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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

ลูกศรในภาพประกอบที่คล�ายคลึงกับลูกศรเหล�านี้ หมายถึง
ให�สนใจไปยังหัวข�อที่อยู�ในภาพประกอบ

*C 2014 บริษัท นิสสันมอเตอร� (ประเทศไทย) จำกัด

Condition: 'Except for China'/
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สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม 1

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

สภาพรถและการดูแลรักษา

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ข�อมูลทางเทคนิค

ดัชนี
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ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

0 สารบัญภาพประกอบ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 0-2
ด�านหน�าภายนอก ..................................................................... 0-3
ด�านหลังภายนอก ..................................................................... 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: 'Except for China'/
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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

0-2 สารบัญภาพประกอบ

GUID-D537EF9E-CB02-46AE-84C3-03C7ED655DDD

JVC0458X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า* (หน�า 1-18)
2. เข็มขัดนิรภัย (หน�า 1-8)
3. หมอนพิงศีรษะ* (หน�า 1-5)
4. เบาะนั่งด�านหน�า (หน�า 1-2)
5. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner* (หน�า 1-

24)
6 เบาะนั่งด�านหลัง (หน�า 1-3)
*: ถ�ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

GUID-E5B08F3E-DA5B-45BA-A9C9-9169BEA743DD

JVC0457X

1. ฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-13)
2. ท่ี ป�ดน้ำ ฝนกระจก บังลมและฉีดน้ำ ล�างกระจก

— สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า 2-
14)
— การ ด ูแล รักษา ท่ี ป�ด น้ ำ ฝน (หน�า 8-12)
— น้ำล�างกระจก (หน�า 8-13)

3. เสาอากาศ (หน�า 4-5)
4. กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (หน�า 2-16)
5. กระจกมองข�าง (หน�า 3-17)

6. รางหลังคา* (หน�า 2-21)
7. ห�วงสำหรับลากจูง (หน�า 6-9)
8. ไฟตัดหมอก*

— สวิตช�ไฟตัดหมอก (หน�า 2-14)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-18)

9. ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-13)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-18)

10. ยาง
— ยางและล�อ (หน�า 8-21, 9-5)

— ยางแบน (หน�า 6-2)
— แผ�นป�ายกำหนดค�าแรงดันลมยาง (หน�า 9-6)

11. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (บนบังโคลนหน�า
หรือที่กระจกมองข�าง)*
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-13)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-18)

12. ประตู
— กุญแจ (หน�า 3-2)
— ล็อกประตู (หน�า 3-4)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน�า 3-6)
— ระบบกุญแจรีโมท* (หน�า 3-5)
— ระบบความปลอดภัย* (หน�า 3-12)

*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด�านหน�าภายนอก

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

0-4 สารบัญภาพประกอบ

GUID-54FDF98E-9F1F-4202-8C1E-F079CFA27387

JVC0459X

1. 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
— สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า 2-
14)
— การ ด ูแล รักษา ท่ี ป�ด น้ ำ ฝน (หน�า 8-12)
— น้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-13)

2. ไฟเบรกพิเศษ (การเปลี่ยนหลอดไฟ) (หน�า 8-18)
3. สวิตช�ไล�ฝ�ากระจกหลัง* (หน�า 2-15)
4. ประตูท�าย

— การ ทำงาน ของ ประต ู ท� าย (หน�า 3-14)
— สวิตช�คำส่ังประตูท�าย* (ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

(หน�า 3-8)
5. ไฟถอยหลัง (การเปล่ียนหลอดไฟ) (หน�า 8-18)
6. ชุดไฟท�าย (การเปลี่ยนหลอดไฟ) (หน�า 8-18)
7. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

— การทำงาน (หน�า 3-15)
— ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 9-3)

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

ด�านหลังภายนอก

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

GUID-2B3E531D-D773-4F1C-A7DA-D159BF9A9EE0

JVC0460X

1. กระจกมองหลัง (หน�า 3-16)
2. แผ�นบังแดด (หน�า 2-22)
3. ประตู

— สวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (หน�า 2-16)
— สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (หน�า 3-4)

4. ไฟแสงสว�างในห�องโดยสาร (หน�า 2-22, 8-18)
5. ฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ* (หน�า 2-20)
6. ที่วางแก�ว (หน�า 2-19)
7. ห�องเก็บสัมภาระ

— ไฟแสงสว�างในห�องเก็บสัมภาระ* (หน�า 8-18)

— เครื่องมือและยางอะไหล� (หน�า 6-2)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห�องโดยสาร

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

GUID-3620D77C-CD99-45C1-8D05-A5165F7653D7

JVC0461X

1. สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า 2-14)
2. วงพวงมาลัย

— ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า (หน�า 5-14)
— แตร (หน�า 2-15)
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยฝ��งคนขับด�านหน�า*
(หน�า 1-18)

3. สวิตช�ไฟหน�า ไฟตัดหมอก และสัญญาณไฟเลี้ยว
— ไฟหน�า (หน�า 2-13)
— สัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-13)
— ไฟตัดหมอก* (หน�า 2-14)

4. ส วิตช� ควบค ุม กระจก มอง ข�าง (หน�า 3-17)
5. เบรกมือ (หน�า 3-18)
6. คันเกียร�

— ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบต�อ เนื่อง
(CVT) (หน�า 5-8)
— เกียร�ธรรมดา (MT) (หน�า 5-11)

7. ที่วางแก�วด�านหน�า (หน�า 2-19)
8. คัน ล็อก ป รับ ระ ดับ พวง มาลัย (หน� า 3 -16)
9. สวิตช�กุญแจ (หน�า 5-4)

— ล็อกพวงมาลัย (หน�า 5-6)

*: ถ�ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

GUID-DA0BC037-A5B8-46EF-983A-31A52C47FDA2

JVC0462X

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

1-18)
3. สวิตช�ไล�ฝ�า* (หน�า 2-15)
4. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน�า 6-2)
5. ช�องลมกลาง (หน�า 4-2)
6. ตัวทำความเย็นแบบธรรมดา (หน�า 4-3)
7. มาตรวัดและเกจวัด (หน�า 2-4)
8. กล�องเก็บของ (หน�า 2-18)

9. ที่จุดบุหรี่ (หน�า 2-18)
10. ฝาครอบกล�องฟ�วส� (หน�า 8-17)
11. คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน�า (หน�า 3-13)
12. คันปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 3-

15)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-7

แผงหน�าป�ด

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

GUID-1B50300C-C032-477B-A826-42FBA09E3284

JVI0542X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต� (หน�า 2-6)
2. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (หน�า 2-6)
3. จอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-4)

— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว (หน�า 2-5)
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-5)
— นาฬิกา (หน�า 2-17)
—จอควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด (หน�า 2-7)

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 2-8)
7. ปุ�มควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด (หน�า 2-7)
8. ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ

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

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

*: ถ�ามีติดตั้ง

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

มาตรวัดและเกจวัด

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

GUID-ECF1EAB1-8E22-4F6B-B078-3885BB59759B

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
GUID-DCA711FA-44DF-4BB4-8758-5A2EDC73990C

JVC0619X

1. ถังพักน้ำฉีดล�างกระจก (หน�า 8-13)
2. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช�* (หน�า 8-10)
3. ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (หน� า 8 - 7 )
4. กรองอากาศ (หน�า 8-11)
5. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-8)
6. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-7)
7. ถั ง พั ก น้ ำ หล� อ เ ย็น เครื่ อ งยนต� (หน� า 8 -6 )

8. ฝาป�ดหม�อน้ำ (หน�า 8-6)
— รถยนต�มีความร�อนสูง (หน�า 6-7)

9. แบตเตอรี่ (หน�า 8-14)
(โปรดดูที่ การพ�วงสตาร�ท6-6)

10. ตัวยึดกล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-17)

*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

สารบัญภาพประกอบ 0-9

ห�องเครื่องยนต�

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

0-10 สารบัญภาพประกอบ

บันทึก

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม

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

หมอนพิงศีรษะ (ถ�ามีติดตั้ง) ....................................................... 1-5
ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบปรับได� .............................. 1-6
ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบไม�สามารถปรับได� ............... 1-6
การถอด ............................................................................ 1-6
การติดตั้ง .......................................................................... 1-6
การปรับ ............................................................................ 1-6

เข็มขัดนิรภัย ........................................................................... 1-8
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ........................................... 1-8
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................................... 1-9
หญิงมีครรภ� ..................................................................... 1-10

ผู�ได�รับบาดเจ็บ ............................................................... 1-10
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ............................................... 1-10
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด ............................................... 1-11
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย ................................ 1-12
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ................................................ 1-12

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-12
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................... 1-12
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-14

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) (ถ�ามีติดตั้ง) .............................. 1-18
ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-18
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .......................................... 1-22
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ............ 1-23
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามีติดตั้ง) ................ 1-24
ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน .......................................... 1-25

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

GUID-65241AA8-0A9B-4DF9-BE07-A2FD06091213

SSS0133A

คำเตือน:

. ห�ามขับรถ และ/หรือนั่งรถที่ปรับเอนพนักพิงหลัง
มาก เกิน ไป เพราะ สามารถ เกิด อันตราย ได�
เนื่องจากสายเข็มขัดช�วงไหล�จะไม�แนบกับลำ
ตัวอย�างถูกต�อง เมื่อ เกิดอุบัติเหตุ ท�านและ
ผู�โดยสารอาจถูกฟาดด�วยสายเข็มขัดช�วงไหล�ได�
ซึ่งจะทำให�ได�รับบาดเจ็บที่คอ หรือบริเวณอื่นที่
เป�นอันตราย นอกจากนี้ ท�านและผู�โดยสารยัง
อาจลื่นไถลไปใต�สายเข็มขัดช�วงหน�าตัก อาจ
ทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรงได�

. ดังนั้น เพื่อเป�นการป�องกันอันตรายดังกล�าว ขณะ
ที่รถกำลังแล�น พนักพิงหลังควรอยู�ในตำแหน�ง
ตั้งตรง ให�น่ังเอาหลังชิดกับพนักพิงเสมอ และ
ปรับ เข็มขัด นิรภัย ให� เหมาะ สม (โปรด ด ู ที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8))

ข�อควรระวัง:

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

ความเสียหาย และ/หรือได�รับบาดเจ็บ

เบาะนั่งด�านหน�า
GUID-0BA517ED-4E2E-4EE1-B217-13C622636478

คำเตือน:

ไม�ควรปรับเบาะน่ังคนขับขณะขับขี่ เพื่อให�คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด�วยตัวเอง
GUID-1B1BB489-8522-4262-A946-B22E86C343E2

คำเตือน:

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

เบาะนั่ง

Condition: 'Except for China'/
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JVR0228X

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

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 1-8))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให�คนนั่งได�ผ�อนคลายขณะที่จอด
รถ

ที่พักแขน (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-4BFCFFAA-CFD4-454E-8C17-DBE1549ADCC9

SSS0702

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

การจัดเบาะนั่ง
GUID-DE79EBE7-A18D-45DF-AF60-3DD91A771942

คำเตือน:

. ห�ามให�ผู�โดยสารนั่งในห�องเก็บสัมภาระหรือเบาะ
หลัง เมื่อ เบาะ น่ังด�านหลังพับลง การใช�พื้นที่
เหล�านี้โดยไม�มี เคร่ืองป�องกันที่ เหมาะสม อาจ
ทำให�บาดเจ็บร�ายแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือขณะ
หยุดรถกะทันหันได�

. ห�ามพับเบาะหลังลง เม่ือมีคนน่ังอยู�บริเวณเบาะ
หลัง หรือมีสัมภาระวางอยู�บนเบาะหลัง

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให�มั่นคง เพื่อป�องกันการเลื่อน
หรือเคล่ือนท่ี ห�ามวางสัมภาระสูงกว�าพนักพิง
หลัง

. เก็บหมอนพิงศีรษะที่ถอดออกมาไว�ในที่ปลอดภัย
เพื่อ ป�องกัน ไม� ให� กล้ิง ไปมา ในกรณีที่ หย ุด
กะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

. ควรปรับหมอนพิงศีรษะให�ถูกต�อง เนื่องจากจะ
ช�วยป�องกันการบาดเจ็บกล�ามเนื้อได� ควรเก็บเข�า
ที่และปรับให�เหมาะสมทุกคร้ัง เม่ือถูกถอดออก
ไม�ว�าจะด�วยเหตุผลใดก็ตาม

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

การเก็บสายเข็มขัดนิรภัย
GUID-A3BB3CDB-026F-4C2C-A14D-52BCB2F37CFA

JVR0230X

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3
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SSS0744

ก�อนพับพนักพิงหลัง ให�เก็บสายเข็มขัดนิรภัยดังแสดงใน
ภาพประกอบ

JVR0229X

1. โหมดสัมภาระบนเบาะนั่งแบบแยกชิ้นด�านหลังด�าน
ขวา (มีผู� โดยสาร 3 คนและสัมภาระขนาดยาว)

2. โหมดสัมภาระบนเบาะนั่งแบบแยกชิ้นด�านหลังด�าน
ซ�าย (มีผู�โดยสาร 3 คนและสัมภาระขนาดยาวและ
กว�าง)

3. โหมดสัมภาระบนเบาะนั่งแบบแยกชิ้นด�านหลัง (มี
ผ ู� โ ดยสาร 2 คน และ สัมภาระ ขนาด ใหญ� )

Condition: 'Except for China'/
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การพับเบาะนั่งแบบแยกชิ้นด�านหลัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SSS0747

เบาะนั่งแบบแยกชิ้นด�านหลังมีฟ�งก�ชั่นแยก-พับ 60/40 จะ
ใช�ขั้นตอนต�อไปนี้สำหรับเบาะน่ังด�านหลังด�านซ�าย ถ�า
จำเป�น ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกับเบาะน่ังด�านหลังด�าน
ขวา

1. ถ�าพนักพิงหลังด�านหลังติดตั้งหมอนพิงศีรษะ ให�
เลื่อนเบาะหน�าไปข�างหน�า เพื่อให�มีที่ว�างมากพอด�าน
หลัง เบาะ เพื่อ ให� พนัก พิง ด�าน หลัง พับ ราบ ได�

2. ดึงสาย ① ที่ติดตั้งอยู�บนพนักพิงหลังช�วงไหล�แล�วพับ
พนักพิงหลังลง ②

สำหรับการยกพนักพิงหลังด�านหลังกลับเข�าตำแหน�งเดิม
ให�ยกพนักพิงหลังขึ้นจนกระทั่งล็อก

เมื่อยกพนักพิงหลังด�านหลังกลับเข�าตำแหน�งเดิม ให�แน�ใจ
ว�าเข็มขัดนิรภัยไม�กีดขวางกลไกล็อกของพนักพิงหลัง

GUID-FB93E6CB-A52C-4A80-984E-27152CE950B0

คำเตือน:

หมอนพิงศีรษะช�วยเสริมระบบความปลอดภัยอ่ืนๆ
ของรถยนต� ซ่ึงอาจช�วยป�องกันการบาดเจ็บที่ เกิด
จากการชนทางด�านหลัง หมอนพิงศีรษะที่ปรับได�ต�อง
ปรับอย�างเหมาะสม ดังที่ระบุไว�ในบทนี้ ตรวจสอบ
การปรับเบาะนั่ง หากมีผู�ใช�ก�อนหน�า ห�ามติดตั้งวัตถุ
ใดๆ เข�ากับก�านหมอนพิงศีรษะ หรือถอดหมอนพิง
ศีรษะออก ห�ามใช�เบาะนั่งถ�าถอดหมอนพิงศีรษะออก
ถ�าถอดหมอนพิงศีรษะออก ให�ติดตั้งกลับเข�าที่เดิม
และปรับให� เหมาะสมก�อนใช�งานเบาะ น่ัง หากไม�
ปฏิบั ติ ตาม คำ แนะนำ เหล� า น้ี สามารถ ทำให�
ประสิทธิภาพการใช�งานของหมอนพิงศีรษะลดลง ซึ่ง
อาจเพิ่มความเสี่ยงในการได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตจากการชน

. รถยนต�ของท�านติดตั้งหมอนพิงศีรษะ ซึ่งอาจเป�นแบบ
ผสม แบบปรับ ได� หรือ แบบ ไม� สามารถ ปรับ ได�

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

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

. การปรับที่ถูกต�อง:
— สำหรับแบบปรับได� ปรับหมอนพิงศีรษะจนกระทั่ง

ก่ึงกลางของหมอนพิงศีรษะอยู� ระดับเดียว กับ
กึ่งกลางหู

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

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

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5

หมอนพิงศีรษะ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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งานเบาะนั่ง

ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบปรับ
ได�

GUID-E51040D5-EFC6-489F-82D5-1009AD7A5B86

SSS0992

1. หมอนพิงศีรษะที่สามารถถอดออกได�

2. ร�องหลายร�อง

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านหมอนพิง

ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบไม�
สามารถปรับได�

GUID-9D2912F8-E2E8-4AE6-85B6-821D5B8B1D7F

JVR0203X

1. หมอนพิงศีรษะที่สามารถถอดออกได�

2. ร�องหนึ่งร�อง

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านหมอนพิง

การถอด
GUID-B170B9B3-1BDA-4234-B2CC-4E486CFD6CF3

SSS0995

ปฏิบัติตามข้ันตอนต�อไปนี้ เพื่อถอดหมอนพิงศีรษะแบบ
ปรับได�

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

2. กดปุ�มล็อกค�างไว�

3. ถอดหมอนพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง

4. เก็บหมอนพิงศีรษะไว�ในที่เหมาะสม เพ่ือป�องกันการ
กลิ้งไปมาในรถยนต�

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

ให�พับเบาะนั่งด�านหลังลงก�อนถอดหมอนพิงศีรษะด�านหลัง
ออก (โปรด ด ู ท่ี “การ จัด เบาะ นั่ ง ” (หน� า 1 -3) )

การติดตั้ง
GUID-1548E1F6-A7D2-4AFF-874E-81ADA8BAEC3B

SSS0996

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

2. กดปุ�มล็อกค�างไว� แล�วดันหมอนพิงศีรษะลง

3. ปรับหมอนพิงศีรษะให�เหมาะสมก�อนใช�งานเบาะน่ัง

การปรับ
GUID-8BC7906A-9EE1-4F66-B935-C53E0E3E7EF4

SSS0997

Condition: 'Except for China'/
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สำหรับหมอนพิงศีรษะแบบปรับได�

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

JVR0259X

สำหรับหมอนพิงศีรษะแบบไม�สามารถปรับได�

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

การปรับขึ้น
GUID-269A6151-37CD-4302-B9D5-1D0B2B1C2BFA

SSS1035

เพื่อปรับหมอนพิงศีรษะขึ้น ให�ดึงหมอนพิงขึ้น

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

การปรับลง
GUID-AC728F27-7D92-404A-80EC-24EAEA129B0A

SSS1036

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

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

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-7
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GUID-2D361044-B9D6-4E34-A843-CAC3EDB6FE1F

ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย
GUID-EE8418CB-6B81-4C24-A127-638001759F96

การคาดเข็มขัดนิรภัยท่ีปรับอย�างถูกต�อง และนั่งหลังตรง
และ ชิด กับพนัก พิงหลัง จะช�วยลดโอกาส ท่ีจะได� รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ/หรือช�วยลดระดับ
ความรุนแรงลงได�อย�างมาก นิสสันขอสนับสนุนให�คนขับ
และผู�โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง
แม�ว�าตำแหน�งที่นั่งน้ันจะมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
อยู�แล�วก็ตาม SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

เข็มขัดนิรภัย

Condition: 'Except for China'/
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คำเตือน:

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

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

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

. ห�ามมีผู�โดยสารภายในรถมากกว�าจำนวนเข็มขัด
นิรภัย

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

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

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

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 ถูกกระตุ�น
ให�ทำงานไปแล�ว จะไม�สามารถนำกลับมาใช�ใหม�
อีก ต�องเปลี่ยนใหม�พร�อมกับชุดดึงกลับ กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

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

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
GUID-E5CE656B-7819-424A-8365-5E347DC1B72F

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
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ทารกและเด็กเล็ก
GUID-6C856A13-479D-4957-AE55-D8B7CA0EA362

SSS0099

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

เด็กโต
GUID-3D62C83B-0519-462C-BF67-32320D60BD5A

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�
GUID-676FFD8B-6336-4D83-A582-688B0BBB34CF

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

ผู�ได�รับบาดเจ็บ
GUID-69210023-5E77-471E-BACC-C9C7FCC7666E

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

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
GUID-05E3437C-B532-4BF3-BCCD-426491E6F143

การคาดเข็มขัดนิรภัย
GUID-748A3E32-DB0A-4B01-A7F1-520599EB4F29

SSS0292

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
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SSS0467

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

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

การปลดเข็มขัดนิรภัย
GUID-01CB948D-925D-4CCF-B920-320B159AAD4F

กดปุ�มที่หัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
GUID-2C848686-8E87-4FC4-843E-4F768105ADED

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบให�ล็อกการ
เคลื่อนที่ของสายเข็มขัด:

. เม่ือ ดึงสาย เข็มขัดออกจากชุด ดึงกลับอย�าง เร็ว

. เมื่อลดความเร็วรถยนต�ลงอย�างรวดเร็ว

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

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด
GUID-CFE4C0F1-02CF-45CA-8BE6-8B028F2DADC2

การคาดเข็มขัดนิรภัย
GUID-5761F6A6-9BBB-4C3D-BDB5-C6D00EDD3A96

SSS0448

คำเตือน:

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

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

SSS0541

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

SSS0450

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
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1-12 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การปลดเข็มขัดนิรภัย
GUID-81BC54FD-3872-4957-A979-0832D13CA513

กดปุ�มที่หัวเข็มขัด

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย
GUID-025E6666-D7F9-4715-817F-B0BCF3EAD3E9

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต�อง
GUID-68207636-1FF8-4695-9F8C-FA72943C728C

SSS0703

หัวและล้ินเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางจะมีเครื่องหมาย
CENTER ติดไว� ลิ้นเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถ
ล็อกเข�ากับหัว เข็มขัด นิรภัยของเบาะนั่งกลาง เท�านั้น

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
GUID-C2C477B8-D927-4BFE-95C3-11C02E3F63D5

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

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

การทำความสะอาดสายเข็มขัดให�ใช�น้ำสบู�อ�อน หรือน้ำยา
ซักแห�งทำความสะอาด แล�วเช็ดออกด�วยผ�าแห�งที่สะอาด
ทิ้งไว�ในร�มจนเข็มขัดนิรภัยแห�ง ห�ามปล�อยให�เข็มขัดนิรภัย
ถ ูก ดึง กลับ เข�าไป จนกว� า สาย เข็มขัด จะ แห�ง สนิท

GUID-08CF023A-2447-48AF-86FE-7372A1A8B5A0

ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
GUID-BDDD7F1C-6ACF-421E-A9A5-328EA6D3B36A

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� นอกจากนี้ การคาดเข็มขัด
นิรภัยผ�าน เด็กที่ นั่งอยู� บนตักผู�ใหญ�อาจเป�น
อันตรายได�

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

. การใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างไม�ถูกต�อง จะเพิ่ม
ความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บของ

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition: 'Except for China'/
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ทั้ ง เ ด็ก และ ผ ู� โดยสาร คน อื่ น ที่ อย ู� ใน รถ

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

. 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�

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

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

. หลังจากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ทดสอบ
ก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ให�ลองเอียงเบาะน่ังสำหรับ
เด็กไปทางซ�ายและทางขวา ลองดึงไปข�างหน�า
และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�ในที่อย�างแน�น
หนาหรือไม� เบาะน่ังสำหรับเด็กไม�ควรขยับได�
มากกว�า 25 มม. (1 นิ้ว) ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็ก

ยึดไม�แน�น ให�ดึงสายเข็มขัดยึดให�ตึง หรือติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่งตัวอ่ืน แล�วทดสอบ
อีกครั้ง

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

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

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

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

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

. จำเป�นต�องใช� อ ุปกรณ� ล็อกที่ ตำแหน�งติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็ก เพราะถ�าไม�ใช� อาจทำให�เด็ก
ได� รับบาดเจ็บจากการพลิกคว่ำของเบาะ น่ัง
สำหรับ เด็ก ในขณะที่ รถ เบรกหรือ เข�า โค�ง

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

เด็ก

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

ข�อควรระวัง:

โปรดจำไว�ว�าการปล�อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว�ในรถ
ที่ป�ดกระจกกลางแดด อาจทำให� เบาะน่ังร�อนมาก
ตรวจสอบพื้นผิวเบาะและหัวเข็มขัด ก�อนให�เด็กนั่งใน
เบาะนั่งสำหรับเด็ก
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1-14 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก
GUID-9BA3A219-F3B4-4A6C-A2E1-B6CE2922273A

การติดตั้งบนเบาะหลัง
GUID-E0D3DF44-2DA6-4FB4-BA25-FFB7495CA1B0

คำเตือน:

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�บน
เบาะ น่ัง ที่ มี เ ข็มขัด นิรภัย แบบ ยึด สาม จ ุด

. ทิศทางของเบาะนั่งสำหรับเด็กขึ้นอยู�กับแบบของ
เบาะนั่งและขนาดของเด็ก

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

SSS0512

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด

SSS0498A

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด

เมื่อท�านต�องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะหลัง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดต้ัง และ
การใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

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

SSS0513

คลิ๊ปล็อก
3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อนจำเป�นต�อง

ยึดสายเข็มขัดช�วงหน�าตัก/ไหล�ด�วยคล๊ิปล็อก Ⓐ ใช�
คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ�อื่นๆ
ท่ี มี ขน าด ห รื อ คว าม แ ข็ ง แ ร ง เที ยบ เท� า กั น

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

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

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

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

SSS0514

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด

SSS0497

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
เมื่อท�านต�องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะหลัง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. จัดตำแหน�งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดต้ัง และ
การใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

Condition: 'Except for China'/



(29,1)
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2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง
ในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูกล็อก
เรียบร�อยแล�ว

SSS0513

คลิ๊ปล็อก
3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง

ยึดสายเข็มขัดช�วงหน�าตัก/ไหล�ด�วยคล๊ิปล็อก Ⓐ ใช�
คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ�อื่นๆ
ท่ี มี ขน าด ห รื อ คว าม แ ข็ ง แ ร ง เที ยบ เท� า กั น

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

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

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

การติดตั้งบนเบาะนั่งด�านหน�า - มีถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านผู�โดยสารหน�า
GUID-0EC5AFEE-914D-4B65-AAD3-CB604E92AAEF

SSS0300A

คำเตือน:

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะ น่ัง ผ ู� โดยสาร ด� าน หน� า ถ ุ ง ลม เสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�างรุนแรง
เบาะนั่งสำหรับ เด็กแบบหันหลังออกอาจถูก
กระแทกจากถุงลมเสริมความปลอดภัยที่รับแรง
กระแทกจากด�านหน�าในอุบัติเหตุ และอาจทำให�
เด็กได� รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก� ชีวิตได�

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

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

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

SSS0627

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

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

เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า ควรวางในทิศทางหันหน�า
ออกเท�านั้น

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดต้ัง และ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-15
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1-16 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

JVR0048X

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

SSS0513

คลิ๊ปล็อก
5. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง

ยึดสายเข็มขัดช�วงหน�าตัก/ไหล�ให�แน�นด�วยคลิ๊ปล็อก
Ⓐ ใช� ค ล๊ิป ล็อก เพื่อยึด เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก หรือ
อุปกรณ�อื่นๆ ที่มีขนาดหรือความแข็งแรงเทียบเท�ากัน

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

6. เลื่อนเบาะนั่งไปด�านหน�า เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยแนบ
สนิทกับเบาะนั่งสำหรับเด็ก

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

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

การติดตั้งบนเบาะนั่งด�านหน�า - ไม�มีถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านผู�โดยสารหน�า

GUID-26903C52-7B58-4F17-9698-E2B0A6AEBCC4

คำเตือน:

นิสสันขอแนะนำให�ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�บน
เบาะน่ังด�านหลัง อย�างไรก็ตาม ถ�าท�านจำเป�นต�อง
ติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กที่เบาะน่ังผู�โดยสารหน�า ให�
เล่ือนเบาะน่ังผู�โดยสารถอยไปยังตำแหน�งหลังสุด

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

SSS0627

ถ�าต�องติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะ
หน�า ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

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

เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดต้ัง และ
การใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

SSS0869

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

SSS0513

Condition: 'Except for China'/
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5. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง
ยึดสายเข็มขัดช�วงหน�าตัก/ไหล�ด�วยคล๊ิปล็อก Ⓐ ใช�
คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ�อื่นๆ
ท่ี มี ขน าด ห รื อ คว าม แ ข็ ง แ ร ง เที ยบ เท� า กั น

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

6. เลื่อนเบาะนั่งไปด�านหน�า เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยแนบ
สนิทกับเบาะนั่งสำหรับเด็ก

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

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

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

SSS0627

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

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

3. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดต้ัง และ
การใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

JVR0048X

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

SSS0513

5. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง
ยึดสายเข็มขัดช�วงหน�าตัก/ไหล�ด�วยคล๊ิปล็อก Ⓐ ใช�
คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ�อื่นๆ
ท่ี มี ขน าด ห รื อ คว าม แ ข็ ง แ ร ง เที ยบ เท� า กั น

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

6. เลื่อนเบาะนั่งไปด�านหน�า เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยแนบ
สนิทกับเบาะนั่งสำหรับเด็ก

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

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

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

GUID-12FF04CA-A966-448C-BE7A-ACD2E8B0CEAE

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

GUID-68523C03-E950-4D3E-AFB3-00C138F24AF8

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
GUID-8D8844FE-1690-4A3E-B7C0-022EF7A41EBB

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

SRS ได� รับการออกแบบมาเพ่ือ เสริมการป�องกันจาก
อุบัติเหตุของเข็มขัดนิรภัยด�านคนขับและผู�โดยสาร และไม�
ได�ออกแบบมาเพื่อทดแทนเข็มขัดนิรภัย SRS สามารถ
ช�วยรักษาชีวิต และลดการบาดเจ็บท่ีรุนแรงได� อย�างไรก็
ตาม ถุงลมเสริมความปลอดภัยท่ีพองขึ้นอาจทำให�เกิด
แผล ถลอก ห รือ กา ร บาด เจ็ บ อ่ื น ๆ ถ ุ ง ลม เส ริ ม
ความปลอดภัยไม�ได�ป�องกันส�วนล�างของร�างกาย ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยให�ถูกต�อง และผู�โดยสารควรอยู�ห�างจาก
พวงมาลัยและแผงหน�าป�ดในระยะท่ีเหมาะสมตลอดเวลา
(โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8)) ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยจะพองอย�าง รวดเร็ว เพื่อช�วยปกป�อง
ผู� โดยสาร แรงปะทะจากการพองตัวของถุงลม เสริม
ความปลอดภัยอาจเพ่ิมความเส่ียงท่ีจะได�รับบาดเจ็บ ถ�า
ผู�โดยสารนั่งอยู�ใกล�ถุงลมเสริมความปลอดภัยมากเกินไป
ในขณะที่ถุงลมพองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบลงอย�างรวดเร็วหลังจาก
ถูกกระตุ�นให�ทำงาน

SRS จะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
หรือ “START” เท�านั้น
เม่ือบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” ไฟเตือน
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�างข้ึน
เป�นเวลาประมาณ 7 วินาทีแล�วจะดับลง ซึ่งแสดงว�า
SRS ทำงานปกติ (โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย (SRS) (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 2-
11))

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) (ถ�ามี
ติดตั้ง)
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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� รับบาด เจ็บหรือถึงแก� ชีวิต ได� หาก เกิด
อุบัติเหตุ นอกจากนี้ ท�านและผู�โดยสารอาจได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรงจากการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ถ�านั่งใกล�ถุงลมมากเกินไป ให�นั่ง
เอา หลัง ชิด กับ พนัก พิง หลัง และ ห�าง จาก
พวงมาลัยหรือแผงหน�าป�ดในระยะที่ เหมาะสม

ตลอดเวลา คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

SSS0006

SSS0007

SSS0008
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1-20 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

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))

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-02BC8D13-9942-469D-A823-9043BDE92ADE

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ โดย
ทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช�วยดึง
สายเข็มขัดกลับทันทีที่รถชน ซึ่งจะช�วยเหนี่ยวรั้งผู�โดยสาร
ไว�กับเบาะนั่งด�านหน�า

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
GUID-8840632D-28AC-4763-B525-6B525D07A842

JVR0049X

ป�ายเตือนเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยติดอยู�ใน
รถยนต� ดังที่แสดงในรูป

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

ป�าย เตือน ① อย ู� หน�า แผ�น บัง แดด ด�าน ผ ู� โดยสาร

ถุงลมเสริมความปลอดภัยหน�าด�านผู�โดยสาร SRS
(ถ�ามีติดตั้ง):

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

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

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

ในรถท่ีมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด�าน
หลังเท�าน้ัน “อันตรายร�ายแรง! ห�ามติดต้ังเบาะนั่งสำหรับ
เด็กแบบหันหลังออกบนเบาะ น่ังหน�าท่ี มี ถ ุงลม เสริม
ความปลอดภัยอยู�ข�างหน�า!"
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เมื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน ให�ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการติดตั้งของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ังสำหรับเด็ก”
(หน�า 1-12)

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
GUID-C6042488-0136-4669-B300-E94C2E78F682

SPA1097

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS แสดง ขึ้น
บนมาตรวัด จะตรวจสอบวงจรของระบบถุงลม, pre-
tensioners และสายไฟที่เกี่ยวข�องทั้งหมด

เมื่อบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว�างขึ้น เป�น เวลา
ประมาณ 7 วินาทีแล�วจะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบถุงลม
เส ริม ความ ปลอดภัย SRS ยัง ทำงาน ได� เป�น ปกติ

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

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว�างนานกว�า
7 วินาที

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบเป�น
ครั้งคราว

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�างข้ึน
เลย

ถ�า ไฟ เตือน เป�น ไปตาม น้ี แสดงว�า ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ pre-tensioner
อาจทำงานไม� ปกติ ซึ่ง ต�อง ได� รับการตรวจสอบและ
ซ�อมแซม กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที
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ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
GUID-80653200-9F9F-42FA-B9C2-3465AEDC8009

JVR0238X

1. โมดุลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า (ด�านคน
ขับหรือด�านผู�โดยสารด�านหน�ารถ) (ถ�ามี ติดต้ัง)

2. เซ็นเซอร�ตรวจจับพื้นที่การชน
3. ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามี

ติดตั้ง)
4 ชุดเซ็นเซอร� วิเคราะห� ุ ุถุงลมเสริมความปลอดภัย

คำเตือน:

. ห�ามวางสิ่งของใดๆ ไว�บนฝาครอบพวงมาลัยและ
แผงหน�าป�ด ห�ามวางสิ่งของใดๆ ไว� ระหว�าง
ผ ู� โดยสาร และ ฝา ครอบ พวง มาลัย และ บน
แผงหน�า ป�ด เน่ืองจาก ส่ิงของ เหล�า น้ัน อาจ
กระเด็นออกมาจนเกิดอันตราย และทำให�ได�รับ
บาดเจ็บ ถ�าถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

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

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

. ห�ามดัดแปลงระบบไฟฟ�า ระบบรองรับน้ำหนัก
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
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ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
GUID-2C5DD36C-8F61-44CF-AC64-383D853D79F2

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับติดต้ังอยู�
ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
ของผู�โดยสาร (ถ�ามีติดต้ัง) ติดต้ังอยู�ที่แผงหน�าป�ดเหนือ
กล�องเก็บของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�านั้นถูกออกแบบให�
พองตัวเม่ือเกิดการชนที่รุนแรงทางด�านหน�า แต�ก็อาจจะ
พองตัวหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูปแบบอ่ืนใกล�เคียงกับ
แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด�านหน�า และอาจไม�พอง
ตัวในการชนจากด�านหน�าบางแบบ สภาพความเสียหาย
ของ รถ (หรือ ไม� เสีย หาย เลย) ไม� ได� เ ก่ียวข�อง กับ
การทำงานที่ถูกต�องของถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าเสมอไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

GUID-203E9D93-4E73-4C96-9D98-ADE07A059E7D

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะทำงานในกรณีที่เกิด
การชนทางด�านหน�าซึ่งผู�ใช�รถอาจได�รับบาดเจ็บสาหัส ถึง
แม�จะคาดเข็มขัดนิรภัยไว�แล�วก็ตาม

ถุงลมอาจไม�ทำงานเมื่อแรงกระแทกจากการชนถูกดูดซับ
และ/หรือกระจายด�วยตัวถัง สภาพความเสียหายของรถ
(หรือไม� เสียหายเลย) ไม�ได� เก่ียวข�องกับการทำงานท่ี
ถูกต�องของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS เสมอไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัวเมื่อ
GUID-55E8C8B9-C9E1-41F2-AED2-C1CAEF693EAD

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

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

JVR0151X

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

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

JVR0152X

. การชนขอบถนน หัวมุมฟุตบาท หรือ พ้ืนผิวแข็ง ท่ี
ความเร็วสูง

. การตกร�องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้น อย�าง แรงหลัง จาก ท่ี รถลอยขึ้น

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-23
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ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัว
เมื่อ

GUID-7C03DF34-0E09-43CD-9101-4BD8C2135C8D

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

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

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

JVR0154X

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

. การชนเสาไฟฟ�า

JVR0155X

. การวิ่งชนมุดท�ายรถบรรทุก

. การชนรั้วกั้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัวเมื่อ
GUID-08C05478-AB3B-437C-8967-5A5DC453334C

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

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

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

JVR0159X

. การชนจากด�านข�างหรือด�านหลัง

. รถยนต�พลิกคว่ำ

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ PRE-
TENSIONER (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-B60BF17A-9418-402E-A7AA-126FA5C859ED

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

Condition: 'Except for China'/
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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
อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ

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

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

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

ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน
GUID-009C41E0-B7AB-4205-B961-5CBC1CE7E163

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�ได�รับบาดเจ็บได�

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
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2-2 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-82AA4185-D180-4D62-938E-087CECE13730

JVC0461X

1. ส วิ ต ช� ท่ี ป� ด น้ ำ ฝน แล ะ ฉี ด น้ ำ ล� า ง ก ร ะ จ ก
2. วงพวงมาลัย

- ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า
- แตร
- ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับ*

3. สวิตช�ไฟหน�า ไฟตัดหมอก และสัญญาณไฟเลี้ยว
- ไฟหน�า
- สัญญาณไฟเลี้ยว
- ไฟตัดหมอก*

4. สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�าง
5. เบรกมือ
6. คันเกียร�

- ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT)
- เกียร�ธรรมดา (MT)

7. ที่วางแก�วด�านหน�า
8. คันปรับระดับพวงมาลัย
9. สวิตช�กุญแจ

- ล็อกพวงมาลัย
*: ถ�ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ
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GUID-23D9F75C-0F83-4763-B097-90D94F07E46B

JVC0462X

1. ช�องลมด�านข�าง
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งผู�โดยสาร*
3. สวิตช�ไล�ฝ�า*
4. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน
5. ช�องลมกลาง
6. ตัวทำความเย็นแบบธรรมดา
7. มาตรวัดและเกจวัด
8. กล�องเก็บของ
9. ที่จุดบุหรี่

10. ฝาครอบกล�องฟ�วส�
11. คันปลดล็อกฝากระโปรงหน�า
12. คัน ปลด ล็อก ฝา ป�ด ช�อง เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง
*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-3

แผงหน�าป�ด

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

GUID-667EE0F0-4063-4004-9721-477E50D93D78

JVI0542X

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

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

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

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
GUID-D1291D50-355E-4730-8EAA-5517DD7E1180

JVI0569X

เม่ือบิดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “ON” จอแสดงผลจะ
แสดงข�อมูลดังต�อไปนี้:

. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว

. คอมพิวเตอร�ระยะทาง

. นาฬิกา

. จอควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด

มาตรวัดและเกจวัด

Condition: 'Except for China'/
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มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง
รวม

GUID-64846368-2BA1-4AF0-9DD8-948E77D91298

มาตรวัดความเร็ว
GUID-D5417CBA-2D54-479E-94D7-CA73F5A84443

JVI0586X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว
GUID-C00CEFFA-BD5B-404E-BDDF-DC55A21D6FB7

JVI0545X

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�รีเซ็ท ③ เพื่อเปลี่ยนหน�าจอตามรายการข�างล�าง
นี้:

มาตรวัดระยะทางรวม ? ระยะทาง A ? ระยะทาง B ?

โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง ? มาตรวัดระยะทางรวม

สำหรั บ ข� อม ู ล คอมพิ ว เตอร� ร ะย ะ ทาง โปรด ด ู ท่ี
“คอมพิวเตอร�ระยะทาง” (หน�า 2-5)

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

กดสวิตช�รีเซ็ท ③ อย�างน�อย 1 วินาทีเพื่อรีเซ็ทมาตรวัด
ระยะทางเป�นเที่ยวให�เป�นศูนย�

คอมพิวเตอร�ระยะทาง
GUID-8264C941-E18F-42EE-B638-517B7E28BA3F

JVI0555X

สวิตช�คอมพิวเตอร�ระยะทางติดต้ังอยู�บนแผงมาตรวัด Ⓐ

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

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

ในแต�ละครั้งท่ีสวิตช� Ⓐ ถูกกด จอแสดงผลจะเปล่ียนตาม
รายการข�างล�างนี้:

มาตรวัดระยะทางรวม ? ระยะทาง A ? ระยะทาง B ?

อัตราการส้ินเปลืองน้ำมันป�จจุบัน ? อัตราการส้ินเปลือง
น้ำมันเฉลี่ย ? ระยะทางที่สามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมด
ถัง (dte — กม.)? โหมดการต้ังค�านาฬิกา ?มาตรวัด
ระยะทางรวม

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงป�จจุบัน
GUID-659C1692-5FD5-4079-9E53-2B6ED8DAAC92

โหมดอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงป�จจุบันจะแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในป�จจุบัน

การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (กม./
ลิตร)

GUID-B7E6EA03-FD4A-4D29-85DC-4E198ADDEF14

โหมดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดงอัตรา
การสิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงเฉลี่ยตั้งแต�รีเซ็ตคร้ังสุดท�าย
การรีเซ็ทจะเสร็จส้ินเมื่อกดสวิตช� Ⓐ เป�นเวลานานกว�า 1
วินาที

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

ระยะทางที่สามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง
(dte — กม.)

GUID-AE522E4B-5E3D-47F9-8747-A71FF65E9398

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

จอแสดงผลจะอัพเดททุกๆ 30 วินาที

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-5

Condition: 'Except for China'/
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2-6 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

โหมด dte จะมีคุณลักษณะในการเตือนช�วงท่ีน้ำมันเช้ือ
เพลิงต่ำ: เม่ือน้ำมันใกล�หมด จะเลือกโหมด dte โดย
อัตโนมัติ และตัวเลขจะกะพริบเพื่อให�คนขับเห็น กดสวิตช�
Ⓐ เพ่ือกลับไปยังโหมดที่ได�เลือกไว�ก�อนที่การเตือนจะ
แสดงขึ้น

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�

โหมดการตั้งค�านาฬิกา
GUID-C16E09E2-03A8-429E-9706-B8389BFECC7B

สำหรับการปรับตั้งนาฬิกา โปรดดูที่ “นาฬิกา” (หน�า 2-17)

การรีเซ็ตหน�าจอ
GUID-6E2449AA-910B-4F99-B81A-E428CEF82B6D

เม่ืออัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉล่ีย หรือ ระยะ
ทาง B แสดงขึ้น ให�กดปุ�มสวิตช� Ⓐ ค�างไว�นานกว�า 3
วินาที จอแสดงผลของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉล่ีย
และมาตรวัดระยะทางเป�นเท่ียว (ระยะทาง B เท�าน้ัน) จะ
ถูกรีเซ็ตพร�อมกัน

มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
GUID-C1812505-DCA3-4F06-A171-15D0EC41BA95

JVI0587X

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

ห�ามเร�งเครื่องยนต�จนถึงขีดแดง ①

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�
GUID-775ACFAB-71A8-4FCE-B6B4-11458867A82F

JVI0557X

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ① จะแสดงอุณหภูมิ
น้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�

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

อุณหภูมิของน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�จะแตกต�างไปตาม
อุณหภูมิอากาศภายนอก และสภาพการขับขี่

ข�อควรระวัง:

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

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

. ถ�าเครื่องยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ การใช�งาน
รถต�อไปจะทำให� เคร่ืองยนต� เสียหายร�ายแรง
(โปรดดูที่ “ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงเกินไป”
(หน�า 6-7) สำหรับสิ่งที่ต�องปฏิบัติโดยทันที)

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-0B439DB3-0B3E-4380-9201-40EC6017AC2C

JVI0558X

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

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

Condition: 'Except for China'/
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น้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

ไฟเตือนน้ำมันเช้ือเพลิงมีระดับต่ำ ② จะสว�างข้ึน เม่ือ
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อ
เพลิงทันทีก�อนที่เกจจะลดลงถึง 0

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

ข�อควรระวัง:

ให�เติมน้ำมันเช้ือเพลิงก�อนที่เกจจะลดถึง 0 (น้ำมัน
หมด)

ยังมีน้ำมันเช้ือเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเม่ือเกจจะลด
ถึง 0 (น้ำมันหมด)

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
GUID-3327E408-8B33-43D2-9C54-71B95515E0C7

JVI0571X

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

กดปุ�มหมุนควบคุม Ⓐ เพ่ือลดความสว�างของไฟบนแผง
มาตรวัด ไฟแสดงความสว�าง Ⓑ จะแสดงขึ้นชั่วครู�บนหน�า
จอแสดงข�อมูล รถยนต� เม่ือ ได� กด ปุ�มหมุนควบคุม Ⓐ

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

เมื่อระดับความสว�างถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุด จะมีเสียงบี๊ปดัง
ขึ้น

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

GUID-DC3BFF4A-AB0F-42AD-942E-E77C8A023882

JVI0570X

ไฟแสดงตำแหน�ง ระบบควบคุมการ เปลี่ยน เกียร� แบบ
ต�อเนื่อง (CVT) Ⓐ จะแสดงตำแหน�งของคันเลือกเกียร�เมื่อ
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-7
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2-8 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-F4E36A91-A38B-4014-919D-42B18906F7F4

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)* ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ* ไฟแสดงโหมด SPORT*

ไฟเตือนระบบเบรก ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ ไฟแสดงระบบกันขโมย*

ไฟเตือนการชาร�จไฟ ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย(SRS)* สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนประตูเป�ด ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน�า*

ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า ไฟแสดงการใช�ไฟสูง

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต�
(MIL)

ไฟเตือนล็อกกุญแจอัจฉริยะ* ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า

*: ถ�ามีติดตั้ง

ไฟเตือน/ไฟแสดงและเสียงเตือน

Condition: 'Except for China'/
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การตรวจสอบหลอดไฟ
GUID-4EB64AC1-D274-4E4D-8A41-64F40C44AB21

เม่ือป�ดประตูทุกบาน ใช�งานเบรกมือ คาดเข็มขัดนิรภัย
แล�วบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” โดยไม�สตาร�ท
เคร่ืองยนต� ไฟต�อไปน้ีจะสว�าง ข้ึน: , , ,

,

ถ�ามีการติดต้ังระบบเหล�านี้ไว�ในรถ ไฟต�อไปนี้จะสว�างขึ้น
ชั่วครู�แล�วจะดับไป: , , , , ,

.

ถ�าไฟดวงใดไม�สว�างขึ้นแสดงว�าหลอดไฟขาดหรือมีวงจร
ขาดในระบบไฟฟ�า ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือ
ตรวจ สอบ และ ทำ การ ซ�อม แซม ทันที ถ� า จำ เป�น

ไฟเตือน
GUID-05470E93-EA84-493A-B317-C0CD1D549B7C

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

GUID-8F1EE0F0-4A84-4E0A-B5E7-267FA0140D64

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบเบรก
แบบป�องกันล�อล็อก (ABS) จะสว�างข้ึนแล�วจะดับไป ซึ่ง
แสดงว�า ABS ทำงานปกติ

ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงานหรือขณะ
ขับข่ีแสดงว�า ABS อาจทำงานผิดปกติ นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ถ�า ABS ทำงานผิดปกติ ระบบป�องกันล�อล็อกจะหยุด
ทำงาน ซ่ึง ระบบ เบรก จะ ทำงาน เป�น ปกติ แต� ไม�มี
การป�องกันล�อล็อก (โปรดดูท่ี “ระบบเบรก” (หน�า 5-14))

ไฟเตือนระบบเบรก
GUID-C9B0509A-69C9-470C-8ABD-13844AF6AC94

คำเตือน:

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

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

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

ไฟเตือนระบบเบรกจะแสดงการทำงานของระบบเบรกมือ
ระดับน้ำมันเบรกในระบบต่ำ และการทำงานผิดปกติของ
ระบบเบรกป�องกันล�อล็อก (ABS)

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

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนเบรกจะ
สว�างขึ้น เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และปลดเบรกมือ ไฟเตือน
เบรกจะดับลง

ถ�าเบรกมือไม�ถูกปลดเต็มที่ ไฟเตือนเบรกมือจะยังคงสว�าง
อยู� ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกมือได�ดับลงแล�ว
(โปรดดูที่ “เบรกมือ” (หน�า 3-18))

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

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

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว�างขึ้นขณะขับขี่ ให�หยุดรถในที่ที่
ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต�และตรวจสอบระดับน้ำมัน
เบรก ถ�าระดับน้ำมันเบรกอยู�ต่ำกว�าขีดต่ำสุดบนกระปุก ให�
เติมน้ำมันเบรกตามจำเป�น (โปรดดู ท่ี “น้ำมันเบรกและ
คลัตช� (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 8-10).)

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

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

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

เมื่อปลดเบรกมือและ มีระดับน้ำมันเบรกเพียงพอ ถ�าทั้งไฟ
เตือนระบบเบรก และไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อ
ล็อก (ABS) สว�างขึ้น อาจแสดงว�า ABS ทำงานไม�ปกติ ให�
นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อม
แซมทันที ถ�าจำเป�น (โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบเบรกแบบ
ป�องกัน ล�อ ล็อก (ABS) (ถ�า มี ติด ต้ัง) ” (หน�า 2-9))

ไฟเตือนการชาร�จ
GUID-F99EE3EC-F70E-4432-85CB-AF58FD9A2A7A

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนการชาร�จจะ
สว�างขึ้น หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟเตือนการชาร�จจะ
ดับ ลง ซ่ึ ง แสดง ว� า ร ะบบ ชาร� จ ทำงาน เป� น ปก ติ

ถ�าไฟเตือนการชาร�จสว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงานหรือ
ขณะขับขี่ แสดงว�าระบบชาร�จอาจทำงานผิดปกติ และอาจ
ต�องนำรถเข�าศูนย�บริการนิสสัน

เมื่อไฟเตือนการชาร�จสว�างข้ึนขณะขับขี่ ให�หยุดรถในที่ท่ี
ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต�และตรวจสอบสายพานได

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-9

Condition: 'Except for China'/
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2-10 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ชาร�จ ถ�าสายพานไดชาร�จหย�อน แตกร�าวหรือขาด จำเป�น
ต�องซ�อมแซมระบบการชาร�จ (โปรดดูที่ “สายพาน” (หน�า
8-8))

ถ�าสายพานไดชาร�จอยู�ในสภาพปกติ แต�ไฟเตือนการชาร�จ
ยังคงสว�างอยู� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบชาร�จไฟที่
ศูนย�บริการนิสสันทันที

ข�อควรระวัง:

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

ไฟเตือนประตูเป�ด
GUID-3D4E6AE8-3D78-4C49-99A3-7C29263325BC

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

ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�
GUID-104F7361-1313-4F1A-8A46-A60D5A4BF09A

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ON" ไฟเตือนพวงมาลัย
พาวเวอร�จะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟเตือน
พวงมาลัยพาวเวอร�จะดับลง ซ่ึงแสดงว�าระบบพวงมาลัย
พาวเวอร�ทำงานปกติ

ถ�าไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�สว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�
ทำงานแสดงว�า ระบบพวงมาลัยพาว เวอร� อาจทำงาน
ผิดปกติ และอาจต�อง เข�า รับบริการ นำ รถ เข�า รับการ
ตรวจสอบระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�สว�างขึ้นเมื่อเคร่ืองยนต�
กำลังทำงาน กำลังที่ช�วยการบังคับเลี้ยวจะหยุดการทำงาน
แต�ท�านยังสามารถควบคุมรถยนต�ได�อยู� ในขณะนั้น จะต�อง
ใช�แรงมากขึ้นในการบังคับพวงมาลัย โดยเฉพาะเมื่อเลี้ยว

โค�งหักมุม และ ที่ความเร็วต่ำ

(โปรดดูที่ “ระบบพวงมาลัยพาว เวอร�” (หน�า 5-14))

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
GUID-4D2FF382-DD53-44C0-BBF2-0585A5BFA634

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

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

ให�หยุดรถให�เร็วท่ีสุดเท�าท่ีจะเป�นไปได� ให�ดับเคร่ืองยนต�
ทันที และติดต�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))

ไฟเตือนล็อกกุญแจอัจฉริยะ (ถ�าติดตั้ง)
GUID-240A120F-59CC-4337-857C-55AC7BA81F7F

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "OFF" แทนท่ีจะบิดไปท่ี
ตำแหน�ง "LOCK" จนสุด ไฟเตือนล็อกกุญแจอัจฉริยะจะ
กะพริบสีแดง และเสียงเตือนที่ห�องกุญแจอัจฉริยะจะดังขึ้น
ไฟจะกะพริบจนกว�าสวิตช�กุญแจถูก บิดไปท่ีตำแหน�ง
"LOCK" หรือ "ACC"

สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) ไฟจะกะพริบนาน 5 นาที
ก�อนดับ

ถ�าไฟเตือนล็อกกุญแจอัจฉริยะกะพริบและเสียงเตือนดังขึ้น

. ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง "P" (จอด) รุ�นระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) และ
สวิตช�กุญแจถูกบิดไปที่ตำแหน�ง "LOCK"

. บิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ACC”

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

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-F9BD4634-26FE-429D-88CF-39E8B78DEEBE

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะจะสว�างเป�นสีเขียวเมื่อสวิตช�
กุญแจสามารถบิดได� ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะจะสว�าง
เป�นสีแดงเม่ือสวิตช�กุญแจไม�สามารถบิดได� แม�ว�าจะ
เหยียบแป�นเบรก

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะจะกระพริบสีแดงถ�าวางกุญแจ
อัจฉริยะด�านนอกรถในขณะท่ีสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง
"ACC" หรือ "ON"

. ถ�าไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะกระพริบ ดูให�แน�ใจ
เกี่ยวกับตำแหน�งของกุญแจอัจฉริยะให�เร็วที่สุดเท�าที่
จะเป�นไปได� คนขับควรพกพากุญแจอัจฉริยะในขณะ
ทำงานกับรถยนต�

. ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะจะดับประมาณ 10 วินาที
หลั ง จาก ก ุญแจ อัจฉ ริยะ ถ ู ก นำ เข� า มา ใน รถ

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะจะกระพริบสีเขียวแสดงว�า
แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะใกล�จะหมด

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

Condition: 'Except for China'/
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ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ
GUID-795DC7DF-5711-4BCF-8DB3-DC4A9FA5FD13

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำจะสว�างข้ึน เม่ือระดับ
น้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเช้ือเพลิง
ทันทีที่ สะดวกก�อนที่ เกจ วัด น้ำมัน เช้ือ เพลิงจะ ช้ีไป 0
(น้ำมันหมดถัง)

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

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-C01F298B-0EBE-4C0E-9A6C-E60663E00AF3

เมื่อบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�างขึ้นเป�นเวลา 7
วินาทีแล�วจะดับลง แสดงว�าถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
ทำงานได�เป�นปกติ

ถ�าสภาพใดสภาพหนึ่งต�อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว�าระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS และเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ต�องได�รับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น

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

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบเป�น
จังหวะ

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ไม�
สว�างขึ้นเลย

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

18))

ไฟแสดง
GUID-39CBB382-6BFB-4B38-815B-FE3F99F8732F

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-9409D4B3-52EA-4263-B27E-3BC9FB1D79E3

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�าจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟตัด
หมอกหน�า (โปรดดูท่ี “สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดต้ัง)”
(หน�า 2-14))

ไฟแสดงการใช�ไฟสูง
GUID-1ADEB5C8-F886-49A7-A579-D9B206469FC5

ไฟแสดงการใช�ไฟสูงจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟสูง ไฟแสดงจะ
ดับลงเมื่อเปลี่ยนไปใช�ไฟต่ำ (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟหน�าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-13))

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต� (MIL)

GUID-E4A1EE74-DDB3-4CBD-9F60-90C5652AE275

ข�อควรระวัง:

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

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

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงการทำงาน
ผิดปกติของเครื่องยนต� (MIL) จะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ท
เครื่องยนต� ไฟ MIL จะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบควบคุม
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�องนำ
รถเข�าศูนย�บริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือ
ตรวจ สอบ และ ทำ การ ซ�อม แซม ทันที ถ� า จำ เป�น

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

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

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

. หลีกเลี่ยงการเร�ง หรือ ลดความเร็วอย�างฉับพลัน

. หลีกเลี่ยงการขับบนทางลาดขึ้น

. หลีกเลี่ยงการลาก หรือ บรรทุกน้ำหนักเกินความจำ
เป�น

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

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า
GUID-FE4257C4-60F3-47C9-9073-81021D316FE6

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ด�านหน�าจะสว�างข้ึนเมื่อไฟหร่ีด�าน
หน�า ไฟแผงหน�าป�ด ไฟท�าย และไฟส�องป�ายทะเบียน
ส ว� า ง ข้ึ น ไ ฟ แ ส ด ง น้ี จ ะ ดั บ ล ง เ มื่ อ ป� ด

ไฟแสดงโหมด SPORT (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-50A985F3-A44A-4E7C-A27C-AAC3958CD66C

ไฟแสดงโหมด SPORT จะสว�างขึ้น เมื่อ ใช� งานโหมด
SPORT (โปรดดูท่ี “การขับขี่ด�วยระบบควบคุมการเปล่ียน
เกียร�แบบต�อเน่ือง (CVT)” (หน�า 5-8) สำหรับการใช�งาน
สวิตช�โหมด SPORT)

ไฟแสดงระบบกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-009DC7E0-CE63-4D2C-BCD8-0E40C2CB6BBD

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

ถ�าระบบกันขโมยทำงานผิดพลาด ไฟนี้จะสว�างค�างอยู� เมื่อ
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” (โปรดดูท่ี “ระบบรักษา
ความปลอดภัย (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 3-12) สำหรับข�อมูล
เพิ่มเติม)

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
GUID-A6AFD859-04F5-4227-B05F-9CF77DA2309B

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเมื่อสวิตช�ไฟ
เล้ียวหรือสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินอยู� ท่ี "ON" (โปรดดูที่
“สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-13) หรือ
“สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน” (หน�า 6-2))

เสียงเตือน
GUID-5C3C2774-04E4-4550-AD9F-DB965ED31CD1

เสียงเตือนผ�าเบรกสึก
GUID-EC5D5786-5787-4FEA-9668-16E71E1F6AA4

ผ�าเบรกดิสก�เบรกจะมีเสียงเตือนผ�าเบรกสึก ผ�าเบรกในรถ
ของท�านจะมีเสียงผ�าเบรกสึกเมื่อต�องเปลี่ยนผ�าเบรก จะมี
เสียงแหลมเสียดสี เม่ือรถเคลื่อนท่ี เสียงนี้จะเร่ิมเกิดข้ึน
เม่ือเหยียบแป�นเบรก หลังจากผ�าเบรกเริ่มสึกมากขึ้น จะ
ได�ยินเสียงเตือนตลอดเวลาแม�จะไม�ได�เหยียบแป�นเบรก
ให�ตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด ถ�าได�ยินเสียงเตือนผ�าเบรก
สึก

ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบและทำ
การซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น (โปรดดูที่ “เบรก” (หน�า 8-
9))

เสียงเตือนกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-D65223DF-78BC-4047-8375-D75DD5D17EE6

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 ู

. กุญแจ อัจฉริยะ ยัง อยู� นอก รถ เม่ือ ใช� งาน รถยนต�

. มีประตูบานใดบานหนึ่งป�ดไม�สนิทเมื่อล็อกประตู

เม่ือมี เสียงเตือน ให�ตรวจสอบทั้ง ท่ีตัวรถและท่ีกุญแจ
อัจฉริยะ (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)”
(หน�า 3-6))

เสียงเตือนกุญแจ
GUID-F1EFD80A-C43B-4806-B89A-2B901B6C6E4B

เสียงเตือนกุญแจจะดังขึ้นเมื่อประตูด�านคนขับเป�ดออก
ขณะที่กุญแจถูกทิ้งเอาไว�ในสวิตช�กุญแจ และสวิตช�กุญแจ
อยู�ที่ตำแหน�ง ACC, OFF หรือ LOCK

ให�แน�ใจว�าได�ดึงกุญแจออกและนำติดตัวออกจากรถไป
ด�วย

เสียงเตือนไฟ
GUID-96EAEBE9-4FD5-410A-8E1C-C919FE2010A4

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

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

เสียงเตือนเบรกมือ
GUID-BAE843E4-E4F0-4970-8479-D2CE624BB578

เสียงเตือนเบรกมือจะดังขึ้นถ�าขับรถยนต�เร็วกว�า 7 กม./
ชม. (4 MPH) โดยที่ยังใช�งานเบรกมืออยู� หยุดรถยนต�และ
ปลดเบรกมือ

Condition: 'Except for China'/
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GUID-0BEAB063-0C9E-40B0-89CD-B574E5916F9B

สวิตช�ไฟหน�า
GUID-E6C116E7-CA58-4A57-841E-4206F77DC5C5

JVI0709X

นิสสันแนะนำให�ตรวจสอบข�อกำหนดในพ้ืนที่ เก่ียว กับ
การใช�งานไฟ

ตำแหน�ง
GUID-12D3063F-96CA-4FBE-AFA1-6C6C5553F7A4

ตำแหน�ง ① จะเป�ดไฟหร่ี ไฟแผงหน�าป�ด ชุดไฟ
ท�าย และไฟส�องป�ายทะเบียน

ตำแหน�ง
GUID-C3FF57C1-16AC-44F5-829A-A18F169D8908

ตำแหน�ง ② จะเป�ดไฟหน�า เพิ่ม เติมจากไฟอ่ืนๆ

ไฟหน�า
GUID-48B13EF8-6A11-4F59-ABAD-3D57741EC360

SIC3350

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

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

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

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-DF5BA0C3-46A7-459F-B38F-A4EA0705251F

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

ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” ระหว�าง
ท่ีสวิตช�ไฟหน�าอยู� ท่ีตำแหน�ง หรือ ฟ�งก�ชั่น
ประหยัดแบตเตอร่ีจะดับไฟหลังจากผ�านไป 5 นาทีเพ่ือ
ป�องกันไม�ให�แบตเตอรี่ไฟหมด

ข�อควรระวัง:

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

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว
GUID-0524F986-CB3F-4F91-A7A7-D52918C848A3

SIC3351

ข�อควรระวัง:

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

สัญญาณไฟเลี้ยว
GUID-6936EED1-89A1-4494-B362-819074FD9506

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

สัญญาณเปลี่ยนเลน
GUID-3EA017B5-FD94-4E15-8D53-57EBB6B93ACF

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

เพื่อยกเลิกไฟกะพริบ เลื่อนก�านไฟไปยังทิศทางตรงกัน
ข�าม

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-13

สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว
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2-14 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-A8D0B5F3-15B2-40AB-A951-3776866C9185

SIC3021A

ไฟตัดหมอกหน�า
GUID-15AE5200-599F-48DD-B2A1-3AE6A8AE1E84

ในการเป�ดไฟตัดหมอก ให�บิดสวิตช�ไฟหน�าไปที่ตำแหน�ง
หรือ แล�วบิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไปท่ีตำแหน�ง
①

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

เม่ือบิดสวิตช�ไฟหน�าไปที่ตำแหน�ง "OFF" ไฟตัดหมอก
หน�าจะป�ดโดยอัตโนมัติ

GUID-56AF115D-C0A6-41C0-B985-C340ED8E7A32

คำเตือน:

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

ข�อควรระวัง:

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

. ห�ามฉีดน้ำล�างกระจก ถ�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 หลังจากน้ันประมาณ 1 นาที ให�เป�ด
ส วิตช� อีก ครั้ ง เ พ่ือ ให� ที่ ป� ด น้ำ ฝน ทำงาน

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก
บังลมหน�า

GUID-96C01DE2-8195-40E9-86D3-291066887670

SIC3352

ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจกจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจ
อยู�ในตำแหน�ง “ON”

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
GUID-BAA0366D-6494-42D7-B4DC-36C7F1C8CBCC

ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “INT” ① จะทำการป�ดน้ำฝน
เป�นจังหวะ การป�ดเป�นจังหวะน้ีสามารถปรับระยะเวลาใน
การป�ดได�โดยบิดปุ�มควบคุม (นานขึ้น) Ⓐ หรือ (สั้นลง) Ⓑ
ความเร็วของการป�ดเป�น จังหวะจะแตกต�างกันไปตาม
ความเร็วของรถยนต�

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

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

ในการหยุดการทำงานของที่ป�ดน้ำฝน ให�เลื่อนก�านสวิตช�ที่
ป�ดน้ำฝนไปยังตำแหน�ง “OFF” ④

ตำแหน�งก�านป�ดน้ำฝน “MIST” ⑤ จะทำการป�ดน้ำฝนหนึ่ง
ครั้ง ก�านสวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝนจะกลับคืนสู�ตำแหน�งปกติโดย
อัตโนมัติ

การทำงานของฉีดน้ำล�างกระจก
GUID-BA3F97A4-96A7-44CF-BCC1-3986DE98A149

สำหรับการฉีดน้ำล�างกระจก ให�ดึงก�านสวิตช�ไปทางด�าน
หลังรถ ⑥ จนกว�าน้ำล�างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจก
บังลมหน�าในปริมาณที่ต�องการ ท่ีป�ดน้ำฝนจะป�ดกระจก
หลายๆ ครั้งโดยอัตโนมัติ

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

Condition: 'Except for China'/
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สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก
หลัง

GUID-0A11D086-FF0F-4142-9766-2DCC5E12E365

SIC3353

ท่ีป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจกหลังจะทำงานเมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
GUID-1E738531-EA2A-401E-B6A4-BD302148E14E

ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “INT” ① จะทำการป�ดน้ำฝน
เป�นจังหวะ

ตำแหน�งก�านป�ดน้ำฝนที่ตำแหน�ง “ON” ② จะทำให�ที่ป�ด
น้ำฝนทำงานอย�างต�อเนื่อง

ในการหยุดการทำงานของที่ป�ดน้ำฝน ให�บิดก�านป�ดน้ำฝน
ไปยังตำแหน�ง “OFF”

การทำงานของฉีดน้ำล�างกระจก
GUID-B8D87246-880E-4667-B03D-5AD42758AFC1

ในการฉีดน้ำล�างกระจก ให�ดันก�านสวิตช�ไปทางด�านหน�ารถ
③ จนกว�าน้ำล�างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจกหลังใน
ปริมาณที่ต�องการ ที่ป�ดน้ำฝนจะป�ดกระจกหลายๆ ครั้งโดย
อัตโนมัติ

GUID-E27E33BD-AA07-474A-9EC6-3D8116E642B1

SIC1986A

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

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

เมื่อกดสวิตช�ไล�ฝ�า ไฟแสดง Ⓐ จะสว�างขึ้นและที่ไล�ฝ�าจะ
ทำงานเป�นเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากน้ัน ท่ีไล�ฝ�า
กระจกหลังจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

ในการป�ดไล�ฝ�าด�วยตนเอง ให�กดสวิตช�ไล�ฝ�าอีกครั้ง ไฟ
แสดงจะดับลง

ข�อควรระวัง:

. เม่ือใช�ไล�ฝ�ากระจกหลังติดต�อกัน ให�แน�ใจว�าได�
สตาร�ท เค ร่ืองยนต� ไม� เช�น น้ัน อาจ ทำให�
แบตเตอรี่หมดได�

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

GUID-5B7A2B14-FED7-4D88-B42E-28C07737558F

JVI0442X

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

เม่ือกดแตรค�างไว� แตรจะส�งเสียงดัง แตรจะหยุดส�งเสียง
เมื่อปล�อยแตร

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-15

สวิตช�ไล�ฝ�า (ถ�ามีติดตั้ง) แตร

Condition: 'Except for China'/
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2-16 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-FD31CBA1-8B99-43D2-9CA3-C22150C9A88C

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า
GUID-296A4354-C582-452C-BC5C-DA000DB230F4

คำเตือน:

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

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอ่ืนไว�ในรถแต�ลำพัง เน่ืองจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู� เท�าไม�ถึงการณ�ซึ่ง
ทำให�เกิดอุบัติเหตุโดยไม�ตั้งใจ

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

ในการเป�ดกระจกหน�าต�าง ให�กดสวิตช�กระจกไฟฟ�าลง

ในการป�ดกระจกหน�าต�าง ให�ดึงสวิตช�กระจกไฟฟ�าขึ้น

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับ
GUID-FB1D3A31-A804-4883-AFF2-1EABAADB9B38

JVI0700X

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

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

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

ในการยกเลิกการล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร ให�กด
ปุ�มล็อก Ⓐ อีกครั้ง

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร
GUID-EBD83FE6-4CA0-4CAA-BC51-F458BCAA4BE3

JVI0696X

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารควบคุมกระจกหน�าต�าง
บานนั้นๆ

เมื่อกดปุ�มล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารที่อยู�บนสวิตช�
ด�านคนขับ สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู� โดยสารจะไม�
สามารถทำงานได�

ฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติ
GUID-A00D85EF-C681-48AD-B4BD-9FE136270C01

JVI0697X

ฟ�งก�ช่ันอัตโนมัติจะทำงานบนสวิตช�ท่ีมีสัญลักษณ�
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�างทำงาน

ในการหยุดการเลื่อนเป�ด/ป�ดของกระจกระหว�างที่ฟ�งก�ชั่น
อัตโนมัติกำลังทำงาน ให�กดหรือดึงสวิตช�ในทิศทางตรงกัน
ข�าม

ฟ�งก�ชั่นเลื่อนกลับอัตโนมัติ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

คำเตือน:

จะมีระยะห�างเล็กน�อยก�อนที่กระจกจะป�ดสนิทซ่ึง
ระบบไม�สามารถตรวจจับได� ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารไม�
วางมือหรือส�วนใดส�วนหนึ่งของร�างกายบนกระจก

กระจกหน�าต�าง

Condition: 'Except for China'/
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หน�าต�างก�อนป�ดกระจก

ระบบเล่ือนกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน�าต�างให�เล่ือน
ลงอัตโนมัติเมื่อมี ส่ิงหน่ึงไปขวางทางขณะกระจกกำลัง
เล่ือนป�ด เมื่อหน�วยควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง กระจกจะ
เลื่อนลงทันที

ระบบเล่ือนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ�ามีแรงปะทะหรือน้ำ
หนัก ท่ี เหมือน กับ ส่ิง กีดขวาง กระจก โดย ขึ้น อย ู� กับ
สภาพแวดล�อมและสภาพการขับขี่

เมื่อสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าไม�ทำงาน
GUID-D35B1F82-3C4B-4957-9496-A3FDADBACDE6

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

1. บิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง "ON"

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

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

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

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

ถ�าฟ�งก� ช่ัน กระจกหน�าต�าง ไฟฟ�า ไม� ทำงานตามปกติ
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข�างต�น ให�ปฏิบัติซ้ำอีกครั้ง ให�

นำรถเข�าศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบกระจก
หน�าต�างไฟฟ�า ถ�าจำเป�น

GUID-49912EA8-0E78-4464-9B0C-33368826B3BD

ถ�าปลดสายแบตเตอร่ี เวลาในนาฬิกาจะถูกรีเซ็ท ทำให�
เวลาที่ แสดงขึ้นมาไม�ถูกต�อง ให�ปรับ ต้ัง เวลา อีกคร้ัง

การปรับตั้งเวลา
GUID-C795D57B-4564-43F2-A2E5-D43296F896FD

JVI0556X

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

1. ถ�ากดสวิตช� ① ในขณะท่ีหน�าจอแสดงระยะทางท่ี
สามารถขับต�อไปได�จนน้ำมันหมดถัง หน�าจอนาฬิกา
จะกะพริบ

2. กดสวิตช� ① 3 วินาที เลขแสดงชั่วโมงจะเริ่มกะพริบ

3. กดสวิตช� ① เพื่อตั้งชั่วโมง กดสวิตช� ① ค�างไว� เพื่อ
เลื่อนเวลาไปข�างหน�า

4. รออย�างน�อย 5 วินาที เพื่อให�เลขแสดงนาทีกะพริบ

5. กดสวิตช� ① เพื่อต้ังนาที กดสวิตช� ① ค�างไว� เพื่อ
เลื่อนเวลาไปข�างหน�า

6. รออย�างน�อย 5 วินาที เพื่อให�เลขแสดงวินาทีกะพริบ

7. กดสวิตช� ① เพื่อรีเซ็ตวินาที

ถ�าไม�กดสวิตช� ① ภายใน 1 นาที โหมดปรับตั้งเวลาจะป�ด
ลง หน�าจอนาฬิกาจะกะพริบ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-17
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GUID-8A50D1B6-C949-4AE8-B372-FF660C07D143

SIC3305

ที่เขี่ยบุหรี่
GUID-7A99DA17-49E3-45B3-B647-2B45764EC86D

ให�ดึงฝาป�ด ① เพื่อเป�ดที่เขี่ยบุหรี่

ดึงที่เขี่ยบุหรี่ออกมา ② ท�านสามารถวางที่เขี่ยบุหรี่ไว�ในที่
วางแก�ว

ที่จุดบุหรี่
GUID-3F13576D-8E9C-4641-B01B-81815835F029

คำเตือน:

ไม�ควรใช�ที่จุดบุหรี่ขณะขับขี่เพื่อให�คนขับมีสมาธิเต็ม
ที่ในการบังคับควบคุมรถ

ข�อควรระวัง:

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

. ห�ามใช�ช�องจ�ายไฟอื่นกับที่จุดบุหรี่

ท่ีจุดบุหร่ีจะทำงานเม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC”
หรือ “ON”

เพื่อทำให�ที่จุดบุหรี่ร�อน กด ③ ลงไปจนกระทั่งล็อก เมื่อที่

จ ุ ด บ ุ ห ร่ี ร� อ น แล� ว จ ะ ดี ด ออก มา โดย อั ต โนมั ติ

เสียบ ท่ีจุดบุหรี่ กลับเข�าตำแหน�ง เดิมหลังจากใช� งาน

GUID-D062F4C9-0626-4D52-ADEA-6126098FE915

คำเตือน:

. ไม�ควรใช�งานช�องเก็บของขณะขับข่ี เพ่ือให�คน
ขับ มี สมาธิ เต็ม ที่ ใน การ บัง คับ ควบค ุม รถ

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

กล�องเก็บของ
GUID-4F09CA76-956D-4CC9-9BF3-400E589AB5D2

JVI0699X

ดึงมือจับ เพื่อเป�ดกล�องเก็บของ

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ

ที่เขี่ยบุหรี่และที่จุดบุหรี่ (ถ�ามีติดตั้ง) ช�องเก็บของ
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ที่ใส�การ�ด (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-37183A03-A475-4711-A937-DFEF7ED31BEA

JVI0188X

สอดการ�ดเข�าในที่ใส�การ�ด Ⓐ

ที่วางแก�วน้ำ
GUID-D900B8F4-690A-4CAA-B889-8A320B27F1B7

ข�อควรระวัง:

หลีกเลี่ยงการสตาร�ทและการเบรกกะทันหัน เม่ือใช�
งานที่วางแก�วน้ำ เนื่องจากจะทำให�เครื่องดื่มหกเลอะ
ถ�าเครื่องด่ืมในแก�วท่ีวางร�อน อาจลวกตัวท�านหรือ
ผู�โดยสารได�

ด�านหน�า
GUID-B960CD27-1360-471E-B41C-4BBD59AE611D

SIC3309

ด�านหน�า
ให� ดัน ฝา เ พ่ือ เป�ด ท่ี วาง แก�ว น้ ำ ① (ถ� า มี ติด ต้ัง)

ด�านหลัง
GUID-34E1176A-BBEB-4D2B-84E5-E01780C1CB57

คอนโซลกลาง (ชนิด A):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SIC3307

ในการวางสองขวดหรือกระป�องใน ท่ี วางแก�ว น้ำตรง
คอนโซลกลาง ให�ดึงกรอบด�านในของที่วางแก�วน้ำขึ้น ①
หมุน 180 องศา ② แล�วเกี่ยวไว�ดังแสดงในภาพประกอบ
③
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คอนโซลกลาง (ชนิด B):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SIC3386

ดึงท่ีวางแก�วน้ำออกจากคอนโซลกลางดังแสดงในภาพ
ประกอบ

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

SIC3308

ข�อควรระวัง:

ห�ามปรับเอนพนักพิงหลังถ�าท�านใช�ที่วางแก�วน้ำบน
ที่พักแขนด�านหลัง เน่ืองจากจะทำให�เคร่ืองด่ืมหก
เลอะ ถ�าเคร่ืองดื่มในแก�วที่วางร�อน อาจลวกตัวท�าน
หรือผู�โดยสารได�

ดึงท่ีพักแขนตรงเบาะนั่งแถวท่ีสองเพ่ือเป�ดท่ีวางแก�วน้ำ

ฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-45058563-6D4B-4599-A834-0D98C6B30DB4

คำเตือน:

. ห�ามวางสิ่งของใดๆ ลงบนฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ
ไม�ว�าของสิ่ง น้ันจะมีขนาดเล็กแค�ไหน ส่ิงของ
เหล�าน้ันอาจส�งผลให�เกิดการบาดเจ็บเม่ือเกิด
อุบัติเหตุหรือการหยุดรถกะทันหัน

. ห�ามปล�อยให�เด็กนั่งอยู�ในบริเวณที่เก็บสัมภาระ
เน่ืองจากจะทำให�ฝาป�ดห�องเก็บสัมภาระปลด
ออกจาก ตัว ยึด ทำให� เด็ก เกิด การบาด เจ็บ

. ห�ามทิ้งฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระที่ปลดออกจากตัว
ยึดไว�ในรถยนต�

ฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระช�วยบังไม� ให�ภายนอกมองเห็น
สัมภาระในส�วนเก็บสัมภาระ

ห�ามเก่ียวตะขอและห�วงตัวเก่ียวเข�ากับพนักพิงหลังด�าน
หลัง ยกเว�นชิ้นส�วนของตัวเกี่ยว

ให�เกี่ยวตะขอและห�วงตัวเกี่ยวเข�ากับบริเวณที่ควรเก่ียวไว�
เท� านั้ น ไม� เช�น นั้ น พื้ น ผิ ว เบาะ น่ัง จะ เ สีย หาย ได�

JVI0585X
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การถอดฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระออก:

1. ปลดสายยึด ① ออกจากประตูท�าย

2. ปลดขอบฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ ② ออกจากพนักพิง
หลังด�านหลัง

3. ปลดตัวยึดฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ ③

กล�องเก็บสัมภาระที่พื้น (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-B664CBA0-2609-4FDD-B2BB-ED008C1614D0

SIC3310

การเป�ดกล�องเก็บสัมภาระที่พื้น ให�ดึงขึ้น ①

ข�อควรระวัง:

ให�แน�ใจว�ากล�องเก็บสัมภาระที่พื้นป�ดอยู�ในขณะขับขี่

ตะขอเกี่ยวส�วนเก็บสัมภาระ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-3C04F736-B894-4EA5-9F9B-24B3E89F7E43

SIC3311

ตะขอติดตั้งอยู�ในพื้นที่ส�วนเก็บสัมภาระ

ข�อควรระวัง:

ห�ามเกี่ยวของที่ น้ำหนักมากกว�า 3 กก. (7 ปอนด�)
บนตะขอตัวเดียว

รางหลังคา (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-669263C3-AD22-4A4D-9850-0671010782AD

SSI0452

กระจายน้ำหนักสัมภาระบนรางหลังคาให�เท�าๆกันอยู�เสมอ
ห�ามวางสัมภาระที่มีน้ำหนักมากกว�า 50 กก. (110 ปอนด�)

บนรางหลังคา ตรวจสอบค�าจำกัดบรรทุกสูงสุดท่ีแสดงไว�
บนราวหลังคายึดสัมภาระ เมื่อท�านยึดราวไว�กับหลังคา
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันสำหรับชุดบรรทุกสัมภาระ
หลังคา หรือข�อมูลอุปกรณ�อื่นๆ

คำเตือน:

. ขับรถด�วยความระมัดระวังเป�นพิเศษถ�ารถบรรทุก
น้ำหนักหรือใกล�ถึงขีดสุดของอัตราการรับน้ำ
หนัก โดยเฉพาะถ�าน้ำหนักส�วนใหญ�อยู�บนราง
หลังคา

. รางหลังคาที่มีน้ำหนักบรรทุกอาจมีผลกระทบต�อ
การทรงตัวและการบังคับรถยนต�เม่ือบังคับรถ
กระทันหัน หรือในลักษณะผิดปกติ

. ควรกระจายน้ำหนักบรรทุกให�สม่ำเสมอที่ราง
หลังคา

. ห�ามบรรทุกบนรางหลังคาเกินอัตราการรับน้ำ
หนักสูงสุด

. มัดสัมภาระทุกช้ินด�วยเชือกหรือสายรัดให�แน�น
เพื่อป�องกันการเลื่อนหรือเคลื่อนที่ ในระหว�างการ
หยุดรถหรือการชนอย�างกะทันหัน ผู�โดยสารอาจ
ได�รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม�ได�จัดเก็บอย�าง
เรียบร�อยและแน�นหนา

ข�อควรระวัง:

วางหรือย�ายของออกจากรางหลังคาด�วย
ความระมัดระวัง ถ�าไม�สะดวกในการยกของจากพ้ืน
ว าง บน ราง หลั งคา ให� ใช� บั น ได ห รือ ม� า นั่ ง
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GUID-9F17D8BD-1ED9-49D9-BDF7-344AC4531BC0

SPA1909

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

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

GUID-136B43A6-99B1-4E16-921C-48135EB40EE2

ข�อควรระวัง:

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

. ป�ดไฟเมื่อออกจากรถ

ไฟแสงสว�างในห�องโดยสาร
GUID-4B5779F2-9B45-4195-9C1D-D76157A17AC7

SIC2063A

ไฟแสงสว�าง ในห�องโดยสารจะมี สวิตช� สามตำแหน�ง

ตำแหน�ง ON
GUID-BAD7D294-F06C-47EF-BEE1-779B6532E062

เมื่อ สวิตช� อย ู� ในตำแหน�ง “ON” ① ไฟแสงสว�าง ใน
ห�องโดยสารจะสว�างขึ้น

ตำแหน�ง DOOR
GUID-B5CC4EA2-5A3C-4C04-A02A-B96F7665FAAF

เมื่อสวิตช�อยู� ในตำแหน�ง “DOOR” ② ไฟแสงสว�างใน
ห�องโดยสารจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดประตู

ตัวตั้งเวลาของไฟแสงสว�างภายในจะเป�ดไฟแสงสว�างใน
ห� อง โดยสาร ให� สว� า ง เป� น เ วลา 15 วิ นา ที เมื่ อ :

. กุญแจถูกดึงออกจากสวิตช�กุญแจในขณะที่ประตูด�าน
คนขับป�ดอยู�

. สวิตช�กุญแจจะเปล่ียนไปอยู�ท่ีตำแหน�ง “LOCK” (รถ
รุ�นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)

. ประตูด�านคนขับปลดล็อก โดยไม�มีกุญแจอยู�ในสวิตช�
กุญแจ

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดแล�วป�ดลง โดยไม�มี
กุญแจอยู�ในสวิตช�กุญแจ

ตัวตั้งเวลาไฟแสงสว�างภายในจะถูกยกเลิกการทำงานเมื่อ:

. ล็อกประตูด�านคนขับ

. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON”

ตำแหน�ง OFF
GUID-ED13FB0C-4FBB-4B62-A45A-6BF94B1B006D

เมื่อ สวิตช� อยู� ท่ี ตำแหน�ง “OFF” ③ ไฟแสงสว�าง ใน
ห� อ ง โ ด ย ส า ร จ ะ ไ ม� ท ำ ง า น ไ ม� ว� า ใ น ก รณี ใ ด ๆ

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-FE713CDA-0497-478D-BAF2-C834FA5D8432

เมื่อไฟแสงสว�างภายในสว�างค�างอยู� ไฟจะดับลงโดย
อัตโนมัติ 30 นาทีหลังจากบิดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง
"OFF" การเป�ดไฟอีกคร้ัง ให�บิดสวิตช�สวิตช�กุญแจไปที่
ตำแหน�ง “ON”

แผ�นบังแดด ไฟแสงสว�างภายใน
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ไฟแสงสว�างในห�องเก็บสัมภาระ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-8D8D0E94-9543-4A1E-B1F1-5CD218EB84A6

ไฟจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดประตูท�าย เม่ือป�ดประตูท�าย ไฟจะ
ดับลง
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

GUID-BF368AEE-0ED8-4AF2-A64A-75A695831050

รถของท�านจะสามารถใช�งานได�ด�วยกุญแจที่ให�มากับรถ
เท�านั้น แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจจะมาพร�อมกับตัวกุญแจ
ด�วย กรุณาบันทึกหมายเลขกุญแจและเก็บไว�ในที่ปลอดภัย
ยกเว�นในรถ เผ่ือในกรณีที่ต�องการทำกุญแจขึ้นมาใหม�

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

ข�อควรระวัง:

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

กุญแจ
GUID-4650BCCF-35E7-4774-97DA-CFB45C4FA0E1

JVP0085X

รถยนต� ของ ท� าน ใช� ง าน ช ุ ด ก ุญแจ ดัง ต� อ ไป น้ี :
1 กุญแจธรรมดา (แม�พิมพ�) 6 2
2. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ 6 1

กุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-50BE37F5-6492-4CC2-B1CC-DB1962AC6999

SPA2250

รถยนต� ของ ท� าน ใช� ง าน ช ุ ด ก ุญแจ ดัง ต� อ ไป น้ี :
1. กุญแจอัจฉริยะ
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ)
3 กุญแจ NATS
4 แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

รถของท�านจะสามารถใช�งานได�ด�วยกุญแจอัจฉริยะท่ีลง
ทะเบียนไว�ในระบบกุญแจอัจฉริยะ และระบบกันขโมยของ
นิสสัน (NATS*) ภายในรถเท�านั้น รถคันหนึ่งจะสามารถใช�
งานกับกุญแจอัจฉริยะได�สูงสุดถึง 4 ชุด กุญแจใหม�ต�องได�

รับการลงทะเบียนโดยศูนย�บริการนิสสันก�อนนำไปใช�กับ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ และ ระบบ 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�ที่มีความละเอียด
อ�อนซึ่งติดตั้งตัวส�งสัญญาณเอาไว�ภายใน โปรด
ให�ความสนใจข�อควรระวังต�อไปน้ี เพื่อป�องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับกุญแจอัจฉริยะ

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

— ห�ามงอ ทำตก หรือนำไปเคาะกับวัตถุอื่น

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

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

— ห�าม เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลงกุญแจ
อัจฉริยะ

กุญแจ
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— 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�กุญแจอัจฉริยะโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
และห�ามนำไปล�างในเคร่ืองซักผ�า ซึ่งจะส�ง
ผลต�อการทำงานของระบบ

. ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสัน
แนะนำให�ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้น
ออก ซึ่งจะช�วยป�องกันไม�ให�กุญแจอัจฉริยะน้ัน
ปลดล็อกรถยนต�โดยไม�ได�รับอนุญาต สำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการลบ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

กุญแจธรรมดา
GUID-EC65644F-12B4-462E-BA1D-2CBF6386A3BB

SPA2033

เพื่อถอดกุญแจธรรมดาออกมา ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของ
กุญแจอัจฉริยะ

เพื่อติดตั้งกุญแจธรรมดา ให�เสียบเข�าไปในกุญแจอัจฉริยะ
ให� แน�น จนกว�า ปุ�มล็อกจะกลับมาอยู� ที่ ตำแหน�ง ล็อก

ใช�กุญแจธรรมดา เพ่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู (โปรดดูที่

“ล็อกประตู” (หน�า 3-4))
GUID-FEB8D987-84B0-4849-9DF6-2CFD437BBD87

SPA2036

ช�องเสียบกุญแจอยู�ที่ประตูด�านคนขับ

สำหรับการล็อกประตู ให�เสียบกุญแจลงในช�องเสียบกุญแจ
แล�วหมุนกุญแจไปทางด�านหน�ารถ ①

ประตูทุกบานรวมทั้งประตูท�ายจะล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตู ให�หมุนกุญแจไปทางด�านหลัง
รถ ②

ป ร ะ ต ู ท ุ ก บ าน ร ว ม ท้ั ง ป ร ะ ต ู ท� า ย จ ะ ปลด ล็ อก

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-3

การล็อกด�วยกุญแจ
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

GUID-DC9AFFB4-6681-4F20-8D0F-622A801237A1

คำเตือน:

. สังเกตบริเวณรอบๆ ก�อนเป�ดประตูเสมอเพื่อ
หลี ก เ ล่ี ย ง อ ุ บั ติ เ หต ุ ใ น เ ส� น ท า ง จ ร า จ ร

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอ่ืนไว�ในรถแต�ลำพัง เน่ืองจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู� เท�าไม�ถึงการณ�ซึ่ง
ทำให� เกิด อ ุ บัติ เหต ุ ร� าย แรง โดย ไม� ต้ั งใจ

การล็อกด�วยปุ�มล็อกด�านใน
GUID-47EC1DF1-ADFC-4F7A-805D-5D67A2B9BD2B

SPA1956

สำหรับการล็อกประตูหน�า ให�ดันปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① จากนั้นป�ดประตูโดยดึงมือจับประตูด�าน
นอกไว�

สำหรับการล็อกประตูหลัง ให�ดันปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① จากนั้นจึงป�ดประตู

ข�อควรระวัง:

. เม่ือล็อกประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านใน ให�แน�ใจว�า
ไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

. เมื่อกุญแจเสียบอยู�ในสวิตช�กุญแจและประตูด�าน
คนขับเป�ดอยู� ปุ�มล็อกด�านในจะไม�ล็อกประตู

ในการปลดล็อก ให� ดัน ปุ�ม ล็อกด�านในไปยังตำแหน�ง
ปลดล็อก ②

การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
GUID-BAA6EE7E-3731-4BF2-A499-8D2AEEE8337F

JVP0227X

การทำงานของสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าจะล็อกและปลดล็อก
ประตูทุกบาน

สำหรับการล็อกประตูทั้งหมด ให�ป�ดประตูทุกบาน ยกเว�น
ประตูด�านคนขับ ดันสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยังตำแหน�ง
ล็อก ① จากนั้นป�ดประตูด�านคนขับโดยดึงมือจับประตูด�าน
นอกไว�

ข�อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ให�แน�ใจ
ว�าไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

ในการปลดล็อก ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปที่ตำแหน�ง
ปลดล็อก ②

กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-21272E49-4B19-4A15-951F-2D4E16BDB11E

ประตูทุกบานจะล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถถึง 10
กม./ชม. (6 MPH) เมื่อปลดล็อกประตูระหว�างขับรถ กลไก
ล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถจะไม�ล็อกประตูอีกครั้ง
นอก เสีย จากว�า จะกระทำอย�าง ใดอย�างหนึ่ง ต�อ ไปนี้

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. บิดสวิตช�กุญแจให�อยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”

กลไกการปลดล็อกประตูอัตโนมัติ
GUID-CFECC89E-2941-447F-B16A-7F5E19DC6E9D

ประตูทั้งหมดจะถูกปลดล็อกอัตโนมัติ เม่ืออยู�ในสภาวะดัง
ต�อไปนี้:

. เมื่อสวิตช�กุญแจถูกบิดจากตำแหน�ง “ON” ไปยัง
ตำแหน�ง “OFF” (ร ุ�น ที่ มี ระบบ ก ุญแจ อัจฉริยะ)

. เมื่อดึงกุญแจออกจากสวิตช�กุญแจ (รุ�นท่ีไม�มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

การใช�งานหรือไม�ใช�งานกลไกการปลดล็อกประตู
อัตโนมัติ

GUID-2420C852-B1EF-4476-8443-FD06046E04C7

เพื่อใช�งานหรือไม�ใช�งานกลไกปลดล็อกประตูอัตโนมัติ ให�
ทำตามขั้นตอนต�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

ล็อกประตู
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. ครั้งเดียว — ไม�ใช�งาน

กลไกปลดล็อกประตูตามแรงกระแทก (ถ�า
มีติดตั้ง)

GUID-462B92A6-F83C-4327-81BC-75F48BB6E89E

ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร�รับแรง
กระแทกตรวจพบแรงกระแทก ขณะท่ีสวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “ON”

กลไกปลดล็อกประตูตามแรงกระแทกอาจจะไม�ทำงานขึ้น
อยู�กับแรงกระแทก

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง
GUID-1B830D16-8915-47A8-A5FF-CA3072A14AB9

JVP0181X

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

GUID-B5D3D312-3C42-4EDB-ADFD-6C58B5D131A3

ระบบกุญแจรีโมทสามารถควบคุมประตูทุกบาน (รวมถึง
ประตูหลังด�วย) โดยใช�รีโมทคอนโทรล และยังมีสัญญาณ
เตือนภัย รีโมทคอนโทรลสามารถใช�งานได�ภายในระยะ
ประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต) ห�างจากตัวรถ ระยะทำงานจะขึ้น
อยู�กับสภาพแวดล�อมโดยรอบของตัวรถ

รถคันหนึ่งจะสามารถมีรีโมทคอนโทรลได�สูงสุด 5 ตัว
สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการซื้อและใช�งานรีโมทคอนโทรล
เพิ่มเติม กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

รีโมทคอนโทรลจะไม�ทำงานภายใต� สภาวะต�อไป น้ี :

. เมื่อกุญแจยังเสียบอยู�ในสวิตช�กุญแจ

. เม่ือรีโมทคอนโทรลกับตัวรถห�างกันเกิน 1 ม. (3.3
ฟุต) โดยประมาณ

. เม่ือประตู ยังเป�ดอยู� (ฟ�งก�ชั่นปลดล็อกจะทำงาน)

. เมื่อไฟแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหมด

ข�อควรระวัง:

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�รีโมทคอนโทรล ให�แน�ใจว�า
ไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

. ห�ามปล�อยให�รีโมทคอนโทรลสัมผัสโดนน้ำหรือ
น้ำเค็ม เนื่องจากกุญแจประกอบข้ึนด�วยอุปกรณ�
ไฟฟ�า ซึ่ง จะส�งผลต�อการทำงานของระบบ

. ห�ามทำรีโมทคอนโทรลหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกรีโมทคอนโทรลเข�ากับวัตถุอื่นอย�าง
รุนแรง

. หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า −108C
(148F) แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลอาจทำงาน
ไม�ปกติ

. ห�ามวางรีโมทคอนโทรลไว�ในที่ที่มีอุณหภูมิเกิน
608C (1408F) เป�นเวลานาน

ถ�ารีโมทคอนโทรลสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให�
ลบรหัส ID ของรีโมทคอนโทรลชุดน้ันออกจากระบบของ
รถ เพื่อป�องกันการใช�รีโมทคอนโทรปลดล็อกรถโดยไม�ได�
รับอนุญาต สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

สำหรับข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล” (หน�า 8-15)

การใช�งานระบบกุญแจรีโมท
GUID-0762AC70-E31A-4734-BB1A-C14D915371C6

SPA1642A

① ปุ�ม LOCK
② ปุ�ม UNLOCK
③ ปุ�ม PANIC

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบขึ้น
เพื่อยืนยัน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-5

ระบบกุญแจรีโมท (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การล็อกประตู
GUID-160AF5D2-7D7C-4176-BC6A-ED889520356F

1. ดึงกุญแจออกจากสวิตช�กุญแจ

2. ป�ดประตูทุกบาน

3. กดปุ�ม “LOCK” บนรีโมทคอนโทรล

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

ข�อควรระวัง:

หลังจากล็อกประตูโดยใช�รีโมทคอนโทรล ให�แน�ใจว�า
ประต ู ได� ล็อก แน�น แล�ว โดย ลองดึง มือ จับ ประต ู

การปลดล็อกประต
GูUID-2D2347C1-5CC1-4220-A495-7B9AD648E4F8

1. กดปุ�ม “UNLOCK” บนรีโมทคอนโทรล

2. ประตูทุกบานจะปลดล็อก

ประตูทุกบานจะล็อกกลับโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำอย�าง
หน่ึงอย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกดปุ�ม
“UNLOCK” บนรีโมทคอนโทรลขณะท่ีประตูล็อกอยู�
ใน ช�วง 30 วินาที น้ี ถ�า กด ปุ�ม “UNLOCK” บน
รีโมทคอนโทรล ประตูทุกบานจะล็อกกลับโดยอัตโนมัติใน
30 วินาทีให�หลัง

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. เสียบกุญแจลงในสวิตช�กุญแจ

การใช�สัญญาณเตือนภัย
GUID-506E11FD-ABD7-4AAD-BFA4-DF3C31DB1894

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” บนรีโมทคอนโทรล ค�างไว�ให�
นานเกิน 1 วินาที

2. สัญญาณเตือนกันขโมยและไฟหน�า (ถ�ามีติดต้ัง) จะ
ดังขึ้นเป�นเวลา 25 วินาที

3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:

. ได�ทำงานครบเวลา 25 วินาทีแล�ว หรือ

. เมื่อกดปุ�มใดๆ บนรีโมทคอนโทรล (หมายเหตุ: ควร
กด ปุ� ม PANIC ค� าง ไว� ให� นาน เกิน 1 วิ นา ที )

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
GUID-1A632EE9-51DC-483A-B9E4-CB559386BC96

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบขึ้น
เพื่อยืนยัน

. “LOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหนึ่งครั้ง

. “UNLOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสองครั้ง

GUID-8195F34F-AC11-49CB-973A-188BE83E574D

SPA2406

1. กุญแจอัจฉริยะ
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุอาจส�งผลกระทบต�ออุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�
ในการแพทย� ผู� ที่ ใช� เคร่ืองกระตุ�น หัวใจควร
สอบถามผู�ผลิตอุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�ในการแพทย�
ถึงผลกระทบที่ อาจ เกิดขึ้นก�อนการ ใช� 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

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถล็อกประตูทุกบานด�วยการใช�
ฟ�งก�ชั่นรีโมทคอนโทรล หรือ ด�วยการกดสวิตช�คำส่ังบน
รถยนต�โดยไม�ต�องหยิบกุญแจออกมาจากกระเป�า ส่ิง
แวดล�อมและ/หรือสภาพในการใช�งานอาจจะมีผลกระทบ
ต�อการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ

ให�แน�ใจว�าได�อ�านข�อมูลต�อไปน้ีก�อนใช�งานระบบกุญแจ

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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อัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:

. ให� แน�ใจว�ามีก ุญแจ อัจฉริยะติดตัว เมื่อ ใช� รถ

. ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือท�านออกจาก
รถ

. เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำมาก ระบบกุญแจ
อัจฉริยะอาจทำงานไม�ปกติ

กุญแจอัจฉริยะจะติดต�อสื่อสารกับรถอยู�ตลอดเวลาเมื่อได�
รับคล่ืนวิทยุ ระบบกุญแจอัจฉริยะจะส�งคลื่น วิทยุอ�อนๆ
สภาพแวดล�อมอาจรบกวนการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะภายใต�สภาพการใช�งานต�อไปนี้

. เมื่อใช�งานใกล�บริเวณท่ีมีการส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น
เสาส�งคลื่นโทรทัศน� สถานีไฟฟ�า และสถานีวิทยุ

. เมื่อมีการใช�อุปกรณ� ส่ือสารไร�สาย เช�น โทรศัพท�
มื อ ถื อ เ ค รื่ อ ง รั บ ส� ง วิ ท ย ุ แ ล ะ วิ ท ย ุ C B

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับ หรือถูกหุ�มด�วยวัสดุที่เป�น
โลหะ

. เมื่อมีการใช�รีโมทคอนโทรลแบบคล่ืนวิทยุชนิดใดใน
บริเวณใกล�เคียง

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�เครื่องใช�ไฟฟ�า เช�น
เครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล

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�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-16)

เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู�ตลอดเวลา ถ�า
ท้ิงกุญแจไว�ใกล�อุปกรณ�ท่ีส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น สัญญาณ
จากโทรทัศน� และเคร่ืองคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล อายุ
การใช�งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง

เน่ืองจากพวงมาลัยล็อกด�วยไฟฟ�า ดังน้ันหากแบตเตอร่ี
ของรถยนต�หมด และสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง "LOCK" ก็
จะไม�สามารถปลดล็อกพวงมาลัยได� ให�ตรวจสอบให�ดีว�า
แบตเตอรี่รถยนต�ยังมีประจุไฟอยู�

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� รับส�ง สัญญาณ
ไฟฟ�าอยู�ภายใน ซึ่งจะส�งผลต�อการทำงานของ
ระบบ

. ห�ามทำกุญแจอัจฉริยะหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุ อ่ืนอย�าง
รุนแรง

. ห�ามเปล่ียนแปลง หรือ ดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจอัจฉริยะอาจเสียหายได� เมื่อ เป�ยก ถ�า
กุญแจอัจฉริยะเป�ยก ให�เช็ดให�แห�งสนิททันที

. หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า -108C
(148F) แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงาน
ไม�ปกติ

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกิน
กว�า 60 8C (1408F) ติดต�อ กันเป�น เวลานาน

. ห�ามใส�กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม�เหล็ก

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คล่ืนแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อ ุปกรณ�
เครื่องเสียง และเครื่องคอมพิวเตอร�

ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให�ลบ
รหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้นออกจากรถ เพื่อป�องกัน
การใช�กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม�ได�รับอนุญาต สำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

สำหรับข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-16)

สามารถป�ดการใช�งานฟ�งก�ชั่นกุญแจอัจฉริยะได� สำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับการป�ดการใช�งานฟ�งก�ชั่นกุญแจอัจฉริยะ
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-7

Condition: 'Except for China'/
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3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ระยะการทำงาน
GUID-A0114A66-EAB0-4EF5-B5A7-54AF97D130D3

SPA2074

SPA2075

ฟ�งก�ชั่นต�างๆ ของกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�ได�เมื่อกุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายในระยะการทำงานท่ีกำหนดจากสวิตช�
คำสั่ง①

เมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะไฟหมดหรือมีคลื่นวิทยุที่
แรงใกล�บริเวณใช�งาน ระยะการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะจะแคบลง และกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานไม�
ถูกต�อง

ระยะการทำงานอยู�ภายใน 80 ซม. (31.5 น้ิว) จากสวิตช�
คำสั่งแต�ละตัว ①

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ใกล�กระจก มือจับประตู หรือกันชน
ท� าย มาก เกิ น ไป สวิ ตช� ค ำ ส่ั ง อาจ จะ ไม� ทำงาน

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ในระยะการทำงาน คนท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช�คำสั่งเพื่อล็อก/ปลดล็อก
ประตูได�

การใช�งานระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-E36FAF11-CCA6-4955-A74C-7B58BF4626E4

JVP0125X

สวิตช� คำ สั่ ง จะ ไม� ทำงาน ภาย ใต� สภาวะ ต�อ ไป น้ี :

. เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง (“OFF”, “ACC” หรือ
“ON”)

. เมื่อ ก ุญแจ ธรรมดา ยัง เสียบ อย ู� ใน สวิตช� ก ุญแจ

. เมื่ อ ก ุญแจ อัจฉริ ย ะ อีก อัน อย ู� ภายใน รถยนต�

. เ ม่ือ ก ุญแจ อัจฉริยะ ไม� อย ู� ใน ระยะ การ ทำงาน

. เมื่อประตูเป�ดอยู�หรือป�ดไม�แน�น

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

การล็อกประตู
GUID-7EBDD450-F75C-4A13-9095-4433C77D9E89

1. พกกุญแจอัจฉริยะติดตัว

2. ป�ดประตูทุกบาน

3. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู Ⓐ
4. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหน่ึงคร้ังและสัญญาณ

เตือนภายนอกจะดังหนึ่งครั้ง

5. ประตูทุกบานและประตูท�ายจะล็อก

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

ข�อควรระวัง:

. หลังจากล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำสั่ง ให�แน�ใจว�า
ประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับประตู

. เพื่อป�องกันไม�ให�ลืมกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถ ก�อน
จะล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำส่ังขอให�แน�ใจว�า
กุญแจอัจฉริยะอยู�กับตัวท�าน แล�วจึงกดสวิตช�
คำสั่งเพื่อล็อกประตู

. สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูจะทำงานเฉพาะเม่ือ
ระบบกุญแจอัจฉริยะตรวจพบกุญแจอัจฉริยะ
เท�านั้น

Condition: 'Except for China'/
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การป�องกันการล็อก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพื่อป�องกัน
การล็อกประตูโดยทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถโดยไม�ต้ังใจ

เมื่อประตูด�านคนขับเป�ดออก และกุญแจอัจฉริยะอยู�ใน
รถยนต� จะไม�สามารถล็อกประตูด�วยปุ�มล็อกด�านในหรือ
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าได�

หากมีคนท่ีถือกุญแจอัจฉริยะอีกอันอยู� ซึ่งเป�นกุญแจที่ได�
ลงทะเบียน ในระบบกุญแจ อัจฉริยะแล�ว เข�าไป ในรถ
การป�องกันการล็อกจะทำงาน และฟ�งก�ชั่น ล็อกจะไม�
ทำงาน สำหรับการล็อก ใช�ฟ�งก�ชั่นกุญแจรีโมทหรือใช�
กุญแจธรรมดา

ข�อควรระวัง:

. การป�องกันการล็อกจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะ
ต�อไปนี้:

— เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผงหน�าป�ด

— เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในกล�องเก็บ
ของ

— เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในช�องเก็บของ
ที่ประตู

— เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�บน หรือ ใต�ส�วนที่
เก็บยางอะไหล�

— เม่ือกุญแจอัจฉริยะวางอยู�ภายในหรือใกล�
วัสดุโลหะ

. การป�องกัน การล็อก อาจทำงาน เม่ือ ก ุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายนอกรถ แต�อยู�ใกล�กับตัวรถมาก
เกินไป

การปลดล็อกประต
GูUID-18EC3F21-C6C8-4B5C-B6BD-0F564F1852FF

1. พกกุญแจอัจฉริยะติดตัว

2. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู Ⓐ
3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสองครั้งและสัญญาณ

เตือนภายนอกจะดังสองครั้ง

4. ป ร ะต ู ท ุ ก บ าน แล ะ ป ร ะต ู ท� า ย จ ะ ปลด ล็ อก

ถ�าดึงมือจับประตูขณะปลดล็อกประตู ประตูอาจจะไม�
ปลด ล็อก ให� ปล�อยมือ จับประตู กลับ เข�าที่ ประต ู จะ
ปลดล็อกได� ถ�าประตูไม�ปลดล็อกหลังจากปล�อยมือจับ
ประตู ให� กดสวิตช� ท่ี มือ จับประตู เพื่อปลด ล็อกประตู

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหน่ึงอย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกด
สวิตช�คำสั่งเมื่อประตูล็อกอยู� ระหว�าง 30 วินาทีนี้ ถ�ากดปุ�ม
"UNLOCK" บนกุญแจอัจฉริยะ ประตูทุกบานจะล็อก
ก ลับ โดย อั ตโน มั ติ ห ลัง จาก อีก 30 วินาที ต� อ มา

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช�กุญแจ

. เสียบกุญแจธรรมดาลงในสวิตช�กุญแจ

การเป�ดประตูท�าย
GUID-E3120A58-FE0F-43C3-9838-262B249FA84F

SPA2334

1. พกกุญแจอัจฉริยะติดตัว

2. กดสวิตช�คำสั่งประตูท�าย ①
3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสองครั้งและสัญญาณ

เตือนภายนอกจะดังสองครั้ง

4. ประตูท�ายจะปลดล็อก

5. ดึงมือจับประตูท�ายเพื่อเป�ดประตู

การป�ดประตูท�าย
GUID-A5B64F15-42D2-4D95-823B-7944327167F6

สำหรับการป�ดประตูท�าย ให�ดึงประตูท�ายลงมา แล�วป�ดลง
ให�สนิท

ในการล็อกประตูท�าย ให�กดสวิตช�คำ ส่ังประตูท�าย ①

การใช�งานฟ�งก�ชั่นกุญแจรีโมท
GUID-E967E217-1593-4B94-9820-4C5F31A0945B

SPA2252

① ปุ�ม LOCK
② ปุ�ม UNLOCK
③ ปุ�ม PANIC

ฟ�งก�ชั่นกุญแจรีโมทสามารถล็อกประตูทุกบานได�โดย
การใช�งานฟ�งก�ชั่นกุญแจรีโมทของกุญแจอัจฉริยะ และยัง
มีสัญญาณเตือนภัย ฟ�งก�ช่ันกุญแจรีโมทสามารถใช�งาน
ห�างจากรถยนต�ได�ไกล 1 เมตร (3.3 ฟุต) ระยะทำงานจะ
ขึ้ น อ ย ู� กั บ ส ภ าพ แ วดล� อ ม โ ดย ร อบ ขอ ง ตั ว ร ถ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-9

Condition: 'Except for China'/
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3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ฟ�งก�ช่ันกุญแจรีโมทจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:

. เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง (“OFF”, “ACC” หรือ
“ON”)

. เมื่อ ก ุญแจ ธรรมดา ยัง เสียบ อย ู� ใน สวิตช� ก ุญแจ

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน

. เมื่อประตูเป�ดอยู�หรือป�ดไม�แน�น (ฟ�งก�ช่ันปลดล็อกจะ
ทำงาน)

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

ข�อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ ให�แน�ใจว�าไม�ได�
ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

การล็อกประตู
GUID-C5EF8A10-56CD-42B3-BB50-EF2984186F6F

1. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK”

2. ป�ดประตูทุกบาน

3. กดปุ�ม “LOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ

4. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหน่ึงคร้ังและสัญญาณ
เตือนภายนอกจะดังหนึ่งครั้ง

5. ประตูทุกบานและประตูท�ายจะล็อก

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

ข�อควรระวัง:

หลังจากล็อกประตูโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ ให�แน�ใจว�า
ประต ู ได� ล็อก แน�น แล�ว โดย ลองดึง มือ จับ ประต ู

การปลดล็อกประต
GูUID-096EFA80-95DB-4D94-9023-C56A6111E6A1

1. กดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ

2. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสองครั้งและสัญญาณ
เตือนภายนอกจะดังสองครั้ง

3. ป ร ะต ู ท ุ ก บ าน แล ะ ป ร ะต ู ท� า ย จ ะ ปลด ล็ อก

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหน่ึงอย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกด
สวิตช�คำสั่งเมื่อประตูล็อกอยู� ระหว�าง 30 วินาทีนี้ ถ�ากดปุ�ม
"UNLOCK" บนกุญแจอัจฉริยะ ประตูทุกบานจะล็อก
ก ลับ โดย อั ตโน มั ติ ห ลัง จาก อีก 30 วินาที ต� อ มา

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช�กุญแจ

. เสียบกุญแจธรรมดาลงในสวิตช�กุญแจ

การใช�สัญญาณเตือนภัย
GUID-4C03D374-4511-4A65-B996-340EF5288189

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” บนกุญแจอัจฉริยะ นานกว�า
0.5 วินาที

2. สัญญาณเตือนกันขโมยและไฟหน�า (ถ�ามีติดต้ัง) จะ
คงอยู�เป�นเวลา 25 วินาที

3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:
. ได�ดังติดต�อกันเป�นเวลา 25 วินาที
. เมื่อกดปุ�มใดๆ บนกุญแจอัจฉริยะ หรือ
. เมื่อกดสวิตช�คำส่ังใด ๆ ในรถขณะท่ีถือกุญแจ
อัจฉริยะอยู�

ไฟเตือนและเสียงเตือน
GUID-4611E417-62F6-4233-8C6F-CE29A0A6E9BC

JVP0165X

① ไฟเตือนการล็อกกุญแจอัจฉริยะ
② ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ

ระบบกุญแจอัจฉริยะมาพร�อมฟ�งก�ชั่นที่ออกแบบมาเพื่อลด
การทำงานท่ีไม�ถูกต�อง และช�วยป�องกันรถจากการถูก
โจรกรรม สัญญาณเตือนจะดังขึ้นและไฟเตือนจะสว�างขึ้น
เมื่อตรวจพบการทำงานผิดปกติ

ข�อควรระวัง:

เมื่อมีเสียงเตือนและไฟเตือนแสดงข้ึน ให�ตรวจสอบ
ทั้งตัวรถและกุญแจอัจฉริยะ

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น
GUID-197A39AF-471A-4267-965E-FB56A071DC4E

Condition: 'Except for China'/
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คำเตือน สิ่งที่ต�องตรวจสอบ สิ่งที่ต�องทำ

สัญญาณเตือนภายนอกจะดังสั้น ๆ ต�อเนื่องกันขณะที่มี
การทำงานของสวิตช�คำสั่ง

ท�านทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในรถยนต�หรือไม�
นำกุญแจอัจฉริยะออกมาจากรถยนต�แล�วป�ดประตูทุกบานให�แน�น
กดสวิตช�คำสั่งในขณะที่ถือกุญแจอัจฉริยะอยู�

สวิตช�กุญแจกลับไปอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK” หรือ
ยัง

บิดสวิตช�กุญแจกลับไปอยู�ที่ตำแหน�ง "LOCK"แล�วป�ดประตูทุกบานให�
แน�น
กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูในขณะที่ถือกุญแจอัจฉริยะอยู�

ประตูทุกบานป�ดแน�นหรือยัง
ป�ดประตูให�แน�น
กดสวิตช�คำสั่งในขณะที่ถือกุญแจอัจฉริยะอยู�

ประตูทุกบานป�ดแน�นแล�วใช�หรือไม� ก�อนที่จะกด
สวิตช�คำสั่ง

ป�ดประตูทุกบานให�แน�นก�อน
กดสวิตช�คำสั่งในขณะที่ถือกุญแจอัจฉริยะอยู�

สัญญาณเตือนภายนอกจะดังสั้น ๆ ต�อเนื่องกันและไฟ
เตือนล็อกกุญแจอัจฉริยะจะกะพริบเป�นสีแดงในขณะที่ป�ด
ประตูด�านคนขับ

สวิตช�กุญแจกลับไปอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK” หรือ
ยัง

บิดสวิตช�กุญแจกลับไปอยู�ที่ตำแหน�ง "LOCK"แล�วป�ดประตูทุกบานให�
แน�น

สัญญาณเตือนภายนอกจะดังสั้น ๆ ต�อเนื่องกันและไฟ
เตือนระบบกุญแจอัจฉริยะจะกะพริบเป�นสีแดงในขณะที่ป�ด
ประตูไม�ว�าบานไหนก็ตาม

ท�านนำกุญแจอัจฉริยะออกมาจากรถยนต�หรือยัง
ตรวจสอบตำแหน�งของกุญแจอัจฉริยะ
ต�องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อใช�งานรถยนต�

สัญญาณเตือนภายในจะดังสั้น ๆ สองครั้ง และไฟเตือน
ล็อกกุญแจอัจฉริยะจะกะพริบเป�นสีแดง

คันเกียร�กลับไปอยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ
ยัง (รุ�นเกียร�ควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง)

เลื่อนคันเกียร�กลับไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�นเกียร�ควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�แบบต�อเนื่อง)

สวิตช�กุญแจกลับไปอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK” หรือ
ยัง

บิดสวิตช�กุญแจกลับไปที่ตำแหน�ง “LOCK”

สัญญาณเตือนภายในจะดังขึ้นสั้น ๆ สี่ครั้งเมื่อเป�ดประตู
ด�านคนขับ

สวิตช�กุญแจกลับไปอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK” หรือ
ยัง

บิดสวิตช�กุญแจกลับไปที่ตำแหน�ง “LOCK”

กุญแจธรรมดาถูกเสียบอยู�ในสวิตช�กุญแจหรือไม� ดึงกุญแจธรรมดาออกจากสวิตช�กุญแจ

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัดกะพริบเป�นสีเขียว แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะยังใช�ได�หรือไม�
เปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะใหม� (โปรดดูที่ “แบตเตอรี่กุญแจ
อัจฉริยะ” (หน�า 8-16))

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะจะเป�นสีแดงเมื่อกดสวิตช�
กุญแจ

ท�านได�พกกุญแจอัจฉริยะอยู�หรือไม�

พกกุญแจอัจฉริยะติดตัว หากไฟเตือนติดขึ้นและค�างอยู�เป�นสีแดง ให�
เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะใหม� (โปรดดูที่ “แบตเตอรี่กุญแจ
อัจฉริยะ” (หน�า 8-16))

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-11

Condition: 'Except for China'/
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3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

GUID-BCB86D73-984D-4A77-BBF1-F00EF055FA6C

รถยนต�ของท�านติดตั้งเอาไว�ด�วยระบบรักษาความปลอดภัย
อย�าง หน่ึง อย�าง ใด หรือ ท้ัง สอง อย�าง ดัง ต�อ ไป น้ี :

. ระบบกันขโมย

. ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงสภาพความปลอดภัยของ
รถยนต�

ระบบกันขโมย
GUID-5EEDC474-30FA-46D3-BA13-09B540214D0B

ระบบกันขโมยจะส�งสัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือน ถ�า
ส�วนใดส�วนหนึ่งของรถยนต�ถูกงัดแงะ

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-4BD7D46D-B67A-48A4-A166-65718EFCD2BF

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะทำงานในขณะที่สวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “LOCK”, “OFF” หรือ “ACC” ซ่ึงเป�นปกติ

วิธีการใช�งานระบบ
GUID-7CA627C2-D2DC-4826-95E7-4B0012A6C9C0

1. บิดสวิตช�กุญแจกลับไปอยู�ที่ตำแหน�ง "LOCK"แล�วป�ด
กระจกหน�าต�างทุกบาน

สามารถใช�งานระบบได� ถึงแม�จะเป�ดหน�าต�างอยู�
2. นำรีโมทคอนโทรลติดตัวออกจากรถไปด�วย

3. ให�แน�ใจว�าฝากระโปรงหน�าป�ด ป�ดประตูทุกบานแล�ว
ล็อกด�วยรีโมทคอนโทรล สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า หรือ
กุญแจธรรมดา (หากล็อกประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านใน
ระบบจะไม�ถูกเป�ดใช�งาน)

4. ให�แน�ใจว�าไฟแสดงระบบกันขโมยสว�างข้ึน ไฟแสดง
ระบบกันขโมยจะสว�างขึ้นเป�นเวลา 30 วินาที แล�วจาก
นั้นจึงกะพริบ ระบบเริ่มทำงานแล�ว

ถ�าในระหว�าง 30 วินาทีนี้ มีการปลดล็อกประตูหรือบิด
สวิตช�กุญแจไปอยู�ที่ ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”
ระบบจะไม�ทำงาน

แม�ผู� ขับข่ีและ/หรือผู�โดยสารจะอยู�ในรถ ระบบจะ
ทำงานเม่ือประตูทุกบานล็อก และสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “LOCK” บิดสวิตช�กุญแจไปที่ ตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON” เพื่อป�ดการทำงานของระบบ

การทำงานของระบบกันขโมย
GUID-D22963EC-34BE-43CC-87D6-722F4DF86D41

ระบบ เ ตือน จะ ให� สัญญาณ การ เตือน ดัง ต�อ ไป นี้ :

. ไฟหน�ากะพริบและแตรดังเป�นจังหวะ

. การเตือนอัตโนมัติจะหยุดลงหลังจากเวลาผ�านไป
ประมาณ 50 วินาที อย�างไรก็ตาม การเตือนจะเกิดขึ้น
อี ก ค รั้ ง ถ� า เ กิ ด ก า ร งั ด แ ง ะ ร ถ ย นต� ขึ้ น อี ก

สัญญาณกันขโมยจะทำงานโดย:

. มีการเป�ดประตูโดยไม�ได�ใช�รีโมทคอนโทรลหรือ
กุญแจธรรมดา

. เป�ดฝากระโปรงหน�า

การหยุดเสียงเตือน
GUID-7FDB3147-1CC7-41F1-8BDD-F1FD7E028A98

. สัญญาณเตือนจะหยุดได�โดยการปลดล็อกประตูด�วย
ปุ�ม “UNLOCK” บน รีโมทคอนโทรลเท�าน้ัน

. การเตือนจะหยุดลงเม่ือบิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

ถ�าระบบไม�ทำงานตามที่อธิบายไว�ด�านบน ให�นำรถ
เข�าตรวจสอบกับศูนย�บริการ NISSAN

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)
GUID-EA0EB5FF-5FE5-4F78-93FD-D7C46CC4ADF5

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 ป�ญหาอาจเกิดจากการรบกวนท่ีมีสาเหตุมา
จาก:

. กุญแจ NATS ดอกอื่น

. เครื่องเก็บค�าผ�านทางอัตโนมัติ

. เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ

. อุปกรณ�ชนิดอื่นที่ส�งสัญญาณคล�ายกัน

สตาร�ทเครื่องยนต�ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. นำ ส่ิง ท่ีอาจรบกวนการทำงานให�ห�างจากกุญแจ
NATS

2. ให� สวิตช� ก ุญแจอยู� ในตำแหน�ง "ON" เป�น เวลา
ประมาณ 5 วินาที

3. บิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง "OFF" หรือ "LOCK"
แล�วรอเป�นเวลาประมาณ 10 วินาที

4. ปฎิบัติขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

5. สตาร�ทเครื่องยนต�

ระบบรักษาความปลอดภัย (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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6. ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำจนกว�าจะไม�มีการรบกวนที่อาจ
เป�นไปได�อีก

ถ�าขั้นตอนน้ีทำให�เครื่องยนต�สตาร�ทติดได� นิสสันแนะนำ
ให�วางกุญแจ NATS ท่ีลงทะเบียนแล�วแยกจากอุปกรณ�
อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-1785D8AA-99A8-495C-BBAA-83A8234D44DD

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยอยู�ที่แผงหน�าป�ด แสดงสถานะของ
NATS

ไฟจะกะพริบเม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ในตำแหน�ง “LOCK”

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงว�าระบบกันขโมยของ
รถยนต�กำลังทำงานอยู�

ถ�า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟแสดงระบบกันขโมยจะสว�าง
ค�าง อย ู� ขณะ ที่ ส วิตช� ก ุญแจ อย ู� ใน ตำแหน�ง "ON"

ถ�าไฟสว�างค�างอยู�และ/หรือเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและ
ซ�อมแซม NATS โดยเร็วที่สุด ให�แน�ใจว�าได�นำกุญแจ
NATS ทุกชุดที่มี ไปยังศูนย�บริการนิส สันเพ่ือ รับ
บริการ

GUID-4515C9A3-EF67-4CB4-BC36-714C9F861641

คำเตือน:

. ฝากระโปรงหน�าต�องป�ดสนิทและล็อกแน�นก�อน
ขับรถ ไม� เช�นนั้น ฝากระโปรงหน�าจะเป�ดปลิว
ออกไปและทำให�เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอหรือควันออกมา
จากห�องเครื่องยนต�เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-13

ฝากระโปรงหน�า

Condition: 'Except for China'/
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3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การเป�ดฝากระโปรงหน�า
GUID-986562AA-4D12-4C57-B2F9-C4CEA5D73562

JVP0229X

1. ดึง คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน�า ① ท่ี อย ู� ใต�
แผงหน�า ป�ด จนกระท่ัง ฝาก ระ โปรง หน�า เด�ง ขึ้น

2. จั บ ก� า น ดึ ง ② ใ ห� อ ย ู� ใ น ต ำ แหน� ง ร ะ ห ว� า ง
ฝากระโปรงหน�าและตะแกรงหน�าหม�อรถ แล�วใช�นิ้ว
ดันก�านไปด�านข�าง

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 เพราะ โลหะ อาจ จะ ร�อน หลัง จาก เพ่ิง ดับ
เครื่องยนต�

การป�ดฝากระโปรงหน�า
GUID-C64D3AB9-466F-4E10-BF64-3FCBD0E889EC

1. ระหว�างที่ค้ำฝากระโปรงหน�าเอาไว� ให�เล่ือนก�านรอง
ฝากระโปรงกลับไปสู�ตำแหน�งดั้งเดิม

2. ค�อยๆ เล่ือนฝากระโปรงหน�าลงให�อยู�ท่ีประมาณ 20
ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 นิ้ว) เหนือล็อกฝากระโปรงหน�า
จากนั้นปล�อยลง

3. ให�แน�ใจว�าล็อกสนิทแล�ว

GUID-4466C43E-54BF-4331-B433-35B837BFC01B

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าได�ป�ดประตูท�ายสนิทแล�วเพ่ือป�องกัน
ประตูท�ายเป�ดออกในขณะขับขี่

. ห�ามขับรถในขณะที่ประตูท�ายยังเป�ดอยู� อาจ
ทำให�ก�าซไอเสียอันตรายลอยเข�าไปในรถยนต�

ข�อควรระวัง:

. ก�อนเป�ดประตูท�าย ให�แน�ใจว�าได�กำจัดหิมะ
น้ำแข็ง หรือฝุ�นซึ่งอาจติดอยู�ที่ประตูท�ายออกไป
หมดแล�ว ถ�าเป�ดประตูท�ายโดยท่ีมีวัตถุใดๆ ติด
อยู� น้ำหนักของวัตถุนั้นๆ อาจทำให�ประตูท�ายป�ด
ลงอย�างกะทันหัน

. ให�แน�ใจว�าได�เป�ดประตูท�ายจนสุด ถ�าไม�ได�เป�ด
ประตูท�ายจนสุด ประตูอาจป�ดลงอย�างกะทันหัน

. โปรดใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษเม่ือเป�ดประตู
ท�ายในขณะที่มีลมพัดแรง ประตูอาจป�ดลงอย�าง
กะทันหันเมื่อเจอลมแรงฉับพลัน

JVP0179X

ประตูท�าย

Condition: 'Except for China'/



(79,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

ข�อควรระวัง:

. มีการติดตั้งก�านยึดประตูท�ายไว� Ⓐ เพื่อรองรับน้ำ
หนักของประตูท�าย เพื่อป�องกันไม�ให�ก�านยึด
เสียหายหรือทำงานผิดปกติ ให�แน�ใจว�าได�สังเกต
คำแนะนำดังต�อไปนี้

— อย�าสอดมือหรือเชือกเข�าไปในก�านยึด Ⓐ
หรือห�ามใช�แรงกระทำใดๆ เข�าทางด�านข�าง
ของก�านยึด

— อย�าติดวัตถุแปลกปลอม เช�น ช้ินพลาสติก
ห รื อ สติ๊ ก เ ก อ ร� เ ข� า กั บ ส� ว น ก� า น Ⓑ

. อย�าป�ดประตูท�ายในขณะที่จับหรือแขวนอะไรเอา
ไว�บนก�านยึด การทำเช�นนั้น อาจทำให�มือหรือ
แขนติดอยู�ในประตูท�าย และส�งผลให�เกิดการ
บาดเจ็บได�

การเป�ดประตูท�าย
GUID-89A37991-4F9F-4D87-AFF3-2F3C92FA88FF

JVP0167X

ในการเป�ดประตูท�าย ให�ปลดล็อกด�วยวิธีใดวิธีหน่ึงดัง
ต� อ ไ ป น้ี ก� อ น จ า ก นั้ น จึ ง ดึ ง มื อ จั บ ป ร ะ ต ู ท� า ย

. กดสวิตช�คำส่ังประตูท�าย① (ถ�ามีติดต้ัง) (โปรดดูท่ี
“ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามี ติด ต้ัง)” (หน�า 3-6))

. กดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)
(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า
3-6))

. กดปุ�ม “UNLOCK” บนรีโมทคอนโทรล (ถ�ามีติดต้ัง)
(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจรีโมท (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 3-
5))

. กดสวิตช� ล็อกประตูไฟฟ�าไปที่ตำแหน�ง UNLOCK

การป�ดประตูท�าย
GUID-FB6E3E9F-814C-4D7F-8BA7-02B4B14EFDE9

ในการป�ดประตูท�าย ให�ป�ดประตูท�ายลงให�แน�น จากน้ัน
ล็ อ ก ป ร ะ ต ู ท� า ย ด� ว ย วิ ธี ใ ด วิ ธี ห น่ึ ง ต� อ ไ ป นี้

. กดสวิตช�คำส่ังประตูท�าย① (ถ�ามีติดต้ัง) (โปรดดูท่ี
“ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามี ติด ต้ัง)” (หน�า 3-6))

. กด ปุ�ม “LOCK” บนกุญแจ อัจฉริยะ (ถ�ามี ติด ต้ัง)
(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า
3-6))

. กดปุ�ม “LOCK” บนรีโมทคอนโทรล (ถ�ามี ติด ต้ัง)
(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจรีโมท (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 3-
5))

. กดสวิตช� ล็อกประต ู ไฟฟ�า ไปที่ ตำแหน�ง LOCK

GUID-3EFD9ACA-7E43-4968-B99F-8E4DBB93D877

คำเตือน:

. น้ำมันเชื้อเพลิงจะติดไฟได�ง�ายมากและจะระเบิด
ได�ภายใต�สภาพบางอย�าง ท�านอาจได�รับบาดเจ็บ
รุนแรงหรือ เป�นแผลไหม�พอง ถ�าใช� งานหรือ
จัดการกับน้ำมันเชื้อเพลิงอย�างไม�ถูกต�อง ดับ
เคร่ืองยนต�และห�ามสูบบุหรี่หรือปล�อยให�มีเปลว
ไฟหรือประกายไฟใกล�กับตัวรถเม่ือเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงทุกครั้ง

. น้ำมันเชื้อเพลิงอาจอยู�ภายใต�แรงดัน หมุนฝาถัง
ไปคร่ึงรอบแล�วรอจนกระท่ังเสียง "ฟู�" หยุดลง
เพื่อป�องกันไม�ให�น้ำมันเชื้อเพลิงพุ�งออกมาและ
ทำให� ได� รับบาด เจ็บ จาก น้ันจึง เป�ดฝาออก

. ให�ใช�แต�ฝาป�ดช�องเติมเช้ือเพลิงแท�ของนิสสัน
เมื่อต�องเปลี่ยน เนื่องจากจะมีวาล�วนิรภัยอยู�ในตัว
เพ่ือให�ระบายน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบควบคุม
มลพิษทำงานได�อย�างถูกต�อง ฝาถังที่ไม�ถูกต�อง
จะทำให�ระบบทำงานผิดพลาดร�ายแรงและอาจ
ทำให�เกิดอันตรายได�

การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-813E6B39-7A1D-4F46-AC7A-2357C4CB9645

SPA2371

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-15

ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition: 'Except for China'/



(80,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

3-16 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

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

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-8DA64FA1-979A-4497-9B3F-7DF9D157DC3E

SPA2337

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเป�นแบบเกลียวล็อก หมุนฝา
ถังช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงทวนเข็มนาฬิกา ① เพื่อเป�ด
ออก หมุนฝาถังตามเข็มนาฬิกา ② จนกระท่ังได�ยินเสียง
เกลียวคลิกมากกว�าสองครั้งหลังจากเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

วางฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงบนตัวยึดฝาป�ด ③
ระหว�างเติมน้ำมัน

ข�อควรระวัง:

ถ�าน้ำมันเช้ือเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให�ล�างออก
ด�วยน้ำเพื่อไม�ให�สีรถเสียหาย

GUID-0D9DCE28-046C-4314-ABE3-2C42A1296E66

SPA2240

คำเตือน:

ห�ามปรับพวงมาลัยขณะขับข่ีเพื่อให�มีสมาธิเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถ

ขณะท่ีดึงคันล็อกขึ้น ① ปรับวงพวงมาลัยข้ึนหรือลง ②
จนได�ตำแหน�งที่ต�องการ

ดึง คันล็อกลงแรง ๆ ③ เพื่อล็อกพวงมาลัย ให� เข�า ท่ี

GUID-091AE50B-9EF4-45AD-AB63-D538E6E58E8C

คำเตือน:

ปรับตำแหน�งของกระจกทั้งหมดก�อนการขับรถ ห�าม
ปรับตำแหน�งกระจกขณะขับข่ีเพ่ือให�คนขับมีสมาธิ
เต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
GUID-C6268E36-A557-46E5-BF2C-5253C1ABEFD1

SPA2343

ในขณะที่จับกระจกมองหลัง ปรับมุมของกระจกจนกระท่ัง
ได�ตำแหน�งที่ต�องการ

SPA2143

ดึงคันปรับ ① เมื่อแสงไฟหน�าของรถที่ขับตามมาข�างหลัง
ส�องรบกวนสายตาของท�านขณะขับรถในเวลากลางคืน

วงพวงมาลัย กระจกต�างๆ

Condition: 'Except for China'/



(81,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพื่อให�มองด�านหลังได�
อย�างชัดเจน

กระจกมองข�าง
GUID-3CE6231D-A79B-4DAF-9DF0-049EF05AE42E

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
GUID-ACE9D4C0-6BCC-496C-9C19-C845DE5EB3CD

แบบใช�สวิตช�ปรับ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA2214

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง "ACC" หรือ "ON"

1. เลื่อนสวิตช�เพื่อเลือกกระจกขวา ① หรือ ซ�าย ②
2. ปรับกระจกแต�ละข�างจนกระท่ังได�ตำแหน�งท่ีต�องการ
③

การพับกระจก
GUID-096773D6-D58B-49D5-AB2F-CAB38EBB53BB

SPA1829

พับกระจกมองข�างลง โดยดัน ไปด�านหลังของ ตัว รถ

กระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-D2369374-9E72-47D6-B4EA-994C68733A0F

SIC3869

สำหรับการเป�ดกระจกแต�งหน�า ให�ดึงแผ�นบังแดดลงมา
แล�วดึงฝาป�ดกระจกขึ้น

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-17

Condition: 'Except for China'/



(82,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

3-18 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

GUID-982FD6C6-DE5C-4C20-B9D2-9F9F9618166F

คำเตือน:

. ห�ามขับขี่รถยนต�ในขณะที่ยังเข�าเบรกมือไว�อยู�
เนื่องจาก เบรกจะ มีความร�อนสูง และทำงาน
ผิด ปกติ และ อาจ ทำให� เกิด อ ุ บัติ เหต ุ ได�

. ห�ามปลดเบรกมือขณะที่คนขับอยู�นอกรถ ถ�ารถ
ไหล จะไม�สามารถเหยียบแป�นเบรกและจะทำให�
เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามใช�เกียร�แทนเบรกมือ เมื่อจอดรถ ให�แน�ใจว�า
เข�าเบรกมือแน�นแล�ว

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอ่ืนอยู�ในรถแต�ลำพัง เน่ืองจากอาจไป
ปลดเบรกมือโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�ซ่ึงอาจทำให�
เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงได�โดยไม�ตั้งใจ

แบบก�านดึง
GUID-639CBE18-8A1C-41A5-A393-412D938DF6F1

SPA2110

เพื่อใช�งานเบรกมือ ให�ดึงก�านเบรกมือขึ้น ①

สำหรับการปลดเบรกมือ ให�เหยียบแป�นเบรกเท�าค�างไว�
อย�างมั่นคง ดึงก�านเบรกมือขึ้นเล็กน�อย แล�วกดปุ�ม ② และ
เลื่อนก�านเบรกมือลงให�สุด ③

ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกดับลงแล�ว

เบรกมือ

Condition: 'Except for China'/



(83,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

4 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .................................................... 4-2
ช�องลม .................................................................................. 4-2
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Condition: 'Except for China'/



(84,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

4-2 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

GUID-4B4C0C08-D6E6-40C6-8D28-47ACE624E13D

คำเตือน:

. ไม�ควรปรับปุ�มควบคุมระบบปรับอากาศ หรือ
ระบบเครื่องเสียงขณะขับรถ เพื่อให�มีสมาธิเต็มที่
ในการควบคุมรถ

. ถ�าพบว�ามีสิ่งแปลกปลอมเข�ามาในอุปกรณ�ระบบ
มีน้ำเข�าระบบหรือมีควันหรือไอออกมาจากระบบ
หรือพบการทำงานที่ผิดปกติใด ๆ ให�หยุดการใช�
ระบบนั้นทันที และติดต�อศูนย�บริการนิสสันที่ใกล�
ที่สุด หากไม�ใส�ใจกับสภาพที่กล�าวมาอาจทำให�
เ กิ ด อ ุ บั ติ เ หต ุ ไฟ ไหม� ห รื อ ไฟ ช็ อต ได�

. ห�ามถอดประกอบหรือดัดแปลงระบบ หากทำเช�น
นั้น อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม� หรือไฟช็อต
ได�

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�งานระบบเมื่อเครื่องยนต�ไม�ได�ทำงานเป�นเวลา
นาน เพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

GUID-F22F0629-CE6B-4A1E-9474-FFCDDF2B6127

ช�องลมกลาง
GUID-74A849A5-CBBD-455B-BDC3-6951D9EA300C

JVH0559X

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อนปุ�ม
ตรงกลาง (ข้ึน/ลง, ซ�าย/ขวา) จนกระท่ังได�ตำแหน�งที่
ต�องการ

ช�องลมข�าง
GUID-284CD9EB-DF49-4138-9827-C9ADC67017C9

SAA1596

ปรับทิศทางลมท่ีออกจากช�องลมโดยเป�ด① และหมุน ②
ดังที่แสดงในภาพ

ช�องลมหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-B3874A8F-D1AF-4216-AE61-B6EF7C7F3B16

SAA1717

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อนปุ�ม
ตรงกลาง (ข้ึน/ลง, ซ�าย/ขวา) จนกระท่ังได�ตำแหน�งที่
ต�องการ

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ช�องลม

Condition: 'Except for China'/
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GUID-3C1B83FB-05B9-4533-9AA8-E03CE2FBFBFB

คำเตือน:

. ตัวทำความ เย็นจะทำงานต�อ เมื่อ เคร่ืองยนต�
ทำงานอยู�เท�านั้น

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอื่นไว�ในรถแต�ลำพัง ไม�ควรปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจ
ไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บ
โดยไม�ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม�มีการระบายอากาศจะสูง จน
อาจ เกิด อันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว� ได�

. ห�ามใช�โหมดหมุนเวียนอากาศเป�นระยะเวลานาน
เน่ืองจากจะทำให�อากาศภายในรถไม�บริสุทธิ์
และทำให�กระจกเป�นฝ�า

. ห�ามปรับตัวควบคุมความเย็นขณะขับขี่เพื่อให�คน
ขับ มี สมาธิ เต็ม ที่ ใน การ บัง คับ ควบค ุม รถ

ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” พัดลมจะทำงานได�
แม�ว�าจะดับเครื่องยนต�ไปแล�วก็ตาม

หมายเหตุ:
. กล่ินไม�พึงประสงค�จากภายในและภายนอกรถ

สามารถก�อตัวในหน�วยทำความเย็นได� กลิ่น
สามารถเข�าสู�ห�องโดยสารได� ผ�านทางช�องลม

. เมื่อจอดรถ ต้ังการควบคุมระบบทำความเย็นให�
ป�ดการหมุนเวียนอากาศภายใน เพ่ือให�อากาศ
ภายนอกไหลเข�าสู�ห�องโดยสาร ซ่ึงจะช�วยลด
กลิ่นภายในรถได�

JVH0543X

1. ตัวปรับการไหลเวียนอากาศ (การหมุนเวียนอากาศ
ภายนอก “ ”/การหมุนเวียนอากาศภายใน
“ ”)

2. ปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลม
3. ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
4. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ

เม่ือต�องการป�ดตัวทำความเย็น ให�หมุนปุ�มหมุนควบคุม
ความเร็ ว พัดลม “ ” ไป ท่ี ตำแหน� ง “0” (of f )

การควบคุม
GUID-52EAD781-90B4-42C9-854B-1658465C6B06

การหมุนเวียนอากาศภายนอก
GUID-52B757C3-3FA7-42D3-B870-42E7701050C5

เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ตำแหน�ง “ ”
อากาศ จาก ภายนอก จะ ไหล เวียน เข�า มา ใน รถยนต�

การหมุนเวียนอากาศภายใน
GUID-B8F9411D-10AE-4813-A049-D1DB74BC139D

เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปท่ีตำแหน�ง “ ”
อากาศจะไหลเวียนอยู�ภายในรถยนต�

การควบคุมทิศทางลม
GUID-93E24116-A629-4017-AD3B-1A111E7A08C8

หมุนปุ�มควบคุมทิศทางลม เพื่อเปลี่ยนช�องที่ลมออก

— ลมออกจากช�องลมตรงกลางและด�านข�าง

— ลมออกจากช�องลมตรงกลาง ด�านข�าง และที่
เท�า

— ลมออกจากช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-3

ตัวทำความเย็น

Condition: 'Except for China'/
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4-4 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การควบคุมความเร็วพัดลม
GUID-8D5085CD-48EB-454F-992C-1161FA55758A

หมุนปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็มนาฬิกา
เพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมุนปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็มนาฬิกา
เพื่อลดความเร็วพัดลม

การควบคุมอุณหภูมิ
GUID-0FB8892E-625A-48B2-B64B-D2332FC7DC70

หมุนปุ�มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต�องการ

การระบายอากาศ
GUID-A5E7960C-A79E-44C9-9B3D-B3507DFC4527

การ ระบาย อากาศ จะ ทำงาน เ ม่ือ ปฏิบัติ ดัง ต�อ ไป นี้

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งค�า "OFF"

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลมเพ่ือต้ังความเร็ว
ของพัดลมตามต�องการ

การทำความเย็น
GUID-A3A86D97-E5C1-4C0C-A9EF-49A7303D7835

ควรใช�งานตัวทำความเย็นอย�างน�อยเดือนละ 10 นาที เพื่อ
ช�วยป�องกันฟ�งก�ชั่นการทำความเย็นมิให�เสียหายเนื่องจาก
ขาดการหล�อลื่น

1. หมุน ปุ�มหมุนควบคุม ทิศทางลมไปยังตำแหน�งที่
ต�องการ

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

อาจมีไอออกมาจากช�องลมเมื่ออากาศภายในร�อนชื้น ขณะ
ที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�าเกิด
การทำงานผิดปกติ

เมื่อต�องการป�ดฟ�งก�ชั่นการทำความเย็น ให�หมุนปุ�มควบคุม
อุณหภูมิไปยังตำแหน�ง “OFF”

การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
GUID-74461D44-21CD-41BE-974D-89C4580761D3

คำเตือน:

ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร�อัดอยู�ภายใต�แรงดัน
สูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให� เกิดการบาดเจ็บ การซ�อม
บำรุงเคร่ืองปรับอากาศใดๆ ควรดำเนินการโดยช�าง
ผ ู� เ ช่ี ย วชาญ และ ใช� เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ เ หมา ะ สม

ระบบปรับอากาศในรถของท�านมีน้ำยาแอร�ที่ได�รับ
การออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล�อม

น้ำยาแอร�น้ีจะไม�ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย�างไรก็ตาม สารน้ีอาจส�งผลกระทบเล็กน�อยต�อสภาวะ
โลกร�อน

เม่ือซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 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�ระบบปรับอากาศ
โ ด ย เ ป� น มิ ต ร ต� อ ส่ิ ง แ ว ด ล� อ ม ข อ ง ท� า น ไ ด�

GUID-B5EBEB98-D7F5-4655-BBEE-02322B673B51

ข�อควรระวังในการใช�เครื่องเสียง
GUID-1D73BA63-D8F9-48F4-91A9-EDE658722FC1

คำเตือน:

ห�ามปรับระบบเคร่ืองเสียงขณะขับขี่ เพื่อให�คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

เครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก� (CD)
GUID-CF4D672A-2CD8-4B67-AA1C-C9EBB3291BC4

. ในวันที่ อากาศหนาว หรือ ฝนตก เครื่อง เล�นอาจ
ทำงานผิดพลาด เนื่องจากความชื้น ถ�าเกิดอาการ
ดังกล�าว ให�นำแผ�น CD ออกจากเครื่องเล�น CD แล�ว
ทำการไล�ความชื้นหรือระบายอากาศในเครื่องให�ทั่ว

. เครื่องเล�นอาจเล�นกระตุกขณะขับรถบนถนนขรุขระ

. บางครั้งเครื่องเล�น CD อาจไม�ทำงาน ถ�าอุณหภูมิใน
ห�อง โดยสารสูงมาก ให� ลดอุณหภูมิ ก�อนใช� งาน

. ห�ามวางแผ�น CD ให�โดนแสงแดดโดยตรง

. แผ�น CD ท่ีมีคุณภาพต่ำ สกปรก เป�นรอยขีดข�วน มี
รอยนิ้วมือ หรือเป�นรูเล็กๆ จะไม�สามารถใช�งานได�

. แผ�น CD ต�อไปนี้อาจจะไม�สามารถใช�งานกับเครื่อง
เล�นนี้ได�
— แผ�นดิสก�แบบควบคุมการทำสำเนา (CCCD)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกได� (CD-R)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกซ้ำได� (CD-RW)

ระบบเครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(87,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

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 cm (3.1 in)
— แผ�นดิสก�ที่ไม�กลม
— แผ�นดิสก�ที่มีฉลากกระดาษติดอยู�
— แผ�นดิสก�ที่งอ, เป�นรอยขีดข�วน หรือมีขอบที่

ผิดปกติ

วิทยุ
GUID-E59FF5B9-AC06-4969-818C-0650F13F2808

. ความแรงของสัญญาณ ระยะห�างจากเครื่องส�งวิทยุ
สิ่งก�อสร�าง สะพาน ภูเขา และการรบกวนภายนอก จะ
มีผลต�อการรับสัญญาณวิทยุ การเปลี่ยนแปลงอย�างไม�
ต�อเน่ืองของคุณภาพการรับสัญญาณมักเกิดจากส่ิง
รบกวนภายนอกเหล�านี้

. การใช�โทรศัพท�เคลื่อนที่ใน หรือใกล�กับรถยนต�อาจมี
ผลต�อคุณภาพการรับสัญญาณวิทยุ

เสาอากาศ
GUID-6B9F4C9D-14FC-49F6-B723-C7A8E8BB91C7

ให�ปรับองศาของเสาอากาศเพ่ือการรับสัญญาณที่ดีท่ีสุด

การถอดเสาอากาศ
GUID-0380359B-55E0-4263-81EE-4EB94D956B8B

JVH0560X

สามารถถอดเสาอากาศออกได� ถ�าจำเป�น

จับฐานของเสาอากาศ และถอดออกโดยหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา

เพ่ือติดต้ังเสาอากาศ ให�หมุนเสาอากาศตามเข็มนาฬิกา
และขันให�แน�น

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-5

Condition: 'Except for China'/
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4-6 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�าพับเสาอากาศลงก�อนจะขับรถยนต�
เข�าไปในโรงรถที่หลังคาต่ำ

. ให�แน�ใจว�าได�ถอดเสาอากาศก�อนการใช�งาน
ระบบล�างรถอัตโนมัติ

GUID-C38018BA-85C7-4DDA-873D-8425DDC163D0

เม่ือติดต้ังโทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB ไว�ในรถของ
ท�าน ให�แน�ใจว�าดูข�อควรระวังดังต�อไปน้ีแล�ว มิเช�นนั้น
อุปกรณ� ท่ี ติด ต้ังเพิ่ม เข�าไปอาจส�งผลต�อระบบควบคุม
เครื่องยนต�และอุปกรณ�อิเล็คทรอนิกส�อื่น ๆ

ข�อควรระวัง:

. เก็บ เสา อากาศ ให� ห� าง จาก โม ด ุล ควบค ุม
อิ เ ล็ก ทรอ นิก ให� มาก ที่ ส ุด เท� า ที่ จะ ทำได�

. ให�เสาอากาศอยู�ห�างจากระบบควบคุมอิเล็คทรอ
นิกส�อย�างน�อย 20 ซม. (8 นิ้ว) ห�ามวางสาย
เ ส า อ า ก าศ ไ ว� ข�� า ง ๆ ส าย ไฟ ท ุ ก ชนิ ด

. ปรับอัตราส�วนคลื่นนิ่งของเสาอากาศตามที่ผู�ผลิต
แนะนำ

. เชื่อมต�อสายกราวด�จากตัว วิทยุ เข�ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB

Condition: 'Except for China'/
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5 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่
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5-2 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-E347DC32-3539-4A89-AA1D-D89EAA92B578

ในระหว�าง 1,600 กม. (1,000 ไมล�) แรก ให�ทำตาม
คำแนะนำเหล�าน้ี เพ่ือให�เครื่องยนต�มีประสิทธิภาพสูงสุด
และให�แน�ใจว�ารถของท�านจะประหยัดและเชื่อถือได�ใน
อนาคต ไม� เช� น น้ัน จะ ทำให� อาย ุ การ ใช� งาน และ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต�ลดลง

. ไม�ควรขับรถด�วยความเร็วคงที่เป�นระยะเวลานานไม�ว�า
จะเร็วหรือช�า

. อย�าให�เครื่องยนต�ทำงานเกิน 4,000 รอบ/นาที

. ไม�ควรเร�งเครื่องยนต�จนถึงความเร็วรอบสูงสุดในแต�ละ
เกียร�

. ไม�ควรออกตัวอย�างรวดเร็ว

. ไม�ควรเหยียบเบรกรุนแรงเท�าที่จะทำได�

GUID-AAA87CA6-B326-444B-B56C-6D5F0D198606

คำเตือน:

ลักษณะการขับเคล่ือนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย�าง
เห็นได�ชัด ถ�ามีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและ
การกระจายน้ำหนัก รวมทั้งอุปกรณ�เสริม (ข�อต�อรถ
พ�วง แร็คหลังคา ฯลฯ) ท�านต�องปรับเปล่ียนรูปแบบ
ของการขับและความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม โดย
เฉพาะเมื่อบรรทุกของหนัก จำเป�นต�องลดความเร็วลง
ให�เพียงพอ

. ให�แน�ใจว�าบริเวณรอบรถไม�มีสิ่งกีดขวาง

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด�วยตาเปล�า วัด
และตรวจสอบว�าแรง ดันลมยางเหมาะสมหรือไม�

. ตรวจสอบว�ากระจกหน�าต�างทุกบานและไฟทุกดวง
สะอาด

. ปรับตำแหน�งเบาะนั่งและที่พิงศีรษะ

. ปรับตำแหน�งกระจกมองหลังและกระจกมองข�าง

. คาดเข็มขัด นิรภัยทั้งคนขับและผู� โดยสารทั้งหมด

. ตรวจสอบว�าประตูทุกบานป�ด

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต�างๆ เมื่อบิดสวิตช�
กุญแจไปยังในตำแหน�ง “ON”

. สิ่งที่ต�องบำรุงรักษาในหมวดที่ “8 การซ�อมบำรุงและ
การดูแลรักษาด�วยตนเอง” ควรทำการตรวจสอบเป�น
ระยะ

GUID-D98C1EAA-2799-4189-8EA8-5EF1FB7FDCF8

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอื่นไว�ในรถแต�ลำพัง ไม�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�

. เพื่อป�องกันสัมภาระหรือหีบห�อจากการเลื่อนไป
ข�างหน�าในระหว�างการเบรก ห�ามวางกองสิ่งของ
ใดๆ ในห�องเก็บสัมภาระให�สูงกว�าพนักพิงหลัง

หมายเหตุ:

ในช�วงสองถึงสามเดือนแรกหลังจากซ้ือรถยนต�ใหม�
หากท�านได�กล่ินฉุนของสารประกอบอินทรีย�ระเหย
ง�าย (VOCs) ภายในรถยนต� ให�ระบายอากาศภายใน
ห�องโดยสารอย�างทั่วถึง เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน
ก�อนเข�าหรือขณะอยู�ในรถ นอกจากนี้ เมื่ออุณหภูมิใน
ห�องโดยสารสูงขึ้น หรือเมื่อจอดรถไว�กลางแดดจัดสัก
ระยะ หนึ่ ง ให� ป�ด โหมด หม ุนเ วียน อากาศ ของ
เครื่องปรับอากาศ และ/หรือเป�ดกระจกหน�าต�างเพ่ือ
ให�อากาศบริสุทธิ์เข�าไปในห�องโดยสาร

ระยะรันอิน ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และ
ขับขี่
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ก�าซไอเสีย (คาร�บอนมอนนอกไซด�)
GUID-873D6187-D807-473B-9DC2-5628CCDD5088

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
กระจกหน�าต�างทุกบานจนสุด และนำรถเข�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�าติดตั้งอุปกรณ�เสริมตัวถังหรืออุปกรณ�อ่ืนเพิ่ม
เติม เพื่อกิจกรรมสันทนาการหรือใช�งานด�านอื่นๆ
ให�ทำตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อป�องกันไม�ให�
คาร�บอนมอนนอกไซด�ไหลเข�ามาในรถ (เคร่ือง
ใช�ไฟฟ�าในรถเพื่อสันทนาการ เช�น เตาอบ ตู�เย็น
ฮีตเตอร� ฯลฯ จะสร�างคาร�บอนมอนนอกไซด�
ด�วย)

. ควรให�ช�างผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

— รถของท�านถูกยกขึ้นในขณะที่เข�ารับ
การบริการ

— ท�านสงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในห�องโดยสาร

— ท�านได�ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลง
ไป

— ท�านได�รับอุบัติเหตุที่ทำให�ระบบไอเสีย ใต�
ท� อ ง รถ ห รือ ด� าน หลั ง ของ รถ ได� รั บ
ความเสียหาย

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
GUID-7EC6984A-9FDD-4A93-890F-D06311BA43ED

คำเตือน:

. ก�าซไอเสียและระบบไอเสียจะร�อนมาก ให�คน
สัตว� หรือวัตถุไวไฟอยู�ห�างจากส�วนประกอบของ
ระบบไอเสีย

. ห�ามหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น หญ�าแห�ง
เศษกระดาษ หรือเศษผ�า เนื่องจากอาจติดไฟและ
ทำให�ไฟไหม�ได�

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง เป�นอุปกรณ�ควบคุมมลพิษ
ท่ีติดต้ังในระบบไอเสีย ก�าซไอเสียในเครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทางจะถูกเผาไหม�ที่อุณหภูมิสูง เพื่อช�วยลดสาร
พิษ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันเบนซินที่ มีสารตะก่ัว( โปรดดูที่
(“น้ำมันเชื้อ เพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณ
ความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2)) เขม�าสะสมจาก

น้ำมันที่มีสารตะกั่วจะทำให�ประสิทธิภาพการลด
สารพิษของเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางลดลง
อย�างมาก และ/หรือ ทำให�เครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทางเสียหายได�

. ปรับต้ังเครื่องยนต�อยู�เสมอ การทำงานผิดพลาด
ในระบบจุดระเบิด ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ
ระบบไฟฟ�าจะทำให�มีน้ำมันเชื้อเพลิงส�วนเกิน
ไหลเข�าไปในเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง
ทำให�เครื่องร�อนจัด ห�ามขับรถต�อ ถ�าเครื่องยนต�
จุดระเบิดไม�ครบสูบ สูญเสียกำลังอย�างเห็นได�ชัด
หรือมีสภาวะทำงานที่ผิดปกติอ่ืนๆ นำรถเข�ารับ
การตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

. 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
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5-4 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-144E61B0-CE05-46C0-8DB1-78443986FAB7

การขับรถให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเป�นส่ิงจำเป�น
สำหรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายของท�าน คน
ขับควรจะรู� วิธี ขับขี่ ในสภาพแวดล�อมต�างๆ ได�ดี ท่ีสุด

ช�วงสตาร�ทขณะเครื่องเย็น
GUID-CD3B9F2C-A1B0-4FC1-BBE4-D2D3B7C3702E

เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่เครื่องเย็น เครื่องยนต�จะใช�
ความเร็วรอบท่ีสูงกว�าปกติในช�วงอุ�นเครื่อง ทำให�ต�องใช�
ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

น้ำหนักบรรทุก
GUID-7C84BDCE-C321-4186-A8CD-26183EA50676

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ� อ่ืน (อุปกรณ�ข�อต�อพ�วง ที่ รองรับสัมภาระบน
หลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคลื่อนของรถอย�าง
เห็นได�ชัด ท�านต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและ
ความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ
GUID-BCBC91A5-647F-4200-8C00-77B1FFFBF073

. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล� รถคันข�างหน�ามาก เกินไป

เม่ือมีน้ำนองบนพ้ืน ถนนที่มีแอ�งน้ำ ธารน้ำเล็กๆ ฯลฯ ให�
ลดความเร็วเพื่อป�องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให�รถลื่นไถล
และไม�สามารถบังคับควบคุมได� ถ�าใช�ยางที่สึกหรอมากจะ
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด�วย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
GUID-3FAFB270-02ED-43DB-9B1F-C09FE08514E7

. ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง

. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล� รถคันข�างหน�ามาก เกินไป

GUID-432BC856-8338-4244-8BD6-33E1860BD18E

คำเตือน:

ห�ามดึงกุญแจออกหรือบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง
“LOCK” ขณะขับรถ พวงมาลัยจะล็อกและไม�สามารถ
บั ง คับ ควบค ุม รถ ได� ซึ่ ง อาจ ทำให� รถ ได� รับ
ความ เสียหายหรือผู� โดยสารได� รับการบาด เจ็บ
ร�ายแรง

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-C58972F3-02DF-474D-9565-8FE5EE3C48BC

SSD0435

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

การดูแลรักษารถยนต�ในขณะขับขี่ สวิตช�กุญแจ

Condition: 'Except for China'/
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พวงมาลัยล็อกอยู� จะไม�สามารถใช�งานได� ให�
ชาร�จแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด (โปรดดูที่ “การพ�วง
สตาร�ท” (หน�า 6-6))

ระยะการใช�งาน
GUID-181D6294-771D-4EDC-9663-365AD52A8267

SSD0436

ฟ�งก�ชั่นกุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช�สตาร�ทเครื่องยนต�ได�
เม่ือกุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในระยะการทำงานท่ีกำหนด
เท�านั้น 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
เก็บของ หรือช�องใส�ของท่ีประตู กุญแจอัจฉริยะอาจ
ไม�ทำงาน

. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะใกล�ประตูหรือกระจกหน�าต�าง
ด� าน นอก รถ ก ุญแจ อั จฉ ริย ะ อาจ จะ ทำงาน

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT)

GUID-92E1C9AC-BCEA-469F-B5D2-3CE88B649FB7

SSD0392

(รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

SSD0437A

(รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)
ล็อกสวิตช�กุญแจได� รับการออกแบบเพื่อไม�ให�บิดสวิตช�
กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�จนกว�าจะเลื่อนคันเกียร�
ไป ท่ีตำแหน�ง “P” (จอด) เมื่อ บิดสวิตช� ก ุญแจไป ยัง
ตำแหน�ง “LOCK” เพื่อดึงกุญแจออกจากสวิตช�กุญแจ ให�
แ น� ใ จ ว� า คั น เ กี ย ร� อ ย ู� ใ น ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

เมื่อไม�สามารถบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�:

ไฟเตือนล็อกกุญแจอัจฉริยะจะกะพริบบนมาตรวัด และ
เสียงเตือนกุญแจจะดังขึ้น

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

2. ค�อยๆ บิด สวิตช� ก ุญแจ ไป ทาง ตำแหน�ง “ON”

3. บิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “LOCK”

4. ดึงกุญแจออก ถ�ากุญแจยังเสียบอยู�ในสวิตช�กุญแจ

ถ�าบิดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “LOCK” คันเกียร�จะไม�
สามารถเลื่อนออกจากตำแหน�ง “P” (จอด) ได� คันเกียร�จะ
เลื่อนได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” และเหยียบ
แป�นเบรกไว�

ตำแหน�ง “OFF” ① จะอยู�ระหว�างตำแหน�ง “LOCK” กับ
ตำแหน�ง “ACC” แต�จะไม�มีการทำอักษรไว�บนสวิตช�กุญแจ

เกียร�ธรรมดา (MT)
GUID-333B7A79-D98F-4DEA-BB28-48FD1E64B892

SSD0503

(รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-5
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5-6 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

SSD0764

(รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)
สวิตช�กุญแจมีอุปกรณ�ท่ีช�วยไม�ให�ดึงกุญแจออกมาโดย
บังเอิญขณะที่ขับขี่

จะสามารถ ดึงกุญแจออกได� เม่ือสวิตช� ก ุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “LOCK” เท�านั้น

รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-D3ABB53C-602D-4FC9-9FC0-51BD45A99B9D

เพ่ือบิดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “LOCK” จากตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON” ให�บิดกุญแจไปท่ีตำแหน�ง “OFF” ดัน
ก ุญแจ เข� าไป แล� ว จึง บิด ไป ที่ ตำแหน� ง “LOCK”

ตำแหน�ง “OFF” ① อยู� ระหว�างตำแหน�ง “LOCK” กับ
ตำแหน�ง “ACC” แต�จะไม�มีการทำอักษรไว�บนสวิตช�กุญแจ

รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-9A4DAB75-EC47-455A-B8B3-DF17260342BC

เพ่ือบิดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “LOCK” จากตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON” ให�บิดกุญแจไปท่ีตำแหน�ง “OFF” กด
ปุ�มปลด PUSH ② แล�วจึงบิดกุญแจไปที่ตำแหน�ง “LOCK”

ตำแหน�ง “OFF” ① อยู� ระหว�างตำแหน�ง “LOCK” กับ
ตำแหน�ง “ACC” แต�จะไม�มีการทำอักษรไว�บนสวิตช�กุญแจ

. ไฟเตือนล็อกกุญแจอัจฉริยะ จะกะพริบและเสียง
เตือนจะดังขึ้น เมื่อสวิตช�กุญแจไม�ถูกบิดไปที่ตำแหน�ง

"LOCK" จนสุดโดยไม�กดปุ�มปลด PUSH ② สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของไฟเตือน
ล็อกกุญแจอัจฉริยะ โปรดดูท่ี “ไฟเตือนล็อกกุญแจ
อัจฉริยะ (ถ�าติดตั้ง)” (หน�า 2-10)

. เม่ือใช�งานกุญแจธรรมดา จะต�องกดปุ�มปลดกุญแจ
PUSH เพื่อบิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง "LOCK" แต�
ไฟเตือนล็อกกุญแจอัจฉริยะ จะไม�กะพริบและ
จะไม�มีเสียงเตือน

ล็อกพวงมาลัย
GUID-6718FBEA-144C-4D99-8227-83236E1B6C3E

การล็อกพวงมาลัย
GUID-AEF8723B-BE24-4739-94A7-CCE2D3B6DA94

1. บิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “LOCK”

2. ดึงกุญแจออก ถ�ากุญแจยังเสียบอยู�ในสวิตช�กุญแจ

3. หมุนพวงมาลัยตามเข็มนาฬิกาไป 1/6 รอบจาก
ตำแหน�งล�อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
GUID-4979D9BA-7F5C-4550-A090-AFF53DF9B789

1. เสียบกุญแจลงในสวิตช�กุญแจ ถ�าจำเป�น

2. ค�อยๆ บิดสวิตช�กุญแจพร�อมกับหมุนพวงมาลัยไปทาง
ขวาและทางซ�ายเล็กน�อย

ตำแหน�งกุญแจ
GUID-0EE2341E-6B04-4032-8706-41F79629EE18

LOCK (0)
GUID-14B08EAB-7C9D-4A31-9967-42ABE8943644

กุญแจสตาร�ทจะสามารถ ดึงออกได� เฉพาะ เม่ืออยู� ใน
ตำแหน�งนี้

ล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได�เฉพาะเมื่ออยู�ในตำแหน�ง
นี้

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

PUSH OFF -
ล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได�เฉพาะเมื่ออยู�ใน
ตำแหน�งนี้เท�านั้น

PUSH ON -
สวิตช�กุญแจจะปลดล็อกขณะที่พกกุญแจอัจฉริยะ
เอาไว�

OFF (1)
GUID-3317441F-1097-4C2C-B4C6-AA2FAB899D6B

เครื่องยนต�จะดับแต�พวงมาลัยจะไม�ล็อก

ACC (2)
GUID-3E8110C3-BAA3-446A-9C49-40F20B8430B1

อุปกรณ� ไฟฟ�าจะทำงานได� โดยไม�สตาร�ท เครื่องยนต�

ON (3)
GUID-1FB8E680-5182-4555-A941-2F557B9D2FCF

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�โดยไม�
สตาร�ทเครื่องยนต�

START (4)
GUID-8AA56892-4C6B-4127-8ED2-A5F4BA8C610A

มอเตอร�สตาร�ทจะทำงานและเครื่องยนต�จะสตาร�ทติด เมื่อ
ปล�อยสวิตช�กุญแจจะคืนกลับไปยังตำแหน�ง “ON” โดย
อัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:

เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ให�ปล�อยสวิตช�กุญแจทันที
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GUID-0F1D1168-79A4-4BF4-984A-093C218E7121

1. เข�าเบรกมือ

2. รุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT):
เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว�าง)

มอเตอร�สตาร�ทได� รับการออกแบบให�ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�องเท�านั้น

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
“N” (ว�าง) และเหยียบแป�นคลัตช�และแป�นเบรกให�ติด
พื้นขณะที่สตาร�ทเครื่องยนต�

ระบบกุญแจอัจฉริยะ ค�อยๆ กดสวิตช�กุญแจไปยัง
ตำแหน�ง "ON" สามารถบิดสวิตช�กุญแจได� เม่ือไฟ
เตือนระบบสวิตช�กุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัดสว�างขึ้น
เป�นสีเขียว

ต�องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเม่ือใช�งานสวิตช�
กุญแจ

ถ�าไฟเตือนล็อกกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัดกะพริบเป�น
สีแดง และเสียงเตือนภายในดังป��บสั้นๆ ให�แน�ใจว�าคัน
เกียร�อยู�ในตำแหน�ง "P" (จอด) และสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง "LOCK"

ไฟเตือนล็อกกุญแจอัจฉริยะท่ีกะพริบสีแดงจะดับเมื่อ
ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้
. ให� สวิตช� ก ุญแจ กลับ ไปที่ ตำแหน�ง “LOCK”
. บิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ACC”

ถ�าเสียงป��บดังขึ้นต�อเน่ือง 4 ครั้ง ให�ตรวจสอบดังนี้
. สวิตช� ก ุญแจกลับ ไปอยู� ท่ี ตำแหน�ง “LOCK”
. กุญแจธรรมดาไม� ได� เสียบอยู� ในสวิตช� ก ุญแจ

เสียงเตือนภายในจะหยุดถ�าปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดดัง
ต�อไปนี้

. ให� สวิตช� ก ุญแจ กลับ ไปที่ ตำแหน�ง “LOCK”

. ดึงกุญแจธรรมดาออกจากสวิตช�กุญแจ

. ป�ดประตู
3. สตาร�ทเครื่องยนต�โดยไม�เหยียบคันเร�ง และบิดสวิตช�

กุญแจไปยังตำแหน�ง “START”

4. ปล�อยสวิตช�กุญแจทันทีเมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก
. 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�ทติด

. 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
เคร่ืองยนต� 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:

. ห�ามสตาร�ทเครื่องยนต�แช�นานเกินกว�า 15 วินาที
ต�อครั้ง ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ดับสวิตช�
ก ุญแจ แล� ว รอ 10 วินา ที ก�อน จะ สตาร�ท
เคร่ืองยนต� อีกคร้ังหน่ึง 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�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-7

การสตาร�ทเครื่องยนต�
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5-8 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-D4DE0F7A-33B7-4291-9F10-42BFD314EE15

การขับขี่ด�วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT)

GUID-DBF4CC05-33B8-4391-A0AE-005122802BFB

ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง (CVT) ในรถ
ของท�านจะควบคุมด�วยอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือสร�างกำลัง
สูงสุดและทำงานได�อย�างราบรื่น

วิธีการที่แนะนำในการใช�เกียร�อัตโนมัติจะแสดงอยู�ในหน�านี้
ให�ทำตามวิธีการ เหล�านี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและ
ความเพลิดเพลินในการขับขี่

คำเตือน:

ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเมื่ออยู�บนถนนที่ลื่น อาจ
ทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

ข�อควรระวัง:

. ความเร็วรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต�ขณะเย็นจะ
สูง ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะ
เข�าเกียร�เดินหน�าหรือถอยหลังในช�วงอุ�นเคร่ือง

. หลีกเลี่ยงการเร�งเคร่ืองยนต�ขณะที่รถยนต�หยุด
เนื่องจากอาจทำให�รถเคล่ือนที่โดยไม�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 เนื่องจากจะ
ทำให�ระบบเกียร�เสียหายมาก

. สตาร�ทเครื่องยนต�โดยที่เกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P”
(จอด) หรือในตำหน�ง “N” (ว�าง) เคร่ืองยนต�จะ

ไม�สตาร�ทในตำแหน�งอ่ืน แต�ถ�าสตาร�ทได� ให�นำ
รถ เข�า รับการตรวจสอบที่ ศ ูนย�บริการ นิสสัน

. เลื่อนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และเข�า
เบรกมือ เมื่อจอดรถนานเกินกว�าการจอดรอปกติ

. ต�องให� เคร่ืองยนต�ทำงานที่ รอบเดินเบา ขณะ
เปลี่ยน เกียร� จากตำแหน�ง “N” (ว�าง) ไป ยัง
ตำแหน�งอื่นๆ

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห�ามใช�วิธีเลี้ยงคันเร�ง
เพื่อไม�ให�รถยนต�ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบเบรก

การเริ่มออกรถ
GUID-D58AB396-B839-447A-99A2-E1F414B1C2E3

1. หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุดก�อน
เลื่ อน คัน เ กียร� ออก จาก ตำแหน� ง “P” (จอด)

2. เหยียบเบรกค�างไว�แล�วเล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
ขับเคลื่อน

3. ปลดเบรกมือ เบรกเท�า แล�วค�อยๆ ให�รถเคลื่อนที่

เกียร� CVT ได� รับการออกแบบให�ต�องเหยียบแป�น
เบรกก�อน จึง จะสามารถ เลื่อนคัน เกียร� ออกจาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ไปยังตำแหน�งอื่นได� เมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
คันเกียร�จะไม�สามารถเล่ือนออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหน�งอื่นได� ถ�าสวิตช�กุญแจถูกบิดไป
ที่ตำแหน�ง “LOCK”, “OFF” หรือ “ACC” หรือถ�าดึง
กุญแจออก

ข�อควรระวัง:

. เหยียบแป�นเบรก - การเลื่อนคันเกียร�ไปยัง “D”,
“R” หรือ “L” โดยไม�เหยียบแป�นเบรกจะทำให�รถ
ออกตัวช�า เม่ือ เคร่ืองยนต�ทำงาน ให�แน�ใจว�า
เหยียบแป�นเบรกจนสุดและรถหยุดนิ่งก�อนเล่ือน
คันเกียร�

. ตรวจสอบตำแหน�งคันเกียร� - ให�แน�ใจว�าคันเกียร�
อย ู� ในตำแหน�งที่ ต�องการ “D” และ “L” ใช�
สำหรับเดินหน�า และ “R” ใช�สำหรับถอยหลัง

. อุ�นเครื่องยนต� - เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่
เครื่องยนต�เย็น เครื่องยนต�จะใช�ความเร็วรอบเดิน
เบาที่สูงกว�าปกติ ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวัง
เป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�ทันทีหลังจากสตาร�ท
เครื่องยนต�

การเปลี่ยนเกียร�
GUID-B5DE7593-78F6-4D85-A3D0-69EA8E13DFBB

JVS0238X

: กดปุ�ม Ⓐ ขณะเหยียบแป�นเบรก

: กดปุ�ม Ⓐ

: เลื่อนคันเกียร�

คำเตือน:

. เข�าเบรกมือไว�ไม�ว�าคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งใดก็
ตามขณะที่เครื่องยนต�ไม�ได�ทำงาน ไม�เช�นนั้น รถ
อาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม�ถึงหรือแล�นออกไป
ทำให� ได� รับ บาด เจ็บ ร�าย แรง หรือ ทรัพย�สิน
เสียหาย

การขับขี่รถยนต�
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. ถ�าไม�สามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ขณะเคร่ืองยนต�ทำงานและเหยียบ
เบรกแล�ว อาจเป�นไปได�ว�าไฟเบรกไม�ทำงาน ไฟ
เบรกท่ีไม�ทำงานน้ีอาจเป�นสาเหตุของอุบัติเหตุ
ซึ่ ง 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�กุญแจถูกบิดไปยังตำแหน�ง OFF หรือ ACC ไม�ว�า
ด�วยเหตุผลใดก็ตามขณะท่ีคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งอื่นท่ี
ไม�ใช�ตำแหน�ง P (จอด) จะไม�สามารถบิดสวิตช�กุญแจไป
ยังตำแหน�ง LOCK ได�

ถ�าไม�สามารถบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�
ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เข�าเบรกมือ

2. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” โดยท่ีเหยียบ
เบรกเท�าเอาไว�

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

4. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK”

P (จอด):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เมื่อจอดรถ หรือเมื่อสตาร�ทเคร่ืองยนต� ให�
แน�ใจว�ารถยนต�จอดสนิท แล�ว เลื่อนคันเกียร� ไปที่
ตำแหน�ง “P” (จอด) เข�าเบรกมือ เมื่อจอดรถบนทาง
ลาดชัน ให� เข�า เบรกมือก�อน แล�ว เลื่อนคันเกียร� ไป ยัง
ตำแหน�ง P (จอด)

R (ถอยหลัง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งน้ีเพื่อถอยหลัง ให�แน�ใจว�ารถจอดสนิทก�อนท่ี
จะ เลื่ อน คัน เ กียร� ไป ยัง ตำแหน�ง "R" (ถอย หลัง)

N (ว�าง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป�นตำแหน�ง เกียร� ว�าง ไม�มีการ เข�า เกียร� เดินหน�าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต�สามารถสตาร�ทได�ในตำแหน�งนี้ ท�าน
อาจเล่ือนเกียร� ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง) แล�วสตาร�ท
เ ค รื่ อ ง ย น ต� ที่ ดั บ ไ ป ขณ ะ ที่ ร ถ ก ำ ลั ง แ ล� น อ ย ู�

D (ขับ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถเดินหน�าปกติ

L (ต่ำ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถขึ้นเขาที่สูงชันหรือขับช�าๆ ผ�านหิมะ
ทรายหรือโคลนลึก หรือเพื่อใช�แรงหน�วงของเครื่องยนต�ใน
การขับลงเขาที่ลาดชันมากๆ

สวิตช�โหมด SPORT
GUID-80E8AFBC-2199-4AD5-AE7D-A8BE18400407

JVS0239X

เพ่ือเลือกโหมด SPORT ให�กดสวิตช�โหมด SPORT ขณะ
ท่ีเกียร�อยู�ท่ีตำแหน�ง “D” (ขับขี่) ไฟแสดงโหมด SPORT

บนแผงมาตรวัดสว�างขึ้น เพื่อป�ดโหมด SPORT ให�
กดสวิตช�โหมด SPORT อีกคร้ัง ไฟแสดงโหมด SPORT
จะดับลง เมื่อ เล่ือนคันเกียร� ไป ท่ีตำแหน�งอื่นนอกจาก
ตำแหน�ง “D” โหมด SPORT จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

ตำแหน�ง “OFF”:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับข่ีแบบปกติและการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ให�ใช�ตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�ง “ON”:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับขึ้นหรือลงทางลาดยาว เม่ือจำเป�นต�องใช�
แรงหน�วงเครื่องยนต�หรือเร�งความเร็วอย�างมาก ให�ใช�
ตำแหน�ง “ON” ระบบเกียร�จะ เลือกอัตราทดเกียร� โดย
อัตโนมัติ ทำให�เครื่องยนต�ป�ดการใช�งานโหมด SPORT

เม่ือสภาพการ ขับข่ี เปล่ียนไป กดสวิตช� เพ่ือป�ดโหมด
SPORT

ระวังอย�าขับด�วยความเร็วสูง เป�น เวลานานเมื่อโหมด
SPORT อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” จะทำให�สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิง

การเหยียบคันเร�งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร�ต่ำ - ใน
ตำแหน�ง “D” -

GUID-947EA7CE-15D9-4310-97F4-5A45BAA49D3D

สำหรับการเร�งแซงหรือขึ้นเขา ให� เหยียบคันเร�งจนสุด
ระบบเกียร�จะเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำลง ขึ้นอยู�กับความเร็วใน
ขณะนั้น

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-9
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5-10 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

การปลดล็อกเกียร�
GUID-943C55DD-2EBC-4FCE-BFC6-6821D49F7F72

JVS0240X

แบบ A

JVS0407X

แบบ B
ถ�าแบตเตอรี่หมด คันเกียร�อาจจะไม�เลื่อนจากตำแหน�ง “P”
(จอด) แม�ว�าจะเหยียบแป�นเบรก และกดปุ�มบนคันเกียร�

เพื่อ เ ล่ือน คัน เกียร� ให� ปฎิ บั ติ ตาม ขั้น ตอน ต�อ ไป น้ี :

1. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” แล�วดึงกุญแจ
ออก

2. เข�าเบรกมือ

3. แบบ A:

ถอดฝาครอบปุ�มปลดล็อกคันเกียร� Ⓐ โดยใช�เคร่ือง

มือท่ีเหมาะสม และกดปุ�มปลดล็อกคันเกียร�โดยใช�
เครื่องมือที่เหมาะสม

แบบ B:

กดปุ�มปลดล็อกเกียร�

4. กดปุ�มบนคันเกียร� และเล่ือนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง
“N” (ว�าง) ขณะที่ กด ปุ�ม ปลด ล็อก เกียร� ค�าง ไว�

บิดสวิตช� ก ุญแจไปยัง ตำแหน�ง “ON” เพื่อปลดล็อก
พวงมาลัย

ขณะนี้ จะสามารถ เข็น รถไปยังตำแหน�งที่ ต�องการได�

เปล่ียนฝาครอบปุ�มปลดล็อกคันเกียร�ท่ีถอดออก หลังการ
ปฏิบัติงาน

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

โหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันเกียร�สูง
GUID-B8FDE09A-EE51-4AAE-B55E-F282AE7D7EE6

ชุดเกียร�นี้มีโหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันสูง ถ�าอุณหภูมิ
น้ำมันเกียร�สูงเกินไป (ตัวอย�างเช�น เมื่อขับขึ้นทางลาดใน
วันที่อากาศร�อนขณะที่บรรทุกน้ำหนักมาก อาทิ เมื่อลากรถ
พ�วง) แรงเครื่องยนต� และในบางสภาพ ความเร็วรถยนต�จะ
ลดลงโดยอัตโนมัติ เพ่ือลดโอกาสท่ีชุดเกียร�จะเสียหาย
สามารถควบคุมความเร็วรถยนต�โดยใช�คันเร�ง แต�ความเร็ว

เครื่องยนต�และรถยนต�อาจถูกจำกัด

ระบบสำรอง (Fail-safe)
GUID-6AC770C0-6B31-4D52-AEFD-6F0EB673AA66

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 ในกรณีน้ี ให�บิดสวิตช�กุญแจ
ไปที่ตำแหน�ง OFF แล�วรอเป�นเวลา 3 วินาที จากนั้น
บิดสวิตช�กุญแจกลับไปยังตำแหน�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�รถชนได� ให�ระมัดระวังให�มากขณะที่ขับขี่
ถ�าจำเป�น ให�หยุดรถในที่ปลอดภัย และรอให�ชุดเกียร�
กลับสู�การทำงานปกติ หรือให�ซ�อมแซมถ�าจำเป�น

Condition: 'Except for China'/
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การขับขี่ด�วยเกียร�ธรรมดา (MT)
GUID-8439F7E1-63A5-4890-B9BF-D1B32CB5C1D7

คำเตือน:

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเม่ืออยู�บนถนนที่ลื่น
อาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

. ห�ามเร�งเครื่องมากเกินไป เมื่อเปลี่ยนเป�นเกียร�ต่ำ
อาจ ทำให� ไม� สามารถ ควบค ุม รถยนต� หรือ
เครื่องยนต�เสียหายได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามพักเท�าไว�บนแป�นคลัตช�ขณะขับรถ อาจ
ทำให�ระบบคลัตช�เสียหายได�

. เหยียบแป�นคลัตช�จนสุดก�อนเปล่ียนเกียร� เพ่ือ
ป�องกันไม�ให�ชุดเกียร�เสียหาย

. จอดรถยนต�ให�สนิทก�อนจะเปลี่ยนเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

. เมื่อ รถยนต�หยุด เป�นระยะสั้นๆ เช�น หยุดรอ
สัญญาณไฟ ให�เปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N”
(ว�าง) แล�วปล�อยแป�นคลัตช�ขณะที่เหยียบเบรก
อยู�

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ขณะที่
ขับขี่ อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุเพราะไม�มีแรงหน�วง
จากเครื่องยนต�

การเริ่มออกรถ
GUID-EE447571-2816-4176-B425-19ED8AC96FB8

1. หลังจากสตาร�ทเครื่อง เหยียบแป�นคลัตช�จนถึงพ้ืน
แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “1” (เกียร� 1) หรือ
“R” (ถอยหลัง)

2. ค�อยๆ เหยียบคันเร�ง ปล�อยแป�นคลัตช�และแป�นเบรก
ในเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนเกียร�
GUID-8959DAE5-690B-4E0E-832C-D67096ACFFAC

เพื่อเปลี่ยนเกียร� หรือเมื่อเปลี่ยนเกียร�ขึ้นหรือลง ให�เหยียบ
แป�นคลัตช�จนสุด เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�งท่ีถูกต�อง
แล�วค�อยๆ ปล�อยแป�นคลัตช�

เพื่อให�เปลี่ยนเกียร�ได�อย�างราบรื่น ให�เหยียบแป�นคลัตช�จน
สุดก�อนจะเลื่อนคันเกียร� ถ�าไม�เหยียบแป�นคลัตช�จนสุด
ก�อนจะเปลี่ยนเกียร� อาจได�ยินเสียงเกียร�ได� ระบบเกียร�อาจ
เสียหายได�

สตาร�ทเครื่องที่ตำแหน�ง “1” (เกียร� 1) แล�วเปลี่ยนเกียร�ไป
ที่ “2” (เกียร� 2) “3” (เกียร� 3) “4” (เกียร� 4) “5” (เกียร� 5)
และ “6” (เกียร� 6) ตามลำดับ ตามความเร็ว รถยนต�

ถ�าเปลี่ยนเป�นเกียร� “R” (ถอยหลัง) หรือ “1” (เกียร� 1) ได�
ยาก ให�เล่ือนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) แล�วปล�อย
แป�นคลัตช�ครั้งหน่ึง เหยียบแป�นคลัตช�จนสุดอีกครั้งหน่ึง
แล�วเปลี่ยนเป�นเกียร� “R” หรือ “1”

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) 5-จังหวะ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SSD0535

ไม�สามารถเปล่ียนเกียร�จาก “5” (เกียร� 5) มายังตำแหน�ง
“R” (ถอยหลัง) ได�โดยตรง ต�องเปลี่ยนเป�น “N” (ว�าง)
แล�วจึงเปลี่ยนเป�น “R” (ถอยหลัง) ได�

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) 6-จังหวะ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SSD0552

. การถอยหลัง ให�หยุดรถยนต� และเล่ือนคันเกียร�ไปท่ี
ตำแหน�ง N (ว�าง) จากน้ันผลักแหวนคันเกียร� ① ขึ้น
เพื่ อ เลื่ อน เกียร� ไป ยัง ตำแหน�ง R (ถอย หลัง)

. แหวนคันเกียร�จะกลับไปยังตำแหน�งเดิม เมื่อเลื่อนคัน
เกียร�ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-11
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5-12 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ความเร็วสูงสุดที่แนะนำสำหรับแต�ละเกียร�
GUID-3846D7DB-32CB-4DB5-B541-F9FF54A6710F

ให� เปลี่ยนเกียร�ลงเม่ือเคร่ืองยนต�วิ่งไม� เรียบ หรือ เม่ือ
ต�องการเร�งความเร็ว

ห�ามใช�ความเร็วแต�ละเกียร�เกินที่แนะนำ (แสดงอยู�
ด�านล�าง) สำหรับการขับบนพื้นราบ ให�ใช�เกียร�สูงสุดที่ระบุ
สำหรับความเร็วน้ัน ให�ตรวจสอบการจำกัดความเร็วเสมอ
และขับข่ีตามสภาพถนน เพ่ือให�ขับข่ีได�อย�างปลอดภัย
ห�ามเร�งเคร่ืองมากเกินไป เมื่อเปล่ียนเกียร�ลง เพราะอาจ
ทำให� เครื่องยนต� เสียหาย หรือไม�สามารถบังคับรถได�

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE (5 MT):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กม./ชม. (MPH)

เกียร� 1 44 (27)

เกียร� 2 79 (49)

เกียร� 3 116 (72)

เกียร� 4 — (—)

เกียร� 5 — (—)

GUID-B365A9C9-895F-404A-8F5C-85C4DFFA074D

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
ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบต�อ เนื่อง
(CVT)) หรือคันเกียร�อยู�ตำแหน�งที่เหมาะสม (รุ�น
เกียร�ธรรมดา) ไม�เช�นนั้น รถอาจจะเคลื่อนที่โดย
คาดไม�ถึงหรือแล�นออกไป ทำให�เกิดอุบัติเหตุ

. เมื่อจอดรถ ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) คันเกียร�ไม�สามารถเล่ือนจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ได� หากไม� ได� เหยียบแป�น เบรก
(ระบบควบคุมการ เปลี่ยน เกียร� แบบต�อ เน่ือง
(CVT))

. ห�ามปล�อยรถทิ้งไว�ตามลำพังในขณะเคร่ืองยนต�
กำลังทำงาน

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอื่นไว�ในรถแต�ลำพัง ไม�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�

การจอด
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SSD0489

1. เข�าเบรกมือจนสุด

2. รุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT):
เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
“R” (ถอยหลัง) เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ให�เล่ือน
คันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “1” (เกียร� 1)

3. เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล�อดังแสดงใน
ภาพประกอบเพื่อป�องกันรถไหลเข�าหาทางจราจร

หันลงทางลาดโดยมีขอบถนน ①

หันล�อไปยังขอบถนนและเลื่อนรถไปข�างหน�าจนขอบ
ล� อ ชิ ด กั บ ข อ บ ถ น น แ ล� ว เ ข� า เ บ ร ก มื อ

หันลงทางลาดโดยมีขอบถนน ②

หันล�อออกจากขอบถนนและเลื่อนรถกลับจนล�อชิดกับ
ขอบถนน แล�วเข�าเบรกมือ

หันขึ้นหรือลงทางลาดโดยไม�มีขอบถนน ③

หันล�อไปทางขอบถนนเพื่อให�รถเล่ือนออกจากกลาง
ถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล แล�วเข�าเบรกมือ

4. รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

บิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” แล�วดึงกุญแจ
ออก

GUID-A9DFA191-EA13-41FB-8CE9-90DB0E3F20CB

รถยนต�คันนี้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู�โดยสารและสัมภาระ
นิส สัน ไม� แนะนำ ให� ใช� ลาก รถ พ�วง เพราะ จะ ทำให�
เคร่ืองยนต� ระบบส�งกำลัง ระบบบังคับเล้ียว เบรก และ
ระบบอื่น ๆ ทำงานหนักขึ้น

ข�อควรระวัง:

รถยนต�ที่ เสียหายจากการลากรถพ�วงไม�รวมอยู�ใน
การรับประกัน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-13
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5-14 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-9CF94B2C-E127-4B8F-9E8F-568FF156F734

คำเตือน:

. ถ�าเคร่ืองยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปในขณะที่ขับ
รถ ระบบช�วย หม ุน พวง มาลัย จะ ไม� ทำงาน
พวงมาลัยจะหนักขึ้น

. เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�สว�างข้ึนขณะที่
เครื่องยนต�ทำงาน ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะ
หยุดทำงาน จะยังสามารถควบคุมรถได� แต�
พวงมาลัยจะหนักขึ้น

ถ�าเคร่ืองยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปในขณะที่ ขับรถ
ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะไม�ทำงาน พวงมาลัยจะ
หนักขึ้น

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�” (หน�า 2-10))

เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�สว�างขึ้นขณะที่เครื่องยนต�
ทำงาน ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน ท�านจะยัง
สามารถควบคุมรถยนต�ได� แต�ต�องใช�แรงในการหมุน
พวงมาลัยมากข้ึน โดยเฉพาะในโค�งที่หักมุมมากและที่
ความเร็วต่ำ

GUID-D8C8B783-CA86-43BC-8D73-96C4B6A9E868

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถ�าวงจร
หนึ่งทำงานผิดปกติ รถจะยังมีความสามารถในการเบรกอีก
สองล�อ

ข�อควรระวังในการควบคุมเบรก
GUID-4583FD55-6002-44B0-943A-370E0CD47AA1

หม�อลมเบรก
GUID-7E1E48D1-1299-4CD7-BBA8-C2FC0AB5607D

หม�อลมเบรกจะช�วยเพิ่มแรงเบรกโดยใช�สูญญากาศของ
เครื่องยนต� ถ�าเครื่องยนต�ดับ ท�านจะยังคงสามารถหยุดรถ
ได�โดยการเหยียบแป�นเบรก แต�ต�องใช�แรงในการเหยียบ
แป�นเบรกมากขึ้นเพื่อหยุดรถ และระยะเบรกจะยาวขึ้น

ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบกำลัง
ช�วยเบรกจะไม�ทำงาน การเบรกจะทำได�ยากขึ้น

คำเตือน:

อย�าแล�นรถขณะที่เครื่องยนต�ดับ

เมื่อค�อยๆ เหยียบแป�นเบรก อาจเกิดเสียงคล๊ิกเบาๆ และ
รู�สึกได�ถึงการสั่น สิ่งนี้เป�นปกติ และแสดงว�าระบบช�วยเบรก
(ถ�ามีติดตั้ง) กำลังทำงานอยู�

การใช�งานเบรก
GUID-34690127-2001-4093-B98D-5032508203F8

หลีกเลี่ยงการพักเท�าไว�บนแป�นเบรกขณะขับรถ เนื่องจาก
จะทำให�เบรกร�อนจัด ผ�าเบรก/แผ�นเบรกสึกหรอเร็วขึ้น และ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

เพื่อช�วยลดการสึกหรอของเบรกและป�องกันไม�ให�เบรกร�อน
จัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำ ก�อนขับรถลง
เนินหรือทางลาดยาว เบรกท่ีร�อนจัดจะมีประสิทธิภาพใน
การเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถได�

เมื่อ ขับรถบนถนน ล่ืน ให� ระมัดระวัง เมื่อต�อง เบรก เร�ง

ระบบพวงมาลัยพาวเวอร� ระบบเบรก

Condition: 'Except for China'/
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ความเร็ว หรือเปลี่ยนเกียร�ต่ำ การเบรกหรือเร�งความเร็ว
กะทันหันจะทำให�ล�อลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุได�

เบรกเป�ยก
GUID-8D213B91-5B09-4954-922E-3024FE2B04C2

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
GUID-0B81B12E-B539-4B6E-8D7E-FD589E66819A

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

การขับขึ้นทางลาดชัน
GUID-023FB8EF-66F7-4A25-A451-04A63B97E5FA

เมื่อสตาร�ทบนทางลาดชัน บางครั้งการใช�งานคลัตช�และ
เบรกจะทำได�ยากขึ้น (สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา) ให�เข�าเบรก
มือไว�เพื่อให�รถยนต�หยุดอยู� กับท่ี อย�าเลี้ยงคลัตช� เม่ือ
พร�อมสตาร�ทรถ ให�ค�อยๆ ปลดเบรกมือขณะท่ีเหยียบคัน
เร�ง และปล�อยแป�นคลัตช�

การขับลงทางลาดชัน
GUID-1732CF86-38A4-4EF5-A33C-C0C1C8C480EA

การหน�วงเคร่ืองยนต�สามารถใช�ควบคุมรถยนต�ได�ดี ขณะ
ขับลงทางลาด สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) คันเกียร�ควร
อยู�ที่ตำแหน�งความเร็วต่ำก�อนจะเริ่มขับลง สำหรับรุ�นระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) เกียร�ควรอยู�ที่
ตำแหน�ง “L”

ระบบช�วยเบรก (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-0AA16A4C-2D16-4008-B52F-4911C93432F3

เมื่อแรงที่เหยียบเบรกเกินค�าหน่ึง การช�วยเบรกจะทำงาน
โดยสร�างแรงเบรกที่แรงขึ้นกว�าหม�อลมเบรกธรรมดา แม�จะ
ใช�แรงเหยียบไม�มาก

คำเตือน:

การช�วยเบรกนี้มีไว�เพื่อช�วยการเบรกเท�านั้น ไม�ใช�
อุปกรณ�เตือน หรือ หลีกเลี่ยงการชน เป�นหน�าที่ของผู�
ขับข่ีที่ต�องระมัดระวัง ขับขี่ให�ปลอดภัย และควบคุม
รถได�ในทุกเวลา

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-1FF44B09-67CC-4D87-8AFA-9A12E44CC225

คำเตือน:

. ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) เป�น
อุปกรณ�ที่ทันสมัย แต�จะไม�ช�วยป�องกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากการขับข่ีที่ประมาทหรือเป�นอันตราย
ระบบจะช�วยให�สามารถบังคับควบคุมรถขณะ
เบรกบนถนนลื่น ให�พึงระลึกไว�ว�าระยะหยุดบน
พื้นที่ลื่นจะยาวกว�าบนพื้นผิวปกติ แม�จะเป�นเบรก
ABS ระยะหยุดอาจจะยาวข้ึนบนถนนที่ขรุขระ มี

กรวด มีหิมะปกคลุม หรือเมื่อใช�งานโซ�พันล�อ ให�
รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน�าเสมอ อย�างไร
ก็ ตาม คน ขับ ต� อง เป� น ผ ู� รั บ ผิด ชอบ ต�อ
ความปลอดภัย

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต�อประสิทธิภาพ
การเบรกด�วย

— เมื่อ เปล่ียนยาง ให� ใส� ยางที่ มี ขนาดตาม
กำหนดทั้งสี่ล�อ

— เมื่อติดตั้งยางอะไหล�ให�แน�ใจว�าเป�นชนิดและ
ขนาดตามที่กำหนดในแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง (โปรดดูที่ “แผ�นป�ายกำหนดค�า
แรงดันลมยาง” (หน�า 9-6))

— สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ยางและล�อ”
(หน�า 9-5)

ระบบเบรกป�องกันล�อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพ่ือไม�ให�
ล�อล็อก ขณะที่เบรกอย�างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพื้นผิวลื่น
ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล�อแต�ละข�างและ
ปรับความดันน้ำมันเบรก เพื่อป�องกันไม�ให�ล�อล็อกและลื่น
ไถล ซึ่งจะช�วยให�คนขับสามารถบังคับควบคุมรถ และช�วย
ลด อ า ก า ร เ ลี้ ย ว ป� ด ห รื อ ล่ื น ไ ถ ล ให� น� อ ย ท่ี ส ุ ด

การใช�งานระบบ
GUID-168A5D30-44AD-4845-B997-CDAD7542443E

เหยียบแป�นเบรกค�างไว� เหยียบแป�นเบรกอย�างมั่นคง
ไม�ต�องย้ำเบรก ABS จะทำงานเพ่ือป�องกันไม�ให�ล�อล็อก
บังคับรถยนต�หลีกสิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

ห�ามย้ำเบรก เพราะจะทำให�ระยะหยุดยาวขึ้น

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-15
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5-16 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ฟ�งก�ชั่นทดสอบตัวเอง
GUID-C6129DA2-6C2B-4C8B-98B4-3ECE20A452AF

ABS ประกอบไปด�วยเซ็นเซอร�อิเล็กทรอนิกส� ป��มไฟฟ�า
โซลินอยด�ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร� คอมพิวเตอร�จะมี
ฟ�งก�ชั่นวินิจฉัยข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบทุก
คร้ัง ท่ี สตาร�ท เครื่องยนต� และ ขับ รถไปข�างหน�า หรือ
ถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เม่ือระบบทำการทดสอบตัวเอง
ท�านจะได�ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู�สึกถึงอาการสั่นที่แป�น
เบรก ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ถ�าคอมพิวเตอร�ตรวจพบ
ว�ามีอาการผิดปกติ ABS จะหยุดทำงานและไฟเตือนเบรก
ABS บนมาตรวัดจะสว�างขึ้น ซึ่งระบบเบรกจะทำงานเป�น
ปกติ แต�ไม�มีการป�องกันล�อล็อก

ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะทำการทดสอบตัวเองหรือ
ขณะขับข่ี ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบ
และทำการซ�อมแซม

การทำงานปกติ
GUID-B5E70DAF-6DD4-43FF-8BB3-65FE8B7BA5AA

ABS ทำงานที่ความเร็วมากกว�า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 MPH) ความเร็ว จะ แตกต�าง กัน ไปตามสภาพถนน

เม่ือ ABS รู�สึกว�าล�อใดล�อหน่ึงกำลังจะ ล็อก อุปกรณ�
ควบคุมการทำงานจะทำงานและปล�อยแรงดันไฮดรอลิก
ซ้ำๆ การทำเช�นนั้นจะคล�ายกับการย้ำเบรก ท�านอาจรู�สึกถึง
แรง ส่ันสะเทือนที่ แป�น เบรก และ ได�ยิน เสียง จาก ใต�
ฝากระโปรงหน�า หรือรู� ถึงแรงส่ันสะเทือนจากอุปกรณ�
ควบคุมการทำงาน ขณะที่อุปกรณ�กำลังทำงานอยู� ซึ่งเป�น
ส่ิงปกติ และแสดงว�า ABS กำลังทำงานได�อย�างปกติ
อย�างไรก็ตาม การสั่นดังกล�าวอาจแสดงว�าสภาพถนนเป�น
อันตราย และต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษในขณะขับขี่

GUID-A28159A3-2FFF-4446-858D-848E3EF42DD2

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�ามทิ้งสิ่งของไว�บนแร็คหลังคา ให�นำสิ่งของจากบน
แร็คหลังคามาเก็บในรถยนต�และล็อกรถให�เรียบร�อย

. ห�ามเก็บกุญแจสำรองไว�ในรถ

GUID-8241A07C-B412-4E85-84DB-34E5C45BB157

คำเตือน:

. ไม�ว�าในสภาพใด ให�ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง
เร�งและลดความเร็วอย�างระมัดระวัง ถ�าเร�ง หรือ
ลดความเร็วเร็วเกินไป ล�อที่ ขับเคลื่อนจะย่ิงไม�
เกาะถนน

. เผ่ือ ระยะหยุด ให� มาก ข้ึน เมื่อขับขี่ ท�ามกลาง
อากาศหนาว ควรเริ่มเบรกเร็วขึ้นกว�าขณะขับบน
ถนนที่แห�ง

. บนถนนที่ลื่น ให�อยู�ห�างจากรถคันหน�าให�มากขึ้น

. น้ำแข็งเป�ยก (08C 328F และฝนที่แข็งตัว) หิมะที่
เย็นมาก และน้ำแข็งจะลื่นมาก และทำให�ขับรถ
ได�ยากขึ้น รถยนต�จะเกาะถนนน�อยลงมากใน
สภาพดังกล�าว พยายามหลีกเล่ียงการขับบน
น้ำแข็งที่เป�ยก จนกว�าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ
ทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่เป�นน้ำแข็งชัดเจน) จุดเหล�านี้
จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม�โดนแสงแดด หาก
เห็นพื้น ผิวน้ำแข็ง ให� เบรกก�อนจะ ขับไปถึง
พยายาม อย�า เบรก บน พ้ืน ผิว น้ำแข็ง และ
หลีกเลี่ยงการบังคับเลี้ยวอย�างกะทันหัน

. หิมะอาจอุดก�าซไอเสียให�อยู�ใต�ท�องรถของท�าน
ได� ทำความสะอาดไม�ให�หิมะไปอุดท�อไอเสียหรือ
รอบ ๆ ตัวรถ

ความปลอดภัยของรถยนต� การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น

Condition: 'Except for China'/
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แบตเตอรี่
GUID-6FFC797D-8B09-49FC-BE37-5E6D427F33C2

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�
GUID-829D7B6B-5AEB-44E2-9BCA-42F8E945C089

ถ�าต�องจอดรถไว�ข�างนอกโดยไม�มีสารป�องกันการแข็งตัว
ให�ถ�ายระบบหล�อเย็น รวมถึงเสื้อสูบ เติมใหม�ก�อนใช�งาน
รถยนต� สำหรับ รายละเอียด โปรดดู ท่ี “การ เปลี่ยน
น้ำ หล�อ เย็น เคร่ืองยนต�” (หน�า 8-6) ใน ค ู�มือ เล�ม นี้

อุปกรณ�ยาง
GUID-BACC578E-C187-4FAE-B5EF-B7C81A066943

1. หากติดต้ังยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล�อหน�า/หลังของ
รถยนต�แล�ว ล�อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก โครงสร�าง
และชนิด (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือยาง
เ ร เ ดี ย ล ) เ ห มื อ น กั บ ย า ง ท่ี ใ ช� อ ย ู� ธ ร ร ม ด า

2. ถ�าต�องใช�งานรถยนต�ในสภาพอากาศหนาวจัด ควรใช�
ยางสำหรับวิ่งบนหิมะทั้งสี่ล�อ

3. เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งาน
ยางที่มีสตัทฝ�งอยู�ได� แต�ในบางประเทศจะไม�อนุญาต
ให�ใช�ยางแบบน้ี ให�ตรวจสอบกฎหมายในพ้ืนที่ก�อน
ติดตั้งยางที่มีสตัทฝ�ง

ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะ
แบบมีสตัทฝ�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�น หรือ ถอดออกเพื่อป�องกันไม�ให�ฟาด
โดนบังโคลน หรือ ใต�ท�องรถ นอกจากน้ัน ควรลด
ความเร็วในการขับ ไม�เช�นนั้น รถของท�านอาจเสียหาย
และ/หรืออาจส�งผลกระทบอย�างมากต�อการบังคับและ
สมรรถนะของรถยนต�ได�

อุปกรณ�พิเศษสำหรับใช�ในฤดูหนาว
GUID-C107E3F6-0B5D-44E4-B008-C0F0619E3619

แนะนำให�เตรียมอุปกรณ�ต�อไปน้ีไว�ในรถในช�วงฤดูหนาว:

. ที่ขูดหรือแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็งและหิมะ
ออกจากกระจกหน�าต�าง

. แผ�นไม�ที่เรียบและแข็งแรงสำหรับวางรองใต�แม�แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต�ออกจากกองหิมะ

เบรกมือ
GUID-369D9F7C-A1B8-4A50-B1A1-769E8C48C9F1

เมื่อจอดรถในพื้นที่ที่อุณหภูมิภายนอกต่ำกว�า 08C (328F)
ห�ามเข�าเบรกมือเพ่ือป�องกันไม�ให�แข็ง เพ่ือการจอดรถ
อย�างปลอดภัย:

. เล่ือนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�นระบบ
ควบค ุม การ เปลี่ยน เกียร� แบบ ต�อ เนื่อง (CVT))

. ให� คันเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง “1” (เกียร� 1) หรือ “R”
(ถอยหลัง) (รุ�นเกียร�ธรรมดา)

. บล็อกล�อให�แน�นหนา

การป�องกันสนิม
GUID-D34D0400-415D-4D71-A7C9-C7ED4107EA33

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธิ์กัดกร�อนอย�าง
มาก และจะเร�งการผุกร�อนของชิ้นส�วนใต�ตัวถังรถ เช�น
ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเชื้อเพลิงและเบรก สายเบรก พื้นรถ
และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะๆ
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การป�องกันสนิม”
(หน�า 7-5) ในคู�มือเล�มนี้

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป�นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-17

Condition: 'Except for China'/
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5-18 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

บันทึก

Condition: 'Except for China'/
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6-2 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

GUID-5AB7E3C5-9C82-4D1C-99F3-E73E9321B4C8

SIC2574

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตช�
กุญแจจะอยู�ในตำแหน�งใดก็ตาม ยกเว�นเมื่อแบตเตอรี่ไฟ
หมด

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินใช�เพื่อเตือนคนขับในรถคันอื่น เมื่อ
ค ุณ ต�อง หย ุด ห รือ จอด รถ ใน สถานการณ� ฉ ุ ก เฉิน

เม่ือกดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟสัญญาณไฟเล้ียวทุก
ดวงจะกะพริบ สำหรับการป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให�กดสวิตช�
ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง

GUID-1F700A73-5E84-4E08-A4AA-9F68AED919FD

ถ� า ย า ง แบน ให� ปฏิ บั ติ ต าม ข้ัน ตอน ดั ง ต� อ ไป นี้

การจอดรถ
GUID-14DEE26D-8FFD-4981-B402-831E611AA8AE

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าเข�าเบรกมือจนสุดแล�ว

. ให�แน�ใจว�า เลื่อนคัน เกียร� ไปยังตำแหน�ง “P”
(จอด) (รุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อ เนื่อง (CVT)) หรือ เ ล่ือน คัน เกียร� ไป ยัง
ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) (รุ�นเกียร�ธรรมดา)

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�ารถจอดอยู�บนทางลาดเอียง มี
น้ ำ แข็ ง หรื อ ลื่ น ซ่ึ ง อาจ เ กิด อันตราย ได�

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�าจอดรถอยู�ในบริเวณที่มี
การจราจรแออัด ให� เรียกช�างผู� เชี่ยวชาญมา
ทำการช�วยเหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. จอดรถบนพื้นราบ

4. เข�าเบรกมือ

5. รุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT):
เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
“R” (ถอยหลัง)

6. ดับเครื่องยนต�

7. เป�ดฝากระโปรงหน�า:
. เพื่อเป�นสัญญาณเตือนรถคันอื่น
. เพ่ือให� สัญญาณแก�ช�างผู� เชี่ยวชาญท่ี เรียกมา

8. ให� ผู� โดยสารทั้งหมดออกนอกตัว รถและ ยืนใน ท่ี
ปลอดภัย ห� าง จาก ตัว รถ และ เส�น ทาง จราจร

การเตรียมเครื่องมือและยางอะไหล�
GUID-4A30081A-E882-4A16-8699-BA3ED6A4AFE1

JVE0116X

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน

Condition: 'Except for China'/
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JVE0128X

① แม�แรง
② เครื่องมือ
③ แคลมป�

นำแม�แรง เครื่องมือที่จำเป�น และยางอะไหล�ออกจากพื้นที่
เก็บของข�างในใต�แผ�นรองปูพื้นและกระดานเก็บสัมภาระ

ปลดสายออกเม่ือต�องการถอดแม�แรง ถ�าติดตั้งสเปเซอร�
ถอดสเปเซอร�ออกก�อนถอดยางอะไหล�

การบล็อกล�อ
GUID-3DD2574A-3EAF-443E-8C93-74FC197F464C

MCE0001A

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าได�บล็อกล�อแน�นแล�ว เพ่ือป�องกันไม�ให�รถ
เคลื่อนซึ่งอาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด�านหน�าและด�านหลังของล�อ
ข�างที่อยู�ตรงข�ามกับยางเส�นท่ีแบนตามแนวทแยง
เพื่อป�องกันไม�ให�รถเคล่ือนท่ี เมื่อถูกยกขึ้นด�วยแม�แรง

การถอดยาง
GUID-D9E0A939-0342-4E74-8BF6-2567BA9BF207

ถอดฝาครอบล�อ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-C27C072B-3670-4B03-B305-679875A69742

SCE0630

คำเตือน:

ห�ามถอดฝาครอบล�อด�วยมือเปล�า ซึ่งอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บได�

ให�ใช�ด�ามหมุนแม�แรง ① ถอดฝาครอบล�อตามภาพที่แสดง

วางผ�า ② ระหว�างล�อและด�ามหมุนแม�แรง เพ่ือป�องกันล�อ
และฝาครอบล�อได�รับความเสียหาย

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-3

Condition: 'Except for China'/
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6-4 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง
GUID-3FB9940A-FFA4-44A3-A4EE-B38B5A97377E

JVE0092X

จุดขึ้นแม�แรง

SCE0417A

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านและปฏิบัติตามคำแนะนำในบท
นี้

. ห�ามมุดเข�าใต�ท�องรถขณะที่ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง
เพียงอย�างเดียว

. ห�ามใช�แม�แรงอื่นที่ไม�ได�ให�มากับรถ

. แม�แรงที่ ให� มา กับ รถ ได� รับ การออกแบบ ให�
สามารถยกรถของท�านขึ้นได� เมื่อต�องการเปลี่ยน
ยางเท�านั้น ห�ามใช�แม�แรงสำหรับรถยนต�ของ
ท�านกับรถยนต�คันอื่น

. ห�ามยกรถตรงจุดอื่นที่ ไม�ใช� จ ุดขึ้นแม�แรงที่
กำหนดไว�

. ห�ามยกรถสูงเกินความจำเป�น

. ห�ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต�แม�แรง

. ห�ามสตาร�ทเคร่ืองยนต�หรือให�เคร่ืองยนต�ทำงาน
ขณะที่รถอยู�บนแม�แรง รถยนต�อาจเคลื่อนที่อย�าง
กะทันหัน และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามมีผู�โดยสารอยู�บนรถขณะที่ล�อไม�ได�อยู�ติด
พื้น

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านแผ�นป�ายคำเตือนที่ติดอยู�บน
แม�แรงก�อนใช�งาน

. เมื่อยกรถขึ้น ให�แน�ใจว�าเข�าเบรกมือแล�ว

1. วางแม�แรงไว�ใต�จุดขึ้นแม�แรงดังแสดงในภาพประกอบ
เพื่อให�ด�านบนของแม�แรงสัมผัสกับรถที่จุดขึ้นแม�แรง

ควรวางแม�แรงไว�บนพื้นแข็ง
2. ขยับหัวแม�แรงที่จุดขึ้นแม�แรงของส�วนหน�าหรือหลัง

3. จัดให�ร�องที่หัวแม�แรงอยู�ตรงจุดขึ้นแม�แรงดังภาพ

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

Condition: 'Except for China'/
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การถอดยาง
GUID-AF1B7FCB-118C-4844-9802-0D129FBEB5B9

1. ถอดน็อตล�อ

2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข�อควรระวัง:

ยางมีน้ำหนักมาก ให�แน�ใจว�าเท�าของท�านพักอยู�พ�น
จากยาง และใช�ถุงมือตามความจำเป�นเพื่อไม�ให�
บาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล�
GUID-537C4008-6431-4A2E-B8AE-738D0D985FE5

SCE0576

คำเตือน:

. ห�ามใช�น็อตล�อที่ไม�ได�ให�มากับรถ น็อตล�อที่ไม�
ถูกต�องหรือขันไม�แน�น อาจทำให�ล�อหลวมหรือ
หล ุ ด ออก มา ซึ่ ง ทำ ให� เ กิ ด อ ุ บั ติ เหต ุ ได�

. ห�ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล�อหรือ
น็อตล�อ เนื่องจากจะทำให�น็อตล�อลื่นหลวม

1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
ระหว�างล�อกับดุมล�อ

2. ค�อยๆ ใส�ยางอะไหล�เข�าที่ แล�วขันน็อตล�อด�วยมือ
ตรวจสอบว�าน็อตล�อทุกอันสัมผัสกับพื้นผิวล�อในแนว
ขนานกับพื้น

3. ขันน็อตล�อสลับ กันตามลำดับ และขันให� น้ำหนัก
สม่ำเสมอ กันตามภาพประกอบ (①, ②, ③, ④)
มากกว�า 2 ครั้ง โดยการใช�ประแจขันน็อตจนกระทั่ง
แน�น

4. ลดระดับรถลงช�าๆ จนยางสัมผัสกับพื้น

5. ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยที่ขันน็อตล�อ ตามลำดับที่แสดง
อยู�ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล�อด�วยประแจขันน็อตตามแรงบิดที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล�อ:
113 N·m (11.5 kg-m, 83 ft-lb)

น็อตล�อต�องได�รับการขันแน�นด�วยแรงบิดที่กำหนดอยู�
เสมอ ขอแนะนำให�ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยแรงบิดที่
กำหนดทุกครั้งที่เข�ารับบริการเปลี่ยนถ�ายน้ำมันตาม
ช�วงเวลา

คำเตือน:

ขัน น็อตล�อซ้ำ อีก เมื่อ ระยะทางการ ขับข่ี รถยนต�
มากกว�า 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงกรณีที่ยาง
แบน ฯลฯ)

การเก็บยางที่แบน และเครื่องมือ
GUID-D898DD46-D51F-4912-9C9D-F5F60982C954

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าได�เก็บยาง แม�แรง และเครื่องมือเข�าที่
หลังจากใช�งาน เนื่องจากของเหล�านี้อาจพุ�งออก
มาจนเกิดอันตรายในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุหรือ
หยุดรถกะทันหัน

1. เก็บยางที่แบน แม�แรง และเครื่องมือที่ใช�งานในที่เก็บ
ให�เรียบร�อย

2. เก็บแผ�นกระดานและแผ�นรองปูพื้นเข�าที่เดิม

3. ป�ดประตูท�าย

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-5
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6-6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

GUID-DBF546FA-A5AE-4C91-8A34-ED2866B28D8C

คำเตือน:

. การพ�วงสตาร�ทที่ไม�ถูกต�องจะทำให�แบตเตอรี่
ระเบิด การระเบิดของแบตเตอร่ีอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� และยังอาจ
ทำให�รถเสียหายได� ให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตาม
คำแนะนำในบทนี้

. บริเวณโดยรอบแบตเตอร่ีจะมีก�าซไฮโดรเจนที่
ไวไฟอยู�ตลอดเวลา ระมัดระวังไม�ให�เกิด
ประกาย ไฟ หรือ เปลว ไฟ บริ เวณ แบตเตอรี่

. ให�สวมแว�นตานิรภัย และถอดแหวน กำไลข�อมือ
และ เครื่อง ประดับ อ่ืนๆ เ ม่ือ ทำงาน ใกล� กับ
แบตเตอรี่

. ห�ามชะโงกหน�าหรือเท�าแขนบนแบตเตอร่ีขณะ
พ�วงสตาร�ท

. ระวัง ไม� ให� น้ำกรดแบตเตอร่ีกระเด็น โดนตา
ผิวหนัง เส้ือผ�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�ทแบตเตอร่ีที่น้ำกรดแข็ง
ตัว เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและทำให�ได�รับ
บาดเจ็บ

JVE0178X

เครื่องยนต� HR16DE
1. ถ�าแบตเตอร่ีที่ใช�พ�วงอยู�ในรถอีกคันหน่ึง Ⓑ ให�จอด

รถ Ⓐ กับ Ⓑ โดยให�แบตเตอรี่ของทั้งสองคันอยู�ใกล�
กัน

ข�อควรระวัง:

ถ�าแบตเตอรี่ของรถ Ⓐ ที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ
หมดไฟ จะไม� สามารถ บิดสวิตช�กุญแจออกจาก
ตำแหน�ง “LOCK” ได� นอกจากน้ีถ�าพวงมาลัยอยู�ใน
ตำแหน�งล็อกก็จะไม�สามารถหมุนพวงมาลัยได�อีก ต�อ
สายพ�วงเข�าที่แบตเตอร่ีที่ใช�พ�วงของรถ Ⓑ ก�อนบิด
สวิตช�กุญแจและปลดล็อกพวงมาลัย

2. เข�าเบรกมือ

3. รุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT):
เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“N” (ว�าง)

4. ป�ดการทำงานของระบบไฟฟ�าที่ไม�จำเป�นทั้งหมด (ไฟ
หน�า ระบบทำความร�อน ระบบปรับอากาศ ฯลฯ)

5. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK”

6. ถ อ ด ฝ า ร ะ บ า ย บ น แ บ ต เ ต อ รี่ ถ� า มี ติ ด ต้ั ง

7. หุ�มแบตเตอรี่ด�วยผ�าชุบน้ำที่บิดจนแห�งหมาด เพื่อลด
อันตรายจากการระเบิด

8. ต�อสายพ�วงตามลำดับ ในภาพ (①, ②, ③, ④)

ข�อควรระวัง:

. ต�อขั้วบวก + เข�ากับขั้วบวก + และต�อขั้วลบ 7

เข�ากับกราวด�ตัวถังเสมอ ไม�ใช�ต�อเข�ากับขั้วลบ
ของแบตเตอรี่ 7

. ให� แน�ใจ ว�า สายพ�วง ไม� สัมผัส โดน ช้ินส�วนที่
เคลื่อนไหวในห�องเครื่องยนต�

. ให�แน�ใจว�าแคลมป�รัดสายพ�วงไม�สัมผัสโดนโลหะ
อื่นๆ

9. สตาร�ทเคร่ืองยนต�ของรถคันที่ใช�พ�วง Ⓑ และปล�อย
ให�ทำงานสักครู�

10. เหยียบคันเร�งของคันท่ีใช�พ�วง Ⓑ ท่ีประมาณ 2,000
รอบ/นาที

11. สตาร�ทเครื่องยนต�ของรถคันท่ีใช�แบตเตอรี่หมด Ⓐ
ในแบบปกติ

สำหรับ ร ุ�นที่ มี ระบบกุญแจ อัจฉริยะ ให� ใช� ก ุญแจ
ธรรมดาในการสตาร�ทเครื่องยนต�

ข�อควรระวัง:

ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานเกินกว�า 10 วินาที ถ�า
เครื่องยนต�ยังสตาร�ทไม�ติด บิดสวิตช�กุญแจไปยัง
ตำแหน�ง “OFF” แล�วรออย�างน�อย 10 วินาที จากนั้น
ลองสตาร�ทอีกครั้ง

การพ�วงสตาร�ท
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12. หลังจากเคร่ืองยนต�สตาร�ทติด ค�อยๆ ปลดสายพ�วง
ตามลำดับตรงกันข�ามกับที่แสดงในภาพประกอบ (④,
③, ②, ①)

13. ท้ิงผ�าที่ใช�หุ�มแบตเตอร่ีเนื่องจากอาจเป��อนน้ำกรดไป
แล�ว

14. ป�ดฝาระบายเข�าที่เดิม ถ�ามีการถอดออก

GUID-5F1D2712-7932-49FB-9E78-DBE088884CC6

ห�ามพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�โดยการเข็นรถ

ข�อควรระวัง:

. รุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT)/ร ุ�น เกียร� ธรรมดา (MT) ไม� สามารถ
สตาร�ทได�โดยการเข็น การพยายามสตาร�ทโดย
การ เข็น สตาร�ท อาจทำให� เกียร� เ สีย หาย ได�

. รถรุ�นที่มีเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางไม�ควร
สตาร�ทด�วยการเข็นรถ การพยายามสตาร�ทด�วย
วิธีนี้ จะทำให� เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง
เสียหายได�

. ห�ามพยายามสตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยการลากจูง
เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด รถอาจกระชากไป
ข�างหน�าทำให�รถพุ�งไปชนกับรถที่ทำการลากจูง

GUID-64C1F9BE-61CD-4160-B29F-99730D8CD50B

คำเตือน:

. ห�ามขับรถต�อ ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงเกิน
ไ ป เ น่ื อ ง จ า ก อ า จ ท ำ ให� ไ ฟ ไหม� ร ถ ไ ด�

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอน้ำพุ�งออกมา

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำขณะเครื่องยนต�ยังร�อนอยู�
ถ�าเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำในขณะที่เครื่องยนต�ยังร�อน
อยู� น้ำร�อนจะถูกดันพุ�งออกมาซึ่งอาจจะทำให�
เ กิ ด แผล ลวก พอง ห รือ การ บาด เจ็ บ ได�

. ถ�า มี ไอ น้ำ หรือ น้ำ หล�อ เย็น พ ุ�ง ออก มา จาก
เคร่ืองยนต� ให�ยืนออกห�างจากรถเพื่อป�องกันไม�
ให�ถูกลวกพอง

. พัดลมระบายความร�อนจะ เร่ิมทำงานทันทีที่
อ ุณหภูมิ น้ำ หล�อ เย็น ส ูง เกิน ระดับที่ กำหนด

. ระมัดระวังไม�ให�มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ�า
สัมผัส โดน หรือหลุด เข�าไปในพัดลมระบาย
ความร�อนหรือสายพานขับ

ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงเกินไป (แสดงขึ้นโดยไฟเตือน
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. ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง (CVT):
เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“N” (ว�าง)

ห�ามดับเครื่องยนต�

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-7
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6-8 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

5. เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

6. ป�ดเครื่องปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิไปที่ร�อนสุด และเป�ด
พัดลมที่ความเร็วสูงสุด

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. ตรวจดูพัดลมระบายความร�อนว�าทำงานอยู�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

GUID-F3AE1CB9-16D7-4979-B1BA-F56733E545B0

เมื่อต�องลากจูงรถ ต�องปฏิบัติตามข�อกำหนดในการลากจูง
ของท�องถิ่นน้ัน อุปกรณ�ลากจูงท่ีไม�ถูกต�องอาจทำให�รถ
ของท�าน เสีย หาย ได� นิส สัน ขอ แนะนำ ให� เรียก ช�าง
ผู�เชี่ยวชาญมาทำการลากรถของท�าน เพื่อให�มั่นใจว�ารถถูก
ลากอย�างถูกวิธี และเพื่อป�องกันความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นกับรถของท�าน และควรแนะนำให�ช�างผู�เช่ียวชาญ
ได�อ�านข�อควรระวังต�อไปนี้

ข�อควรระวังสำหรับการลากจูงรถ
GUID-126DD427-7F8C-4B69-A630-FCA42D41CDED

. ให�แน�ใจว�าระบบเกียร� ระบบพวงมาลัย และระบบส�ง
กำลังอยู�ในสภาพท่ีพร�อมทำงานก�อนทำการลาก ถ�า
ระบบใดระบบหนึ่งข�างต�นเสียหาย ต�องลากรถโดยใช�
ดอลลี่หรือยกรถขึ้นทั้งคัน

. นิสสันแนะนำให�ลากรถของท�านโดยยกล�อขับเคล่ือน
(ล�อหน�า) ให�พ�นจากพื้น

. ล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ

การลากจูงรถยนต�
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วิธีลากจูงที่นิสสันแนะนำ
GUID-D958ECEC-A480-4B7D-B5B3-FEB06CAD0CCF

SCE0657

นิสสันแนะนำให�ใช�ดอลลี่ใต�ล�อหน�าในขณะลากรถ หรือให�
ขนรถยนต� ไปโดยยกรถขึ้น ท้ัง คัน ดังที่ แสดงในภาพ

แบบให�ล�อหน�าสัมผัสพื้นถนน

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถที่ใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบ
ต�อ เนื่อง (CVT) โดย ให� ล�อ หน�า สัมผัส พ้ืน ถนน
เนื่องจากจะทำระบบส�งกำลัง เสียหายมากและมี
ค�าใช�จ�ายในการซ�อมแพง

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

1. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “OFF”

2. ยึดพวงมาลัยให�อยู� ท่ีตำแหน�งตรง ด�วยเชือกหรือ
อุปกรณ�อื่นที่คล�ายกัน

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

4. ปลดเบรกมือ

5. ล�ามโซ�นิรภัยทุกครั้งเมื่อลากรถ

แบบให�ล�อหลังสัมผัสพื้นถนน
1. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “OFF”

2. ยึดพวงมาลัยให�อยู� ท่ีตำแหน�งตรง ด�วยเชือกหรือ
อุปกรณ�อื่นที่คล�ายกัน

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

4. ปลดเบรกมือ

5. ล�ามโซ�นิรภัยทุกครั้งเมื่อลากรถ

แบบให�ล�อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถที่ใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบ
ต�อเน่ือง (CVT) โดยให�ล�อทั้งหมดสัมผัสพื้นถนน
เนื่องจากจะทำให� ระบบ เกียร� เสียหายมากและมี
ค�าใช�จ�ายสูงในการซ�อม

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

1. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “OFF”

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

3. ปลดเบรกมือ

การช�วยเหลือรถที่ติดหล�ม
GUID-8B94AB78-3F8D-427B-B631-6F4044698961

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�วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช�ดึงรถ
ออกจากหล�ม ให�ลากดึงรถในแนวตรงเสมอ ห�ามดึง
ห�วงในแนวเฉียงกับตัวรถ
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6-10 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

ด�านหน�า
GUID-42621D38-E70E-497B-A981-5D2019179547

JVE0087X

แบบ A

JVE0088X

แบบ B
① ใช�เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและหุ�มด�วยผ�าในการถอด

ฝาครอบห�วงออกจากกันชน
② ติดต้ังห�วงสำหรับลากดึงให�แน�นดังท่ีแสดงในภาพ

(ห�วงเก็บอยู�กับชุดแม�แรง)

ให�แน�ใจว�าเก็บห�วงสำหรับลากดึงอย�างถูกต�องในที่เก็บ
หลังจากใช�งาน

ด�านหลัง
GUID-CF978504-F5AA-4EBC-8F23-61D3C8219B5E

SCE0578

ห�ามใช�ห�วงหลังสำหรับลากดึงรถยนต�
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7-2 สภาพรถและการดูแลรักษา

GUID-9D917EFE-C19D-4564-9FDD-4A9DE32BCFC7

การรักษาสภาพรถให�สวยงามอยู�เสมอน้ันจำเป�นท่ีจะต�อง
ทำการดูแลรักษาอย�างถูกต�องและเหมาะสม

ควรจอดรถภายในโรงรถหรือบริเวณที่มีหลังคาปกคลุมอยู�
เสมอ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายข้ึนกับสีรถ

หากจำเป�นที่จะต�องจอดรถกลางแจ�ง ควรจอดรถในท่ีร�ม
หรือใช�ผ�าคลุมรถ ระมัดระวังไม�ให�ขีดข�วนสีรถจนเป�น
รอย เมื่อทำการคลุมหรือเป�ดผ�าคลุมรถออก

การล�าง
GUID-C5225B9D-9203-4702-8B34-1B6BC0937E20

ในกรณีต�อไปนี้ ให�ล�างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพสีรถ
ของท�าน:

. หลัง จากฝนตก เนื่องจากฝนกรดอาจทำให� สี รถ
เสียหายได�

. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ
ทำให�รถเป�นสนิมได�

. เม่ือมีสิ่งสกปรกต�างๆ เช�น คราบเขม�า มูลนก ยางไม�
เศษโลหะ หรือแมลงติดอยู�บนสีรถ

. เมื่อมีฝุ�นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล�างผิวนอกรถด�วยฟองน้ำที่เป�ยกชุ�มโดยใช�น้ำมากๆ

2. ทำความสะอาดผิวนอกรถเบาๆ ให�ท่ัวถึงด�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�างรถกลางแดดจัดหรือขณะที่ตัวถังรถร�อน
เนื่องจากสีรถจะเป�นรอยคราบน้ำ

. หลีกเล่ียงการใช�ผ�าที่ มีขนแข็งหรือหยาบ เช�น
ถุงมือล�าง ระมัดระวังขณะที่ล�างเอาคราบสกปรก
หรือสิ่งแปลกปลอมอย�างอ่ืนออก เพื่อไม�ให�สีรถ
เป�นรอยหรือเสียหาย

3. ล�างออกให�ทั่วด�วยน้ำสะอาดมากๆ

4. ใช�ผ�าชามัวร�หมาดๆ เช็ดผิวนอกรถให�แห�ง โดยไม�
ปล�อยให�มีคราบน้ำหลงเหลืออยู�

เมื่อล�างรถ ให�ระมัดระวังสิ่งเหล�านี้:

. บริเวณภายในหน�าแปลน ข�อต�อและบานพับประตู
ฝากระโปรงท�าย และฝากระโปรงหน�า จำเป�นต�องทำ
ความสะอาดบริเวณเหล�านี้อยู�เสมอ

. ให�แน�ใจว�ารูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตูไม�
อุดตัน

. ฉีดน้ำล�างใต�ท�องรถและในช�องล�อเพื่อขจัดสิ่งสกปรก

การขจัดคราบสกปรก
GUID-33B6A330-4F8C-4E42-B9BC-D48A107A95E8

ข จัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ำ มัน ฝุ�น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม�ออกจากสีรถให�เร็วท่ีสุด
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดรอยด�างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ�ทำ
ความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน�ายที่ศูนย�บริการนิสสันหรือ
ร�านค�าจำหน�ายอุปกรณ�ตกแต�งรถยนต�ทั่วไป

การเคลือบเงา
GUID-AA010421-D9CF-478E-AE67-458D75CCFF0B

การเคลือบเงาเป�นประจำจะปกป�องสีรถและช�วยรักษา
สภาพรถให�ดูใหม�เสมอ

หลังจากการเคลือบเงา นิสสันขอแนะนำให�ขจัดคราบสะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เป�นคราบฝ�งแน�น

ศูนย�บริการนิสสันสามารถช�วยท�านเลือกผลิตภัณฑ�เคลือบ
เงาที่เหมาะสมได�

ข�อควรระวัง:

. ล�างรถให�ทั่วถึงจนเสร็จเรียบร�อยก�อนลงแว�กซ�
เคลือบเงาสีรถ

. ให� ทำ ตามคำแนะนำของผู� ผลิตที่ ให� มา กับ
ผลิตภัณฑ�เคลือบเงาเสมอ

. ห�ามใช�ผลิตภัณฑ�เคลือบเงาที่มีส�วนผสมของสาร
ขัดสี สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจ
ไปทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

สารขัดหยาบหรือการขัดอย�างรุนแรงบนช้ันเคลือบสีพ้ืน/
เคลือบใส อาจทำให�ช้ันเคลือบสีหมองลงไปหรือมีรอยขัด
วนหลงเหลือเอาไว�

กระจก
GUID-4BBD83FF-76EA-412F-8390-B28C0710D483

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว�กลางแดดจัดจะทำให�มีคราบหมอง
อยู�บนผิวกระจกซึ่งเป�นเรื่องปกติ ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�า
นุ�มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

ใต�ท�องรถ
GUID-F556A92D-E141-4BDF-8804-CD8E08E13835

ควรทำความสะอาดใต� ท�อง รถอยู� เสมอ เพ่ือป�องกัน
การสะสมส่ิงสกปรก ซ่ึงทำให�เกิดสนิมบริเวณใต�ท�องรถ
และระบบกันกระเทือนได�ง�าย

ก�อนฤดูหนาวและในช�วงใบไม�ผลิ ต�องตรวจสอบซีลใต�ท�อง
รถ และถ�าจำเป�นให�ทำใหม�

การทำความสะอาดภายนอกรถ

Condition: 'Except for China'/
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ล�อ
GUID-D0A8DBC4-5C3C-4338-B74B-FCE42C12E532

. เมื่อล�างรถ ให�ล�างล�อด�วย เพื่อรักษาให�อยู�ในสภาพดี

. ทำความสะอาดด�านในของล�อเมื่อเปลี่ยนล�อ หรือ เมื่อ
ทำความสะอาดด�านล�างของล�อ

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร�อนล�างล�อรถ

. ตรวจสอบขอบกระทะล�ออย�างสม่ำเสมอ เพื่อดูรอยบุบ
หรือการสึกหรอ สิ่งนี้อาจจะทำให�แรงดันลมยางลดลง
หรือทำให�ตัวยางเสียหายได�

. นิสสันแนะนำให�ลงสารเคลือบสีกระทะล�อ เพื่อป�องกัน
เกลือที่ใช�โรยถนนในฤดูหนาว

ล�ออลูมินั่มอัลลอย
GUID-F2B96663-0999-4349-A909-31FD65BA5ED8

ล�างล�ออย�างสม่ำเสมอด�วยฟองน้ำชุบสบู�อ�อนๆ โดยเฉพาะ
ระหว�างฤดูหนาวในพื้นที่ที่ใช�เกลือโรย เกลือที่ตกค�างจาก
เกลือบนถนนจะทำให�ล�อสีด�าง ถ�าไม�ได�ล�างเป�นประจำ

ข�อควรระวัง:

ปฏิบัติตามข้ันตอนด�านล�าง เพ่ือหลีกเล่ียงไม�ให�ล�อ
เป�นคราบหรือสีด�าง:

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป�นกรดหรือ
ด�างรุนแรงทำความสะอาดล�อ

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดล�อ ขณะที่ล�อยังร�อน
อยู� อุณหภูมิของล�อควรจะเท�ากับอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก

. ล�างล�อให�สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่ใช�
สารทำความสะอาดล�อ

ชิ้นส�วนที่เป�นโครเมียม
GUID-05917C3D-F278-4F21-B74E-A2148D597AB3

ทำความสะอาดอยู�เสมอด�วยน้ำยาขัดโครเมียมท่ีไม�มีฤทธิ์
กัดกร�อน เพื่อรักษาความเงางาม

GUID-B10A26D2-4E59-49E4-B50A-D62C29CB7C9C

ใช�เครื่องดูดฝุ�นหรือแปรงขนอ�อนขจัดฝุ�นละอองออกจาก
ค้ิวภายใน ช้ินส�วนท่ีเป�นพลาสติก และเบาะนั่งเป�นครั้ง
คราว เช็ดส�วนที่เป�นไวนิลและหนังด�วยผ�านุ�มท่ีสะอาดชุบ
น้ำสบู�อ�อน แล�วใช�ผ�านุ�มที่แห�งเช็ดทำความสะอาดอีกคร้ัง

จำเป�นต�องดูแลและทำความสะอาดเป�นประจำ เพื่อรักษา
สภาพของเบาะหนัง

ก�อนการใช�น้ำยารักษาเน้ือผ�าใดๆ ให�อ�านคำแนะนำของ
ผู�ผลิตทุกคร้ัง น้ำยารักษาเน้ือผ�าบางชนิดจะมีสารเคมีซ่ึง
อาจ ทำให� ผ� า ห ุ� ม เบาะ เป�น รอย ด� าง ห รือ สี ตก ได�

ใช�ผ�านุ�มชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดฝาเลนส�เกจวัด
และมาตรวัดต�างๆ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�สารเบนซิน ทินเนอร� หรืออย�างอื่นที่คล�าย
กัน

. เศษฝุ�นอาจกัดกร�อนและทำให�ผิวของหนัง
เสียหายได� จึงควรขจัดออกทันที ห�ามใช�สบู�ฟอก
หนัง แว็กซ� รถยนต� สาร ขัด น้ำมัน สาร ทำ
ความสะอาด สารสะลาย ผงซักฟอก หรือสารทำ
ความสะอาดที่มีส�วนประกอบหลักเป�นแอมโนเนีย
เพราะอาจทำให�สภาพพื้นผิวตามธรรมชาติของ
หนังเสียหาย

. ห�ามใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�า เว�นแต�จะได�รับ
คำแนะนำจากผู�ผลิต

. ห�ามใช�น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติก เช็ดฝา
เลนส� เกจวัดหรือมาตรวัดต�างๆ เนื่องจากอาจ
ทำให�ฝาครอบเลนส�เสียหาย

สภาพรถและการดูแลรักษา 7-3

การทำความสะอาดภายในรถ
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7-4 สภาพรถและการดูแลรักษา

น้ำหอมปรับอากาศ
GUID-87F646C9-CD7A-470B-B9A6-793EE60E796F

น้ำหอมปรับอากาศส�วนใหญ�ใช�สารละลายที่อาจส�งผลต�อ
อุปกรณ�ภายในรถ หากใช�งานน้ำหอมปรับอากาศ ให�อ�าน
ข�อควรระวังต�อไปนี้:

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนอาจทำให�เกิดรอยด�าง
ถาวรในบริเวณที่สัมผัสกับพื้นผิวภายในของรถยนต�
ให� ติดน้ำหอมปรับอากาศในบริเวณท่ีห�อยลงอย�าง
อิสระ และไม�สัมผัสพื้นผิวภายในของรถยนต�

. น้ำหอมปรับอากาศแบบน้ำ มักหนีบเข�ากับช�องลม
ผลิตภัณฑ�เหล�านี้สามารถทำให�เกิดความเสียหาย
และรอยด�างได� เมื่อหกลงบนพื้นผิวภายในของรถยนต�

ให�อ�านคู�มือการใช�โดยละเอียด ก�อนใช�งานน้ำหอมปรับ
อากาศ

แผ�นรองปูพื้น
GUID-19716187-9A5A-476A-831F-2CA62E649DC9

การใช�แผ�นรองปูพื้นแท�ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง) จะช�วยยืด
อายุพรมในรถของท�านและทำความสะอาดห�องโดยสารได�
ง�ายขึ้น ไม�ว�าท�านจะใช�แผ�นรองแบบใดก็ตาม ให�แน�ใจว�า
แผ�นรองดังกล�าวมีขนาดพอดีกับรถของท�านและวางใน
ตำแหน�งช�องวางเท�าให�ถูกต�อง เพื่อไม�ให�ไปกีดขวาง
การทำงานของแป�นเหยียบ ควรดูแลรักษาแผ�นรองโดยการ
ทำความสะอาดอยู� เสมอ และเปลี่ยนใหม�ถ�าแผ�นรองมี
สภาพเก�าเกินไป

จุดช�วยจัดตำแหน�งแผ�นรองปูพื้น (ด�านคนขับ)
GUID-FECE5C93-371A-4125-A738-4EA1FE01E99C

JVA0016X

รถคันนี้จะมีตะขอยึดแผ�นรองปูพื้นด�านหน�า Ⓐ เพื่อช�วยยึด
แผ�นรองปูพื้นให�อยู�ในตำแหน�ง แผ�นรองปูพื้นของนิสสันได�
รับการออกแบบมาเฉพาะรถรุ�นนี้ แผ�นรองปูพ้ืนด�านคนขับ
จะมีรูเพื่อใช�เกี่ยวตะขอ

จัดวางแผ�นรองปูพื้นให�อยู�ตรงกลางในบริเวณที่วางเท�าโดย
ขยั บ แผ� น ร อ ง ให� ต ะขอ เ กี่ ย ว ลอด ร ู ที่ แ ผ� น ร อ ง

หมั่นตรวจสอบดู ว�าแผ�น รองอยู� ในตำแหน�ง ท่ีถูกต�อง

กระจก
GUID-D6ECFBD3-B6B2-47EC-92B2-38B53D6108B4

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว�กลางแดดจัดจะทำให�มีคราบหมอง
อยู�บนผิวกระจกซึ่งเป�นเรื่องปกติ ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�า
นุ�มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดกระจกด�านใน ห�ามใช�เครื่องมือที่
มีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ�าเชื้อโรคที่มีส�วนผสม
ของคลอรีน อาจจะทำให� ตัวนำ ไฟฟ�า เช�น ส�วน

ป ร ะ ก อบ ขอ ง ไ ล� ฝ� า ก ร ะ จ ก หลั ง เ สี ย ห า ย

เข็มขัดนิรภัย
GUID-4DD990C3-49DC-4A65-BC35-074601F41553

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�สายเข็มขัดที่เป�ยกช้ืนม�วนเข�าไป
เก็บในชุดดึงกลับ

. ห�ามให�น้ำยาฟอกย�อมหรือน้ำยาเคมีทำ
ความสะอาด เข็มขัด นิรภัย เน่ืองจากอาจไป
กัดกร� อน สาย เข็มขัด ให� เป�� อย บาง ลง ได�

ใช�ฟองน้ำชุบน้ำสบู�อ�อนเช็ดทำความสะอาดสายเข็มขัด

ปล�อยสายเข็มขัดไว�ในที่ร�มจนแห�งสนิทก�อนใช�งาน (โปรด
ดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8))

Condition: 'Except for China'/
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GUID-02A96901-F044-4581-BC33-D2A7FDE30358

ป�จจัยพื้นฐานที่มีส�วนทำให�รถเป�นสนิม
GUID-81D7E05A-B507-4A30-97AE-AA38A6C29654

. ความช้ืนสะสมในสิ่งสกปรกและดินทรายตามซอกมุม
และช�องต�างๆ

. ชั้นผิวสีหรือชั้นเคลือบท่ีกะเทาะลอกหลุดออกไป
เน่ืองจากเศษหินและกรวดหรือการเฉี่ยวชนบนท�อง
ถนน

ป�จจัยด�านสิ่งแวดล�อมอื่นๆ ที่ส�งผลให�เกิด
สนิม

GUID-79D0AF7A-D5DD-4424-9D03-7762841E790B

ความชื้น
GUID-C040602B-7419-473D-ADDF-CD67173A0117

ทราย ส่ิงสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพ้ืนด�านในตัวถังรถจะ
เป�นตัวเร�งให�เกิดสนิม แผ�นรอง/พรมปูพื้นที่เป�ยกจะไม�แห�ง
สนิท ถ�าปล�อยท้ิงไว�ในรถ ดังนั้นจึงควรนำออกมาผ่ึงให�
แห�ง สนิท เพ่ือป�องกัน ไม� ให� เกิด สนิมที่ พ้ืน ตัว ถัง รถ

ความชื้นสัมพัทธ�
GUID-0253C37D-2200-46D4-AD32-62203822DA2F

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ�สูงจะทำให�เกิดสนิมได�เร็วขึ้น

อุณหภูมิ
GUID-D28E7AE0-695A-45CF-84E8-2201FE867839

อุณหภูมิสูงจะเร�งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิ้นส�วนที่
ไม�ได�รับการระบายอากาศที่ดี

นอกจากนี้ รถจะเป�นสนิมได�ง�ายในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิใกล�
จุดเยือกแข็ง

มลภาวะทางอากาศ
GUID-95CE9515-2832-4951-BDCC-A25075D3448D

มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเลจะเร�งให�เกิดสนิมเร็วขึ้น เกลือที่ใช�กับพื้นถนนจะ
ทำให�พื้นผิวของสีละลายเร็วขึ้นเช�นกัน

การป�องกันรถของท�านไม�ให�เกิดสนิม
GUID-FB900F25-586D-42E8-994F-14077BAC058A

. ล�างรถให�สะอาดและเคลือบเงารถบ�อยๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู�เสมอ ถ�าพบรอยชำรุด
ให�รีบซ�อมโดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม�ให�รูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตู
อุดตัน เพื่อป�องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย ส่ิงสกปรกท่ีสะสมอยู�ใต�ท�องรถ ถ�าพบ
ให�ล�างออกด�วยน้ำโดยเร็วที่สุด

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�สายยางฉีดน้ำล�างทำความสะอาดสิ่ง
สกปรก ทราย หรือเศษดินในห�องโดยสาร ขจัด
สิ่ ง สกปรก ด�วย เครื่อง ด ูด ฝุ�น หรือ ไม�กวาด

. ห�ามปล�อยให�มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆ สัมผัสโดน
อุปกรณ� อิเล็กทรอนิกส�ภายในรถเน่ืองจากจะ
ทำให�เกิดความเสียหายได�

สารเคมีท่ีใช�ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร�อน
อย�างมาก จะเร�งการเกิดสนิมและการเสื่อมสภาพของ
ชิ้นส�วนใต�ท�องรถ เช�น ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
เบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะๆ

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป�นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

สภาพรถและการดูแลรักษา 7-5

การป�องกันสนิม

Condition: 'Except for China'/



(122,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

7-6 สภาพรถและการดูแลรักษา

บันทึก
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8-2 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

GUID-CEEE2E6F-F787-4315-A4DE-09DC0147DD34

การบำรุงรักษาท่ัวไปและประจำวันบางอย�างยังเป�นส่ิง
จำเป�น เพื่อบำรุงรักษาสภาพกลไกที่ดีของรถของท�าน รวม
ท้ังสมรรถนะของเครื่องยนต�และการปล�อยมลภาวะไอเสีย

ซึ่งเป�นความรับผิดชอบของเจ�าของรถที่จะต�องทำการ
บำร ุง รักษา ท้ัง แบบ ท่ัวไป และ แบบ เฉพาะ เจาะจง

และเนื่องจากท�านเป�นเจ�าของรถ ท�านเป�นเพียงคนเดียวที่
สามารถแน�ใจได�ว�ารถของท�านได�รับการดูแลรักษาอย�าง
ถูกต�อง

ตารางการบำรุงรักษา
GUID-99077422-3745-417F-87AC-6E2161013B60

เพื่อความสะดวก ได�อธิบายและกำหนดส่ิงท่ีอยู�ในตาราง
การบำรุงรักษาไว�ในสมุดรับประกันและคู�มือการบำรุงรักษา
ไว�ต�างหาก ท�านต�องปฎิบัติตามคู�มือเล�มน้ัน เพื่อให�แน�ใจ
ว�ารถของท�านได�รับการบำรุงรักษาที่จำเป�นตามกำหนด
เวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
GUID-6EAEF911-6A76-4AC1-9FC2-C901A0EA7F82

การบำรุง รักษา ท่ัวไปจะรวมไปถึง ส่ิง ท่ีควรได� รับการ
ตรวจสอบทุกๆ วันที่มีการใช�รถ ซึ่งเป�นสิ่งจำเป�นที่จะทำให�
รถของท�านทำงานเป�นปกติได�อย�างต�อเนื่อง โดยเป�นความ
รับผิดชอบของท�านที่จะทำตามขั้นตอนเหล�าน้ีเป�นประจำ
ตามที่กำหนดไว�

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ัวไปนี้ไม�จำเป�นต�องใช�
ทักษะทางช�างสูง และใช�เครื่องมือรถท่ัวไปเพียงไม�ก่ีช้ิน

ท�านสามารถทำการตรวจสอบด�วย ตัว เอง ใช�ช�าง ท่ีมี
คุณสมบัติ หรืออาจเข�าศูนย�บริการนิสสัน

สถานที่สามารถนำรถเข�ารับบริการ
GUID-26A45121-B260-40B5-A1EC-63DB3FBB3F88

ถ�าจำเป�นต�อง เข�า รับการบำรุง รักษาหรือมีการทำงาน
ผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันท่ีได�รับอนุญาต
เพื่อตรวจสอบและปรับแต�งระบบ

GUID-D4886AEF-1428-4BED-AB66-66F5FBCDD998

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

เมื่อทำการการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา ให�ปฏิบัติตาม
“ข� อ ค ว ร ร ะ วั ง ใ น กา ร บำ ร ุ ง รั กษา ” (หน� า 8 - 4 )

คำอธิบายของสิ่งที่ต�องบำรุงรักษาทั่วไป
GUID-11878437-3D35-4885-87BE-B0BAF614F499

ข�อมูลเพิ่มเติมของรายการดังต�อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย
“*” อธิบายไว�ในส�วนหลังของบทนี้

ด�านนอกรถ
GUID-4125F16E-60EB-41F7-BE2D-DD938EFD8F89

สิ่งที่ต�องบำรุงรักษาที่แสดงไว�นี้ควรทำเป�นครั้งคราว ถ�าไม�
ได�ระบุไว�เป�นพิเศษ

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

ตรวจสอบว�าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน�า รวมท้ัง
ประตูหลัง ฝากระโปรงท�าย และประตูเล็กทำงานเป�นปกติ
และให�แน�ใจว�าตัวล็อกทุกตัวสามารถล็อกได�แน�น หล�อลื่น
ถ�าจำเป�น ดูให�แน�ใจว�าตัวล็อกเสริมของฝากระโปรงหน�ารั้ง
ไม�ให�ฝากระโปรงเป�ดขึ้น เมื่อปลดล็อกตัวหลักแล�ว เมื่อขับ
รถในพ้ืนท่ีท่ีใช�เกลือโรยถนน หรือสารท่ีมีฤทธ์ิกัดกร�อน
อื่นๆ ให�ตรวจสอบการหล�อลื่นบ�อยๆ

ไฟแสงสว�าง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ควรทำความสะอาดไฟหน�าเป�นประจำ ให�แน�ใจว�าไฟหน�า
ไฟเบรก ไฟท�าย ไฟเลี้ยว และไฟอื่น ๆ ทำงานปกติและได�
ติดตั้งอย�างแน�นหนาแล�ว และตรวจสอบมุมระดับไฟหน�า

ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป
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ยาง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัดบ�อยๆ และทุกครั้งก�อน
เดินทางไกล ปรับแรงดันลมยางทุกเส�นรวมทั้งยางอะไหล�
ตามแรงดันท่ีกำหนด ตรวจหาความเสียหาย รอยฉีกขาด
หรือการสึกหรอผิดปกติอย�างละเอียด

การสลับยาง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล�อ (2WD) และยางล�อหน�า
& หลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุกๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล�) ล�อท่ีมีสัญลักษณ�ตัวชี้นำทาง จะสลับกันได�
เฉพาะล�อหน�า กับล�อหลัง เท�านั้น ให� แน�ใจ ว�า ล�อที่ มี
สัญลักษณ�ตัวชี้นำทางชี้อยู�ในทิศทางที่มีการสลับยาง
หลังจากสลับยางเสร็จ

ในกรณีของรถขับเคลื่อนส่ีล�อ (4WD) และยางล�อหน�า &
หลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุกๆ 5,000 กม. (3,000
ไมล�) ล�อที่มีสัญลักษณ�ตัวชี้นำทาง จะสลับกันได�เฉพาะล�อ
หน�ากับล�อหลังเท�านั้น ให�แน�ใจว�าล�อที่มีสัญลักษณ�ตัวชี้นำ
ทางชี้อยู�ในทิศทางที่มีการสลับยางหลังจากสลับยางเสร็จ

ในกรณีที่ยางหน�ามีขนาดต�างจากยางหลัง จะไม�สามารถ
สลับยางได�

อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกัน
ตาม นิ สัย การ ขับ ข่ี ของ ท�าน และ สภาพ พ้ืน ผิว ถนน

ส�วนประกอบตัวส�งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS) (ถ�ามีติดตั้ง):

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

เปล่ียนซีลกันรั่วของตัวส�งสัญญาณ TPMS แกนวาล�วและ
ฝาป�ดเมื่อยางถูกเปลี่ยนเนื่องจากการสึกหรอ หรืออายุ
การใช�งาน

ศูนย�ล�อและการถ�วงล�อ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�ารถป�ดไปทางด�านใดด�านหน่ึงในขณะขับข่ีบนถนนเรียบ
ตรง หรือถ�าท�านตรวจพบว�ายางสึกหรอผิดปกติหรือไม�เท�า
กัน อาจจำเป�นต�องตั้งศูนย�ล�อ ถ�าวงพวงมาลัยหรือเบาะนั่ง
สั่นเมื่อขับขี่ด�วยความเร็วปกติบนทางหลวง อาจจำเป�นต�อง
ทำการถ�วงล�อ

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

ทำความสะอาดกระจกบังลมเป�นประจำ ตรวจสอบกระจก
บัง ลม อย�าง น�อยทุก หก เดือน เพื่อ หา รอย แตกหรือ
ความเสียหายอื่นๆ ซ�อมแซมถ�าจำเป�น

ใบป�ดน้ำฝน*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจ หา รอย แตก หรือ สึกหรอ ถ�า ป�ด น้ำ ฝน ได� ไม� ดี

ภายในรถยนต�
GUID-A2851790-BA38-4A5B-86FE-63EA24701A3E

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�นประจำ เช�น เม่ือทำการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ี
กำหนด เมื่อทำความสะอาดรถยนต� เป�นต�น

คันเร�ง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบคันเร�งว�าสามารถทำงานได�อย�างราบรื่น และให�
แน�ใจว�าคันเร�งไม�ติดขัดหรือต�องออกแรงมากผิดปกติ วาง
แผ�นรองปูพื้นให�ห�างจากคันเร�ง

แป�นเบรก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแป�นว�าสามารถทำงานได�อย�างราบรื่น และให�
แน�ใจว�ามีระยะห�างจากแผ�นรองปูพื้นที่เหมาะสมเมื่อเหยียบ
จนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรก ให�แน�ใจว�า
ได�วางแผ�นรองปูพื้นห�างจากแป�น

เบรกมือ*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมั่นตรวจสอบการทำงานของเบรกมือ ตรวจสอบว�าคัน
เบรกมือ (ถ�ามีติดต้ัง) หรือแป�นเบรก (ถ�ามีติดตั้ง) มีระยะ
การเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสม ให�แน�ใจว�ารถยนต�ได�จอดพักบน
เนินเขาอย�างปลอดภัย เมื่อใช�งานเบรกมือเพียงอย�างเดียว

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

ตรวจสอบว�าส�วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย�างเช�น หัวเข็มขัด 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

ตรวจหาความเปล่ียนแปลงของสภาวะการบังคับเล้ียว
กล�าวคือระยะท่ีหลวมมากเกินไป บังคับเล้ียวได�ยาก หรือ
เสียงผิดปกติ

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

ให�แน�ใจว�าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเป�นปกติ

ไล�ฝ�ากระจกบังลม:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าลมออกมาเป�นปกติจากช�องลมไล�ฝ�า ใน
ปริมาณที่ เหมาะสม เม่ือฮีตเตอร�หรือเคร่ืองปรับอากาศ
ทำงาน

ที่ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมและถังฉีดน้ำล�างกระจก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าที่ป�ดน้ำฝนและถังฉีดน้ำล�างกระจกทำงานเป�น
ป ก ติ แ ล ะ ท่ี ป� ด น้ ำ ฝ น ไ ม� ล า ก เ ป� น ร อ ย เ ส� น

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-3
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8-4 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ใต�ฝากระโปรงหน�าและใต�ท�องรถ
GUID-CBC4A077-D8E9-4119-827A-198832087932

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�นระยะๆ (ตัวอย�างเช�น ทุกครั้งท่ีตรวจสอบน้ำมันเครื่อง
หรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)

แบตเตอรี่*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ยกเว�นรุ�นท่ีใช�แบตเตอร่ีแบบไม�ต�องดูแลรักษา ตรวจสอบ
ระดับน้ำกรดในแต�ละเซลล� ควรอยู�ระหว�างขีด “UPPER”
และ “LOWER” รถท่ีใช�งานท่ีอุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนัก
ต�องได�รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่บ�อยครั้งขึ้น

ระดับน้ำมันเบรก (และคลัตช�)*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรก
และน้ำมันคลัตช�อยู�ระหว�างขีด “MAX” และ “MIN” บนถัง
น้ำหล�อเย็น

ยกเว�นรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรก
อยู� ระหว�างขีด “MAX”และ “MIN” บน ถัง น้ำหล�อ เย็น

ระดับน้ำหล�อเย็น*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นขณะน้ำหล�อเย็นเย็น ให�แน�ใจว�า
ระดับน้ำหล�อเย็นอยู�ระหว�างขีด “MAX” และ “MIN” บนถัง
น้ำหล�อเย็น

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(บนพื้นราบ) และ ดับ
เครื่องยนต�

การรั่วของของเหลวต�างๆ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบใต�ท�องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเคร่ือง หรือของเหลวอื่นๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว�สัก
พัก น้ำที่หยดจากเคร่ืองปรับอากาศหลังจากใช�งานเป�น
เร่ืองปกติ ถ�าพบว�ามีการรั่วหรือมีไอน้ำมันเช้ือเพลิงระเหย
ออกมาชัดเจน ให�ตรวจหาสาเหตุและทำการแก�ไขทันที

น้ำยาล�างกระจกบังลม*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�ามีน้ำยาในปริมาณท่ีเพียงพอต�อการใช�งานใน
ถังพัก

ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา
GUID-6E7CC72E-A73C-4EE8-9556-6A19EAFFDB8D

เม่ือทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาใดๆ กับรถของท�าน
ให�ระมัดระวังเสมอ เพ่ือป�องกันการบาดเจ็บร�ายแรงจาก
อุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีอาจเกิด ข้ึน กับท�านและ
รถยนต� ต�อไปน้ีเป�นข�อควรระวังท่ัวไปซึ่งควรเอาใจใส�เป�น
พิเศษ

คำเตือน:

. จอดรถบนพื้นราบ เข�าเบรกมือให�มากพอ และกั้น
ล�อเพื่อป�องกันรถไหล เลื่อนคันเกียร�ไปที่
ต ำแหน� ง "P" (จอด) (ร ุ� น ร ะบบ ควบค ุม
การเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง) หรือเลื่อนคันเกียร�
ไปที่ตำแหน�ง "N" (ว�าง) (รุ�น เกียร�ธรรมดา)

. ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”
หรือ “LOCK” เม่ือทำการเปลี่ยนชิ้นส�วนหรือ
ซ�อมแซมใดๆ

. ห�ามทำงานใดๆ ใต�ฝากระโปรงหน�าในขณะที่
เครื่องยนต�ยังร�อนอยู� ดับเคร่ืองยนต�และรอจน
กระทั่งเครื่องยนต�เย็นลงทุกครั้ง

. ถ�าท�านต�องทำงานในขณะที่เคร่ืองยนต�ทำงาน
ระวังให�มือ เสื้อผ�า ผมและเคร่ืองมือ ห�างจาก
พัดลม สายพานและชิ้นส�วนอื่นๆ ที่กำลังทำงาน

. แนะนำให�รัดหรือถอดเสื้อผ�าที่หลวมและ
เคร่ืองประดับใดๆ เช�น แหวน นาฬิกา ฯลฯ ก�อน
ทำงานกับรถ

. ถ�าต�องติดเคร่ืองยนต�ในพ้ืนที่จำกัด เช�น โรงรถ
ให�แน�ใจว�ามีการระบายก�าซไอเสียออกไปได�ดี

. ห�ามอยู�ใต�ท�องรถที่ยกด�วยแม�แรง

. ระวังไม�ให�บุหรี่ เปลวไฟ และประกายไฟอยู�ใกล�
น้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห�ามต�อหรือปลดแบตเตอรี่หรือ ข้ัวต�อ ช้ินส�วน
ทรานซิสเตอร� ขณะสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง
“ON”

. กรองน้ำมันเช้ือเพลิงและสายน้ำมันเช้ือเพลิง
สำหรับรุ�น เคร่ืองยนต�น้ำมัน เบนซิน ท่ี มี ระบบ
Multiport Fuel Injection (MFI) ควรได�รับ
บริการที่ศูนย�บริการนิสสัน เพราะสายน้ำมันเช้ือ
เพลิงอยู�ภายใต�แรงดันสูงแม�ว�าจะดับเครื่องยนต�
ไปแล�ว

. รถ ของ ท�าน ได� รับ การ ติด ต้ัง พัดลม ระบาย
ความร�อนแบบอัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได�ทุก
เวลาโดยไม�มีการเตือน แม�ว�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “OFF” และเคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดการบาดเจ็บ ให�ถอดสาย
ข้ัวลบของแบตเตอรี่ออกทุกคร้ังก�อนทำงานใกล�
กับพัดลม

. ใส�แว�นตานิรภัยทุกครั้งที่ทำงานกับรถ
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. ห�าม ปลด ข้ัว ต�อ สาย ไฟ ช้ิน ส�วน อ ุปกรณ� ที่
เกี่ยวข�องกับเคร่ืองยนต�หรือชุดเกียร�ในขณะที่
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�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�เกิดความยากลำบากในการทำงานหรือการปล�อย
ไอ เสียที่ มาก เกินไป และส�ง ผล ถึงการคุ�มครองจาก
การรับประกันรถ หากมีข�อสงสัยเกี่ยวกับการให�บริการ
ใดๆ ควร ให� ศ ู นย� บ ริ ก า ร นิ ส สั น ดำ เ นิน การ

GUID-C0C53291-0B34-46A9-902B-6C10202D12BD

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
GUID-D4A6DE58-95E7-4E62-B65E-2372BB2316A8

JVC0619X

1. ถังพักน้ำฉีดล�างกระจก
2. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช�*
3. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
4. กรองอากาศ
5. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต�
6. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง
7. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�

8. ฝาป�ดหม�อน้ำ
9. แบตเตอรี่
10. ตัวยึดกล�องฟ�วส�/สายฟ�วส�

*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-5

จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต�
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8-6 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

GUID-A55AFB43-A499-49CC-953D-74CD0DCC5441

คำเตือน:

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำเมื่อเคร่ืองยนต�ยังร�อนอยู�
อาจทำให�เกิดการไหม�พองอย�างรุนแรงเนื่องจาก
ของเหลวแรงดันสูงพุ�งออกจากหม�อน้ำ รอจน
ก ร ะทั่ ง เ ค ร่ื อ ง ยนต� แ ล ะ หม� อ น้ ำ เ ย็ น ล ง

. น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�มีพิษและควรเก็บอย�าง
ระมัดระวังในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและ
วางให�ไกลมือเด็ก

ระบบทำความเย็นเคร่ืองยนต� ได�รับการเติมสารหล�อเย็น
ป�องกันการแข็งตัวคุณภาพสูง ซ่ึงใช�ได�ตลอดท้ังป�มาจาก
โรงงาน จะมีส�วนผสมของสารยับยั้งสนิมและการกัดกร�อน
ดังนั้นจึงไม�จำเป�นต�องเติมสารเติมแต�งลงในระบบทำความ
เย็นเพิ่มเติมอีก

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:

อุณหภูมิภายนอก
ลดลงถึง น้ำหล�อเย็น

เครื่องยนต�
น้ำบริสุทธิ์หรือน้ำ

กลั่น
8C 8F

-15 5 30% 70%

-35 -30 50% 50%

การใช�สารหล�อเย็นชนิดอื่นอาจทำให�ระบบทำความเย็น
เครื่องยนต�เสียหาย

หม�อน้ำมีฝาป�ดที่รักษาแรงดัน เพื่อป�องกันไม�ให�เครื่องยนต�
เสียหาย ให�ใช�เฉพาะฝาป�ดหม�อน้ำแท�ของนิสสันหรือเทียบ
เท�าเท�านั้น เมื่อต�องทำการเปลี่ยน

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
GUID-1C8F5505-A8E2-466C-828C-F2146E55FEEC

SDI1860

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต�เย็น ถ�า
ระดับ น้ำ หล�อ เย็น อย ู� ต่ำ กว�า ระดับ MIN ② ให� เ ติม
น้ำหล�อ เย็นจนถึงระดับ MAX ① ถ�า ถัง พักไม�มี น้ำ ให�
ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในหม�อน้ำเมื่อเครื่องยนต�เย็น
ถ�าในหม�อน้ำมีน้ำหล�อเย็นไม�เพียงพอ ให�เติมน้ำหล�อเย็น
ลงในหม�อน้ำจนถึงปากช�องเติม และให�เติมลงในถังพัก
จนถึงระดับ MAX ①

ถ�าพบว�าต�องเติมน้ำหล�อเย็นในระบบทำความเย็น
บ�อยๆ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการ
นิสสัน

การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
GUID-93D3BBB6-8186-4555-A479-D0F687313A01

ถ�า จำเป�น ต�อง เปลี่ยน ให� ติดต�อ ศ ูนย� บ ริการ นิส สัน

การซ�อมแซมใหญ� ระบบทำความ เย็น เครื่องยนต� ควร
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน ขั้นตอนการให�บริการ
สามารถหาได�ในคู�มือการบริการของนิสสัน

การให�บริการที่ไม�ถูกต�องสามารถทำให�ประสิทธิภาพของ
ฮี ต เ ต อ ร� ล ด ล ง แล ะ ท ำ ให� เ ค รื่ อ ง ย นต� ร� อ น จั ด

คำเตือน:

. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก ห�ามเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�เมื่อเครื่องยนต�ร�อน

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำเม่ือเคร่ืองยนต�ร�อน อาจ
ทำให� เกิดการไหม�พองอย�างรุนแรง เนื่องจาก
ของเหลว แรง ดัน ส ู ง พ ุ� ง ออก จาก หม�อ น้ำ

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล�อเย็นที่ใช�แล�วโดยตรง
ถ�าสัมผัสผิวหนัง ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือน้ำยา
ล� า ง มื อ ใ ห� เ ร็ ว ที่ ส ุ ด เ ท� า ที่ เ ป� น ไ ป ไ ด�

. เก็บน้ำหล�อ เย็นให�พ�นจากเด็กและสัตว� เล้ียง

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัด
อย�างถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�

Condition: 'Except for China'/
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GUID-64277785-9578-47F4-9AA5-0809828BA3EC

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
GUID-7FAAC735-A18F-4DDE-8FDA-883D0ACBEA4C

SDI1993

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 นาทีเพื่อให�น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ�างน้ำมัน

5. ดึง ก�าน วัด ระดับ ออก แล�ว เ ช็ด ทำ ความ สะอาด

6. เสียบก�านวัดระดับกลับเข�าไปใหม�

7. ดึงก�านวัดระดับออกแล�วตรวจสอบระดับน้ำมัน ควรอยู�
ภายในช�วง Ⓒ

8. ถ�าระดับน้ำมันต่ำกว�า Ⓐ ให�ถอดฝาป�ดช�องเติมน้ำมัน
ออก แล�วเทน้ำมันท่ีแนะนำลงในปากช�องเติม ห�าม
เติมจนล�น Ⓑ
ขณะเติมน้ำมันเคร่ือง ห�ามถอดก�านวัดระดับ

9. ตรวจ สอบ ระดับ น้ำมัน บน ก�าน วัด ระดับ อีก คร้ัง

เป�น เร่ืองปกติที่ จะ มีการ เติมน้ำมัน เคร่ืองใน
ระหว�างช�วงเวลาที่ต�องเข�ารับการบำรุงรักษา หรือ
ในช�วงรันอินโดย ข้ึนอยู� กับความมรุนแรงใน

การใช�งาน

ข�อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเป�นประจำ การใช�งาน
รถยนต�ในขณะที่มีน้ำมันเครื่องไม�เพียงพอ อาจทำให�
เคร่ืองยนต�ได� รับความเสียหาย และความเสียหาย
ดังกล�าวไม�รวมอยู�ในการรับประกัน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง

GUID-C4B1549D-3660-408B-B0A9-8ABC998BCB3B

SDI2722

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
1. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
2. ปลั๊กถ�ายน้ำมันเครื่อง
3. กรองน้ำมันเครื่อง

คำเตือน:

. น้ำมันเครื่องที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัด
อย�างถูกต�อง ห�ามเทหรือทิ้งน้ำมันเคร่ืองลงบน
พื้น คลอง แม�น้ำ ฯลฯ แต�ควรได�รับการกำจัดใน
สถานที่กำจัดที่ เหมาะสม ขอแนะนำให�เปลี่ยน
น้ำมันเครื่องที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เน่ืองจากน้ำมันเคร่ืองอาจร�อน ระมัดระวังอย�าให�
ลวกโดนตัวท�าน

. การสัมผัสกับน้ำมันเคร่ืองใช�แล�วบ�อยๆ และเป�น
เ ว ล า น าน อ าจ ทำ ให� เ กิ ด ม ะ เ ร็ ง ผิ วห นั ง

. หลีก เลี่ยง การ สัมผัส น้ำมัน เคร่ือง ที่ ใช� แล�ว
โดยตรง ถ�ามีการสัมผัส ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือ
น้ำยาล�างมือและน้ำมากๆ ให� ท่ัวโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองที่ใช�แล�วในภาชนะที่มีการทำ
เครื่องหมายและวางให�พ�นมือเด็ก

ข�อควรระวัง:

น้ำมันเครื่องที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัดอย�าง
ถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
GUID-AFFCBAC3-E332-4EBA-9473-79844F03C5E0

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 นาทีให�น้ำมันเคร่ืองไหลกลับไปท่ี
อ�างน้ำมัน

5. วางอ�างรองน้ำมันขนาดใหญ�ไว�ใต�ปลั๊กถ�าย

6. ถอดปลั๊กถ�ายออกด�วยประแจ

7. ถอดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่องและถ�ายน้ำมันเครื่อง
ออกจนหมด

ถ�าต�องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให�ถอดและเปลี่ยนใน
ช�วงนี้ (โปรดดูที่ “การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง” (หน�า
8-8))

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-7

น้ำมันเครื่อง

Condition: 'Except for China'/
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8-8 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

8. ทำความสะอาดและติดต้ังปล๊ักถ�ายและแหวนรองตัว
ใหม�กลับเข�าไป ขันปลั๊กถ�ายให�แน�นด�วยประแจ ห�าม
ใช�แรงมากเกินไป
ค�าแรงขันปลั๊กถ�าย:
29 ถึง 39 N·m
(3.0 ถึง 4.0 kg-m, 22 ถึง 29 ft-lb)

9. เติมน้ำมันเครื่องตามชนิดและปริมาณที่แนะนำ (โปรด
ดูที่ “น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความ
จุที่แนะนำ” (หน�า 9-2))

ขณะเติมน้ำมันเคร่ือง ห�ามถอดก�านวัดระดับ
10. ติ ด ต้ั ง ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค รื่ อ ง ให� แน� น

11. สตาร�ทเครื่องยนต�

12. ตรวจ สอบ ป ล๊ัก ถ� าย ว� า มี ก า ร ร่ั ว ไหล ห รือ ไม�

13. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-
7))

การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง
GUID-FDF6F435-D61D-48F4-8334-1525B5FB4773

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข�าเบรกมือไว�

2. ดับเครื่องยนต�

3. ถ�ายน้ำมันเครื่องตามขั้นตอนการถ�ายที่ถูกต�อง (โปรด
ด ู ท่ี “การ เป ล่ียน น้ ำ มัน เครื่ อง ” (หน� า 8-7) )

4. คลายกรองน้ำมันเคร่ืองออกด�วยประแจถอดกรอง
น้ำมันเครื่อง

อาจต�องใช�ประแจสำหรับฝาป�ดชนิดพิเศษขึ้นอยู�กับรุ�น
เครื่องยนต� ติดต�อศูนย�บริการนิสสันสำหรับข�อมูลเพิ่ม
เติม

5. ใช�มือหมุนกรองน้ำมันเครื่องออก

6. เช็ดฐานหน�าแปลนยึดกรองน้ำมันเครื่องด�วยผ�า ท่ี
สะอาด

ให�แน�ใจว�าได�กำจัดปะเก็นเก�าท่ีตกค�างบนผิวออกจน
หมด

7. ทาน้ำมันเครื่องใหม�บนปะเก็นของกรองน้ำมันเคร่ือง
อันใหม�

8. หมุนกรองน้ำมันเครื่องจนรู�สึกว�ามีแรงต�าน แล�วขัน
เพ่ิมไปอีก 2/3 รอบเพ่ือให�กรองน้ำมันเครื่องแน�น
ค�าแรงขันกรองน้ำมันเครื่อง:
15 ถึง 20 N·m
(1.5 ถึง 2.0 kg-m, 11 ถึง 15 ft-lb)

9. เติมน้ำมันตามชนิดและปริมาณท่ีแนะนำ (โปรดดูที่ “
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-7))

10. สตาร�ทเคร่ืองยนต� และตรวจสอบหารอยรั่วไหลรอบๆ
กรองน้ำมันเครื่อง ซ�อมแซมตามจำเป�น

11. ดับเครื่องยนต�แล�วรอสักครู�

12. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-
7))

การปกป�องสิ่งแวดล�อม
GUID-486B18A4-3EF3-4CC6-B079-FD81A617BECE

การสร�างมลภาวะให�กับท�อระบายน้ำ แม�น้ำ และดินเป�นสิ่ง
ผิดกฎหมาย ให�ใช�สถานท่ีเก็บของเสียที่ได�รับอนุญาต
รวมถึงสถานที่ เหมาะสมกับสภาพท�องถ่ินและอู�สำหรับ
กำจัดน้ำมันและกรองน้ำมันที่ใช�แล�ว หากมีข�อสงสัย ติดต�อ
เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินสำหรับข�อแนะนำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
กำจัดของเสีย

ข�อกำหนดที่เกี่ยวข�องกับมลพิษทางสิ่งแวดล�อม
แตกต�างกันไปในแต�ละประเทศ

GUID-02C370E0-9521-4776-87B3-9886C9BFF604

SDI1862

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
1. ป��มน้ำ
2. ไดชาร�จ
3. พูลเลย�เพลาข�อเหวี่ยง
4. คอมเพรสเซอร�เครื่องปรับอากาศ
!: จุดตรวจสอบความตึง

ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "OFF"

ตรวจสอบสายพานด�วยตาเปล�าเพื่อดูสัญญาณการสึกหรอ
รอยฉีกขาด เป�นลุ�ยฝอย หรือการหลวม ตรวจสอบสภาพ
และความตึงอยู�เสมอ (เครื่องยนต� HR) ถ�าสายพานอยู�ใน
สภาพที่ไม�ดีหรือหลวม ให�ศูนย�บริการนิสสันทำการเปลี่ยน
หรือปรับแต�ง

สายพาน

Condition: 'Except for China'/
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GUID-79F49019-A052-4903-BAA3-0872C3FB1A3F

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าได�ดับเครื่องยนต�และบิดสวิตช�กุญแจ ไปที่
OFF และเข�าเบรกมือไว�แล�ว

เปล่ียนหัวเทียนตามบันทึกการบำรุงรักษาท่ีแสดงในสมุด
การ บำร ุ ง รั กษา ท่ี ได� แยก ไว� ต� า ง หาก อีก เล� ม นึ ง

ถ�า จำเป�น ต�อง เปลี่ยน ให� ติดต�อ ศ ูนย� บ ริการ นิส สัน

JVM0218X

หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาว
(PLATINUM)

GUID-79FD58CE-ACDB-4148-A459-E290E3826AAD

หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวไม�จำเป�นต�องเปลี่ยนบ�อย
เท�ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนแบบนี้ได�รับ
การออกแบบให�มีอายุการใช�งานยาวนานกว�าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข�อควรระวัง:

. ห�ามนำหัวเทียนแบบเข้ียวทองคำขาวกลับมาใช�
ใหม�โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะเขี้ยว

. ให�ใช�แต�หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวท่ีแนะนำ
เท�านั้น

GUID-866EC581-5861-4E2C-97C5-050CCA3A21EC

การตรวจสอบเบรกมือ
GUID-CF51E438-3644-48F5-B6DA-19497B15EC41

ชนิดของคันเกียร�
GUID-842046DC-B9D9-4881-97A4-55DF35DEBD0B

SDI1447A

จากตำแหน�งปลดล็อก ค�อยๆ ดึงคันเบรกมืออย�างช�าๆ
อย�างมั่นคง ถ�าจำนวนคลิ๊กไม�อยู�ในช�วงที่กำหนด ให�นำรถ
ไปยังศูนย�บริการนิสสัน

8 ถึง 9 คลิ๊กภายใต�แรงดึง
196 N (20 กก., 44 ปอนด�)

การตรวจสอบแป�นเบรก
GUID-ED24DBDF-6EAA-4153-B447-FCCAAE674A5D

DI1020MR

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-9

หัวเทียน เบรก

Condition: 'Except for China'/



(132,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

8-10 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

คำเตือน:

ให�นำรถไปตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนย�บริการนิสสัน
ถ�าความสูงของแป�นเบรกไม�กลับคืนสู�ตำแหน�งเดิม

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

ระยะ Ⓐ ภายใต�แรงเหยียบ 490 N (50 กก., 110
ปอนด�)

รุ�น ระบบ ควบคุม การ เปลี่ยน เกียร� แบบ ต�อ เนื่อง
(CVT):
90 มม (3.54 นิ้ว) หรือมากกว�า

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):
80 มม (3.15 นิ้ว) หรือมากกว�า

เบรกแบบปรับตั้งเอง
GUID-FAE2DA57-EDD4-417C-912E-313FEC46DAE5

รถยนต�มีเบรกแบบปรับตั้งเองติดต้ังอยู� เบรกจะถูกปรับต้ัง
ด�วยการทำงานของแป�นเบรก

เสียงเตือนผ�าเบรกสึก
GUID-2D75B7EA-2818-4E8D-A610-CD689B2F4C98

ผ�าเบรกดิสก�เบรกจะมีเสียงเตือนเม่ือใกล�หมด เมื่อต�อง
เปลี่ยนผ�าเบรก จะมีเสียงแหลมเสียดสี เมื่อรถเคลื่อนที่
เสียงนี้จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเหยียบแป�นเบรก หลังจากผ�าเบรก
เริ่มสึกมากขึ้น จะได�ยินเสียงเตือนตลอดเวลาแม�จะไม�ได�
เหยียบแป�นเบรก ให�ตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด ถ�าได�ยิน
เสียงเตือนผ�าเบรกสึก

ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบและทำ
การซ�อมแซมทันที

ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย�าง อาจได�ยิน
เสียงดังเอี๊ยดๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่นๆ จากเบรกเป�น
บางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางครั้งท่ีเกิดข้ึนจากการเบรก

เบาๆ หรือปานกลาง เป�น เร่ืองปกติ และไม� ส�ง ผลต�อ
การทำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก

ดรัมเบรกหลังจะไม�ส�งเสียงเตือนผ�าเบรกสึกหรอ ถ�าท�าน
ได�ยินเสียงดังผิดปกติจากดรัมเบรกหลัง ให�เข�ารับการ
ต ร ว จ ส อบ ท่ี ศ ู น ย� บ ริ ก า ร นิ ส สั น โ ด ย เ ร็ ว ท่ี ส ุ ด

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย�างเหมาะสมตามระยะเวลา
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม ดูที่คู�มือการบำรุงรักษาตามระยะอีก
เล�มหนึ่ง

หม�อลมเบรก
GUID-EEC7A399-3FF1-4B65-A7CC-5EF91C75BD3C

ตรวจสอบการทำงานของหม�อ ลม เบรก ดังต�อ ไปนี้ :

1. ดับเครื่องยนต� เหยียบและปล�อยแป�นเบรกหลายๆ
ครั้ง เมื่อการเคลื่อนที่ของแป�นเบรก (ระยะเคลื่อนตัว)
เท�ากันทุกคร้ัง ท่ี เหยียบ ให�ปฏิบัติขั้นตอนต�อไป

2. ขณะที่เหยียบแป�นเบรก ให�สตาร�ทเครื่องยนต�
ค ว า ม ส ู ง ข อ ง แ ป� น ค ว ร ล ด ล ง เ ล็ ก น� อ ย

3. เหยียบแป�นเบรกค�างไว� แล�วดับเคร่ืองยนต� เหยียบ
แป�นเบรกค�างไว�นานประมาณ 30 วินาที ความสูงของ
แป�นเบรกไม�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

GUID-37B05EEF-E091-440E-993C-7AA0A641624D

คำเตือน:

. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ที่ป�ดสนิทเท�านั้น
น้ำมันเก�า ด�อยคุณภาพ หรือปนเป��อนอาจทำให�
ระบบเบรกและคลัตช�เสียหาย การใช�น้ำมันไม�
เหมาะสมสามารถทำให�ระบบเบรกและคลัตช�
เสียหาย และส�งผลต�อความสามารถในการหยุด
รถ

. ทำความสะอาดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันก�อนการทำ
ความสะอาด

. น้ำมันเบรกและคลัตช� มีพิษและควรเก็บอย�าง
ระมัดระวังในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและ
วางให�ไกลมือเด็ก

ข�อควรระวัง:

ระวังอย�าให�น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให�สีรถเสียหาย ถ�าน้ำมันหกรด ให�ล�างออกทันที
ด�วยน้ำปริมาณมาก

SDI1863

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ�าน้ำมันเบรกต่ำกว�า
ขีด MIN ① ไฟเตือนเบรกจะสว�างขึ้น เติมน้ำมันเบรกให�ถึง

น้ำมันเบรกและคลัตช� (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(133,1)
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ขีด MAX ② (โปรดดูท่ี “น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อล่ืน
และปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2) สำหรับน้ำมัน
ชนิดที่แนะนำ)

ถ�าต�องเติมน้ำมันบ�อยๆ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อตรวจสอบระบบอย�างละเอียด

GUID-21961796-0E26-4F0B-A71B-4353633A1E5F

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน ให�ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

ข�อควรระวัง:

. ใช�น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 ของแท�เท�านั้น
ห�ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น

. การใช�น้ำมันเกียร�ที่ไม�ใช�น้ำมัน NISSAN CVT
NS-3 ของแท�จะทำให�เกียร� CVT เสียหาย ซึ่งไม�
อยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน

GUID-64C72CD9-F69D-4A28-97B1-7D6A3E8C131B

SDI2106

คำเตือน:

การให�เคร่ืองยนต�ทำงานโดยไม�มีกรองอากาศอาจ
ทำให�ท�านหรือคน อ่ืนเป�นแผลไหม�พองได� กรอง
อากาศไม�เพียงทำหน�าท่ีกรองอากาศเข�า แต�ยังก้ัน
เปลวไฟที่เกิดจากจุดระเบิดย�อนกลับของเครื่องยนต�
ถ�าไม�ติดตั้งกรองอากาศและเครื่องยนต�เกิดจุดระเบิด
ย�อนกลับท�านอาจเกิดแผลไหม�พองได� ห�ามขับรถ
หากไม�มีกรองอากาศ ให�ระมัดระวังเมื่อทำงานกับ
เครื่องยนต�หากไม�มีกรองอากาศ

การถอดตัวกรองจากกรองอากาศ ให�กดแถบ ① แล�วดึง
ชุดกรองขึ้น ②

ห�ามทำความสะอาดกรองอากาศแบบกระดาษอาบไขแล�ว
นำกลับมาใช�ใหม� กรองอากาศแบบกระดาษแห�งสามารถ
ทำความสะอาดแล�วนำกลับมาใช�ใหม�ได� เปล่ียนกรอง
อากาศตามสมุดการบำร ุง รักษาที่ แสดง ในคู�มือ การ
บำรุงรักษาอีกเล�มหนึ่ง

เมื่อเปลี่ยนกรองอากาศ ให�เช็ดภายในของเสื้อกรองอากาศ
และฝาครอบด�วยผ�าเป�ยกหมาดๆ

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-11

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง (CVT) (ถ�ามีติดตั้ง) กรองอากาศ

Condition: 'Except for China'/
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8-12 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ใบป�ดน้ำฝนกระจกบังลม

การทำความสะอาด

ถ�ากระจกบังลมไม�สะอาดขึ้นหลังจากใช�ที่ฉีดน้ำล�างกระจก
หน�าต�าง ถ�าใบป�ดน้ำฝนมีเสียงดังขณะที่ใช�งานที่ป�ดน้ำฝน
กระจกบังลม อาจมีขี้ผ้ึง หรือ วัสดุอ่ืนอยู�บนกระจกบังลม
และ/หรือ ใบป�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�ากระจกบังลมยังไม�ใสสะอาดหลังจากทำความสะอาด
ใบป�ดและใช�ที่ ป�ดน้ำฝน ให� เปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนใหม�

SDI0425D

ระวังอย�าทำให�หัวฉีดน้ำล�างกระจกอุดตัน Ⓐ อาจทำให�ท่ี
ฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหน�าทำงานผิดปกติได� ถ�าหัวฉีด
อุดตัน ให�กำจัดวัตถุท่ีอุดอยู�ออกด�วยเข็มเล็กๆ Ⓑ ระวัง
อย�าทำให�หัวฉีดเสียหาย

ใบป�ดน้ำฝน

Condition: 'Except for China'/
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(135,1)
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การเปลี่ยน
GUID-13294B3A-DC88-49DC-A2E6-FFDF2F6FD1E0

SDI1803

1. ยกก�านป�ดน้ำฝนออกจากระจกบังลม

2. กดแถบปลดล็อกค�างไว� Ⓐ แล�วเล่ือนใบป�ดน้ำฝนลง
① มาที่ก�านป�ดน้ำฝนเพื่อถอดออก

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�าอาจจะครูดทำให�เป�น
รอยเสียหายได�

. ใบป�ดน้ำฝนที่ สึกหรออาจทำให�กระจกบังลม
เสียหาย และทำให�ทัศนวิสัยของคนขับแย�ลง

ใบป�ดน้ำฝนกระจกหลัง
GUID-1211668C-753D-47E8-BB2B-D425B0045E25

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน ให�ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

GUID-2215B3E5-A647-4F1F-895B-182C82E724F8

JVM0219X

คำเตือน:

สารป�องกันการแข็งตัว มี พิษ และควร เก็บอย�าง
ระมัดระวังไว�ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวาง
ให�ไกลมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน้ำยา ใน ถังแล�ว เติมน้ำยา ถ�า จำเป�น

เติมน้ำยาทำความสะอาดลงในน้ำเพื่อทำความสะอาดได�ดี
ขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป�องกันการแข็งตัวของน้ำยาล�าง
กระจก ตามอัตราส�วนท่ีระบุไว�ในคำแนะนำของผู�ผลิต

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-13

น้ำยาล�างกระจก

Condition: 'Except for China'/



(136,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

8-14 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

GUID-E88B8BDA-C7ED-4119-8374-41CFC3DB87B4

แบตเตอรี่รถยนต�
GUID-88337E55-260F-4FE2-8375-6D21CFF6D27F

SDI1573

คำเตือน:

ห�าม ขับ รถ ถ�า น้ำกรด ใน แบตเตอร่ี ต่ำ น้ำกรด
แบตเตอร่ีต่ำจะทำให�แบตเตอร่ีมีสถานะโหลดสูง ซ่ึง
สามารถก�อให� เกิดความร�อน ลดอายุการใช� งาน

แบตเตอร่ี และ นำ ไป ส ู� การ ระเบิด ใน บาง กรณี

แบตเตอรี่

Condition: 'Except for China'/



(137,1)
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ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
GUID-A0B88A90-8DF0-465B-92A0-CF90F1C5D07D

DI0137ME

SDI1480D

ตรวจ สอบ ระดับน้ำกรด ใน แต�ละ เซลล� ระดับ น้ำกรด
แบตเตอรี่ ควรอยู� ระหว�างขีด UPPER LEVEL ① และ
LOWER LEVEL ②

ถ�าจำเป�นต�องเติมน้ำ ให�เติมน้ำบริสุทธิ์/น้ำกลั่นจนถึงระดับ
ตัววัดในแต�ละช�องเติม ห�ามเติมจนล�น

1. ถอดจุกเซลล� ③ ถ�ามีติดตั้ง

2. เติมน้ำบริสุทธิ์/น้ำกลั่นจนถึงขีด UPPER LEVEL ①

ถ�าด�านข�างของแบตเตอรี่ไม�ใส ให�ตรวจสอบระดับน้ำ
กล่ันโดยมองลงจากด�านบนเซลล�ตรงๆ ถ�าพบสภาพ

Ⓐ แสดงว�า OK และถ�าพบสภาพ Ⓑ แสดงว�าต�อง
เติมน้ำกลั่นเพิ่ม

3. ใส�จุกเซลล�ให�เข�าที่และขันให�แน�น

. รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนักต�องได�รับการ
ตรวจ สอบ ระดับ น้ ำกรด แบตเตอรี่ บ�อย ค ร้ัง ขึ้น

. รักษาผิวหน�าของแบตเตอรี่ให�สะอาดและแห�ง ควรใช�
น้ำผสมเบกกิ้งโซดาล�างสนิม

. ให�แน�ใจว�าขั้วต�อสะอาดและขันจนแน�น

. ถ�าไม�ใช�รถนานเกินกว�า 30 วัน ให�ปลดสายขั้วลบ (−)
ของแบตเตอรี่ออกเพื่อป�องกันแบตเตอรี่หมด

การพ�วงสตาร�ท
GUID-BEE834B3-B592-420D-AAF5-0B66DF2D7F31

ถ�าจำเป�นต�องพ�วงสตาร�ท โปรดดู ท่ี “การพ�วงสตาร�ท”
(หน�า 6-6) ถ�าไม�สามารถสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยการพ�วง
สตาร�ท หรือ แบตเตอรี่ ไม� ประจ ุไฟ อาจ ต�อง เปลี่ยน
แบตเตอร่ี กรุณา ติดต�อศูนย� บริการนิส สัน เพื่อ เปลี่ยน
แบตเตอรี่ใหม�

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล
GUID-062592DF-2A6F-4032-913B-3D94DD6F98F4

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-D7A1CAE0-C756-49FA-B4BF-EE5B35440E50

ข�อควรระวัง:

. ระวังอย�าให�เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส�วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัด แบตเตอร่ี อย�าง ไม� ถ ูกต�อง จะ เป�น
การทำลายสิ่งแวดล�อม ให�แน�ใจว�าได�ตรวจสอบ
กฎหมาย ท�อง ถ่ิน สำหรับ การ ทิ้ ง แบตเตอรี่

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได�ถ�าเปลี่ยนอย�างไม�
ถูกต�อง เปลี่ยนด�วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือที่
มีคุณภาพเทียบเท�าเท�านั้น

. ห�ามให�แบตเตอรี่สัมผัสกับความร�อนมากเกินไป
เช�น แสงอาทิตย� ไฟ ฯลฯ

SPA1374E

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

1. ให�ใช�เคร่ืองมือที่เหมาะสม Ⓐ เพื่อถอดฝาครอบออก

2. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�

แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2025 หรือเทียบเท�า

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-15
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8-16 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

. ห�ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ�าเนื่องจากจะทำให�
ทำงานผิดพลาด

. ให�แน�ใจว�าด�าน + หันเข�าหาด�านล�างของตัวกุญแจ
Ⓑ

3. ป�ดฝาครอบให�แน�น

4. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต�อศูนย� บริการนิส สัน ถ�าต�องการความช�วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
GUID-A510A1E8-685B-4BF6-A5C4-E23C44AC28A3

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-19E81E20-B01E-437D-A5B6-D007649959B3

ข�อควรระวัง:

. ระวังอย�าให�เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส�วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัด แบตเตอร่ี อย�าง ไม� ถ ูกต�อง จะ เป�น
การทำลายสิ่งแวดล�อม ให�แน�ใจว�าได�ตรวจสอบ
กฎหมาย ท�อง ถ่ิน สำหรับ การ ทิ้ ง แบตเตอรี่

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได�ถ�าเปลี่ยนอย�างไม�
ถูกต�อง เปลี่ยนด�วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือที่
มีคุณภาพเทียบเท�าเท�านั้น

. ห�ามให�แบตเตอรี่สัมผัสกับความร�อนมากเกินไป
เช�น แสงอาทิตย� ไฟ ฯลฯ

SDI2451

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

1. ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของกุญแจอัจฉริยะแล�วถอด
กุญแจธรรมดาออก

2. สอดไขควงเล็กเข�าไปในช�องท่ีมุม และบิดเพ่ือแยก
ส�วนบนออกจากส�วนล�าง ใช�ผ�าหุ�มเพื่อป�องกัน
ฝาครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�
. แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2025 หรือเทียบเท�า
. ห�ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ�าเนื่องจากจะทำให�
ทำงานผิดพลาด

. ให�แน�ใจว�าด�าน + หันเข�าหาด�านล�างของตัว
กุญแจ

SDI2452

4. จัดแนวปลายชิ้นส�วนด�านบนและด�านล�าง ① จากน้ัน
กด ลง ไป พร�อมๆ กัน จน กระ ท่ัง ป�ด สนิท ดี ②

5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต�อศูนย� บริการนิส สัน ถ�าต�องการความช�วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

Condition: 'Except for China'/
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GUID-3221ACAF-D824-46C5-9E50-9E364A2FB182

ห�องเครื่องยนต�
GUID-6066E984-4039-4699-966D-F311035826BE

SDI1959

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนดไว�
บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เน่ืองจากอาจทำให� ระบบ
ไฟฟ�าเสียหายหรือเกิดไฟไหม�

ถ� า อ ุปกรณ� ไฟฟ� า ไม� ทำงาน ให� ตรวจ หา ฟ� วส� ขาด

1. ให� แน�ใจ ว�า สวิตช� ก ุญแจ อย ู� ท่ี ตำแหน�ง “OFF”

2. ให� แน�ใจ ว�าสวิตช� ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

3. เป�ดฝากระโปรงหน�า

4. ถอดฝาครอบฟ�วส�/ตัวยึดสายฟ�วส�โดยกดแถบ ① และ
ยกฝาครอบออกจากด�านขวา ② และด�านซ�าย ③

5. หาฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน

6. ถอดฟ�วส�ด�วยตัวดึงฟ�วส�ที่อยู�ในกล�องฟ�วส�ในห�อง
ผู�โดยสาร

SDI1753

7. ถ�าฟ�วส�ขาด Ⓐ ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม� Ⓑ

ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากใส�ลงไป ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการ นิส สัน เพื่อ ตรวจสอบ ระบบไฟฟ�า และทำ
การซ�อมแซม ถ�าจำเป�น

ตัวยึด ④ ก็มีฟ�วส�เช�นกัน สำหรับการตรวจสอบและ/
หรือ การ เปลี่ ยน ให� ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน

สายฟ�วส�
GUID-75E59678-0422-44D5-AF21-489950B15247

SDI1869

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าใดๆ ไม�ทำงาน และฟ�วส�อยู�ในสภาพที่ดี
ให�ตรวจสอบสายฟ�วส�ในตัวยึด ①,② และ ③ ถ�าสายฟ�วส�
เส�นใดละลาย ให�เปล่ียนใหม�โดยใช�อะไหล�แท�ของนิสสัน

สำหรับการตรวจสอบและการเปลี่ยนสายฟ�วส�ในตัวยึด ②
และ ③ โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-17

ฟ�วส�
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8-18 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ห�องโดยสาร
GUID-72272502-09E9-42C3-8066-799BD7E13EAE

SDI2084

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนดไว�
บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เน่ืองจากอาจทำให� ระบบ
ไฟฟ�าเสียหายหรือเกิดไฟไหม�

ถ� า อ ุปกรณ� ไฟฟ� า ไม� ทำงาน ให� ตรวจ หา ฟ� วส� ขาด

1. ให� แน�ใจ ว�า สวิตช� ก ุญแจ อย ู� ท่ี ตำแหน�ง “OFF”

2. ให� แน�ใจ ว�าสวิตช� ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล�องฟ�วส� ①
4. หาฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน

5. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส� ②

SDI1753

6. ถ�าฟ�วส�ขาด Ⓐ ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม� Ⓑ

ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากใส�ลงไป ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ�าและทำการซ�อม
แซม ถ�าจำเป�น

GUID-CD8D1668-D733-4A42-BA82-5333BC60155E

ไฟหน�า
GUID-58F0E156-BE6E-4F81-896D-4F3801F507E0

การเปลี่ยนหลอดไฟหน�าฮาโลเจน
GUID-25D9216E-7B93-4AFE-8DFC-08FD0032DB3B

ไฟหน�าฮาโลเจนเป�นแบบโคมกึ่งผนึกซึ่งใช�หลอดไฟหน�า
(ฮา โล เจน) แบบ เปลี่ยน ใหม� ได� โดยจะสามารถทำ
การเปลี่ยนได�จากภายในห�องเครื่องยนต�โดยไม�ต�องถอด
ชุดประกอบไฟหน�าออก

กร ุณา ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน เพ่ือ เปล่ียน ไฟ หน�า

ข�อควรระวัง:

. ก�าซฮาโลเจนแรงดันสูงถูกบรรจุอยู�ในหลอดไฟ
หลอดไฟอาจจะแตกได� ถ�าหลอดแก�วถูกขีดข�วน
หรือทำหลอดไฟตก

. เ ม่ื อ จั บ หลอด ไฟ ห� า ม จั บ ที่ ห ลอด แก� ว

. ใช� กำลัง วัตต� ให� เท�ากับของ เดิมที่ ติดตั้ง มา:

รุ�นไฟหน�าฮาโลเจน
หลอดไฟแสงสว�างสูง 65W (H9)
หลอดไฟแสงสว�างต่ำ 55W (H11)

. ห�ามปล�อยให�โคมไฟสะท�อนไฟหน�าไม�มีหลอดไฟ
เป�นเวลานาน เนื่องจากฝุ�นละออง ความช้ืน และ
ควันจะเข�าไปในตัวเรือนไฟหน�าและส�งผลถึง
ประสิทธิภาพของไฟหน�า

ไม�จำเป�นต�องปรับมุมแสง ถ�าเปล่ียนเฉพาะหลอดไฟ เม่ือ
จำเป�นต�องปรับมุมแสงไฟหน�า กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

อาจจะเกิดฝ�าภายในเลนส�ของไฟนอกชั่วคราวในช�วงฝน
ตกหรือล�างรถ อุณหภูมิท่ีแตกต�างกันระหว�างภายในและ
ภายนอกของเลนส� ทำให� เกิดฝ�า ซึ่งไม�ใช�การทำงาน
ผิดปกติ ถ�าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ�ขึ้นภายในเลนส� กรุณา

ไฟแสงสว�าง

Condition: 'Except for China'/



(141,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ไฟแสงสว�างภายนอก
GUID-D299AC35-C7C5-4046-9E47-F610E62AA579

รายการ กำลังไฟ (วัตต�)

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า *1 21

ไฟหรี่ด�านหน�า*1 5

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)*1 55 หรือ 35*2

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง
(ชนิดบังโคลนหน�า)*1

5

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง
(ชนิดกระจกมองข�าง)*1

LED

ชุดไฟท�าย*1

สัญญาณไฟเลี้ยว 21

ไฟจอด/ไฟท�าย 21/5

ไฟถอยหลัง 16

ไฟเบรกพิเศษ*1 LED

ไฟส�องป�ายทะเบียน*1 5

*1: กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพ่ือทำการเปลี่ยน
*2: รุ�นที่มีรางหลังคา

ไฟแสงสว�างภายใน
GUID-EC83FFB1-83F0-4BB0-A3E8-368BFD8E6342

รายการ กำลังไฟ (วัตต�)

ไฟแสงสว�างในห�องโดยสาร 8

ไฟแสงสว�างในห�องเก็บสัมภาระ
(ถ�ามีติดตั้ง)*

5

*: กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพ่ือทำการเปลี่ยน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-19
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8-20 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ตำแหน�งไฟ
GUID-DC479FC2-B643-4051-A7FB-88075068E973

JVM0286X

1. ไฟหรี่
2. ไฟแสงสว�างในห�องโดยสาร
3. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (ชนิดกระจกมองข�าง)

*
4. ไฟตัดหมอกด�านหน�า*
5. ไฟหน�า
6. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า
7. ไฟสัญญาณเลี้ยวด�านข�าง (ชนิดบังโคลนหน�า)
8. ไฟเบรกพิเศษ
9. ไฟถอยหลัง
10. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหลัง
11. ไฟแสงสว�างในห�องเก็บสัมภาระ*
12. ไฟส�องป�ายทะเบียน
13. ไฟจอด/ไฟท�าย
*: ถ�ามีติดตั้ง

Condition: 'Except for China'/



(143,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 18 Model: L11-TH ]

ขั้นตอนการเปลี่ยน
GUID-08C75855-CA95-47BF-A2A6-E1F77B3B049F

SDI1805

: ถอด

: ติดตั้ง

ไฟอื่นๆทุกดวงเป�นแบบ A, B, C หรือ D เมื่อเปลี่ยน
หลอดไฟ ขั้นแรกให�ถอดเลนส�และ/หรือฝาครอบออกก�อน

SDI1499A

ไฟแสงสว�างในห�องโดยสาร

GUID-8D5BFD67-209A-4F2C-B780-542A80236AAC

ถ�ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-2)

แรงดันลมยาง
GUID-3147703F-D624-4CFD-A29A-C2C834301667

ตรวจสอบแรงดันลมยางรวมถึงยางอะไหล�เป�นระยะ แรงดัน
ลมยางที่ไม�ถูกต�องจะส�งผลในทางลบต�ออายุยางและ
การบังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเม่ือยาง
เย็น การพิจารณาว�ายางเย็นคือต�องจอดรถเป�นเวลา 3
ชั่วโมงหรือมากกว�า หรือขับรถน�อยกว�า 1.6 กม. (1ไมล�)
แรงดันลมยางที่ เย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง (โปรดดูที่ “หมายเลขประจำรถ” (หน�า 9-6)สำหรับ
ตำแหน�งของค�าแรงดันลมยาง)

แรงดันลมยางที่ไม�เพียงพออาจทำให�ยางร�อนจัด และเกิด
ความเสียหายตามมาภายหลัง ท่ีความเร็วสูง อาจทำให�
ดอกยางแยกและยางระเบิดได�

ประเภทของยาง
GUID-68ED41F1-6469-4059-A320-BCEFDF3328AF

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือใส�ยางเส�นใหม� ให�แน�ใจว�ายาง
ทั้งส่ีเส�นเป�นยางชนิดเดียวกัน (ยางสำหรับฤดูร�อน
ทุกฤดู หรือหิมะ) และโครงสร�างแบบเดียวกัน ศูนย�
บริการนิสสันสามารถให�ข�อมูลเกี่ยวกับชนิด ขนาด
ความ เ ร็ ว จำกัด และ อะไหล� ยาง ที่ มี ให� เ ลื อก

การเปลี่ยนยางอาจได�ยางที่จำกัดความเร็วไว�ต่ำกว�ายางที่
ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความเร็วได�สูงสุด
ที่เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�าความเร็วจำกัดของ
ยาง
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8-22 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ยางสำหรับทุกฤดู
GUID-4F5D0D60-C268-48EA-BA23-69A89F36A3E4

นิสสันระบุให�ใช�ยางสำหรับทุกฤดูกับบางรุ�น เพื่อสมรรถนะ
การใช�งานที่ดีตลอดทั้งป� รวมทั้งในสภาพที่ถนนมีหิมะและ
น้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะระบุคำว�า ALL SEASON และ/
หรือ M&S ที่ด�านข�างของยาง ยางสำหรับหิมะจะสามารถ
เกาะถนนที่มีหิมะได�ดีกว�ายางสำหรับทุกฤดู และอาจเหมาะ
กับบางพื้นที่มากกว�า

ยางสำหรับฤดูร�อน
GUID-5A9F4303-D8A5-42D8-8E2A-EFC20FE411BB

นิสสันระบุให�ใช�ยางสำหรับฤดูร�อนกับบางรุ�น เพื่อสมรรถนะ
การใช�งานที่ดีขึ้นบนถนนแห�ง สมรรถนะของยางสำหรับฤดู
ร�อนจะลดลงอย�างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับฤดู
ร�อนจะไม�มีอัตราการเกาะถนน M&S ท่ีด�านข�างของยาง

ถ�าท�านวางแผนจะใช�งานรถยนต�ในสภาพที่มีหิมะและ
น้ำแข็ง นิสสันแนะนำให�ใช�ยางสำหรับหิมะ หรือยางสำหรับ
ทุกฤดูทั้งสี่ล�อ

ยางสำหรับหิมะ
GUID-23A62224-4A35-4DA4-9314-55259C0013B4

หากจะใช�ยางสำหรับหิมะ จำเป�นต�องเลือกยางที่มีขนาด
และดัชนีการรับน้ำหนักเท�ากับยางท่ีใช�อยู�เดิม ไม�เช�นนั้น
จะมีผลกระทบอย�างมากต�อความปลอดภัยและการบังคับ
รถยนต�

โดยทั่วไป ยางสำหรับหิมะมักจะจำกัดความเร็วไว�ต่ำกว�า
ยางท่ีติดต้ังมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความเร็วได�
สูงสุดที่เป�นไปได�ของรถ ห�ามขับรถเร็วกว�าความเร็วจำกัด
ของยาง ถ�าจะติดตั้งยางสำหรับหิมะ ยางนั้นจะต�องมีขนาด
ยี่ห�อ โครงสร�าง และลายดอกยาง เหมือนกับยางเดิมทั้งสี่
ล�อ

เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งานยาง

ท่ีมีสตัทฝ�งอยู� ได� อย�างไรก็ตาม ในบางประเทศจะไม�
อนุญาตให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฎหมายในพื้นท่ี
ก�อนติดต้ังยางที่มีสตัทฝ�ง ความสามารถในการเกาะถนน
ของยางสำหรับหิมะที่มีสตัทฝ�งอยู�บนพ้ืนผิวที่เป�ยกหรือ
แห�ง อาจ แย� กว�า ยาง สำหรับ หิมะ ที่ ไม� มี สตัท ฝ�ง อย ู�

โซ�พันล�อ
GUID-D53F20AA-5DD7-4B87-95A2-79296D21B223

บางพื้นท่ี อาจ ไม� อน ุญาต ให� ใช� โซ� พันล�อ ตรวจสอบ
กฎหมายท�องถ่ินก�อนติดต้ังโซ�พันล�อ เมื่อติดต้ังโซ�พันล�อ
ให�แน�ใจว�าโซ�มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดต้ังตาม
คำแนะนำของผู�ผลิต

ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตยางแนะนำให�ใช� เพื่อให�แน�ใจว�าโซ�
รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�านที่ปล�อยไว�ให�แน�น หรือ
ถอดออกเพ่ือป�องกันไม�ให�ฟาดโดนบังโคลน หรือ ใต�ท�อง
รถ ถ�าเป�นไปได� หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มที่เมื่อใช�
โซ�พันล�อ และควรลดความเร็วเม่ือขับ มิเช�นน้ัน รถยนต�
อาจเสียหาย และ/หรือ มีผลกระทบอย�างมากต�อการบังคับ
และสมรรถนะของรถยนต�ได�

ติดต้ังโซ�พันล�อที่ล�อหน�าเท�านั้น ห�ามติดต้ังที่ล�อหลัง

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

การสลับยาง
GUID-F8F0A9F8-E23B-4C70-88E4-DEA355AD97B6

SDI1662

นิสสันขอแนะนำให�สลับยางทุกๆ 10,000 กม. (6,000
ไมล�) อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�าง
กันตามนิสัยการขับขี่ของท�านและสภาพพื้นผิวถนน (โปรด
ดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-2) สำหรับการ เปล่ียนยาง)

คำเตือน:

. หลัง จาก สลับ ยาง ให� ป รับ แรง ดัน ลม ยาง

. ขันน็อตล�อให�แน�นอีกคร้ัง เมื่อขับรถยนต�ไป
ประมาณ 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงเม่ือ
ยางแบน ฯลฯ)

. ห�ามนำยางอะไหล�ไปนับรวมในการสลับยาง

. การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือบำรุงรักษาที่
ไม�ถูกต�องมีผลต�อความปลอดภัยของรถ และมี
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและได�รับบาดเจ็บ
หากมีข�อสงสัย ให�สอบถามศูนย�บริการนิสสัน
หรือ ผู�ผลิตยาง
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ยางเสียหายและสึกหรอ
GUID-E84F2F3F-5C14-4418-A102-4A3B9AFCCAEB

SDI1663

① เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
② เค ร่ืองหมาย บอก ตำแหน�ง เตือน ดอก ยาง สึก

ยางควรได�รับการตรวจสอบเป�นระยะเพ่ือหาการสึกหรอ
รอยแตก การบวม หรือ ส่ิง ท่ี ติดในดอกยาง ถ�าพบการ
สึกหรอที่มากเกินไป รอยแตก การบวม หรือรอยฉีกขาด
ควรเปลี่ยนยางทันที

ยางที่ติดตั้งโดยนิสสันจะมีเครื่องหมายเตือนดอกยางสึกอยู�
เมื่อ เคร่ืองหมาย เตือนดอกยาง สึกปรากฏ ข้ึน ควรทำ
การเปลี่ยนยาง

การเปล่ียนยางอะไหล� ท่ีไม�ถูกต�องอาจทำให� เกิดการ
บาดเจ็บร�ายแรง ถ�าจำเป�นจะต�องซ�อมแซมยางอะไหล�
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

อายุยาง
GUID-5830C570-D697-408A-8CB4-6F4E73D81BF6

ห�ามใช�ยางที่มีอายุเกินกว�า 6 ป� ไม�ว�ายางนั้นจะใช�งานไป
แล�วหรือไม�ก็ตาม

ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช�งานของรถ
ให�นำยางเข�าตรวจสอบและถ�วงล�อสม่ำเสมอท่ีร�านซ�อม
หรือ ศูนย�บริการนิสสัน

การเปลี่ยนยางและล�อ
GUID-A5BD8823-24A4-4004-BE74-AECFB1EEFAB8

คำเตือน:

ห�ามใส�ล�อหรือยางที่เสียรูปทรง แม�ว�าจะได�รับ
การซ�อมแซมมาแล�วก็ตาม เน่ืองจากล�อและยางนั้น
อาจได�รับความเสียหายทางด�านโครงสร�างและอาจ
พังได�โดยไม�มีการเตือน

เมื่อเปลี่ยนยางให�ใช�ยางที่มีขนาด ความเร็วสูงสุดของยาง
และอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิมที่ติดรถมา (โปรด
ดูที่“ยางและล�อ” (หน�า 9-5) สำหรับชนิดและขนาดของ
ยางและล�อที่แนะนำ) การใช�ยางอื่นที่ไม�ได�แนะนำหรือการ
ใช�ยางผสมยี่ห�อ โครงสร�าง (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัด
รัด หรือยางเรเดียล) หรือดอกยาง จะส�งผลในทางลบต�อ
การขับขี่ การเบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพื้นถนน
ระยะตัวถังถึงยาง ระยะโซ�พันล�อ การปรับเทียบมาตรวัด
ความเร็ว ม ุม แสง ไฟหน�า และ ความ ส ูง ของ กันชน
ผลกระทบบางอย�างอาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุ และส�งผลให�
ได�รับบาดเจ็บร�ายแรง

ถ�าต�องเปลี่ยนล�อไม� ว�าในกรณีใดๆ ให� ใช�ล�อที่ มี ระยะ
ออฟเซ็ทเท�าเดิม ล�อท่ีมีระยะออฟเซ็ทท่ีแตกต�างกันจะ
ทำให�ยางสึกหรอเร็ว อาจไปลดประสิทธิภาพในการบังคับ
ควบคุม รถ และ/หรือไปมีผลต�อ ดิสก� เบรก/ดรัม เบรก

เนื่องจากอาจมีผลทำให�ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง
และ/หรือ ผ�าเบรก/ก�ามเบรกสึกหรอเร็ว

การถ�วงล�อ
GUID-75DD1B8A-3FD8-4E2A-9A79-4D771AC164F1

ล�อที่ไม�สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุของ
ยาง แม�ว�าจะใช�งานท่ัวๆ ไป ล�อก็อาจเสียสมดุลได� ดังน้ัน
ควรถ�วงล�อทั้งสี่ให�สมดุลเมื่อจำเป�น

ยางอะไหล�
GUID-2F8B0F0D-ADC6-4648-81C7-DD5D5805DB87

ยางอะไหล�ชั่วคราว (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-97F0BE65-3975-4089-AB30-5D8EFD4CEB5E

SDI1912

ป�ายยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง)
ศึกษาข�อควรระวังต�อไปนี้ ถ�าต�องใช�อย�างอะไหล� มิฉะน้ัน
รถยนต� อาจได� รับความ เสียหายหรือ เกิดอุบัติเหตุ ได�

ข�อควรระวัง:

. ควรใช�ยางอะไหล�ในกรณีฉุกเฉินเท�านั้น ควร
เปลี่ยนเป�นยางขนาดมาตรฐานทันทีที่มีโอกาส

. ขับรถด�วยความระมัดระวังเมื่อยางอะไหล�ถูก
ติดตั้ง
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8-24 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

. หลีกเล่ียงโค�งหักมุมและการเบรกกะทันหันขณะ
ขับรถ

. ห�ามขับรถด�วยความเร็วเกิน 80 กม./ชม. (50
MPH)

. ห�ามใช�โซ�พันล�อกับยางอะไหล� โซ�พันล�อจะไม�
พอดีกับยางอะไหล� และอาจเป�นสาเหตุทำให�
รถยนต�เสียหาย

. เพราะยางอะไหล�มีขนาดเล็กกว�ายางธรรมดา
ระยะห�างจากพ้ืนจึงน�อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�
รถยนต�เสียหาย ห�ามขับรถทับส่ิงกีดขวาง และ
ห�ามขับรถเข�าเครื่องล�างรถอัตโนมัติ เพราะอาจ
ติดอยู�ภายในได�

. ห�ามใช�ยางอะไหล�กับรถยนต�คันอื่น

. ห�ามใช� ยางอะไหล� มากกว�าหน่ึง เส�น ใน เวลา
เดียวกัน

. สำหรับรายละเอียด โปรดดูแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยางที่รถของท�าน

ยางอะไหล�ทั่วไป (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-3A37D81C-5A4D-4742-AC21-C8027ACF138D

ยางขนาดมาตรฐาน (ขนาดเดียวกับที่ใช�ติดรถวิ่ง) จะมีมา
ให�ในรถ
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9-2 ข�อมูลทางเทคนิค

GUID-5629D5E7-7CEC-4CA3-B0AF-46D5E42911ED

ปริมาณความจุต�อไปนี้เป�นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต�างไปจากนี้เล็กน�อย เมื่อทำการเติม ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหมวด “8 การซ�อมบำรุงและการดูแล
รักษาด�วยตนเอง” เพื่อกำหนดปริมาณความจุในการเติมที่เหมาะสม

ชนิดเครื่องยนต�
ความจุโดยประมาณ

น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นที่แนะนำ
หน�วยเมตริก หน�วยอังกฤษ

น้ำมันเชื้อเพลิง 52 ลิตร 11-1/2 แกลลอน โปรดดูที่ “ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน�า 9-3)

น้ำมันเครื่อง HR16DE

รวมกรองน้ำมันเครื่อง 3.0 ลิตร 2-5/8 qt ความจุโดยประมาณที่ระบุไว�ใช�สำหรับเติมระหว�างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “
น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-7)
. น้ำมันเครื่องนิสสันแท�
. เกรด API: SL, SM หรือ SN
. เกรด ILSAC: GF-3, GF-4 หรือ GF-5
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ” (หน�า 9-3)

ไม�รวมกรองน้ำมันเครื่อง 2.8 ลิตร 2-1/2 qt

ระบบหล�อเย็น (มีถัง
พักน้ำ)

HR16DE

ทั้งหมด 6.6 ลิตร 5-7/8 qt . สารหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า
. ใช�สารหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�อลูมิเนียม

ในระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�เป�นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได�หากใช�สารหล�อเย็นเทียม
. หมายเหตุ การซ�อมเพื่อแก�ไขป�ญหาในระบบหล�อเย็นเครื่องในขณะที่ใช�สารหล�อเย็น

เทียมอาจไม�อยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน แม�ป�ญหาดังกล�าวจะเกิดขึ้นในระยะเวลารับ
ประกัน

ถังพักน้ำ 0.6 ลิตร 1/2 qt

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) เติมระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำในหมวด“8
การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง”

. ใช�น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 ของแท�

. ใช�น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 ของแท�เท�านั้น การใช�น้ำมันเกียร�ที่ไม�ใช�น้ำมัน NISSAN
CVT NS-3 ของแท�จะทำให�เกียร� CVT เสียหาย ซึ่งไม�อยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเบรกและคลัตช� น้ำมันเบรกแท�ของนิสสัน หรือ DOT 3 ที่มีคุณภาพเทียบเท�า

น้ำมันเกียร�ธรรมดา (MT) — —

สำหรับ 5MT
. น้ำมันเกียร�ธรรมดาของแท�ของนิสสัน (MTF) HQ Multi 75W-85 หรือเทียบเท�า
. หากไม�สามารถหาน้ำมันเกียร�ธรรมดาของแท�ของนิสสัน (MTF) HQ Multi ได� สามารถใช� API

GL-4 ค�าความหนืด SAE 75W-85 แทนได�ชั่วคราว อย�างไรก็ตาม ให�ใช�น้ำมันเกียร�ธรรมดาของแท�
ของนิสสัน (MTF) HQ Multi ให�เร็วที่สุดเท�าที่จะทำได�

จาระบีอเนกประสงค� — — NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู�ลิเธียม)

น้ำยาแอร�ของระบบเครื่องปรับอากาศ — — HFC-134a (R-134a)

น้ำมันหล�อลื่นระบบเครื่องปรับอากาศ — — น้ำมันชนิด R ระบบ A/C ของนิสสันหรือเทียบเท�า

น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและ
ปริมาณความจุที่แนะนำ

Condition: 'Except for China'/
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ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-984109A9-1F9D-48E5-9AEF-B91121C97A8C

รุ�นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
GUID-C2C91BE3-75A9-43BF-B227-2583CCA4573D

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะกั่วหรือแก�ซโซฮอล� (ไม�
เกิน E20*) ท่ี มี ค�า ออก เทน อย�าง น�อย 95 (RON)

ถ�าไม�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�คือน้ำมันท่ีผสมแอลกอฮอล� ตัวอย�างเช�น
“E20” คือ น้ำมันท่ีผสมเอทานอล ประมาณ 20% และ
น้ำมันเบนซินไร�สารตะกั่ว 80%

ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ
GUID-F8021F7C-EB72-437D-BE27-E8452DE8436B

น้ำมันเครื่องยนต�เบนซิน
GUID-86FEFD48-B309-4FA2-B392-560C9C702E42

ควรใช� 10W-30
หากไม�มี 10W-30 เลือกความหนืดจากตาราง
ด�านล�าง ที่เหมาะสมสำหรับช�วงอุณหภูมิภายนอก

STI0589

น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับ
อากาศ

GUID-B6074E43-693D-42D8-A006-1E0C4DC6F169

ระบบปรับอากาศในรถของท�านต�องใช�น้ำยาแอร� HFC-
134a (R-134a) และน้ำมันหล�อลื่นชนิด R ระบบ A/C ของ
นิสสัน หรือเทียบเท�า การใช�น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อล่ืน
ชนิดอื่นจะทำให�ระบบเสียหาย และท�านอาจจะต�องเปลี่ยน
ระบบปรับอากาศในรถทั้งระบบใหม�

การปล�อยน้ำยาแอร�ออกสู�บรรยากาศภายนอกเป�นสิ่งต�อง
ห�ามในหลายประเทศและในหลายภูมิภาค น้ำยาแอร� HFC-
134a (R-134a) ในรถของท�านจะไม�ทำลายโอโซนในช้ัน
บรรยากาศของโลก อย�างไรก็ตาม สารนี้อาจส�งผลกระทบ
เล็กน�อยต�อสภาวะโลกร�อน นิสสันขอแนะนำให�นำน้ำยา
แอร�น้ีไปปรับสภาพและนำกลับมาใช�ใหม�อย�างเหมาะสม
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน เมื่อต�องการรับบริการสำหรับระบบ
ปรับอากาศ

ข�อมูลทางเทคนิค 9-3
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9-4 ข�อมูลทางเทคนิค

GUID-EBE41E64-394D-47EC-9A15-8277CE278C3F

รุ�นเครื่องยนต� HR16DE

ชนิด น้ำมันเบนซิน 4 จังหวะ DOHC

การจัดกระบอกสูบ 4 สูบแถวเรียง

กระบอกสูบ 6 ระยะชัก มม. (นิ้ว)
78.0 6 83.6
(3.071 6 3.291)

ความจุเครื่องยนต� ซม.3 (ลบ. นิ้ว) 1,598 (97.51)

ความเร็วรอบเดินเบาที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) rpm 650±50

องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.)
CVT: 98±28

MT: 108±28

หัวเทียน

ที่มี Catalyzer
มาตรฐาน PLZKAR6A-11D

ตัวเลือกการให�บริการ PLZKAR6A-11D

ช�องว�างหัวเทียน มม. (นิ้ว) 1.1 (0.043)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ�ไทม�มิ่ง (โซ�ราวลิ้น)

เครื่องยนต�

Condition: 'Except for China'/
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GUID-99C212E0-7735-48B1-A463-60E0C6706E9E

มาตรฐาน *1 อะไหล�

ขนาดยาง
185/65R15 88H ทั่วไป

195/55R16 87V 185/65R15 88H*2 หรือทั่วไป

ขนาด ออฟเซ็ต

กระทะล�อ
อลูมิเนียม

16 6 6.0J
15 6 5.5J

42
45

เหล็ก 15 6 5.5JJ 40

*1: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูค�าแรงดันลมยางที่รถของท�าน

*2: สำหรับใช�ชั่วคราวเท�านั้น

GUID-5FA56FB3-055D-43D8-A2B8-C3F35F170827
หน�วย: มม. (นิ้ว)

ความยาวทั้งหมด 4,310 (169.7)

ความกว�างทั้งหมด 1,735 (68.3)

ความสูงทั้งหมด 1,635 (64.4)

ฐานล�อหน�า 1,470 (57.9)*1
1,475 (58.1)*2

ฐานล�อหลัง 1,475 (58.1)*1
1,480 (58.3)*2

ความยาวฐานล�อ 2,590 (102.0)

*1: รุ�นล�อ 15 นิ้ว
*2: รุ�นล�อ 16 นิ้ว

ข�อมูลทางเทคนิค 9-5

ยางและล�อ ขนาด
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9-6 ข�อมูลทางเทคนิค

GUID-4547E135-36E4-4045-B678-E1A3FFE4823C

เมื่อวางแผนเดินทางในประเทศอื่นหรือภูมิภาคอื่น ให�
ตรวจสอบว�าน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีจำเป�นสำหรับรถของท�านมี
จำหน�ายอยู�ในประเทศหรือภูมิภาคนั้นหรือไม� การใช�น้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีค�าออกเทนต่ำอาจทำให�เครื่องยนต�เสียหาย
ได� ดังนั้น ให�แน�ใจว�ามีน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่ต�องใช�ในที่ที่
ท�านจะเดินทางไป สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อ
เ พ ลิ ง ที่ แ น ะ น ำ ใ ห� ด ู ใ น ส� ว น ต� น ข อ ง บ ท นี้

เม่ือโอนย�ายทะเบียนรถของท�านไปยัง ประเทศ รัฐ
จังหวัด หรือเขตอื่น ให�ติดต�อเจ�าหน�าท่ีเพ่ือหาว�ารถของ
ท�านใช�ได� กับข�อกำหนดของท�องถ่ิน ในบางกรณี หาก
รถยนต�ไม�อยู�ในข�อกำหนดของท�องถ่ิน อาจจำเป�นต�อง
ดัดแปลงเพื่อให� เป�นไปตามกฎหมายและข�อกำหนดใน
ท�องถ่ินน้ันๆ นอกจากนี้ รถยนต�อาจไม�สามารถดัดแปลง
เพื่อใช�ในบางพื้นที่ได�

กฎหมายและข�อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษรถยนต�
และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต�างกันในแต�ละ
ประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขต ดังนั้น ข�อมูลจำเพาะของ
รถยนต�อาจแตกต�างกัน

เมื่อต�องนำรถไปใช�ในต�างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ
เขต ผู�ใช�ต�องรับผิดชอบต�อการดัดแปลง การขนส�ง
การจดทะเบียน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน
นิสสันจะไม� รับผิดชอบความไม�สะดวกใด ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น

GUID-FAFAD29D-CB8B-4348-A13C-8345F90E1AB6

ห�ามป�ด พ�นสีทับ เชื่อม ตัด เจาะ สลับ หรือถอดหมายเลข
ประจำรถ (VIN)

แผ�นป�ายประจำรถ
GUID-C6F0CD92-2821-4DE5-86FE-41B8000341D7

STI0463

เครื่องยนต�รุ�น HR
แผ�นป�ายประจำรถจะติดอยู�กับห�องเครื่องยนต�ดังรูป

หมายเลขประจำรถ (หมายเลขแชสซี)
GUID-A4FC4A93-C1C7-4C00-BC81-4D2C7FBDB363

JVT0169X

หมายเลขจะถูกประทับไว�ในห�องเครื่องยนต� ถอดฝาครอบ
ออกเพื่อดูหมายเลข

หมายเลขเครื่องยนต�
GUID-CA28E031-D305-4E0B-B618-98F298C95024

STI0466

เครื่องยนต� HR

แผ�นป�ายกำหนดค�าแรงดันลมยาง
GUID-FC7C4AAE-5B77-4F86-8618-3B60D0672E59

STI0525

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายกำหนดค�า
แรง ดัน ลม ยาง ท่ี ติด อย ู� ที่ เสา เก�ง กลาง ด�าน คน ขับ

เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต�างประเทศ
หรือจดทะเบียนที่ต�างประเทศ หมายเลขประจำรถ

Condition: 'Except for China'/
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แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะระบบปรับอากาศ
GUID-25550D40-DFA4-4843-8160-8C4A15B8DB7C

STI0504

GUID-BC23C9CB-63B1-4D2E-87EA-3E3CC1947772

อุปกรณ�โทรคมนาคมดังกล�าวน้ีถูกต�องตามกฏข�อบังคับ
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (NTC)

. ระบบกุญแจรีโมท (ถ�ามีติดตั้ง)

. ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

. ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

ข�อมูลทางเทคนิค 9-7

หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล
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น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ .............................................................. 9-2
น้ำมันเชื้อเพลิง

การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................. 3-15
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ............................... 2-6
ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ...................................... 9-3
ค�าออกเทนน้ำมันเชื้อเพลิง ............................... 9-3
น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณ
ความจุที่แนะนำ .............................................. 9-2
ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ........................... 3-16
ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ........................... 3-15

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) .............................................................. 8-11

น้ำยา
น้ำยาล�างกระจกหน�าต�าง .................................. 8-4

น้ำยาล�างกระจก ................................................. 8-13
น้ำยาล�างกระจกหน�าต�าง ....................................... 8-4
น้ำหนักบรรทุก .................................................... 5-4
น้ำหล�อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ............ 8-6
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 8-6

บ

เบรก
การตรวจสอบเบรกมือ ...................................... 8-9
การตรวจสอบแป�นเบรก .................................... 8-9
ข�อควรระวังในการควบคุมเบรก ......................... 5-14
น้ำมันเบรกและคลัตช� ..................................... 8-10
เบรก ............................................................ 8-9
เบรกมือ .............................................. 3-18, 5-17
ระบบเบรก .................................................... 5-14
หม�อลมเบรก ................................................ 8-10

เบาะนั่ง
การจัดเบาะนั่ง ............................................... 1-3
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .............................. 1-12
เข็มขัดนิรภัย ............................................ 1-8, 7-4
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด ............................. 1-11
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เบาะนั่งด�านหน�า ............................................. 1-2
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ............... 1-24

เบาะนั่งด�านหน�า .................................................. 1-2
เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-12
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ ..................................... 5-17, 8-4, 8-14
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ................................. 8-16
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แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล ................................ 8-15
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ประตูท�าย ......................................................... 3-14
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หมายเลขประจำรถ (VIN) ................................ 9-6
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ไฟเตือน/ไฟแสดงและเสียงเตือน ....................... 2-8
ไฟเตือน ....................................................... 2-9
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สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน .................................... 6-2
สวิตช�ไฟตัดหมอก ......................................... 2-14
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-13
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11 บทส�งท�าย
GUID-E000AC2F-EFB3-4FD3-A07C-A3D205D97AD8

ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-8A18901B-0446-42F7-9EFD-DC5B1518BB70

รุ�นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
GUID-54CA8A91-4DC9-4A7E-97E9-90918BEBF597

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล� (ใช�ได�
ถึง E20*) ที่ มี ค� า ออก เทน อย�าง น�อย 95 (RON)

ถ�าไม�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�คือน้ำมันท่ีผสมแอลกอฮอล� ตัวอย�างเช�น
“E20” คือ น้ำมันที่ผสมเอทานอล 20% และน้ำมันเบนซิน
ไร�สารตะกั่ว 80%

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
GUID-9E5BAEB4-87E9-440B-86E7-D0B7831AE3CC

โปรดดูที่ “น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความ
จุที่แนะนำ” (หน�า 9-2)

. น้ำมันเครื่องนิสสันแท�

. เกรด API: SL, SM หรือ SN

. เกรด ILSAC: GF-3, GF-4 หรือ GF-5

แรงดันลมยางขณะเย็น
GUID-D42E799C-CFA1-4143-947B-F5545F305A73

โปรดดูแผ�นป�ายที่ติดตรงเสาเก�งด�านคนขับ

GUID-23FCD935-86BE-4733-AC73-E6A71CEC4926

. เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน... (P.6-1)

(ยางแบน เครื่องยนต�ไม�ทำงาน ความร�อนสูง การลาก
จูง)

. การสตาร�ทเครื่องยนต�... (P.5-1)

. วิ ธี ก า ร อ� าน มาตร วั ด และ เกจ วั ด . . . ( P.2 -1 )

. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง... (P.8-1)

. ข�อมูลทางเทคนิค... (P.9-1)

ข�อมูลป��มน้ำมัน ดัชนีอ�างอิงอย�างเร็ว

Condition: 'Except for China'/




