MAX”และ
“MIN” บนกระปุก

ระดับน้ำหล�อเย็น* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นขณะที่น้ำหล�อเย็นน้ันเย็น ให�
แน�ใจว�า ระดับน้ำหล�อ เย็นอยู� ระหว�างขีด “MAX” และ
“MIN” บนกระปุก

สายพานเครื่องยนต�*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�แน�ใจว�าสายพานไม�ลุ�ย สึกหรอ แตก หรือ มีน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับหลังจากจอดรถ (บนพ้ืนราบ) และดับ
เครื่องยนต�

การรั่วของของเหลวต�างๆ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบใต�ท�องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเคร่ือง หรือของเหลวอื่นๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว�สัก
พัก น้ำที่หยดจากระบบปรับอากาศหลังจากใช�งานเป�นเรื่อง
ปกติ ถ�าพบว�ามีการร่ัวหรือมีไอน้ำมันเชื้อเพลิงระเหยออก
มา ชัดเจน ให� ตรวจหาสาเหตุ และทำการแก�ไขทันที

น้ำล�างกระจกบังลม*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�ามีน้ำในปริมาณท่ีเพียงพอต�อการใช�งานในถัง
พัก

ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา
F15-A-101214-E469E0D9-6CFF-4A9B-8459-D2B589DFA455

เม่ือทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาใดๆ กับรถของท�าน
ให�ระมัดระวังเสมอ เพ่ือป�องกันการบาดเจ็บร�ายแรงจาก
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถท�าน ต�อไปนี้
เป�น ข�อ ควร ระวัง ท่ัวไป ซ่ึง ควร เอาใจ ใส� เป�น พิ เศษ

คำเตือน:

. จอดรถบนพื้นราบ ดึงก�านเบรกมือขึ้นจนสุด และ
บล็อกล�อเพื่อป�องกันรถไหล เลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�นเกียร� CVT)

. ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”
หรือ “LOCK” เมื่อทำการซ�อมแซมหรือเปล่ียน
ชิ้นส�วนใดๆ

. ห�าม ทำงาน ใดๆ ใต� กระโปรง รถ ใน ขณะ ที่
เครื่องยนต�ยังร�อนอยู� ดับเคร่ืองยนต�และรอจน
กระทั่งเครื่องยนต�เย็นลงทุกครั้ง

. ถ�าต�องทำงานโดยที่เคร่ืองยนต�ติดอยู� ให�นำมือ
เสื้อผ�า ผม และเคร่ืองมือออกห�างจากพัดลม
ส ายพาน แล ะ ช้ิ น ส� ว น อ่ื น ๆ ที่ ห ม ุ น ได�

. แนะนำให�รัดหรือถอดเสื้อผ�าที่หลวมและ
เคร่ืองประดับต�างๆ ออก เช�น แหวน, นาฬิกา,
ฯลฯ ก�อนทำงานกับรถ

. ถ�าต�องติดเคร่ืองยนต�ในพ้ืนที่จำกัด เช�น โรงรถ
ให�แน�ใจว�ามีการระบายก�าซไอเสียออกไปได�ดี

. ห�ามมุดเข�าใต�ท�องรถขณะที่ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง

. ระวังไม�ให�บุหรี่ เปลวไฟ และประกายไฟอยู�ใกล�
กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห�ามต�อหรือปลดแบตเตอรี่หรือ ข้ัวต�อ ช้ินส�วน
ทรานซิสเตอร� ขณะสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง

“ON”

. ในรถรุ�นเครื่องยนต�เบนซินที่มีระบบหัวฉีด
มัลติพอร�ต (MFI) กรองน้ำมันเช้ือเพลิงและท�อ
ทางน้ำมันเชื้อเพลิงควรได�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�า สวิตช� ก ุญแจอยู� ที่
ตำแหน�ง “OFF” และเคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดการบาดเจ็บ ให�ถอดสาย
ข้ัวลบของแบตเตอรี่ออกทุกคร้ังก�อนทำงานใกล�
กับพัดลม

. ใส�แว�นตานิรภัยทุกครั้งที่ทำงานกับรถ

. ห�ามปลดขั้วต�อชุดสายไฟของช้ินส�วนที่เกี่ยวกับ
เกียร�อัตโนมัติหรือเครื่องยนต�ออก ขณะสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องและ
น้ำหล�อ เย็นที่ ใช� แล�ว การกำจัดน้ำมัน เครื่อง
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� และ/หรือของเหลวที่ใช�
ในรถยนต�อย�างไม�ถูกต�องจะเป�นการทำลายส่ิง
แวดล�อม ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนดท�องถิ่นในการ
ก ำ จั ด ข อ ง เ ห ล ว ที่ ใ ช� ใ น ร ถ ย นต� เ ส ม อ

หมวด “8. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษารถด�วยตนเอง”
นี้จะมีคำแนะนำเฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับส่ิงที่ เจ�าของรถจะ
สามารถทำเองได�ง�าย

ควรระลึกไว�ว�า การให�บริการท่ีไม�ถูกต�องและไม�สมบูรณ�
อาจทำให� เกิด ความยากลำบาก ในการทำงานหรือ
การปล�อยไอเสียที่มากเกินไป และส�งผลถึงการคุ�มครอง

Condition:



(149,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

จากการ รับประกันรถ ถ�ามีข�อสงสัยเกี่ยวกับการให�
บริการใด ๆ ควรให�ศูนย�บริการนิสสันดำเนินการแทน

F15-A-101214-66B2162B-2CD7-470F-9DAD-BD99AF54AF2C

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
F15-A-101214-C9ABEEC8-90E9-4A9F-9977-AA38DC1C1F0A

JVC0153X

1. กระปุกน้ำมันเบรก
2. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
3. กรองอากาศ
4. แบตเตอรี่
5. ถังน้ำฉีดล�างกระจก
6. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต�
7. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง

8. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
9. ฝาป�ดหม�อน้ำ
10. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส�

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-5

จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต�

Condition:



(150,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

8-6 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

F15-A-101214-431BB6E1-F915-4C1F-8B9B-5A5747425D98

คำเตือน:

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็น
เม่ือเคร่ืองยนต�ร�อน อาจทำให�เกิดการไหม�พอง
อย�างรุนแรงเนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ�งออก
จากหม�อน้ำ รอจนกระทั่งเครื่องยนต�และหม�อน้ำ
เย็นลง

. น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�มีพิษ และควรเก็บอย�าง
ระมัดระวังในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและ
วางให�ไกลมือเด็ก

. ถ�าดับเคร่ืองยนต�ขณะที่ เครื่องยนต�ยังร�อนอยู�
พัดลมหม�อ น้ำ อาจ จะทำงาน เป�น ระยะ เวลา
ประมาณ 10 นาทีหลังจากดับเครื่องยนต� เพื่อลด
อุณหภูมิของช้ินส�วนในห�องเคร่ืองยนต� ขณะ
พัดลมหม�อน้ำกำลังทำงาน ให�แน�ใจว�ามือหรือ
วัตถ ุ อื่ นๆ ไม� ได� สัมผัส โดน พัดลม หม�อ น้ำ

ระบบทำความเย็นเคร่ืองยนต� ได�รับการเติมสารหล�อเย็น
คุณภาพสูง ซึ่งใช�ได�ตลอดท้ังป�มาจากโรงงาน จะมีส�วน
ผสมของสารยับยั้งสนิมและการกัดกร�อน ดังนั้น จึงไม�
จำเป�นต�องเติมสารเพิ่มคุณภาพลงในระบบทำความเย็น
เพิ่มเติมอีก

ข�อควรระวัง:

. ห�ามเติมสารเติมแต�งใดๆ ลงในระบบทำความเย็น
เช�น ซีลหม�อน้ำ สารเติมแต�งน้ันอาจจะไปอุดตัน
ระบบทำความเย็น และทำให�เครื่องยนต� เกียร�
และ/หรือระบบทำความเย็นเสียหาย

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น ให�แน�ใจว�าได�ใช�
น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�แท�ของนิสสัน หรือที่มี
คุณภาพเทียบเท�าในอัตราส�วนผสมที่เหมาะสม

ตัวอย�างของ อัตราส�วนผสมที่ เหมาะสมของ
น้ำหล�อเย็นและน้ำจะแสดงอยู�ในตารางต�อไปนี้:

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�อเย็นแท�ของนิสสันหรือสารหล�อเย็นที่มีคุณภาพ
เทียบเท�า สารหล�อเย็นแท�ของนิสสันเป�นสารหล�อเย็นแบบ
ผสม (อัตราส�วนผสม 50%)

การใช�สารหล�อเย็นชนิดอื่นอาจทำให�ระบบทำความเย็น
เครื่องยนต�เสียหาย

หม�อ น้ำ มี ฝา ป�ด ท่ี รักษาความ ดัน เพ่ือ ป�องกัน ไม� ให�
เคร่ืองยนต�เสียหาย ให�ใช� เฉพาะฝาป�ดหม�อน้ำแท�ของ
นิสสันหรือ เทียบ เท�า เท�าน้ัน เมื่อ ต�องทำการ เปล่ียน

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
F15-A-101214-D03A92CA-BED2-48B1-BCC9-483FEBCF0743

SDI1860

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE:
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
ตัวแล�ว ถ�าในหม�อน้ำมี น้ำหล�อเย็นไม�เพียงพอ ให�เติม
น้ำหล�อเย็นลงในหม�อน้ำจนถึงปากช�องเติม และให�เติมลง
ในถังพักจนถึงระดับ MAX ①
ถ�าพบว�าต�องเติมน้ำหล�อเย็นในระบบทำความเย็น
บ�อยๆ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการ
นิสสัน

การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
F15-A-101214-48C2A2F9-80B7-4B82-8607-B4C24D1C4773

ถ�า จำเป�น ต�อง เปลี่ยน ให� ติดต�อ ศ ูนย� บ ริการ นิส สัน

การซ�อมแซมใหญ� ระบบทำความเย็น เคร่ืองยนต� ควร
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน ขั้นตอนการให�บริการ
สามารถหาได�ในคู�มือการบริการของนิสสัน

การให�บริการที่ไม�ถูกต�องจะทำให�ประสิทธิภาพของฮีต
เตอร�ลดลง และทำให�เครื่องยนต�ร�อนจัด

ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�

Condition:



(151,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

คำเตือน:

. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก ห�ามเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น
เมื่อเครื่องยนต�กำลังร�อน

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็น
เม่ือเคร่ืองยนต�ร�อน อาจทำให�เกิดการไหม�พอง
อย�างรุนแรง เน่ืองจากของเหลวความดันสูงพุ�ง
ออกจากหม�อน้ำ

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล�อเย็นที่ใช�แล�วโดยตรง
ถ�าสัมผัสผิวหนัง ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือน้ำยา
ล� า ง มื อ ใ ห� เ ร็ ว ที่ ส ุ ด เ ท� า ที่ เ ป� น ไ ป ไ ด�

. เก็บน้ำหล�อ เย็นให�พ�นจากเด็กและสัตว� เล้ียง

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัด
อย�างถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

F15-A-101214-B120ADA3-D03C-49B1-B529-7A274BD909D0

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
F15-A-101214-7FB3D707-060C-4B57-BBE7-3BDD80ACE305

SDI1993

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
1. จอดรถบนพื้นราบ และเข�าเบรกมือไว�

2. สตาร�ท เคร่ืองยนต� และ อุ�น เครื่องยนต� จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต� ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต�

4. รออย�างน�อย 10 นาที เพื่อให�น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ�างน้ำมัน

5. ดึง ก�าน วัด ระดับ ออก แล�ว เ ช็ด ทำ ความ สะอาด

6. ใส�ก�านวัดกลับลงจนสุด

7. ดึงก�านวัดออกแล�วตรวจสอบระดับน้ำมัน ควรอยู�
ภายในช�วง Ⓒ

8. ถ�าระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำกว�า Ⓐ ให�เป�ดฝาช�องเติม
น้ำมันเครื่องแล�วเติมน้ำมันเครื่องท่ีแนะนำลงในช�อง
เติม ห�ามเติมเกิน Ⓑ

9. ตรวจสอบ ระดับ น้ำมัน เคร่ืองด�วย ก�าน วัด อีกครั้ง

เป�น เร่ืองปกติที่ จะ มีการ เติมน้ำมัน เคร่ืองใน
ระหว�างช�วงเวลาที่ต�องเข�ารับการบำรุงรักษา หรือ
ในช�วงรันอินโดยข้ึนอยู�กับความหนักหน�วงใน
การใช�งาน

ข�อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป�นประจำ การใช�รถ
โดยท่ีมีประมาณน้ำมันเครื่องไม� เพียงพอจะทำให�
เคร่ืองยนต�เสียหาย และความเสียหายนี้จะไม�รวมอยู�
ในการรับประกัน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง

F15-A-101214-BFC63F3B-A179-42CF-BDF1-B43386889AD1

คำเตือน:

. น้ำมันเคร่ืองที่ใช�แล�วต�องได�รับการกำจัดอย�าง
ถูกต�อง ห�ามเทหรือทิ้งน้ำมันเครื่องลงบนพื้น
คลอง แม�น้ำ ฯลฯ แต�ควรได� รับการกำจัดใน
สถานที่กำจัดที่ เหมาะสม ขอแนะนำให�เปลี่ยน
น้ำมันเครื่องที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เน่ืองจากน้ำมันเคร่ืองอาจร�อน ระมัดระวังอย�าให�
ลวกโดนตัวท�าน

. การสัมผัสกับน้ำมันเคร่ืองใช�แล�วบ�อยๆ และเป�น
เ ว ล า น าน อ าจ ทำ ให� เ กิ ด ม ะ เ ร็ ง ผิ วห นั ง

. หลีก เลี่ยง การ สัมผัส น้ำมัน เคร่ือง ที่ ใช� แล�ว
โดยตรง ถ�ามีการสัมผัส ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือ
น้ำยาล�างมือและน้ำมากๆ ให� ท่ัวโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองที่ใช�แล�วในภาชนะที่มีการทำ
เครื่องหมายและวางให�พ�นมือเด็ก

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข�าเบรกมือไว�

2. สตาร�ท เคร่ืองยนต� และ อุ�น เครื่องยนต� จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต� ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-7

น้ำมันเครื่อง

Condition:
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8-8 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

3. ดับเครื่องยนต�

4. รออย�างน�อย 10 นาที เพื่อให�น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ�างน้ำมัน

5. ยกและรองรับรถโดยใช�แม�แรงที่เหมาะสม และขาตั้ง
รองรับที่ปลอดภัย
. วางขาตั้งรองรับที่ปลอดภัยใต�จุดท่ีใช�ขึ้นแม�แรง
. วางอุปกรณ�รองรับที่ เหมาะสมบริเวณแท�นของ
ขาตั้งรองรับ

น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง
F15-A-101214-5F013F78-EE34-4C18-BFFB-79938408A1A2

SDI2722

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE:
① ฝาป�ดช�องเติมน้ำมัน
② ปลั๊กถ�ายน้ำมัน
③ กรองน้ำมัน
1. วางอ�างรองน้ำมันขนาดใหญ�ไว�ใต�ปลั๊กถ�าย

2. ถอดปลั๊กถ�ายออกด�วยประแจ

3. ถอดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่องและถ�ายน้ำมันเครื่อง
ออกจนหมด

ถ�าต�องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให�ถอดและเปลี่ยนใน
ช�วงนี้

ข�อควรระวัง:

น้ำมันเครื่องที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัดอย�าง
ถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

4. คลายกรองน้ำมันเคร่ืองออกด�วยประแจถอดกรอง
น้ำมันเครื่อง

5. ใช�มือหมุนกรองน้ำมันเครื่องออก

6. เช็ดฐานหน�าแปลนยึดกรองน้ำมันเครื่องด�วยผ�า ท่ี
สะอาด

ให�แน�ใจว�าได�กำจัดปะเก็นเก�าท่ีตกค�างบนผิวออกจน
หมด

7. ทา น้ำมัน เครื่ อง ใหม� บน ปะ เ ก็น เก� า ของ กรอง
น้ำมันเครื่องใหม�

8. หมุนกรองน้ำมันเครื่องจนรู�สึกว�ามีแรงต�าน แล�วขัน
เพ่ิมไปอีก 2/3 รอบเพ่ือให�กรองน้ำมันเครื่องแน�น
แรงขันกรองน้ำมัน:
15 ถึง 20 N·m
(1.5 ถึง 2.0 kg-m, 11 ถึง 15 ft-lb)

9. ทำความสะอาดและใส�ปลั๊กถ�ายและแหวนรองตัวใหม�
ขันปลั๊กถ�ายให�แน�นด�วยประแจ ห�ามใช�แรงมากเกินไป
ค�าแรงขันปลั๊กถ�าย:
29 ถึง 39 N·m
(3.0 ถึง 4.0 kg-m, 22 ถึง 29 ft-lb)

10. เติมน้ำมันตามชนิดและปริมาณที่แนะนำ (โปรดดูท่ี
“น้ำมันเช้ือเพลิง/น้ำมันหล�อล่ืนและปริมาณความจุท่ี
แนะนำ” (หน�า 9-2))

ขณะเติมน้ำมันเคร่ือง ห�ามถอดก�านวัดระดับ
11. ใส�ฝาป�ดช�องเติมให�แน�น

12. สตาร�ทเครื่องยนต�

13. ตรวจ สอบ ป ล๊ัก ถ� าย ว� า มี ก า ร ร่ั ว ไหล ห รือ ไม�

14. ท้ิงน้ำมันเคร่ืองใช�แล�วด�วยวิธีท่ีเหมาะสม ตรวจสอบ
ข�อกำหนดท�องถิ่น

15. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-
7))

หลังการทำงาน
GUID-15B14C7C-E263-4BC8-9E49-13731D109A7E

1. ลด ความ ส ู ง ของ รถ ลง ส ู� พ้ืน อย� าง ระมัดระวั ง

2. กำจัดน้ำมันเครื่องใช�แล�วและกรองน้ำมันเครื่องอย�าง
เหมาะสม

Condition:
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F15-A-101214-4B37DD34-9FBB-48DA-870F-42F88580E4D7

SDI1862

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE:
1. ป��มน้ำ
2. ไดชาร�จ
3. พูเล�ย�เพลาข�อเหวี่ยง
4. คอมเพรสเซอร�ระบบปรับอากาศ
!: จุดตรวจสอบความตึง

ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF”

ตรวจสอบสายพานแต�ละเส�นด�วยตาเปล�าเพื่อดูการสึกหรอ
ท่ีผิดปกติ รอยขาด เป�นลุ�ยฝอย หรือหย�อน ตรวจสอบ
สภาพและความตึงเป�นประจำ ถ�าสายพานอยู�ในสภาพแย�
หรือ หลวม ให�เปล่ียน หรือ ปรับต้ังใหม�โดยศูนย�บริการ
นิสสัน

F15-A-101214-5EDAE568-00C3-4A3B-9C28-6044BCDA9F5A

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าดับเคร่ืองยนต�และสวิตช�กุญแจอยู�ที่ OFF
และเข�าเบรกมือแล�ว

เปลี่ยนหัวเทียนตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แสดงในคู�มือ
การบำรุงรักษาตามระยะอีกเล�มหนึ่ง

ถ�า จำเป�น ต�อง เปลี่ยน ให� ติดต�อ ศ ูนย� บ ริการ นิส สัน

หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวอิริเดียม
F15-A-101214-410FE3E4-441B-4391-8865-CAF43CB9DCEE

SDI2670

หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวอิริเดียมไม�จำเป�นต�องเปลี่ยน
บ�อยเท�ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนแบบนี้ได�รับ
การออกแบบให�มีอายุการใช�งานยาวนานกว�าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข�อควรระวัง:

. ห�ามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวอิริเดียม
กลับมาใช�ใหม�โดยการทำความสะอาดหรือปรับ
ระยะเขี้ยว

. ให�ใช�แต�หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวอิริเดียมที่

แนะนำเท�านั้น

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-9

สายพาน หัวเทียน

Condition:
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F15-A-101214-F497334F-4BCC-481C-99C2-53B8238FFDF5

การตรวจสอบเบรกมือ
F15-A-101214-7CB565C4-0463-4945-B007-47D7F7E6B757

SDI1447A

จากตำแหน�งปลดเบรก ดึงก�านเบรกมือขึ้นช�าๆ ถ�าจำนวน
คลิ๊กไม�อยู�ในช�วงที่กำหนด ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน

9 ถึง 10 คลิ๊ก
แรงดึง 196 N (20 kg, 44 lb)

การตรวจสอบแป�นเบรก
F15-A-101214-0E50006C-EEFA-471F-802B-36E5E95578F4

DI1020MR

คำเตือน:

ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ
เบรก ถ�าความสูงของแป�นเบรกไม�กลับคืนสู�ปกติ

ให�เครื่องยนต�ทำงาน แล�วตรวจสอบระยะ Ⓐ ระหว�างผิว
ด�านบนของแป�นกับพ้ืนตัวรถบริเวณใต�แป�นเบรก ถ�าไม�อยู�
ใน ระยะ ท่ี ระบ ุ ให� นำ รถ ไป ยัง ศ ูนย� บริการ นิส สัน
Ⓐ: แรงเหยียบ
490 N (50 kg, 110 lb)

รุ�นดิสก�เบรกหลัง:
— 70 mm (2.76 in) หรือมากกว�า

รุ�นดรัมเบรกหลัง:
— 85 mm (3.35 in) หรือมากกว�า

เบรกแบบปรับตั้งเอง
F15-A-101214-E1391AD9-018D-40D0-9FCB-F7BFE6269D65

รถยนต�มีเบรกแบบปรับตั้งเองติดตั้งอยู� ดิสก�เบรกจะปรับตั้ง
เองทุกครั้งที่เหยียบแป�นเบรก

เสียงเตือนผ�าเบรกสึก
F15-A-101214-0AD9F709-9ABC-45A7-8A9A-BEC9A3A9E863

ผ�าเบรกมีเสียงเตือนผ�าเบรกสึก เม่ือจำเป�นต�องเปลี่ยน
ผ�าเบรกใหม� เสียงครูดสูงๆ จะดังขึ้นระหว�างท่ีรถเคล่ือนท่ี
เสียงครูดจะดังขึ้นเมื่อเหยียบเบรก หลังจากผ�าเบรกสึกมาก
ขึ้น เสียงจะดังอยู�ตลอดแม�ว�าจะไม�ได� เหยียบเบรก ให�
ตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด ถ�าได�ยินเสียงเตือนผ�าเบรกสึก

ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย�าง อาจได�ยิน
เสียงดังเอี๊ยดๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่นๆ จากเบรกเป�น
บางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางครั้งท่ีเกิดข้ึนจากการเบรก
เบาๆ หรือปานกลาง เป�น เร่ืองปกติ และไม� ส�ง ผลต�อ
การทำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย�างเหมาะสมตามระยะเวลา

สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม ดูที่คู�มือการบำรุงรักษาตามระยะอีก
เล�มหนึ่ง

หม�อลมเบรก
F15-A-101214-79F46EFD-F47C-47DD-98FB-536B7D3C7D06

ตรวจสอบการทำงานของหม�อ ลม เบรก ดังต�อ ไปนี้ :

1. ดับเครื่องยนต� เหยียบและปล�อยแป�นเบรกหลายๆ
คร้ัง เมื่อการเคล่ือนท่ีของแป�นเบรก (ระยะที่เคล่ือน
ตัว) ลดระยะลงหรือจนไม�แตกต�างกัน ให�ทำขั้นตอน
ต�อไป

2. ขณะที่เหยียบแป�นเบรก ให�สตาร�ทเครื่องยนต�
ค ว า ม ส ู ง ข อ ง แป� น เ บ ร ก ค ว ร ลด ล ง นิ ด นึ ง

3. เหยียบแป�นเบรกค�างไว� แล�วดับเคร่ืองยนต� เหยียบ
แป�นเบรกค�างไว�นาน 30 วินาที ความสูงของแป�น
เบรกไม�ควรจะเปลี่ยน

4. ให� เครื่องยนต�ทำงาน เป�น เวลา 1 นาที โดยท่ีไม�
เหยียบแป�นเบรก และดับเครื่องยนต� เหยียบแป�นเบรก
หลายๆ ครั้ง ระยะทางท่ีแป�นเบรกเคลื่อนไปจะค�อยๆ
ลดลงขณะท่ีเหยียบแป�นเบรกแต�ละคร้ัง เน่ืองจาก
สุญญากาศค�อยๆ ถูกปล�อยออกจากหม�อลมเบรก

ถ�าเบรกทำงานไม�ปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบ

เบรก

Condition:
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F15-A-101214-7B48C533-E5D3-486B-BF9A-FB22BA267E0A

คำเตือน:

. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ที่ป�ดสนิทเท�านั้น
น้ำมันเก�า, เส่ือมสภาพ หรือมีการปนเป��อน อาจ
ทำให�ระบบเบรกเสียหายได� การใช�น้ำมันที่ไม�
ถูกต�องจะทำให�ระบบเบรกเสียหาย และส�งผลต�อ
ความสามารถในการหยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาช�องเติมน้ำมันก�อนจะถอดออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย�างระมัดระวังไว�
ในภาชนะที่มีการทำเคร่ืองหมายและวางให�ไกล
มือเด็ก

ข�อควรระวัง:

ระวังไม�ให�น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให�สีรถเสียหาย ถ�าน้ำมันกระเด็นไปโดน ให�ล�าง
ออกทันทีด�วยน้ำปริมาณมาก

SDI2500

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ�าน้ำมันเบรกอยู�
ต่ำกว�าเส�น MIN ① ไฟเตือนเบรกจะสว�างขึ้น เติมน้ำมัน
เบรกให� ถึงเส�น MAX ② (โปรดดู ท่ี “น้ำมันเชื้อเพลิง/
น้ำมันหล�อล่ืนและปริมาณความจุ ท่ีแนะนำ” (หน�า 9-2)

สำหรับชนิดของน้ำมันที่แนะนำ)

ถ�าต�องเติมน้ำมันบ�อยๆ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อตรวจสอบระบบอย�างละเอียด

F15-A-101214-85F3A377-AEC4-4B2C-8B1A-DCA92F23BD68

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน ให�ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

ข�อควรระวัง:

. ใช�เฉพาะน้ำมันเกียร�ที่กำหนดเท�าน้ัน ห�ามผสม
กับน้ำมันชนิดอื่น (โปรดดูที่ “น้ำมันเชื้อเพลิง/
น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน�า
9-2))

. การใช�น้ำมันเกียร�อื่นที่นอกเหนือจากน้ำมันเกียร�
ที่กำหนดจะทำให�เกิดการผุกร�อนในระบบขับข่ี
และประสิทธิภาพของระบบเกียร� และอาจสร�าง
ความ เสียหายให�กับระบบเกียร� ซึ่ง ไม� อยู� ใน
ประกัน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-11

น้ำมันเบรก น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง (CVT) (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:



(156,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

8-12 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

F15-A-101214-31654BFB-7FD1-4485-8577-CEC93F60D8BD

SDI2667

คำเตือน:

การให�เคร่ืองยนต�ทำงานโดยไม�มีกรองอากาศอาจ
ทำให�ท�านหรือคน อ่ืนเป�นแผลไหม�พองได� กรอง
อากาศไม�เพียงทำหน�าท่ีกรองอากาศเข�า แต�ยังกัน
เปลวไฟที่เกิดจากเคร่ืองยนต�ตีกลับ ถ�าไม�ใส�กรอง
อากาศและเคร่ืองยนต�เกิดการตีกลับ ท�านอาจเกิด
แผลไหม�พองได� ห�ามขับรถโดยไม�มีกรองอากาศ ให�
ระวัง เมื่อทำงานกับ เคร่ืองยนต�ขณะที่ ไม� ใส�กรอง
อากาศไว�

ในการถอดกรองอากาศ ให�ดึงท�ออากาศออก ① ขึ้นเพื่อ
ถอดออก ดึงแถบ ② จากนั้นดึงฝาป�ด ③ ขึ้น

ห�ามทำความสะอาดกรองอากาศแบบกระดาษอาบไขแล�ว
นำกลับมาใช� ใหม� กรองแบบกระดาษแห�งสามารถทำ
ความสะอาดแล�วนำกลับมาใช�ใหม�ได� เปลี่ยนกรองอากาศ
ตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แสดงในคู�มือการบำรุงรักษา
อีกเล�มหนึ่ง

เมื่อเปลี่ยนกรองอากาศ ให�เช็ดภายในของเสื้อกรองอากาศ
และฝาครอบด�วยผ�าเป�ยกหมาดๆ

F15-A-101214-1E87C0C3-19A7-495E-AF48-A77448AE4962

ใบป�ดน้ำฝนกระจกหน�า
F15-A-101214-CB3E500E-FF38-4A23-B90C-E296B23CFC7A

การทำความสะอาด
F15-A-101214-1F848096-A502-4F62-82A8-5DCF0E18CBBB

ถ�ากระจกบังลมหน�าไม�สะอาดขึ้นหลังจากใช�ฉีดน้ำล�าง
กระจกบังลมหน�า หรือถ�าใบป�ดน้ำฝนมีเสียงดังขณะท่ีใช�
งานที่ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า อาจมีขี้ผึ้งหรือวัสดุอื่นอยู�
บนกระจกบังลมหน�า และ/หรือใบป�ดน้ำฝน

ทำความสะอาดด�านนอกของพ้ืนผิวหน�ากระจกบังลมด�วย
น้ำยา เช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อน
กระจกบังลมจะสะอาดถ�าไม�มีหยดน้ำเกาะบนกระจกเมื่อ
ล�างออกด�วยน้ำ

ทำความสะอาดใบป�ดโดยใช�ผ�าชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ
น้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อนเช็ด ล�างใบป�ดน้ำฝนด�วย
น้ำ ถ�ากระจก บังลมหน�ายัง ไม� ใสสะอาดหลัง จากทำ
ความสะอาดและใช�ที่ป�ดน้ำฝน ให�เปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนใหม�

JVM0501X

ระวังอย�าทำให�หัวฉีดน้ำล�างกระจกอุดตัน Ⓐ อาจทำให�ฉีด
น้ำล�างกระจกบังลมหน�าทำงานผิดปกติได� ถ�าหัวฉีดอุดตัน
ให�นำวัตถุที่อุดอยู�ออกด�วยเข็มเล็กๆ Ⓑ ระวังอย�าทำให�หัว
ฉีดเสียหาย

ตัวกรองระบบปรับอากาศ ใบป�ดน้ำฝน

Condition:



(157,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

การเปลี่ยน
F15-A-101214-4462DA2C-A6A5-41D7-9863-C47C1EA48EA4

SDI1649

ถ� า ใ บ ป� ด น้ ำ ฝน สึ กห รอ ให� เ ป ลี่ ย น ใ บ ป� ด ใหม�

ก�อนทำการเปล่ียนใบป�ดน้ำฝน ใบป�ดควรอยู�ในตำแหน�ง
เป�ดสุด เพื่อหลีกเล่ียงการขีดข�วนกับฝากระโปรงหน�าหรือ
ทำความเสียหายกับก�านป�ดน้ำฝน สำหรับการดึงก�านป�ด
น้ำฝนขึ้น โปรดดูที่ “สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ ฉีดน้ำล�าง
กระจก” (หน�า 2-23)

1. ยกก�านป�ดน้ำฝนออกจากระจกบังลม

2. ดันและยึดแถบปลด Ⓐ แล�วเลื่อนใบป�ดลงใต�ก�านป�ด
เพื่อถอด ①

3. ถอดใบป�ดน้ำฝน

4. ใส�ใบป�ดน้ำฝนใหม�ลงบนก�านป�ดจนกระท่ังล็อกเข�าท่ี

ข�อควรระวัง:

. หลังจากเปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนแล�ว ให�ดันก�านป�ด
น้ำฝนกลับไปยังตำแหน�งเดิม ไม�เช�นนั้น ก�านป�ด
น้ำฝนหรือฝากระโปรงหน�าอาจจะถูกครูดทำให�
เป�นรอยเสียหายได� ระหว�างที่ฝากระโปรงหน�า
เป�ดอยู�

. ใบป�ดน้ำฝนที่สึกหรออาจทำให�กระจกบังลมหน�า
เสียหาย และทำให�คนขับมองเห็นทางได�แย�ลง

ใบป�ดน้ำฝนกระจกประตูท�าย
F15-A-101214-BFB99CBF-6874-4939-8C1C-B539C651C360

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน ให�ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

F15-A-101214-7DA18CA2-4A81-4DD7-B18F-1925A54D06B4

SDI2475

คำเตือน:

สารป�องกันการแข็งตัว มี พิษ และควร เก็บอย�าง
ระมัดระวังไว�ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวาง
ให�ไกลมือเด็ก

ในการตรวจสอบระดับน้ำยา ใช�นิ้วของท�านอุดรูกลาง ①
ของ ช ุด ฝา ป�ด / ท�อ จาก นั้ น ถอด ออก จาก ถัง พัก

หากไม�มีน้ำยาในหลอด ให�ทำการเติมน้ำยา

ให� เติมน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงในน้ำเพ่ือให�ทำ
ความสะอาดได�ดีขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป�องกันการแข็ง
ตัวของน้ำล�างกระจก ตามอัตราส�วนท่ีระบุไว�ในคำแนะนำ
ของผู�ผลิต

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-13

น้ำยาล�างกระจก

Condition:



(158,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

8-14 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

F15-A-101214-3C02603D-9124-4B12-AABD-F53153752600

SDI1573

แบตเตอรี่รถยนต�
F15-A-101214-528D82D4-0CAF-445B-8A89-04F410575D60

คำเตือน:

ห�ามขับรถ ถ�าน้ำกรดแบตเตอร่ีต่ำ น้ำกรดแบตเตอร่ี
ต่ำอาจทำให�เกิดโหลดสูงในแบตเตอรี่ ซึ่งทำให�เกิด
ความร�อน, ลดอายุแบตเตอรี่ และในบางครั้งจะนำไป
สู�การระเบิดได�

แบตเตอรี่

Condition:



(159,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
F15-A-101214-186BA008-7353-47D6-8A9C-7999C9AD8744

DI0137MD

SDI1480D

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในทุกเซลล� ระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
ควรอยู� ระหว�างขีด UPPER LEVEL ① และ LOWER
LEVEL ②

ถ�าจำเป�นต�องเติมน้ำ ให�เติมน้ำกลั่น/น้ำบริสุทธิ์จนถึงระดับ
ตัววัดในทุกช�องเติม ห�ามเติมเกิน

1. ถอดจุกเซลล� ③ (ถ�ามี ติด ต้ัง) โดยใช� เครื่องมือที่
เหมาะสม

2. เติมน้ำกลั่นจนถึงขีด UPPER LEVEL ①

ถ�าด�านข�างของแบตเตอรี่ไม�ใส ให�ตรวจสอบระดับน้ำ

กล่ันโดยมองลงจากด�านบนเซลล�ตรงๆ ถ�าพบสภาพ
Ⓐ แสดงว�าปกติและถ�าพบสภาพ Ⓑ แสดงว�าต�องเติม
น้ำกลั่นเพิ่ม

3. ใส�จุกเซลล�กลับเข�าที่แล�วขันให�แน�น

. รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนักต�องได�รับการ
ตรวจ สอบ ระดับ น้ ำกรด แบตเตอรี่ บ�อย ค ร้ัง ขึ้น

. รักษาผิวหน�าแบตเตอรี่ให�สะอาดและแห�ง ทำ
ความสะอาดด�วยน้ำผสมเบกก้ิงโซดา (โซเดียมไบ
คาร�บอเนต)

. ให�แน�ใจว�าขั้วต�อสะอาดและขันจนแน�น

. ถ�าไม�ใช�รถนานเกินกว�า 30 วัน ให�ปลดสายขั้วลบ (−)
ของแบตเตอรี่ออกเพื่อป�องกันแบตเตอรี่หมด

การพ�วงสตาร�ท
F15-A-101214-11D3C5DB-2A0B-4018-86AB-51CB482BFC29

หากจำเป�นต�องพ�วงสตาร�ท โปรดดูท่ี “การพ�วงสตาร�ท”
(หน�า 6-5) ถ�าเครื่องยนต�ไม�ติดหลังจากพ�วงสตาร�ทหรือ
แบตเตอรี่ไม�ประจุไฟ อาจต�องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม� กรุณา
ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน เพ่ือ เปล่ียนแบตเตอรี่ ใหม�

แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
F15-A-101214-00EE2301-30E3-4755-8C51-422C4840D84C

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
F15-A-101214-FB1AADF7-FC76-4F67-9ADF-BAF8834ECB80

ข�อควรระวัง:

. ระวังไม�ให�เด็กกลืนแบตเตอร่ีและช้ินส�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� เปล่ียนเป�นแบตเตอรี่แบบเดียวกัน
เท�านั้น

. อย�าให�แบตเตอรี่ โดนความร�อน จัด เช�น แสง
อาทิตย� ไฟ ฯลฯ

SDI2134A

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-15

Condition:



(160,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

8-16 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ถอดสกรู Ⓐ
2. สอดไขควงเล็กเข�าไปในช�องท่ีมุม Ⓑ และบิดเพ่ือ

แยกส�วนบนออกจากส�วนล�าง ใช�ผ�าหุ�มเพื่อป�องกัน
ฝาครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�

แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR1620 หรือที่เทียบเท�า
. ห�ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ�า เนื่องจากจะ
ทำให�ทำงานผิดพลาด

. ให�แน�ใจว�าด�านที่มีเครื่องหมาย + อยู�ด�านล�างของ
ตัวกุญแจ Ⓒ

4. ป�ดฝาและขันสกรูให�แน�น

5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต�อศูนย� บริการนิส สัน ถ�าต�องการความช�วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
F15-A-101214-DF12F1B1-793B-42C2-A0D7-466ECF2BE1FA

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
F15-A-101214-D30A852B-CF01-4B8D-A3A3-742BD4A4C40D

ข�อควรระวัง:

. ระวังไม�ให�เด็กกลืนแบตเตอร่ีและช้ินส�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� เปล่ียนเป�นแบตเตอรี่แบบเดียวกัน
เท�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
ฝาครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�
. แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2025 หรือที่เทียบเท�า
. ห�ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ�า เนื่องจากจะ
ทำให�ทำงานผิดพลาด

. ให�แน�ใจว�าด�านที่มีเครื่องหมาย + อยู�ด�านล�างของ
ตัวกุญแจ

SDI2452

4. จัดแนวปลายชิ้นส�วนด�านบนและด�านล�าง ① และจาก
นั้น กดลง ไปพร�อมๆ กัน จนกระทั่ง ป�ด สนิท ดี ②

5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต�อศูนย� บริการนิส สัน ถ�าต�องการความช�วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

Condition:



(161,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

GUID-9A64B7F8-12F5-4A6A-9DD0-A56BE15FCDE3

ข�อควรระวัง:

. ห�ามต�ออุปกรณ�เสริมลงบนข้ัวแบตเตอร่ีโดยตรง
เนื่องจากจะขัดขวางการทำงานของระบบควบคุม
การ เปล่ียนแรง เคลื่อน ไฟฟ�า และ ส�ง ผล ให�
แบตเตอรี่รถยนต�ชาร�จไม�เต็ม

. ใช�งานอุปกรณ�ไฟฟ�าขณะที่เครื่องยนต�ทำงานอยู�
เพื่อป�องกันไม�ให�แบตเตอรี่หมด

รถยนต�ของท�านมีการติดต้ังระบบควบคุมการเปลี่ยนแรง
เคล่ือนไฟฟ�า ระบบนี้ทำหน�าที่วัดปริมาณไฟฟ�าที่ปล�อย
ออกจากแบตเตอรี่ และควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ�าที่สร�างขึ้น
จากไดชาร�ท

F15-A-101214-9514CEEE-B80E-4951-BA34-D456909231DC

ห�องเครื่องยนต�
F15-A-101214-2566CF78-9D09-4E62-BA83-FDDD99EB8FFB

SDI2654

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนดไว�
บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เน่ืองจากอาจทำให� ระบบ
ไฟฟ�าเสียหายและเกิดไฟไหม�

ถ� า อ ุปกรณ� ไฟฟ� า ไม� ทำงาน ให� ตรวจ หา ฟ� วส� ขาด

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�ดฝากระโปรงหน�า

4. ถอดฝาป�ดกล�องสายฟ�วส�/ฟ�วส�โดยการดันแถบ ①
และยกฝาป�ดขึ้นจากด�านขวา ② และจากนั้นจึงยก
ด�านซ�าย ③

5. หาฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน

SDI1754

6. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส�ที่อยู�ในห�องโดยสาร

7. ถ�าฟ�วส�ขาด Ⓐ ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม� Ⓑ

ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากใส�ลงไป ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ�าและทำการซ�อม
แซม ถ�าจำเป�น

แท�นยึด ④ บรรจุฟ�วส�ไว�เช�นกัน สำหรับการตรวจสอบและ/
หรือการเปลี่ยน ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

สายฟ�วส�
F15-A-101214-E011CEDE-E1DF-4E53-A5B4-49B72B73D3E5

SDI2642

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าใดไม�ทำงานและฟ�วส�อยู�ในสภาพท่ีดี ให�
ตรวจสอบสายฟ�วส�ในแท�นยึด ① และ ② ถ�าสายฟ�วส�เส�น

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-17

ระบบควบคุมการเปลี่ยนแรงเคลื่อน
ไฟฟ�า (ถ�ามีติดตั้ง) ฟ�วส�

Condition:



(162,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

8-18 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ใดละลาย ให� เปลี่ยนใหม�โดยใช�อะไหล�แท�ของนิสสัน

สำหรับการตรวจสอบและการเปล่ียนสายฟ�วส�ในแท�นยึด
② ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ห�องโดยสาร
F15-A-101214-A499C18A-796A-46C2-94E3-543D18706760

JVM0478X

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนดไว�
บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เน่ืองจากอาจทำให� ระบบ
ไฟฟ�า เสีย หาย และ เป�น สา เหต ให� เกิด ไฟ ไหม�

ถ� า อ ุปกรณ� ไฟฟ� า ไม� ทำงาน ให� ตรวจ หา ฟ� วส� ขาด

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. ถอดฝาครอบกล�องฟ�วส� ①
4. หาฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน

5. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส� ②

SDI1754

6. ถ�าฟ�วส�ขาด Ⓐ ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม� Ⓑ

ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากใส�ลงไป ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ�า และทำการซ�อม
แซมถ�าจำเป�น

Condition:



(163,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน (ถ�ามีติดตั้ง)
F15-A-101214-5C00252D-3068-4605-8AA0-2F3EB6F6A11D

SDI2705

ถ�ามีอุปกรณ�ไฟฟ�าใดๆ ไม�ทำงาน ให�ถอดฟ�วส�เม่ือจอดรถ
น า น อ อ ก แ ล ะ ต ร ว จ ด ู ว� า ฟ� ว ส� ข า ด ห รื อ ไ ม�

หมายเหตุ:

ถ�าฟ�วส�เม่ือจอดรถนานทำงานผิดปกติหรือขาด ไม�
จำเป�นต�องเปล่ียนสวิตช�ใหม� ในกรณีนี้ ให�ถอดฟ�วส�
เมื่อจอดรถนานออก และเปล่ียนใหม�ด�วยฟ�วส�ที่มี
คุณภาพเท�ากัน
วิธีการถอดฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน:

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

1. สำหรับการถอดฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน ให�แน�ใจว�าสวิตช�
ก ุญแจ อย ู� ท่ี ต ำแหน� ง “OFF” หรื อ “ LOCK”

2. ให� แน�ใจ ว�าสวิตช� ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล�องฟ�วส�

4. บีบสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานและดึงออกตามทิศทาง
ที่แสดงในรูป

F15-A-101214-0CA4CBD7-552D-4275-8986-132CF6DFB30B

ไฟหน�า
F15-A-101214-2A2B2E01-3752-481E-ADE0-0FB5E73813F7

อาจจะเกิดฝ�าภายในเลนส�ของไฟนอกชั่วคราวในช�วงฝน
ตกหรือล�างรถ อุณหภูมิท่ีแตกต�างกันระหว�างภายในและ
ภายนอกของเลนส�จะทำให�เกิดฝ�า ซึ่งไม�ใช�การทำงาน
ผิดปกติ ถ�าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ�ขึ้นภายในเลนส� ให�
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

รุ�นไฟหน�าแบบซีนอน
F15-A-101214-A9B63013-3258-4FA3-B5A7-51CE4118ED89

ถ�า จำเป�น ต�อง เปลี่ยน ให� ติดต�อ ศ ูนย� บ ริการ นิส สัน

คำเตือน:

แรงเคลื่อนไฟฟ�าแรงสูง

เมื่อไฟหน�าแบบซีนอนสว�าง จะผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ�า
แรงสูง เพื่อป�องกันไฟฟ�าช็อต ห�ามพยายามดัดแปลง
หรือถอดแยกชิ้นส�วน ให�เปล่ียนไฟหน�าแบบซีนอนที่
ศูนย�บริการนิสสันเสมอ

ใ ช� ก ำ ลั ง วั ต ต� ใ ห� เ ท� า กั บ ขอ ง เ ดิ ม ที่ ติ ด ต้ั ง ม า :
ไฟต่ำ (ซีนอน)
กำลังวัตต�: 35
เบอร�ของหลอดไฟ: D2S

ไฟสูง (ซีนอน)
กำลังวัตต�: 60
เบอร�ของหลอดไฟ: HB3

รุ�นไฟหน�าแบบฮาโลเจน
F15-A-101214-2113779C-8969-4483-818E-EFB621042A37

ไฟหน�าแบบฮาโลเจนเป�นประเภทโคมกึ่งผนึก ซึ่งใช�
หลอดไฟหน�า (ฮาโล เจน) แบบ เปล่ียนใหม� ได� โดย
สามารถทำการเปล่ียนได�จากภายในห�องเครื่องยนต� โดย
ไม�ต�องถอดชุดประกอบไฟหน�าออก

ข�อควรระวัง:

ก�าซฮา โล เจนแรงดันสูง ถ ูกซีลอยู� ในหลอดไฟ
หลอดไฟอาจจะแตกได� ถ�าหลอดแก�วถูกขีดข�วนหรือ
ทำหลอดไฟตก

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-19

ไฟส�องสว�าง

Condition:



(164,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

8-20 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ด�านซ�ายของรถ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVM0488X

ให�ถอดสายขั้วลบของแบตเตอรี่ออกก�อนเปลี่ยนหลอดไฟ

1. ถอดแถบ Ⓐ
2. ดึงช้ินส�วน Ⓑ ของท�ออากาศขึ้น และต�อจากนั้นถอด

ชิ้นส�วน Ⓒ ไว�ด�านข�าง

3. ถอดท�ออากาศ Ⓓ
4. ถอดฝาป�ดด�านหลัง Ⓔ
5. ปลดขั้วต�อไฟฟ�า Ⓕ
6. หมุนและดึงเบ�าหลอดไฟ Ⓖ และต�อจากนั้นถอด

หลอดไฟ

ด�านขวาของรถ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVM0489X

ให�ถอดสายขั้วลบของแบตเตอรี่ออกก�อนเปลี่ยนหลอดไฟ

Condition:



(165,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

1. ถอดคลิ๊ป Ⓐ
2. ถอดหัวฉีด Ⓑ
3. ถอดฝาป�ดด�านหลัง Ⓒ
4. ปลดขั้วต�อไฟฟ�า Ⓓ
5. หมุนและดึงเบ�าหลอดไฟ Ⓔ และต�อจากนั้นถอด

หลอดไฟ

ข�อควรระวัง:

. เ ม่ื อ จั บ หลอด ไฟ ห� า ม จั บ ที่ ห ลอด แก� ว

. ห�ามปล�อยให�โคมไฟสะท�อนไฟหน�าไม�มีหลอดไฟ
เป�นเวลานาน เนื่องจากฝุ�นละออง, ความชื้น และ
ควันจะเข�าไปในตัวเรือนไฟหน�าและส�งผลถึง
ประสิทธิภาพของไฟหน�า

ใ ช� ก ำ ลั ง วั ต ต� ใ ห� เ ท� า กั บ ขอ ง เ ดิ ม ที่ ติ ด ต้ั ง ม า :
รุ�นไฟหน�าแบบฮาโลเจน
หลอดไฟสูง: 60W (HB3)
หลอดไฟต่ำ: 55W (H11)

ไม�จำเป�นต�องปรับมุมแสง ถ�าเปล่ียนเฉพาะหลอดไฟ เม่ือ
ต�องปรับมุมแสงไฟหน�า กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ไฟแสงสว�างภายนอก
F15-A-101214-A39ABF0E-9793-4A72-8940-2C4F41CC93E8

รายการ กำลังวัตต� (W)

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหน�า 21

ไฟหรี่ด�านหน�า* LED

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) 55

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง* LED

ชุดไฟท�าย

สัญญาณไฟเลี้ยว 21

ไฟจอด/ไฟท�าย 21/5

ไฟท�าย (LED)* LED

ไฟถอยหลัง 16

ไฟเบรกพิเศษ* LED

ไฟส�องป�ายทะเบียน 5

*: ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน เพื่ อ ทำ การ เปลี่ยน

ไฟส�องสว�างภายใน
F15-A-101214-F16248C6-8448-48CC-A907-253EFE587A2A

รายการ กำลังวัตต� (W)

ไฟอ�านแผนที่ 5

ไฟห�องสัมภาระ 5

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-21

Condition:



(166,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

8-22 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ตำแหน�งไฟ
F15-A-101214-1973B783-D758-4430-9B7D-C0DCAC417CD8

JVM0483X

1. ไฟอ�านแผนที่
2. ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
3. ไฟหน�า (ไฟสูง/ไฟต่ำ)
4. ไฟหรี่
5. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า
6. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง
7. ไฟเบรกพิเศษ
8. ไฟถอยหลัง
9. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหลัง
10. ไฟจอด/ไฟท�าย
11. ไฟส�องป�ายทะเบียน
12. ไฟห�องสัมภาระ
13. ไฟท�าย (LED)*

Condition:



(167,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

ขั้นตอนการเปลี่ยน
F15-A-101214-48FFC193-56B1-491E-B974-207C25ED351B

SDI1805

: ถอด

: ติดตั้ง

ไฟทุกดวงเป�นแบบ A, B, C หรือ D เมื่อเปล่ียนหลอดไฟ
ขั้น แรก ให� ถอด เลนส� และ/ หรือ ฝา ครอบ ออก ก�อน

JVM0484X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า

JVM0485X

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-23

Condition:



(168,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

8-24 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

JVM0486X

ชุดไฟท�าย

เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟไฟท�าย:

1. ถอดสลักเกลียว Ⓐ และเลื่อนชุดไฟท�าย Ⓑ ขึ้น เพื่อ
เพิ่มระยะห�าง จากนั้นค�อยๆ งัดไฟขึ้นมาด�วยอุปกรณ�ที่
เหมาะสมอย�างระมัดระวัง

2. เปลี่ยนหลอด ไฟ (② ไฟ จอด/ ไฟท�าย, ③ ไฟ
สัญญาณไฟเลี้ยว, ① ไฟถอยหลัง)

3. ใส�ชุดไฟท�ายใหม�ในลำดับกลับกันกับที่ถอด

JVM0487X

ไฟส�องป�ายทะเบียน

SDI2391

ไฟอ�านแผนที่
SDI2653

ไฟห�องสัมภาระ

Condition:
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F15-A-101214-89AA9F92-CFAE-4F92-AA2C-BA49362A5AC1

ถ�ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-2)

แรงดันลมยาง
F15-A-101214-04203F7D-291C-40D7-90BE-10B1CCA7D953

ตรวจสอบแรงดันลมยางและยางอะไหล�เป�นระยะ แรงดัน
ลมยางที่ไม�ถูกต�องจะส�งผลในทางลบต�ออายุยางและ
การบังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเม่ือยาง
เย็น การพิจารณาว�ายางเย็นคือต�องจอดรถเป�นเวลานาน 3
ชั่วโมงหรือมากกว�า หรือขับรถน�อยกว�า 1.6 กม. (1 ไมล�)
แรงดันลมยางที่ เย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง

แรงดันลมยางที่ไม�เพียงพออาจทำให�ยางร�อนจัด และเกิด
ความเสียหายตามมาภายหลัง ท่ีความเร็วสูง อาจทำให�
ดอกยางแยกและยางระเบิดได�

ประเภทของยาง
F15-A-101214-FD4C9C50-5C6C-4EF5-B23D-7ED0D15DD332

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือใส�ยางเส�นใหม� ให�แน�ใจว�ายาง
ทั้งส่ีเส�นเป�นยางชนิดเดียวกัน (ยางสำหรับฤดูร�อน,
ทุกฤดู หรือสำหรับวิ่งบนหิมะ) และโครงสร�างแบบ
เดียวกัน ศูนย�บริการนิสสันสามารถให�ข�อมูลเก่ียวกับ
ชนิด, ขนาด, ความเร็วจำกัดของยาง และอะไหล�ยาง
ที่มีให�เลือก

การเปลี่ยนยางอาจได�ยางที่จำกัดความเร็วไว�ต่ำกว�ายางที่
ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความเร็วได�สูงสุด
ที่เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�าความเร็วจำกัดของ
ยาง

ยางสำหรับทุกฤดู
F15-A-101214-02E78856-75F7-450C-A4E5-A056B38650FC

นิสสันแนะนำให� ใช�ยางสำหรับทุกฤดู กับบางรุ�น เพ่ือ
สมรรถนะการใช�งานที่ดีตลอดทั้งป� รวมทั้งในสภาพที่ถนนมี
หิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมี ALL SEASON
และ/หรือ M&S เขียนอยู�ที่ด�านข�างของยาง ยางสำหรับวิ่ง
บนหิมะจะสามารถเกาะถนนที่มีหิมะได�ดีกว�ายางสำหรับทุก
ฤดู และอาจเหมาะกับบางพื้นที่มากกว�า

ยางสำหรับฤดูร�อน
F15-A-101214-1BCA3371-A230-4062-AA5F-8C5A87D25FD6

นิส สันแนะนำให� ใช�ยางสำหรับฤดู ร�อนกับบางรุ�น เพ่ือ
สมรรถนะการใช�งานที่ดีข้ึนบนถนนแห�ง สมรรถนะของยาง
สำหรับฤดูร�อนจะลดลงอย�างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยาง
สำหรับฤดูร�อนจะไม�มีอัตราการเกาะถนน M&S ท่ีด�านข�าง
ของยาง

ถ�าท�านวางแผนจะใช�งานรถยนต�ในสภาพที่มีหิมะและ
น้ำแข็ง นิสสันแนะนำให�ใช�ยางสำหรับวิ่งบนหิมะหรือยาง
สำหรับทุกฤดูทั้งสี่ล�อ

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
F15-A-101214-BD71A441-BE44-414B-A336-9620651A7A92

หากจะใช�ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ จำเป�นต�องเลือกยางท่ีมี
ขนาดและดัชนีการรับน้ำหนักเท�ากับยางที่ใช�อยู�เดิม
มิเช�นนั้น จะมีผลกระทบอย�างมากต�อความปลอดภัยและ
การบังคับรถยนต�

โดยทั่วไป ยางสำหรับวิ่งบนหิมะมักจะจำกัดความเร็วไว�
ต่ำกว�ายางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความ
เร็วได�สูงสุด ท่ี เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�า
ความเร็วจำกัดของยาง ถ�าจะติดต้ังยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
ยางนั้นจะต�องมีขนาด, ยี่ห�อ, โครงสร�าง และลายดอกยาง
เหมือนกันทั้งสี่ล�อ

เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งานยาง
ที่มีสตัดฝ�งอยู�ได� แต�ในบางที่จะไม�อนุญาตให�ใช�ยางแบบนี้
ให�ตรวจสอบกฏหมายในพ้ืนที่ก�อนติดต้ังยางที่มีสตัดฝ�ง
ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัด
ฝ�ง บนพ้ืนผิวท่ีเป�ยกหรือแห�ง อาจแย�กว�ายางวิ่งบนหิมะ
ธรรมดา

โซ�พันล�อ
F15-A-101214-B3C50512-BC75-4874-9813-A33A083D2770

บางพ้ืนท่ีอาจไม�อนุญาตให�ใช�โซ� พันล�อ ตรวจสอบกฏ
หมายในท�องถิ่นน้ันก�อนติดต้ังโซ�พันล�อ เม่ือติดต้ังโซ�พัน
ล�อ ให�แน�ใจว�าโซ�มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้งตาม
คำแนะนำของผู�ผลิต

ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตยางแนะนำให�ใช� เพื่อให�แน�ใจว�าโซ�
รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�านที่ปล�อยไว�ให�แน�นหรือ
ถอดออก เพื่อป�องกันไม�ให�ฟาดโดนบังโคลนหรือใต�ท�อง
รถ ถ�าเป�นไปได� หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มที่เมื่อใช�
โซ�พันล�อ และควรลดความเร็วเม่ือขับ มิเช�นน้ัน รถยนต�
อาจเสียหาย และ/หรือ มีผลกระทบอย�างมากต�อการบังคับ
และสมรรถนะของรถยนต�ได�

ติดต้ังโซ�พันล�อที่ล�อหน�าเท�านั้น ห�ามติดต้ังที่ล�อหลัง

ห�ามติดต้ังโซ�พันล�อกับยางอะไหล�ชนิด T (ใช�ชั่วคราว
เท�านั้น)

อย�า ขับ รถ ท่ี ติด ต้ัง โซ� พันล�อ บนถนน ราบ ท่ี ไม�มี หิมะ
การขับรถที่ติดตั้งโซ�พันล�อในสภาพดังกล�าวอาจส�งผลให�
เกิด ความ เสีย หาย กับ กลไก ต�างๆ ของ รถ เนื่องจาก
การเสียดทานที่มากเกินไป

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-25

ล�อและยาง

Condition:
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8-26 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

การสลับยาง
F15-A-101214-23DF55B4-DD3E-4C02-BE3A-0192E6257BCB

SDI1662

นิสสันแนะนำให�สลับยางทุกๆ 10,000 กม. (6,000 ไมล�)
อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกัน
ตามนิสัยการขับขี่ของท�านและสภาพพื้นผิวถนน (โปรดดูที่
“ยาง แบน” (หน� า 6 -2) สำห รับ การ เป ล่ียน ยาง)

คำเตือน:

. หลัง จาก สลับ ยาง ให� ป รับ แรง ดัน ลม ยาง

. ขันน็อตล�อให�แน�นอีกครั้ง เมื่อขับรถเป�นระยะทาง
1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงเม่ือยางแบน,
ฯลฯ)

. ห�ามรวมยางอะไหล�ชนิด T ในการสลับยาง

. การเลือก, การติดตั้ง, การดูแล หรือบำรุงรักษาที่
ไม�ถูกต�องมีผลต�อความปลอดภัยของรถ และมี
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและได�รับบาดเจ็บ
หากมีข�อสงสัย ให�สอบถามศูนย�บริการนิสสัน
หรือผู�ผลิตยาง

ยางเสียหายและสึกหรอ
F15-A-101214-4A2BCF51-D55C-4334-A8D6-DC2F85B46DC2

SDI1663

① เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
② เค ร่ืองหมาย บอก ตำแหน�ง เตือน ดอก ยาง สึก

ควรตรวจสอบยางเป�นระยะ เพื่อดูการสึกหรอ, รอยแตก,
การบวม หรือส่ิงที่ติดในดอกยาง ถ�าพบการสึกหรอ, รอย
แตก, การบวม หรือรอยฉีกขาดมากเกินไป ควรเปลี่ยนยาง
ทันที

ยางเดิมจะมีเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง เม่ือ
เห็นเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการเปลี่ยนยาง

ยางอะไหล�ที่ไม�สามารถใช�งานได�ดีอาจทำให�การบาดเจ็บ
ร�ายแรง ถ�าจำเป�นจะต�องซ�อมแซมยางอะไหล� กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

อายุยาง
F15-A-101214-3E7975C3-C597-4CE1-A08D-2C08AEA23F88

ห�ามใช�ยางที่มีอายุเกินกว�า 6 ป� ไม�ว�ายางนั้นจะใช�งานไป
แล�วหรือไม�ก็ตาม

ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช�งานของรถ
ให�นำยางเข�าตรวจสอบและถ�วงล�อสม่ำเสมอท่ีร�านซ�อม
หรือศูนย�บริการนิสสัน

การเปลี่ยนล�อและยาง
F15-A-101214-5D645BC0-1936-4CCB-9C94-6EABD270F7CD

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 “ล�อและยาง” (หน�า 9-5) สำหรับชนิดและขนาดของ
ล�อและยางที่แนะนำ) การใช�ยางอื่นที่ไม�ได�แนะนำหรือการ
ใช�ยางผสมย่ีห�อ, โครงสร�าง (ยางธรรมดา, ยางเสริม
เข็มขัดรัด หรือยางเรเดียล) หรือลายดอกยาง จะส�งผลใน
ทางลบต�อการขับขี่, การเบรก, การบังคับควบคุม, ระยะ
จาก พ้ืนถนน, ระยะ ตัว ถัง ถึงยาง, ระยะห�างโซ� พันล�อ,
การปรับเทียบมาตรวัดความเร็ว, มุมแสงไฟหน�า และ
ความสูงของกันชน ผลบางอย�างอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุ
และได�รับบาดเจ็บร�ายแรง

ถ�าต�องเปลี่ยนล�อไม�ว�าจะด�วยเหตุผลใด ให�ใช�ล�อที่มีระยะ
ออฟเซ็ทเท�าเดิม ล�อท่ีมีระยะออฟเซ็ตที่แตกต�างกันจะ
ทำให�ยางสึกหรอเร็ว อาจไปลดประสิทธิภาพในการบังคับ
ควบคุม รถ และ/หรือไปมีผลต�อ ดิสก� เบรก/ดรัม เบรก

Condition:
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เนื่องจากอาจมีผลทำให�ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง
และ/หรือผ�าเบรก/ก�ามเบรกสึกหรอเร็ว

การถ�วงล�อ
F15-A-101214-EF520D36-944C-4819-9F18-969AB3E2512F

ล�อท่ีไม�สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุยาง
แม�ว�าจะใช�งานตามปกติ ล�อก็อาจเสียสมดุลได� ดังนั้น ควร
ถ�วงล�อทั้งสี่ให�สมดุลเมื่อต�องการ

ยางอะไหล�
F15-A-101214-7AD87379-2C2C-452F-A3F4-CA9047048BFA

SDI1912

ป�ายยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง)

ยางอะไหล�ชั่วคราว (ชนิด T)
F15-A-101214-253E1AB3-F963-4634-80CA-9CF181F461F8

ศึกษาข�อควรระวังต�อไปนี้ เม่ือต�องใช�งานยางอะไหล�ชนิด
T มิฉะนั้น รถยนต�อาจได�รับความเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุ

ข�อควรระวัง:

. ควรใช�งานยางอะไหล�ชนิด T ในกรณีฉุกเฉิน
เท�านั้น ควรเปลี่ยนเป�นยางขนาดมาตรฐานทันทีที่
มีโอกาส

. ขับรถด�วยความระมัดระวังเมื่อติดตั้งยางอะไหล�
ชนิด T

. หลีกเล่ียงโค�งหักมุมและการเบรกกะทันหันขณะ
ขับรถ

. ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล�ชนิด T
เป�นระยะ และให�แรงดันลมยางคงที่อยู�ที่ 420
kPa (4.2 bar, 60 psi) เสมอ

. ห�ามขับรถด�วยความเร็วเกิน 80 กม./ชม. (50
MPH)

. ห�ามใช�โซ�พันล�อกับยางอะไหล�ชนิด T โซ�พันล�อ
จะไม�พอดีกับยางอะไหล�ชนิด T และอาจเป�น
สาเหตุทำให�รถยนต�เสียหาย

. ดอกยางของยางอะไหล�ชนิด T จะสึกเร็วกว�ายาง
อะไหล�ชนิดดั้งเดิม เปลี่ยนยางอะไหล�ชนิด T
ทันทีที่เครื่องหมายเตือนดอกยางสึกปรากฏข้ึน

. เพราะยางอะไหล�ชนิด T มีขนาดเล็กกว�ายาง
ธรรมดา ระยะห�างจากพื้นจึงน�อยลง เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม�ให�รถยนต�เสียหาย ห�ามขับรถทับสิ่ง
กีดขวาง และ ห�าม ขับ รถ เข�า เครื่อง ล�าง รถ
อั ต โ น มั ติ เ พ ร า ะ อ า จ ติ ด อย ู� ภ า ย ใ น ได�

. ห�ามใช�ยางอะไหล�ชนิด T กับรถยนต�รุ�นอื่น

. ห�ามใช�ยางอะไหล�ชนิด T มากกว�าหน่ึงเส�นใน
เวลาเดียวกัน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-27

Condition:
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8-28 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

บันทึก

Condition:
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9 ข�อมูลทางเทคนิค
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9-2 ข�อมูลทางเทคนิค

F15-A-101214-53320E59-E6E6-477B-926D-8FBE547E0530

ปริมาณความจุต�อไปนี้เป�นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต�างไปจากนี้เล็กน�อย เมื่อทำการเติม ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหมวด “8 การซ�อมบำรุงและการดูแล
รักษาด�วยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ความจุ (โดยประมาณ)
น้ำมัน/สารหล�อลื่นที่แนะนำ

ลิตร การวัด Imp

น้ำมันเชื้อเพลิง 52 11-1/2 gal โปรดดูที่ “ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน�า 9-3)

HR16DE

รวมเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 3.0 2-5/8 qt
. น้ำมันเครื่องนิสสันแท�
. API เกรด SL, SM หรือ SN
. ILSAC เกรด GF-3, GF-4 หรือ GF-5
. สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ” (หน�า 9-

3)

น้ำมันเครื่อง

การถ�ายและการเติม
โดยไม�เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 2.8 2-1/2 qt

ระบบหล�อเย็น (มีถังพักน้ำ)

ทั้งหมด HR16DE 6.6 5-7/8 qt . น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของนิสสัน (สีฟ�า) หรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า
. ใช�สารหล�อเย็นเครื่องยนต�ของนิสสันแท�หรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า เพื่อ

หลีกเลี่ยงไม�ให�อลูมิเนียมในระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�เป�นสนิม ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได�หากใช�สารหล�อเย็นเทียม

. จำไว�ว�าการซ�อมป�ญหาภายในระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�โดยใช�
สารหล�อเย็นเครื่องยนต�ที่ไม�ใช�ของแท�จะไม�รวมอยู�ในเงื่อนไข
การรับประกัน ถึงแม�ว�าป�ญหาจะเกิดระหว�างที่ยังอยู�ในระยะรับ
ประกันก็ตาม

ถังพักน้ำ HR16DE 0.7 5/8 qt

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) — —

. น้ำมันเกียร�นิสสัน CVT NS-3 ของแท�

. ใช�น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 แท�เท�านั้น การใช�น้ำมันเกียร�ที่
ไม�ใช�น้ำมันเกียร� CVT NS-3 แท�ของนิสสัน จะทำให�เกียร� CVT
เสียหายซึ่งไม�อยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเบรก

เติมให�ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตาม
คำแนะนำในหมวด “8 การซ�อมบำรุง
และการดูแลรักษาด�วยตนเอง”

. น้ำมันเบรกนิสสันแท� หรือ DOT 3 ที่เทียบเท�า

จาระบีอเนกประสงค� — — . NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู�ลิเธียม)

น้ำยาแอร� — — . HFC-134a (R-134a)

น้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ — — . น้ำมันชนิด R ระบบ A/C แท�ของนิสสันหรือเทียบเท�า

* สำหรั บ ข� อม ู ล เพิ่ ม เติ ม โปรด ด ู ที่ “ ก า ร เป ล่ียน น้ ำ มัน เครื่ อ ง และ กรอง น้ ำ มัน เครื่ อ ง ” (หน� า 8 -7 )

น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและ
ปริมาณความจุที่แนะนำ

Condition:
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ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
F15-A-101214-37026D02-5291-4945-95D4-DC57AE1253E5

รุ�นที่ใช�เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
F15-A-101214-3FD2EDC4-B8F1-4D8F-9DF6-21504F199955

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล� (ใช�ได�
ถึง E20*) ที่ มี ค� า ออก เทน อย�าง น�อย 95 (RON)

ถ�าไม�ได�ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะก่ัว อาจใช�น้ำมัน
เบนซินธรรมดาไร�สารตะก่ัวท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 91
(RON) ได�โดยประสิทธิภาพลดลงเล็กน�อย อย�างไรก็ตาม
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของรถและความสามารถในการขับ
ท่ี ดี ท่ีสุด แนะนำให�ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะก่ัว

*: แก�สโซฮอล� คือ น้ำมันท่ีผสมแอลกอฮอล� เช�น “E20”
คือน้ำมันที่ผสมเอทานอล 20% และน้ำมันไร�สารตะกั่ว
80%

ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ
F15-A-101214-B69B25E9-F64E-4D5C-BAA6-35926C1D7140

น้ำมันเครื่องยนต�เบนซิน
F15-A-101214-2949AB77-9696-4216-B4B7-97F729014638

ควรใช� 10W-30
หากไม�มี 10W-30 เลือกความหนืดจากตาราง ที่
เหมาะสมสำหรับช�วงอุณหภูมิภายนอก

STI0589

น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับ
อากาศ

F15-A-101214-F50D0177-18DA-4E61-88BE-04797457828A

ระบบปรับอากาศในรถของท�านต�องใช�น้ำยาแอร� HFC-
134a (R-134a) และน้ำมันหล�อลื่นชนิด R ระบบ A/C ของ
นิสสัน หรือที่เหมือนกัน การใช�น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่น
ชนิดอื่นจะทำให�ระบบเสียหาย และท�านอาจจะต�องเปลี่ยน
ระบบปรับอากาศในรถทั้งระบบใหม�

การปล�อยน้ำยาแอร�ออกสู�บรรยากาศภายนอกเป�นสิ่งต�อง
ห�ามในหลายประเทศและในหลายภูมิภาค น้ำยาแอร� HFC-
134a (R-134a) ในรถของท�านจะไม�ทำลายโอโซนในช้ัน
บรรยากาศของโลก อย�างไรก็ตาม สารนี้อาจส�งผลกระทบ
เล็กน�อยต�อสภาวะโลกร�อน นิสสันขอแนะนำให�นำน้ำยา
แอร� น้ี ไปปรับสภาพและนำกลับกลับมาใช� ใหม� อย�าง
เหมาะสม ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน เม่ือต�องการรับบริการ
สำหรับระบบปรับอากาศ

ข�อมูลทางเทคนิค 9-3

Condition:
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9-4 ข�อมูลทางเทคนิค

F15-A-101214-A78EA9EA-3DB9-49F8-93FC-A8730B890A74

รุ�นเครื่องยนต� HR16DE

ชนิด เบนซิน 4 จังหวะ DOHC

การจัดกระบอกสูบ 4 สูบแถวเรียง

กระบอกสูบ 6 ระยะชัก มม. (นิ้ว) 78.0 6 83.6 (3.071 6 3.291)

ปริมาตรความจุ ซม.3 (ลบ. นิ้ว) 1,598 (97.51)

ความเร็วรอบเดินเบาที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง)

CVT rpm 650±50

องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.) ที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง)

CVT องศารอบเดินเบา 9±58

หัวเทียน

ชนิด มาตรฐาน PLZKAR6A-11D

ช�องว�าง มม. (นิ้ว) 1.1 (0.043)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ�ไทม�มิ่ง (โซ�ราวลิ้น)

เครื่องยนต�

Condition:



(177,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

F15-A-101214-24309904-7562-4E72-AA0B-98F9FF73A9FF

มาตรฐาน ยางอะไหล�

ขนาดยาง
215/55R17 94V
215/55R17 94W
P215/55R17 93V

T135/80 D16*1
T135/90 D16*1

ขนาด ออฟเซ็ต มม. (นิ้ว)

กระทะล�อ อลูมิเนียม 17 6 7J 47 (1.85)

อะไหล� 16 6 4T 30 (1.18)

*1: ใช�ชั่วคราวเท�านั้น

F15-A-101214-ED65DAB9-BF6F-4D2B-A659-EF3C41067548
หน�วย: มม. (นิ้ว)

ความยาวทั้งหมด 4,135 (162.8)

ความกว�างทั้งหมด 1,765 (69.5)

ความสูงทั้งหมด 1,580 (62.2)

ฐานล�อหน�า 1,525 (60.0)

ฐานล�อหลัง 1,525 (60.0)

ความยาวฐานล�อ 2,530 (99.6)

ข�อมูลทางเทคนิค 9-5

ล�อและยาง ขนาด

Condition:
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9-6 ข�อมูลทางเทคนิค

F15-A-101214-A3C259B5-3957-48F9-AD1A-28F71CFE7919

เมื่อวางแผนเดินทางไปยังต�างประเทศหรือภูมิภาคอื่น
ตรวจสอบว�าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต�องใช�กับรถยนต�ของท�านมี
จำหน�ายในประเทศนั้นหรือภูมิภาคนั้นหรือไม� การใช�น้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีค�าออกเทนต่ำอาจทำให�เครื่องยนต�เสียหาย
ได� ดังนั้น ให�แน�ใจว�ามีน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่ต�องใช�ในที่ที่
ท�านจะเดินทางไป สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อ
เ พลิ ง ท่ี แ น ะน ำ ให� ด ู ช� ว ง ก� อ น หน� า ใ น หมวด นี้

เมื่อ โอนการ จดทะเบียน รถยนต� ของท�าน ไป ยัง
ประเทศ, รัฐ, จังหวัด หรือเขตอื่น ให�ติดต�อเจ�าหน�าที่ที่
เก่ียวข�อง เพ่ือตรวจสอบว�า รถยนต�ของท�านอยู� ในข�อ
กำหนดของท�องถิ่นนั้นหรือไม� ในบางกรณี หากรถยนต�ไม�
อยู�ในข�อกำหนดของท�องถิ่น อาจจำเป�นต�องดัดแปลงเพื่อ
ให� เป�นไปตามกฏหมายและข�อกำหนดในท�อง ถ่ินนั้นๆ
นอกจากน้ี รถยนต�อาจไม�สามารถดัดแปลงเพ่ือใช�ในบาง
พื้นที่

กฏหมายและข�อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษรถยนต�
และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต�างกันในแต�ละ
ประเทศ, รัฐ, จังหวัด หรือเขต ดัง น้ัน ค�าจำเพาะของ
รถยนต�อาจแตกต�างกัน

เมื่อต�องนำรถไปใช�ในต�างประเทศ, รัฐ, จังหวัด หรือ
เขต ผู�ใช�ต�องรับผิดชอบต�อการดัดแปลง, การขนส�ง,
การจดทะเบียน และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
นิสสันจะไม�รับผิดชอบความไม�สะดวกใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น

F15-A-101214-C3451F67-29CF-4696-AC8F-FF53FB6D9318

ห�ามป�ด พ�นสีทับ เชื่อม ตัด เจาะ สลับ หรือถอดหมายเลข
ประจำรถ (VIN)

แผ�นป�ายแสดงหมายเลขประจำรถ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

F15-A-101214-A8D4A33D-8E44-4B77-9564-66061CA3EC29

STI0777

แผ�นป�ายจะติดไว�ดังรูป

แผ�นป�ายแสดงหมายเลขประจำรถ (VIN)
(ถ�ามีติดตั้ง)

F15-A-101214-3B7B24DD-84D3-4756-8386-8720807E4FB9

STI0787

แผ�นป�ายแสดงหมายเลขประจำรถจะติดไว�ตามที่แสดงใน

รูป หมายเลขน้ีเป�นหมายเลขประจำรถของท�าน และใช�
สำหรับการจดทะเบียนรถยนต�

หมายเลขประจำรถ (หมายเลขแชสซี)
F15-A-101214-505A7DA9-C3BF-4C75-AB40-5946EE343054

STI0778

หมายเลขประจำรถจะติดไว�ตำแหน�งตามที่แสดงในภาพ

ดึงส�วนที่ป�ดออกเพื่อดูหมายเลข

หมายเลขเครื่องยนต�
F15-A-101214-8C4F3838-A433-4C32-8CBD-475661B53BEE

STI0785

หมายเลขเครื่องยนต�จะติดไว�บนเคร่ืองยนต�ตามที่แสดงใน
รูป

เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต�างประเทศ
หรือจดทะเบียนที่ต�างประเทศ หมายเลขประจำรถ

Condition:
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ป�ายประจำรถ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-7C11C6AB-E5EA-44E7-9213-A1D16A9B0010

JVT0066X

แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
F15-A-101214-D14A8E63-463A-4F44-9209-FCD6E928E5F2

STI0448

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายกำหนดค�า
ความ ดัน ลม ยาง ท่ี ติ ด อย ู� ที่ เ ส า เก� ง ด� าน คน ขั บ

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบปรับ
อากาศ

F15-A-101214-4D037102-4D39-497F-B75D-28FF1A27ECEA

STI0776

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศจะติดตั้งอยู�ที่
ห�องเครื่องยนต�ดังที่แสดงในรูป

GUID-B4382EA2-EE1A-4C6D-9616-B2239002E959

เกรดคุณภาพ: ยางทุกเส�นของรถยนต�นั่งส�วนบุคคลจะต�อง
เป�นไปตามข�อกำหนดในท�องถิ่น หากมีเพิ่มเติมจากที่ระบุ
ไว�ในเกรดนี้

เกรดคุณภาพยางจะระบุไว�ที่แก�มยางระหว�างไหล�ยาง และ
ส�วนที่กว�างที่สุดของยาง ตัวอย�างเช�น:

Treadwear 200 Traction AA Temperature A

TREADWEAR
GUID-E46A0ED2-2667-495E-8F34-EFB187C32A4F

เกรดการ สึกหรอของดอกยาง (Treadwear) จะ เป�น
อัตราส�วนการเปรียบเทียบตามอัตราการสึกหรอของยาง
เม่ือทดสอบในสภาวะที่กำหนดตามเส�นทางทดสอบที่
รัฐบาลกำหนดไว� เช�น ยางท่ีมีเกรด 150 เม่ือใช�บนเส�น
ทางทดสอบจะสึกหรอน�อยกว�ายางที่มีเกรด 100 หนึ่งเท�า
ครึ่ง (1 1/2) ประสิทธิภาพการใช�งานของยางจะขึ้นอยู�กับ
สภาพการใช�งานจริง ซึ่งอาจไม� เป�นไปตามมาตรฐาน
เนื่องจากนิสัยการขับขี่ การให�บริการยาง ความแตกต�าง
ของสภาพถนน และภูมิอากาศ

TRACTION AA, A, B และ C
GUID-B0A27ABA-93C5-4319-938C-C1BF2D8252EE

เกรดของการไม�เสียการทรงตัวขณะเบรก (Traction) เรียง
จากค�าสูงสุดไปต่ำสุดคือ AA, A, B, และ C ค�าเหล�านี้
แสดงถึงความสามารถในการหยุดบนถนนล่ืน วัดจาก
สภาวะท่ีกำหนดบนพื้นผิวทดสอบที่รัฐบาลกำหนดไว� คือ
ยางมะตอย และคอนกรีต ยางที่มี เกรด C อาจเสียการ
ทรงตัวขณะเบรกได�ง�าย

คำเตือน:

เกรดของการไม�เสียการทรงตัวขณะเบรกที่ให�กับยาง
นี้ใช�การทดสอบเบรกจากการวิ่งตรงไปข�างหน�า และ
จะไม� รวมการ เร�ง การ เข�า โค�ง การ เหินน้ำ หรือ
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เกรดบอกคุณภาพยาง (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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ลักษณะการไม�เสียการทรงตัวสูงสุด

TEMPERATURE A, B และ C
GUID-D6D812B5-B3C9-4646-A7C8-F59C2DBC4D62

เกรดของอุณหภูมิ (Temperature) คือ A (สูงสุด), B, และ
C แสดงถึงความต�านทานของยางต�อการเกิดความร�อน
และความสามารถในการระบายความร�อน เม่ือทดสอบใน
สภาพท่ีกำหนดด�วยล�อทดสอบของห�องปฏิบัติการ หาก
ยางได�รับความร�อนสูงต�อเนื่องเป�นเวลานาน จะทำให�วัสดุ
ของยางเสื่อมคุณภาพ อายุการใช�งานน�อยลง อีกท้ัง
อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให�ยางเสียหายได�ในทันที เกรด
C แสดงถึงระดับประสิทธิภาพขั้นต่ำของยางของรถยนต�นั่ง
ส�วนบุคคลตามข�อบังคับในพ้ืนท่ี เกรด B และ A แสดงถึง
ประสิทธิภาพท่ีสูงกว�าข�อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายจาก
การทดสอบในห�องปฏิบัติการ

คำเตือน:

เกรดของอุณหภูมินี้ใช�ได�เมื่อยางอยู�ในสภาพที่มี
แรงดันลมยางพอดี และไม�บรรทุกน้ำหนักมากเกิน
กำหนด การใช�ความเร็วสูงเกินไป แรงดันลมยางไม�
เพียงพอ หรือการบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป อย�างใด
อย�างหนึ่งหรือทั้งหมดอาจทำให�ความร�อนสะสม และ
ทำให�ยางเสียหายได�ในทันที

GUID-5EE78085-24C5-42B8-BF14-44F2CEC87540

รถยนต�คันนี้ติดตั้งตัวบันทึกข�อมูลเหตุการณ� (EDR) ไว� จุด
ประสงค�ของ EDR คือ เพื่อบันทึกข�อมูล เช�น การทำงาน
ของถุงลมเสริมความปลอดภัย หรือการชนสิ่งกีดขวางบนน
ถนนในการชนบางแบบ หรือสถานการณ�คล�ายการชน
ข�อมูลนี้จะช�วยทำให�เข�าใจการทำงานของระบบในรถยนต�
EDR ออกแบบมาเพ่ือบันทึกข�อมูลที่ เก่ียวข�องกับการ
เคล่ือนไหวของรถยนต� และระบบความปลอดภัยเป�นเวลา
ส้ันๆ ส�วนมากเป�นเวลา 30 วินาที หรือน�อยกว�า EDR ใน
รถยนต� คัน นี้ ออกแบบ มา เพื่ อ บันทึก ข�อม ู ล เช� น :

. ระบบต�างๆ ในรถยนต�ทำงานอย�างไร;

. เข็มขัดนิรภัยของคนขับหรือผู�โดยสารเสียบลงในหัว
เข็มขัด/ได�รับการคาดหรือไม�;

. คนขับได�เหยียบคันเร�งและ/หรือแป�นเบรกไปมากแค�
ไหน (หากเหยียบ); และ

. รถยนต�แล�นด�วยความเร็วเท�าใด

. ไม�มีการบันทึกเสียง

ข�อมูลเหล�านี้จะสามารถทำให�มีความเข�าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ
สถานการณ�ซ่ึงเกิดการชนและการบาดเจ็บ หมายเหตุ:
ข�อมูล EDR จะบันทึกโดยรถยนต�ของท�าน หากเกิดการชน
ที่ไม�ใช�การชนเล็กน�อย จะไม�มีการบันทึกโดย EDR หากมี
เป�นการขับขี่ปกติ และไม�มีการบันทึกข�อมูลส�วนตัว (เช�น
ชื่อ เพศ อายุ และตำแหน�งที่ชน) อย�างไรก็ตาม บุคคลท่ี
สาม เช�น ผู� รักษากฏหมาย อาจใช�ข�อมูล EDR ร�วมกับ
ข�อมูลส�วนบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงได�จากการสืบสวนเรื่องการชน

เพ่ืออ�านข�อมูลท่ีบันทึกด�วย EDR จำเป�นต�องใช�เคร่ืองมือ
พิเศษ และจำเป�นต�องเข�าถึงรถยนต� หรือ EDR นอกจากนี้
สำหรับผู�ผลิตรถยนต� และศูนย�บริการนิสสัน หรือบุคคลท่ี
สาม เช�น ผู�รักษากฏหมาย ที่มีเครื่องมือพิเศษสามารถอ�าน
ข�อมูลได� หากสามารถเข�าถึงรถยนต� หรือ EDR ได� ข�อมูล
EDR จะสามารถเข�าถึงได�เฉพาะเมื่อได�รับการยินยอมจาก

เจ�าของรถยนต� หรือผู�ให�เช�า หรือมิเช�นนั้นจะต�องได�รับการ
อนุญาตจากกฎหมาย

ตัวบันทึกข�อมูลเหตุการณ� (EDR) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition:
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F15-A-101214-F612A548-34BE-46F5-ABA1-A0B32406D3F4

อุปกรณ�โทรคมนาคมดังกล�าวน้ีถูกต�องตามกฏข�อบังคับ
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (NTC)

. ระบบกุญแจอัจฉริยะ

. ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)

ข�อมูลทางเทคนิค 9-9

หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล

Condition:
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บันทึก

Condition:



(183,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

10 ดัชนี
ก

กระจก, กระจกแต�งหน�า ....................................... 3-19
กระจกแต�งหน�า .................................................. 3-19
กระจกหน�าต�าง

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า ..................................... 2-25
การทำความสะอาด ................................... 7-2, 7-4

กล�องเก็บของ .................................................... 2-27
กล�องเก็บสัมภาระที่พื้น ........................................ 2-28
ก�าซไอเสีย (คาร�บอนมอนนอกไซด�) ........................ 5-3
การการสตาร�ท

ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และขับขี่ ........... 5-2
การขับขี่

การขับขี่ด�วย CVT (ระบบควบคุม
การเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง) ...................... 5-5, 5-7
การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น ............................ 5-17
ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และขับขี่ ........... 5-2

การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น ................................. 5-17
การเข็นสตาร�ท .................................................... 6-7
การควบคุม, การควบคุมเครื่องเสียง
จากพวงมาลัย .................................................... 4-10
การควบคุมความสว�าง, แผงหน�าป�ด ......................... 2-6
การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด ..................... 2-6
การเคลือบเงา ...................................................... 7-2
การจอด

การทำงานของเบรกมือ ................................... 5-18
การรัน-อินเบรก ............................................. 5-16

การซ�อมบำรุงระบบปรับอากาศ ............................... 4-5
การดูแลรักษา

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .............................. 1-11
การดูแลรักษาสภาพรถ

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต� ..................... 7-2
การทำความสะอาดภายในรถยนต� ........................ 7-3

การตั้งค�าสภาพอากาศ ECO .................................. 4-5
การเตือนกันขโมย ............................................... 3-13
การทำความสะอาดใต�ท�องรถ .................................. 7-2
การทำความสะอาดพรมปูพื้น ................................... 7-4
การทำความสะอาดภายนอกและ
ภายในรถยนต� ............................................... 7-2, 7-3

การบำรุงรักษา
การบำรุงรักษาทั่วไป ....................................... 8-2
ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา .............................. 8-2
ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา ............................ 8-4
แบตเตอรี่ .............................................. 8-3, 8-14

การบำรุงรักษาทั่วไป ............................................ 8-2
การปรับความสูงของสายเข็มขัดช�วงไหล� ................. 1-10
การปรับเบาะนั่ง, เบาะนั่งด�านหน�า ........................... 1-2
การปรับระดับวงพวงมาลัย .................................... 3-17
การปลดล็อกคันเกียร�

เกียร� ............................................................ 5-9
การปลดล็อกฝากระโปรงหน�า ................................ 3-14
การป�องกันสนิม .................................................... 7-5
การเปลี่ยนแบตเตอรี่

กุญแจอัจฉริยะ .............................................. 8-16
การเปลี่ยนหลอดไฟ ..................................... 8-2, 8-19
การพ�วงสตาร�ท ................................................... 6-5
การรันอินรถยนต�ใหม� ............................................ 5-2
การลากจูง, การรบรรทุกลาก .................................. 6-8
การลากรถพ�วง ................................................... 5-14
การล�าง .............................................................. 7-2
การเลื่อนคันเกียร�

CVT (ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง) .......................................... 5-5, 5-7

การสตาร�ท
การเข็นสตาร�ท ............................................... 6-7
การพ�วงสตาร�ท .............................................. 6-5

กุญแจ ............................................................... 3-2
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ................................. 8-16
สำหรับระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................... 3-5

กุญแจธรรมดา (ระบบกุญแจอัจฉริยะ) ....................... 3-3
กุญแจอัจฉริยะ .................................................... 3-2
เกจ

เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ...................................... 2-6
เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต� ............ 2-5

เกจวัด ............................................................... 2-4
คอมพิวเตอร�ระยะทาง ...................................... 2-7
มาตรวัดรอบเครื่องยนต� .................................... 2-5

เกจวัดอุณหภูมิ,
เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 2-5

เกรดบอกคุณภาพยาง ........................................... 9-7
เกียร�

การปลดล็อกคันเกียร� ....................................... 5-9
น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) ......................................................... 8-11

ข

ขนาด ............................................................... 9-5
ข�อควรระวัง

การใช�งานระบบเสียง ....................................... 4-5
การบำรุงรักษา ............................................... 8-4
ในการใช�เข็มขัดนิรภัย ...................................... 1-7
เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และขับขี่ .......................... 5-2
ระบบความปลอดภัยเสริม ................................ 1-24

ข�อควรระวังการใช�งานระบบเสียง ............................. 4-5
ของเหลว

การจัดอันดับค�าออกเทนน้ำมันเชื้อเพลิง .............. 9-3
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7
น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) ......................................................... 8-11
น้ำยาฉีดล�างกระจก ................................. 8-4, 8-13
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ..................................... 8-6

เข็มขัดนิรภัย
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .............................. 1-11
การทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ......................... 7-4
การปรับความสูงของสายเข็มขัดช�วงไหล� ............ 1-10
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-7
เข็มขัดนิรภัย .................................................. 1-7
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................ 1-8
ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย ........................................ 1-11
ผู�ได�รับบาดเจ็บ .............................................. 1-9
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ..................................... 2-12
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ...... 1-27, 1-32
สตรีมีครรภ� .................................................... 1-9

ค

ควบคุมการปรับระดับไฟหน�า ................................. 2-22
ความปลอดภัย, เข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก ................... 1-8
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ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................... 1-8
คอมพิวเตอร�ระยะทาง ........................................... 2-7
คันเกียร�, การปลดล็อกคันเกียร� ............................... 5-9
เครื่องฟอกไอเสีย เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ....... 5-3
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ............................... 5-3
เครื่องยนต�

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-7
การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ............ 8-6
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 8-6
เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต� ............ 2-5
ค�าจำเพาะเครื่องยนต� ...................................... 9-4
จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต� ........................ 8-5
ถ�ารถยนต�ของท�านร�อนมีความร�อนสูงผิดปกติ ........ 6-7
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7
ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต� .................................. 8-6
ระยะรันอิน .................................................... 5-2
หมายเลขเครื่องยนต� ....................................... 9-6
ฮีตเตอร�เสื้อสูบ ............................................. 5-18

จ

จอแสดงอุณหภูมิ ................................................. 2-6
แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม AUX ................................. 4-11

ช

ช�องลม ............................................................. 4-2
ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus) ........ 4-11

ต

ตรวจสอบหลอดไฟ/แผงหน�าป�ด ............................ 2-10
ตัวตัดวงจร สายฟ�วส� ........................................... 8-17
ตัวบันทึก, ข�อมูลเหตุการณ� .................................... 9-8
ตัวบันทึกข�อมูลเหตุการณ� (EDR) ............................ 9-8
แตร ................................................................. 2-25

ท

ที่แขวนเสื้อโค�ต ................................................. 2-28
ที่นั่งคนขับ ......................................................... 2-2

ที่ป�ดน้ำฝน
ใบป�ดน้ำฝน .................................................. 8-12
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและ
ที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลม ................................. 2-23

ที่วางแก�วน้ำ ...................................................... 2-27

น

น้ำมัน
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-7
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7
น้ำมันเบรกและคลัตช� ..................................... 8-11

น้ำมันคลัตช� ...................................................... 8-11
น้ำมันเชื้อเพลิง

เกจ ............................................................. 2-6
ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ...................................... 9-3

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT) ............................................ 8-11
น้ำยาล�างกระจก .......................................... 8-4, 8-13
น้ำหล�อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ............ 8-6
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 8-6

บ

เบรก
การทำงานของเบรกมือ ................................... 5-18
ตรวจสอบการทำงานของเบรกมือ ...................... 8-10
น้ำมันเบรกและคลัตช� ..................................... 8-11
ระบบเบรก .................................................... 5-15
ระบบเบรกป�องกันล�อล็อก (ABS) ....................... 5-16
หม�อลมเบรก ................................................ 8-10

เบาะนั่ง, เบาะ ..................................................... 1-2
เบาะนั่งด�านหน�า, การปรับเบาะนั่งด�านหน�า ................ 1-2
เบาะนั่งด�านหลัง .................................................. 1-3
เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-12
แบตเตอรี่ ................................................... 8-3, 8-14

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล ............ 8-15
กุญแจอัจฉริยะ .............................................. 8-16
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ ..................... 2-21, 2-30

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ...................................... 8-16

แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล ............................... 8-15
ใบป�ดน้ำฝน

ใบป�ดน้ำฝนกระจกประตูท�าย ............................ 8-13

ป

ประตูท�าย ......................................................... 3-15
ป�าย

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศ ......... 9-7
หมายเลขเครื่องยนต� ....................................... 9-6
หมายเลขประจำรถ (VIN) ................................ 9-6

ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ ............................................... 5-4

ผ

แผงหน�าป�ด ........................................................ 2-3

ฝ

ฝาครอบ, ฝาป�ดห�องเก็บสัมภาระ ............................ 2-28
ฝาป�ดห�องเก็บสัมภาระ ......................................... 2-28
ฝาป�ดห�องบรรทุก (ดูที่ ฝาป�ดห�องเก็บสัมภาระ) ......... 2-28

พ

พวงมาลัย
ปรับระดับวงพวงมาลัย .................................... 3-17
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร� ................................. 5-15
ล็อกพวงมาลัย ............................................... 5-5
สวิตช�ที่พวงมาลัยสำหรับการควบคุม
เครื่องเสียง .................................................. 4-10

ฟ

ฟ�วส� ................................................................ 8-17
ไฟ

การเปลี่ยนหลอดไฟหน�า ................................. 8-19
เตือน .......................................................... 2-10
ไฟเตือน/ไฟแสดง และเสียงเตือน ..................... 2-10
ไฟส�องสว�างภายใน ........................................ 2-30
ไฟแสดง ...................................................... 2-12
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ไฟหน�าแบบซีนอน ......................................... 2-20
ไฟอ�านแผนที่ ............................................... 2-30
สวิตช�ไฟตัดหมอก ......................................... 2-23
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-20

ไฟเตือน
ไฟเตือน/ไฟแสดง และเสียงเตือน ...................... 2-9
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ..................................... 2-12
ไฟเตือนความเร็ว [120 กม./ชม.
(75 ไมล�/ชม.)] ............................................. 2-12
ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ ...................... 2-11
ไฟเตือนประตูเป�ด .......................................... 2-11
ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�
แบบป��มไฮดรอลิก .......................................... 2-11
ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................ 2-11
ไฟเตือนระบบเบรก ........................................ 2-10
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS) ......................................................... 2-10
ระบบเบรก .................................................... 2-10

ไฟเตือนความเร็ว [120 กม./ชม. (75 ไมล�/ชม.)] ...... 2-12
ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ ........................... 2-11
ไฟเตือนประตูเป�ด ............................................... 2-11
ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า .......................... 2-11
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) .......... 2-10
ไฟฟ�า

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า ..................................... 2-25
ช�องจ�ายไฟ .................................................. 2-27
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร� ................................. 5-15

ไฟส�องสว�าง
การเปลี่ยน ............................................ 8-2, 8-19
การเปลี่ยนหลอดไฟ ................................ 8-2, 8-19

ไฟส�องสว�างภายใน ............................................. 2-30
ไฟแสดง ........................................................... 2-12
ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า ............................. 2-13
ไฟหน�า

การเปลี่ยนหลอดไฟหน�า ................................. 8-19
ควบคุมการปรับระดับไฟหน�า ............................ 2-22
ไฟหน�าแบบซีนอน ......................................... 2-20
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-20

ไฟหน�าแบบซีนอน .............................................. 2-20
ไฟอ�านแผนที่ .................................................... 2-30

ม

มาตรวัด, คอมพิวเตอร�ระยะทาง .............................. 2-7
มาตรวัดรอบเครื่องยนต� ......................................... 2-5
มาตรวัดและเกจวัด .............................................. 2-4

ปรับความสว�างของแผงหน�าป�ด ......................... 2-6

ย

ยาง
การสลับยาง .......................................... 8-3, 8-26
เกรดบอกคุณภาพยาง ...................................... 9-7
ชนิดของยาง ................................................ 8-25
โซ�พันล�อ ..................................................... 8-25
ยางแบน ....................................................... 6-2

ยางแบน ............................................................ 6-2
ยางอะไหล� ........................................................ 8-27

ร

รถ
ขนาด .......................................................... 9-5
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ................................ 2-6
หมายเลขประจำรถ (VIN) ................................ 9-6

รถยนต�
กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็ว ................. 3-4

ร�อนสูงผิดปกติ,
ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ ........................ 6-7
ระบบกันขโมย .................................................... 3-13
ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS) .......................... 3-13
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................................. 3-5

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................ 2-11
ไฟเตือนให�เลื่อนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง P ................. 2-11

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ........... 1-27, 1-32
ระบบควบคุมการเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ�า ................. 8-17
ระบบควบคุมแบบผสมผสาน ........................ 2-14, 5-10
ระบบเครื่องเสียง ................................................. 4-5

การควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมาลัย ................. 4-10
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง ............................................. 1-24, 1-29

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�า ............................................. 1-24, 1-29
ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง ......................... 1-24, 1-29

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง .......... 1-24, 1-29
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ......... 1-24, 1-29
ระบบทำความร�อน

การทำงานของระบบทำความร�อนและระบบปรับ
อากาศ ......................................................... 4-2

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ..................... 5-16
ระบบปรับอากาศ

การซ�อมระบบปรับอากาศ ................................. 4-5
การทำงานของระบบปรับอากาศ ......................... 4-2
ข�อแนะนำเกี่ยวกับน้ำยาแอร�และ
น้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ .......................... 4-5
แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศ ......... 9-7

ระบบพวงมาลัยพาวเวอร� ...................................... 5-15
ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง .............................. 1-24, 1-29
ระยะรันอิน ......................................................... 5-2

ล

ล็อก
กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ .............. 3-4
ล็อกประตูท�าย .............................................. 3-15

ล็อกประตูหลัง, ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ........... 3-4
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ................................ 3-4
ล�อและยาง ........................................................ 8-25

การดูแลล�อ .................................................... 7-3
การทำความสะอาดล�ออลูมิเนียมอัลลอยด� ............. 7-3

ว

วิทยุ ................................................................. 4-5
การควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมาลัย ................. 4-10

เวลาที่ใช�ไป (Elapsed time) ................................ 2-18

ส

สวิตช�
การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า ....................... 2-22
สวิตช�ที่พวงมาลัยควบคุมเครื่องเสียง ................. 4-10
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สวิตช�ไฟตัดหมอก ......................................... 2-23
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-20
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ...................................... 3-4
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว ................................... 2-22
สวิตช�โอเวอร�ไดรฟ� ......................................... 5-9

สวิตช�กุญแจ
(รุ�นที่มีกุญแจอัจฉริยะ) ..................................... 5-4

สวิตช�ที่ฉีดน้ำล�างกระจก, สวิตช�ป�ดน้ำฝนและ
ที่ฉีดน้ำล�างกระจก .............................................. 2-23
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลม ........... 2-23
สวิตช�ไฟตัดหมอก .............................................. 2-23
สวิตช�เลือกแหล�งที่มา .......................................... 4-10
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว ........................................ 2-22
สวิตช�โอเวอร�ไดรฟ� .............................................. 5-9
สัญญาณเตือนภัย ............................................... 3-12
สายพาน ............................................................ 8-9
สายฟ�วส� ........................................................... 8-17
เสาอากาศ ........................................................ 4-10
เสียงเตือน, เสียงเตือน ......................................... 2-13
เสียงเตือน ........................................................ 2-13

ห

หน�าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถ ............................ 2-6
หมอนพิงศีรษะ .................................................... 1-4
หัวเทียน ............................................................ 8-9

ฮ

ฮีตเตอร�
ฮีทเตอร�เสื้อสูบ ............................................. 5-18

A-Z

ABS (ระบบเบรกป�องกันล�อล็อก) ............................ 5-16
CVT, การขับขี่ด�วย CVT
(ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง) .............. 5-5

Condition:



(187,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

บันทึก

10-5

Condition:



(189,1)

[ Edit: 2015/ 1/ 15 Model: F15-TH ]

11 บทส�งท�าย
F15-A-101214-FC020EBC-318A-41B4-A3F2-617B777F8E4A

น้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ
F15-A-101214-20666506-3478-4880-B39F-040D3664C358

รุ�นที่ใช�เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
F15-A-101214-C6C08BBB-27DC-4F80-8F5F-801C92F2D0FD

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล� (ใช�ได�
ถึง E20*) ที่ มี ค� า ออก เทน อย�าง น�อย 95 (RON)

ถ�าไม�ได�ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะก่ัว อาจใช�น้ำมัน
เบนซินธรรมดาไร�สารตะก่ัวท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 91
(RON) ได� โดยประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน�อย อย�างไรก็
ตาม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของรถและความสามารถใน
การขับท่ีดีท่ีสุด แนะนำให�ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สาร
ตะกั่ว

*: แก�สโซฮอล� คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล� เช�น
“E20” คือน้ำมันท่ีผสมเอทานอล 20% และน้ำมันไร�สาร
ตะกั่ว 80%

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
F15-A-101214-70F2E9E1-D682-4B36-92E1-9C63677FAC4C

โปรดดูที่ “น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความ
จุที่แนะนำ” (หน�า 9-2)

. น้ำมันเครื่องนิสสันแท�

. เกรด API: SL, SM หรือ SN

. เกรด ILSAC: GF3, GF-4 หรือ GF-5

ค�าความดันลมยางขณะเย็น
F15-A-101214-FC18257F-ACB3-4279-A379-E6BE9799F8AF

โปรดดูแผ�นป�ายที่ติดตรงเสาเก�งด�านคนขับ

F15-A-101214-829EC5B8-3D12-4D53-83F3-8FE4909536CE

. ในกรณีฉุกเฉิน... 6-1

(ยางแบน เครื่องยนต�ไม�ทำงาน ความร�อนสูง การลาก
จูง)

. การสตาร�ทเครื่องยนต�... 5-1

. วิธีการอ�านมาตรวัดและ

เกจวัด... 2-1
. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง... 8-1
. ข�อมูลทางเทคนิค... 9-1

ข�อมูลป��มน้ำมัน ดัชนีอ�างอิงอย�างเร็ว

Condition:




