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[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

บลูทูธ® เปนเครื่องหมายทางการคา
ของ Clarion Co., Ltd. และให
อำนาจในการใชสิทธิบัตรแก
Daewoo IS Corp.

*C 2013 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Condition:



(1,1)

สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม 1

แผงหนาปดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลและรักษาสภาพรถ

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

ขอมูลทางเทคนิค

ดัชนี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]Condition:



(2,1)



(5,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

0 สารบัญภาพประกอบ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ................ 0-2
ดานหนาภายนอกรถ .................................................................. 0-3
ดานหลังภายนอกรถ .................................................................. 0-4
หองโดยสาร ........................................................................... 0-5

แผงหนาปด ............................................................................ 0-6
รุนพวงมาลัยขวา (RHD) .................................................... 0-6

มาตรวัดและเกจวัด ................................................................... 0-7
หองเครื่องยนต .................................................................... 0-10

เครื่องยนตรุน HR12DE .................................................... 0-10

Condition:



(6,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

0-2 สารบัญภาพประกอบ

GUID-9F4D2D75-FC90-4B85-A981-539364187A6D

JVC0101X

1. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยดานหนา*
(หนา 1-15)

2. เข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งดานหนา (หนา 1-5)
3. หมอนพิงศีรษะ (หนา 1-4)
4. เข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งดานหลัง (หนา 1-5)
5. เบาะนั่งดานหนา (หนา 1-2)
6. เบาะนั่งดานหลัง (หนา 1-3)

— เบาะนั่งสำหรับเด็ก (หนา 1-10)
7. เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งด านหลังตรงกลาง (แบบยึด

สามจุด)* (หนา1-5)

*: ถามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:



(7,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

GUID-4F29C80F-8CE1-4BF1-906C-3DF45BAC934D

JVC0450X

1. หวงสำหรับลากจูง (หนา 6-10)
2. ฝากระโปรงหนา (หนา 3-19)
3. กระจกบังลม

— สวิตช ท่ีป ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล างกระจก (หนา
2-25)
— การเปลี่ยนใบปดน้ำฝน (หนา 8-13)
— น้ำยาลางกระจก (หนา 8-14)

4. เสาอากาศ (หนา 4-16)
5. กระจกหนาตาง (หนา 2-27)

6. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหนา
— การทำงานของสวิตช (หนา 2-24)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หนา 8-21)

7. ไฟตัดหมอก*
— การทำงานของสวิตช (หนา 2-24)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หนา 8-20)

8. ไฟหรี่
— การทำงานของสวิตช (หนา 2-22)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หนา 8-20)

9. ไฟหนา
— การทำงานของสวิตช (หนา 2-22)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หนา 8-20)

10. ยาง
— ลอและยาง (หนา 8-27 หนา 9-5)
— ยางแบน (หนา 6-2)

11. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวดานขาง
— การทำงานของสวิตช (หนา 2-24)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หนา 8-21)

12. กระจกมองขาง (หนา 3-22)
13. ประตู

— กุญแจ (หนา 3-2)
— ล็อกประตู (หนา 3-5)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หนา 3-9)
— ระบบกุญแจรีโมท* (หนา 3-7)
— ระบบความปลอดภัย* (หนา 3-17)

14. ล็อกปองกันเด็กเปดประตูหลัง (หนา 3-7)

*: ถามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ดานหนาภายนอกรถ

Condition:
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[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

0-4 สารบัญภาพประกอบ

GUID-5B9FAF64-0C18-4ABA-84B2-68CDBE51010C

JVC0451X

1. ไฟเบรก/ไฟทาย (หนา 8-21)
2. กระจกบังลมหลัง

— สวิตช ที่ปดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล างกระจกบังลม*
(หนา 2-25)
— ไลฝากระจกบังลมหลัง* (หนา 2-26)

3. ไฟเบรกพิเศษ (รุ นที่ไม มีสปอยเลอร ด านหลัง) (หน า
8-21)

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

5. น้ำมันเชื้อเพลิง
— ฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หนา 3-20)
— ขอแนะนำเกี่ยวกับการใช น้ำมันเชื้อเพลิง (หน า
9-3)

6. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว
— การทำงานของสวิตช (หนา 2-24)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หนา 8-21)

7. ไฟถอยหลัง
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หนา 8-21)

8. ระบบโซนาร (เซ็นเซอรจอดรถ)* (หนา 5-15)
9. ประตูทาย (หนา 3-20)

— การทำงานของประตูทาย (หนา 3-20)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หนา 3-9)
— ระบบกุญแจรีโมท* (หนา 3-7)

10. ไฟสองปายทะเบียน (หนา 8-21)

*: ถามีติดตั้ง

ดานหลังภายนอกรถ

Condition:



(9,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

GUID-025177D1-6641-4E78-A6B5-38C0062346DC

JVC0102X

1. กระจกมองหลังในเกง (หนา 3-21)
2. ไฟเพดาน (หนา 2-32 หนา 8-21)
3. แผนบังแดด (หนา 2-32)
4. กลองฟวส (หนา 8-19)
5. ที่พักแขนที่ประตู

— สวิตชกระจกหนาตางไฟฟา* (หนา 2-27)
— สวิตชล็อกประตูไฟฟ า* (รุนท่ีมีกระจกหน าต าง
ไฟฟา) (หนา 3-6)

6. ฝาปดหองบรรทุก* (หนา 2-31)

7. กลองเก็บของ (หนา 2-30)
8. ที่วางแกวดานหนา (หนา 2-31)
9. คันเกียร

— ระบบควบคุมการ เปลี่ยน เกียร แบบต อ เนื่อง
(CVT) (หนา 5-10)
— เกียรธรรมดา (MT) (หนา 5-13)

10. เบรกมือ (หนา 3-24 หนา 8-10)
11. คอนโซลกลาง

— สวิตชล็อกประต ู ไฟฟ า * (ร ุน ท่ี ไม มี กระจก
หนาตางไฟฟา) (หนา 3-6)

12. ที่วางแกวดานหลัง (หนา 2-31)

*: ถามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

หองโดยสาร

Condition:
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[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

GUID-98DDFB8E-C28C-4AF8-9161-BB7348069090

รุนพวงมาลัยขวา (RHD)
GUID-9BAFCD9F-77F5-47BB-BDFD-D12FA3B67B88

JVC0449X

ตัวอยาง
1. ชองลมดานขาง (หนา 4-2)
2. กลองเก็บของดานบน* (หนา 2-30)
3. ถุงลมเสริมความปลอดภัยหน าด านผู โดยสาร* (หน า

1-15)
4. ระบบเครื่องเสียง* (หนา 4-8)
5. สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง* (หนา 2-26)
6. สวิตชไฟกะพริบฉุกเฉิน (หนา 6-2)

7. ควบคุมระบบปรับอากาศ* (หนา 4-3)
8. ชองลมกลาง (หนา 4-2)
9. สวิตชที่ปดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล างกระจก (หน า 2-

25)
10. ปุมควบคุมที่พวงมาลัย (ดานซาย)*

— ระบบควบคุมเครื่องเสียง* (หนา 4-27)
11. มาตรวัดและเกจวัด (หนา 2-3)

12. ถุงลมเสริมความปลอดภัยหน าด านคนขับ*/แตร
(หนา 1-15 หนา 2-27)

13. สวิตชไฟหนา สวิตช ไฟตัดหมอก* และสวิตช 
สัญญาณไฟเลี้ยว (หนา 2-22)

14. สวิตชควบคุมกระจกมองขาง* (หนา 3-22)
15. กลองฟวส (หนา 8-19)
16. กลองเก็บของ (หนา 2-30)
17. ขั้วตอ USB/AUX* (หนา 4-24 หนา )
18. ชองจายไฟ* (หนา 2-29)
19. ที่วางแกว (หนา 2-31)
20. คันเกียร

— รุ นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบต อเนื่อง
(CVT) (หนา 5-10)
— รุนเกียรธรรมดา (MT) (หนา 5-13)

21. ปุมกดสวิตช กุญแจ (รุ นที่มีกุญแจอัจฉริยะ) (หน า 5-
6)

22. คันปรับระดับพวงมาลัย (หนา 3-21)
23. สวิตช กุญแจ (รุนท่ีไม มีกุญแจอัจฉริยะ)/ล็อกพวง

มาลัย (หนา 5-4)
24. คันปลดล็อกฝากระโปรงหนา (หนา 3-19)
25. คันปลดล็อกฝาป ดช องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน า 3-

20)
26. สวิตช OFF หยุดการเดินเบา*
27. สวิตชควบคุมระดับไฟหนา* (หนา 2-23)

*: ถามีติดตั้ง

แผงหนาปด

Condition:



(11,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

GUID-065ED8FC-7483-4045-BD76-0E5802E9C7D3

JVC0453X

แบบ A
1. มาตรวัดความเร็ว (หนา 2-5)
2. สวิตช รีเซ็ทมาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว/สวิตชโหมด

คอมพิวเตอรระยะทาง (หนา 2-5)
3. ปุมปรับนาฬิกา (หนา 2-29)
4. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว/

คอมพิวเตอร ระยะทาง (หน า 2-5)/นาฬิกา (หน า 2-
29)

5. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (หนา 2-7)

*: ถามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-7

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:



(12,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

JVC0454X

แบบ B
1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต (หนา 2-7)
2. มาตรวัดความเร็ว (หนา 2-5)
3. สวิตช รีเซ็ทมาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว/สวิตชโหมด

คอมพิวเตอรระยะทาง (หนา 2-5)
4. ปุมปรับนาฬิกา (หนา 2-29)
5. ไฟแสดงตำแหน งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบ

ตอเนื่อง (CVT)* (หนา 2-8 หนา 5-10)
6. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว/

คอมพิวเตอร ระยะทาง (หน า 2-5)/นาฬิกา (หน า 2-
29)

7. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (หนา 2-7)

*: ถามีติดตั้ง

Condition:
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[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

JVC0455X

แบบ C
1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต (หนา 2-7)
2. มาตรวัดความเร็ว (หนา 2-5)
3. หนาจอแสดงขอมูลรถยนต (หนา 2-7 หนา 2-14)
4. สวิตชรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเปนเที่ยว (หนา 2-5)
5. ไฟแสดงตำแหน งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบ

ตอเนื่อง (CVT)* (หนา 2-8 หนา 5-10)
6. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว/

นาฬิกา (หนา 2-5)

*: ถามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-9

Condition:
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[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

0-10 สารบัญภาพประกอบ

GUID-095DCB79-DC2C-4D0E-9537-1ACFFB10F6C9

เครื่องยนตรุน HR12DE
GUID-EEE0B27B-AFE5-494C-8F7A-24BC07449160

JVC0452X

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

12)
— รุนพวงมาลัยขวา (RHD)

3. ฝาปดชองเติมน้ำมันเครื่อง (หนา 8-7)
4. กรองอากาศ (หนา 8-13)
5. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช * (หน า 8-11 หน า 8-

12)

— รุนพวงมาลัยซาย (LHD)
6. กลองฟวส/สายฟวส (หนา 8-18)
7. ถังฉีดน้ำลางกระจก (หนา 8-14)
8. กานวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หนา 8-7)
9. ฝาปดหมอน้ำ (หนา 8-6)
10. แบตเตอรี่ (หนา 8-15)
11. ถังพักน้ำหลอเย็นเครื่องยนต (หนา 8-6)

*: สำหรับรุนเกียรธรรมดา (MT)

หองเครื่องยนต

Condition:



(15,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม

เบาะนั่ง .................................................................................. 1-2
เบาะนั่งดานหนา .................................................................. 1-2
เบาะนั่งดานหลัง .................................................................. 1-3
หมอนพิงศีรษะ (ถามีติดตั้ง) ................................................... 1-4

เข็มขัดนิรภัย ........................................................................... 1-5
ขอควรระวังในการใชเข็มขัดนิรภัย ........................................... 1-5
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................................... 1-6
หญิงมีครรภ ....................................................................... 1-7
ผูไดรับบาดเจ็บ ................................................................... 1-7
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย ..................................... 1-7

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ................................................. 1-8
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถามีติดตั้ง) ................................ 1-9
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .................................................. 1-9

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-10
ขอควรระวังในการใชเบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................ 1-10
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช เข็มขัดนิรภัย ..................... 1-11

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) (ถามีติดตั้ง) .............................. 1-15
ขอควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-15
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ........................................... 1-18
ขั้นตอนการซอมและการเปลี่ยน .......................................... 1-19

Condition:



(16,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

GUID-0436B542-879E-4ABF-B2D7-322787F22D25

SSS0133A

คำเตือน:

. ห ามขับรถ และ/หรือนั่งรถที่ปรับเอนพนักพิงหลัง

มาก เกิน ไป เพราะ สามารถ เกิด อันตราย ได 

เนื่องจากสายเข็มขัดช วงไหล จะไม พาดผ านลำ

ตัวอย างเหมาะสม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ คุณและผู 

โดยสารอาจถูกฟาดด วยสายเข็มขัดช วงไหล ได 

ซึ่งจะทำให ได รับบาดเจ็บท่ีคอ หรือบริเวณอื่นที่

เป นอันตราย นอกจากนี้ คุณและผู โดยสารยังอาจ

ลื่นไถลไปใต สายเข็มขัดช วงหน าตัก อาจทำให ได 

รับบาดเจ็บรุนแรงได

. ดังนั้น เพื่อเป นการป องกันอันตรายดังกล าว ขณะ

ที่รถกำลังแล น พนักพิงหลังควรอยู ในตำแหน งตั้ง

ตรง ให นั่งเอาหลังชิดกับพนักพิงเสมอ และปรับ

เข็มขัดนิรภัยให เหมาะสม (โปรดดู ท่ี “เข็มขัด

นิรภัย” (P.1-5))

ขอควรระวัง:

เมื่อปรับตำแหน งเบาะ ให แน ใจว าไมได สัมผัสถูกชิ้น

ส วนที่เคลื่อนไหว เพื่อหลีกเลี่ยงไม ให เกิดความเสีย

หาย และ/หรือไดรับบาดเจ็บ

เบาะนั่งดานหนา
GUID-4D1E7B4E-F45E-48AA-B4C0-016C3D114635

คำเตือน:

ไม ควรปรับเบาะนั่งคนขับขณะขับข่ี เพ่ือให คนขับมี

สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งดวยตัวเอง
GUID-A841D004-994E-4CE4-9B43-88401CB148B9

คำเตือน:

หลังจากปรับเบาะนั่งแล ว ให ลองขยับเบาะนั่งเบาๆ

เพื่อให แน ใจว าเบาะล็อกแน นแล ว ถ าเบาะล็อกไม แน น

เบาะอาจเลื่อนออกไปทันที ทำให ไม สามารถควบคุม

รถได

เบาะนั่ง

Condition:
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JVR0217X

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

1. ดึงคันปรับขึ้น ①

2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหนงที่ตองการ

3. ปลอยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งใหอยูในตำแหนง

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

1. ดึงคันปรับขึ้น②

2. เอนพนักพิงหลังไปยังตำแหนงที่ตองการ

3. ปลอยคันปรับลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังใหอยูใน

ตำแหนง

การปรับเอนนี้สามารถใช เพื่อปรับพนักพิงหลังให เหมาะสม

กับคนนั่งท่ีมีขนาดรางกายต างกัน เพื่อชวยให คาดเข็มขัด

นิรภัยไดพอดี (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (P.1-5))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให คนนั่งได ผ อนคลายขณะที่จอด

รถ

การปรับยกเบาะนั่ง (ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ดึงคันปรับขึ้นหรือลง เพื่อปรับความสูงของเบาะนั่งจนกว า

จะไดตำแหนงที่ตองการ③

เบาะนั่งดานหลัง
GUID-437AE5ED-D0FB-48A6-AAC6-03CA1D7D09A0

การปรับ
GUID-D2DC58C7-3096-4AFC-BECC-96E4D8B84335

คำเตือน:

. หามให ผู โดยสารนั่งในห องเก็บสัมภาระหรือเบาะ

หลัง เมื่อเบาะนั่งด านหลังพับลงอยู  การใช พ้ืนที่

เหล านี้โดยไม มีเครื่องปองกันท่ีเหมาะสม อาจ

ทำให บาดเจ็บร ายแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือขณะ

หยุดรถกะทันหันได

. หามพับเบาะหลังลง เมื่อมีคนน่ังอยูบริเวณเบาะ

หลัง หรือมีสัมภาระวางอยูบนเบาะหลัง

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให มั่นคง เพื่อป องกันการเลื่อน

หรือเคลื่อนที่ หามวางสัมภาระสูงกวาพนักพิงหลัง

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข าตำแหน งตั้งตรง ให 

แน ใจว าอยู ในตำแหน งที่ล็อกอย างแน นหนา หาก

ไมล็อกอย างแนนหนา ผู โดยสารอาจบาดเจ็บใน

อุบัติเหตุ หรือขณะที่หยุดกะทันหัน

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3

Condition:
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1-4 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

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

SSS0789

1. เก็บเข็มขัดนิรภัยไว ในตำแหน งที่เหมาะสม (โปรดดูที่

“เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด” (P.1-8))

2. ดึงปุมเพื่อพับพนักพิงหลังลง

หมอนพิงศีรษะ (ถามีติดตั้ง)
GUID-11A4B2B7-3A2F-4541-97C6-81111CF51199

SSS0287

คำเตือน:

หามขับรถและ/หรือน่ังรถโดยไม มีหมอนพิงศีรษะ

เพราะสามารถเกิดอันตรายได  ควรปรับหมอนพิงศีรษะ

ให ถูกตอง เนื่องจากจะช วยป องกันการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุได มาก ตรวจสอบความสูงของหมอนพิง

ศีรษะ หากมีผูใชกอนหนา

การปรับหมอนพิงศีรษะที่ถูกตอง ดังแสดงในภาพ

ปรับหมอนพิงศีรษะจนกระทั่งกึ่งกลางของหมอนพิงศีรษะ

อยูระดับเดียวกับกึ่งกลางหู

การปรับ
GUID-D2BCC152-0C29-4A82-9C64-EAADE1FB59C4

SSS0288

1. ดึงหมอนพิงศีรษะขึ้นไปยังตำแหนงที่เหมาะสม

2. ดันปุมล็อก ① และกดหมอนพิงศีรษะลงไปยัง

ตำแหนงที่เหมาะสม

ควรปรับหมอนพิงศีรษะด านหลัง (ถ ามีติดตั้ง) ตามตำแหน ง

รองเครื่องหมายเท าน้ัน ตำแหน งที่ใช เก็บหมอนพิงศีรษะ

คือ ตำแหนงต่ำสุดของหมอนพิงศีรษะ

Condition:
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GUID-2EFFD13E-EFC3-484F-A5C7-BF2B9C98523D

ขอควรระวังในการใชเข็มขัดนิรภัย
GUID-71F040D1-F941-48AD-8BEC-D377E168D168

การคาดเข็มขัดนิรภัยที่ปรับอยางถูกต อง และนั่งหลังตรง

และชิดกับพนักพิงหลัง จะช วยลดโอกาสที่จะได รับบาดเจ็บ

หรือเสียชีวิต และ/หรือช วยลดระดับความรุนแรงลงได อย าง
มาก นิสสันขอสนับสนุนให คนขับและผู โดยสารทุกคนคาด

เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งท่ีเดินทาง แม ว าตำแหน งท่ีน่ังน้ันจะมี

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอยูแลวก็ตาม

SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5

เข็มขัดนิรภัย

Condition:
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1-6 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยได รับการออกแบบมาให คาดแนบ

กับโครงสร างกระดูกของร างกาย และควรจะคาด

ผ านด านหน าของกระดูกเชิงกราน หรือกับกระดูก

เชิงกราน หน าอก และช วงไหล  และต องไม ให 

สายเข็มขัดช วงหน าตักคาดผ านบริเวณท องน อย

ถ าคาดเข็มขัดนิรภัยไม ถูกต อง อาจทำให เกิดการ

บาดเจ็บที่รุนแรงได

. จัดตำแหน งสายเข็มขัดช วงหน าตักไว ให พาดต่ำ

และแนบรอบสะโพกเท าที่ทำได  แต ไมใช คาดที่

เอว การคาดสายเข็มขัดช วงหน าตักสูงเกินไป จะ

เพ่ิมความเสี่ยงที่จะได รับบาดเจ็บภายในร างกาย

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

. หามใช  เข็มขัดนิรภัยเส นเดียวกันคาดผ านคน

มากกว าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส นต องใช กับคนคน

เดียวเท านั้น การคาดเข็มขัดนิรภัยผ านเด็กซึ่งนั่ง

อยูบนตักผูใหญจะเปนอันตรายได

. หามมีผู โดยสารภายในรถมากกว าจำนวนเข็มขัด

นิรภัย

. หามคาดเข็มขัดนิรภัยกลับดาน ไม ควรคาดสาย

เข็มขัดที่บิดเป นเกลียว ซึ่งจะทำให ประสิทธิภาพ

ลดลง

. 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 รับการดูแล

เรื่องความปลอดภัยอย างถูกต องบนเบาะนั่งด าน

หลัง และหากเป นไปได  ให เด็ก น่ังในเบาะนั่ง

สำหรับเด็ก

. หามพาดเข็มขัดไว ด านหลังลำตัวหรือพาดไว ใน

ใต วงแขน ให คาดสายเข็มขัดชวงไหล ผ านบน

ไหล และหน าอกเสมอ สายเข็มขัดควรอยู ห างจาก

ใบหน าและลำคอ แต ไม หลุดออกจากไหล  ถ าคาด

เข็มขัดนิรภัยไม ถูกต อง อาจทำให เกิดการบาด

เจ็บที่รุนแรงได

. ห ามทำการดัดแปลงหรือแต งเติมใดๆ ด วยตัวเอง

เนื่องจากจะไปขัดขวางการทำงานของตัวปรับ

ความตึงเข็มขัดนิรภัย หรือขัดขวางการปรับความ

ตึงสายเข็มขัดนิรภัย

. ควรทำการดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย เพื่อหลีกเลี่ยง

ไมให สายเข็มขัดเปอนน้ำยาขัดสี น้ำมัน สารเคมี

และโดยเฉพาะกรดแบตเตอรี่ วิธีทำความสะอาดที่

ถูกต อง คือ ใช  น้ำสบู ออน ควรเปลี่ยนเข็มขัด

นิรภัยเส นใหม  ถ าสายเข็มขัดลุ ยเป นฝอย มีคราบ

สะสม หรือเสียหาย

. หากถูกใช งานในการชนที่รุนแรง จำเป นต อง

เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งชุด แม ว าความเสีย

หายนั้นจะไมเดนชัดก็ตาม

. ควรให ศูนยบริการนิสสันตรวจสอบชุดเข็มขัด

นิรภัย รวมทั้งชุดดึงกลับและอุปกรณ ติดตั้งหลัง

จากที่มีการชนเกิดขึ้น หากถูกใช งานในการชนที่

รุนแรง จำเป นต องเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งชุด

แม ว าความเสียหายนั้นจะไม เด นชัดก็ตาม นิสสัน

ขอแนะนำให เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทุกชุดที่มี

การ ใช  งาน ในขณะที่ เกิดการชน เว นแต จะ

เปนการชนเบาและเข็มขัดไม มีร องรอยความเสีย

หาย และยังสามารถทำงานไดอยางถูกตอง

. นอกจากนี้ ควรตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยที่ไม ได 

ใช งานขณะที่ เกิดการชน และเมื่อจำเป น ให 

เปลี่ยนใหม  ถ าพบความเสียหายหรือทำงานไม ถูก

ตอง

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
GUID-0EDF4D59-9339-4F34-8CC3-5C059CD8A308

คำเตือน:

. ทารกและเด็กเล็กตองได รับการดูแลเป นพิเศษ

เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไมพอดีกับตัว

เด็ก สาย เข็มขัดช วงไหล อาจพาดมาอยู ใกล 

ใบหน าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช วงหน า

ตักอาจไม แนบผ านกระดูกสะโพกที่มีขนาดเล็ก

ของเด็กได พอดี หากเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยที่

มีขนาดไม ถูกต องพอดี อาจทำให เกิดการบาดเจ็บ

รุนแรงหรืออันตรายถึงแกชีวิตได

. ใหใชเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมเสมอ

เด็กต องการผู ใหญ ชวยในการป องกัน โดยเด็กต องได รับ

การปกปองอย างถูกต อง การปกป องที่ถูกต องจะขึ้นอยู กับ

ขนาดของเด็ก

Condition:
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ทารกและเด็กเล็ก
GUID-F874539D-BF07-4E30-9724-A1BBD4664E5F

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให ทารกและเด็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็ก

คุณควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสมกับรถ

และเด็ก และควรทำการติดตั้งและใช งานตามคำแนะนำ

ของผูผลิตทุกครั้ง

เด็กโต
GUID-82E17BFE-8C77-4F84-8B5D-5C9ECF85DB40

คำเตือน:

. หามปลอยใหเด็กยืนหรือคุกเขาบนเบาะนั่ง

. หามปล อยให  เด็กอยู ในบริเวณท่ีเก็บสัมภาระ

ขณะที่รถกำลังแล น เด็กอาจได รับบาดเจ็บร าย

แรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือหยุดกะทันหัน

เด็กที่ตัวโตกว าเบาะน่ังสำหรับเด็กควรนั่งบนเบาะน่ัง และ

คาดเข็มขัดนิรภัย

ถ าตำแหน งท่ีนั่งของเด็กมีสายเข็มขัดช วงไหล อยู ใกล กับ

ใบหน าและลำคอ ควร ให  เด็กนั่ง บน เบาะนั่ง เสริม (มี
จำหน ายทั่วไป) เบาะนั่ง เสริมจะชวยยกตัวเด็กจนสาย

เข็มขัดช วงไหล อยู ในตำแหน งที่เหมาะสม ผ านท อนบนช วง

กลางไหล  และสายเข็มขัดชวงหน าตักพาดต่ำแนบกับ

สะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาดพอดีกับเบาะนั่งในรถด วย

เมื่อเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดไม อยู ใกล ใบหน าหรือลำคออีก

ต อไป ให คาดเข็มขัดโดยไม ต องใช เบาะนั่งเสริม ถ าเป นไป

ได  ควรใช เบาะนั่งสำหรับเด็กโตที่มีให เลือกหลายแบบ เพื่อ

ความปลอดภัยสูงสุด

หญิงมีครรภ
GUID-2934E8FD-892B-48B9-BF5D-7F4D8806C946

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 านบริเวณท อง

น อย กรุณาปรึกษาแพทย สำหรับคำแนะนำแบบเฉพาะ

เจาะจง

ผูไดรับบาดเจ็บ
GUID-3DEC69F2-9359-473C-A918-01CCDE818F3C

นิสสันขอแนะนำให ผู ได รับบาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัย กรุณา

ปรึกษาแพทยสำหรับคำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจง

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย
GUID-AE7303B6-E2B9-47FF-B56E-1DA57461158F

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกตอง
GUID-81AE2CC2-41C3-4ABA-BC06-EC384336CF2C

SSS0616

หัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลาง Ⓐ หรือทั้งหัวเข็มขัด

นิรภัยและลิ้น Ⓑ จะมีสัญลักษณ  CENTER ติดไว  ลิ้น

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถล็อกเข ากับหัว

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางเท านั้น

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-7
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1-8 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
GUID-587D3870-B384-4ED3-9B46-1A5F84E2E683

การคาดเข็มขัดนิรภัย
GUID-37885057-A75F-446F-839F-6D4B36780C01

SSS0292

คำเตือน:

พนักพิงหลังไมควรอยูในตำแหนงที่เอนมากเกินกวา

ตำแหน งท่ีนั่งได สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู โดยสารนั่งหลังตรงและแนบ

กับพนักพิงหลัง

1. ปรับเบาะนั่ง (โปรดดูที่ “เบาะนั่ง” (P.1-2))

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช าๆ และสอดลิ้น

เข็มขัดลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได ยินเสียง และลอง

ดึงใหแนใจวาขาล็อกถูกล็อกเรียบรอยแลว
. ชุดดึงกลับได รับการออกแบบให ล็อก เมื่อมี
แรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช าๆ
ทำให สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได  และทำให 
คุณมีอิสระในการเคลื่อนตัวบนเบาะนั่ง

. ถาเข็มขัดนิรภัยไมสามารถดึงออกจาก
ตำแหน งดึงกลับจนสุดได  ให ดึงเข็มขัดนิรภัย
ใหแน นแล วปล อย แล วค อยๆ ดึงสายเข็มขัด
นิรภัยออกมาจากชุดดึงกลับ

SSS0467

3. จัดตำแหน งสายเข็มขัดช วงหน าตักไว ให พาดต่ำอยู ใน

ระดับแนบรอบสะโพก ดังแสดงในภาพ

4. ดึงสายเข็มขัดช วงไหล ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม ให มี

ระยะหย อน ให สายเข็มขัดช วงไหล อยู บนไหล และแนบ

ผานหนาอก

การปลดเข็มขัดนิรภัย
GUID-3C11CC3A-CF3D-4558-A2AD-A2E7FFF41769

กดปุมบน หัว เข็มขัด เข็มขัดนิรภัย จะ ถูกดึง กลับ โดย

อัตโนมัติ

ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย
GUID-EEF454FF-D065-493D-9B95-9ED80C2F30CA

SSS1090

เกี่ยวเข็มขัดนิรภัยเขากับที่เกี่ยว เมื่อพับเบาะนั่งดานหลังลง

หมายเหตุ:

กอนพับพนักพิงหลังดานหลังลง ให แน ใจว ายึดลิ้น

เข็มขัดนิรภัยไวกับคลิ๊ปแน นแลว และใหแน ใจว า

เข็มขัดนิรภัยไม ถูกหนีบ เข า กับพนักพิงหลัง เมื่อ

ทำการพับเบาะนั่งดานหลังลง

การตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
GUID-EE4C779F-FDBB-4398-A2DB-5182A125ACA4

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได  รับการออกแบบให ล็อกการ

เคลื่อนที่ของสายเข็มขัด:

. เมื่อดึงสายเข็มขัดออกจากชุดดึงกลับอยางเร็ว

. เมื่อลดความเร็วรถยนตลงอยางรวดเร็ว

เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช เข็มขัดนิรภัย ให ตรวจสอบการ

ทำงานโดยการจับสายเข็มขัดช วงไหล  และดึงไปข างหน า

เร็วๆ ชุดดึงกลับควรจะล็อกไม ให สายเข็มขัดเลื่อนออกมา

ได อีก ถ าชุดดึงกลับไม ล็อกในระหว างการตรวจสอบ กรุณา

ติดตอศูนยบริการนิสสันทันที

Condition:
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เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถามีติดตั้ง)
GUID-2FB960F8-8B9C-45CE-BAE9-DE55ABB61FE5

การคาดเข็มขัดนิรภัย
GUID-E896C968-617B-429B-94B3-487B6F28060F

SSS0448

คำเตือน:

พนักพิงหลังไมควรอยูในตำแหนงที่เอนมากเกินกวา

ตำแหน งท่ีนั่งได สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู โดยสารนั่งหลังตรงและแนบ

กับพนักพิงหลัง

1. สอดลิ้น เข็มขัด ลง ในหัว เข็มขัดที่ มี เครื่องหมาย

CENTER จนกระทั่งได ยินเสียง และลองดึงให แน ใจว า

ขาล็อกถูกล็อกเรียบรอยแลว

SSS0541

2. ปรับความยาวของสายเข็มขัดนิรภัย สำหรับปรับให สั้น

ลง ให จับลิ้นเข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัดเสนบน

ดังแสดงในภาพ ① สำหรับปรับให ยาวข้ึน ให จับลิ้น

เข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัดเส นล าง ดังแสดงใน

ภาพ ②

SSS0450

3. จัดตำแหน งสายเข็มขัดช วงหน าตักไว ให พาดต่ำอยู ใน

ระดับแนบรอบสะโพก ดังแสดงในภาพ

การปลดเข็มขัดนิรภัย
GUID-83362DBC-05D2-4411-A0F9-92FAFF26E5F2

กดปุมบนหัวเข็มขัด

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
GUID-3C96CF89-85AF-428C-8071-11B0DAEFED38

ให ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและสวนประกอบโลหะทั้งหมด

ตามระยะเวลา เพื่อดูว าส วนประกอบ เช น หัวเข็มขัด ลิ้น

เข็มขัด ชุดดึงกลับ สายยืดหยุ น และตัวยึดทำงานถูกต อง

หรือไม ถ าพบว ามีช้ินสวนที่หลวม เสื่อมสภาพ มีรอยตัด

หรือเกิดความเสียหายอย างอื่นบนสายเข็มขัด ควรเปลี่ยน

ชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งชุด

ถ ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวนำสายเข็มขัดช วงไหล ของตัวยึด

เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับได ชา ให เช็ด

ทำความสะอาดตัวนำสายเข็มขัดช วงไหล ด วยผาแห งที่

สะอาด

การทำความสะอาดสายเข็มขัดใหใช น้ำสบู อ อน หรือน้ำยา

ซักแห งทำความสะอาด แล วเช็ดออกด วยผ าแห งท่ีสะอาด

ทิ้งไว ในร มจนเข็มขัดนิรภัยแห ง ห ามปล อยให เข็มขัดนิรภัย

ถูกดึงกลับเขาไปจนกวาสายเข็มขัดจะแหงสนิท

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-9
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GUID-D1B3B6D7-C7D7-4753-91EE-75DF2C345A8F

ขอควรระวังในการใชเบาะนั่งสำหรับเด็ก
GUID-84539F71-07B4-4992-B051-160D792D0591

SSS0099

คำเตือน:

. ทารก และ เด็ก เล็ก ไม  ควร นั่ ง บน ตัก ผ ูใหญ 

เนื่องจากไม มีทางที่ผู ใหญ ซ่ึงแม จะแข็งแรงที่สุด

จะสามารถต านทานแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ

รุนแรงได  เด็กอาจถูกอัดอยู ระหว างตัวผู ใหญกับ

ชิ้นส วนของรถยนต  นอกจากนี้ การคาดเข็มขัด

นิรภัยผาน เด็กที่ นั่งอยูบนตักผู ใหญ อาจ เปน

อันตรายได

. ทารกและเด็กเล็กตองได รับการดูแลเป นพิเศษ

เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไมพอดีกับตัว

เด็ก สาย เข็มขัดช วงไหล อาจพาดมาอยู ใกล 

ใบหน าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช วงหน า

ตักอาจไม แนบผ านกระดูกสะโพกที่มีขนาดเล็ก

ของเด็กได พอดี หากเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยที่

มีขนาดไม ถูกต องพอดี อาจทำให เกิดการบาดเจ็บ

รุนแรงหรืออันตรายถึงแกชีวิตได

. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควรให 

น่ังอยูในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสม ถ าไม ใช 

เบาะนั่งสำหรับเด็ก อาจทำให ได รับบาดเจ็บร าย

แรงหรือถึงแกชีวิตได

. เบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได รับการออกแบบเป นพิเศษ

สำหรับทารกและเด็กเล็ก มีให เลือกหลายแบบ

จากผู ผลิตหลายราย เมื่อเลือกซื้อเบาะนั่งสำหรับ

เด็กควรลองให เด็กนั่งในเบาะนั่ง แล วตรวจสอบ

การปรับตั้งค าต างๆ เพื่อให แนใจวาเบาะนั่งนั้น

เหมาะสมกับเด็ก ทำการติดตั้งและใช งานตามคำ

แนะนำของผูผลิตทุกครั้ง

. นิสสันขอแนะนำให ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว บน

เบาะนั่งด านหลัง ตามสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ

เด็กที่ น่ังบนเบาะนั่งดานหลังอย างถูกต องจะ

ปลอดภัยกวานั่งบนเบาะนั่งดานหนา

. ทำการติดต้ังและใช งานเบาะนั่งสำหรับเด็กตาม

คำแนะนำของผู ผลิตทุกครั้ง เมื่อเลือกซื้อเบาะนั่ง

สำหรับเด็ก ให แน ใจว าได เลือกเบาะนั่งที่มีขนาด

เหมาะสมกับเด็กและรถ เนื่องจากเบาะนั่งสำหรับ

เด็กบางแบบอาจไม สามารถติดตั้งลงในรถได 

อยางเหมาะสม

. สำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน าออก ให 

ตรวจสอบจนแน ใจว าสายเข็มขัดช วงไหล ไม พาด

อยู ใกลกับใบหน าและลำคอของเด็ก ถาพาดอยู 

ใกล ใหพาดสายเข็มขัดไวหลังเบาะนั่งสำหรับเด็ก

. ห ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน

เบาะนั่งด านหน า เนื่องจากหากถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด านหนาพองตัว อาจทำให เด็กได รับ

บาดเจ็บร ายแรงหรือถึงแก ชีวิตได  เบาะนั่งสำหรับ

เด็กแบบหันหลังออกต องใชบนเบาะนั่งด านหลัง

เทานั้น

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได ใหตั้งตรงมาก

ที่สุด เพื่อใหพอดีกับเบาะนั่งสำหรับเด็ก

. อาจจำเป นตองใช อุปกรณ ล็อกที่ตำแหน งติดตั้ง

เบาะนั่งสำหรับเด็ก เพราะถ าไม ใช  อาจทำให เด็ก

ได  รับบาดเจ็บจากการพลิกคว่ำของ เบาะนั่ง

สำหรับเด็ก ในขณะที่รถเบรกหรือเขาโคง

. หลังจากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให ทดสอบก อน

ที่จะให เด็กน่ัง ใหลองเอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไป

ทางซายและทางขวา ลองดึงไปข างหน า และ

ตรวจสอบดูว าเบาะนั่งยังยึดอยู ในที่อย างแน นหนา

หรือไม  เบาะนั่งสำหรับเด็กไม ควรขยับได มากกว า

25 มม. (1 นิ้ว) ถ าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดไม แน น

ให ดึงสายเข็มขัดยึดใหตึง หรือติดตั้ง เบาะนั่ง

สำหรับเด็กบนเบาะนั่งตัวอื่น แลวทดสอบอีกครั้ง

. ตรวจสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กในรถยนต ของท าน

เพ่ือใหแน ใจว าใชได กับระบบเข็มขัดนิรภัยของ

รถยนต

. ถายึดเบาะนั่งสำหรับเด็กไม แน น โอกาสที่เด็กจะ

ได รับบาดเจ็บจากรถชน หรือหยุดรถกะทันหันจะ

เพิ่มขึ้นอยางมาก

. การใช เบาะนั่งสำหรับเด็กอย างไม ถูกต อง จะเพิ่ม

ความเส่ียงและความรุนแรงของการบาดเจ็บของ

ทั้งเด็กและผูโดยสารคนอื่นที่อยูในรถ

. ให ใช เบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมเสมอ เบาะนั่ง

สำหรับเด็กที่ติดต้ังไม เหมาะสม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อาจทำใหบาดเจ็บรายแรง หรือเสียชีวิตได

. เมื่อไม ใช เบาะนั่งสำหรับเด็ก ให ยึดเบาะนั่งไว กับ

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX (ถ ามีติดตั้ง) หรือ
เข็มขัดนิรภัย เพื่อป องกันไม ให กลิ้งไปมาในกรณี

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition:



(25,1)
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ที่หยุดกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

นิสสันขอแนะนำให ทารกและเด็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็ก

คุณควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสมกับรถ

และเด็ก และควรทำการติดตั้งและใช งานตามคำแนะนำ

ของผู ผลิตทุกครั้ง ถ าเป นไปได  ควรใช เบาะน่ังสำหรับเด็ก

โตที่มีใหเลือกหลายแบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ขอควรระวัง:

โปรดจำไว ว าการปล อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว ในรถ

ที่ปดกระจกกลางแดด อาจทำให  เบาะนั่งร อนมาก

ตรวจสอบพื้นผิวเบาะและหัวเข็มขัด ก อนให เด็กนั่งใน

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช

เข็มขัดนิรภัย
GUID-D2F6DA79-3BC2-497B-A19A-D27CCCA06FA2

การติดตั้งบนเบาะหลังดานขาง - เข็มขัดนิรภัย

แบบไมมีโหมดล็อกอัตโนมัติ
GUID-2745B2E8-E536-400E-AEB7-FCDE2FB2D5BB

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดไม ไดติดตั้งโหมด

ล็อกอัตโนมัติของชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยไว

. ทิศทางของเบาะนั่งสำหรับเด็กขึ้นอยู กับแบบของ

เบาะนั่งและขนาดของเด็ก

ถารถยนตมีระบบปรับเบาะหลัง ใหจดจำสิ่งตอไปนี้:

. ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กหลังจากปรับเบาะหลัง
ใหอยูในตำแหนงตั้งตรง

. หามปรับเอนพนักพิงหลังขณะที่มีเบาะนั่งสำหรับ
เด็กติดตั้งอยู

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

SSS0374A

ถ าคุณต องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน าออกบน

เบาะหลัง ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. จัดตำแหน งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน าออกบน

เบาะหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู ผลิตในการติดตั้ง และการ

ใชงานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได ยินเสียง และรู สึกว าถูกล็อก

เรียบรอยแลว

SSS0513

เพื่อป องกันสายเข็มขัดช วงหน าตักหย อน จำเป นต อง

ยึดสายเข็มขัดช วงไหล ให แนนด วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ใช ค

ลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ อื่นๆ ที่

มีขนาดหรือความแข็งแรงเทียบเทากัน

ให แน ใจว าได คาดสายเข็มขัดตามคำแนะนำของผู ผลิต

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

3. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก อนที่จะให เด็กนั่ง ให ลอง

เอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ ายและทางขวา ลอง

ดึงไปข างหน า และตรวจสอบดูว าเบาะนั่งยังยึดอยู ในที่

อยางแนนหนาหรือไม

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-11

Condition:
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1-12 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

4. ตรวจสอบให แนใจว าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน น กอน

เริ่มใชงาน

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

SSS0375A

ถ าคุณต องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน

เบาะหลัง ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. จัดตำแหน งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน

เบาะหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู ผลิตในการติดตั้ง และการ

ใชงานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได ยินเสียง และรู สึกว าถูกล็อก

เรียบรอยแลว

SSS0513

เพื่อป องกันสายเข็มขัดช วงหน าตักหย อน จำเป นต อง

ยึดสายเข็มขัดช วงไหล ให แนนด วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ใช ค

ลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ อื่นๆ ที่

มีขนาดหรือความแข็งแรงเทียบเทากัน

ให แน ใจว าได คาดสายเข็มขัดตามคำแนะนำของผู ผลิต

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

3. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก อนที่จะให เด็กนั่ง ให ลอง

เอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ ายและทางขวา ลอง

ดึงไปข างหน า และตรวจสอบดูว าเบาะนั่งยังยึดอยู ในที่

อยางแนนหนาหรือไม

4. ตรวจสอบให แนใจว าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน น กอน

เริ่มใชงาน

การติดตั้งบนเบาะนั่งกลางดานหลัง (เข็มขัด

นิรภัยแบบยึด 2 จุด)- เข็มขัดนิรภัยแบบไมมี

โหมดล็อกอัตโนมัติ
GUID-E8AB11EC-7449-4C6A-A48E-FD9CEBA5CE3B

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุดไม ไดติดตั้งโหมด

ล็อกอัตโนมัติของชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยไว

. ทิศทางของเบาะนั่งสำหรับเด็กขึ้นอยู กับแบบของ

เบาะนั่งและขนาดของเด็ก

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

SSS0512

ถ าคุณต องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน าออกบน

เบาะนั่งกลางดานหลัง ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. จัดตำแหน งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน าออกบน

เบาะนั่งกลางดานหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู ผลิตในการติดตั้ง และการ

ใชงานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได ยินเสียง และรู สึกว าถูกล็อก

เรียบรอยแลว

Condition:



(27,1)
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SSS0513

คลิ๊ปล็อก
3. เพื่อป องกันสายเข็มขัดช วงหน าตักหย อน จำเป นต อง

ยึดสายเข็มขัดช วงหน าตักให แน นด วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ใช 

คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ อ่ืนๆ

ที่มีขนาดหรือความแข็งแรงเทียบเทากัน

ให แน ใจว าได คาดสายเข็มขัดตามคำแนะนำของผู ผลิต

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

4. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก อนที่จะให เด็กนั่ง ให ลอง

เอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ ายและทางขวา ลอง

ดึงไปข างหน า และตรวจสอบดูว าเบาะนั่งยังยึดอยู ในที่

อยางแนนหนาหรือไม

5. ตรวจสอบให แนใจว าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน น กอน

เริ่มใชงาน

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

SSS0514

ถ าคุณต องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน

เบาะนั่งกลางดานหลัง ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. จัดตำแหน งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน

เบาะนั่งกลางดานหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู ผลิตในการติดตั้ง และการ

ใชงานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได ยินเสียง และรู สึกว าถูกล็อก

เรียบรอยแลว

SSS0513

คลิ๊ปล็อก

3. เพื่อป องกันสายเข็มขัดช วงหน าตักหย อน จำเป นต อง

ยึดสายเข็มขัดช วงหน าตักให แน นด วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ใช 

คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ อ่ืนๆ

ที่มีขนาดหรือความแข็งแรงเทียบเทากัน

ให แน ใจว าได คาดสายเข็มขัดตามคำแนะนำของผู ผลิต

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

4. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก อนที่จะให เด็กนั่ง ให ลอง

เอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ ายและทางขวา ลอง

ดึงไปข างหน า และตรวจสอบดูว าเบาะนั่งยังยึดอยู ในที่

อยางแนนหนาหรือไม

5. ตรวจสอบให แนใจว าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน น กอน

เริ่มใชงาน

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-13

Condition:
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1-14 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การติดตั้งบนเบาะหนา - เข็มขัดนิรภัยแบบไมมีโหมดล็อกอัตโนมัติ
GUID-48CF52C1-AED2-4536-89C6-01204BD1A763

SSS0300A

คำเตือน:

. ห ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน

เบาะนั่งผู โดยสารด านหน า เมื่อเบาะนั่งผู โดยสาร

ด านหน าติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย ถุงลม

เสริมความปลอดภัยดานหน าจะพองตัวอย าง

รุนแรง เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกอาจ

ถูกกระแทกจากถุงลมเสริมความปลอดภัยที่รับ

แรงกระแทกจากด านหนาในอุบัติเหตุ และอาจ

ทำใหเด็กไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิตได

. ห ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึดด านบนที่

เบาะหนา

. นิสสันขอแนะนำให ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว บน

เบาะนั่งด านหลัง อยางไรก็ตาม ถ าท านจำเป น

ต องติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหนาออกที่

เบาะนั่งผู โดยสารดานหนา ให เลื่อนเบาะนั่งผู 

โดยสารถอยไปยังตำแหนงหลังสุด

. เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกจำเป นต องใชแบบหัน

หลังออก ดัง น้ัน จึงไม สามารถใช  ท่ี เบาะนั่งผู 

โดยสารด านหนาได  เมื่อเบาะนั่งมีถุงลมเสริม

ความปลอดภัยอยู

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

SSS0627

ถ าคุณต องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน าออกบน

เบาะหนา ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. เลื่อนเบาะนั่งถอยไปยังตำแหนงหลังสุด ①

2. ปรับความสูงของหมอนพิงศีรษะให สูงที่สุด ②

3. จัดตำแหน งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน าออกบน

เบาะนั่งผู โดยสารด านหน า ควรวางในทิศทางหันหน า

ออกเทานั้น

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู ผลิตในการติดตั้ง และการ

ใชงานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

SSS0515

4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได ยินเสียง และรู สึกว าถูกล็อก

เรียบรอยแลว

SSS0513

คลิ๊ปล็อก
5. เพื่อป องกันสายเข็มขัดช วงหน าตักหย อน จำเป นต อง

ยึดสายเข็มขัดช วงไหล ให แนนด วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ใช ค

Condition:
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ลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรืออุปกรณ อื่นๆ ที่

มีขนาดหรือความแข็งแรงเทียบเทากัน

ให แน ใจว าได คาดสายเข็มขัดตามคำแนะนำของผู ผลิต

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

6. เลื่อนเบาะนั่งไปด านหน า เพื่อให เข็มขัดนิรภัยแนบ

สนิทกับเบาะนั่งสำหรับเด็ก

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก อนที่จะให เด็กนั่ง ให ลอง

เอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ ายและทางขวา ลอง

ดึงไปข างหน า และตรวจสอบดูว าเบาะนั่งยังยึดอยู ในที่

อยางแนนหนาหรือไม

8. ตรวจสอบให แนใจว าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน น กอน

เริ่มใชงาน

GUID-F6CA8394-1D04-4410-A5A8-2B14D2841181

ขอควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย

เสริม (SRS)
GUID-749BA495-5B96-4CB1-8651-DA27C70844A3

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข อมูลสำคัญ

ที่เกี่ยวข องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด านหน าฝ งคนขับ

และฝงผูโดยสาร

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยดานหนา (ถามีติด

ตั้ง)
GUID-73246F1A-302B-4A23-AE5C-CFD64DB58165

ระบบนี้จะช วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและทรวงอก

ของคนขับ และ/หรือผูโดยสารด านหน า เมื่อเกิดการชน

ทางด านหน า ถุงลมเสริมความปลอดภัยด านหน าได รับการ

ออกแบบใหพองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากดานหนา

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยดานขาง (ถามีติด

ตั้ง)
GUID-59B8B010-5D45-43A1-AEC8-E8AE2A43E094

ระบบนี้ จะช วยรองรับแรงกระแทกบริเวณทรวงอกและ

กระดูกเชิงกรานของคนขับ และ/หรือผู โดยสารด านหน า

เมื่อเกิดการชนทางด านข าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด าน

ข างได รับการออกแบบให พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจาก

ดานขาง

ระบบมานนิรภัยดานขาง (ถามีติดตั้ง)
GUID-0EB7FC70-EFFC-4A87-BD48-55F59701D8F1

ระบบนี้จะชวยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของคนขับ ผู 

โดยสารด านหน า และด านหลังที่นั่งตำแหน งติดประตู เมื่อ

เกิดการชนทางด านข าง ม านนิรภัยด านข างได  รับการ

ออกแบบใหพองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากดานขาง

SRS ได  รับการออกแบบมาเพื่อ เสริมการป องกันจาก
อุบัติเหตุของเข็มขัดนิรภัยด านคนขับ และไม ได ไม ได 
ออกแบบมาเพื่อทดแทนเข็มขัดนิรภัย ระบบความปลอดภัย

เสริม (SRS) สามารถช วยรักษาชีวิต และลดการบาดเจ็บที่
รุนแรงได  อย างไรก็ตาม ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่พอง
ขึ้นอาจทำให เกิดแผลถลอก หรือการบาดเจ็บอ่ืนๆ ถุงลม
เสริมความปลอดภัยไม ได ป องกันส วนล างของร างกาย ควร
คาดเข็มขัดนิรภัยให ถูกต อง และผู โดยสารควรอยู ห างจาก
พวงมาลัย ในระยะที่ เหมาะสมตลอด เวลา (โปรดดูที่
“เข็มขัดนิรภัย” (P.1-5)) ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพอง
อย างรวดเร็ว เพื่อชวยปกป องผู โดยสาร แรงปะทะจากการ
พองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจเพิ่มความเสี่ยงที่
จะได รับบาดเจ็บ ถ าผูโดยสารน่ังอยู ใกล ถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยมากเกินไป ในขณะที่ถุงลมพองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบลงอย างรวดเร็วหลังจาก

ถูกกระตุนใหทำงาน

SRS จะทำงานเมื่อสวิตชกุญแจอยู ในตำแหน ง “ON”
หรือ “START” เทานั้น

เม่ือบิดสวิตช กุญแจไปยังตำแหน ง “ON” ไฟเตือน
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว างขึ้น
เป นเวลาประมาณ 7 วินาทีแล วจะดับลง ซ่ึงแสดงว า
SRS ทำงานปกติ (โปรดดูที่ “ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS” (P.1-17))

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-15

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) (ถามี
ติดตั้ง)

Condition:
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SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:

. โดยปกติถุงลมเสริมความปลอดภัยด านหน าจะไม 

พองตัว ถาเกิดการชนทางด านข าง ดานหลัง

พลิกคว่ำ หรือชนด านหน าแต ไมรุนแรง ควรคาด

เข็มขัดนิรภัยอย างถูกต องเสมอ เพื่อช วยลดความ

เส่ียงและความรุนแรงของการบาด เจ็บ จาก

อุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด าน

หน าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อคุณนั่งตัวตรง

และเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด านหน าจะพองตัวอยางรุนแรง ถ าคุณ

ไม คาดเข็มขัดนิรภัย นั่งโน มตัวไปข างหน า นั่งชิด

ด านข าง หรือน่ังไม ตรงตำแหน ง จะเพิ่มความ

เสี่ยงที่คุณจะได รับบาดเจ็บถึงแก ชีวิตได หากเกิด

อุบัติเหตุ นอกจากนี้ คุณอาจได รับบาดเจ็บร าย

แรง จาก การ พอง ตัว ของ ถ ุง ลม เสริม ความ

ปลอดภัย ถาน่ังใกล ถุงลมมากเกินไป ให นั่งเอา

หลังชิดกับพนักพิงหลัง และห างจากพวงมาลัยใน

ระยะที่ เหมาะสมตลอดเวลา คาดเข็มขัดนิรภัย

เสมอ

SSS0006

SSS0007

SSS0008

Condition:
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SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:

. หามปล อยใหเด็กนั่งรถโดยไม คาดเข็มขัดนิรภัย

หรือไม น่ังบนเบาะสำหรับเด็ก และห ามปล อยให 

เด็กย่ืนมือหรือหนาออกทางหน าต าง ห ามอุ มเด็ก

ไว บนตักหรือในอ อมแขน ตัวอย างตำแหน งการ

นั่งที่เปนอันตรายแสดงอยูในภาพ

. เด็กอาจได รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หากถุง

ลมเสริมความปลอดภัยพองตัวโดยที่เด็กไมคาด

เข็มขัดนิรภัย หรือไมนั่งบนเบาะนั่งสำหรับเด็ก

. ห ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน

เบาะนั่งด านหน า เนื่องจากหากถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด านหนาพองตัว อาจทำให เด็กได รับ

บาดเจ็บร ายแรงหรือถึงแก ชีวิตได  (โปรดดูที่

“เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (P.1-10))

ปายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย (ถามีติดตั้ง)
GUID-6BC1147A-5E6A-473E-A4B6-CC1A6CC893CD

SSS1029

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

ปายเตือน ① อยูหนาแผนบังแดดดานผูโดยสาร

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

ปายเตือน ② (ถ า มีติดตั้ง) อยูขางแผงหน าปดด านผู
โดยสาร

ปายนี้จะเตือนไม ให ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง

ออกบนเบาะนั่งผู โดยสารด านหน า เนื่องจากการติดตั้งเบาะ

นั่งสำหรับเด็กในตำแหน งนี้อาจทำให ทารกได รับบาดเจ็บ

รายแรง ถาถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวเมื่อเกิดการชน

ในรถที่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด านหน า ควรติด

ตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่งด านหลัง

เท านั้น “อันตรายร ายแรง! ห ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก

แบบหันหลังออกบนเบาะนั่งที่มีถุงลมเสริมความปลอดภัย

อยูขางหนา!"

เมื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กในรถยนต ของท าน ให ปฏิบัติ

ตามขั้นตอนการติดตั้งของผูผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

สำหรับข อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (P.1-

10)

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
GUID-B8092AA7-925A-4B11-A121-FE4218B6B4D3

SPA1097
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ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS แสดง ขึ้น

บนแผงหน าปด จะตรวจสอบวงจรระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย, pre-tensioners และระบบสายไฟที่เกี่ยวของ

เมื่อบิดสวิตช กุญแจไปยังตำแหน ง “ON” หรือ “START”
ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว างขึ้น

เป นเวลาประมาณ 7 วินาทีแล วจะดับลง ซึ่งแสดงว าถุงลม

เสริมความปลอดภัย SRS ยังทำงานไดเปนปกติ

ถ าสภาวะต อไปนี้เกิดข้ึน แสดงว าระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner

ตองไดรับการบริการ:

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว างนานกว า

7 วินาที
. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบเป น

ครั้งคราว
. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม สว างขึ้น

เลย

ถ าไฟเตือนเป นไปตามนี้ แสดงว าระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ pre-tensioner อาจ

ทำงานไม ปกติ ซึ่งต องได รับการตรวจสอบและซ อมแซม

กรุณาติดตอศูนยบริการนิสสันทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
GUID-20DBDC92-C712-4C25-838B-6A4AEF6B013A

JVR0010X

1. เซ็นเซอรตรวจจับพื้นที่การชน
2. โมดุลถุงลมเสริมความปลอดภัยดานหนา*
3. ชุดเซ็นเซอรวิเคราะหถุงลมเสริมความปลอดภัย

*: ถามีติดตั้ง

คำเตือน:

. หามวางวัตถุใดๆ ไว บนฝาครอบพวงมาลัย หาม

วางวัตถุใดๆ ไว ระหวางคนขับและฝาครอบพวง

มาลัย เนื่องจากส่ิงของเหล านั้นอาจกระเด็นออก

มาจนเกิดอันตราย และทำให ได รับบาดเจ็บ ถ าถุง

ลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

Condition:
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. หลังจากการพองตัว ชิ้นส วนของระบบถุงลมเสริม

ความ ปลอดภัย บาง ชิ้น จะ รอน ห าม สัมผัส:

เนื่องจากอาจทำใหเกิดแผลไหมได 

. หามดัดแปลงช้ินส วนใดๆ หรือสายไฟของระบบ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด วยตัวคุณเอง เพื่อ

ปองกันไม ให ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

โดยไม ไดตั้งใจ หรือทำให ระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยเกิดความเสียหาย

. หามดัดแปลงระบบไฟฟ า ระบบรองรับน้ำหนัก

โครงสร างด านหน า และแผงข างตัวถังด วยตัวคุณ

เอง เน่ืองจากจะมีผลกระทบต อการทำงานของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. การเข าไปรบกวนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

อาจทำให ได รับบาดเจ็บรายแรง การรบกวนรวม

ถึงการวางสิ่งของไว บนฝาครอบพวงมาลัย และ

รอบๆ หรือบนแผงหน าป ด และการตกแต งรอบๆ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. การทำงาน เกี่ยว กับ ระบบถุง ลม เสริม ความ

ปลอดภัยควรดำเนินการโดยศูนย บริการนิสสัน

หามเปลี่ยนหรือถอดสายไฟ SRS ไม ควรใช 

อุปกรณ ทดสอบทางไฟฟ า หรือไขควงวัดไฟที่ไม 

ไดรับอนุญาตกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. ขั้วต อชุดสายไฟ SRS จะเป นสีเหลืองและ/หรือสี

สม เพื่อใหสังเกตไดงาย

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะได ยินเสียงดังและ

มีควันออกมา ควันนี้ ไม  เปนอันตรายและไม ไวไฟ ควร

ระมัดระวังไม สูดดมควันนี้เข าไป เนื่องจากอาจทำให ระคาย

เคืองและสำลักได  สำหรับผู ที่มีป ญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ

ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยดานหนา
GUID-CE9AB5B4-2053-4986-85EC-DF3A4DBD2E92

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด านหน าฝงคนขับติดตั้งอยู ตรง

กลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด านหน าของผู 

โดยสาร (ถ ามีติดตั้ง) ติดตั้งอยู ที่แผงหน าป ดบนกล องเก็บ

ของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด านหน านั้นถูกออกแบบให 

พองตัวเมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทางด านหน า แต ก็อาจจะ

พองตัวหากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล เคียงกับ

แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด านหน า และอาจไม พอง

ตัวในการชนจากด านหน าบางแบบ สภาพความเสียหาย

ของรถ (หรือไม เสียหายเลย) ไม ได เกี่ยวข องกับการทำงาน

ที่ถูกตองของถุงลมเสริมความปลอดภัยดานหนาเสมอไป

ขั้นตอนการซอมและการเปลี่ยน
GUID-A794BB56-0E98-4D03-B707-2413C88EF4DC

คำเตือน:

. เม่ือถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแลว โมดุล

ถุงลมจะไม ทำงานอีก และต องเปลี่ยนใหม  ต องให 

ศูนย บริการนิสสันเปลี่ยนโมดุลถุงลมใหม  เพราะ

ไมสามารถซอมโมดุลถุงลมที่พองตัวแลวได

. ถ าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นที่ด านหน าของตัวถัง

รถ ควรนำรถไปยังศูนย บริการนิสสัน เพื่อทำการ

ตรวจสอบระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. ถาคุณต องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริม

หรือทำลายรถ กรุณาติดต อศูนย บริการนิสสัน ขั้น

ตอนการทำลายที่ถูกตองมีระบุไว ในคูมือการ

บริการของนิสสัน การทำลายที่ไมถูกตองอาจ

ทำใหไดรับบาดเจ็บได

ถุงลมเสริมความปลอดภัยได รับการออกแบบมาให ใชงาน

ได เพียงครั้งเดียว ถ าไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย

SRS ทำงานเป นปกติ หลังจากถุงลมมีการพองตัว ไฟเตือน

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว างค างเพื่อเป นการ

เตือน การซ อมและการเปลี่ยน SRS ควรต องดำเนินการ

โดยศูนยบริการนิสสัน

เมื่อต องนำรถเข ารับบริการซ อม ควรแจ งข อมูลเกี่ยวกับถุง

ลมเสริมความปลอดภัย และชิ้นสวนท่ีเกี่ยวของให กับช าง

ท่ีทำการซ อมบำร ุง สวิตช กุญแจควรอยู  ในตำแหน ง

“LOCK” เมื่อทำงานอยูใตฝากระโปรงหนาหรือภายในรถ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-19

Condition:
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บันทึก
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2-2 แผงหนาปดและระบบควบคุม

GUID-9A1BE173-7B6F-4ACC-A816-0B8875E3621D

รุนพวงมาลัยขวา (RHD)
GUID-065E6B67-78E7-4588-9F89-185E447CFF29

JVC0449X

ตัวอยาง
1. ชองลมดานขาง
2. กลองเก็บของดานบน*
3. ถุงลมเสริมความปลอดภัยหนาดานผูโดยสาร*
4. ระบบเครื่องเสียง*
5. สวิตชไลฝากระจกหลัง*
6. สวิตชไฟกะพริบฉุกเฉิน
7. ชุดควบคุมระบบทำความรอนและระบบปรับอากาศ*

8. ชองลมกลาง
9. สวิตชที่ปดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำลางกระจก
10. ปุมควบคุมที่พวงมาลัย (ดานซาย)*

— ระบบควบคุมเครื่องเสียง*
— ระบบควบคุมบลูทูธ® โทรศัพทแฮนดฟรี*

11. มาตรวัดและเกจวัด
12. ถุงลมเสริมความปลอดภัยหนาดานคนขับ*/แตร

13. ไฟหนา ไฟตัดหมอก* และสวิตชสัญญาณไฟเลี้ยว
14. สวิตชควบคุมกระจกมองขาง*
15. กลองฟวส
16. กลองเก็บของ
17. ขั้วตอ USB/AUX*
18. ชองจายไฟ*
19. ที่วางแกว
20. คันเกียร

— รุนใช ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบต อเนื่อง
(CVT)
— รุนเกียรธรรมดา (MT)

21. ปุมกดสวิตชกุญแจ (รุนที่มีกุญแจอัจฉริยะ)
22. คันปรับระดับพวงมาลัย
23. สวิตช กุญแจ (รุนท่ีไม มีกุญแจอัจฉริยะ)/ล็อกพวง

มาลัย
24. คันปลดล็อกฝากระโปรงหนา
25. คันปลดล็อกฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
26. สวิตช OFF หยุดเครื่องยนตเมื่อเดินเบา*
27. สวิตชควบคุมระดับไฟหนา*

*: ถามีติดตั้ง

แผงหนาปด

Condition:
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GUID-05D4651C-F441-4B1D-B5E8-0EBF3F45564E

JVC0453X

แบบ A
1. มาตรวัดความเร็ว
2. สวิตช รีเซ็ทมาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว/สวิตชโหมด

คอมพิวเตอรระยะทาง
3. ปุมปรับนาฬิกา
4. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว/

คอมพิวเตอรระยะทาง/นาฬิกา
5. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

*: ถามีติดตั้ง

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-3

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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2-4 แผงหนาปดและระบบควบคุม

JVC0454X

แบบ B
1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต
2. มาตรวัดความเร็ว
3. สวิตช รีเซ็ทมาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว/สวิตชโหมด

คอมพิวเตอรระยะทาง
4. ปุมปรับนาฬิกา
5. ไฟแสดงตำแหน งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบ

ตอเนื่อง (CVT)*
6. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว/

คอมพิวเตอรระยะทาง/นาฬิกา

7. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

*: ถามีติดตั้ง

Condition:
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JVC0455X

แบบ C
1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต
2. มาตรวัดความเร็ว
3. หนาจอแสดงขอมูลรถยนต
4. สวิตชรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเปนเที่ยว
5. ไฟแสดงตำแหน งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบ

ตอเนื่อง (CVT)*
6. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว/

นาฬิกา

*: ถามีติดตั้ง

มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง
GUID-8FAC352D-EC79-4B20-BD5F-70E05395000A

มาตรวัดความเร็ว
GUID-883793F3-A95A-44C1-BBC3-B0BD2768709D

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเปนเที่ยว

(สำหรับแบบ A และ B)
GUID-FB22D496-7DDA-4EBD-A679-67DC9BDEAAC8

SIC4427

ตัวอยาง

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป นเที่ยวจะปรากฏ
ตัวเลขขึ้นเมื่อสวิตชกุญแจอยูในตำแหน ง “ON”

มาตรวัดระยะทางรวม ① จะแสดงระยะทางทั้งหมดที่

รถยนตถูกใชงาน

มาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว ② จะแสดงระยะทางที่เดินทาง

เปนเที่ยวๆ

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

กดสวิตช รีเซ็ท ③ เพื่อเปลี่ยนหน าจอตามรายการข างล าง

นี้:

ระยะทาง A ? ระยะทาง B ? โหมดคอมพิวเตอร ระยะ

ทาง ? ระยะทาง A

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-5

Condition:
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2-6 แผงหนาปดและระบบควบคุม

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

กดสวิตชรีเซ็ท ③ อย างน อย 1 วินาทีเพื่อรีเซ็ทมาตรวัด

ระยะทางเปนเที่ยวใหเปนศูนย

สำหรับคอมพิวเตอร ระยะทาง โปรดดูที่ “คอมพิวเตอร ระยะ

ทาง (สำหรับแบบ A และ B)” (P.2-6)

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเปนเที่ยว

(สำหรับแบบ C)
GUID-12D67A79-3AE5-42DE-B2B2-599C2B1216D3

JVI0702X

ตัวอยาง

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป นเที่ยวจะปรากฏ

ตัวเลขขึ้นเมื่อสวิตชกุญแจอยูในตำแหน ง “ON”

มาตรวัดระยะทางรวม ① จะแสดงระยะทางทั้งหมดที่

รถยนต ถูกใช งาน เมื่อมาตรวัดระยะทางรวมแสดงขึ้น ระยะ

ทาง A และ B ที่แสดงอยูบนจอแสดงผลจะหายไป

มาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว ① จะแสดงระยะทางที่เดินทาง

เปนเที่ยวๆ

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

กดสวิตช รีเซ็ท ② เพื่อเปลี่ยนหน าจอตามรายการข างล าง

นี้:

มาตรวัดระยะทางรวม ? ระยะทาง A ? ระยะทาง B ?

มาตรวัดระยะทางรวม

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

กดสวิตชรีเซ็ท ② อย างน อย 1 วินาทีเพื่อรีเซ็ทมาตรวัด

ระยะทางเปนเที่ยวใหเปนศูนย

สำหรับคอมพิวเตอร ระยะทาง โปรดดูที่ “คอมพิวเตอร ระยะ

ทาง (สำหรับแบบ C)” (P.2-19)

คอมพิวเตอรระยะทาง (สำหรับแบบ A
และ B)

GUID-2070129D-E492-4809-8A3A-148BC6AAF3C0

SIC4441

สวิตชคอมพิวเตอรระยะทางติดตั้งอยูบนแผงมาตรวัด

เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหน ง “ON” สามารถเลือก
โหมดของคอมพิวเตอร ระยะทางได โดยกดสวิตช โหมด

คอมพิวเตอรระยะทาง Ⓐ

ในแต ละครั้งท่ีกดสวิตชโหมดคอมพิวเตอร ระยะทาง Ⓐ

จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปดังนี้:

มาตรวัดระยะทางรวม ? (ระยะทาง A ? ระยะทาง B) ?
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันปจจุบัน ? อัตราการสิ้นเปลือง

น้ำมันเฉลี่ย ? ระยะทางที่สามารถขับต อได จนน้ำมันหมด

ถัง (dte)

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันปจจุบัน (ลิตร/100 กม.

กม./ลิตร หรือ ไมล/แกลลอน)
GUID-9C9714D9-4DFF-424C-9C27-19EAEBC4596D

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันป จจุบันจะแสดงอัตราการ

สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในปจจุบัน

การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (ลิตร/

100 กม. กม./ลิตร หรือ ไมล/แกลลอน)
GUID-B17C3706-6A9C-4B8B-A965-C06BDCB2051D

โหมดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดงอัตรา

การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต รีเซ็ตคร้ังสุดท าย

การรีเซ็ทจะเสร็จสิ้นเม่ือกดสวิตช โหมดคอมพิวเตอร ระยะ

ทาง Ⓐ เปนเวลานานกวา 1 วินาที

จอแสดงผลจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที ท่ีประมาณ 500 ม.

แรกหลังจากรีเช็ต หนาจอจะแสดงผลเปน “----”

ระยะทางที่สามารถขับตอไดจนน้ำมันหมดถัง

(dte — กม. หรือ ไมล)
GUID-A66D9214-1769-43E1-BEBD-185191CBC970

โหมดระยะทางที่สามารถขับต อได จนน้ำมันหมดถัง (dte)

จะแสดงระยะทางโดยประมาณที่สามารถขับรถต อไปได 

ก อนที่จะต องเติมน้ำมันใหม อีกครั้ง ข อมูล dte จะได รับการ

คำนวณอย างต อเนื่องตามปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู 

ในถังและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแทจริง

จอแสดงผลจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที

โหมด dte จะมีคุณลักษณะในการเตือนช วงท่ีน้ำมันเช้ือ

เพลิงต่ำ: เม่ือน้ำมันใกลหมด จะเลือกโหมด dte โดย

Condition:
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อัตโนมัติ และตัวเลขจะกะพริบเพื่อให คนขับเห็น กดสวิตช 

โหมดคอมพิวเตอร ระยะทาง Ⓐ เพื่อกลับไปยังโหมดที่ได 

เลือกไวกอนที่การเตือนจะแสดงขึ้น

เมื่อน้ำมันเหลือนอยกว าเดิม การแสดงผล dte จะเปลี่ยน
เปน “----”

. ถาเติมน้ำมันในปริมาณน อย หน าจอที่แสดงอยู 
กอนจะปดสวิตชกุญแจอาจจะยังแสดงขึ้นอยู

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน หรือ เลี้ยวโค ง น้ำมันใน
ถังจะเอียง ซึ่งอาจจะทำให การแสดงผลเปลี่ยนไป
ได

การรีเซ็ตหนาจอ
GUID-4EB1B5E4-22B9-48AD-816E-3D5A4320EC75

เมื่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย หรือ ระยะทาง

B แสดงขึ้น ให กดปุมสวิตช โหมดคอมพิวเตอร ระยะทาง Ⓐ

ค างไว นานกวา 3 วินาที จอแสดงผลของการสิ้นเปลือง

น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย ความเร็วรถยนต เฉลี่ย และมาตรวัด

ระยะทางเป นเที่ยว (ระยะทาง B เท านั้น) จะถูกรีเซ็ตพร อม
กัน

มาตรวัดรอบเครื่อง (ถามีติดตั้ง)
GUID-559BDB42-F10E-4B2D-A28F-0C2A332F2141

SIC4428

มาตรวัดรอบเครื่องยนต จะแสดงความเร็วรอบเครื่องยนต 

เปนหนวยรอบตอนาที (rpm)

หามเรงเครื่องยนตจนถึงขีดแดง

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-57ADBDC4-29DF-4110-86A1-A5B1DC698958

SIC4429

ตัวอยางของแบบ A และ B

JVC0024X

แบบ C

สำหรับแบบ A และ B: เกจวัดระดับน้ำมันเช้ือเพลิง Ⓐ จะ

แสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันโดยประมาณเมื่อ

สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง “ON”

เข็มชี้ในเกจวัดอาจเคลื่อนไหวเล็กน อยขณะเบรก เลี้ยวโค ง

เร งความเร็ว หรือขับขึ้นหรือลงเนินตามการแกว งตัวของ

น้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง Ⓐ และไฟเตือนระดับน้ำมัน

เชื้อเพลิงต่ำในมาตรวัด (ถามีติดตั้ง) กะพริบเมื่อระดับน้ำมัน

เชื้อเพลิงในถังเหลือน อย ให เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีก อน

ที่เกจจะลดลงถึง 0

สำหรับแบบ C: เกจวัดระดับน้ำมันเช้ือเพลิง Ⓑ จะแสดง

ระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถังน้ำมันโดยประมาณเมื่อสวิตช

กุญแจอยูในตำแหนง “ON”

เข็มชี้ในเกจวัดอาจเคลื่อนไหวเล็กน อยขณะเบรก เลี้ยวโค ง

เร งความเร็ว หรือขับขึ้นหรือลงเนินตามการแกว งตัวของ

น้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำในมาตรวัดจะสว างขึ้น เมื่อ

ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือน อย ให เติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ทันทีกอนที่เกจจะลดลงถึง 0

ลูกศรชี้ จะช วยเตือนว าฝาป ดช องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

อยูที่ดานซายของตัวรถ

ขอควรระวัง:

ใหเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีก อนที่เกจจะชี้ไปที่

ตำแหนงน้ำมันหมด (0)

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-7

Condition:
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2-8 แผงหนาปดและระบบควบคุม

ไฟแสดงตำแหนงระบบควบคุมการเปลี่ยน

เกียรแบบตอเนื่อง (CVT) (ถามีติดตั้ง)
GUID-4485F02E-8DF5-411D-85A8-69D3FF0B9053

JVC0031X

ตัวอยาง

ไฟแสดงตำแหน งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบต อ

เนื่อง (CVT) Ⓐ จะแสดงตำแหน งของคันเลือกเกียร เมื่อ

สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง “ON”

ไฟแสดงการทำงานของการสตารท

เครื่องยนต (ถามีติดตั้ง)
GUID-AE020137-E185-4BCB-B970-81F7C4689AC2

JVC0030X

ตัวอยาง

ไฟแสดงการทำงานของการสตาร ทเครื่องยนต  Ⓐ จะแสดง

ขึ้นเมื่อคันเกียร อยู ในตำแหน ง “P” (จอด) ไฟแสดงนี้แสดง
วาเครื่องยนต จะสตาร ทเมื่อกดสวิตช กุญแจขณะที่เหยียบ

แป นเบรกไว  สามารถสตาร ทเคร่ืองยนต จากตำแหนงใด

ก็ได

Condition:
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GUID-583FCDCD-2A69-4905-BD87-9F7E7AFC2D21

ไฟเตือนระบบเบรกแบบปองกันลอล็อก (ABS)*
ไฟเตือนกุญแจอัจฉริยะ* ไฟแสดงการใชไฟสูง

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ* ไฟแสดงอุณหภูมิต่ำ (สีเขียว)*

ไฟเตือนระบบเบรก ไฟเตือนหลัก*
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต
(MIL)

ไฟเตือนการชารจไฟ ไฟเตือนเกียรอยูที่ตำแหนง P* ไฟแสดงระบบกันขโมย*

ไฟเตือนประตูเปด* ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย* ไฟแสดงโหมด SPORT*

ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร
ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)
*

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง ไฟแสดงไฟตัดหมอกหนา* *: ถามีติดตั้ง

ไฟเตือนอุณหภูมิสูง (สีแดง)
ไฟแสดงสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยผู
โดยสารหนา*

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-9

ไฟเตือน/ไฟแสดงและเสียงเตือน

Condition:



(44,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]
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การตรวจสอบหลอดไฟ
GUID-6B2E7D56-6805-453D-BBE4-446993010F90

เมื่อป ดประตูทุกบาน ใช งานเบรกมือ คาดเข็มขัดนิรภัย แล ว

บิดสวิตช กุญแจไปยังตำแหน ง “ON” โดยไม สตาร ท
เคร่ืองยนต  ไฟต อไปนี้จะสว างขึ้น: , , ,

,

ถ ามีการติดตั้งระบบเหล าน้ีไว ในรถ ไฟต อไปนี้จะสว างขึ้น

ช่ัวครู แล วจะดับไป: หรือ , , , ,
, (สีแดง), (สีเขียว)

ถ าไฟดวงใดไม สวางข้ึนแสดงว าหลอดไฟขาดหรือมีวงจร

ขาดในระบบไฟฟ า ให นำรถไปยังศูนย บริการนิสสันเพื่อ

ตรวจสอบและทำการซอมแซมทันที ถาจำเปน

ไฟแสดงและไฟเตือนบางอย างยังแสดงขึ้นบนหน าจอแส

ดงข อมูลรถยนต  (ถามีติดตั้ง) ใตมาตรวัดความเร็วเช นกัน
(โปรดดูที่ “แสดงขอมูลรถยนต (ถามีติดตั้ง)” (P.2-14))

ไฟเตือน
GUID-5264F48C-986F-4E23-AE6B-DA576DF89635

, ไฟเตือนระบบเบรกแบบปองกันลอ

ล็อก (ABS) (ถามีติดตั้ง)
GUID-61E70005-EFE1-44DD-8E5C-F09206F141FF

เมื่อสวิตชกุญแจอยู ที่ตำแหน ง “ON” ไฟเตือนระบบเบรก

แบบป องกันล อล็อก (ABS) จะสว างขึ้นแล วจะดับไป ซึ่ง

แสดงวา ABS ทำงานปกติ

ถ าไฟเตือน ABS สว างข้ึนขณะเครื่องยนต ทำงานหรือขณะ

ขับขี่แสดงว า ABS อาจทำงานผิดปกติ นำรถเข ารับการ

ตรวจสอบระบบที่ศูนยบริการนิสสันทันที

ถ า ABS ทำงานผิดปกติ ระบบปองกันล อล็อกจะหยุด

ทำงาน ซ่ึงระบบเบรกจะทำงาน เป นปกติ แตไม มีการ

ปองกันลอล็อก (โปรดดูที่ “ระบบเบรก” (P.5-17))

ไฟเตือนระบบเบรก
GUID-7DF2B916-3E15-413C-931A-EDDC481BE56B

คำเตือน:

. ถ าระดับน้ำมันเบรกอยู น อยกว าเครื่องหมายต่ำสุด

บนกระปุก น้ำมัน เบรก หามขับรถยนต จนกว า

ระบบเบรกจะได รับการตรวจสอบจากศูนย บริการ

นิสสัน

. ถึงแม คุณจะคิดว ายังปลอดภัยที่จะขับรถต อไปได 

ให ใช วิธีลากรถแทนเนื่องจากอาจจะเกิดอันตราย

ได

. การ เหยียบแป นเบรกโดยที่ เครื่องยนต ไม ได 

ทำงาน และ/หรือในขณะท่ีระดับน้ำมันเบรกต่ำ

จะต องเผื่อระยะหยุดมากขึ้นและตองใชแรงและ

ระยะเหยียบแปนเบรกมากขึ้นดวย

ไฟเตือนระบบเบรกจะแสดงการทำงานของเบรกมือ ระดับ

น้ำมันเบรกในระบบต่ำ และการทำงานผิดปกติของระบบ

เบรกปองกันลอล็อก (ABS)

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

เมื่อสวิตชกุญแจอยู ในตำแหน ง “ON” และใช งานเบรกมือ

อยู  ไฟเตือนเบรกมือจะสว างขึ้น เมื่อปลดเบรกมือ ไฟเตือน

เบรกจะดับลง

ถ าเบรกมือไม ถูกปลดเต็มที่ ไฟเตือนเบรกมือจะยังคงสว าง

อยู  กอนขับรถ ให แน ใจว าไฟเตือนเบรกมือได ดับลงแล ว

(โปรดดูที่ “เบรกมือ” (P.3-24))

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

ถ าไฟเตือนระบบเบรกสว างขึ้นขณะเครื่องยนต ทำงานหรือ

ขณะขับขี่โดยที่ไม ไดใช เบรกมือ อาจแสดงว าระดับน้ำมัน

เบรกต่ำ

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว างขึ้นขณะขับขี่ ให หยุดรถในที่ที่

ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต และตรวจสอบระดับน้ำมัน

เบรก ถ าระดับน้ำมันเบรกอยู ต่ำกว าขีดต่ำสุดบนกระปุก ให 

เติมน้ำมันเบรกตามจำเป น (โปรดดูที่ “น้ำมันเบรก” (P.8-

11))

ถ าน้ำมันเบรกอยู ในระดับที่เพียงพอ ให นำรถเข ารับการ

ตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนยบริการนิสสันทันที

ไฟเตือนระบบเบรกแบบปองกันลอล็อก (ABS) (ถามี
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 

นำรถไปยังศูนยบริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการ

ซ อมแซมทันที ถ าจำเป น (โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบเบรก
แบบปองกันลอล็อก (ABS) (ถามีติดตั้ง)” (P.2-10))

ไฟเตือนการชารจไฟ
GUID-5918C362-3503-4B43-B7C7-60227FE2EA35

เมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง “ON” ไฟเตือนการชาร จไฟ

จะสว างข้ึน หลังจากสตาร ทเครื่องยนต  ไฟเตือนการชาร จ

ไฟจะดับลง ซึ่งแสดงวาระบบชารจทำงานเปนปกติ

ถ าไฟเตือนการชาร จไฟสว างขึ้นขณะเครื่องยนต ทำงานหรือ

ขณะขับขี่ แสดงว าระบบชาร จไฟอาจทำงานผิดปกติ และ

อาจตองนำรถเขาศูนยบริการนิสสัน

เมื่อไฟเตือนการชาร จไฟสว างขึ้นขณะขับขี่ ให หยุดรถในที่

ท่ีปลอดภัยทันที ดับเคร่ืองยนต และตรวจสอบสายพานได

Condition:
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ชารจ ถ าสายพานไดชาร จหย อน แตกร าวหรือขาด ต อง

ทำการเปลี่ยนสายพานใหม (โปรดดูที่ “สายพาน” (P.8-9))

ถ าสายพานไดชาร จอยู ในสภาพปกติ แต ไฟเตือนการชาร จ

ไฟยังคงสว างอยู  ให นำรถเข ารับการตรวจสอบระบบชาร จ

ไฟที่ศูนยบริการนิสสันทันที

ขอควรระวัง:

หามขับรถต อถาสายพานไดชาร จหย อน แตกร าว

หรือขาด

ไฟเตือนประตูเปด (ถามีติดตั้ง)
GUID-A945BF30-E9F8-4C61-8981-D20D80206FF5

เมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง “ON” ไฟเตือนประตูเป ดจะ

สวางขึ้น ถาประตูบานใดบานหนึ่งเปดอยูหรือปดไมสนิท

ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร
GUID-9CF8A311-4B25-4DDE-ADA1-9F6685083662

เมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง "ON" ไฟเตือนพวงมาลัย
พาวเวอร จะสว างขึ้น หลังจากสตาร ทเครื่องยนต  ไฟเตือน

พวงมาลัยพาวเวอร จะดับลง ซ่ึงแสดงว าระบบพวงมาลัย

พาวเวอรทำงานปกติ

ถ าไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร สว างขึ้นขณะเครื่องยนต 

ทำงานแสดงว าระบบพวงมาลัยพาวเวอร อาจทำงานผิดปกติ

และอาจต องเข ารับบริการ นำรถเข ารับการตรวจสอบระบบ

พวงมาลัยพาวเวอรที่ศูนยบริการนิสสันทันที

เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร สวางข้ึนเมื่อเคร่ืองยนต 

กำลังทำงาน กำลังที่ช วยการบังคับเลี้ยวจะหยุดการทำงาน

แต ท านยังสามารถควบคุมรถยนต ได อยู  ในขณะนั้น จะต อง

ใช แรงมากขึ้นในการบังคับพวงมาลัย โดยเฉพาะเมื่อเลี้ยว

โคงหักมุม และ ที่ความเร็วต่ำ

(โปรดดูที่ “ระบบพวงมาลัยพาวเวอร” (P.5-16))

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
GUID-1AA8B9F5-477E-4655-B1D2-3043C9EE3F84

เมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง “ON” ไฟเตือนแรงดัน

น้ำมันเครื่องจะสว างขึ้น หลังจากสตาร ทเครื่องยนต  ไฟ

เตือนแรงดันน้ำมันเครื่องจะดับลง ซึ่งแสดงว าเซ็นเซอร วัด

แรงดันน้ำมันเครื่องในรถยนตทำงานเปนปกติ

ถ าไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องสว างขึ้น หรือกะพริบขณะ

เครื่องยนตทำงานแสดงวาแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ

ให หยุดรถให เร็วท่ีสุดเท าท่ีจะเป นไปได  ให ดับเคร่ืองยนต 

ทันที และติดตอศูนยบริการนิสสัน

ขอควรระวัง:

. การปล อยให เครื่องยนต ทำงานโดยที่ไฟเตือนแรง

ดันน้ำมันเครื่องสว างอยูจะทำให เครื่องยนต เสีย

หายรายแรง

. ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องไม ได ออกแบบมาเพื่อ

ใช แสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ควรตรวจสอบระดับ

น้ำมัน เครื่อง โดยใช กานวัดระดับ (โปรดดูที่

“น้ำมันเครื่อง” (P.8-7))

ไฟเตือนอุณหภูมิสูง (สีแดง)
GUID-CEFF5355-6131-4707-8E2C-1D54C1EF73BF

เมื่อสวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง “ON” ไฟเตือนอุณหภูมิสูง

จะสว างขึ้นแล วจะดับไป แสดงว าเซ็นเซอร อุณหภูมิสูงใน

ระบบน้ำหลอเย็นเครื่องยนตทำงานปกติ

ขอควรระวัง:

ถาไฟเตือนอุณหภูมิ ส ูงสว างขึ้นขณะเครื่องยนต 

ทำงานอาจแสดงว าอุณหภูมิของเครื่องยนต สูงมาก

เกินไป

ใหหยุดรถใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

ถ ารถยนต มีความร อนสูงผิดปกติ การขับรถต อไปอาจ

จะทำให เครื่องยนต เสียหายร ายแรง (สำหรับสิ่งที่ต อง

ปฏิบัติโดยทันที โปรดดูที่ “ถารถของคุณมีความรอน

สูงผิดปกติ” (P.6-8))

ไฟเตือนกุญแจอัจฉริยะ (ถาติดตั้ง)
GUID-56A1E0AA-7075-4F9D-9B49-72D282AB78D8

หลังจากที่สวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง “ON” ไฟจะสว างขึ้น
ประมาณ 2 วินาที แลวจึงดับไป

ไฟจะสวางหรือกะพริบดังนี้:

. ไฟจะกะพริบสี เหลือง เม่ือประตู ป ด โดยที่ ก ุญแจ

อัจฉริยะอยูภายนอกรถยนต และสวิตชกุญแจอยูที่

ตำแหน ง “ACC” หรือ “ON” ดู ให แน ใจวากุญแจ

อัจฉริยะอยู ในรถ (สำหรับรุ นที่ไม มีหน าจอแสดงข อมูล

รถยนต)
. ไฟสีเขียวกะพริบเมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะหมด

เปลี่ยนแบตเตอรี่ก อนใหม  (สำหรับรุ นที่ไม มีหน าจอแส

ดงขอมูลรถยนต) โปรดดูที่ “แบตเตอรี่” (P.8-15)
. ไฟสว างขึ้นเป นสีเหลืองเพื่อเตือนว าเกิดการทำงานผิด

ปกติของระบบล็อกพวงมาลัยไฟฟ า หรือ ระบบกุญแจ

อัจฉริยะ

ถ าไฟเตือนสว างขึ้นเป นสีเหลืองเมื่อเครื่องยนต หยุดทำงาน

อาจไม สามารถปลดล็อกพวงมาลัย หรือสตาร ทเครื่องยนต 

ได  ถาไฟสว างข้ึนระหว างท่ีเคร่ืองยนต ยังทำงานอยู  คุณ

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-11

Condition:
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2-12 แผงหนาปดและระบบควบคุม

สามารถขับรถยนต ต อได  อย างไรก็ตาม ในกรณีต อไปนี้ ให 

ติดตอศูนยบริการนิสสันใหเร็วที่สุดเทาที่จะทำได

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ (ถามี

ติดตั้ง)
GUID-72A94653-6A5F-4D73-B89E-5F7C88CA89EA

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำจะสว างข้ึน เมื่อระดับ

น้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือน อย ให เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันที

ก อนที่เกจจะลดลงถึง 0 หรือระดับน้ำมันหมดถัง ยังมีน้ำมัน
เชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน อยเมื่อเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ชี้ไปที่ตำแหนงน้ำมันหมด (0)

ไฟเตือนหลัก (ถามีติดตั้ง)
GUID-BCA9EEB9-779C-47BA-8F59-643E98D0CA1D

เมื่อสวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง “ON” ไฟเตือนหลักจะสว าง

ถ ามีการเตือนดังต อไปน้ีแสดงขึ้นบนหน าจอแสดงขอมูล

รถยนต

. เตือนเข็มขัดนิรภัย

. เตือน NO KEY

. เตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ

. เตือนปลดเบรกมือ

. เตือนประตู/ประตูทายเปด

(โปรดดูที่ “แสดงขอมูลรถยนต (ถามีติดตั้ง)” (P.2-14))

ไฟเตือนเกียรอยูที่ตำแหนง P (ถามีติดตั้ง)
GUID-5CA43FDF-DEE7-4908-B1E5-9A05F772AF36

ไฟเตือนจะกะพริบ เป นสี แดง เมื่อกดสวิตชกุญแจให 

เครื่องยนต หยุดทำงาน โดยที่คันเกียร อยู  ท่ีตำแหน งอื่น

นอกจาก "P" (จอด)

หากไฟเตือนนี้สว างขึ้น ให เลื่อนคันเกียร ไปที่ตำแหน ง "P"
(จอด) หรือ กดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง "ON"

เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเชนกัน

โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถามีติดตั้ง)” (P.3-9)

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย (ถามีติดตั้ง)
GUID-44B316C4-59CE-42B5-B7CF-5F2E89943676

เมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง “ON” ไฟเตือนเข็มขัด

นิรภัยจะสว างขึ้น ไฟเตือนจะดับลงก็ต อเมื่อคนขับคาด

เข็มขัดนิรภัย (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (P.1-5))

เมื่อรถยนต วิ่งเร็วกว า 15 กม./ชม. (10 MPH) ไฟจะกะพริบ

และเสียงเตือน (ถ ามีติดตั้ง) จะดังจนกว าคนขับจะคาด

เข็มขัดนิรภัย เสียงเตือน (ถ ามีติดตั้ง) จะดังต อเนื่องนาน
ประมาณ 90 วินาทีจนกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

(SRS) (ถามีติดตั้ง)
GUID-39A615D9-5441-4252-9D10-8FF9E8413F2A

เมื่อบิดสวิตช กุญแจไปยังตำแหน ง “ON” หรือ “START”

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว างขึ้น

เป นเวลา 7 วินาทีแล วจะดับลง แสดงว าถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย SRS ทำงานไดเปนปกติ

ถ าสภาพใดสภาพหนึ่งต อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว าระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ pre-
tensioner ต องได รับการบริการ ใหนำรถไปยังศูนย บริการ

นิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซอมแซมทันที ถาจำเปน

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) สว าง

นานกวา 7 วินาที
. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบเป น

ครั้งคราว
. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม สว างขึ้น

เลย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัด
นิรภัยแบบ pre-tensioner อาจทำงานผิดพลาดหรือไม 

ทำงานจนกว าจะได รับการตรวจและซ อมแซม (โปรดดูที่

“ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) (ถามีติดตั้ง)” (P.1-15))

ไฟแสดง
GUID-E7E1D0DA-C7BC-4AEC-BECB-BC6C2889D949

ไฟแสดงการใชไฟตัดหมอกหนา (ถาติด

ตั้ง)
GUID-9A44D17F-B9A2-4373-9684-8F871146DC04

ไฟแสดงการใช ไฟตัดหมอกหน าจะสว างขึ้นเมื่อเป ดไฟตัด

หมอกหน า (โปรดดูที่ “สวิตช ไฟตัดหมอก (ถ ามีติดตั้ง)”

(P.2-24))

ไฟแสดงสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัย

ผูโดยสารดานหนา (ถามีติดตั้ง)
GUID-08851B47-1D3A-421E-B117-5EB5F7D91EDD

ไฟแสดงสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยผู โดยสารหน าซึ่ง

ติดตั้งอยู บนมาตรวัดจะสว างขึ้นเมื่อปดการใช งานถุงลม

เสริมความปลอดภัยผูโดยสารหน าด วยสวิตช ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยผู โดยสารหน า เมื่อเป ดใช ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยผู โดยสารหน า ไฟแสดงสถานะถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยผูโดยสารหนาจะดับลง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบความปลอดภัย

เสริม (SRS) (ถามีติดตั้ง)” (P.1-15)

Condition:
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ไฟแสดงการใชไฟสูง
GUID-6AD3E899-FDC7-481A-BD65-60E4B3AA3DCC

ไฟแสดงการใช ไฟสูงจะสว างขึ้นเมื่อไฟสูง "ON" ไฟแสดง
จะดับลงเมื่อเปลี่ยนไปใช ไฟต่ำ (โปรดดูที่ “สวิตช ไฟหน า

และไฟเลี้ยว” (P.2-22))

ไฟแสดงอุณหภูมิต่ำ (สีเขียว) (ถามีติด

ตั้ง)
GUID-01AC74EA-1DAC-4D0E-BBF9-AABC29CC3F5B

ไฟแสดงอุณหภูมิต่ำสว างขึ้น เมื่ออุณหภูมิ น้ำหลอเย็น

เครื่องยนตต่ำ

เมื่อสวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง “ON” ไฟแสดงอุณหภูมิต่ำ

จะสวางขึ้น และดับลงหลังจากอุณหภูมิ น้ำหลอ เย็น

เครื่องยนตอุนขึ้นแลว

ถ าไฟแสดงอุณหภูมิต่ำยังคงสว างอยู หลังจากที่เครื่องยนต 

อุ นเพียงพอแล ว อาจหมายความว าเซ็นเซอร อุณหภูมิต่ำใน

ระบบน้ำหล อเย็นเครื่องยนต อาจทำงานผิดปกติ และจำเป น

ต องได รับการบริการ ให นำรถไปยังศูนย บริการนิสสันเพื่อ

ตรวจสอบและทำการซอมแซมทันที ถาจำเปน

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ

เครื่องยนต (MIL)
GUID-BE674D88-54F7-4265-8CFF-886BD4FC86C8

เมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง “ON” ไฟแสดงการทำงาน

ผิดปกติของเครื่องยนต  (MIL) จะสว างขึ้น หลังจากสตาร ท

เครื่องยนต  ไฟ MIL จะดับลง ซึ่งแสดงว าระบบควบคุม

เครื่องยนตทำงานปกติ

ถ า ไฟ MIL สว างขึ้น หรือกะพริบ (ถามี ติดตั้ง) ขณะ

เครื่องยนต ทำงานแสดงว าระบบควบคุมเครื่องยนต อาจ

ทำงานผิดปกติและอาจต องเข ารับบริการ ให นำรถไปยัง

ศูนย บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ อมแซมทันที

ถาจำเปน

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต (MIL)
สวางขึ้นตลอดเวลา:

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

ตรวจพบการทำงานผิดปกติของระบบควบคุมเครื่องยนต 

ให นำรถไปยังศูนย บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ และทำการ

ซ อมแซมทันที ถ าจำเป น ไม จำเป นต องลากรถยนต ไปยัง

ศูนยบริการ

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต (MIL)
กะพริบ (ถามีติดตั้ง):

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

ตรวจพบเครื่องยนต จุดระเบิดไม ครบสูบซึ่งอาจทำให ระบบ

ควบคุมเครื่องยนต เสียหายได  ให นำรถไปยังศูนย บริการนิส

สันเพื่อตรวจสอบ และทำการซอมแซมทันที ถาจำเปน

เพื่อเป นการลดหรือหลีกเลี่ยงไม ให เกิดความเสียหายกับ

ระบบควบคุมเครื่องยนต เมื่อไฟ MIL สวางขึ้น ควรหลีก

เลี่ยงสิ่งตอไปนี้:

. หลีกเลี่ยงการขับรถยนตเกิน 70 กม./ชม. (43 MPH)

. หลีกเลี่ยงการเรง หรือ ลดความเร็วอยางฉับพลัน

. หลีกเลี่ยงการขับบนทางลาดขึ้น

. หลีกเลี่ยงการลาก หรือ บรรทุกน้ำหนักเกินความ

จำเปน

ขอควรระวัง:

. การขับรถตอไปโดยไม ตรวจสอบระบบควบคุม

เครื่องยนต อย างถูกต องจะทำให ประสิทธิภาพใน

การขับขี่ลดลง อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูง

ขึ้นและระบบควบคุมเครื่องยนต เสียหายซึ่งส งผล

ถึงการคุมครองจากการรับประกันรถ

. การต้ังค าที่ไม ถูกตองในระบบควบคุมเครื่องยนต 

จะทำให ไม เปนไปตามกฏหมายและข อกำหนด

เกี่ยวกับการปลอยไอเสียของรถยนต

ไฟแสดงระบบกันขโมย (ถามีติดตั้ง)
GUID-CD66D01C-63EB-44A9-B8EF-6B4B50F5750B

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบในขณะที่สวิตช กุญแจอยู 

ในตำแหน ง “LOCK”, “OFF” หรือ “ACC” ฟ งก ชันนี้แสดง
วาระบบกันขโมยที่ติดตั้งอยูบนรถยนตทำงานเปนปกติ

ถ าระบบกันขโมยทำงานผิดพลาด ไฟนี้จะสว างค างอยู  เมื่อ

สวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง “ON” (สำหรับข อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ “ระบบรักษาความปลอดภัย (ถามีติดตั้ง)” (P.3-

17))

ไฟแสดงโหมด SPORT (ถามีติดตั้ง)
GUID-05216FDD-6A76-440B-A943-8260FD08D9A7

ไฟแสดงโหมด SPORT จะสว างขึ้น เม่ือใช งานโหมด

SPORT (สำหรับการใช งานสวิตช โหมด SPORT โปรดดูที่

“การขับขี่ด วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบต อเนื่อง

(CVT)” (P.5-10))

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
GUID-6EE4290D-BEFC-4A73-9975-3C4037D3AFFA

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเมื่อสวิตช ไฟ
เล้ียวหรือสวิตชไฟกะพริบฉุกเฉินอยู  ท่ี "ON" (โปรดดูที่

“สวิตชไฟหนาและไฟเลี้ยว” (P.2-22) หรือ “สวิตช ไฟ

กะพริบฉุกเฉิน” (P.6-2))

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-13
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2-14 แผงหนาปดและระบบควบคุม

เสียงเตือน
GUID-C6BA6293-35CE-4C05-B4D2-D83857E60DD8

เสียงเตือนผาเบรกหมด
GUID-95BB0374-9023-4DA1-9C6D-91B67819496A

ผ าเบรกดิสก เบรกจะมีเสียงเตือนเมื่อใกล หมด ผ าดิสก เบรก

ในรถของคุณจะมีเสียงผาเบรกสึกเมื่อต องเปลี่ยนผ าเบรก

จะมีเสียงแหลมเสียดสี เมื่อรถเคลื่อนที่ เสียงนี้จะเริ่มเกิดขึ้น

เมื่อเหยียบแป นเบรก หลังจากผ าเบรกเริ่มสึกมากข้ึน จะ

ได ยินเสียงเตือนตลอดเวลาแม จะไม ได เหยียบแป นเบรก

ให ตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด ถ าได ยินเสียงเตือนผ าเบรก

สึก

ใหนำรถไปยังศูนยบริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการ

ซอมแซมทันที ถาจำเปน (โปรดดูที่ “เบรก” (P.8-10))

เสียงเตือนกุญแจอัจฉริยะ (ถามีติดตั้ง)
GUID-A3C116B0-51F3-43FA-8DDD-CF7D42A4A0D5

เสียงเตือนกุญแจอัจฉริยะจะดังขึ้นถาระบบตรวจพบสภาวะที่

ไมถูกตองตอไปนี้

. สวิตชกุญแจไมอยูที่ตำแหนง "LOCK" เมื่อล็อกประตู

. กุญแจอัจฉริยะยังอยูในรถเมื่อล็อกประตู

. มีประตูบานใดบานหนึ่งปดไมสนิทเมื่อล็อกประตู

เมื่อมี เสียงเตือน ให ตรวจสอบทั้ง ท่ีตัวรถและที่กุญแจ

อัจฉริยะ (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ ามีติดตั้ง)”

(P.3-9))

เสียงเตือนกุญแจ
GUID-188EDC0B-0AB7-4D65-A246-6D3D8B486946

เสียงเตือนกุญแจจะดังขึ้นถาตรวจพบการทำงานดังตอไปนี้:

รุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

. ประตูดานคนขับเปดอยูขณะที่สวิตชกุญแจอยูที่

ตำแหนง "ACC"

รุนที่ไมมีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

. ประตูด านคนขับเปดออกขณะที่ท้ิงกุญแจไว ในสวิตช 

กุญแจ และสวิตชกุญแจอยูที่ตำแหนง “OFF”

เสียงเตือนไฟ
GUID-9FC44E6E-7613-4197-8417-8964A3CCDCB2

เสียงเตือนไฟจะดังขึ้นเมื่อประตูด านคนขับเป ดออกขณะที่

สวิตช ไฟหนาอยู ที่ตำแหน ง หรือ และสวิตช 

กุญแจอยูที่ตำแหนง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”

ให แนใจว าไดบิดสวิตชืไปที่ตำแหน ง “OFF” เมื่อออกจาก

รถ

เสียงเตือนเบรกมือ
GUID-C4A3DBC8-BD8D-452B-967F-A1A19E4550DA

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

เบรกมือ

เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย (ถามีติดตั้ง)
GUID-39E000B2-31F0-42D9-A7CE-5D7192454A67

เมื่อรถยนต วิ่งเร็วกว า 15 กม./ชม. (9 MPH) เสียงเตือนจะ

ดังจนกว าคนขับจะคาดเข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนจะดังต อ

เนื่องนานประมาณ 90 วินาทีจนกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัย

เสียงเตือนการถอยหลัง (ถามีติดตั้ง)
GUID-4BFA22AB-1C0B-4923-AC2F-EEF769FBE1EF

เสียงเตือนจะดังขึ้นภายในรถเพื่อเตือนผู ขับข่ี เมื่อคันเกียร 

อยูที่ตำแหนง "R" (ถอยหลัง) ระหวางที่สวิตชกุญแจอยูที่
ตำแหนง "ON" ไมใชเสียงเตือนเพื่อเตือนคนที่อยูนอกรถ

GUID-05C8F20F-F279-49D9-B956-536BDEF9B3EB

JVI0701X

แสดงขอมูลรถยนต ① แสดงการเตือนและขอมูล

แสดงขอมูลรถยนต (ถามีติดตั้ง)

Condition:
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ไฟแสดงการทำงาน
GUID-792C4113-66B8-4ADF-954B-D21187DCAE43

JVI0266X

1. ไฟแสดงการทำงานของการสตารทเครื่องยนต

(รุน CVT)
GUID-2B3605D4-8EF0-4D50-945E-362460A00327

ไฟแสดงสวางขึ้นเมื่อคันเกียรอยูที่ตำแหน ง "P" (จอด)

ไฟแสดงนี้แสดงว าเครื่องยนต จะสตาร ทเมื่อกดสวิตช กุญแจ

ขณะที่เหยียบแปนเบรกไว สามารถสตารทเครื่องยนตจาก

ตำแหนงใดก็ได

2. ไฟแสดงปลดล็อกพวงมาลัยทำงานผิดปกติ
GUID-0DCCBDEA-81D1-4178-BE01-89FFFCCB358C

ไฟแสดงนี้จะแสดงขึ้นเมื่อไม สามารถปลดล็อกวงพวงมาลัย

ออกจากตำแหนง “LOCK” ได

ถ าไฟแสดงนี้แสดงขึ้น ให กดสวิตช กุญแจระหว างที่หมุน

พวงมาลัยไปทางซายและขวาเบาๆ

3. เตือน NO KEY
GUID-96BB62AC-2200-4B36-9FD3-B3B7EC7AA12D

ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อเกิดสภาวะใดๆ ดังตอไปนี้

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

ไฟเตือนจะสว างขึ้นเม่ือประตูป ด โดยที่กุญแจอัจฉริยะอยู 

ภายนอกรถยนต  และสวิตช กุญแจอยู  ท่ีตำแหน ง “ACC”

หรือ “ON” ดูใหแนใจวากุญแจอัจฉริยะอยูในรถ

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

ไฟเตือนแสดงขึ้นเมื่อสวิตช กุญแจเลื่อนออกจากตำแหน ง

“LOCK” และระบบไม สามารถจดจำสวิตช กุญแจได  ไม 

สามารถสตาร ทรถด วยกุญแจที่ไม ลงทะเบียนได  ใช กุญแจ

อัจฉริยะที่ไมไดลงทะเบียน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ

(ถามีติดตั้ง)” (P.3-9)

4. เตือน SHIFT “P” (รุนเกียร CVT)
GUID-F2057362-B229-4E3B-B2A4-56F3E1C0FF6E

ไฟเตือนจะสว างเมื่อกดสวิตช กุญแจให เคร่ืองยนต หยุด

ทำงาน โดยที่คันเกียรอยูที่ตำแหนงอื่นนอกจาก "P" (จอด)

หากไฟเตือนนี้สว างขึ้น ให เลื่อนคันเกียร ไปที่ตำแหน ง "P"

(จอด) หรือ กดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง "ON"

เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเชนกัน (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจ

อัจฉริยะ (ถามีติดตั้ง)” (P.3-9))

5. เตือน “PUSH” (รุนเกียร CVT)
GUID-C1DE98FC-BE65-4558-B11F-A89EDBAF5667

ไฟเตือนนี้จะแสดงข้ึนเม่ือคันเกียรเลื่อนไปที่ตำแหน ง P

(จอด) ในจณะที่สวิตชกุญแจอยู ที่ตำแหน ง “ACC” หลัง
จากไฟเตือน SHIFT “P” แสดงขึ้น

ในการกดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง "OFF" ให ปฏิบัติขั้น

ตอนดังตอไปนี้:
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เตือน SHIFT “P” ? (เลื่อนคันเกียร ไปที่ “P”) ? เตือน
PUSH ? (กดสวิตช กุญแจ ? ตำแหน งสวิตช กุญแจอยู ที่
“ON”) ? เตือน PUSH ? (กดสวิตช กุญแจ ? ตำแหน ง
สวิตชกุญแจอยู “OFF”)

6. ไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
GUID-1A42D478-7517-4D42-AFF2-9888B51ACA72

ไฟแสดงนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะ

หมด

ถ าไฟแสดงนี้ปรากฏขึ้น ให เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม  (โปรดดูที่

“แบตเตอรี่” (P.8-15))

ขอควรระวัง:

. จะสามารถล็อกพวงมาลัยได  เมื่อสวิตช กุญแจอยู 

ในตำแหน ง “LOCK” เท านั้น (ถ ามีติดต้ัง) ให 
แน ใจว าสวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง "LOCK" ก อน

ออกจากรถ

. กุญแจธรรมดาจะสามารถดึงออกไดเมื่ออยูใน

ตำแหน ง "LOCK" เท านั้น ให แน ใจวาสวิตช 

กุญแจอยู ที่ตำแหน ง "LOCK" กอนดึงกุญแจ

ธรรมดาออก

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “สวิตช กุญแจ (รุ นที่

ไมมีกุญแจอัจฉริยะ)” (P.5-4)

เตือนและเสียงเตือน
GUID-B164AC8C-9293-4FFC-8CFD-F0AAEDB685B1

JVI0032X

1. เตือนปลดเบรกมือ
GUID-57335818-B76A-42F8-BE44-AB3B7CFC1218

ไฟเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อความเร็วรถสูงกว า 7 กม./ชม. (4
ไมล/ชม.) และใชงานเบรกมือ

2. ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
GUID-27E51F56-4295-45CE-ABF8-097D2BEEC8AA

ไฟเตือนนี้จะแสดงขึ้นเมื่อระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือ

น อย ใหเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีกอนท่ีเกจจะลดลงถึง 0

หรือระดับน้ำมันหมดถัง

Condition:
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มีปริมาณน้ำมันสำรองหลงเหลืออยู ในถัง เม่ือเกจวัด
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงถึงระดับน้ำมันหมด (0)

3. ไฟเตือนประตู/ประตูทายเปด (สวิตชกุญแจอยู

ที่ตำแหนง ON)
GUID-019426D3-A7E7-4943-B477-A39DBFC85ABF

ไฟเตือนนี้จะสว างขึ้นเมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป ดอยู หรือ

ป ดไม สนิท สัญลักษณ รูปรถยนต สว างขึ้นเพื่อแสดงว าประตู

บานใดเป ดบนหน าจอ ใหแน ใจวาประตูทุกบานและประตู

ทายปด

4. ไฟแสดง “เวลาพัก”
GUID-8EEC35FB-73CE-46FF-836D-E8F55851F409

ไฟแสดงจะแสดงขึ้นเมื่อ “เวลาพัก” ที่ตั้งเอาไว ทำงาน คุณ

สามารถ ตั้ ง เ วลา ได  ส ู งส ุด ถึ ง 6 ชม . (โปรด ด ู ที่

“คอมพิวเตอรระยะทาง (สำหรับแบบ C)” (P.2-19))

5. เตือนอุณหภูมิภายนอกต่ำ
GUID-E37E33A8-7078-4B2B-A1C9-99FAF3CF86DB

ไฟเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่ออุณหภูมิภายนอกอยู ท่ี 38C หรือ

ต่ำกว า สามารถตั้งค าให ไฟเตือนไม แสดงขึ้นได  (โปรดดูที่

“คอมพิวเตอรระยะทาง (สำหรับแบบ C)” (P.2-19))

6. ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
GUID-0130B637-6B21-4A16-AAED-3D3335109719

เมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง “ON” ไฟเตือนเข็มขัด
นิรภัยจะสว างขึ้น ไฟเตือนจะดับลงก็ต อเมื่อคนนั่งเบาะหน า

คาดเข็มขัดนิรภัย (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (P.1-5))

เมื่อรถยนต วิ่งเร็วกว า 15 กม./ชม. (10 MPH) ไฟจะกะพริบ
และเสียงเตือนจะดังจนกว าคนน่ังเบาะหน าจะคาดเข็มขัด

นิรภัย เสียงเตือนจะดังต อเนื่องนานประมาณ 90 วินาที

จนกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัย

7. ไฟเตือนการเปดไฟหรี่ดานหนา
GUID-B47993EC-5A57-4B07-BBB0-39C64D70D200

ไฟเตือนการเป ดไฟหรี่ด านหน าจะสว างขึ้นเมื่อเป ดไฟหรี่

ด านหน า ไฟแผงหน าป ด ไฟท าย และไฟส องป ายทะเบียน

ไฟเตือนนี้จะดับลงเมื่อปด

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-17
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สัญลักษณเตือนวันเกิดและวันครบรอบ
GUID-F848DF7E-D178-4E82-A8B2-25C3B7F89715

JVI0191X

1. ขอความวันเกิด
GUID-69B7147C-BEF0-4BC3-B1FD-E74F0116D327

สัญลักษณ  เตือนจะแสดงขึ้น เมื่อ เวลาที่ตั้ง เอาไว มาถึง

สามารถปรับตั้ง วัน- เวลาของข อความได  (โปรดดู ที่

“คอมพิวเตอรระยะทาง (สำหรับแบบ C)” (P.2-19))

2. ขอความครบรอบ
GUID-B2C1B9B5-03A1-40A2-8A1D-636B0F9581CA

สัญลักษณ  เตือนจะแสดงขึ้น เมื่อ เวลาที่ตั้ง เอาไว มาถึง

สามารถปรับตั้ง วัน- เวลาของข อความได  (โปรดดู ที่
“คอมพิวเตอรระยะทาง (สำหรับแบบ C)” (P.2-19))

3. ขอความครบรอบแตงงาน
GUID-76E31A67-87FE-4D79-9455-CC7BAE728951

สัญลักษณ  เตือนจะแสดงขึ้น เมื่อ เวลาที่ตั้ง เอาไว มาถึง

สามารถปรับตั้ง วัน- เวลาของข อความได  (โปรดดู ที่
“คอมพิวเตอรระยะทาง (สำหรับแบบ C)” (P.2-19))

ไฟเตือนการบำรุงรักษา
GUID-D7469FEC-05E1-4AA1-9AD6-5654F979DF3F

JVI0005X

1. ไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
GUID-F5609EBC-5C61-4AC7-A4C2-F73DF24F6185

ไฟเตือนจะแสดงขึ้นเม่ือเวลาที่ตั้งเอาไว สำหรับเปลี่ยน

น้ำมันเครื่องมาถึง คุณสามารถตั้งหรือรีเซ็ตเวลาในการ

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได  (โปรดดูที่ “คอมพิวเตอร ระยะทาง

(สำหรับแบบ C)” (P.2-19))

Condition:
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2. ไฟแสดงการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง
GUID-A44F7F6A-ECC7-4964-8A73-C9DE7407AB89

ไฟแสดงจะแสดงขึ้นเมื่อเวลาที่ตั้งเอาไว สำหรับเปล่ียน

กรองน้ำมันเครื่องมาถึง คุณสามารถตั้งหรือรีเซ็ตเวลาใน

การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องได  (โปรดดูที่ “คอมพิวเตอร 

ระยะทาง (สำหรับแบบ C)” (P.2-19))

3. ไฟแสดงการเปลี่ยนยาง
GUID-9AE0A031-515B-4AA7-95C8-F9F47741C65F

ไฟแสดงจะแสดงขึ้นเมื่อเวลาที่ตั้งเอาไว สำหรับเปลี่ยนยาง

มาถึง คุณสามารถตั้งหรือรีเซ็ตเวลาในการเปลี่ยนยางได 

(โปรดดูที่ “คอมพิวเตอร ระยะทาง (สำหรับแบบ C)” (P.2-

19))

4. ไฟแสดง OTHER
GUID-B3CCFFB7-8CD8-4F97-8355-78CA908949F6

ไฟแสดงจะสว างขึ้นเมื่อเวลาในการเปลี่ยนอะไหล อื่นๆ ที่

ไม ใช น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเคร่ือง หรือยาง มาถึง คุณ

สามารถตั้งหรือรีเซ็ตเวลาในการเปลี่ยนอะไหล ต างๆ ได 

(โปรดดูที่ “คอมพิวเตอร ระยะทาง (สำหรับแบบ C)” (P.2-

19))

คอมพิวเตอรระยะทาง (สำหรับแบบ C)
GUID-7C2195B9-E377-47A2-8E3F-E0AF58C7CB6D

JVI0006X

สวิตช คอมพิวเตอร ระยะทางอยู ที่ด านซ ายและด านขวาของ

แผงมาตรวัดรวมที่หน าปด ในการใช งานคอมพิวเตอร ระยะ

ทาง ใหกดสวิตชตามรูปดานบน

Ⓐ สวิตช ENTER

Ⓑ สวิตช NEXT

เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหน ง ”ON“ สามารถเลือก

โหมดของคอมพิวเตอรระยะทางไดโดยกดสวิตช Ⓐ

ในแต ละครั้งที่สวิตช  Ⓐ ถูกกด จอแสดงผลจะเปลี่ยน

ตามรายการขางลางนี้:

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันป จจุบัน ? อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน

เชื้อเพลิงและความเร็วเฉลี่ย ? เวลาที่ใชไปและมาตรวัด

ระยะทางเป นเที่ยว (ถ ามีติดตั้ง) ? ระยะทางที่สามารถขับ

ต อได จนน้ำมันหมดถัง ? อุณหภูมิอากาศภายนอก ? การ

ปรับตั้ง ? ตรวจสอบสัญลักษณเตือน

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันปจจุบัน (กม./ลิตร หรือ

ลิตร/100 กม. หรือ ไมล/แกลลอน)
GUID-DF2D5DFE-1563-4128-8589-4C441CB74876

JVI0007X

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันป จจุบันจะแสดงอัตราการ

สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในปจจุบัน

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ย (กม./ลิตร หรือ

ลิตร/100 กม. หรือ ไมล/แกลลอน) และ

ความเร็ว (กม./ชม. หรือ ไมล/แกลลอน)
GUID-076B4526-3029-4F2D-8F2B-3155049E369C

JVI0008X

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-19
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2-20 แผงหนาปดและระบบควบคุม

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

โหมดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดงอัตรา

การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต รีเซ็ตคร้ังสุดท าย

การรีเซ็ทจะเสร็จส้ินเมื่อกดสวิตช  Ⓑ เปนเวลานาน

กว า 1 วินาที (ความเร็ว โดยเฉลี่ยจะถูกรี เซ็ทในเวลา

เดียวกัน)

จอแสดงผลจะอัพเดททุกๆ 30 วินาที ที่ประมาณ 500 ม.

แรกหลังจากรีเช็ต หนาจอจะแสดงผลเปน “----”

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

โหมดความเร็วเฉลี่ยจะแสดงความเร็วเฉลี่ยตั้งแต รีเซ็ทครั้ง

สุดท าย การรีเซ็ทจะเสร็จส้ินเมื่อกดสวิตช  Ⓑ เป น

เวลานานกว า 1 วินาที (การส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดย

เฉลี่ยจะถูกรีเซ็ทในเวลาเดียวกัน)

จอแสดงผลจะอัพเดททุกๆ 30 วินาที ประมาณ 30 วินาที

แรกหลังจากรีเช็ต หนาจอจะแสดงผลเปน “----”

เวลาที่ใชไปและมาตรวัดระยะทางเปนเที่ยว (กม.

หรือ ไมล)
GUID-FF43216B-E480-445A-BBAD-D789AC0AD97B

JVI0033X

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

โหมดเวลาที่ใช ไปจะแสดงเวลาตั้งแต การรีเซ็ตครั้งสุดท าย

มาสามารถรีเซ็ทเวลาที่แสดงได โดยกดสวิตช  Ⓑ

เป นเวลานานกว า 1 วินาที (มาตรวัดระยะทางเป นเที่ยวจะ

ถูกรีเซ็ทในเวลาเดียวกัน)

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

โหมดมาตรวัดระยะทางเปนเที่ยวจะแสดงระยะหางที่รถยนต

ขับออกไปตั้งแต การรีเซ็ทครั้งสุดท าย การรีเซ็ทจะเสร็จสิ้น

เมื่อกดสวิตช  Ⓑ เปนเวลานานกว า 1 วินาที (เวลาที่

ใชไปจะถูกรีเซ็ทในเวลาเดียวกัน)

ระยะทางที่สามารถขับตอไดจนน้ำมันหมดถัง

(กม. หรือ ไมล)
GUID-750D99E7-985A-4519-B59B-F6E8521578D9

JVI0010X

โหมดระยะทางที่สามารถขับต อได จนน้ำมันหมดถัง (dte)

จะแสดงระยะทางโดยประมาณที่สามารถขับรถต อไปได 

ก อนที่จะต องเติมน้ำมันใหม อีกครั้ง ข อมูล dte จะได รับการ
คำนวณอย างต อเนื่องตามปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู 

ในถังและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแทจริง

จอแสดงผลจะอัพเดททุกๆ 30 วินาที

dte มีการเตือนช วงที่อุณหภูมิภายนอกต่ำ ถ าระดับน้ำมันต่ำ

ไฟเตือนจะสวางขึ้นบนหนาจอ

เมื่อน้ำมันเหลือนอยกว าเดิม การแสดงผล dte จะเปลี่ยน

เปน “----”

. ถาเติมน้ำมันในปริมาณน อย หน าจอที่แสดงอยู 
กอนที่สวิตช กุญแจจะบิดไปที่ “OFF” อาจจะยัง
แสดงขึ้นอยู

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน หรือ เลี้ยวโค ง น้ำมันใน
ถังจะเอียง ซึ่งอาจจะทำให การแสดงผลเปลี่ยนไป
ได

อุณหภูมิอากาศภายนอก (8C) (ถามีติดตั้ง)
GUID-09A36A33-B7DE-41B6-A61F-8940BD25EC26

JVI0012X

อุณหภูมิอากาศภายนอกจะแสดงขึ้นในหน วย 8C ในชวง

อุณหภูมิ −30 ถึง 608C

โหมดอุณหภูมิอากาศภายนอกจะมีการเตือนช วงที่อุณหภูมิ

ภายนอกต่ำ อุณหภูมิอากาศภายนอกอยู ที่ 38C หรือต่ำกว า

สัญลักษณ “ICY” จะแสดงขึ้นบนหนาจอ

เซ็นเซอร อุณหภูมิอากาศภายนอกติดตั้งอยู ด านหน าของ

หม อน้ำ ความร อนจากพื้นถนนหรือเครื่องยนต  ทิศทางลม

และสภาพการขับขี่อื่นๆ อาจสงผลต อค าท่ีเซ็นเซอรวัดได 

ค าที่แสดงอาจแตกต างเนื่องจากอุณหภูมิจริงภายนอกหรือ

อุณหภูมิที่แสดงจากสัญลักษณตางๆ หรือบอรด

Condition:
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การตั้งคา
GUID-EAF5FA5A-4FD8-474A-9048-49CA8600440A

JVI0013X

ไม สามารถปรับต้ังได ขณะขับขี่ ข อความ "สามารถ
ปรับตั้งได เมื่อรถหยุดเท านั้น" จะแสดงขึ้นแสดงขึ้นบน
หนาจอแสดงขอมูลรถยนตเชนกัน

ใช งานสวิตช  Ⓐ และสวิตช  Ⓑ ในโหมดปรับตั้ง

เพื่อเลือกและตั้งคาเมนู

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

กดสวิตช Ⓐ เพื่อเขาสูโหมดตรวจสอบการเตือน

กดสวิตช Ⓑ เพื่อเลือกเมนู

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

สามารถตั้งคาเมนูเตือนเพื่อเตือนรายการตอไปนี้

. TIMER

เลือกเมนูรองเพื่อกำหนดเวลาที่ต องการให ไฟเตือน

"เวลาพัก" ทำงาน
. ICY

เลือกเมนูรองเพื่อกำหนดเวลาที่ต องการให ไฟเตือน

อุณหภูมิภายนอกต่ำทำงาน

ในการกลับเข าสู หน าหลักของโหมดปรับตั้ง ให  เลือก

“BACK”

TIME SETTING (CURRENT TIME):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. CURRENT TIME

ปรับตั้งวันและเวลา (ชั่วโมงและนาที) ของนาฬิกาบน

มาตรวัด

TIME SETTING (Birthday and Anniversary):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ข อความวันเกิดและวันครบรอบ เตือนวันครบรอบหรือวัน

เกิดที่คนขับควรจดจำ

. BIRTHDAY

เลือกเมนูรองเพื่อปรับตั้งวันที่แสดงขอความวันเกิด
. ANNIVERSARY

เลือกเมนูรองเพื่อปรับตั้งวันที่แสดงขอความครบรอบ

เลือกภาพที่แสดงเพื่อตั้งภาพบนหน าจอท่ีต องการ

สำหรับขอความวันครบรอบ
. WEDDING DAY

เลือก เมนู รอง เพื่อ ปรับตั้ง วัน ท่ี แสดงข อความวัน

แตงงาน

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

สามารถตั้งค าหรือรีเซ็ตระยะเวลาการซ อมบำรุงของอุปกรณ 

ตอไปนี้เพื่อเตือนความจำได

. OIL

เลือกเมนูรองเพื่อปรับตั้งหรือรีเซ็ตระยะเวลาในการ

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได
. FILTER

เลือกเมนูรองเพื่อปรับตั้งหรือรีเซ็ตระยะเวลาในการ

เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องได
. TIRE

เลือกเมนูรองเพื่อปรับตั้งหรือรีเซ็ตระยะเวลาในการ

เปลี่ยนยางได

. OTHER

เลือกเมนูรองเพื่อปรับตั้งหรือรีเซ็ตระยะเวลาในการ

เปลี่ยนอะไหล อื่นๆ ที่ไม ใชน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน

เครื่อง หรือยางได

ในการกลับเข าสู หน าหลักของโหมดปรับตั้ง ให  เลือก

“BACK”

OPTIONS (UNIT) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถปรับตั้งเมนูตัวเลือกต อไปนี้ตามความต องการของผู 

ใชงาน

. UNIT

เลือกเมนูรองนี้ เพื่อเลือกหนวย
. LANGUAGE

เลือกเมนูรองนี้ เพื่อเลือกภาษา

ในการกลับเข าสู หน าหลักของโหมดปรับตั้ง ให  เลือก

“BACK”

การตรวจสอบการเตือน
GUID-99FEBBDF-0735-4343-9A00-9BEC7AD32698

JVI0014X

เลือกเมนูนี้ เพื่อดูว ามีเตือนและรายละเอียดที่สอดคล องกัน

ตอไปนี้หรือไม

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-21
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2-22 แผงหนาปดและระบบควบคุม

. เตือนเข็มขัดนิรภัย

. เตือนไมมีกุญแจ

. เตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ

. เตือนปลดเบรกมือ

. เตือนประตู/ประตูทายเปด

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

กดสวิตช Ⓐ เพื่อเขาสูโหมดตรวจสอบการเตือน

กดสวิตช Ⓑ เพื่อเลือกเมนู

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

รายการนี้สามารถใช งานได เฉพาะเมื่อไฟเตือนแสดงขึ้น

เทานั้น

เลือกเมนูนี้เพื่อดูรายละเอียดของการเตือน

การรีเซ็ตหนาจอ
GUID-6D8BC4A2-3F06-4C5E-AEE8-C7B06471B0EA

เมื่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย ความเร็วเฉลี่ย

เวลาที่ใช ไปแสดงขึ้น ให กดปุมสวิตช โหมดคอมพิวเตอร 

ระยะทาง Ⓐ ค างไว นานกว า 3 วินาที จอแสดงผลของการ

สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย ความเร็วรถยนต เฉลี่ย เวลา

ท่ีใช ไป มาตรวัดระยะทางเป นเที่ยว เวลาสะสม (สำหรับ

ระบบหยุด/สตารท หรือหยุดการเดินเบา) จะรีเซ็ทพรอมกัน

GUID-5BB37F91-9258-47C0-9D55-FD4DE381D22F

สวิตชไฟหนา
GUID-67D0CDD9-1592-47E5-818B-E5FF1DB95730

SIC3783

นิสสันแนะนำให ตรวจสอบข อกำหนดในพื้นที่เกี่ยวกับการใช 

งานไฟ

ตำแหนง AUTO (ถามีติดตั้ง)
GUID-22F12490-0A3E-471B-888C-3008BDED2039

เมื่อสวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง "ON" และสวิตช ไฟหนาอยู 
ท่ีตำแหน ง "AUTO" ไฟหน า ไฟหรี่ด านหนา ไฟแผงหน า

ปด ไฟท าย และไฟอื่นๆ จะสว างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยข้ึน

อยูกับความสวางของบริเวณโดยรอบ

ไฟหนาจะเป ดข้ึนอัตโนมัติในเวลากลางคืนหรือช วงฝนตก

(ในขณะที่ที่ปดน้ำฝนกระจกบังลมมีการทำงานอย างต อ

เนื่อง) (สำหรับฮองกง)

เมื่อบิดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง "OFF" ไฟจะป ดโดย

อัตโนมัติ

JVI0023X

ขอควรระวัง:

หามวางสิ่งของใดๆ บนเซ็นเซอร  Ⓐ เซ็นเซอร  น้ีจะ

ตรวจจับระดับความสว างและควบคุมการ เป ดไฟ

อัตโนมัติ ถาเซ็นเซอร ถูกบัง เซ็นเซอร จะคิดวาเป น

เวลากลางคืนดังนั้นไฟหนาจะสว างขึ้น

ตำแหนง
GUID-A0D18317-0495-40D8-A9FA-EE2499F411D0

ตำแหน ง จะเป ดไฟหรี่ ไฟแผงหน าป ด ชุดไฟท าย

และไฟอื่นๆ

ตำแหนง
GUID-4BF8CF8B-68B7-42A6-B422-1626246880E6

ตำแหนง จะเปดไฟหนาเพิ่มเติมจากไฟอื่นๆ

สวิตชไฟหนาและไฟเลี้ยว

Condition:



(57,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

ไฟหนา
GUID-6D7A45E5-10CC-4D7B-A440-6285E4E6E276

SIC3785

สำหรับการเปดไฟสูง ใหดันกานไปขางหนา ①

สำหรับการปดไฟสูง ใหดันกานไปยังตำแหนงวาง ②

สำหรับการกะพริบไฟสูง ให ดึงก านมาข างหลัง ③ ไฟหน า

จะกะพริบแมวาจะไมไดเปดไฟหนาก็ตาม

ถ ามีติดตั้ง เมื่อก านถูกดึงไปตำแหน งข างหลัง ③ หลังจาก

สวิตช กุญแจถูกเลื่อนไปที่ “OFF” หรือ “LOCK” ไฟหน าจะ
สว างขึ้นและค างอยู  30 วินาที สามารถดึงก านบังคับได 4

ครั้งใน 2 นาที

ระบบไฟสองสวางเวลากลางวัน (ถามีติดตั้ง)
GUID-7B0C9DCA-8BED-4EF1-B639-2EE198F7C26A

ถึงแม ว าสวิตช ไฟหน าจะป ด ไฟส องสว างเวลากลางวันก็จะ

สว างขึ้นหลังสตาร ทเครื่องยนต  อย างไรก็ตาม ไม สามารถ

เปลี่ยนไฟต่ำเปนไฟสูงไดในขณะที่สวิตชไฟสองสวางปด

เมื่อสวิตชไฟสองสวางอยูที่ตำแหน ง ไฟหนาต่ำจะปด

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-E752AA94-699E-48C0-B079-8F35CBAEDA85

เสียงเตือนไฟจะดังข้ึน ถ าประตูด านคนขับเปดขึ้นขณะที่

เกิดการทำงานที่ไมเหมาะสมต อไปนี้:

. สวิตช ไฟหน าอยู  ท่ีตำแหน ง หรือ และ

สวิตช กุญแจอยู ที่ ตำแหน ง “ACC”, “OFF” หรือ

“LOCK”
. สวิตช ไฟหน าอยู ที่ตำแหน ง “AUTO” และไฟตัดหมอก

หน าหรือหลัง (ถ ามีติดตั้ง) เป ดขึ้นในขณะที่สวิตช 

กุญแจอยูที่ตำแหนง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”

ให แน ใจว าไดบิดสวิตช ไฟหน าไปยังตำแหน ง “OFF” เมื่อ

ออกจากรถ

แบบ A

เมื่อสวิตช ไฟหน าอยู ที่ตำแหน ง หรือ ระหว างที่

เครื่องยนต ทำงาน ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากบิด

สวิตชกุญแจไปที่ตำแหน ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”
และเปดประตูดานคนขับ

เมื่อสวิตช ไฟหน ายังอยู ท่ีตำแหน ง หรือ หลัง

จากไฟดับลงโดยอัตโนมัติ ไฟจะสว างขึ้น เมื่อสตาร ท

เครื่องยนต

แบบ B

ถ าป ดและล็อกประตูด วยรีโมทคอนโทรล กุญเจอัจฉริยะ

หรือสวิตช คำสั่งที่ประตู ขณะที่สวิตช ไฟหน าอยู ที่ตำแหน ง

หรือ ระบบประหยัดแบตเตอรี่ จะปดไฟเพื่อ

ปองกันแบตเตอรี่หมด ไฟจะเปดเมื่อเปดประตู

ขอควรระวัง:

ห ามเป ดไฟทิ้งไว เมื่อเครื่องยนต ไม ได ทำงานเป นเวลา

นานเพื่อปองกันแบตเตอรี่ไฟหมด

การควบคุมการปรับระดับไฟหนา (ถามีติด

ตั้ง)
GUID-296812EE-5594-4EEF-8AAB-8F7621ED7AA4

แบบธรรมดา
GUID-9F8AA76B-756F-4978-A84C-8355B5128B81

SIC2275

สวิตชควบคุมระดับไฟหนาจะทำงานเมื่อสวิตชกุญแจอยูบน

ตำแหน ง "ON" และเป ดไฟหน าอยู  เพื่อปรับตั้งระดับความ

สูงของไฟหนา ตามสภาพการขับขี่

เมื่อขับรถโดยไม มีน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระหนักหรือขับรถ
บนถนนเรียบ ใหเลือกตำแหนงปกติ "0"

ถ าจำนวนผู โดยสารและน้ำหนักบรรทุก/ สัมภาระในรถ

เปลี่ยนแปลงไป ระดับของไฟหนาจะสูงขึ้นกวาปกติ

ถ าขับรถบนเนินเขา แสงไฟหน าจะส องตรงไปยังกระจก

มองหลัง และกระจกมองข างของรถที่อยู ด านหน าหรือส อง

ไปยังกระจกบังลมหน าของรถที่ขับสวนมาซ่ึงจะไปรบกวน

สายตาของคนขับคนอื่นได

สำหรับการปรับตั้งระดับความสูงที่เหมาะสม ให เลื่อนสวิตช 

หมายเลขที่มากขึ้นจะมีระดับความสูงที่ลดลง

เลือกตำแหนงสวิตชโดยดูจากตัวอยางดังตอไปนี้

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-23

Condition:
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2-24 แผงหนาปดและระบบควบคุม

ตำแหนง

สวิตช

จำนวนของผู

โดยสารดาน

หนา

จำนวนของผู

โดยสารดาน

หลัง

น้ำหนักของสัมภาระใน

สวนเก็บสัมภาระ

0 1 หรือ 2
ไมมีผู

โดยสาร
ไมมี

1 2 3 ไมมี

2 2 3

ประมาณ 48 กก. (106

ปอนด)

ประมาณ 70 กก. (154

ปอนด)*2

ประมาณ 42 กก. (93

ปอนด)*1

ประมาณ 73 กก. (161

ปอนด)*2

3 1
ไมมีผู

โดยสาร

ประมาณ 279 กก. (615

ปอนด)

ประมาณ 292 กก. (644

ปอนด)*1

ประมาณ 306 กก. (675

ปอนด)*2

*1: สำหรับประเทศตะวันออกกลาง
*2: สำหรับฮองกง

สวิตชสัญญาณไฟเลี้ยว
GUID-A48819B7-4D37-40F2-84CC-68816DA64498

SIC3786

ขอควรระวัง:

สวิตชไฟเลี้ยวจะไม ดับโดยอัตโนมัติ ถ ามุมที่หักเลี้ยว

พวงมาลัยไม เกินค ามุมที่กำหนดไว  หลังจากเลี้ยวหรือ

เปลี่ยนชองทางจราจร ให แน ใจว าสวิตชสัญญาณไฟ

เลี้ยวคืนกลับไปยังตำแหนงเดิม

สัญญาณไฟเลี้ยว
GUID-F319319F-8F92-42FD-B933-C776FB771C44

เพื่อเป ดสัญญาณไฟเลี้ยว ให ดันก านขึ้น ① หรือลง ② ไป

ตามทิศทางที่ตองการ เมื่อเลี้ยวแลวสัญญาณไฟเลี้ยวจะดับ

โดยอัตโนมัติ

สัญญาณเปลี่ยนเลน
GUID-03C00EDE-3231-4420-91F3-C675D9AA06A3

เพื่อเป ดสัญญาณเปลี่ยนเลน ให ดันกานข้ึน ① หรือลง ②

ไปตามทิศทางที่ตองการ

ถ าก านไฟเลี้ยวตีกลับมาทันทีหลังจากการเลื่อนขึ้น ① หรือ

ลง ② ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 3 ครั้ง (ถามีติดตั้ง)

เพื่อยกเลิกไฟกะพริบ เลื่อนก านไฟไปยังทิศทางตรงกัน

ขาม

GUID-63FA561F-3282-4157-BDE2-5D5847A3652B

ไฟตัดหมอกหนา
GUID-98E65D94-5BD6-4A69-B8C4-31B3A682E698

SIC3813

สำหรับการเป ดไฟตัดหมอกหน า ให บิดสวิตช ไฟตัดหมอก

หนาไปยังตำแหนง ในขณะที่สวิตชไฟหนาอยูที่

ตำแหนง หรือ

เมื่อต องการป ด ให บิดสวิตช ไฟตัดหมอกไปยังตำแหน ง

“OFF”

เมื่อสวิตชไฟหนาอยูที่ตำแหนง "AUTO" (ถามีติดตั้ง)

. เมื่อบิดสวิตช ไฟตัดหมอกไปที่ตำแหน ง จะทำให 

ไฟหน า ไฟตัดหมอก และไฟอื่นๆ สว างขึ้น ระหว างที่

สวิตช กุญแจอยู ที่ ตำแหน ง “ON” หรือ ในขณะที่

เครื่องยนตทำงาน (ถามีติดตั้ง)

สวิตชไฟตัดหมอก (ถามีติดตั้ง)

Condition:
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GUID-D20927B3-F973-439C-960E-6F28665925F9

ขอควรระวัง:

. หามฉีดน้ำลางกระจกตอเนื่องนานกวา 30 วินาที

. หามฉีดน้ำลางกระจก ถาน้ำในถังพักหมด

สวิตชที่ปดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำลางกระจก

บังลม
GUID-AEDFC30E-11F0-48D3-BA90-62AC95889A79

JVI0271X

ท่ีป ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล างกระจกจะทำงานเมื่อสวิตช 

กุญแจอยูในตำแหนง “ON”

การทำงานของที่ปดน้ำฝน
GUID-EB0AC42C-1BDB-426A-8BFA-B50C88148626

ก านสวิตช ที่ป ดน้ำฝนที่ตำแหน ง “INT” หรือ “ ” ① จะ

ทำการปดน้ำฝนเปนจังหวะ

. ถ ามีติดตั้ง การป ดเป นจังหวะนี้สามารถปรับระยะเวลา

ในการป ดได โดยบิดปุมควบคุม (นานขึ้น) Ⓐ หรือ (สั้น

ลง) Ⓑ
. ถาไมติดตั้ง ความเร็วของการปดเปนจังหวะจะแตกตาง

กันไปตามความเร็วของรถยนต

ตำแหน งก านอยู ที่ “AUTO” ① สั่งการทำงานระบบที่ป ดน้ำ

ฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก (ถามีติดตั้ง)

ก านสวิตชที่ป ดน้ำฝนที่ตำแหน ง “LO” หรือ “ ” ② จะ

สั่งการใหที่ปดน้ำฝนปดดวยความเร็วต่ำ

กานสวิตช ที่ป ดน้ำฝนท่ีตำแหน ง “HI” หรือ “ ” ③

จะสั่งการใหที่ปดน้ำฝนปดดวยความเร็วสูง

เพื่อหยุดการทำงานของที่ปดน้ำฝน ให เลื่อนก านสวิตชที่

ปดน้ำฝนไปยังตำแหนง “OFF”

ก านสวิตช ที่ป ดน้ำฝนที่ตำแหน ง “MIST” หรือ “ ” ④

จะทำการป ดน้ำฝนหนึ่งครั้ง ก านสวิตช ท่ีป ดน้ำฝนจะกลับ

คืนสูตำแหนงปกติโดยอัตโนมัติ

ถาหิมะ ฯลฯ ขัดขวางการทำงานของที่ ป ดน้ำฝน
กระจกบังลม ที่ปดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อปองกัน
มอเตอร  หากเหตุการณ นี้เกิดขึ้น ให บิดสวิตช ที่ป ดน้ำ
ฝนไปที่ OFF และกำจัดหิมะ ฯลฯ หรือ น้ำแข็งที่อยู 
รอบๆ ที่ป ดน้ำฝนออก หลังจากนั้นประมาณ 20 วินาที
ให ลองบิดสวิตช ให ที่ป ดน้ำฝนไปที่ ON เพื่อให ทำงาน
อีกครั้ง

การทำงานของที่ฉีดน้ำลางกระจก
GUID-28CBE3D7-767D-498B-952D-579B3B37CDF2

สำหรับการฉีดน้ำล างกระจก ให ดึงก านสวิตชไปทางด าน

หลังรถ ⑤ จนกว าน้ำล างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจกบัง

ลมหน าในปริมาณที่ต องการ ที่ป ดน้ำฝนจะป ดกระจก 2-3

ครั้งโดยอัตโนมัติ

สวิตชที่ปดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำลางกระจก

หลัง (ถามีติดตั้ง)
GUID-1D522B0E-2391-481C-9C87-8770A4F08685

JVI0273X

ถาหิมะ ฯลฯ ขัดขวางการทำงานของที่ ป ดน้ำฝน
กระจกหลัง ที่ป ดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อปองกัน
มอเตอร  หากเหตุการณ นี้เกิดขึ้น ให บิดสวิตช ที่ป ดน้ำ
ฝนไปที่ OFF และกำจัดหิมะ ฯลฯ หรือ น้ำแข็งที่อยู 
รอบๆ ที่ปดน้ำฝนออก หลังจากนั้นประมาณ 1 นาที
ให ลองบิดสวิตชไปที่ ON อีกคร้ัง เพ่ือให ที่ปดน้ำฝน
ทำงาน

ที่ป ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล างกระจกหลังจะทำงานเมื่อสวิตช 

กุญแจอยูในตำแหนง “ON”

การทำงานของที่ปดน้ำฝน
GUID-4D840E2A-83F9-4741-B1FB-0311F6549763

สวิตช ที่ปดน้ำฝนที่ตำแหน ง “INT” ① จะทำการป ดน้ำฝน

เปนจังหวะ

สวิตช ที่ป ดน้ำฝนที่ตำแหน ง “ON” ② จะทำให ท่ีปดน้ำฝน

ทำงานอยางตอเนื่อง

เพื่อหยุดการทำงานของที่ป ดน้ำฝน ให บิดสวิตช ที่ป ดน้ำฝน

ไปยังตำแหนง “OFF”

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-25

สวิตชที่ปดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำลางกระจก

Condition:
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2-26 แผงหนาปดและระบบควบคุม

ฟงกชั่นซินโครไนเซชั่นถอยหลัง (ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อป ดสวิตช ที่ป ดน้ำฝน ให เลื่อนคันเกียร ไปที่ตำแหน ง “R”

(ถอยหลัง) เพื่อสั่งการทำงานของที่ปดน้ำฝนกระจกหลัง

การทำงานของที่ฉีดน้ำลางกระจก
GUID-01ACEDAE-5F82-4D64-9F35-C2EBB8ACC361

สำหรับการฉีดน้ำล างกระจก ให ดันก านสวิตช ไปทางด านห

หนารถ ③ จนกวาน้ำลางกระจกจะฉีดออกมาบนกระจกหลัง

ในปริมาณที่ต องการ ที่ป ดน้ำฝนจะป ดกระจก 2-3 ครั้งโดย
อัตโนมัติ

GUID-8A5FC510-FFE7-43A1-B572-96861440FC1D

SIC4127

แบบ A

SIC4145

แบบ B

สวิตชไลฝากระจกหลังจะทำงานเมื่อสวิตชกุญแจอยูที่

ตำแหนง “ON”

ท่ีไล ฝากระจกจะใช เพื่อลดความชื้น หมอกหรือน้ำค างบน

ผิวกระจกหลังและผิวกระจกรถด านนอก (ถ ามีติดตั้ง) เพื่อ
เพิ่มทัศนวิสัยดานหลังรถ

เมื่อกดสวิตช ไล ฝ ากระจก ① ไฟแสดง ② จะสว างขึ้นและ

ไลฝ าจะทำงานเป นเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนั้น ท่ี

ไลฝากระจกหลังจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

สามารถปดไลฝาดวยตัวเองได โดยกดสวิตชไลฝาอีกครั้ง

ขอควรระวัง:

. เมื่อใช ที่ไล ฝ ากระจกหลังติดต อกัน ให แน ใจว าได 

สตาร ทเคร่ืองยนต  มิเชนนั้น อาจทำให แบตเตอรี่

หมดได

. เมื่อทำความสะอาดด านในของกระจก ระมัดระวัง

ไม ให ขูดขีดหรือไปทำลายลวดนำไฟฟ าบนผิว

กระจก

หมายเหตุ:

เมื่อเป ดใช งานไล ฝ ากระจก ระบบหยุด/สตาร ท (หยุด

การเดินเบา) (ถามีติดตั้ง) จะไมทำงาน

สวิตชไลฝา (ถามีติดตั้ง)

Condition:
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GUID-88725DEA-E04A-4717-A561-70D9D4A5102C

SIC4434

สวิตชแตรสามารถทำงานไดไมวาสวิตช กุญแจจะอยูใน

ตำแหนงใดก็ตาม ยกเวนเมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด

เมื่อกดแตรค างไว  แตรจะสงเสียงดัง แตรจะหยุดส งเสียง

เมื่อปลอยแตร

GUID-127D829A-E7F8-42D9-ADF2-94BD107378F3

กระจกหนาตางแบบปรับดวยตัวเอง (ถามี

ติดตั้ง)
GUID-7FB86DCE-4FFC-4072-BBC2-329AFF8EDFFA

SIC4435

สามารถเป ด ① หรือป ด ② กระจกหน าต างด านข างได โดย

หมุนมือจับบนประตูแตละบาน

กระจกหนาตางไฟฟา (ถามีติดตั้ง)
GUID-01A93BA4-CBEF-4971-A755-5D4C599AAF92

คำเตือน:

. ให แนใจว าผู โดยสารไม วางมือหรือสวนใดส วน

หนึ่งของร างกายบนกระจกหน าต างก อนปด

กระจกไฟฟา

. ห ามปลอยให เด็กหรือผู ใหญ ที่ต องได รับการดูแล

จากคนอื่นไว ในรถแต ลำพัง เนื่องจากอาจไปกด

สวิตช หรือปุมควบคุมโดยรู เทาไม ถึงการณ ซึ่ง

ทำใหเกิดอุบัติเหตุโดยไมตั้งใจ

กระจกหนาตางไฟฟาจะทำงานเมื่อสวิตชกุญแจอยูใน

ตำแหนง “ON”

สำหรับการเปดกระจกหนาตาง ใหกดสวิตชกระจกไฟฟาลง

สำหรับการปดกระจกหนาตาง ใหดึงสวิตชกระจกไฟฟาขึ้น

สวิตชกระจกหนาตางดานคนขับ
GUID-557C2382-A9EE-422E-8BDD-91D9CE65F6A2

สวิตช กระจกด านคนขับเปนสวิตชหลักซ่ึงสามารถควบคุม

กระจกหนาตางไดทุกบาน

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

JVI0036X

แบบหนาและหลัง

เมื่อกดปุมล็อก ① กระจกหน าต างด านผูโดยสารจะไม 

สามารถทำงานได

เพื่อยกเลิกการล็อกกระจกหน าต างด านผู โดยสาร ให กดปุม

ล็อก ① อีกครั้ง

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-27

แตร กระจกหนาตาง

Condition:
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2-28 แผงหนาปดและระบบควบคุม

สวิตชกระจกหนาตางดานผูโดยสาร
GUID-E10410C2-8231-46F0-9562-4D6AA1FDAE09

SIC2311

สวิตช กระจกหน าต างด านผู โดยสารสามารถควบคุมกระจก

หนาตางไดเฉพาะดานนั้น

ถ ากดปุมล็อกกระจกหน าต างด านผู โดยสารบนสวิตช 

ควบคุมด านคนขับ สวิตชควบคุมด านผู โดยสารจะไม 

สามารถทำงานได

ฟงกชันอัตโนมัติ
GUID-726BC8CC-D87A-4552-ACE7-27F0800FF810

JVI0037X

แบบหนาและหลัง

ฟ งกชันอัตโนมัติจะทำงานบนสวิตช ที่มีสัญลักษณ 

เทานั้น

ฟ งก ชันอัตโนมัติทำให กระจกหน าต างสามารถเลื่อนเปด

หรือปดจนสุดโดยไมตองกดปุมขึ้นหรือลงคางไว

ถ าต องการเป ดกระจกจนสุด ให กดสวิตช กระจกหน าต าง

ไฟฟ าลงจนถึงจังหวะสองแล วปล อยสวิตช ถ าต องการป ด

กระจกจนสุด (ถ ามีติดตั้ง) ให ดึงสวิตช กระจกหน าต าง

ไฟฟ าขึ้นจนถึงจังหวะสองแล วปล อยสวิตช ไม จำเป นต อง

กดสวิตชคางไวในระหวางที่กระจกทำงาน

ถ าต องการหยุดการเลื่อนเป ด/ปดของกระจกระหว างที่

ฟ งก ชัน อัตโนมัติ กำลังทำงาน ให กดหรือดึงสวิตช ใน

ทิศทางตรงกันขาม

ไทมเมอรกระจกหนาตาง (ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ไทม เมอรกระจกหน าต างจะทำให สวิตชกระจกหน าต าง

ทำงานต ออีก 15 นาที แม วาจะป ดสวิตชกุญแจและนำ

กุญแจออกแล ว ไทม เมอร กระจกหน าต างจะเลิกการทำงาน

เมื่อประตูดานนั้นเปด หรือเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว

ฟงกชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ (ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

คำเตือน:

จะมีระยะห างเล็กน อยก อนที่กระจกจะป ดสนิทซึ่งระบบ

ไม สามารถตรวจจับได  ให แน ใจว าผู โดยสารไม วางมือ

หรือส วนใดส วนหน่ึงของรางกายบนกระจกหน าต าง

กอนปดกระจก

ระบบเลื่อนกระจกกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน าต างให 

เลื่อนลงอัตโนมัติ เมื่อมี ส่ิงหนึ่งไปขวางทางขณะกระจก

กำลัง เลื่อนปด เมื่อหน วยควบคุมตรวจพบสิ่ง กีดขวาง

กระจกจะเลื่อนลงทันที

ระบบกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ ามีแรงปะทะ

หรือน้ำหนักที่เหมือนกับส่ิงกีดขวางกระจกโดยขึ้นอยู กับ

สภาพแวดลอมและสภาพการขับขี่

เมื่อสวิตชกระจกหนาตางไฟฟาไมทำงาน
GUID-A5CDA1AC-E8AF-473E-B390-068E5322A935

ฟ งก ชันบางอย างของกระจกหน าตางไฟฟา (ฟงก ชันป ด

อัตโนมัติ ฟ งก ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ) จะทำงานไม ได ดังที่

อธิบายไว  หลังจากปลดสายแบตเตอรี่ออก และการจ าย

ไฟฟ าถูกรบกวน ปฏิบัติขั้นตอนต อไปน้ีเพื่อเริ่มต นการ

ทำงานของฟงกชันกระจกหนาตางไฟฟา

1. บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง "ON"

2. ถ ากระจกหน าต างด านคนขับป ดอยู  ให เป ดจนสุดโดย

ใชงานสวิตชกระจกหนาตางไฟฟาดานคนขับ

3. ดึงสวิตช กระจกหน าตางไฟฟ าด านคนขับค างไว เพื่อ

ป ดกระจกหน าต างด านคนขับ ดึงสวิตช ค างไว ประมาณ

3 วินาทีหลังจากกระจกหน าต างป ดจนสุด แล วปล อย

สวิตช

4. ตรวจสอบว าฟ งก ชันกระจกหน าต างไฟฟ าทำงานเป น

ปกติ

ถ าคุณเป ดหรือป ดกระจกหน าต างไฟฟ าอย างต อเนื่อง อาจ

ทำให กระจกหน าต างไฟฟ าทำงานผิดปกติได  ให ปฏิบัติขั้น

ตอนขางตน

ถ าฟ งกชันกระจกหน าต างไฟฟ าไม ทำงานตามปกติหลัง

จากปฏิบัติตามขั้นตอนข างต น ให ปฏิบัติซ้ำอีกครั้ง ให นำรถ

เข าศูนย บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบกระจกหน าต าง

ไฟฟา ถาจำเปน

Condition:
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GUID-C1828FF3-F90F-40D8-9E87-002BF7507265

ถ าปลดสายแบตเตอรี่ เวลาในนาฬิกาจะถูกรีเซ็ต ทำให 

เวลาที่แสดงขึ้นมาไมถูกตอง การปรับตั้งเวลาอีกครั้ง

สำหรับรุ นที่มีหนาจอแสดงขอมูลรถยนต  โปรดดูที่ “แสดง

ขอมูลรถยนต (ถามีติดตั้ง)” (P.2-14)

สำหรับการปรับตั้งนาฬิกาในระบบเครื่องเสียง (ถ ามีติดตั้ง)
โปรดดูที่ “ระบบเครื่องเสียง (ถามีติดตั้ง)” (P.4-8)

การปรับตั้งเวลา
GUID-875C5465-043F-46E4-8C26-73F2C9976131

รุนที่แสดงมาตรวัด (ถามีติดตั้ง)
GUID-2422041C-6D77-4B63-B1AD-EA7A676BF0A4

SIC4406

ตัวอยาง

นาฬิกาดิจิตอล ② จะแสดง ข้ึนบนมาตรวัด เม่ือสวิตช 

กุญแจ อยูในตำแหนง “ON”

ดึงปุมหมุนปรับ เพื่อแสดงนาฬิกา ① เพ่ือปรับตั้งเวลา ให 

ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1. กดปุมปรับตั้งนาฬิกา ① นาน 1.5 หรือ 3 วินาที หรือ

มากกวา เพื่อเขาโหมดปรับตั้งเวลา

ตัวแสดงชั่วโมงจะเริ่มกะพริบ

2. กดปุมปรับตั้งนาฬิกา ① เพื่อปรับชั่วโมง

กดปุมคางไว ① เพื่อเลื่อนเวลาไปขางหนา

3. รออย างน อย 3 หรือ 5 วินาที เพื่อให เลขแสดงนาที

กะพริบ

4. กดปุมปรับตั้งนาฬิกา ① เพื่อปรับนาที

กดปุมคางไว ① เพื่อเลื่อนเวลาไปขางหนา

รออย างนอย 3 หรือ 5 วินาที เพื่อให เลขแสดงวินาที

“:” กะพริบ

5. กดปุมปรับตั้งนาฬิกา ① เพื่อรีเซ็ตวินาที

ค าที่ เลือกจะถูกเก็บไว ถ าไม ได ใส ค าเข าไปภายใน 60

วินาที หรือสามารถรีเซ็ตไดโดยใชสวิตชตั้งนาฬิกา

GUID-C2965550-0311-489C-8B9C-CFD193F1FC9F

SIC4436

ช องจ ายไฟใช สำหรับจ ายไฟให กับอุปกรณ ที่ใช ไฟฟ าต างๆ

เชน โทรศัพทมือถือ

ขอควรระวัง:

. ช องจ ายไฟและปลั๊กอาจร อนขณะใช งาน หรือ

หลังจากใชงาน

. ชองจายไฟนี้ไมไดออกแบบมาสำหรับชุดจุดบุหรี่

. หามใช  เครื่องใช ไฟฟ าที่ ใชไฟเกิน 12 โวลต 

120W (10A) ห ามใช อแด็ปเตอร  2 ตัว หรือใช 

งานเครื่องใชไฟฟามากกวา 1 เครื่อง

. ใช ช องจ ายไฟขณะที่รถยนต วิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม 

ใหแบตเตอรี่หมด

. หลีกเลี่ยงการใช ช องจ ายไฟขณะที่ เป ดเครื่อง

ปรับอากาศ ไฟหนา หรือ ไลฝากระจกหลัง

. กอนเสียบ หรือ ถอดปลั๊ก ให แน ใจวาปดสวิตช 

ของเครื่องใชไฟฟาที่ใช และสวิตชกุญแจแลว

. ดันปลั๊กเข าไปจนสุด ถ าเสียบปลั๊กไม ดี ปลั๊กอาจมี

ความร อนสูงผิดปกติ หรือ ฟ วสอุณหภูมิภายใน

อาจขาดได

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-29

นาฬิกา ชองจายไฟ (ถามีติดตั้ง)

Condition:
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. หามใหน้ำโดนชองจายไฟ

. เมื่อไมไดใชงาน ใหปดฝา

GUID-FD0F3D5F-1441-47BC-9137-C36059EBCE2B

คำเตือน:

. ไม ควรใช ช องเก็บของขณะขับขี่เพื่อใหคนขับมี

สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ฝาชองเก็บของต องป ดอยู เสมอขณะขับขี่ เพื่อ

ช วยป องกันอันตรายจากอุบัติเหตุหรือการหยุดรถ

กะทันหัน

กลองเก็บของ
GUID-60320544-C706-4B03-8BEA-7F2C2F2DFE89

SIC4407

แบบ A

ดึงมือจับ เพื่อเปดกลองเก็บของ

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อปดกล องเก็บของ

JVI0692X

แบบ B

หมุนปุมควบคุมทวนเข็มนาฬิกา เพื่อเปดกลองเก็บของ

หมุนปุมควบคุมตามเข็มนาฬิกา เพื่อปดกลองเก็บของ

กลองเก็บของดานบน (ถามีติดตั้ง)
GUID-4CCB6850-4930-4CFA-9E59-72463BE7FDBF

JVC0034X

สำหรับการเปดกลองเก็บของดานบน ใหกดปุม

กดฝาปดลง เพื่อปด

ชองเก็บของ

Condition:
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ที่ใสการด (ถามีติดตั้ง)
GUID-622AD1B8-E23B-4BED-9F71-27A9B76FC74A

JVI0018X

สอดการดเขาในที่ใสการด Ⓐ

ที่วางแกวน้ำ
GUID-4F9765C1-6833-4D1C-B56A-1C45E757AC87

ขอควรระวัง:

หลีกเล่ียงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันโดยเฉพาะ

เมื่อ วางแก วน้ำ ในที่ วางแก ว เพื่อปองกันไม ให  น้ำ

กระเด็นออกมา ถ าน้ำ ร อน อาจทำให คุณและผู 

โดยสารเปนแผลลวกพองได 

SIC4408

ดานหนา

SIC4409

ดานหลัง

ฝาปดหองบรรทุก (ถามีติดตั้ง)
GUID-066B80CA-07F9-4301-8AFD-411B0EDF13B4

คำเตือน:

. หามวางสิ่งของใดๆ ลงบนฝาป ดหองบรรทุก ไม 

ว าจะมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม สิ่งของใดๆ ที่วาง

อยู บนฝาป ดห องบรรทุกอาจส งผลให เกิดการบาด

เจ็บหรือการหยุดกะทันหันได

. ห ามทิ้งฝาป ดห องบรรทุกที่ถอดออกจากตัวยึดไว 

ในรถ

ฝาป ดห องบรรทุกทำหน าที่ปดสัมภาระที่อยู ในห องเก็บ

สัมภาระจากภายนอก

SIC4410

ในการถอดฝาปดหองบรรทุก:

1. ถอดสายยึด ① (ถามีติดตั้ง) ออกจากประตูทาย

2. ถอดฝาปดห องบรรทุกออกจากตัว ยึดฝาปดห อง

บรรทุก ②

แผงหนาปดและระบบควบคุม 2-31
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GUID-F01A2FB9-9F53-4785-BD2B-B717B1307C22

SPA1909

1. เพื่อบังแดดจากด านหนา ให เป ดแผ นบังแดดออกมา

①

2. ถอดแผ นบังแดดออกจากแท นยึดตรงกลาง แล วเลื่อน

ไปไวดานขาง ② เพื่อบังแดดจากดานขาง

GUID-4C0D2A70-C0C9-4D5D-B361-569295CE5004

ขอควรระวัง:

. หามเป ดไฟทิ้งไว เมื่อเครื่องยนต ไมได ทำงานเป น

เวลานานเพื่อปองกันแบตเตอรี่ไฟหมด

. ปดไฟเมื่อออกจากรถ

JVI0022X

ไฟเพดาน
GUID-D7DF7949-9D4C-418C-8630-20190B6A3A39

ไฟเพดาน Ⓐ มีสวิตชสามตำแหนง

เมื่อสวิตชอยูในตำแหนง ON ③ ไฟอานแผนที่จะสวางขึ้น

เมื่อสวิตช อยู ในตำแหน งกลาง ② ไฟเพดานจะสว างขึ้นเมื่อ

เปดประตู

ตัวตั้งเวลาของไฟส องสว างภายในจะเป ดไฟเพดานให สว าง

ขึ้นชวงหนึ่ง เมื่อ:

. กุญแจถูกดึงออกจากสวิตชกุญแจในขณะที่ประตูทุก

บานปดอยู (รุนที่ไมติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)
. สวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง "OFF" หรือ LOCK" (รุ นที่

ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)
. ประตูด านคนขับปลดล็อก โดยไม มีกุญแจอยู ในสวิตช 

กุญแจ (รุนที่ไมติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)

. ปลดล็อกประตูด วยปุม “UNLOCK” (บนกุญแจธรรมดา

หรือกุญแจอัจฉริยะ) หรือสวิตช คำสั่ง (รุ นท่ีติดตั้ง

ระบบกุญแจอัจฉริยะ) ในขณะที่สวิตชกุญแจอยูที่
ตำแหนง “LOCK”

. เป ดประตูด านคนขับและจากนั้นปดด วยกดสวิตช 

กุญแจไปที่ตำแหนง "LOCK" และไม ไดเสียบกุญแจ

ทิ้งเอาไวในสวิตชกุญแจ

ตัวตั้งเวลาไฟสองสวางภายในจะถูกยกเลิกการทำงานเมื่อ:

. ล็อกประตูดานคนขับ

. บิดสวิตชกุญแจไปยังตำแหนง “ON”

เมื่อสวิตช อยู ที่ตำแหน ง OFF ① ไฟเพดานจะไม ทำงานไม 

วาในกรณีใดๆ

ไฟแผนที่หนา (ถามีติดตั้ง)
GUID-92D3364C-1C4E-4259-9E5C-51C59AEE75F2

ในการเปดไฟแผนที่ Ⓑ (ถ ามีติดตั้ง) ให กดสวิตช  ② และ

ไฟจะสวางขึ้น ในการปดไฟ ใหกดปดสวิตช ①

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-17D0E014-6645-431B-B7F9-7755D0FE1873

ถ ามีประตูบานใดบานหนึ่งเป ดค างไว เป นเวลาระยะหนึ่ง

ขณะท่ีสวิตช ไฟเพดานอยู ในแนวนอน หรือ สวิตช ควบคุม

ไฟสองสว างอยู ท่ีตำแหน งกลาง ② ไฟส องสว างในห อง

โดยสารจะดับลงโดยอัตโนมัติ

แผนบังแดด ไฟสองสวางภายใน

Condition:



(67,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

บันทึก
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Condition:
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2-34 แผงหนาปดและระบบควบคุม

บันทึก

Condition:
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3 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่

GUID-C75D01DF-148E-4135-9693-1450B3DA5228

รถของคุณจะสามารถใช งานได ด วยกุญแจที่ให มากับรถ

เท านั้น กุญแจของคุณจะมีแผ นปายหมายเลขกุญแจแนบ

มาด วย กรุณาบันทึกหมายเลขกุญแจและ เก็บไวในที่

ปลอดภัยยกเว นในรถ เผื่อในกรณีที่ต องการทำกุญแจขึ้นมา

ใหม

การทำกุญแจขึ้นมาใหม จะสามารถทำได โดยการใช กุญแจ

เดิม หรือหมายเลขกุญแจเดิมที่ให มากับรถเท าน้ัน ถ าคุณ

ทำกุญแจทั้งหมดหายและไม มีกุญแจเดิม จำเป นต องใช 

หมายเลขกุญแจเพื่อทำกุญแจใหม  ถ าคุณทำกุญแจหาย

หรือต องการทำกุญแจ เพิ่ม กร ุณานำกุญแจ เดิมหรือ

หมายเลขกุญแจไปติดตอยังศูนยบริการนิสสัน

ขอควรระวัง:

หามทิ้งกุญแจไวในรถเมื่อคุณไม ไดอยูในรถ

กุญแจ
GUID-6FE055E7-6F32-42F3-8CE9-8E7C0D276615

SPA2342

แบบ A

รถยนตของคุณใชงานชุดกุญแจดังตอไปนี้:

1 กุญแจหลัก (แมพิมพ)
2 กุญแจหลัก (ธรรมดา)
3 แผนปายหมายเลขกุญแจ

JVC0019X

แบบ B
1 กุญแจหลัก
2 กุญแจหลัก (ธรรมดา)
3 แผนปายหมายเลขกุญแจ

SPA2405

แบบ C
1. กุญแจหลัก
2. แผนปายหมายเลขกุญแจ

สามารถลงทะเบียนกุญแจหลัก ท่ีมี รีโมตคอนโทรลกับ

รถยนตคันหนึ่งไดสูงสุด 5 ดอก

กุญแจ

Condition:
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กุญแจที่มีระบบปองกันการขโมยของนิส

สัน (NATS*) (ถามีติดตั้ง)
GUID-A94A3319-45E7-4AE9-86A6-9B0FA1266D53

JVC0018X

แบบ A

รถยนตของคุณใชงานชุดกุญแจดังตอไปนี้:

1 กุญแจ NATS (แมพิมพ)
2 แผนปายหมายเลขกุญแจ

JVC0020X

แบบ B
1 กุญแจ NATS
2 กุญแจ NATS (แมพิมพ)
3 แผนปายหมายเลขกุญแจ

JVI0017X

แบบ C
1 กุญแจ NATS
2 กุญแจ NATS (แมพิมพ)
3 แผนปายหมายเลขกุญแจ

JVC0063X

แบบ D
1 กุญแจ NATS
2 แผนปายหมายเลขกุญแจ

สามารถขับขี่ รถยนต ด วยการใชกุญแจ NATS ท่ีได ลง

ทะเบียนกับระบบ NATS ของรถยนต ของคุณเท านั้น รถคัน

หนึ่งจะสามารถลงทะเบียนกุญแจ NATS ได สูงสุด 5 ดอก

กุญแจใหม ต องได รับการลงทะเบียนโดยศูนย บริการนิสสัน

กอนนำไปใช กับระบบ NATS ในรถของคุณ เนื่องจากขั้น

ตอนการลงทะเบียนจำเป นต องลบหน วยความจำทั้งหมดใน

ระบบ NATS เมื่อต องลงทะเบียนกุญแจชุดใหม  ให แน ใจว า
ไดนำกุญแจ NATS ทุกชุดที่มีไปยังศูนยบริการนิสสัน

ขอควรระวัง:

หามมิ ใหกุญแจ NATS สัมผัสโดนน้ำหรือน้ำ เค็ม

เนื่องจากกุญแจจะมีอุปกรณ รับส งสัญญาณไฟฟ าอยู 

ภายใน ซึ่งจะสงผลตอการทำงานของระบบ

*: ระบบปองกันการสตารท

กุญแจอัจฉริยะ (ถามีติดตั้ง)
GUID-0DD38A46-4869-4A07-AF43-3CCE5BEF3B2C

SPA2406

แบบ A (มีเสียงเตือนภัย)

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่ 3-3

Condition:
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่

SPA2502

แบบ B (ไมมีเสียงเตือนภัย)
1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. ญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผนปายหมายเลขกุญแจ

รถของคุณจะสามารถใช งานได ด วยกุญแจอัจฉริยะท่ีลง

ทะเบียนไว ในระบบกุญแจอัจฉริยะ และระบบกันขโมยของ

นิสสัน (NATS*) ภายในรถเท านั้น รถคันหนึ่งจะสามารถใช 

งานกับกุญแจอัจฉริยะได สูงสุดถึง 4 ชุด กุญแจใหม ต องได 

รับการลงทะเบียนโดยศูนย บริการนิสสันก อนนำไปใช กับ

ระบบกุญแจอัจฉริยะ และ NATS ในรถของคุณ เนื่องจาก

ขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป นต องลบหน วยความจำทั้งหมด

ในระบบกุญแจอัจฉริยะ เมื่อต องลงทะเบียนกุญแจชุดใหม 

ให แน ใจว าได นำกุญแจอัจฉริยะทุกชุดที่มีไปยังศูนย บริการ

นิสสัน

*: ระบบปองกันการสตารท

ขอควรระวัง:

. ใหแน ใจว านำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด วย หาม

ทิ้งกุญแจอัจฉริยะไวในรถยนต

. ให แน ใจว าพกกุญแจอัจฉริยะไว กับตัวในขณะขับ

รถ กุญแจอัจฉริยะเป นอุปกรณ ที่มีความละเอียด

ออนซึ่งติดต้ังตัวส งสัญญาณเอาไว ภายใน โปรด

ให ความสนใจข อควรระวังต อไปนี้ เพื่อปองกัน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกุญแจอัจฉริยะ

— ถึงแม กุญแจอัจฉริยะจะมีคุณสมบัติกันน้ำ แต 

การทำให เป ยกก็อาจส งผลให กุญแจเสียหาย

ได ถ ากุญแจอัจฉริยะเป ยก ใหเช็ดใหแหง

สนิททันที

— หามงอ ทำตก หรือนำไปเคาะกับวัตถุอื่น

— หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว า -108C

(14 8F) แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะอาจ

ทำงานไดไมปกติ

— ห าม วาง กุญแจอัจฉริยะ ไว นาน ใน ท่ี ที่ มี

อุณหภูมิสูงเกิน 608C (1408F)

— หาม เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลงกุญแจ

อัจฉริยะ

— หามใชพวงกุญแจที่เปนแมเหล็ก

— ห ามวางกุญแจอัจฉริยะไว ใกล อุปกรณ ที่สร าง

คล่ืนแม เหล็กไฟฟ า เช น โทรทัศน  อุปกรณ 

เครื่องเสียง และเครื่องคอมพิวเตอร  หรือ

โทรศัพทมือถือ

— หามให กุญแจอัจฉริยะโดนน้ำหรือน้ำทะเล

และหามนำไปล างในเครื่องซักผ า ซ่ึงจะส ง

ผลตอการทำงานของระบบ

. ถากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสัน

แนะนำใหลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้น

ออก ซึ่งจะช วยป องกันไม ให กุญแจอัจฉริยะน้ัน

ปลดล็อกรถยนต ไดยไม ได  รับอนุญาต สำหรับ

ข อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณาติดต อศูนย 

บริการนิสสัน

กุญแจธรรมดา
GUID-2E7FA911-EC4D-48F4-8249-E55A41B5EE2D

SPA2033

เพื่อถอดกุญแจธรรมดาออกมา ปลดปุมล็อกที่ด านหลังของ

กุญแจอัจฉริยะ

เพื่อติดตั้งกุญแจธรรมดา ให เสียบเข าไปในกุญแจอัจฉริยะ

ใหแนน จนกวาปุมล็อกจะกลับมาอยูที่ตำแหนงล็อก

ใช กุญแจธรรมดา เพื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู (โปรดดูที่

“ล็อกประตู” (P.3-5))

Condition:
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GUID-6329D829-9A26-4351-A954-DCDCEF998B78

คำเตือน:

. สังเกตบริเวณรอบๆ ก อนเป ดประตูเสมอเพื่อหลีก

เลี่ยงอุบัติเหตุในเสนทางจราจร

. ห ามปลอยให เด็กหรือผู ใหญ ที่ต องได รับการดูแล

จากคนอื่นไว ในรถแต ลำพัง เนื่องจากอาจไปกด

สวิตช หรือปุมควบคุมโดยรู เทาไม ถึงการณ ซึ่ง

ทำใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงโดยไมตั้งใจ

ระบบซูเปอรล็อก (ถามีติดตั้ง)
GUID-AFBA3BDB-9E0B-427E-B8A0-660FF4EFB498

คำเตือน:

รุ นที่ใช ระบบซูเปอร ล็อก การไม ปฏิบัติตามข อควร

ระวังตอไปนี้อาจส งผลให เกิดอันตรายได  ให แน ใจ

ว าการดำเนินการใช ระบบซูเปอร ล็อกเป นไปอย าง

ปลอดภัยเสมอ

. เมื่อมีผู โดยสารอยู ในรถ ห ามล็อกประตูด วยระบบ

กุญแจรีโมท หรือระบบกุญแจอัจฉริยะ การทำ

เช นนี้ อาจสงผลใหผู โดยสาร ติดอยู ภายใน

เนื่องจากระบบซูเปอร ล็อกป องกันไม ให ประตูเป ด

จากดานในรถยนต

. ใช  งาน รีโมทคอนโทรล หรือ ปุม ล็อก ก ุญแจ

อัจฉริยะเมื่อสามารถเห็นตัวรถได ชัดเจน เพื่อ

ป องกันไม ให มีใครติดอยู ภายในรถระหว างการใช 

งานระบบซูเปอรล็อก

ล็อกประตูด วยรีโมทคอนโทรลหรือปุม “LOCK” ของกุญแจ

อัจฉริยะ หรือสวิตช คำส่ัง ซึ่งจะล็อกประตูทุกบาน

และใชงานระบบซูเปอรล็อก

หมายความว าจะไม มีประตูบานใดเป ดจากด านในเพื่อกัน

ขโมย

ใน กา ร ปลด ล็ อก ร ะบบ ปร ะต ู จ ะ ปลด ล็ อก ด  วย

รีโมทคอนโทรล หรื อ ปุม “UNLOCK ” ของ ก ุญแจ

อัจฉริยะ หรือสวิตชคำสั่ง

ระบบซูเปอร ล็อกจะไม ทำงาน เมื่อล็อกประตูด วยสวิตช ล็อก

ประตูไฟฟาหรือกุญแจธรรมดา

ในสถานการณฉุกเฉิน
GUID-8B35ECC9-0AE2-4F8F-841D-CCDA128D8269

ถ าระบบซูเปอร ล็อกทำงานเนื่องจากอุบัติเหตุบนท องถนน

หรือเหตุการณ ไม คาดฝนอื่นๆ ระหว างที่คุณโดยสารอยู ใน

รถ:

. ให สวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง “ON” ระบบซูเปอร ล็อก

จะปลดล็อก และสามารถปลดล็อกประตูทุกบานด วยส

วิตชฺล็อกประตูไฟฟา คุณสามารถเปดประตูได
. ปลดล็อกประตูด วยรีโมทคอนโทรลในกุญแจอัจฉริยะ

ระบบซูเปอร ล็อกจะปลดล็อกและคุณสามารถเป ดประตู

ได

การล็อกดวยกุญแจ
GUID-B2AC1AF0-4BE8-4D1F-BA75-47A10861C73D

SPA2770

แบบ A
GUID-8CB9E161-9B10-4650-98F7-84581649B81F

สำหรับการล็อกประตูด านคนขับหรือด านผู โดยสาร ให 

เสียบกุญแจลงในช องเสียบกุญแจที่ประตูด านคนขับหรือ

ดานผูโดยสาร แลวหมุนกุญแจไปทางดานหนารถ ①

สำหรับการล็อกประตูท าย โปรดดูที่ “การเป ดประตูท าย”

(P.3-20)

สำหรับการปลดล็อกประตูด านคนขับหรือผู โดยสาร ให หมุน

กุญแจไปทางดานหลังรถ ②

สำหรับการปลดล็อกประตูท าย โปรดดูที่ “การเป ดประตู

ทาย” (P.3-20)

แบบ B
GUID-9E8AC10A-995F-42DA-B697-BFF5D1FECBEC

สำหรับการล็อกประตู ให เสียบกุญแจลงในช องเสียบกุญแจ

ท่ีประตูด านคนขับ แล วหมุนกุญแจไปทางด านหนารถ ①

ประตูทุกบานรวมทั้งประตูทายจะล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตู ให หมุนกุญแจไปทางด านหลัง

รถ ② ประตูทุกบานรวมทั้งประตูทายจะปลดล็อก

แบบ C
GUID-1EFB0D81-BC33-4EC1-BADB-E1D55DA37E3E

สำหรับการล็อกประตูด านคนขับ ให เสียบกุญแจลงในช อง

เสียบกุญแจที่ประตูด านคนขับ แล วหมุนกุญแจไปทางด าน

หนารถ ①

สำหรับการล็อกประตูบานอื่นๆ ให ใช สวิตช ล็อกประตูไฟฟ า

(โปรดดูที่ “การล็อกด วยสวิตช ล็อกประตูไฟฟ า (ถ ามีติด

ตั้ง)” (P.3-6))

สำหรับการปลดล็อกประตูด านคนขับ ให หมุนกุญแจไปทาง

ดานหลังรถ ②

สำหรับการปลดล็อกประตูบานอื่นๆ ให ใชสวิตช ล็อกประตู

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่ 3-5

ล็อกประตู

Condition:
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3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่

ไฟฟ า (โปรดดูที่ “การล็อกด วยสวิตช ล็อกประตูไฟฟ า (ถ า
มีติดตั้ง)” (P.3-6))

การล็อกดวยปุมล็อกประตูดานใน
GUID-3F774D30-2D01-42C0-8EE4-A16F6FFE67D5

SPA2760

สำหรับการล็อกประตูหนา ใหดันปุมล็อกดานในไปยัง

ตำแหน งล็อก ① หลังจากนั้นให ป ดประตูในขณะที่ดึงมือจับ

ประตูไวอยู

สำหรับการล็อกประตูหลัง ใหดันปุมล็อกดานในไปยัง

ตำแหนงล็อก ① หลังจากนั้นใหปดประตู

ขอควรระวัง:

. เมื่อล็อกประตูโดยใช ปุมล็อกด านใน ให แนใจวา

ไมไดทิ้งกุญแจไวในรถ

. เมื่อกุญแจเสียบอยู ในสวิตช กุญแจและประตูด าน

คนขับเปดอยู ปุมล็อกดานในจะไมล็อกประตู

ในการปลดล็อก ให ดันปุมล็อกด านในไปยังตำแหน งปลด

ล็อก ②

ในขณะที่ ประตูล็อก การดึงมือ จับประตูด านคนขับจะ

เปนการปลดล็อกประตู (ถามีติดตั้ง)

รุนพวงมาลัยขวา (RHD) (ถามีติดตั้ง)
GUID-39A02749-4FBC-4279-9269-4B96872F3438

SPA2709

ในการปลดล็อกและเป ดประตู ให ดึงมือจับประตูด านใน ดัง

ภาพ

สามารถเป ดประตูได โดยใช มือจับประตูด านในขณะที่ระบบ

ซูเปอรล็อกทำงาน

การล็อกดวยสวิตชล็อกประตูไฟฟา (ถามี

ติดตั้ง)
GUID-4755E6E2-C1A5-442E-9549-6893F7A28EEB

JVP0004X

ในการล็อกประตู ให กดสวิตช ล็อกประตูไฟฟ าไปที่ตำแหน ง

ล็อก ①

ขอควรระวัง:

. เมื่อล็อกประตูโดยใช สวิตช ล็อกประตูไฟฟ า ให 

แนใจวาไมไดทิ้งกุญแจไวในรถ

. เมื่อกุญแจเสียบอยู ในสวิตช กุญแจและประตูด าน

คนขับเป ดอยู  สวิตช ล็อกประตูไฟฟ าจะไม ล็อก

ประตู

ในการปลดล็อก ใหกดสวิตชล็อกประตูไฟฟ าท่ีตำแหน ง

ปลดล็อก ②

กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ

(ถามีติดตั้ง)
GUID-81CC8667-6C46-44DB-AC1F-B02A6FA591E6

ประตูทุกบานจะล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถถึง 10

กม./ช.ม. (6 MPH) เมื่อปลดล็อกประตูระหว างขับรถ กลไก
ล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถจะไม ล็อกประตูอีกคร้ัง

นอกเสียจากวาจะกระทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

. เปดประตูบานใดบานหนึ่ง

. ใหสวิตชกุญแจอยูที่ตำแหนง “OFF”

การใชงานหรือไมใชงานกลไกล็อกประตู

อัตโนมัติตามความเร็วรถ
GUID-3FD5880A-28BA-490F-8AED-DB15C62FEF74

เพื่อใช งานหรือยกเลิกการใช งานกลไกล็อกประตู ให ทำ

ตามขั้นตอนตอไปนี้

1. บิดสวิตชกุญแจไปยังตำแหนง “ON”

2. ภายใน 20 วินาที ให กดสวิตชล็อกประตูไฟฟ าค างไว

ที่ตำแหนง “LOCK” นาน 5 วินาที

3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบตามรายการข างล าง ถา

เปลี่ยนไดสำเร็จ:

Condition:
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. สองครั้ง — ใชงาน

. ครั้งเดียว — ยกเลิกการใชงาน

กลไกปลดล็อกประตูอัตโนมัติ (ถามีติด

ตั้ง)
GUID-D527253F-FB3D-4747-9163-17A25858E9FB

ประตูทุกบานจะปลดล็อกอัตโนมัติเม่ือสวิตช กุญแจเลื่อน

จากตำแหน ง “ON” ไปที่ “OFF” (รุ นที่ ใช ระบบกุญแจ

อัจฉริยะ)

ประตูทุกบานจะปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อดึงกุญแจออกจาก

สวิตชกุญแจ (รุนที่ไมใชระบบกุญแจอัจฉริยะ)

การใชงานหรือยกเลิกการใชงานกลไกปลดล็อก

ประตูอัตโนมัติ
GUID-6A17B999-351A-4A33-AF10-5749C4E6C936

เพื่อใช งานหรือยกเลิกการใช งานกลไกปลดล็อกประตู

อัตโนมัติ ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้

1. บิดสวิตชกุญแจไปยังตำแหนง “ON”

2. ภายใน 20 วินาที กดสวิตชล็อกประตูไฟฟาคางไวที่

ตำแหนง “UNLOCK” นาน 5 วินาที

3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบตามรายการข างล าง ถา

เปลี่ยนไดสำเร็จ:

. สองครั้ง - ใชงาน

. ครั้งเดียว - ยกเลิกการใชงาน

ล็อกปองกันเด็กเปดประตูหลัง
GUID-0986FF0D-9422-4CAF-8C42-14F9F28D3042

SPA2037

ล็อกป องกันเด็กเป ดประตูหลังช วยป องกันการเป ดประตู

หลังโดยไมเจตนา โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กอยูในรถ

เมื่อปุมล็อกอยู ในตำแหน งล็อก ① ล็อกป องกันเด็กเป ด

ประตูหลังจะทำงานและจะสามารถเป ดประตูหลังได จากมือ

จับประตูภายนอกรถเทานั้น

สำหรับการปลดล็อก เลื่อนปุมไปยังตำแหนงปลดล็อก ②

GUID-AB9D9832-0C84-48F9-87D0-32D48F1DB66B

ระบบกุญแจรีโมทสามารถควบคุมประตูทุกบาน (รวมถึง
ประตูหลังด วย) โดยใช รีโมทคอนโทรล รีโมทคอนโทรล

สามารถใช งานได ภายในระยะประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต)

ห างจากตัวรถ ระยะทำงานจะขึ้นอยู กับสภาพแวดล อมโดย

รอบของตัวรถ

รถคันหนึ่งจะสามารถมี รีโมทคอนโทรลได สูงสุด 5 ตัว

สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการซื้อและใช งานรีโมทคอนโทรล

เพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการนิสสัน

รีโมทคอนโทรลจะไมทำงานภายใตสภาวะตอไปนี้:

. เมื่อรีโมทคอนโทรลกับตัวรถห างกันเกิน 1 ม. (3.3

ฟุต) โดยประมาณ
. เมื่อแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลไฟหมด
. เมื่อกุญแจยังเสียบอยูในสวิตชกุญแจ

ขอควรระวัง:

. เมื่อล็อกประตูโดยใช รีโมทคอนโทรล ให แนใจวา

ไมไดทิ้งกุญแจไวในรถ

. ห ามปล อยให รีโมทคอนโทรลสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำ

เค็ม เนื่องจากกุญแจประกอบขึ้นด วยอุปกรณ 

ไฟฟา ซึ่งจะสงผลตอการทำงานของระบบ

. หามทำรีโมทคอนโทรลหลนลงพื้น

. ห ามกระแทกรีโมทคอนโทรลเข ากับวัตถุอื่นอย าง

รุนแรง

. หามวางรีโมทคอนโทรลไว ในที่ที่มีอุณหภูมิเกิน

608C (1408F) เปนเวลานาน

. เม่ืออุณหภูมิภายนอกต่ำมาก ระบบกุญแจรีโมท

อาจทำงานไดไมปกติ

ถ ารีโมทคอนโทรลสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให 

ลบรหัส ID ของรีโมทคอนโทรลชุดนั้นออกจากระบบของ

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่ 3-7

ระบบกุญแจรีโมท (ถามีติดตั้ง)

Condition:
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3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่

รถ เพื่อป องกันการใช รีโมทคอนโทรปลดล็อกรถโดยไม ได 

รับอนุญาต สำหรับข อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณา

ติดตอศูนยบริการนิสสัน

สำหรับข อมูลที่เกี่ยวข องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่

“แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล” (P.8-16)

ใชระบบกุญแจรีโมท (ถามีติดตั้ง)
GUID-35274937-2B71-4B94-85AE-D46CD414A11E

JVP0213X

แบบ A (มีเสียงเตือนภัย)
① ปุม LOCK
② ปุม UNLOCK
③ ปุม PANIC
④ ไฟแสดงแบตเตอรี่

JVP0222X

แบบ B (ไมมีเสียงเตือนภัย)
① ปุม LOCK
② ปุม UNLOCK
③ ไฟแสดงแบตเตอรี่

การล็อกประตู
GUID-8C821C75-5882-4F5D-92B3-F5C00BF68D94

1. ดึงกุญแจออกจากสวิตชกุญแจ

2. ปดประตูทั้งหมด (รวมทั้งประตูทาย)

3. กดปุม “LOCK” ① บนรีโมทคอนโทรล

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันวาประตูไดล็อกแนนแลว

ขอควรระวัง:

หลังจากล็อกประตูโดยใช รีโมทคอนโทรล ให แน ใจว า

ประตูไดล็อกแนนแลวโดยลองดึงมือจับประตู

การปลดล็อกประต
GูUID-BA7CE6F7-D662-4681-9779-C9578A88199F

1. กดปุม “UNLOCK” ② บนรีโมทคอนโทรล

2. ประตูทุกบานรวมทั้งประตูทายจะปลดล็อก

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว นแต จะทำ

อย างหนึ่งอย างใดต อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกดปุม
“UNLOCK” ② บนรีโมทคอนโทรลระหว างท่ีประตู

ล็อก

. เปดประตูบานใดบานหนึ่ง

. เสียบกุญแจลงในสวิตชกุญแจ

เลือกโหมดปลดล็อกประตู (ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อไดรับรถมาในตอนแรก ค าของโหมดปลดล็อกประตูจะ

ตั้งอยู  ท่ีสามารถปลดล็อกประตูทุกบานด วยการกดปุม

“UNLOCK” ② สามารถเปลี่ยนโหมดปลดล็อกประตู

ไปยังโหมดเลือกปลดล็๋อกประตู ซึ่งจะปลดล็อกประตูด านผู 

โดยสารในการกดปุม “UNLOCK” ② ครั้งที่สอง

โหมดเลือกปลดล็อกประตู:

1. กดปุม “UNLOCK” ② บนรีโมทคอนโทรล

2. ประตูดานผูโดยสารปลดล็อก

3. กดปุม “UNLOCK” ② บนรีโมทคอนโทรลอีก

ครั้ง

4. ประตูทุกบานจะปลดล็อก

ในการเปลี่ยนเป นโหมดเลือกปลดล็อกประตู ให ปฏิบัติตาม

วิธีการดังตอไปนี้

กดปุม “LOCK” และ “UNLOCK” พรอมกัน

อยางนอย 5 วินาที

ปฏิบัติ ข้ันตอนเดียวกันเพื่อยกเลิกการใช งานโหมดเลือก

ปลดล็อกประตู

Condition:
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. เมื่อตั้งโหมดเลือกปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะ

กะพริบ 3 ครั้ง
. เมื่อตั้งโหมดปลดล็อกประตูทุกบาน ไฟกะพริบฉุกเฉิน

จะกะพริบครั้งหนึ่ง

การใชสัญญาณเตือนภัย (ถามีติดตั้ง)
GUID-D6763626-705A-45DA-ADCE-6C03E7A384E5

หากคุณอยู ใกล รถและรู สึกว าไม ปลอดภัย คุณอาจเป ด

สัญญาณเตือนภัยเพื่อขอความชวยเหลือไดดังนี้:

1. กดปุม “PANIC” ③ บนรีโมทคอนโทรลนาน
กวา 0.5 วินาที

2. สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นเปนเวลา 25 วินาที

3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:

. ไดดังติดตอกันเปนเวลา 25 วินาที หรือ

. เม่ือกดปุมใดๆ บนรีโมทคอนโทรล (หมายเหตุ: ควร
กดปุม PANIC นานเกิน 0.5 วินาที)

ไฟแสดงแบตเตอรี
G่UID-B0D44796-0217-4BF1-8ECA-5F0B7DE7A3C2

ไฟแสดงแบตเตอรี่ ④ (แบบ A) หรือ ③ (แบบ B) จะสว าง

ขึ้นเมื่อกดปุมใดๆ ถ าไฟไม สว าง หมายความว าแบตเตอรี่

อ อน หรือควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ สำหรับข อมูลที่เกี่ยวข องกับ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่ “แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล”

(P.8-16)

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน (ถามีติดตั้ง)
GUID-3E887246-B122-4252-A41B-AD8DFF22C927

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบขึ้น

เพื่อยืนยัน

. “LOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหนึ่งครั้ง

. “UNLOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสองครั้ง

GUID-54B03DCC-AB84-434F-ABCA-E9795B0D4D6F

SPA2406

แบบ A (มีเสียงเตือนภัย)

SPA2502

แบบ B (ไมมีเสียงเตือนภัย)
1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. ญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผนปายหมายเลขกุญแจ

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุอาจส งผลกระทบต ออุปกรณ ไฟฟ าที่ใช 

ในการแพทย  ผู ที่ใช อุปกรณ ควรสอบถามผู ผลิต

อุปกรณ ไฟฟาท่ีใช ในการแพทย ถึงผลกระทบที่

เปนไปไดกอนการใชงาน

. กุญแจอัจฉริยะจะส งคล่ืนวิทยุออก เม่ือกดปุม

คลื่นวิทยุอาจมีผลต อระบบการนำทางและการ

สื่อสารของเครื่องบิน หามใช งานกุญแจอัจฉริยะ

ขณะที่อยู บนเครื่องบิน ให แน ใจว าปุมจะไม ถูกกด

โดยไม ได  ต้ังใจ เมื่อ เก็บกุญแจไว ขณะอยู บน

เครื่องบน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถสั่งงานประตูทุกบาน (รวมท้ัง

ประตูทาย) ด วยการทำงานของฟ งก ชันรีโมทคอนโทรล
หรือ ด วยการกดสวิตชคำส่ังบนรถยนต โดยไม ต องหยิบ

กุญแจออกมาจากกระเป า สิ่งแวดล อมและ/หรือสภาพใน

การใชงานอาจจะมีผลกระทบต อการทำงานของระบบ

กุญแจอัจฉริยะ

ให แน ใจวาได อ านข อมูลต อไปนี้กอนใช งานระบบกุญแจ

อัจฉริยะ

ขอควรระวัง:

. ใหแนใจวามีกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อใชรถ

. ห ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว ในรถเมื่อคุณไม ได อยู ใน

รถ

. เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำมาก ระบบกุญแจ

อัจฉริยะอาจทำงานไดไมปกติ

กุญแจอัจฉริยะจะติดตอส่ือสารกับรถอยู ตลอดเวลาเมื่อได 

รับคลื่นวิทยุ กุญแจอัจฉริยะจะส งคลื่นวิทยุอ อนๆ สภาพ

แวดล อมอาจรบกวนการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ

ภายใตสภาพการใชงานตอไปนี้

. เมื่อใช งานใกล บริเวณที่มีการส งคลื่นวิทยุแรง เช น เสา

สงคลื่นโทรทัศน สถานีไฟฟา และสถานีวิทยุ
. เมื่อมีการใช อุปกรณ สื่อสารไร สาย เช น โทรศัพทมือ

ถือ เครื่องรับสงวิทยุ และวิทยุ CB
. เมื่อกุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับ หรือถูกหุ มด วยวัสดุที่เป น

โลหะ

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่ 3-9

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถามีติดตั้ง)

Condition:
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3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับข่ี

. เมื่อมีการใชรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุชนิดใดใน

บริเวณใกลเคียง
. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว ใกล เครื่องใช ไฟฟ า เช น

เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
. เมื่อจอดรถใกลกับมิเตอรจอดรถ

ถ าเกิดกรณีเหลานี้ให แก ไขสภาพการใช งานก อนใช กุญแจ

อัจฉริยะ หรือ ใชกุญแจธรรมดาแทน

แบตเตอรี่จะมีอายุการใช งานประมาณ 2 ป  แม ว าอายุการใช 
งานของแบตเตอรี่จะแตกต างกันตามสภาพการใช งาน ถ า

แบตเตอรี่ไฟหมด ใหเปลี่ยนใหม

สำหรับข อมูลที่เกี่ยวข องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่

“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (P.8-17)

เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู ตลอดเวลา ถ า

ท้ิงกุญแจไว ใกล อุปกรณ ท่ีสงคลื่นวิทยุแรง เช น สัญญาณ

จากโทรทัศน และเครื่องคอมพิวเตอร สวนบุคคล อายุการ

ใชงานของแบตเตอรี่จะสั้นลง

ในการสตาร ทเครื่องยนต  โปรดดูที่ “ปุมกดสวิตช กุญแจ

(รุ นที่มีกุญแจอัจฉริยะ)” (P.5-6) เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม ให 
เร็วที่สุดเทาที่จะทำได

เนื่องจากพวงมาลัยจะล็อกด วยไฟฟ า การปลดล็อกพวง

มาลัยเมื่อสวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง "LOCK" จะไม สามารถ
ทำได ถ าแบตเตอรี่ของรถยนต หมด ในกรณีนี้ จะไม สามารถ

ปลดล็อกพวงมาลัยได  ให ตรวจสอบให ดีวาแบตเตอรี่

รถยนตยังมีประจุไฟอยู

รถคันหนึ่งจะสามารถใช งานกับกุญแจอัจฉริยะ ได สูงสุดถึง

4 ชุด สำหรับข อมูล เกี่ยวกับการ ซ้ือและใช งานกุญแจ

อัจฉริยะชุดใหม กรุณาติดตอศูนยบริการนิสสัน

ขอควรระวัง:

. หามมิให กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม

เนื่องจากกุญแจจะมีอุปกรณ รับส งสัญญาณไฟฟ า

อยูภายใน ซึ่งจะสงผลตอการทำงานของระบบ

. หามทำกุญแจอัจฉริยะหลนลงพื้น

. หามกระแทกกุญแจอัจฉริยะ กับวัตถุอื่นอย าง

รุนแรง

. หามเปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจอัจฉริยะอาจเสียหายได  เม่ือ เป ยก ถ า

กุญแจอัจฉริยะเปยก ใหเช็ดใหแหงสนิททันที

. หากอุณหภูมิ อากาศภายนอกต่ำกว า -108C

(148F) แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงาน
ไดไมปกติ

. ห ามวางกุญแจอัจฉริยะในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกิน

กวา 60 C (140 F) ติดตอกันเปนเวลานาน

. หามใสกุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแมเหล็ก

. หามวางกุญแจอัจฉริยะไว ใกล อุปกรณ ที่สร าง

คลื่นแม เหล็กไฟฟ า เช น โทรทัศน  อุปกรณ เครื่อง

เสียง และเครื่องคอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือ

ถ ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให ลบ

รหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้นออกจากรถ เพื่อป องกัน

การใช กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม ได รับอนุญาต สำหรับ

ข อมูลเก่ียวกับข้ันตอนการลบ กรุณาติดต อศูนย บริการนิส

สัน

สามารถป ดการใช งานฟ งก ชันกุญแจอัจฉริยะได  สำหรับ

ข อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการทำงานกุญแจอัจฉริยะ กรุณา

ติดตอศูนยบริการนิสสัน

Condition:
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ระยะการใชงาน
GUID-7E292D86-EFD4-4E00-AF4F-BED5FFEA42FA

SPA2038

ฟ งก ชั่นต างๆ ของกุญแจอัจฉริยะสามารถใช ไดเมื่อกุญแจ

อัจฉริยะอยู ภายในระยะทำงานที่กำหนดจากตัวส งสัญญาณ

①

เมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะไฟหมดหรือมีคลื่นวิทยุที่

แรงใกล บริเวณใช งาน ระยะทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ

จะแคบลง และกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานไมถูกตอง

ระยะทำงานอยู ภายใน 80 ซม. (31.5 นิ้ว) จากสวิตช แต ละ
ตัว ①

ถ ากุญแจอัจฉริยะอยู ใกลกระจก มือจับประตู หรือกันชน

ทายมากเกินไป สวิตชอาจจะไมทำงาน

ถ ากุญแจอัจฉริยะอยู ในระยะทำงาน คนที่ ไมมีกุญแจ

อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช เพ่ือล็อก/ปลดล็อกประตู

ได

การใชงานระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-0057CA0E-D3B7-40DB-BEF7-568F9FFBFB67

SPA2408

สวิตชคำสั่งจะไมทำงานภายใต สภาวะตอไปนี้:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยูภายในรถยนต

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไมอยูในระยะทำงาน

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเปดอยูหรือปดไมแนน

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

. เมื่อสวิตชกุญแจอยูในตำแหนง "ACC" หรือ "ON"

SPA2407

. ห ามกดสวิตช คำสั่ง ท่ี มือจับประตู เมื่อถือกุญแจ

อัจฉริยะ ไว ในมือ ดัง ท่ี แสดง ในภาพ เมื่อ ก ุญแจ

อัจฉริยะอยูใกล มือจับประตูมากเกินไป ระบบกุญแจ

อัจฉริยะจะตรวจจับวากุญแจอัจฉริยะอยู ภายนอก

รถยนตไดยากขึ้น
. หลังจากล็อกประตูโดยใช สวิตช คำสั่งที่มือจับประตู ให 

แนใจวาประตูไดล็อกแนนแลวโดยลองดึงมือจับประตู
. เมื่อล็อกประตูโดยใช สวิตช คำสั่งท่ีมือจับประตู ให 

แนใจว ากุญแจอัจฉริยะอยู กับตัวคุณก อนกดสวิตช คำ

สั่งที่มือจับประตูเพื่อป องกันไม ให ลืมกุญแจอัจฉริยะไว 

ในรถ
. สวิตช คำสั่งที่ มือจับประตูจะทำงานเฉพาะเมื่อระบบ

กุญแจอัจฉริยะตรวจพบกุญแจอัจฉริยะเทานั้น
. ห ามดึงมือจับประตูก อนกดสวิตชคำสั่งท่ีมือจับ ประตู

จะปลดล็อกแต ไม เป ดออกมา ปล อยมือจับประตูครั้ง

หนึ่งกอน แลวดึงอีกครั้งเพื่อเปดประตู

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่ 3-11

Condition:
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3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับข่ี

ตำแหนงสวิตชคำสั่ง
GUID-52365DD2-3AF3-44A0-AEC6-93A083C8517A

JVP0215X

JVP0216X

เมื่อพกกุญแจอัจฉริยะไว กับตัว คุณสามารถปลดล็อกประตู

ทุกบานได โดยใช สวิตช คำสั่งที่ มือจับประตู (ด านคนขับ

หรือผู โดยสารหน า) Ⓐ หรือสวิตชคำสั่งประตูท าย Ⓑ

ภายในระยะการทำงาน

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบขึ้น

เพื่อยืนยัน

การล็อกประตู
GUID-C9BDCA89-915E-40E4-B114-FA9EA318DB8B

1. บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “OFF”

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปดวย

3. ปดประตูทุกบาน

4. กดสวิตช คำสั่งที่มือจับประตู Ⓐ (ด านคนขับหรือผู 

โดยสารดานหนา) หรือสวิตชคำสั่งประตูทาย Ⓑ

5. ประตูทุกบานและประตูทายจะล็อก

6. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหนึ่งครั้ง

7. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันวาประตูไดล็อกแนนแลว

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

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการปองกันการล็อก เพื่อปองกัน

การล็อกประตูโดยทิ้งกุญแจอัจฉริยะไวในรถโดยไมตั้งใจ

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว ในรถยนต  และล็อกประตู

โดยใช ปุมล็อกด านในด านคนขับหลังจากออกจาก

รถยนต  ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ และ

เสียงเตือนจะดังขึ้นหลังจากประตูป ด
. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว ในรถยนต  ขณะที่ประตู

ด านคนขับเป ด และล็อกประตูโดยใช สวิตช ล็อกประตู

ไฟฟ าหลังจากออกจากรถยนต  เสียงเตือนภายในจะ

ดังขึ้นหลังจากกดใช งานสวิตชล็อกประตูไฟฟ า หรือ

ปุมล็อกดานคนขับดานใน

ขอควรระวัง:

การป องกันการล็อกจะไม ทำงานภายใต สภาวะต อไป

นี้:

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไวบนแผงหนาปด

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไวภายในกลองเก็บของ

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว ภายในชองเก็บของที่

ประตู

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว ที่ หรือ ใต ส วนที่เก็บยาง

อะไหล

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะวางอยู ภายในหรือใกล วัสดุ

โลหะ

การป องกันการล็อกอาจทำงานเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู 

ภายนอกรถ แตอยูใกลกับตัวรถมากเกินไป

การปลดล็อกประต
GูUID-A1A16FFD-3BD9-44CF-9882-FBB8D087CA93

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

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปดวย

2. กดสวิตช คำลั่งที่มือจับประตู Ⓐ หรือสวิตช คำสั่งประตู

ทาย Ⓑ

3. ประตูทุกบานและประตูทายจะปลดล็อก

4. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสองครั้ง

ถ าดึงมือจับประตูขณะปลดล็อกประตู ประตูอาจจะไม ปลด

ล็อก ให ปลอยมือจับประตูกลับเขาที่ ประตูจะปลดล็อกได 

ถ าประตูไม ปลดล็อกหลังจากปล อยมือจับประตู ให กด

สวิตชที่มือจับประตูเพื่อปลดล็อกประตู

โหมดเลือกปลดล็อกประตู(ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปดวย

2. กดสวิตช คำลั่ง ท่ี มือจับประตู (ด านคนขับหรือผู 
โดยสารดานหนา) Ⓐ หรือสวิตชคำสั่งประตูทาย Ⓑ

3. ประตูบานนั้นๆ จะปลดล็อก

4. กดสวิตช คำลั่ง ท่ี มือจับประตู (ด านคนขับหรือผู 
โดยสารด านหน า) Ⓐ หรือสวิตช คำสั่งประตูท าย Ⓑ

อีกครั้งภายใน 5 วินาที

5. ประตูทุกบานจะปลดล็อก

Condition:
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เปลี่ยนโหมดปลดล็อกประตู (ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในการเปลี่ยนโหมดปลดล็อกประตูจากโหมดหนึ่งไปยังอีก

โหมด โปรดดูที่ “ใช ระบบกุญแจรีโมท (ถ ามีติดตั้ง)” (P.3-
8)

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

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว นแต จะทำ

อย างหนึ่งอย างใดต อไปน้ี ภายใน 30 วินาทีหลังจากกด

สวิตชปลดล็อกเมื่อประตูล็อกอยู

. เปดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตชกุญแจ

ถ าระหว างช วงเวลาที่กำหนด เมื่อกดปุม "UNLOCK"

บนกุญแจอัจฉริยะ ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดย

อัตโนมัติหลังชวงเวลาที่กำหนดตอมา

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-EAB42E7F-FC9B-41C3-9D25-102BDE1FB88C

เม่ือสภาวะทั้งหมดต อไปน้ีถูกพบในช วงเวลาหนึ่ง ระบบ

ประหยัดแบตเตอรี่จะตัดการจายไฟเพื่อป องกันแบตเตอรี่

ไฟหมด

. สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง "ACC" และ

. ประตูทุกบานปด และ

. เมื่อคัน เกียร อยู ที่ ตำแหน ง "P" (จอด) (ร ุ นเกียร 
อัตโนมัติ/รุนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบต อ

เนื่อง)

ไฟเตือนและเสียงเตือน
GUID-B063A4EE-5D84-441F-8EB4-01BD9EBF8926

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานที่ได รับการออกแบบมา

เพื่อลดการใช งานท่ีไม ถูกต องและช วยป องกันรถจากการ

ถูกโจรกรรม

แบบ A (รุนที่มีหนาจอแสดงขอมูลรถยนต)
GUID-99B71BFD-368B-430F-B852-2DFF473A6623

เสียงเตือนจะดังขึ้นและเตือนจะแสดงขึ้นบนหน าจอด็อทเม

ตริกซ  (บนหน าจอแสดงข อมูลรถยนต ) เมื่อตรวจพบการ

ทำงานที่ไมเหมาะสม โปรดดูที่วิธีแกไขปญหาในหนาถัดไป

สำหรับไฟเตือนและไฟแสดงที่แสดงขึ้นบนหน าจอแสดง

ข อมูลรถยนต  โปรดดูที่ “แสดงข อมูลรถยนต  (ถ ามีติดตั้ง)”

(P.2-14)

ขอควรระวัง:

เมื่อมีเสียงเตือนและไฟเตือนแสดงขึ้น ให ตรวจสอบทั้ง

ตัวรถและกุญแจอัจฉริยะ

แบบ B (รุนที่ไมมีหนาจอด็อทเมตริกซ)
GUID-FBD0794B-E277-4C07-AE0F-F6CAB9BF85FB

เสียงเตือนภายในและภายนอกรถยนต และไฟเตือนจะสวาง

ขึ้นหรือกะพริบ

โปรดดูที่วิธีแกไขปญหาในหน าถัดไปและ “ไฟเตือน/ไฟ

แสดงและเสียงเตือน” (P.2-9)

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ไฟเตือนเกียรอยูที่ตำแหนง P:

ขอควรระวัง:

เมื่อเสียงเตือนดัง หรือไฟเตือนสว างหรือกะพริบ ให 

แนใจวาตรวจสอบทั้งรถยนตและกุญแจอัจฉริยะ

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่ 3-13

Condition:
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3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับข่ี

แนวทางการแกไขปญหา
GUID-E24EB79C-8A58-4F10-B2B1-8C3006C4D176

อาการปญหา สาเหตุที่เปนไปได สิ่งที่ตองปฏิบัติ

เมื่อกดปุมสวิตชกุญแจเพื่อดับเครื่องยนต

แบบ A: ไฟเตือน SHIFT P แสดงขึ้นบน
หนาจอ และเสียงเตือนภายในดังขึ้นอยางตอ
เนื่อง 2-3 วินาที
แบบ B: ไฟเตือนเกียรอยูที่ตำแหนง P ใน
มาตรวัด และเสียงเตือนภายในดังขึ้น
ประมาณสองสามวินาที (รุนระบบควบคุมการ
เปลี่ยนเกียรแบบตอเนื่อง)

คันเกียรไมอยูที่ตำแหนง “P” (จอด) เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “P” (จอด)

เมื่อเลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง P (จอด)
(รุนเกียรควบคุมการเปลี่ยนเกียรแบบตอ
เนื่อง)

เสียงเตือนภายในจะดังอยางตอเนื่อง
สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง "ACC" หรือ
"ON"

บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “OFF”

เมื่อเปดประตูดานคนขับเพื่อออกจากรถยนต เสียงเตือนภายในจะดังอยางตอเนื่อง สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง "ACC" บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “OFF”

เมื่อปดประตูหลังจากออกจากรถยนต

แบบ A: เตือน NO KEY บนหนาจอแสดงขึ้น
เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น 3 ครั้ง และเสียง
เตือนภายในดังขึ้น 2-3 วินาที
แบบ B: ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะใน
มาตรวัดกะพริบสีเหลือง เสียงเตือนภายนอก
ดังขึ้น 3 ครั้ง และเสียงเตือนภายในดังขึ้น 2-
3 วินาที

สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง "ACC" หรือ
"ON"

บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “OFF”

แบบ A: ไฟเตือน SHIFT P แสดงขึ้นบน
หนาจอ และเสียงเตือนภายนอกดังขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
แบบ B: ไฟเตือนเกียรอยูที่ตำแหนง P ใน
มาตรวัดสวาง และเสียงเตือนภายนอกดังขึ้น
ตอเนื่อง (รุนเกียร CVT)

สวิตชกุญแจอยูที่ตำแหนง "ACC" หรือ
"OFF" และคันเกียรไมอยูที่ตำแหนง "P"
(จอด)

เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง "P" (จอด) หรือ
กดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง "OFF"

Condition:
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อาการปญหา สาเหตุที่เปนไปได สิ่งที่ตองปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตชคำสั่งหรือปุม “LOCK”
บนกุญแจอัจฉริยะเพื่อล็อกประตู

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นสองสามวินาที
และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยูในรถ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปดวย

สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง "ACC" หรือ
"ON"

บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “OFF”

ประตูบานหนึ่งปดไมสนิท ปดประตูใหแนน

เมื่อกดสวิตชคำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นสองสามวินาที
กุญแจอัจฉริยะอยูในรถ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปดวย

ประตูบานหนึ่งปดไมสนิท ปดประตูใหแนน

เมื่อกดปุมสวิตชกุญแจเพื่อสตารท
เครื่องยนต

แบบ A: ไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
แสดงขึ้นบนหนาจอ
แบบ B: ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบน
มาตรวัดกะพริบเปนสีเขียว

แบตเตอรี่เหลือนอย
เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (P.8-15))

แบบ A: ไฟเตือน NO KEY แสดงขึ้นบนหนา
จอ และเสียงเตือนภายในดังขึ้น 2-3 วินาที
แบบ B: ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบน
มาตรวัดกะพริบเปนสีเหลือง และเสียงเตือน
ภายในดังขึ้น 2-3 วินาที

กุญแจอัจฉริยะไมอยูในรถยนต นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปดวย

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่ 3-15

Condition:
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3-16 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับข่ี

การใชงานฟงกชันกุญแจรีโมท
GUID-D7DD2C27-DB02-4C14-9855-72C75BE1B433

ระยะการใชงาน
GUID-41D04F4F-F132-486C-9458-BA65FA2C405D

SPA2252

แบบ A (มีเสียงเตือนภัย)

SPA2045

แบบ B (ไมมีเสียงเตือนภัย)

ไม สามารถล็อก/ปลดล็อกทุกประตู รวมถึงประตูท ายด วย

ระบบกุญแจรีโมทได  ระยะทำงานจะขึ้นอยูกับสภาพ

แวดล อมโดยรอบของตัวรถ เพื่อให แน ใจว าใช งานปุมล็อก

และปลดล็อกได ควรอยู ห างจากประตูรถยนต ประมาณ 1

ม. (3.3 ฟุต)

ระบบกุญแจรีโมทจะไมทำงานภายใตสภาวะตอไปนี้:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไมอยูในระยะทำงาน

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

สำหรับข อมูลที่เกี่ยวข องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่

“แบตเตอรี่” (P.8-15)

การล็อกประตู
GUID-563449DF-CC39-466F-B274-BC462CD1D060

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูรวมถึงประตูท าย ไฟกะพริบ

ฉุกเฉินจะกะพริบขึ้นเพื่อยืนยัน

1. ใหสวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง “OFF” และพกกุญแจ

อัจฉริยะติดตัว

2. ปดประตูทั้งหมด (รวมทั้งประตูทาย)

3. กดปุม “LOCK” ① บนกุญแจอัจฉริยะ

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันวาประตูไดล็อกแนนแลว

ขอควรระวัง:

หลังจากล็อกประตูโดยใช กุญแจอัจฉริยะ ให แน ใจวา

ประตูไดล็อกแนนแลวโดยลองดึงมือจับประตู

การปลดล็อกประต
GูUID-FC5ACDE1-2F31-4C63-9746-BCF1A534980C

1. กดปุม “UNLOCK” ② บนกุญแจอัจฉริยะ

2. ประตูทุกบาน (รวมทั้งประตูทาย) จะปลดล็อก

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว นแต จะทำ

อย างหนึ่งอย างใดต อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกดปุม

“UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ

. เปดประตูใดก็ได หรือประตูทาย

. กดสวิตชกุญแจ

เลือกโหมดปลดล็อกประตู (ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อไดรับรถมาในตอนแรก ค าของโหมดปลดล็อกประตูจะ

ตั้งอยู  ท่ีสามารถปลดล็อกประตูทุกบานด วยการกดปุม

“UNLOCK” ② สามารถเปลี่ยนโหมดปลดล็อกประตู

ไปยังโหมดเลือกปลดล็๋อกประตู ซึ่งจะปลดล็อกประตูด านผู 

โดยสารในการกดปุม “UNLOCK” ② ครั้งที่สอง

โหมดเลือกปลดล็อกประตู:

1. กดปุม “UNLOCK” ② บนกุญแจอัจฉริยะ

2. ประตูดานผูโดยสารปลดล็อก

3. กดปุม “UNLOCK” ② บนกุญแจอัจฉริยะอีกครั้ง

4. ประตูทุกบานจะปลดล็อก

ในการเปลี่ยนเป นโหมดเลือกปลดล็อกประตู ให ปฏิบัติตาม

วิธีการดังตอไปนี้

กดปุม “LOCK” และ “UNLOCK” พรอมกัน

อยางน อย 5 วินาที ปฏิบัติขั้นตอนเดียวกันเพื่อยกเลิกการ

ใชงานโหมดเลือกปลดล็อกประตู

. เมื่อตั้งโหมดเลือกปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะ

กะพริบ 3 ครั้ง
. เมื่อตั้งโหมดปลดล็อกประตูทุกบาน ไฟกะพริบฉุกเฉิน

จะกะพริบครั้งหนึ่ง

การใชสัญญาณเตือนภัย (ถามีติดตั้ง)
GUID-76F2F34C-D427-4978-AD42-73F68D651FDF

หากคุณอยู ใกล รถและรู สึกว าไม ปลอดภัย คุณอาจเป ด

สัญญาณเตือนภัยเพื่อขอความชวยเหลือไดดังนี้:

1. กดปุม “PANIC” ③ บนกุญแจอัจฉริยะ นาน
กวา 0.5 วินาที

2. สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นเปนเวลา 25 วินาที

3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:

Condition:
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. ไดดังติดตอกันเปนเวลา 25 วินาที หรือ

. เมื่อกดปุมใดๆ บนกุญแจอัจฉริยะ (หมายเหตุ: ควรกด

ปุม PANIC นานเกิน 0.5 วินาที)

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน (ถามีติดตั้ง)
GUID-3E887246-B122-4252-A41B-AD8DFF22C927

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบขึ้น

เพื่อยืนยัน

. “LOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหนึ่งครั้ง

. “UNLOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสองครั้ง

GUID-D9223F4A-C4F7-4DF4-923C-4DF78DD063B5

รถยนต ของคุณติดตั้งเอาไว ด วยระบบรักษาความปลอดภัย

ดังตอไปนี้:

. ระบบกันขโมย

. ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)*

(* ระบบปองกันการสตารท)

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงสภาพความปลอดภัยของ

รถยนต

ระบบกันขโมย(ถามีติดต้ัง)
GUID-DD6E3CC0-5B1E-4CA5-8698-5B35C2258338

ระบบกันขโมยมีสัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือน ถ าส วนใด

สวนหนึ่งของรถยนตถูกงัดแงะ

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-073B545C-0620-45E1-B6A4-ADFF07C91CB8

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยติดตั้งอยูบนแผงหนาปด

ไฟนี้ จะทำงานเมื่อสวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง “ACC”,
“OFF” หรือ “LOCK” ซึ่งเปนปกติ

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

1. ปดหน าต างทุกบานและบิดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง

“OFF”

สามารถใชงานระบบได ถึงแมจะเปดหนาตางอยู

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวออกจากรถไปดวย

3. ให แน ใจว าฝากระโปรงหน าปด ป ดและล็อกประตูทุก

บานด วยสวิตช คำสั่งที่มือจับประตู ปุม LOCK ①

บนกุญแจอัจฉริยะ (ถ าล็อกประตูด วยปุมล็อกด านใน
ระบบจะไม ทำงาน) หรือสวิตช ล็อกประตูไฟฟ า (ถา

ล็อกประตูทุกบานด วยสวิตช ล็อกประตูไฟฟ า ระบบจะ

ไม ทำงาน ในการเป ดใช งานระบบ ใหล็อกประตูด วย

สวิตช ล็อกประตูไฟฟ าในขณะที่ประตูบานใดบานหนึ่ง

ปดอยู จากนั้นปดประตูทุกบาน

4. ยืนยันว าไฟแสดงระบบกันขโมยสว าง ไฟแสดงระบบ

กันขโมยสว างอยู ประมาณ 30 วินาที ระบบกันขโมย

พร อมใช งาน หลังจากประมาณ 30 วินาที ระบบกัน

ขโมยจะเปลี่ยนเป นใช งานโดยอัตโนมัติ ไฟแสดง

ระบบกันขโมยจะกะพริบประมาณ 1 ครั้งต อทุกๆ 3
วินาที

ถ าในระหว างช วงพร อมใช งาน 30 วินาที ประตูถูกปลด

ล็อกด วยสวิตช ที่มือจับประตู ปุม “UNLOCK” ②

บนกุญแจอัจฉริยะ สวิตช ล็อกประตูไฟฟ า หรือสวิตช

กุญแจถูกบิดไปท่ีตำแหน ง “ACC” หรือ “ON” จะไม 

สามารถเริ่มใชงานระบบได

ถึงผู ขับขี่และ/หรือผู โดยสารจะอยู ในรถ ระบบจะไม 
ทำงานเมื่อประตูทุกบานล็อก และสวิตชกุญแจอยูที่
ตำแหน ง “LOCK” บิดสวิตช กุญแจไปที่ ตำแหน ง
“ACC” หรือ “ON” เพื่อปดการทำงานของระบบ

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่ 3-17

ระบบรักษาความปลอดภัย (ถามีติดตั้ง)

Condition:
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3-18 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับข่ี

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

ระบบกันขโมยจะทำการเตือนดังตอไปนี้:

. ไฟกะพริบฉุกเฉินกะพริบ และแตรจะดังเป นจังหวะนาน

ประมาณ 30 วินาที
. การเตือนอัตโนมัติจะหยุดลงหลังจากเวลาผ านไป

ประมาณ 30 วินาที อย างไรก็ตาม การเตือนจะเกิดขึ้น

อีกครั้ง ถาเกิดการงัดแงะรถยนตขึ้นอีก

สัญญาณกันขโมยจะทำงานโดย:

. การใชงานประตูโดยไมใชระบบกุญแจอัจฉริยะ

. เปดฝากระโปรงหนา

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

. การเตือนจะหยุดลงเมื่อปลดล็อกประตูด วยสวิตช คำสั่ง

ท่ี ประตู หรือ ปุม “UNLOCK” ② บนกุญแจ

อัจฉริยะ
. การเตือนจะหยุดลงเมื่อบิดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง

“ACC” หรือ “ON”
ถาระบบไม ทำงานดังที่อธิบายไว ข างต น ให นำรถเข า
รับการตรวจสอบที่ศูนยบริการนิสสัน

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)
GUID-146D5E08-481D-4F27-9160-54A5B46F3FD6

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS) จะไม ให  เครื่องยนต 
สตารทติด ถาไมใชกุญแจ NATS ที่ลงทะเบียนแลว

ถ าเครื่องยนต สตาร ทไม ติด แม ว าจะใช กุญแจ NATS ท่ีลง

ทะเบียนแล ว ปญหาอาจเกิดจากการรบกวนที่มีสาเหตุมา

จาก:

. กุญแจ NATS ดอกอื่น

. เครื่องเก็บคาผานทางอัตโนมัติ

. เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ

. อุปกรณชนิดอื่นที่สงสัญญาณแบบเดียวกัน

สตารทเครื่องยนตตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. นำสิ่งที่อาจรบกวนการทำงานใหหางจากกุญแจ NATS

2. ใหสวิตชกุญแจอยู  ในตำแหน ง "ON" เป น เวลา

ประมาณ 5 วินาที

3. บิดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง "OFF" หรือ "LOCK"
แลวรอเปนเวลาประมาณ 10 วินาที

4. ปฎิบัติขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

5. สตารทเครื่องยนต

6. ทำขั้นตอนขางต นซ้ำจนกว าจะไม มีการรบกวนที่อาจ

เปนไปไดอีก

ถ าขั้นตอนนี้ทำให เครื่องยนต สตาร ทติดได  นิสสันแนะนำให 

วางกุญแจ NATS ท่ีลงทะเบียนแล วแยกจากอุปกรณ อ่ืนๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

การเตือน FCC:

การเปลี่ยนหรือการดัดแปลงที่ไมไดรับการยอมรับจาก
ผู มีส วนเกี่ยวข อง อาจทำให ไม สามารถใช งานอุปกรณ 
นี้ได

รายละเอียดของอุปกรณ  น้ีอยู ในบทที่ 15 ของข อ
กำหนด FCC การทำงานอยู ภายใต เงื่อนไขสองข อต อ
ไปนี้; (1) อุปกรณ นี้ต องไม ก อให เกิดสัญญาณรบกวน
ที่เป นอันตราย และ (2) อุปกรณ นี้ต องรับสัญญาณรบ
กวนอ่ืนๆ รวมถึงสัญญาณที่อาจรบกวนการทำงาน
ของอุปกรณ

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-8BD5CF73-A6DC-4C4B-B5A1-B87AA750F0BA

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยอยู ที่แผงหน าป ด ซึ่งทำหน าที่แสดง

สถานะของ NATS

ไฟจะทำงานเมื่อสวิตชกุญแจอยู  ท่ีตำแหน ง “LOCK”,

“OFF” หรือ “ACC” ไฟนิรภัยจะแสดงว าระบบนิรภัยในรถ

กำลังทำงานอยู

ถ า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟแสดงระบบกันขโมยจะสว าง

คางอยู เมื่อสวิตชกุญแจอยูในตำแหนง "ON"

ถาไฟนิรภัยสวางค างไวและ/หรือเครื่องยนต สตาร ท
ไม ติด กรุณาติดต อศูนย บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ
และซ อมแซม NATS โดยเร็วที่สุด ใหแน ใจว าได นำ
กุญแจ NATS ทุกชุดที่มีไปยังศูนย บริการนิสสันเพื่อ
รับบริการ

สำหรับรุนพวงมาลัยขวา (RHD) (สำหรับยุโรป):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ า NATS ทำงานผิดปกติ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะสว าง

เมื่อสวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง "ON" อย างไรก็ตาม ถ าไฟ

แสดงระบบกันขโมยดับลงหลังจากผานไป 15 นาที คุณ

สามารถสตาร ทรถได ครั้งหนึ่ง ติดต อศูนย บริการนิสสัน เพื่อ

ตรวจสอบและซอมแซม NATS โดยเร็วที่สุด

Condition:
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GUID-D4BB903A-595E-4205-89D2-80046242DCF1

คำเตือน:

. ฝากระโปรงหน าต องปดสนิทและล็อกแน นก อน

ขับรถ ไม เช นนั้น ฝากระโปรงหน าจะเป ดปลิวออก

ไปและทำใหเกิดอุบัติเหตุ

. ห ามเป ดฝากระโปรงหน า ถ ามีไอหรือควันออกมา

จากหองเครื่องยนตเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การเปดฝากระโปรงหนา
GUID-A821C2A5-AC80-4D40-AE09-B346B03AEE55

JVP0217X

1. ดันคันปลดล็อกฝากระโปรงหน า ① ท่ีอยู ใต แผงหน า

ปดจนกระทั่งฝากระโปรงหนาเดงขึ้น

2. จับกานดึง ② ท่ีอยู ระหว างฝากระโปรงและฝาครอบ

แลวใชนิ้วดันไปขางหนา

3. ยกฝากระโปรงหนาขึ้น ③

4. ถอดก านรองฝากระโปรงหน า ④ แล วเสียบเข าไปใน

ชอง ⑤

ให จับส วนที่มีฉนวนหุ ม Ⓐ เมื่อถอดหรือวางก านรองฝาก
ระโปรงหน า หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับส วนที่เป นโลหะ เพราะ
โลหะอาจมีความรอนหลังจากเพิ่งดับเครื่องยนต

การปดฝากระโปรงหนา
GUID-69669184-677B-4A17-B774-7453B385BA17

1. ระหว างที่เกี่ยวฝากระโปรงเอาไว  ให เลื่อนก านรองฝาก

ระโปรงกลับไปสูตำแหนงดั้งเดิม

2. ค อยๆ เลื่อนฝากระโปรงหน าลงให อยู ที่ประมาณ 20

ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 นิ้ว) เหนือล็อกฝากระโปรง จาก
นั้นปลอยลง

3. ใหแนใจวาล็อกสนิทแลว

ขอควรระวัง:

กอนป ดฝากระโปรงหน าลง ให แนใจว าได ปล อยก าน

รองฝากระโปรงหน าและเก็บเข าที่ ไม เช นนั้น ก านรอง

ฝากระโปรงหนาจะเสียหายได

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่ 3-19

ฝากระโปรงหนา

Condition:
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3-20 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับข่ี

GUID-6A83F9E6-259C-43C5-AA6D-8878430DF2EC

คำเตือน:

ให แน ใจว าได ป ดประตูท ายสนิทแล วเพื่อป องกันประตู

ท ายเป ดออกในขณะขับขี่ ห ามขับรถในขณะที่ประตู

ท ายยังเป ดอยู  อาจทำให กาซไอเสียอันตรายลอย

เขาไปในรถยนต

การเปดประตูทาย
GUID-32D7AA56-6179-4ABB-8C1A-64CD06C78A19

JVP0218X

สำหรับรุนที่มีรูเสียบกุญแจ
GUID-5E18437A-B939-4C0B-99B0-C898389CCA35

สามารถเป ดประตูท ายได โดยดึงมือจับเป ดประตูท าย และ

ดึงประตูทายขึ้น

ในการปดประตูทาย ใหดึงลงมาจนกระทั่งประตูล็อกสนิท

สำหรับรุนที่ไมมีรูเสียบกุญแจ
GUID-06F5CF44-0625-43B9-AD2C-822A6C4BCE36

ในการเป ดประตูท าย ให ปลดล็อกด วยหนึ่งในวิธีการดังต อ

ไปนี้ จากนั้นจึงดึงมือจับ

. กดสวิตช คำสั่งประตูท าย (ถามีติดตั้ง) (โปรดดูที่

“ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถามีติดตั้ง)” (P.3-9))

. กดปุม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ (ถ ามีติดตั้ง)

(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ ามีติดตั้ง)” (P.3-

9))
. กดปุม “UNLOCK” บนรีโมทคอนโทรล (ถ ามีติดตั้ง)

(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจรีโมท (ถามีติดตั้ง)” (P.3-7))
. กดสวิตชล็อกประตูไฟฟาที่ตำแหน ง “UNLOCK”

ล็อกดวยกุญแจ (สำหรับรุนที่มีรูเสียบกุญแจ)
GUID-672D3D43-B688-42DA-9C02-B11CA1D98469

JVP0219X

ในการล็อกประตูท าย ให ดึงลงมาให แน น เสียบกุญแจ

เข าไปในรูเสียบกุญแจ และบิดกุญแจตามเข็มนาฬิกา ①

ในการปลดล็อกประตูทาย ใหบิดกุญแจทวนเข็มนาฬิกา ②

GUID-4B0AFB4B-0985-4DC1-BD05-BDC00CD06FAB

คำเตือน:

. น้ำมันเชื้อเพลิงจะติดไฟได ง ายมากและจะระเบิด

ได ภายใต สภาพบางอย าง คุณอาจได รับบาดเจ็บ

ร ายแรงหรือเปนแผลไหม พอง ถ าใช งานหรือ

จัดการกับ น้ำมัน เบนซินอย างไม ถูกตอง ดับ

เครื่องยนต และห ามสูบบุหรี่หรือปล อยให มีเปลว

ไฟหรือประกายไฟใกล กับตัวรถเมื่อเติมน้ำมันเชื้อ

เพลิงทุกครั้ง

. น้ำมันเช้ือเพลิงอาจอยู ภายใต แรงดัน หมุนฝาถัง

ไปครึ่งรอบแล วรอจนกระทั่งเสียง "ฟู" หยุดลง

เพื่อป องกันไม ใหน้ำมันเชื้อเพลิงพุ งออกมาและ

ทำใหไดรับบาดเจ็บ จากนั้นจึงเปดฝาออก

. ให ใชแต ฝาป ดชองเติมเชื้อเพลิงแท ของนิสสัน

เมื่อต องเปลี่ยน เนื่องจากจะมีวาล วนิรภัยอยู ในตัว

เพื่อให ระบายน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบควบคุม

การปล อยไอเสียทำงานได อย างถูกต อง ฝาถังที่

ไม ถูกต องจะทำให ระบบทำงานผิดพลาดร ายแรง

และอาจทำใหเกิดอันตรายได

การเปดฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-3675D41F-3B6C-4AC9-9397-9C389B668864

SPA2336

ประตูทาย ฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition:
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ในการเป ดฝาป ดช องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให ดึงคันปลดล็อก

ฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ฝาถังชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-2FB9F2E2-6253-4DF8-84F2-14190A983A66

SPA1755

ฝาถังชองเติมน้ำมันเช้ือเพลิงเป นแบบเกลียวล็อก หมุนฝา

ถังช องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทวนเข็มนาฬิกา ① เพื่อเป ดออก

หมุนฝาถังตามเข็มนาฬิกา ② จนกระทั่งได ยินเสียงเกลียว

คลิกมากกวาสองครั้งหลังจากเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ขอควรระวัง:

ถาน้ำมันเชื้อเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให ลางออก

ดวยน้ำเพื่อไมใหสีรถเสียหาย

GUID-5453F0B8-D410-4CA7-A949-FBD86D8DB593

คำเตือน:

ห ามปรับพวงมาลัยขณะขับขี่เพื่อให คนขับมีสมาธิเต็ม

ที่ในการบังคับควบคุมรถ

SPA2771

ระหว างที่กดคันล็อกลง ① ให ปรับพวงมาลัยขึ้นหรือลง ②

จนกระทั่งไดตำแหนงที่ตองการ

ดึงคันล็อกขึ้น ③ อยางมั่นคง เพื่อล็อกพวงมาลัยใหเขาที่

GUID-CC006B90-F29E-4A57-9A94-D1C309CD2F7B

คำเตือน:

ปรับตำแหน งของกระจกทั้งหมดก อนขับรถ หามปรับ

กระจกขณะขับขี่ เพ่ือให คนขับมีสมาธิเต็มที่ในการ

บังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
GUID-A6AD716F-8008-4764-93F0-5619D7099387

SPA2447

ในขณะที่จับกระจกมองหลัง ปรับมุมของกระจกจนกระทั่ง

ไดตำแหนงที่ตองการ

ระบบปองกันแสงจาแบบปรับตั้งดวยตัวเอง
GUID-3C508B7E-1DBA-4BE6-B936-29E1D58CEA26

SPA2143

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่ 3-21

วงพวงมาลัย กระจกตางๆ

Condition:
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3-22 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับข่ี

ดึงคันปรับ ① (ถ ามีติดตั้ง) เมื่อแสงไฟหน าของรถที่ขับ
ตามมาข างหลังส องรบกวนสายตาขณะขับรถในเวลากลาง

คืน

ดันคันปรับ ② (ถามีติดตั้ง) ในเวลากลางวันเพื่อให มอง
ดานหลังไดอยางชัดเจน

ระบบปองกันแสงจาแบบอัตโนมัติ
GUID-C2491CD0-1072-42DF-8816-F2E161FB7846

SPA2162

กระจกมองหลังได รับการออกแบบให สามารถเปลี่ยนแปลง

ลักษณะการสะท อนตามความสว างของไฟหน าของรถที่ขับ

ตามหลังมาโดยอัตโนมัติ

ระบบปองกันแสงจ าจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อบิดสวิตช

กุญแจไปที่ตำแหนง “ON”

เมื่อเป ดใช งานระบบ ไฟแสดง Ⓑ จะสว างขึ้น และแสง

สว างเกินไปจากไฟหน าของรถที่ขับตามมาด านหลังจะลด

ลง

กดปุม POWER ON/OFF Ⓐ 3 วินาที เพื่อให การทำงาน

ของกระจกมองหลังทำงานเป นปกติ และไฟแสดงจะดับลง

กดปุม POWER ON/OFF อีกครั้งเป นเวลา 3 วินาที เพื่อ

เปดใชงานระบบ

เมื่อคันเกียร ถูกเล่ือนไปท่ีตำแหน ง “R” (ถอยหลัง) หน า
จอมองหลังจะแสดงมุมมองดานหลังของรถยนต

หามหอยวัตถุใดๆ หรือใช งานน้ำยาเช็ดกระจกกับ
กระจก การทำ เช น น้ันอาจ เป นการความไวของ
เซ็นเซอร Ⓒ สงผลใหการทำงานผิดพลาด

กระจกมองขาง
GUID-625A0D4E-FA57-4CAC-8F6D-38AF00300F0E

คำเตือน:

. หามจับกระจกมองข างขณะกำลังปรับกระจก

เนื่องจากอาจจะหนีบนิ้วของคุณ หรือ ทำให 

กระจกเสียหายได

. หามขับรถในขณะที่กระจกมองข างยังพับอยู 

เน่ืองจาก เป นการลดทัศนวิสัยและทำให  เกิด

อุบัติเหตุได

. วัตถุที่ เห็นในกระจกมองข าง อาจจะดูใกล กว า

ความจริง (ถามีติดตั้ง)

. ขนาดและระยะห างของภาพในกระจกมองข างจะ

ไมตรงกับความเปนจริง

การปรับตั้ง
GUID-C1653C3F-5237-471E-9FD6-F9612DE845AF

ชนิดของรีโมทคอนโทรล (ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA2214

รีโมทคอนโทรลควบคุมกระจกมองข างจะทำงานเมื่อสวิตช 

กุญแจอยูในตำแหนง "ACC" หรือ "ON"

1. เลื่อนสวิตชเพื่อเลือกกระจกขวา ① หรือ ซาย ②

2. ปรับกระจกแต ละข างจนกระทั่งไดตำแหน งที่ต องการ

③

ชนิดคันปรับควบคุม (ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA2772

ปรับมุมกระจกด วยคันปรับด านในจนกระทั่งได ตำแหน งที่

ตองการ

Condition:
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ชนิดควบคุมดวยตัวเอง (ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA2140

กดท่ีพื้นผิวกระจกโดยตรงเพื่อปรับตั้งให ได ตำแหน งที่

ตองการ

ไลฝา (ถามีติดตั้ง)
GUID-E4A8ACF7-4C55-4E22-B906-BBA0A2AE3424

กระจกมองขางจะรอนเมื่อสวิตชไลฝ ากระจกหลังทำงาน

การพับกระจก
GUID-D0F896F0-4951-497B-9936-967BD9B589D1

ชนิดของรีโมทคอนโทรล (ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA1732A

รีโมทคอนโทรลควบคุมกระจกมองข างจะทำงานเมื่อสวิตช 

กุญแจอยูในตำแหนง "ACC" หรือ "ON"

กระจกมองข างจะพับโดยอัตโนมัติเมื่อกดสวิตช กระจกมอง

ข างไปยังตำแหน ง "CLOSE" ① สำหรับการเป ดออกให กด

สวิตชไปที่ตำแหนง "OPEN" ②

ขอควรระวัง:

. การกดสวิตชให กระจกมองข างพับ/ เป ดออก

อยางตอเนื่องจะทำใหสวิตช หยุดทำงาน

. อย าสัมผัสกระจกขณะเคลื่อนไหว มือของคุณ

อาจถูกหนีบ และกระจกอาจทำงานผิดปกติ

. หามขับรถโดยพับกระจกไว  คุณจะไม สามารถ

เห็นสวนหลังของรถได

. ถาใช มือพับหรือเปดกระจก อาจส งผลให กระจก

เคล่ือนไปข างหน าหรือถอยหลังระหว างการขับข่ี

ถ าใช มือพับหรือเป ดกระจก ให แน ใจว าได ปรับตั้ง

กระจกอีกครั้งดวยไฟฟากอนทำการขับขี่

ฟงกชันล็อกประตูอัตโนมัติพรอมด วยอินเตอรล็อก
(ถามีติดตั้ง):

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

JVC0025X

กระจกมองข างจะพับลงโดยอัตโนมัติด วยการล็อกประตู

ระบบอินเตอร ล็อก ฟ งก ชั่นนี้สามารถใช งานขณะที่สวิตช อยู 

ในตำแหนง “AUTO” ②

. กระจกมองข างจะพับลงโดยอัตโนมัติเมื่อประตูถูกล็อก

ดวยสวิตชที่มือจับประตูหรือระบบกุญแจรีโมท
. กระจกมองขางจะเปดขึ้นเมื่อสวิตชกุญแจอยูใน

ตำแหนง "ACC" หรือ "ON"

ขอควรระวัง:

เมื่อพับ/เป ดกระจกมองข างด วยตัวเอง อาจทำให 

กระจกมองข างพับ/เป ดขึ้นโดยไม คาดคิด ให แน ใจว า

ได พับ/เป ดกระจกมองข างด วยการทำงานของระบบ
ไฟฟาหลังจากการพับ/เปดดวยตัวเอง

คำเตือน:

. เมื่อพับลงหรือเป ดกระจกมองข างขึ้นด วยตัวเอง

สามารถเริ่มการทำงานกระจกมองข างดวยการ

บิดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง "ACC" หรือ "ON"

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่ 3-23

Condition:
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3-24 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับข่ี

โดยขึ้นอยูกับตำแหนงของสวิตช

. เมื่อ กระจก มอง ข างพับ ลง หรือ เปดขึ้น โดย

อัตโนมัติ โดยท่ีสวิตช อยู  ท่ีตำแหน ง "AUTO"

กระจกจะสามารถเป ดขึ้นมากกว าเดิมด วยการบิด

สวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง "ACC" หรือ "ON"

ในการกลับสูตำแหน งดั้งเดิม ให พับกระจกมอง

ขางลงครั้งหนึ่ง

รีโมทคอนโทรลควบคุมกระจกมองข างจะทำงานเมื่อสวิตช 

กุญแจอยูในตำแหนง "ACC" หรือ "ON"

กระจกมองข างจะพับโดยอัตโนมัติเมื่อกดสวิตช กระจกมอง

ข างไปยังตำแหน ง "CLOSE" ① สำหรับการเป ดออกให กด

สวิตชไปที่ตำแหนง "AUTO" ②

ขอควรระวัง:

การกดสวิตช ให กระจกมองข างพับ/เป ดออกอย างต อ

เนื่องจะทำใหสวิตชหยุดทำงาน

ชนิดควบคุมดวยตัวเอง (ถามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA1829

พับกระจกมองขางลงโดยดันไปดานหลังของตัวรถ

กระจกแตงหนาหลังแผนบังแดด (ถามีติด

ตั้ง)
GUID-62040C13-0F31-404E-9043-A41CBF49FFF6

SPA2192

เพื่อเป ดกระจกแต งหน า ดึงแผ นบังแดดลงมา แล วดึงฝาป ด

กระจกขึ้น

GUID-1270336B-7D0F-482D-859E-9FC9C15EC04A

คำเตือน:

. หามขับข่ีรถยนต ในขณะท่ียังเข าเบรกมือไว อยู 

เนื่องจากเบรกจะมีความร อนสูงและทำงานผิด

ปกติ และอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได 

. ห ามปล อยเบรกมือขณะที่คนขับอยู นอกรถ ถ ารถ

ไหล จะไม สามารถเหยียบแป นเบรกและจะทำให 

เกิดอุบัติเหตุได

. ห ามใช เกียร แทนเบรกมือ เมื่อจอดรถ ให แน ใจว า

เขาเบรกมือแนนแลว

. ห ามปลอยให เด็กหรือผู ใหญ ที่ต องได รับการดูแล

จากคนอื่นไว ในรถแต ลำพัง เนื่องจากอาจไป

ปล อยเบรกมือโดยรู เท าไม ถึงการณ อาจทำให เกิด

อุบัติเหตุรายแรงโดยไมตั้งใจ

แบบกานดึง
GUID-F0E891C5-0B89-484F-9430-FA8C83F6C86F

SPA2110

เพื่อใชงานเบรกมือ ใหดึงกานเบรกมือขึ้น ①

เพื่อปล อยเบรกมือ เหยียบแป นเบรกค างไว อยางมั่นคง ดึง

ก านเบรกมือขึ้นเล็กน อย แล วกดปุม ② และเลื่อนก านเบรก

มือลงใหสุด ③

เบรกมือ

Condition:
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กอนขับรถ ใหแนใจวาไฟเตือนเบรกดับลงแลว

การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับขี่ 3-25

Condition:
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3-26 การตรวจสอบและการปรับตั้งกอนการขับข่ี

บันทึก

Condition:
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4 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย .................................................... 4-2
ชองลม .................................................................................. 4-2

ชองแอรดานขาง ................................................................. 4-2
ชองลมกลาง ...................................................................... 4-2

เครื่องปรับอากาศแบบปรับดวยตัวเอง (ถามีติดตั้ง) ........................... 4-3
ขอแนะนำในการใชงาน (สำหรับเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ) ......... 4-3
เครื่องปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได ..................................... 4-4
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ .................................................... 4-6
การซอมบำรุงระบบปรับอากาศ ............................................... 4-7

ระบบเครื่องเสียง (ถามีติดตั้ง) ..................................................... 4-8
ขอควรระวังในการใชระบบเครื่องเสียง .................................... 4-8
เสาอากาศ (ถามีติดตั้ง) .................................................... 4-16
วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเลน CD (แบบ A) .............................. 4-17
วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเลน CD (แบบ B) .............................. 4-21
สวิตชบนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง (ถามีติดตั้ง) ....... 4-27
การดูแลรักษาและทำความสะอาด CD/USB .......................... 4-27

โทรศัพทในรถยนตหรือวิทยุ CB ................................................ 4-28

Condition:
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4-2 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

GUID-7AE370BF-999D-4876-9D22-6D4228886738

คำเตือน:

. ไม ควรปรับปุมควบคุมระบบปรับอากาศ หรือระบบ

เครื่องเสียงขณะขับรถ เพื่อให มีสมาธิเต็มที่ใน

การควบคุมรถ

. ถาพบว ามีสิ่งแปลกปลอมเข ามาในอุปกรณ ระบบ

มีน้ำเข าระบบหรือมีควันหรือไอออกมาจากระบบ

หรือพบการทำงานที่ผิดปกติใด ๆ ให หยุดการใช 

ระบบนั้นทันที และติดต อศูนยบริการนิสสันที่ใกล 

ที่สุด หากไม ใส ใจกับสภาพที่กล าวมาอาจทำให 

เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม หรือไฟช็อตได

. ห ามถอดประกอบหรือดัดแปลงระบบ หากทำเช น

น้ัน อาจทำให เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม  หรือไฟช็อต

ได

ขอควรระวัง:

ห ามใช งานระบบเมื่อเครื่องยนต ไม ได ทำงานเป นเวลา

นาน เพื่อปองกันแบตเตอรี่ไฟหมด

GUID-ED511BD4-6EFF-4D1A-B12F-A6879FABC44D

ชองแอรดานขาง
GUID-7F24F3B8-1DC0-4F9A-88D8-6D77502FF95D

SAA3126

ปรับทิศทางของชองลมโดยเปด ปด หรือ หมุน

ชองลมดานขางสามารถใชเปนที่ไลฝาดานขางได

ชองลมกลาง
GUID-9331AEAD-EC42-4D11-9218-662CB099EF5E

แบบสี่เหลี่ยม
GUID-35BC0F02-E5F4-4C20-B043-41D9DFB4AD28

JVH0018X

เป ด/ปดชองแอร โดยเลื่อนปุมควบคุม ① ไปด านใดด าน

หนึ่ง

: สัญลักษณนี้แสดงวาชองลมปด การเลื่อนปุม
ควบคุมดานขางไปทางดานนี้จะเปนการปด
ชองลม

: สัญลักษณนี้แสดงวาชองลมเปด การเลื่อนปุม
ควบคุมดานขางไปทางดานนี้จะเปนการเปด
ชองลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช องลมโดยเลื่อนปุม

ตรงกลาง ② (ขึ้น/ลง ซ าย/ขวา) จนกระทั่งไดตำแหน งที่

ตองการ

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย ชองลม

Condition:
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แบบกลม
GUID-8676C787-D331-4BCD-B930-CCCED884CE0E

SAA3126

ปรับทิศทางของชองลมโดยเปด ปด หรือ หมุน

GUID-32171670-7746-42F3-A876-35BA3870933B

คำเตือน:

. ระบบปรับอากาศจะทำงานเฉพาะเมื่อเครื่องยนต 

ทำงานเทานั้น

. ห ามปลอยให เด็กหรือผู ใหญ ที่ต องได รับการดูแล

จากคนอื่นไว ในรถแต ลำพัง ไม ควรปล อยสัตว

เลี้ยงไว ในรถตามลำพังเช นกัน เนื่องจากอาจไป

กดสวิตช หรือปุมควบคุมโดยรู เท าไม ถึงการณ  ซึ่ง

ทำให เกิดอุบัติเหตุร ายแรงและได รับบาดเจ็บโดย

ไม ตั้งใจ ในวันที่อากาศร อนและมีแสงแดดจัด

อุณหภูมิในรถที่ไม มีการระบายอากาศจะสูง จน

อาจเกิดอันตรายรายแรงกับคนหรือสัตวได

. หามใชโหมดหมุนเวียนอากาศเป นระยะเวลานาน

เนื่องจากจะทำให อากาศภายในรถไม บริสุทธิ์ และ

ทำใหกระจกเปนฝา

. ไม ควรปรับปุมควบคุมระบบปรับอากาศขณะขับขี่

เพื่อใหคนขับมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ระบบปรับอากาศจะทำงาน เมื่อเครื่องยนต ทำงาน พัดลมจะ

ทำงานได  ถ าสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง “ON” ถึงแม ว าจะ

ดับเครื่องยนตไปแลว

ขอแนะนำในการใชงาน (สำหรับเครื่อง

ปรับอากาศอัตโนมัติ)
GUID-D0A8C178-DC0D-4568-983C-AEE197F69A10

JVH0349X

JVH0549X

รุนพวงมาลัยซาย (LHD)*

เมื่ออุณหภูมิน้ำหล อเย็นเครื่องยนต  และอุณหภูมิอากาศ

ภายนอกต่ำ ชองลมที่เท าอาจไม มีการจ ายลมออกมา ซึ่ง

ไมใช การทำงานผิดปกติ หลังจากอุณหภูมิน้ำหล อเย็นสูง

ขึ้น ชองลมที่เทาจะจายลมออกมาตามปกติ

เซ็นเซอร  Ⓐ และ Ⓑ ซึ่งอยู บนแผงหน าปดจะช วยรักษา

ระดับอุณหภูมิให คงท่ี ห ามวางส่ิงของใด ๆ ก็ตามบนหรือ

รอบ ๆ เซ็นเซอรนี้

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-3

เครื่องปรับอากาศแบบปรับดวยตัวเอง
(ถามีติดตั้ง)

Condition:



(98,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

4-4 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

*: รูปนี้ใช กับรุ นพวงมาลัยซ าย (LHD) สำหรับรุ นพวงมาลัย
ขวา (RHD) ตำแหนงจะอยูตรงขาม

เครื่องปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได
GUID-87DCBB8E-C762-4125-8CCF-6F24851A7047

JVH0545X

1. สวิตชไล ฝากระจกหลัง (ถามีติดตั้ง) (โปรดดูที่
“สวิตชไลฝา (ถามีติดตั้ง)” (P.2-26))

2. ปุมหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”

3. ปุม “A/C” (เครื่องปรับอากาศ) (ถามีติดตั้ง)
4. ปุมหมุนควบคุมทิศทางลม
5. ปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิ
6. ตัวปรับการไหลเวียนอากาศ (การหมุนเวียนอากาศ

ภายนอก “ ” /การหมุนเวียนอากาศภายใน
“ ”)

เพื่อปดเครื่องปรับอากาศ ให บิดปุมหมุนควบคุมความเร็ว

พัดลม “ ” ไปที่ตำแหนง “OFF” (0)

การควบคุม
GUID-350631D1-842B-4058-A57A-CF9C03EE21DB

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

เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ตำแหน ง “ ”

อากาศจากภายนอกจะไหลเวียนเขามาในรถยนต

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

เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ตำแหน ง “ ”

อากาศจะไหลเวียนอยูภายในรถยนต

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

หมุนปุมควบคุมทิศทางลม เพื่อเปลี่ยนชองที่ลมออก

— ลมออกจากชองลมตรงกลางและดานข าง

— ลมออกที่ชองกลาง ดานขาง และที่เทา

— ลมออกจากชองลมที่เทาเปนสวนใหญ

— ลมออกจากชองลมไลฝาและที่เทา

— ลมออกจากชองลมไลฝาเปนสวนใหญ

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

หมุนปุมควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็มนาฬิกา

เพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมุนปุมควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็มนาฬิกา

เพื่อลดความเร็วพัดลม

Condition:



(99,1)
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การควบคุมอุณหภูมิ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต องการ หมุนปุม

ให อยู ระหว างจุดกลาง และตำแหน งทางขวาเพื่อให รอน

หมุนปุมให อยู ระหว างจุดกลาง และตำแหน งทางซ ายเพื่อ

ใหเย็น

การทำงานของเครื่องทำความรอน
GUID-C1FA73F7-91C1-457B-9DDF-C2A78509BAE2

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

โหมดนี้ใชเพื่อเปดลมรอนลงสูช องลมที่เทา

1. เล่ือนตัวปรับการ ไหล เวียนอากาศไปที่ ตำแหน ง

“ ” สำหรับการทำความรอนธรรมดา

2. หมุนปุมหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหนง “ ”

3. หมุนปุมหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง

ตำแหนงที่ตองการ

4. หมุนปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน งที่ต องการ

ระหวางตำแหนงกลางและตำแหนงรอน (ขวา)

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

โหมดนี้จะควบคุมให อากาศภายนอกไหลไปยังช องลมด าน

ขางและตรงกลาง

1. เล่ือนตัวปรับการ ไหล เวียนอากาศไปที่ ตำแหน ง

“ ”

2. หมุนปุมหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหนง “ ”

3. หมุนปุมหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง

ตำแหนงที่ตองการ

4. หมุนปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน งที่ตองการ

การละลายน้ำแข็ง หรือการไลฝา:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้จะนำทางอากาศไปยังทางออกของช องไล ฝ า เพื่อ

ทำใหน้ำแข็งละลาย/ไลฝากระจก

1. เล่ือนตัวปรับการ ไหล เวียนอากาศไปที่ ตำแหน ง

“ ”

2. หมุนปุมหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหนง “ ”

3. หมุนปุมหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง

ตำแหนงที่ตองการ

4. หมุนปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน งที่ต องการ

ระหวางตำแหนงกลางและตำแหนงรอน (ขวา)

5. หันชองลมไปยังหน าต างด านข างเพื่อละลายน้ำแข็ง

หรือไลฝา ทำใหมองเห็นกระจกขางไดดีขึ้น

. เพื่อละลายน้ำแข็งท่ีอยู ภายนอกกระจกบังลมอย าง

รวดเร็ว ให หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิไปท่ีตำแหน งร อน

สุด และหมุนปุมควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปที่

ตำแหนงเร็วสุด
. ถ าไล ฝากระจกบังลมได ยาก ให เปดปุม “A/C” (ถามี

ติดตั้ง)

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

โหมดนี้ลมเย็นจะออกทางช องลมด านข างและตรงกลาง

และลมร อนจะออกทางช องลมที่เท า เมื่อหมุนปุมควบคุม

อุณหภูมิไปที่ตำแหน งร อนสุดหรือเย็นสุด ลมที่ช องลมด าน

บนและชองลมที่เทาจะมีอุณหภูมิเทากัน

1. เล่ือนตัวปรับการ ไหล เวียนอากาศไปที่ ตำแหน ง

“ ”

2. หมุนปุมหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหนง “ ”

3. หมุนปุมหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง

ตำแหนงที่ตองการ

4. หมุนปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน งที่ตองการ

การทำความรอน และการไลฝา:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้จะทำใหภายในรถยนตรอนขึ้น และไลฝาที่หนาตาง

1. เล่ือนตัวปรับการ ไหล เวียนอากาศไปที่ ตำแหน ง

“ ”

2. หมุนปุมหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหนง “ ”

3. หมุนปุมหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง

ตำแหนงที่ตองการ

4. หมุนปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน งร อนสุด

(ขวา)

5. หันชองลมไปยังหน าต างด านข างเพื่อละลายน้ำแข็ง

หรือไลฝา ทำใหมองเห็นกระจกขางไดดีขึ้น

การทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ถามีติดตั้ง)
GUID-D1F2A228-5D79-4DCC-9F91-CDD4640B76CF

ควรใช งานระบบปรับอากาศอย างน อยเดือนละ 10 นาที

เพ่ือชวยไม ให ระบบปรับอากาศเสียหาย เนื่องจากขาดการ

หลอลื่น

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

โหมดนี้ ใช สำหรับทำให อากาศเย็น และลดความชื้นใน

อากาศ

1. เล่ือนตัวปรับการ ไหล เวียนอากาศไปที่ ตำแหน ง

“ ”

2. หมุนปุมหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหนง “ ”

3. หมุนปุมหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง

ตำแหนงที่ตองการ

4. กดปุมเปด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสวางขึ้น)

5. หมุนปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน งที่ต องการ

ระหวางตำแหนงกลางและตำแหนงเย็น (ซาย)

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-5

Condition:



(100,1)
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4-6 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

. เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูง ให เลื่อนตัวปรับการไหลเวียน

อากาศไปที่ตำแหน ง “ ” เพื่อทำความเย็นอย าง

เร็ว ใหแนใจวาเลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่

ตำแหนง “ ” สำหรับการทำความรอนธรรมดา
. อาจมีไอออกมาจากช องลมเมื่ออากาศภายในร อนช้ืน

ขณะที่อากาศเย็นลงอย างรวดเร็ว ไม ได หมายความว า

เกิดการทำงานผิดปกติ

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

โหมดนี้ใช สำหรับทำให อากาศร อน และลดความชื้นใน

อากาศ

1. เล่ือนตัวปรับการ ไหล เวียนอากาศไปที่ ตำแหน ง

“ ”

2. หมุนปุมหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหนง “ ”

3. หมุนปุมหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง

ตำแหนงที่ตองการ

4. กดปุมเปด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสวางขึ้น)

5. หมุนปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน งที่ต องการ

ระหวางตำแหนงกลางและตำแหนงรอน (ขวา)

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

โหมดนี้ใชสำหรับไลฝาที่กระจก และลดความชื้นในอากาศ

1. เล่ือนตัวปรับการ ไหล เวียนอากาศไปที่ ตำแหน ง

“ ”

2. หมุนปุมหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหนง “ ”

3. หมุนปุมหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง

ตำแหนงที่ตองการ

4. กดปุมเปด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสวางขึ้น)

5. หมุนปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน งที่ตองการ

6. หันชองลมไปยังหน าต างด านข างเพื่อละลายน้ำแข็ง

หรือไลฝาที่กระจกมองขาง

เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
GUID-B3AA77E7-D921-4611-ACF8-63E1BEECFFDA

SAA2592

1. ปุมไลฝากระจกหนา “ ”

2. หนาจอ
3. ปุมไล ฝ ากระจกหลัง “ ” (โปรดดูที่ “สวิตช ไล ฝ า

(ถามีติดตั้ง)” (P.2-26))
4. ปุม “AUTO”
5. ปุมควบคุมอุณหภูมิ “ ”/“ ”

6. ปุมควบคุมความเร็วพัดลม “ +” และ “ -”
7. ปุม “OFF”
8. ปุม “MODE” (ควบคุมทิศทางลม)
9. ปุมหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”

10. ปุมหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ”

11. ปุม “A/C” (เครื่องปรับอากาศ)

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
GUID-8705A708-CB0A-4DB8-95A2-9E5BB932D63F

โหมด AUTO สามารถใช ได ตลอดทั้งป  เน่ืองจากระบบจะ

ควบคุมอุณหภูมิให คงที่ ทิศทางการจ ายลม และความเร็ว

พัดลมโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ตั้งค าอุณหภูมิที่ต องการไว 

แลว

เพื่อปดระบบปรับอากาศ ใหกดปุม “OFF”

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

1. กดปุม “AUTO” (“AUTO” จะแสดงขึ้นบนหนาจอ)

2. ถ าไฟแสดง “A/C” ไม สว างขึ้นมา ให กดปุม “A/C”

(ไฟแสดง “A/C” จะสวางขึ้น)

3. กด ปุม ควบค ุม อ ุณหภ ูมิ “ ”/“ ” เ พ่ือ ตั้ ง

อุณหภูมิที่ตองการ

4. ถ าไฟแสดงของปุมหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ”

หรือปุมหมุนเวียนอากาศภายในสว างขึ้น “ ” กด

ปุมท่ีไฟสว างอยู ค างไวเพื่อเปลี่ยนเป นโหมดควบคุม

อากาศเขาอัตโนมัติ

อาจมีไอออกมาจากช องลมเมื่ออากาศภายในร อนชื้น ขณะ

ท่ีอากาศเย็นลงอย างรวดเร็ว ไม ไดหมายความว าเกิดการ

ทำงานผิดปกติ

การทำความรอน (A/C off):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุม “AUTO” (“AUTO” จะแสดงขึ้นบนหนาจอ)

2. ถ าไฟแสดง “A/C” สวางขึ้นมา ให กดปุม “A/C” (ไฟ

แสดง “A/C” จะดับลง)

Condition:
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3. กด ปุม ควบค ุม อ ุณหภ ูมิ “ ”/“ ” เ พ่ือ ตั้ ง

อุณหภูมิที่ตองการ

. ห ามตั้งอุณหภูมิให ต่ำกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก

เนื่องจากจะทำให ไม สามารถควบคุมอุณหภูมิได ถูก

ตอง
. ถ ากระจกเป นฝ า ให ใช โหมดการทำความร อนไล 

ความชื้นแทนโหมดทำความรอน A/C off

การไลความชื้นและละลายน้ำแข็ง/ไลฝา:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุมไล ฝาด านหน า “ ” (ไฟแสดง “ ” จะ

สวางขึ้น)

2. กด ปุม ควบค ุม อ ุณหภ ูมิ “ ”/“ ” เ พ่ือ ตั้ ง

อุณหภูมิที่ตองการ

. เพื่อละลายน้ำแข็งท่ีอยู ภายนอกกระจกบังลมอย าง

รวดเร็ว ให ตั้งอุณหภูมิให สูงและปรับความเร็วพัดลมให 

แรงสุด
. หลังจากกระจกบังลมหน าใสแล ว กดปุมไล ฝาด าน

หนา “ ” อีกครั้ง (ไฟแสดงจะดับลง)
. เมื่อกดปุมไล ฝ าด านหน า “ ” เครื่องปรับอากาศจะ

เปดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกสูง

กว า −28C (288F) เพื่อ ไล ฝากระจกบัง ลม การ

หมุนเวียนอากาศภายในจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ จะ

เลือกโหมดการไหลเวียนอากาศภายนอก “ ” เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการไลฝา

การทำงานแบบธรรมดา
GUID-F044F738-8179-434A-B42F-6361C0461921

โหมดการทำงานแบบธรรมดาสามารถใช ควบคุมระบบปรับ

อากาศตามที่คุณต องการได  (“MANUAL” จะแสดงขึ้นบน

หนาจอ)

เพื่อปดระบบปรับอากาศ ใหกดปุม “OFF”

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

กด ปุมควบคุม ความเร็วพัดลม “ ”/“ ” กดปุม

“ ” เพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม กดปุม “ ” เพ่ือลด

ความเร็วพัดลม

กดปุม “AUTO” เพื่อเปลี่ยนความเร็วพัดลมไปเป นโหมด

อัตโนมัติ

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

กดปุม “MODE” เพื่อเปลี่ยนโหมดทิศทางลม

— ลมออกจากชองลมตรงกลางและดานข าง

— ลมออกที่ชองกลาง ดานขาง และที่เทา

— ลมออกจากชองลมที่เทาเปนสวนใหญ

— ลมออกที่ชองลมไลฝา และที่เทา

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

กดปุมควบคุมอุณหภูมิ “ ”/“ ” เพื่อตั้งอุณหภูมิที่

ต องการ กดปุม “ ” เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ กดปุม “ ”

เพื่อลดอุณหภูมิ

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

กดปุมการไหลเวียนอากาศภายนอก “ ” เพื่อให อากาศ

จากภายนอกรถไหลเขามา (ไฟแสดง “ ” จะสวางขึ้น)

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

กดปุมการไหลเวียนอากาศภายใน “ ” เพื่อใหอากาศ

หมุนเวียนภายในรถ (ไฟแสดง “ ” จะสวางขึ้น)

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

ถ าไฟแสดงของปุมหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” หรือ

ปุมหมุนเวียนอากาศภายในสว างขึ้น “ ” ให กดปุมที่ไฟ

สว างข้ึนค างไว  (ไฟแสดงจะกะพริบ 2 คร้ัง) ตั้งเป นโหมด

ควบคุมอากาศเขาอัตโนมัติ

การซอมบำรุงระบบปรับอากาศ
GUID-EBA0C1E2-F64F-4D2D-98EA-1528B041DF19

คำเตือน:

ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร อัดอยู ภายใต แรงดันสูง

เพื่อหลีกเลี่ยงไม ใหเกิดการบาดเจ็บ การซ อมบำรุง

ระบบปรับอากาศใดๆ ควรดำเนินการโดยช างผู 

เชี่ยวชาญ และใชเครื่องมือที่เหมาะสม

ระบบปรับอากาศในรถของคุณมี น้ำยาแอร  ท่ีไดรับการ

ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม

น้ำยาแอร นี้จะไม ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย างไรก็ตาม สารนี้อาจส งผลกระทบเล็กน อยต อสภาวะ
โลกรอน

เมื่อซ อมบำรุงระบบปรับอากาศ จำเป นต องใช เครื่องมือ

พิเศษและน้ำมันหล อลื่น การใช น้ำยาแอร หรือน้ำมันหล อ

ลื่นที่ไม ถูกต องจะทำให ระบบปรับอากาศเสียหายร ายแรงได 

(โปรดดูที่ “น้ำยาแอร และน้ำมันหล อลื่นระบบปรับอากาศ”

(P.9-3))

ศูนย บริการนิสสันสามารถให บริการแก ระบบปรับอากาศโดย

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมได

กรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ (ถามีติดตั้ง)
GUID-54721F9E-94E1-4415-942D-E40E02F5EFE3

ระบบปรับอากาศจะมีตัวกรองเพื่อดักฝุนละออง เพื่อให 

แน ใจ วา ระบบปรับ อากาศสามารถทำงาน ได อย าง มี

ประสิทธิภาพ ควรเปลี่ยนตัวกรองตามช วงเวลาการเข ารับ

การบริการที่กำหนดตามที่ระบุไว ในคู มือการบริการ และ

บำรุงรักษา สำหรับการเปลี่ยนกรองอากาศ กรุณาติดตอ

ศูนยบริการนิสสัน

ควรเปลี่ยนตัวกรอง ถ าลมจ ายลมออกมาน อยลงอย างเห็น

ได ชัด หรือถ ากระจกเป นฝ าได ง าย เมื่อเป ดใช งานฮีตเตอร 

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-7

Condition:
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4-8 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

หรือระบบปรับอากาศ

GUID-121E5959-8B59-469A-A2B2-CEC8C9953337

ขอควรระวังในการใชระบบเครื่องเสียง
GUID-FE28C7B7-A9FC-4E4E-8C0E-BFC08D6010D8

คำเตือน:

ไม ควรปรับระบบเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพื่อให คนขับมี

สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

วิทยุ
GUID-5802243A-184F-45A1-84DE-A4B8AC50C97F

. ความแรงของสัญญาณ ระยะห างจากเครื่องส งวิทยุ สิ่ง

กอสร าง สะพาน ภูเขา และการรบกวนภายนอก จะมี

ผลต อการรับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงอย างไม ต อ

เนื่องของคุณภาพการรับสัญญาณมัก เกิดจากสิ่ง

รบกวนภายนอกเหลานี้
. การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใน หรือใกล กับรถยนต อาจมี

ผลตอคุณภาพการรับสัญญาณ

เครื่องเลนคอมแพ็คดิสก (CD)
GUID-68F3B02B-1FFC-4137-8E67-8B218FA1314A

. ในวันที่อากาศหนาวหรือฝนตก เครื่องเล นอาจทำงาน

ผิดปกติเนื่องจากความชื้น ถ าเกิดอาการดังกล าว ให 

นำแผ น CD ออกจากเครื่องเล น CD แล วทำการไล 

ความชื้นหรือระบายอากาศใหทั่ว
. เครื่องเลนอาจเลนกระตุกขณะขับรถบนถนนขรุขระ
. บางครั้งเครื่องเล น CD อาจไม ทำงาน ถ าอุณหภูมิใน

หองโดยสารสูงมาก ใหลดอุณหภูมิกอนใชงาน
. หามวางแผน CD ใหรับแสงแดดโดยตรง
. แผ น CD ที่มีคุณภาพต่ำ สกปรก เป นรอยขีดข วน มี

รอยนิ้วมือ หรือเปนรูเล็กๆ จะไมสามารถใชงานได
. แผน CD ต อไปนี้อาจจะไม สามารถใช งานกับเคร่ือง

เลนนี้ได
— แผนดิสกแบบควบคุมการทำสำเนา (CCCD)

— แผนดิสกแบบบันทึกได (CD-R)
— แผนดิสกแบบบันทึกซ้ำได (CD-RW)

SAA0480

. ห ามใช แผน CD ที่ มีลักษณะต อไปนี้ เน่ืองจากอาจ

ทำใหเครื่องเลน CD ทำงานผิดพลาดได
— แผ นขนาด 8 ซม. (3.1 น้ิว) (ยกเว นกับวิทยุ FM-

AM ที่มีเครื่องเลน CD (แบบ B))
— แผนดิสกที่ไมกลม
— แผนดิสกที่มีฉลากกระดาษติดอยู
— แผนดิสก  ท่ีงอ เป นรอยขีดข วน หรือมีขอบท่ีผิด

ปกติ

ระบบเครื่องเสียง (ถามีติดตั้ง)

Condition:
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— แผนทำความสะอาดเลนส
. ระบบเครื่องเสียงสามารถใช เลนแผน CD ไดเท านั้น

ไมสามารถบันทึกหรือไรทแผน CD ได
. ถ าไม สามารถเล นแผ น CD ได  ข อความต อไปน้ีจะ

แสดงขึ้น
Check disc/CHK CD/CD ERROR Check Disk:

. ยืนยันว าใส  CD เข าไปอย างถูกต อง (ใส ด านที่มีฉลาก

หันขึ้น ฯลฯ)
. ยืนยันวา CD ไมงอ หรือ พับ และไมมีรอย
. ยืนยันวาแผนดังกลาวเปนแผน CD ไมใช DVD
. ยืนยันวาในแผนมีไฟลเพลง
Push eject/Eject CD/CD Ejecting...:

เป นการทำงานผิดปกติที่เกิดจากอุณหภูมิภายในเครื่องเล น

สูงเกินไป นำแผ น CD ออกมาโดยกดปุม EJECT และรอสัก

ครู ก อนใส  CD เข าไป จะสามารถเล น CD ได เมื่อ อุณหภูมิ

ของเครื่องเลนกลับไปเปนปกติ

Unplayable (รุนที่มีชุดเครื่องเสียงแบบ A, B, C):

ไฟล ไม สามารถเล นได ด วยระบบเครื่องเสียงนี้ (เฉพาะ CD
MP3 หรือ WMA)

USB (Universal Serial Bus) (ถามีติดตั้ง)
GUID-5962C464-893B-4736-9FD6-1FBC2FF2C655

คำเตือน:

หามเสียบหรือถอดอุปกรณ  USB ขณะขับขี่ เพราะ

ทำให เสียสมาธิ จนทำให สูญเสียการควบคุมรถยนต 

และอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บรายแรงได

ขอควรระวัง:

. ห ามฝ นเสียบอุปกรณ  USB ลงในชองเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ  USB ที่เอียง หรือ กลับข างลง

ในช องเสียบ อาจทำให อุปกรณ  USB หรือ ช อง

เสียบเสียหายได  ให แน ใจว าอุปกรณ  USB ต อเข า

กับชองเสียบอยางถูกตอง

. หามดึงฝาครอบช องเสียบ USB (ถ ามีติด ต้ัง)

ขณะ ท่ีดึง อ ุปกรณ  USB ออกจากชอง เสียบ

เพราะอาจทำให ช องเสียบและฝาครอบเสียหาย

ได

. หามปล อยสาย USB ไวในบริเวณที่อาจถูกดึงได 

โดยไม ได ตั้งใจ การดึงที่สายอาจทำให สายไฟ

ขางใน อุปกรณ USB หรือชองเสียบเสียหายได

. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และการทำงานผิด

ปกติขณะใช งานอุปกรณ  USB ให สังเกตข อควร

ระวังดังตอไปนี้

— หามงอสายต อมากเกินไป (รัศมีน อยสุด 40

มม. (1.6 นิ้ว))

— ห ามบิดสายต อมากเกินไป (มากกว า 180
องศา)

— หามดึง หรือ ทำสายตอหลน

— ห ามตี หรือ กดช องเสียบ USB หรือ อุปกรณ 

USB ดวยมือ เทา หรือวัตถุอื่น

— ห ามเก็บวัตถุที่มีปลายแหลมไว ในช องเก็บ

ของที่เก็บสายตอเอาไว

— หามวางอุปกรณ  USB และเสียบอุปกรณ ทิ้ง

ไวในรถยนต  เมื่อไม ไดใช งานเป นเวลานาน

ใหเก็บสายต อ และอุปกรณ  USB ไว ในที่ที่

สะอาด ไม มีฝุน อยูในอุณหภูมิห อง และไม 

ถูกแดดสองโดยตรง

— หามใช สายต อเพื่อจุดประสงค อ่ืนนอกจากที่

ใชในรถยนต

รถยนต ไม มีอุปกรณ  USB ติดตั้งอยู ภายใน ให ซื้ออุปกรณ 

USB แยกตางหากตามความจำเปน

ระบบนี้ไม สามารถฟอร แมตอุปกรณ  USB ได  เพื่อฟอร แมต

อุปกรณ USB ใหใชเครื่องคอมพิวเตอร

ในบางรัฐ/พื้นท่ีอุปกรณ  USB สำหรับเบาะน่ังด านหน าจะ

เล นเฉพาะเสียง แตไม แสดงรูป เนื่องจากข อบังคับ แม วา

รถยนตจะจอดอยู

ระบบน้ีรองรับอุปกรณ ความจำ USB หลายชนิด ฮาร ดดิสก 

แบบ USB และเครื่องเล น iPod (ถ ามีติดตั้ง) ระบบอาจไม 
รองรับอุปกรณ USB บางอยาง

. อุปกรณ  USB ที่ถูกแบงไดร ฟ (พาร ติช่ัน) อาจเล นไม 

ไดอยางถูกตอง
. อักขระบางแบบในภาษาอื่น (จีน ญี่ปุน ฯลฯ) อาจ

แสดงข้ึนไม ถูกต องบนหนาจอ แนะนำให ใช อักขระ

ภาษาอังกฤษกับอุปกรณ USB
ขอสังเกตทั่วไปในการใชงาน USB:

. บางครั้งอุปกรณ  USB อาจไมทำงาน ถ าอุณหภูมิใน

หองโดยสารสูงมาก ใหลดอุณหภูมิกอนใชงาน
. ใน วัน ท่ีอากาศหนาว หรือ ฝนตก เครื่อง เล นอาจ

ทำงานผิดพลาด เน่ืองจากความชื้น ถ าเกิดอาการดัง

กล าว ใหนำ อ ุปกรณ  USB ออก แลว ทำการ ลด

ความชื้นหรือระบายอากาศใหทั่ว
. ห ามต ออุปกรณ  USB ถ าขั้วต อ สายต อ หรือช องเสียบ

USB เป ยก รอให ขั้วต อ สายต อ หรือชองเสียบ USB

แห งสนิทก อนเชื่อมต ออุปกรณ  USB (รออย างน อย 24
ช่ัวโมง จนกว าจะแห ง) ถ าขั้วต อ และช องเสียบ USB

โดนของเหลวอื่น ๆ ที่ไมใช น้ำ คราบท่ีเหลือจากการ

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-9

Condition:
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4-10 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ระเหยอาจทำให เกิดการลัดวงจรระหว างพินขั้วต อ และ

ชองเสียบ USB ในกรณีนี้ ให เปลี่ยนสายต อ และช อง

เสียบ USB มิเช นนั้น อาจทำให อุปกรณ  USB เสียหาย

และไมสามารถใชการทำงานบางอยางได
. ถ าสายต อเสียหาย (ฉนวนถูกตัด ขั้วต อร าว, เป อนบาง

อย าง เช น น้ำ ฝุน เศษผง ฯลฯ ที่ข้ัวต อ) ห ามใช สาย

ตอนั้น ใหเปลี่ยนเปนสายตอใหม
. ห ามวางอุปกรณ  USB ในบริเวณที่อาจเกิดไฟฟ าสถิตมี

การรบกวนทางไฟฟ า หรือ ถูกลมร อนจากระบบปรับ

อากาศเป าโดยตรง หากทำเช นนั้น อาจทำให ข อมูลที่

อยูในอุปกรณ USB เสียหายได
ขอสังเกตสำหรับการใชงาน iPod (ถามีติดตั้ง):

iPod เป นเครื่องหมายการค าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียน

ในอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

. การ ต อ iPod เข า อย าง ไม  ถ ูก ต อง อาจ ทำให 

เครื่องหมายถูกแสดงขึ้นและดับลง (กะพริบ) ตรวจ

สอบใหแนใจเสมอวา iPod ตอเขาอยางถูกตอง
. iPod nano (รุ นแรก) อาจยังคงอยู ในโหมดเร งไปข าง

หน า หรือ ไปข างหลัง ถ าต อเข าขณะที่กำลังเลื่อน

เพลง ในกรณีนี้ใหรีเซ็ต iPod
. iPod nano (รุ นที่สอง) จะยังเร งไปขางหน าหรือขาง

หลัง ถาถอดออกขณะที่กำลังเลื่อนเพลง
. ชื่อเพลงอาจขึ้นมาผิด เมื่อเปลี่ยนโหมดเล นเพลงขณะ

ที่ใช iPod nano (รุนที่สอง)
. AUDIO BOOKS (หนังสือเสียง) อาจไม เล นตามลำดับ

ที่แสดงอยูบน iPod
. ไฟล  วีดีโอขนาดใหญ จะทำให  iPod ตอบสนองช า

หน าจอของรถยนต อาจดับไปพักหนึ่ง แต จะกลับมา

หลังจากผานไปสักครู

. ถ า iPod เลือกไฟล วีดีโอขนาดใหญ โดยอัตโนมัติขณะ

ท่ีอยูในโหมด shuffle หนาจอของรถยนต อาจดับไป

พักหนึ่ง แตจะกลับมาหลังจากผานไปสักครู

คอมแพ็คดิสก (CD)/อุปกรณความจำ USB ที่มี

MP3 หรือ WMA (ถามีติดตั้ง)
GUID-4B589A86-B59B-43D5-8BBD-29B138FC39CB

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

. MP3 — MP3 ย อมาจาก Moving Pictures Experts

Group Audio Layer 3 MP3 เป นนามสกุลไฟล เสียง

บีบอัดท่ีเปนที่รูจักมากที่สุด นามสกุลนี้จะมีคุณภาพ

เสียงที่ ใกล เคียงกับ “คุณภาพเสียงจาก CD” แต  มี

ขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับไฟล เสียงธรรมดา การแปลง

ไฟล เสียงธรรมดาเป น MP3 จาก CD สามารถลดขนาด

ลงได เปนอัตราส วน 10:1 (แซมปลิ้ง: 44.1 kHz, บิท

เรท: 128 kbps) โดยไม รู สึกวาคุณภาพแตกต างกัน
การบีบอัดแบบ MP3 จะนำส วนของสัญญาณเสียงที่ซ้ำ

ซอน และไมเกี่ยวของที่หูของมนุษยไมไดยินออกไป
. WMA — Windows Media Audio (WMA) เป น

นามสกุลไฟล เสียงบีบอัดท่ี Microsoft สร างขึ้นเพื่อ
เปนทางเลือกแทน MP3 ตัวเข ารหัส/ถอดรหัสของ

WMA สามารถบีบอัดไฟล ได มากกว าตัว เขารหัส/

ถอดรหัสของ MP3 ทำให สามารถ เก็บ ไฟล  เสียง

ดิจิตอลได มากว าในปริมาณความจุที่เท ากัน เมื่อเทียบ

กับ MP3 ที่มีคุณภาพเทากัน
. บิทเรท (Bit rate) — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต อ

วินาที ที่ ใช  ใน ไฟล  เสียง แบบดิจิตอล ขนาดและ

คุณภาพของไฟล เสียงดิจิตอลจะตัดสินจากบิทเรทที่

ใชเมื่อเขารหัสไฟล
. แซมปลิ้งความถี่ (Sampling frequency) — อัตราท่ี

ตัวอย างของสัญญาณถูกเปลี่ยนจากอนาล็อกเป น

ดิจิตอล (การแปลง A/D) ตอวินาที

. มัลติเซสชั่น (Multisession) — มัลติเซสชั่น คือ วิธี

การเขียนข อมูลลงบนแผ น การเขียนข อมูลลงบนแผ น

1 ครั้ง เรียกว า ซิงเกิ้ลเซสชั่น (single session) และ
การเขียนมากกวา 1 ครั้ง เรียกวา มัลติเซสชั่น

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA เปนส วนหนึ่ง

ของไฟล ที่ เข ารหัส MP3 หรือ WMA ซึ่งจะมี ราย

ละเอียดเกี่ยวกับไฟล เพลงดิจิตอล เช น ช่ือเพลง ชื่อ

นักร อง ช่ืออัลบ้ัม บิทเรทที่ เข ารหัส ความยาวของ

เพลง ฯลฯ ข อมูลแท็ก ID3 จะแสดงขึ้นบนบรรทัดท่ี

แสดงอัลบั้ม/นักรอง/ชื่อเพลงบนหน าจอ

* W i n d o w s ® แ ล ะ W i n d o w s M e d i a ® เ ป  น

เครื่องหมายการค าจดทะเบียน และเครื่องหมายการค าของ

Microsoft Corporation อเมริกาในสหรัฐอเมริกา และใน

ประเทศอื่น ๆ

Condition:
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ลำดับการเลน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SAA1025

แผนภาพลำดับการเลน

ลำดับการเลนของ CD ที่มี MP3 หรือ WMA จะเปนดังภาพ

. ช่ือของโฟลเดอร ที่ไม มีไฟล  MP3 หรือ WMA จะไม 

แสดงขึ้นบนหนาจอ
. ถ ามี ไฟล อยู ที่ โฟลเดอร บนสุด ของแผ น “Root

Folder” จะแสดงขึ้น
. ลำดับการเล นเปนไปตามลำดับซึ่งไฟล ถูกเขียนด วย

ซอฟตแวร ดังนั้นไฟลอาจไมเลนตามลำดับที่ตองการ

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-11

Condition:
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4-12 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ตารางคาจำเพาะ (รุนที่มีชุดเครื่องเสียงแบบ A):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สื่อที่สนับสนุน CD, CD-R, CD-RW

ระบบไฟลที่สนับสนุน
ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
ไมสนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
* ไมสนับสนุนไฟลที่เซฟโดยใช Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช Windows Vista)

รุนที่สนับสนุน*1

MP3

รุน MPEG1, MPEG2, MPEG2.5

แซมปลิ้งความถี่ 8 kHz - 48 kHz

บิทเรท 8 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*3

รุน WMA7, WMA8, WMA9

แซมปลิ้งความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR*4

ขอมูลแท็ก (ชื่อเพลง และชื่อนักรอง)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เทานั้น)

แท็ก WMA (WMA เทานั้น)

ระดับโฟลเดอร
ระดับโฟลเดอร: 8, โฟลเดอร: 255 (รวมโฟลเดอรบนสุด), ไฟล: 512 (สูงสุด 255 ไฟลในหนึ่ง
โฟลเดอร)

รหัสอักขระที่แสดงได*2

01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE
(UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16
BOM Little Endian)

*1 ไมสามารถเลนไฟลที่มีคาแซมปลิ้งความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได
*2 รหัสที่สามารถแสดงไดขึ้นอยูกับสื่อ รุน และขอมูลที่จะถูกแสดง
*3 ไมสามารถเลนไฟล WMA ที่มีการปองกัน (DRM) ได
*4 เมื่อเลนไฟล VBR ความยาวของเพลงอาจแสดงขึ้นไมถูกตอง WMA7 และ WMA8 ใชกับ VBR ไมได

Condition:
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ตารางคาจำเพาะ (รุนที่มีชุดเครื่องเสียงแบบ B):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สื่อที่สนับสนุน CD, CD-R, CD-RW, USB2.0

ระบบไฟลที่สนับสนุน

CD, CD-R, CD-RW: ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ไมสนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
* ไมสนับสนุนไฟลที่เซฟโดยใช  Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช Windows Vista)

หนวยความจำ USB: FAT16, FAT32

รุนที่สนับสนุน*1

MP3

รุน MPEG1 Audio Layer 3

แซมปลิ้งความถี่ 8 kHz - 48 kHz

บิทเรท 8 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*2

รุน WMA7, WMA8, WMA9

แซมปลิ้งความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR*4

ขอมูลแท็ก (ชื่อเพลง และชื่อนักรอง)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เทานั้น)

แท็ก WMA (WMA เทานั้น)

ระดับโฟลเดอร

CD, CD-R, CD-RW ระดับโฟลเดอร: 8,โฟลเดอรและไฟล: 999 (สูงสุด 255 ไฟลในหนึ่งโฟลเดอร)

USB (รุนที่มีระบบเครื่องเสียง
D)

ระดับโฟลเดอร: 8, โฟลเดอร 255, ไฟล: 65535 (สูงสุด 999 ไฟลในหนึ่งโฟลเดอร)
ขนาดความจำ: 4GB

USB (รุนที่มีระบบเครื่องเสียง E,
F)

ระดับโฟลเดอร: 8, โฟลเดอร 255, ไฟล: 2500 (สูงสุด 255 ไฟลในหนึ่งโฟลเดอร)
ขนาดความจำ: 4GB

รหัสอักขระที่แสดงได*3

01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16
Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little
Endian), 07: SHIFT-JIS

*1 ไมสามารถเลนไฟลที่มีคาแซมปลิ้งความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได
*2 ไมสามารถเลนไฟล WMA ที่มีการปองกัน (DRM) ได
*3 รหัสที่สามารถแสดงไดขึ้นอยูกับสื่อ รุน และขอมูลที่จะถูกแสดง
*4 เมื่อเลนไฟล VBR ความยาวของเพลงอาจแสดงขึ้นไมถูกตอง

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-13

Condition:
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4-14 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

วิธีแกไขปญหาเบื้องตน (รุนที่มีชุดเครื่องเสียงแบบ A):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อาการปญหา สาเหตุ และวิธีแกไข

ไมสามารถเลนได

ตรวจสอบวาใสแผนเขาไปถูกตองหรือไม

ตรวจสอบวาแผนซีดีไมมีรอยขีดขวนหรือสกปรก

ตรวจสอบวามีไอน้ำควบแนนภายในเครื่องเลนหรือไม และถามี ใหรอจนกวาไอน้ำที่ควบแนนนั้นจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) กอนใชเครื่อง
เลน

ถาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยางผิดปกติ เครื่องเลนซีดีจะเลนอยางถูกตองหลังจากกลับสูอุณหภูมิปกติ

ถามีการผสมของไฟลซีดีเพลง (ขอมูล CD-DA) ไฟล MP3/WMA บนแผนซีดี เครื่องจะเลนเพียงไฟลซีดีเพลง (ขอมูล CD-DA) เทานั้น

ไมสามารถเลนไฟลที่ไมใชนามสกุล “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” หรือ “.wma” ได นอกจากนี้ รหัสตัวอักษรและหมายเลขของตัวอักษรสำหรับ
ชื่อโฟลเดอร และชื่อไฟลควรเปนไปตามคาจำเพาะ

ตรวจสอบแผนซีดีหรือไฟลวาใชรูปแบบที่ผิดปกติหรือไม ปญหาอาจเกิดขึ้นไดขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งคาของโปรแกรมที่เขียน
MP3/WMA หรือโปรแกรมแกไขขอความอื่นๆ

ตรวจสอบวากระบวนการสุดทาย เชน การปดเซสชัน และปดดิสกสำหรับดิสก เสร็จสิ้นหรือไม

ตรวจสอบวาแผนซีดีมีการปองกันการทำสำเนาหรือไม

คุณภาพเสียงไมดี ตรวจสอบวาแผนซีดีไมมีรอยขีดขวนหรือสกปรก

ใชเวลาคอนขางนานกอนที่เพลงจะเริ่ม
เลน

ถามีหลายโฟลเดอรหรือระดับไฟล MP3/WMA บนแผนมาก หรือเปนแผนที่เขียนแบบมัลติเซสชั่น บางครั้งอาจตองใชเวลากอนที่เพลงจะเริ่ม
เลน

ดนตรีถูกตัดออกหรือขามไป
ซอฟตแวรเขียนแผนและฮารดแวรที่ใชรวมกันอาจไมตรงกัน หรือความเร็วในการเขียน ความลึกในการเขียน ความกวางในการเขียน และอื่นๆ
อาจไมตรงกับคาจำเพาะ ลองใชความเร็วในการเขียนแผนที่ชาที่สุด

ขามไฟลที่มีบิตเรทสูง การขามอาจเกิดขึ้นได หากขอมูลมีปริมาณมาก เชน ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลบิตเรทสูง

เลื่อนไปที่เพลงถัดไปทันทีเมื่อเลน
เมื่อไฟลที่ไมใช-MP3/WMA ถูกเปลี่ยนนามสกุลไฟลเปน .MP3, .WMA, .mp3, .wma หรือเมื่อเลนเพลงที่ปองกันการทำสำเนา จะมีชวงที่ไมมี
เสียงนาน 5 วินาที แลวเครื่องเลนจะขามไปยังเพลงตอไป

เพลงไมเลนตามลำดับที่ตองการ ลำดับการเลนเปนไปตามลำดับซึ่งไฟลไดถูกเขียนดวยซอฟตแวร ดังนั้นไฟลอาจไมเลนตามลำดับที่ตองการ

Condition:



(109,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

วิธีแกไขปญหาเบื้องตน (รุนที่มีชุดเครื่องเสียงแบบ B):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อาการปญหา สาเหตุ และวิธีแกไข

ไมสามารถเลนได

ตรวจสอบวาใสแผนหรืออุปกรณความจำ USB เขาไปถูกตองหรือไม

ตรวจสอบวาแผนซีดีไมมีรอยขีดขวนหรือสกปรก

ตรวจสอบวามีไอน้ำควบแนนภายในเครื่องเลนหรือไม และถามี ใหรอจนกวาไอน้ำที่ควบแนนนั้นจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
กอนใชเครื่องเลน

ถาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยางผิดปกติ เครื่องเลนจะเลนอยางถูกตองหลังจากกลับสูอุณหภูมิปกติ

ถามีการผสมของไฟลซีดีเพลง (ขอมูล CD-DA) และไฟลเพลงแบบบีบอัดบนแผนซีดี เครื่องจะเลนเพียงไฟลซีดีเพลง (ขอมูล
CD-DA) เทานั้น

ไมสามารถเลนไฟลที่ไมใชนามสกุล “.MP3 (.mp3)” หรือ “.WMA, (.wma)” ได นอกจากนี้ รหัสตัวอักษรและหมายเลขของตัว
อักษรสำหรับชื่อโฟลเดอร  และชื่อไฟลควรเปนไปตามคาจำเพาะ

ตรวจสอบแผนซีดีหรือไฟลว าใชรูปแบบที่ผิดปกติหรือไม ปญหาอาจเกิดขึ้นไดขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งคาของ
โปรแกรมที่เขียนไฟลเสียงบีบอัด หรือโปรแกรมแกไขขอความอื่นๆ

ตรวจสอบวากระบวนการสุดทาย เชน การปดเซสชัน และปดดิสกสำหรับดิสก เสร็จสิ้นหรือไม

ตรวจสอบวาแผนซีดี หรืออุปกรณความจำ USB มีการปองกันการทำสำเนาหรือไม

คุณภาพเสียงไมดี ตรวจสอบวาแผนซีดีไมมีรอยขีดขวนหรือสกปรก

ใชเวลาคอนขางนานกอนที่เพลงจะเริ่มเลน ถามีหลายโฟลเดอร หรือระดับไฟลในแผนหรืออุปกรณความจำ USB มาก บางครั้งอาจตองใชเวลาก อนที่เพลงจะเริ่มเลน

ดนตรีถูกตัดออกหรือขามไป
ซอฟตแวรเขียนแผนและฮารดแวรที่ใชรวมกันอาจไมตรงกัน หรือความเร็วในการเขียน ความลึกในการเขียน ความกวางในการเขียน
และอื่นๆ อาจไมตรงกับคาจำเพาะ ลองใชความเร็วในการเขียนแผ นที่ชาที่สุด

ขามไฟลที่มีบิตเรทสูง การขามอาจเกิดขึ้นได หากขอมูลมีปริมาณมาก เชน ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลบิตเรทสูง

เลื่อนไปที่เพลงถัดไปทันทีเมื่อเลน
หากไฟลเสียงบีบอัดที่ระบบไมรองรับถูกเปลี่ยนนามสกุลเปนไฟลที่ระบบรองรับ เชน .MP3 หรือเมื่อการเลนถูกขัดขวางโดยไฟล
ปองกันการทำสำเนา เครื่องเลนจะขามไปยังเพลงตอไป

เพลงไมเลนตามลำดับที่ตองการ
ลำดับการเลนเปนไปตามลำดับซึ่งไฟลไดถูกเขียนดวยซอฟตแวร ดังนั้นไฟลอาจไมเลนตามลำดับที่ตองการ

อาจเปดการสุม/เลนเพลงแบบสุมไวในระบบเครื่องเสียง หรือบนอุปกรณความจำ USB

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-15

Condition:



(110,1)
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4-16 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

เสาอากาศ (ถามีติดตั้ง)
GUID-70C6C263-ACF5-46D4-8F17-91DC5DA13F75

JVH0390X

ใหปรับองศาของเสาอากาศเพื่อการรับสัญญาณที่ดีที่สุด

การถอดเสาอากาศ
GUID-2D7BCF6A-4077-4BD0-ABA9-8BF62218818F

สามารถถอดเสาอากาศออกได ถาจำเปน

กดปุมบนเสาอากาศ และถอดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

เพื่อติดตั้งเสาอากาศ ให หมุนเสาอากาศตามเข็มนาฬิกา

และขันใหแนน

ขอควรระวัง:

. ใหแนใจว าพับเสาอากาศลงก อนจะขับรถยนต 

เขาไปในโรงรถที่หลังคาต่ำ

. ให แน ใจว าไดถอดเสาอากาศก อนการใช งาน

ระบบลางรถอัตโนมัติ

Condition:



(111,1)
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วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเลน CD (แบบ A)
GUID-D510DEF2-289A-40B2-B1DD-B8A7DA5F87FE

SAA3122

1. ปุม MUTE
2. ปุมเลือกชวงคลื่นวิทยุ FM
3. ปุมเลือกชวงคลื่นวิทยุ AM
4. ปุม CD
5. ปุม AUX
6. ปุม CD EJECT
7. ปุม MENU

8. ปุม SEEK/TRACK
9. ปุม TUNE/FF(ไปข างหน า)·REW(ถอยหลัง)/

FOLDER
10. ปุม SCAN
11. ปุม RDM (เลนแบบสุม)
12. ปุม POWER/ปุมหมุนควบคุม VOL (ระดับเสียง)
13. แจ็ก AUX IN (ปอนเขาออกซิลิอารี่)

14. ปุม RPT (เลนซ้ำ)
15. ปุม AUTO.P (ตั้งคาอัตโนมัติ)
16. ปุมบันทึกสถานีวิทยุ (1 - 6)
17. ปุม DISP (แสดงผล)

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-17

Condition:
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4-18 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-1089A93D-7402-4AB5-852E-E11D77866D13

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง

“ACC” หรือ “ON”

ปุม POWER:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุม POWER เพื่อเปดระบบเครื่องเสียง

. ระบบจะเป ดโหมด (วิทยุ หรือ CD) ที่เป ดค างไว เดิม

กอนที่จะปดระบบ
. ถาไมไดใส CD ไว วิทยุจะเปดขึ้นมา

กดปุม POWER เพื่อเปดระบบเครื่องเสียง

ปุมควบคุม VOLUME:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมุนปุมควบคุม VOL เพื่อควบคุมระดับเสียง

หมุนปุมควบคุมตามเข็มนาฬิกา เพื่อทำใหเสียงดังขึ้น

หมุนปุมควบคุมทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำใหเสียงเบาลง

ปุม MENU:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุม เพื่อเลือกโหมดขณะที่เป ด CD หรือวิทยุ เพื่อ

เปลี่ยนค าระบบเครื่องเสียง (BASS, TREBLE, FADER,

BALANCE, BEEP และ CLOCK)

กดปุม จนกวาโหมดที่ตองการจะปรากฏบนหนาจอ

BASS ? TREBLE ? FADE ? BALANCE ? BEEP ON

? CLOCK

การตั้งคาระบบเครื่องเสียง

กดปุม SEEK/TRACK ( หรือ ) หรือปุม TUNE/
FF·REW/FOLDER ( หรือ ) เพื่อปรับขณะที่การ

ตั้งคาระบบเครื่องเสียงตอไปนี้แสดงขึ้น

: (−) เพื่อลด / (+) เพื่อเพิ่ม

: (−) เพื่อลด / (+) เพื่อเพิ่ม

: (F) ไปขางหนา / (R) ไปขางหลัง

: (R) ไปทางขวา / (L) ไปทางซาย

เมื่อตั้งค าของระบบเครื่องเสียงจนได ระดับที่ต องการแล ว

ใหกดปุม จนกวาหนาจอวิทยุ หรือ CD จะแสดงขึ้น

หากไม ปฏิบัติสิ่งใดนานประมาณ 5 วินาที โหมดการตั้งค า

ของเครื่อง เสียงจะ เปลี่ยนกลับ เป นโหมดธรรมดาโดย

อัตโนมัติ

การตั้งเสียงบี๊ป

เพื่อเป ด หรือป ดเสียงบี๊ป กดปุม SEEK/TRACK หรือ

หรือปุม TUNE/FF·REW/FOLDER หรือ

จนกว าโหมดที่ต องการจะแสดงขึ้นมา จะเป ด หรือป ดเสีย

งบี๊ป เมื่อกดปุมของเครื่องเสียง

การตั้งคานาฬิกา

เพื่อแสดงนาฬิกาขึ้นบนหน าจอกดปุม SEEK/TRACK
หรือ หรือปุม TUNE/FF·REW/FOLDER หรือ

เพื่อเลือก CLOCK ON

1. จะเปดการแสดงนาฬิกา

2. กดปุม ขณะที่ CLOCK ON แสดงอยู บนหน าจอ

ตัวเลขชั่วโมงและนาทีจะกะพริบ

3. เพื่อปรับเลขชั่วโมง กดปุม SEEK/TRACK หรือ

4. เพื่อปรับเลขนาที กดปุม TUNE/FF·REW/FOLDER
หรือ

ถ า ไมมี การ ป อนข อมูล ใน 10 วินาที หรือ เมื่อ กดปุม

“MENU” โหมดการตั้งค านาฬิกาจะกลับคืนสู โหมดปกติ
โดยอัตโนมัติ

ปุม MUTE:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุม เพ่ือทำให เสียงเงียบ กดอีกครั้งเพ่ือทำให มี

เสียงเหมือนเดิม

ปุม AUX:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

แจ็ก AUX IN อยู ท่ีชุดเครื่องเสียง แจ็กเสียบ AUX IN จะ

รับ สัญญาณเสียงสัญญาณเข าอนาล็อกมาตรฐานจาก

อุปกรณ  เชน เครื่องเล นเทป/เคร่ืองเล น CD เครื่องเล น

MP3 หรือ โนตบุค

กดปุม AUX เพื่อเล นอุปกรณ ท่ีรองรับ เมื่อเสียบเข าที่แจ็ก

AUX IN แลว

นิสสันแนะนำให ใช สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ

เสียบอุปกรณ เล นเพลงเข ากับระบบเครื่องเสียง เพลงอาจ

เลนไมเปนปกติ เมื่อใชสายเสียบแบบโมโน

การทำงานของเครื่องเลน CD
GUID-B310E6B8-CB80-4443-AD73-FFE0C86DE05A

SAA3123

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง

“ACC” หรือ “ON”

Condition:



(113,1)
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การใสแผน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใส แผ น CD ลงในช องโดยให ด านที่มีฉลากหันขึ้น แผ น CD

จะถูกดูดเข าไปในชองโดยอัตโนมัติ แล วจะเร่ิมเล นเอง

เพื่อหยุดการเลน ใหกดปุม POWER

ขอควรระวัง:

หามฝ นดันแผน CD ลงในชอง เนื่องจากจะทำให 

เครื่องเลนเสียหายได

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

เม่ือกดปุม ขณะที่มี CD ค างอยู CD จะเริ่มเล นโดย

อัตโนมัติ

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

เมื่อกดปุม ขณะที่ CD กำลังเลนอยู การแสดงผลจะ

เปลี่ยนไป ดังนี้:

CD:

NOS2417

CD ที่มี MP3 หรือ WMA:

NOS2418

ปุม SEEK/TRACK:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุม ขณะที่ CD กำลังเล น เพลงที่กำลังเล นอยู 

จะถูกข าม และเลื่อนไปเพลงถัดไป กดปุม หลาย ๆ

ครั้งเพื่อไปข ามเพลงถัดไป CD จะข ามเพลงไปตามจำนวน

ครั้งที่กดปุม เมื่อข ามเพลงสุดท ายของ CD เพลงแรกจะเริ่ม

เลน

เมื่อกดปุม ขณะที่ CD กำลังเล น เพลงที่กำลังเล นอยู 

จะกลับไปเริ่มเล นใหม ตั้งแต ต น กดปุม หลาย ๆ ครั้ง

เพื่อข ามกลับไปยังเพลงก อนหน า CD จะข ามเพลงกลับไป

ตามจำนวนครั้งท่ีกดปุม เม่ือขามเพลงแรกของ CD กลับ

เพลงสุดทายจะเริ่มเลน

ปุม TUNE/FF·REW/FOLDER:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุม หรือ ค างไว ขณะที่กำลังเล น CD
CD จะเล นโดยเร งไปข างหน าหรือข างหลัง เมื่อปลอยปุม

CD จะกลับไปเลนดวยความเร็วปกติ

เมื่อกดปุม หรือ ขณะ ท่ี CD ท่ี มี MP3 หรือ

WMA กำลังเล นอยู  จะเล นเพลงแรกที่อยู ในโฟลเดอร ถัดไป

หรือโฟลเดอรกอนหนา

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

เม่ือกดปุม ขณะท่ี CD กำลังเล นอยู  จะเริ่มเล น 10

วินาทีแรกของทุกเพลง

เมื่อกดปุม อีกครั้ง CD จะกลับมาเล นตามโหมดปกติ

จากเพลงที่กำลังเลนอยู

ปุม (เลนซ้ำ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการเปลี่ยนค าการเล นเพลง ใหกดปุม เพื่อ

เลือกโหมด

CD:

RPT DISC ? RPT TRACK

CD ที่มี MP3 หรือ WMA:

RPT DISC ? RPT FOLDER ? RPT TRACK

RPT DISC:

จะเล นทุกเพลงใน CD อย างต อเนื่องตามลำดับ หน าจอจะ

ไม แสดงเครื่องหมาย เมื่อกดปุม หน าจอจะแสดง

“RPT DISC”

RPT TRACK:

เพลงที่เลือกใน CD จะเลนอย างต อเนื่อง เมื่อกดปุม

หนาจอจะแสดง “RPT TRACK”

RPT FOLDER:

ทุกเพลงที่อยู ในโฟลเดอร ที่เลือกจะเล นอย างต อเนื่อง (CD

ท่ีมี MP3 หรือ WMA เท านั้น) เมื่อกดปุม หนาจอจะ

แสดง “RPT FOLDER”

ปุม (เลนแบบสุม):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการเปลี่ยนลำดับการเล นเพลง ให กดปุม เพื่อ

เลือกโหมด

CD:

RDM DISC ? RPT DISC

CD ที่มี MP3 หรือ WMA:

RDM DISC ? RDM FOLDER ? RPT DISC

RPT DISC:

จะเล นทุกเพลงใน CD อย างต อเนื่องตามลำดับ หน าจอจะ

ไม แสดงเครื่องหมาย เมื่อกดปุม หน าจอจะแสดง

“RPT DISC”

RDM DISC:

ทุกเพลงในโฟลเดอร  (CD ท่ีมี MP3 หรือ WMA เท านั้น)
ของ CD จะเล นอย างต อเนื่องในลำดับสุ ม เมื่อกดปุม

หนาจอจะแสดง “RDM DISC”

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-19

Condition:
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4-20 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

RDM FOLDER:

ทุกเพลงที่อยู ในโฟลเดอร ท่ีเลือกจะเล นอย างต อเนื่องใน

ลำดับสุม (CD ที่มี MP3 หรือ WMA เท านั้น) เม่ือกดปุม

หนาจอจะแสดง “RDM FOLDER”

ปุม CD EJECT:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อให CD เลื่อนออกมา กดปุม CD EJECT

เมื่อกดปุม 2 ครั้ง CD จะถูกดันออกมามากขึ้น และจะ

สามารถนำแผนออกไดงาย

ถ า CD ถูกดันออกโดยการกดปุม แล วไม ได นำออก

จากช องใส แผ น CD จะกลับเข าไปในชองโดยอัตโนมัติ

เพื่อปกปอง CD (แผนขนาด 12 ซม. เทานั้น)

การทำงานของวิทยุ FM-AM
GUID-DF096F53-6064-4D10-B87D-721A74E9E378

SAA3123

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง

“ACC” หรือ “ON”

ปุม / :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุม / ขณะที่เครื่องเสียงป ด เครื่องเสียงจะ

เปด และวิทยุจะเปดขึ้น

เม่ือกดปุม / ขณะที่กำลังเล นอย างอื่นอยู  สิ่งนั้น

จะหยุดลง และวิทยุจะเปดขึ้นมาแทน

สำหรับการเปลี่ยนคลื่นวิทยุ ให กดปุม / จนกว าจะ

ปรากฏชวงคลื่นวิทยุ (FM1, FM2, AM) ที่ตองการ

สัญลักษณ ระบบสเตอริโอ FM “ST” จะแสดงข้ึนระหว าง

การรับสัญญาณสเตอริโอ FM เมื่อสัญญาณสเตอริโออ อน

วิทยุจะเปลี่ยนจากการรับสัญญาณแบบสเตอริโอไปเป นการ

รับสัญญาณแบบโมโนโดยอัตโนมัติ

ปุม TUNE/FF·REW/FOLDER:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีด วยตัวเอง ให กดปุม หรือ

จนกวาจะถึงคลื่นความถี่ที่ตองการ

เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีแบบอัตโนมัติ ใหกดปุม

หรือ ระบบจะหยุดคนหาเมื่อพบสถานีที่ออกอากาศ

ปุม SEEK UP/DOWN:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีแบบอัตโนมัติ ใหกดปุม

ระบบจะหยุดคนหาเมื่อพบสถานีที่ออกอากาศ

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

เม่ือกดปุม ระบบจะค นหา และหยุดที่สถานท่ีที่พบ

นาน 5 วินาที แลวจะคนหาสถานีตอไป

กดปุม ภายใน 5 วินาทีนี้ เพื่อหยุดการคนหา

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

ระบบเคร่ืองเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได 12

สถานี (สำหรับ FM 1 และ FM 2) และความถี่สถานี AM
ไดอีก 6 สถานี

การบันทึกคลื่นความถี่สถานี:

1. เลือกความถี่ของสถานีที่ต องการโดยใช ปุม หรือ

2. กดปุมบันทึกสถานีวิทยุ (1 - 6) ค างไว จนกระทั่งได ยิน
เสียงบี๊ป

3. หมายเลขสวิตช และความถี่จะแสดงขึ้นบนหน าจอ เมื่อ

บันทึกเรียบรอย

4. ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับปุมบันทึกสถานีอื่นๆ

กดปุมบันทึกสถานี (1 - 6) เพื่อเลือกสถานีที่ตองการ

ถ าถอดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟ วส ของระบบเครื่องเสียง

ขาด หนวยความจำของวิทยุจะถูกลบ ในกรณีดังกล าว ให 

ตั้งสถานีที่ตองการใหมอีกครั้ง

ปุม (ตั้งคาอัตโนมัติ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได  6
สถานี และความถี่สถานี AM ไดอีก 6 สถานี

เพื่อบันทึกสถานีโดยอัตโนมัติ ให กดปุม จนกว าจะ

ได ยินเสียงบี๊ป สถานีจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในความจำ

“AUTO.P” หนาจอจะแสดง “AP-**”

กดปุม เพื่อเลือกสถานีที่ตองการ

Condition:
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วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเลน CD (แบบ B)
GUID-537DAEF8-6D11-45DA-A235-B326DFF97FFF

JVH0506X

1. ปุมกลางวัน/กลางคืน
2. ปุม FM
3. ปุม RPT
4. ปุม MIX
5. ปุมบันทึกสถานีวิทยุ
6. ปุม A-Z
7. ปุม AM

8. ปุม CD EJECT
9. ปุม CD
10. ปุมหมุน Power/VOL
11. ปุมเรงไปขางหลัง
12. ปุมเรงไปขางหนา
13. ปุม DISP
14. ปุม SETUP

15. ปุม BACK
16. ปุมหมุน TUNE/MENU/ENTER
17. ปุม AUX

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-21

Condition:
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4-22 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-678E2E1F-C725-4EBE-BB98-AF681C7A4933

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง

“ACC” หรือ “ON”

ปุมหมุน Power/VOL:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

Power ON/OFF:

กดปุมหมุน เพื่อเปดระบบเครื่องเสียง

. ระบบจะเปดโหมดที่เปดคางไวเดิมก อนที่จะปดระบบ

. ถ ามี CD ใส อยู  หรืออุปกรณ  USB และ/หรือ AUX

เชื่อมต ออยูเมื่อระบบป ดลง ถ าระบบเปดขึ้นอีกครั้ง

โดยที่ถอดหรือนำอุปกรณออกแลว วิทยุจะเปดขึ้นมา

กดปุมหมุน เพื่อปดระบบเครื่องเสียง

การควบคุมระดับเสียง:

หมุนปุมหมุน เพื่อควบคุมความดังของเสียง

หมุนปุมหมุน ตามเข็มนาฬิกา เพื่อทำใหเสียงดังขึ้น

หมุนปุมหมุน ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำใหเสียงเบาลง

ปุม SETUP:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อปรับตั้งค าเสียง นาฬิกา ภาษา หรือ ทิศทางการเลื่อน

ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. กดปุม

2. กดปุมหมุน

3. หมุนปุมหมุน ตาม หรือทวนเข็มนาฬิกา เมนูตั้ง

คาจะแสดงขึ้นตามลำดับดังนี้:

Audio (เสียง) Û Clock (นาฬิกา) Û Language
(ภาษา) Û Scroll Direction (ทิศทางการเลื่อน)

หลังจากได ระดับท่ีต องการแลว ให กดปุม หลาย ๆ

คร้ัง หรือกดปุม หรือรอสองสามวินาทีโดยไม กดปุม

ใด ๆ เพื่อออกจากหนาจอเมนู

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

กดปุม เพื่อ เข าหน าจอ เมนูการตั้งค า แล ว เลือก

“Audio”

ในแตละครั้งที่กดปุมหมุน โหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้:

BASS ? TREBLE ? BALANCE ? FADE ? AUX VOL

? Audio (หนาจอเมนูตั้งคา) ? BASS

หมุน ปุมหมุน ตามหรือทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปรับ

รายการตอไปนี้ และกดปุมหมุน เพื่อยืนยัน

การควบคุม Bass:

ใชการควบคุมนี้เพื่อเพิ่ม หรือลดเสียงเบส

การควบคุม Treble:

ใชการควบคุมนี้เพื่อเพิ่ม หรือลดเสียงแหลม

การควบคุม Balance:

ใช การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียงระหว าง

ลำโพงซาย และขวา

การควบคุม Fader:

ใช การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียงระหว าง

ลำโพงหนา และหลัง (ถามีติดตั้ง)

การควบคุม AUX VOL (ระดับเสียงออกซิลิอารี่):

ใช การควบคุมนี้เพื่อปรับระดับเสียงที่สงออกจากช องเสียบ

ออกซิลิอารี่

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

กดปุม เพื่อ เข าหน าจอ เมนูการตั้งค า แล ว เลือก

“Clock”

หมุนปุมหมุน โหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้:

Set Time (ตั้งเวลา) Û ON/OFF Û Clock Format (รูป

แบบนาฬิกา) Û Set Time (ตั้งเวลา)

Set Time (ตั้งเวลา):

เลือก “Set Time” แลวปรับตั้งนาฬิกาดังนี้:

เลขแสดงชั่วโมงจะเริ่มกะพริบ หมุนปุมหมุน เพื่อปรับ

ตั้ง ช่ัวโมง และกดปุมหมุน เลขแสดงนาทีจะ เริ่ม

กะพริบ หมุนปุมหมุน เพ่ือปรับนาทีและกดปุมหมุน

เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งคานาฬิกา

ON/OFF:

ตั้งค าการแสดงผลนาฬิกาให เป ด หรือป ด เมื่อระบบเครื่อง

เสียงป ด ถ าตั้งค าไว ท่ีตำแหน ง “ON” นาฬิกาจะแสดงขึ้น

เมื่อชุดเครื่องเสียงป ดอยู  เมื่อกดปุมหมุน หรือเมื่อบิด

สวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “OFF”

Clock Format (รูปแบบนาฬิกา):

เปลี่ยนการแสดงผลนาฬิการะหว างโหมด 24-ชม. และ
12ชม.

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

กดปุม เพื่อ เข าหน าจอ เมนูการตั้งค า แล ว เลือก

“Language”

เลือกภาษาที่เหมาะสม และกดปุมหมุน เมื่อเสร็จแล ว

หนาจอจะเปลี่ยนเปนภาษาที่ตั้งโดยอัตโนมัติ

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

ตั้งรูปแบบการเลื่อนของปุมหมุน เปนเลื่อนขึ้นหรือลง

ปุมกลางวัน/กลางคืน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุม เพื่อเปลี่ยนความสว างของหน าจอระหว าง

โหมดกลางวันและกลางคืน

Condition:



(117,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

ปุม AUX:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุม เพื่อเลนอุปกรณที่รองรับ เมื่อตออุปกรณเอาไว

การทำงานของเครื่องเลน CD
GUID-80E425E8-EB3D-4F08-8A79-A2D1ED6D6C24

JVH0507X

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง

“ACC” หรือ “ON”

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

ใส แผ น CD ลงในช องโดยให ด านที่มีฉลากหันขึ้น แผ น CD
จะถูกดูดเข าไปในชองโดยอัตโนมัติ แล วจะเร่ิมเล นเอง

หลังจากใส แผ น CD จำนวนเพลงใน CD และเวลาจะ

ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

ขอควรระวัง:

หามฝ นดันแผน CD ลงในชอง เนื่องจากจะทำให 

เครื่องเลนเสียหายได

หมายเหตุ:
. เครื่อง เล น CD สามารถ เล นแผ น CD เพลง

ธรรมดา หรือแผน CD ที่มีไฟล MP3/WMA ได

. ชุดเครื่องเสียงจะตรวจจับโดยอัตโนมัติ ถ าใส  CD

ที่มีไฟล  MP3/WMA ลงไป “MP3CD” จะแสดง

ขึ้น
. ข อความเตือนการทำงานผิดปกติจะแสดงขึ้น เมื่อ

ใส แผ นที่ไม สามารถเล นได  (เช น แผ น DVD)

หรือเมื่อ เครื่องเลนไม สามารถอ าน CD ได  นำ

แผนออก และใสแผนอื่นเขาไป

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

ขณะที่เพลงกำลังเล น เมื่อกดปุมหมุน หรือปุม

จะแสดงรายการเพลงที่ มีอยู ในโหมดดูรายการ หมุนปุม

เพื่อเลือกเพลงจากรายการ แลวกดปุมหมุน

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

สามารถทำการค นหาอย างเร็วในโหมดการดูรายการได 

เพื่อค นหาเพลงจากรายการ กดปุม หมุนปุมหมุน

ไปยังตัวหนังสือตัวแรกของชื่อเพลง แล วกดปุมหมุน

เมื่อพบ รายการของเพลงที่ มีอยู จะแสดงขึ้น เลือก

เพลง แลวกดปุมหมุน เพื่อเริ่มการเลนเพลง

ปุม CD:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุม ขณะที่ระบบเครื่องเสียงป ด และมีแผ น CD

อยู ในช อง ระบบเครื่องเสียงจะเป ด และ CD จะเริ่มเล นโดย

อัตโนมัติ ถ าโหมดวิทยุ หรือโหมด AUX กำลังเล นอยู  จะ

ปดลงโดยอัตโนมัติ และ CD จะเริ่มเลน

อย างไรก็ตาม ถ าไมไดใส CD ไว  ข อความเตือนจะแสดง

ขึ้น และชุดเครื่องเสียงจะยังอยูในโหมดวิทยุ หรือ AUX

ปุมเรงไปขางหนา/หลัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุม / ค างไว เพื่อเร งเพลงไปข างหน าหรือไป

ขางหลัง เมื่อปลอยปุม เพลงจะเลนที่ความเร็วปกติ

การเปลี่ยนเพลงถัดไป/กอนหนา:

โดยกดปุม / คร้ังหน่ึง เพลงจะข ามไปยังเพลง

ต อไป หรือย อนกลับไปที่จุดเริ่มต นของเพลงป จจุบัน กดปุม

/ มากกวา 1 ครั้งเพื่อขามหลาย ๆ เพลง

การคนหาในโฟลเดอร:

ถ าสื่อท่ีบันทึกมีโฟลเดอร ท่ีมีไฟล เพลงอยู ภายใน กดปุม

/ เพื่อเลนเพลงในแตละโฟลเดอรตามลำดับ

เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ตองการ:

1. กดปุมหมุน หรือปุม และรายการเพลงใน

โฟลเดอรปจจุบันจะแสดงขึ้น

2. กดปุม

3. หมุนปุมหมุน เพื่อเลื่อนแถบเลือกไปยังโฟลเดอร 

ที่ตองการ

4. กดปุมหมุน เพ่ือเข าโฟลเดอร ท่ีต องการ กดปุม

หมุน อีกคร้ังเพื่อเริ่มเลนเพลงแรก หรือหมุนปุม

หมุน และกดปุมหมุน เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ าโฟลเดอร ปจจุบันมีโฟลเดอร ย อย ให กดปุมหมุน

หน าจอใหม ที่มีรายชื่อเพลงในโฟลเดอร ย อยจะแสดงขึ้นมา

หมุนปุมหมุน เพื่อเลื่อนแถบเลือกไปที่โฟลเดอร ย อย

แล ว กด ปุมหม ุน เพื่อ เลือก เลือก รายการ ของ

โฟลเดอรบนสุดเมื่อมีเพลงบันทึกอยูในโฟลเดอรบนสุด

เพื่อกลับไปยังหนาจอโฟลเดอรกอนหนานี้ กดปุม

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-23

Condition:
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4-24 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ปุม RPT:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุม และเพลงปจจุบันจะเลนอยางตอเนื่อง

ปุม MIX:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุม และทุกเพลงจะเลนในลำดับสุม

ปุม DISP:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อเล น CD เพลงที่มีแท็กข อมูลเพลง (แท็กข อความ CD/

ข อความ ID3) อยู  ช่ือเพลงที่กำลังเลนอยู จะแสดงขึ้น ถ า

ไมมีขอมูลชื่อเพลง คำวา “Track” จะแสดงขึ้น

เมื่อกดปุม ซ้ำ ๆ ข อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงจะแสดง

ขึ้นมากับชื่อเพลง ดังนี้:

CD:

ความยาวเพลง ? ชื่อนักร อง ? ช่ือเพลง ? อัลบ้ัม ?

ความยาวเพลง

CD ที่มี MP3/WMA:

ความยาวเพลง ? ชื่อนักร อง ? อัลบ้ัม ? ช่ือโฟลเดอร 

? ความยาวเพลง

รายละเอียดเพลง:

กดปุม ค างไว  หน าจอจะแสดงรายละเอียดทั่วไป และ

หลังจากผ านไปหลายวินาที จะกลับเป นหน าจอธรรมดา กด

ปุม เพื่อกลับไปยังหนาจอหลักทันที

ปุม CD EJECT:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุม ขณะที่มี CD อยู CD จะถูกดันออกมา

เมื่อกดปุม 2 ครั้ง CD จะถูกดันออกมามากขึ้น เพื่อให 

นำแผนออกไดงาย

เมื่อสวิตชกุญแจอยู ในตำแหน ง “OFF” หรือ “LOCK” จะ
สามารถนำ CD ที่กำลังเล นอยู ออกได  อย างไรก็ตาม ชุด

เครื่องเสียงไมสามารถทำงานได

ถ า CD ถูกดันออกจากการกดปุม แล วไม ได นำออก

จากชองใสแผ นชวงเวลาหนึ่ง CD จะกลับเขาไปในช อง

โดยอัตโนมัติ เพื่อปกปอง CD

การทำงานของวิทยุ FM-AM
GUID-AB44D427-410B-43B3-B55F-23E489713FA7

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง

“ACC” หรือ “ON”

ปุม FM/AM:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุม / ขณะที่เครื่องเสียงป ด เครื่องเสียงจะ

เปด และวิทยุจะเปดขึ้น

เมื่อกดปุม / ขณะที่เครื่องเสียงกำลังเล นอย างอื่น

อยู สิ่งนั้นจะหยุดลง และวิทยุจะเปดขึ้นมาแทน

เพื่อเปลี่ยนเป นช วงคลื่นอื่น (FM1, FM2, หรือ AM) ให กด

ปุม /

ปุมหมุน ENTER:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อต องการค นหาความถี่ของสถานีที่ออกอากาศอยู ด วยตัว

เอง ใหหมุนปุมหมุน จนกระทั่งพบความถี่ที่ตองการ

ปุมเรงไปขางหนา/หลัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีแบบอัตโนมัติ ใหกดปุม

ระบบจะหยุดคนหาเมื่อพบสถานีที่ออกอากาศ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ (ปุมบันทึกสถานีวิทยุ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระหว างการรับสัญญาณวิทยุ กดปุมบันทึกสถานีวิทยุไว น อย

กวา 2 วินาที เลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได สูงสุด

18 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1, FM 2 และ FM T) และ

6 สถานีสำหรับ AM

การบันทึกความถี่สถานีดวยตัวเอง:

1. เปลี่ยนคล่ืนความถี่ไปยังสถานีที่ต องการโดยใช ปุม

/

2. กดปุมบันทึกสถานีวิทยุ ① - ⑥ ค างไวจนกระทั่ง

ได ยินเสียงบี๊ป (วิทยุจะเงียบลง เมื่อกดปุมบันทึกสถานี
วิทยุ)

3. หมายเลขช องจะแสดงขึ้น และวิทยุจะกลับมามีเสียง

แสดงวาไดทำการบันทึกเรียบรอยแลว

4. ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับปุมบันทึกสถานีอื่นๆ

ถ าถอดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟ วส ของระบบเครื่องเสียง

ขาด หน วยความจำของวิทยุจะถูกลบ หากเกิดข้ึน ให ตั้ง

สถานีที่ตองการใหมอีกครั้ง

การทำงานกับอุปกรณความจำ USB
GUID-8E460E2D-9E1B-4340-9B6F-53C238229B06

JVH0518X

Condition:
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การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ชองเสียบ USB จะอยู บนแผงหน าป ด เป ดฝาและเสียบ

อุปกรณ ความจำ USB เข าท่ีช องเสียบ ระบบจะเปลี่ยนเป น

โหมดอุปกรณความจำ USB โดยอัตโนมัติ

ถ าระบบป ดลงขณะที่อุปกรณความจำ USB กำลังเล นอยู 

หากกดปุมหมุน ระบบจะเริ่มเล นอุปกรณ ความจำ

USB

ถ าไม สามารถเล นอุปกรณ ความจำ USB ได  ข อความต อไป

นี้จะแสดงขึ้น

. “USB memory device not supported” (ไม รองรับ
อุปกรณความจำUSB)

. “No audio file detected” (ไมพบไฟลเพลง)

ขอควรระวัง:

. หามฝ นเสียบอุปกรณ ความจำ USB ลงในช อง

เสียบ USB การเสียบอุปกรณ ความจำ USB ที่

เอียง หรือ กลับข างลงในช องเสียบ อาจทำให 

อุปกรณ ความจำ USB และ/หรือ ชองเสียบเสีย

หายได  ให แน ใจว าอุปกรณ ความจำ USB ต อเขา

กับ ช องเสียบอยางถูกต อง (อุปกรณ  USB บาง

อย างจะมีสัญลักษณ เป นแนวทาง ให 

แน ใจ ว า สัญลักษณ  หัน ถ ูก ทางก อนจะ เสียบ

อุปกรณ)

. หามวางวัตถุไว ใกล อุปกรณ ความจำ USB เพื่อ

ปองกันไม ให วัตถุเอนทับอุปกรณ ความจำ USB

และช องเสียบ แรงดันจากวัตถุอาจทำให อุปกรณ 

ความจำ USB และ/หรือชองเสียบเสียหายได

ปุม AUX:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อใช งานอุปกรณ ความจำ USB ใหใช วิธีใดวิธีหน่ึงต อไป

นี้:

. กดปุม แล วหุมนปุมหมุน เพื่อเลือกรายการ

USB เมื่ออยูในแถบเลือก ใหกดปุมหมุน
. กดปุม ซ้ำ ๆ จนกว า USB จะอยู ในแถบเลือก

แลวกดปุมหมุน

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

การทำงานต อไปนี้จะเหมือนกับการทำงานหลักของเครื่อง

เสียงสำหรับ CD สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงาน

ของเครื่องเลน CD” (P.4-23)

. การดูรายการ

. การคนหาอยางเร็ว

.

. MIX (เลนแบบสุม)

. RPT (เลนซ้ำ)

. การคนหาในโฟลเดอร

ปุม DISP:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อเล นเพลงที่มีแท็กข อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู  ชื่อเพลง
ที่กำลังเล นอยู จะแสดงขึ้นมา ถ าไม มีแท็ก ข อความเตือนจะ

แสดงขึ้น

เมื่อกดปุม ซ้ำ ๆ ข อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงจะแสดง

ขึ้นมากับชื่อเพลง ดังนี้:

ความยาวเพลง ? ชื่อนักร อง ? อัลบ้ัม ? ช่ือโฟลเดอร 

? ความยาวเพลง

รายละเอียดเพลง:

กดปุม ค างไว  หน าจอจะแสดงรายละเอียดทั่วไป และ

หลังจากผ านไปหลายวินาที จะกลับเป นหน าจอธรรมดา กด

ปุม เพื่อกลับไปยังหนาจอหลักทันที

การทำงานของ iPod
GUID-64BF1C53-C88A-43A7-97CD-7690A141CB38

การเชื่อมตอ iPod:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ชองเสียบ USB จะอยู ท่ีคอนโซลกลาง เป ดฝาช องเสียบ

USB และเสียบสายต อ iPod เข ากับช องเสียบ USB ในขณะ

ที่เชื่อมต ออุปกรณ ในรถยนต  แบตเตอรี่ iPod จะมีการชาร จ

ไฟ

หลังจากเสร็จสิ้นการเช่ือมต อ หนาจอของ iPod จะแสดง

คำว า NISSAN หรือ หน าจอติดตั้งอุปกรณ เสริม ขึ้นอยู กับ

รุ นของ iPod เมื่อทำการเชื่อมต อ iPod ในรถยนต  สามารถ
เลือกรายการเพลงที่ บันทึกใน iPod ได โดยการใช  ปุม

ควบคุมเครื่องเสียงของรถยนตเทานั้น

* iPod และ iPhone เป นเครื่องหมายทางการค าของ

Apple Inc., ลงทะเบียนในอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

ขอควรระวัง:

. หามฝ นเสียบสายต อ iPod ลงในชองเสียบ USB
การเสียบสายต อ iPod ที่เอียง หรือ กลับข างลง

ในชองเสียบ อาจทำให สายต อ iPod และ ช อง

เสียบเสียหายได  ให แน ใจว าสายต อ iPod ต อเข า
กับช องเสียบ USB อยางถูกตอง (สายตอ iPod

บางเส นจะมีสัญลักษณ  เป นแนวทาง ให 

แน ใจว าสัญลักษณ หันถูกทางก อนจะเสียบสายต อ

iPod)

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-25

Condition:
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4-26 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

. หามวางวัตถุไว ใกล กับสายต อ iPod เพื่อป องกัน

ไม ให วัตถุ เอนทับสายตอ iPod และช องเสียบ

แรงดันจากวัตถุอาจทำให สายต อ iPod และช อง
เสียบเสียหายได

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

สามารถใชงานกับรุนตอไปนี้ได:

. iPhone รุนที่สาม (เฟรมแวรรุน IOS4/4.0)

. iPhone รุนที่สี่ (เฟรมแวรรุน IOS4/4.0)

. iPod รุนที่หา (เฟรมแวรรุน 1.3 )

. iPod คลาสสิค ร ุ นแรก (เฟรมแวร  ร ุน 1.1.1 หรือ

1.1.2PC)
. iPod คลาสสิครุนที่สอง (เฟรมแวรรุน 2.0.1)
. iPod ทัชรุนแรก (เฟรมแวรรุน 1.1.5 หรือ 2.2.1)
. iPod ทัชรุนที่สองและสาม (เฟรมแวร รุน 2.2.1 หรือ

IOS4/4.0.0)
. iPod นาโนรุนแรก (เฟรมแวรรุน 1.3.1)
. iPod นาโนรุนที่สอง (เฟรมแวรรุน 1.1.3)
. iPod นาโนรุ นที่สาม (เฟ ร มแวร รุ น 1.1.2PC หรือ

1.1.3PC)
. iPod นาโนรุนที่สี่ (เฟรมแวรรุน 1.0.2 หรือ 1.0.4)
. iPod นาโนรุนที่หา (เฟรมแวรรุน 1.0.1 หรือ 1.0.2)

ในบางกรณี iPod ทัชอาจจะไมตอบสนองตอระบบทันที

ใหแนใจวาอัพเดตเฟรมแวรของ iPod แลว

ขอแนะนำ ในการใชงาน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. ไมรองรับ iPod ชัฟเฟล และ iPod มินิ

. ระบบอาจไมสามารถใชงานการทำงานบางอยางได

ปุม AUX:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อใชงาน iPod ใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:

. กดปุม แล วหุมนปุมหมุน เพื่อเลือกรายการ

USB เมื่ออยูในแถบเลือก ใหกดปุมหมุน
. กดปุม ซ้ำ ๆ จนกว า “USB” จะอยู ในแถบเลือก

แลวกดปุมหมุน

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

หนาจอสั่งงาน:

หน าจอสั่งงานของ iPod ที่แสดงอยู บนหน าจอของระบบ

เครื่องเสียง คล ายกับน าจอสั่งงานบน iPod ใชปุมหมุน

เพื่อเลนเพลงบน iPod

สามารถเลือกรายการตอไปนี้ได จากรายการเมนูบนหนาจอ

. Playlists (รายการเพลง)

. Artists (นักรอง)

. Albums (อัลบั้ม)

. Tracks (เพลง)

. Genres (แนวดนตรี)

สำหรับข อมูลเพิ่มเติมของแต ละรายการ ดูที่คู มือการใช งาน

ของ iPod

การทำงานต อไปนี้จะเหมือนกับการทำงานหลักของเครื่อง

เสียงสำหรับ CD สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงาน

ของเครื่องเลน CD” (P.4-23)

. การดูรายการ

. การคนหาอยางเร็ว

.

. MIX (เลนแบบสุม)

. RPT (เลนซ้ำ)

. การคนหาในโฟลเดอร

ปุม DISP:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อเล นเพลงที่มีแท็กข อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู  ชื่อเพลง

ท่ีกำลังเล นอยู จะแสดงขึ้นมา ถ าไม มีแท็ก แล วข อความ

เตือนจะแสดงขึ้นมา

เมื่อกดปุม ซ้ำ ๆ ข อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงจะแสดง

ขึ้นมากับชื่อเพลง ดังนี้:

ความยาวเพลง ? ชื่อนักร อง ? อัลบ้ัม ? ช่ือโฟลเดอร 

? ความยาวเพลง

รายละเอียดเพลง:

กดปุม ค างไว  หน าจอจะแสดงรายละเอียดทั่วไป และ

หลังจากผ านไปหลายวินาที จะกลับเป นหน าจอธรรมดา กด

ปุม เพื่อกลับไปยังหนาจอหลักทันที

ระบบขอมูลการออกอากาศวิทยุ (RBDS)
GUID-8E4CE6FF-A2A8-41C7-ACC4-BC68BBF79935

RBDS คือระบบที่ข อมูลดิจิตอลที่มีการเข ารหัสถูกส งมาจาก
สถานีวิทยุ FM เพิ่มเติมจากการออกอากาศวิทยุ FM ทั่วไป

RBDS จะให ข อมูลของบริการ เช น ชื่อสถานี สภาพจราจร

และขาว

หมายเหตุ:

บริการเหลานี้อาจไมมีในบางประเทศ

ฟงกชัน RBDS
GUID-5957F70A-94A5-4413-82F4-F656DFBAA01B

ฟงกชันรายการที่ใหบริการ (PS) (ฟงกชันแสดงชื่อ
สถานี):

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

เม่ือ เปลี่ยนสถานี RBDS ด วยการหาคลื่นความถี่ แบบ

อัตโนมัติ หรือปรับด วยตัวเอง ระบบจะได รับข อมูล RBDS

และชื่อ PS จะแสดงขึ้น

Condition:
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สวิตชบนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่อง

เสียง (ถามีติดตั้ง)
GUID-40CA1AF7-B714-48E6-B8BC-A5690067503D

JVH0512X

แบบ A

JVH0005X

แบบ B
1. สวิตชเลือก SOURCE
2. สวิตชควบคุม VOLUME
3. สวิตชเปลี่ยนคลื่น

สามารถสั่งงานระบบวิทยุไดโดยใชปุมควบคุมบนพวงมาลัย

สวิตชเลือก SOURCE
GUID-811ED559-6CFC-4067-ADEC-74EDDB357DA7

กดสวิตชเลือกโหมดเพื่อเลนจากโหมดที่มีอยู

สวิตชควบคุม VOLUME
GUID-03CE7E4A-30F6-49F1-A221-5406070450BE

ลดหรือเพิ่มเสียงโดยการกดปุมสวิตช ควบคุม VOLUME ขึ้น

หรือลง

สวิตชเปลี่ยนคลื่น
GUID-D7D0D2AF-C58A-40AA-A161-00120358D27C

การเปลี่ยนหนวยความจำ (วิทยุ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช เปลี่ยนคลื่นน อยกว า 1.5 วินาที เพื่อเปลี่ยนไปยัง

คลื่นที่ตั้งไวถัดไป หรือกอนหนา

การคนหาคลื่น (วิทยุ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช เปลี่ยนคลื่นมากกว า 1.5 วินาที เพื่อเปลี่ยนไปยัง

สถานีถัดไป หรือกอนหนา

APS (คนหารายการอัตโนมัติ) FF, APS REW (CD,
USB, iPod®):

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

กดสวิตช เปลี่ยนคลื่นเป นเวลาน อยกว า 1.5 วินาทีเพื่อกลับ

ไปยังชวง เริ่มต นของรายการป จจุบัน หรือ ข ามไป ยัง

รายการถัดไป กดหลายๆ ครั้งเพื่อข ามกลับไปรายการก อน

หนา หรือขามผานรายการปจจุบัน

ระบบนี้จะค นหาช วงว างระหว างคลื่นวิทยุ ถ าระบบพบช วง

วางระหว างคลื่นวิทยุ ในบางรายการ หรือไม มีชวงว าง

ระหว างรายการ เลย ระบบก็อาจจะไม หยุดในสถานีที่

ตองการ

กดปุมเปล่ียนคลื่นนานกว า 1.5 วินาที เพื่อเร งเพลงไปข าง

หนา หรือ ขางหลัง

การดูแลรักษาและทำความสะอาด CD/

USB
GUID-626445F6-B0B9-49CA-AC1F-A3B0F19DEEE3

CD
GUID-14B8AB6E-6497-4F00-90D4-FE1C6DC63C99

SAA0451

. จับบริเวณขอบแผ น ห ามจับบนผิวหน าของแผ น หรือ

งอแผน
. เก็บแผนในกลองเมื่อไมใชงาน
. ในการทำความสะอาด ให ใชผ าท่ีสะอาดและนุ มเช็ด

พื้นผิวของแผนจากตรงกลางไปยังขอบ ห ามเช็ดแผ น

วนเปนวง

ห าม ใช  น้ำยา ทำความ สะอาด แผ น ทั่ วไป หรือ

แอลกอฮอลที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
. บริเวณขอบนอกและขอบในของแผ นที่ยังใหม อาจยัง

ขรุขระอยู  ใช ด านข างของปากกาหรือดินสอขัดบริเวณ

ขอบนอกและขอบใน เพื่อลบความขรุขระ

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-27

Condition:
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4-28 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

อุปกรณความจำ USB (ถามีติดตั้ง)
GUID-7A78BF79-0F32-41D3-8678-81EEB2764082

. หามสัมผัสบริเวณปลายขั้วของอุปกรณความจำ USB

. หามวางวัตถุที่หนักลงบนอุปกรณความจำ USB

. หางวางอุปกรณความจำ USB บนบริเวณที่มีความชื้น

. หามวางอุปกรณความจำ USB ใหรับแสงแดดโดยตรง

. หามเทของเหลวลงบนอุปกรณความจำ USB

ดู ท่ีคู มือการใช งานอุปกรณ ความจำ USB สำหรับราย

ละเอียดเพิ่มเติม

GUID-3312FB98-F728-4E43-8A1B-E7F3F96AD38B

เม่ือติดตั้งวิทยุ CB วิทยุสมัครเล นหรือโทรศัพทในรถยนต 

ไว ให แนใจว าดูข อควรระวังดังต อไปน้ีแล ว มิ เช นน้ัน

อุปกรณ ท่ีติดตั้งอาจส งผลต อระบบควบคุมเครื่องยนต และ

อุปกรณไฟฟาอื่น ๆ

ขอควรระวัง:

. เก็บเสาอากาศให ห างจากกล องควบคุมอิเล็กทรอ

นิกใหมากที่สุดเทาที่จะทำได

. ให  เสา อากาศ อย ู  หาง จาก สาย ไฟ ควบค ุม

เครื่องยนต อย างน อย 20 ซม. (8 น้ิว) หามวาง
เสาอากาศไวขาง ๆ สายไฟทุกชนิด

. ปรับอัตราสวนคลื่นนิ่งตามที่ผูผลิตแนะนำ

. เชื่อมตอสายกราวดจากตัววิทยุเขากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต อศูนย บริการนิส

สัน

หมายเหตุ:

สำหรับยุโรป:

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่เวปไซต ของนิส

สัน: www.nissan-europe.com เลือกประเทศจาก

รายการ แล วไปที่เมนู “SERVICES” หากไม มีในเวป
ไซต กรุณาติดตอศูนยบริการนิสสัน

โทรศัพทในรถยนตหรือวิทยุ CB

Condition:
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บันทึก

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-29

Condition:
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4-30 หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

บันทึก

Condition:
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5 การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่

ระยะรันอิน .............................................................................. 5-2
กอนสตารทเครื่องยนต .............................................................. 5-2
ขอควรระวังเมื่อสตารทเครื่องยนตและขับขี่ ..................................... 5-2

กาซไอเสีย (คารบอนมอนนอกไซด) ........................................ 5-2
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง (รุนเครื่องยนตเบนซิน) ................ 5-3

การดูแลรักษารถยนตในขณะขับขี่ ................................................ 5-4
ชวงสตารทขณะเครื่องเย็น ..................................................... 5-4
น้ำหนักบรรทุก .................................................................... 5-4
การขับขี่บนสภาพถนนที่เปยกน้ำ ............................................. 5-4
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5-2 การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่

GUID-BE06C17C-419B-4EB4-AD19-8D688DDC9C3A

ในระหว าง 1,600 กม. (1,000 ไมล ) แรก ให ทำตามคำ

แนะนำเหล านี้ เพื่อให เครื่องยนต มีประสิทธิภาพสูงสุด และ

ให แน ใจว ารถของคุณจะประหยัดและเชื่อถือได ในอนาคต

ไม เช นนั้นจะทำให อายุการใช งานและประสิทธิภาพของ

เครื่องยนตลดลง

. ไม ควรขับรถด วยความเร็วคงที่เป นระยะเวลานานไม ว า

จะเร็วหรือชา
. ไมควรใหเครื่องยนตทำงานเกิน 4,000 รอบ/นาที
. ไม ควรเร งเครื่องยนต จนถึงความเร็วรอบสูงสุดในแต ละ

เกียร
. ไมควรออกตัวอยางรวดเร็ว
. ไมควรเหยียบเบรกรุนแรงเทาที่จะทำได

GUID-F7E5D977-5816-4216-A489-AC98F4CE6D92

คำเตือน:

ลักษณะการขับเคลื่อนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย าง

เห็นได ชัด ถ ามีการเพ่ิมน้ำหนักบรรทุกและการกระ

จายน้ำหนัก รวมทั้งอุปกรณ เสริม (ข อต อรถพ วง แร็

คหลังคา ฯลฯ) คุณตองปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ

ขับและความเร็วที่ใช ตามสภาพแวดล อม โดยเฉพาะ

เมื่อบรรทุกของหนัก จำเป นต องลดความเร็วลงให 

เพียงพอ

. ใหแนใจวาบริเวณรอบรถไมมีสิ่งกีดขวาง

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด วยตาเปล า วัด

และตรวจสอบวาแรงดันลมยางเหมาะสมหรือไม
. ตรวจสอบวากระจกทุกบานและไฟทุกดวงสะอาด
. ปรับตำแหนงเบาะนั่งและที่พิงศีรษะ
. ปรับตำแหนงกระจกมองหลังและกระจกมองขาง
. คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผูโดยสารทั้งหมด
. ตรวจสอบวาประตูทุกบานปด
. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต างๆ เมื่อบิดสวิตช 

กุญแจอยูในตำแหนง “ON”
. สิ่งที่ต องบำรุงรักษาใน “8 การซ อมบำรุงและการดูแล

รักษาดวยตนเอง” ควรทำการตรวจสอบเปนระยะ

GUID-B41A6172-5C67-4B9D-B83F-23644F56F6A3

คำเตือน:

. ห ามปลอยให เด็กหรือผู ใหญ ที่ต องได รับการดูแล

จากคนอื่นไว ในรถแต ลำพัง ไม ควรปล อยสัตว

เลี้ยงไว ในรถตามลำพังเช นกัน เนื่องจากอาจไป

กดสวิตช หรือปุมควบคุมโดยรู เท าไม ถึงการณ  ซึ่ง

ทำให เกิดอุบัติเหตุร ายแรงและได รับบาดเจ็บโดย

ไม ตั้งใจ ในวันที่อากาศร อนและมีแสงแดดจัด

อุณหภูมิในรถที่ไม มีการระบายอากาศจะสูงจน

อาจเกิดอันตรายรายแรงกับคนหรือสัตวได

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให มั่นคง เพื่อป องกันการเลื่อน

หรือเคลื่อนที่ ห ามวางสัมภาระสูงกว าพนักพิงหลัง

ในระหวางการหยุดรถหรือการชนอย างกะทันหัน

ผู โดยสารอาจได รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม ได 

จัดเก็บอยางเรียบรอยและแนนหนา

กาซไอเสีย (คารบอนมอนนอกไซด)
GUID-0830611A-0896-4314-BF19-062754C4851A

คำเตือน:

. หามหายใจสูดเอาก าซไอเสียเข าไปเนื่องจากมี

คาร บอนมอนนอกไซด  ซึ่งไม มี สีและไม มีกลิ่น

คาร บอนมอนนอกไซด เปนอันตราย อาจทำให 

สลบโดยไมรูตัวหรือเสียชีวิตได 

. ถ าสงสัยว ามีไอเสียเข าไปในรถ ให ขับรถโดยเป ด

กระจกหน าต างทุกบานจนสุด และนำรถเข าไป

ตรวจสอบทันที

. หามให เครื่องยนต ทำงานในพื้นที่ปดที่ไม มีการ

ระบายอากาศ เชน โรงรถ

. หามจอดรถโดยที่เครื่องยนต ทำงานอยู เป นระยะ

เวลานาน

ระยะรันอิน กอนสตารทเครื่องยนต ขอควรระวังเมื่อสตารทเครื่องยนตและ
ขับขี่

Condition:
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. ป ดประตูท ายทุกครั้งเมื่อขับรถ ไม เช นนั้น ก าซไอ

เสียอาจไหลเข ามาในห องโดยสาร ถ าจำเป นต อง

ขับรถโดยเป ดประตูท าย ให ทำตามข อควรระวัง

เหลานี้:

— เปดกระจกหนาตางทุกบาน

— ปดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และตั้ง

ความเร็ ว พัดลม ไป ท่ี ระดับ ส ู งส ุด เพื่ อ

หมุนเวียนอากาศ

. ถาตองเดินสายไฟหรือข อต อสายอื่นๆ ไปยังรถ

พวงผ านทางซีลผนึกของประตูท ายหรือตัวถังรถ

ให ทำตามคำแนะนำของผู ผลิตเพื่อป องกันไม ให 

คารบอนมอนนอกไซดไหลเขามาในรถ

. ถาติดตั้งอุปกรณ เสริมตัวถังหรืออุปกรณ อ่ืนเพิ่ม

เติม เพื่อกิจกรรมสันทนาการหรือใช งานด านอื่นๆ

ให ทำตามคำแนะนำของผู ผลิต เพื่อป องกันไม ให 

คาร บอนมอนนอกไซด ไหลเขามาในรถ (เครื่อง

ใช ไฟฟ าในรถเพื่อสันทนาการ เช น เตาอบ ตู เย็น

เครื่องทำความร อน ฯลฯ จะสร างคาร บอนมอน

นอกไซดดวย)

. ควรให ช างผู เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ

ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

— ตองยกรถขึ้นเพื่อรับบริการ

— สงสัยวามีไอเสียเขาไปในหองโดยสาร

— ไดยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลงไป

— ได รับอุบัติเหตุที่ทำให ระบบไอเสีย ใต ท องรถ

หรือดานหลังของรถไดรับความเสียหาย

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง (รุน

เครื่องยนตเบนซิน)
GUID-A7DE8E42-9434-4DA7-ADE4-A0704FD9744D

คำเตือน:

. กาซไอเสียและระบบไอเสียจะร อนมาก ให คน

สัตว  หรือวัตถุไวไฟอยู ห างจากส วนประกอบของ

ระบบไอเสีย

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช น

หญ าแห ง เศษกระดาษ หรือเศษผ า เนื่องจากอาจ

ติดไฟหรือทำใหไฟไหมได

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง เป นอุปกรณ ควบคุมการ

ปลอยไอเสียที่ติดตั้งในระบบไอเสีย ก าซไอเสียในเครื่อง

ฟอกไอเสียแบบสามทางจะถูกเผาไหม ในอุณหภูมิสูง เพื่อ

ชวยลดมลภาวะ

ขอควรระวัง:

. หามใช  น้ำมัน เบนซินที่มีสารตะกั่ว (โปรดดูที่

“น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล อลื่นและปริมาณความ
จุที่แนะนำ” (P.9-2)) เขม าสะสมจากน้ำมันที่มี

สารตะกั่วจะทำให ประสิทธิภาพการลดสารพิษ

ของเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางลดลงอย าง

มาก และ/หรือ ทำให เครื่องฟอกไอเสียแบบสาม

ทางเสียหายได

. ปรับตั้งเครื่องยนต อยู เสมอ การทำงานผิดพลาด

ในระบบจุดระเบิด ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ

ระบบไฟฟ าจะทำให มีน้ำมันเชื้อเพลิงส วนเกินไหล

เข าไปในเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางทำให 

เครื่องร อนจัด หามขับรถต อ ถาเครื่องยนต จุด

ระเบิดไม ครบสูบ สูญเสียกำลังอย างเห็นได ชัด

หรือมีสภาวะทำงานที่ผิดปกติอ่ืนๆ นำรถเข ารับ

การตรวจสอบที่ศูนยบริการนิสสันทันที

. หลีกเล่ียงการขับรถที่ เหลือน้ำมันเชื้อเพลิงใน

ระดับต่ำมาก เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำให 

เครื่องยนต จุดระเบิดไม ครบสูบซึ่งจะทำให เคร่ือง

ฟอกไอเสียแบบสามทางเสียหาย

. หามเรงเครื่องยนตขณะที่กำลังอุนเครื่อง

. หามเข็นหรือลากรถเพื่อสตารทเครื่องยนต

การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่ 5-3
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5-4 การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่

GUID-F8498E1E-7260-4875-BC2A-1D6C8CB65F20

การขับรถให เหมาะสมกับสภาพแวดล อมเป นส่ิงจำเป น

สำหรับการควบคุมความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ของคุณ คนขับควรจะรู วิธีขับขี่ในสภาพแวดล อมต างๆ ได ดี

ที่สุด

ชวงสตารทขณะเครื่องเย็น
GUID-433AD7F9-C51C-4491-9497-AC23333C3B08

เมื่อสตาร ทเครื่องยนต ในขณะที่เครื่องเย็น เครื่องยนต จะใช 

ความเร็วรอบท่ีสูงกวาปกติในช วงอุนเครื่อง ทำให ต องใช 

ความระมัดระวังเปนพิเศษขณะเขาเกียร

น้ำหนักบรรทุก
GUID-06EE7FD2-DD9B-48AD-AD9E-F9760691A0A2

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมทั้งการติดตั้ง

อุปกรณ อื่น (อุปกรณ ข อต อพ วง ที่รองรับสัมภาระบนหลังคา
ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคล่ือนของรถอย างเห็นได

ชัด คุณต องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและความเร็วที่

ใชตามสภาพแวดลอม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เปยกน้ำ
GUID-07E1741E-BE69-40CF-AB0A-7193914F0198

. หลีกเลี่ยงการเรงหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข าโค งหักมุมมากหรือเปลี่ยนช องทาง

เดินรถกะทันหัน
. หลีกเลี่ยงการขับใกลรถคันขางหน ามากเกินไป

เมื่อมีน้ำนองบนพื้นถนนที่มีแอ งน้ำ ธารน้ำเล็กๆ ฯลฯ ให ลด

ความเร็วเพื่อป องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให รถลื่นไถลและ

ไม สามารถบังคับควบคุมได  ถ าใชยางท่ีสึกหรอมากจะมี

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นดวย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
GUID-55AE4C54-BBAA-4239-AC0E-368FA0BE987D

. ขับขี่ดวยความระมัดระวัง

. หลีกเลี่ยงการเรงหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข าโค งหักมุมมากหรือเปลี่ยนช องทาง

เดินรถกะทันหัน
. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหัน
. หลีกเลี่ยงการขับใกลรถคันขางหน ามากเกินไป

GUID-11BE66E7-9D1B-4D19-8C54-69B15542917F

คำเตือน:

ห ามดึงกุญแจออกหรือบิดสวิตช กุญแจไปยังตำแหน ง

“LOCK” ขณะขับรถ พวงมาลัยจะล็อก ซึ่งอาจส งผล

ให คนขับไมสามารถบังคับ รถยนต ได  ทำให เกิด

อันตรายรายแรงตอผูขับขี่และรถยนต

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียรแบบตอเนื่อง

(CVT)
GUID-E6B359FC-5408-4ECB-87F0-5A309167AA89

SSD0392

ล็อกสวิตชกุญแจได  รับการออกแบบเพื่อไม ใหบิดสวิตช 

กุญแจไปยังตำแหน ง “LOCK” ได จนกว าจะเลื่อนคันเกียร

ไปที่ตำแหนง “P” (จอด) เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปยัง
ตำแหน ง “LOCK” เพื่อดึงกุญแจออกจากสวิตชกุญแจ ให 

แนใจวาคันเกียรอยูในตำแหนง “P” (จอด)

เมื่อไมสามารถบิดสวิตชกุญแจไปยังตำแหนง “LOCK” ได:

1. เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “P” (จอด)

2. คอยๆ บิดสวิตชกุญแจไปทางตำแหนง “ON”

3. บิดสวิตชกุญแจไปยังตำแหนง “LOCK”

การดูแลรักษารถยนตในขณะขับขี่ สวิตชกุญแจ (รุนที่ไมมีกุญแจอัจฉริยะ)

Condition:
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4. ดึงกุญแจออก ถากุญแจยังเสียบอยูในสวิตช กุญแจ

ถ าบิดสวิตช กุญแจไปยังตำแหน ง “LOCK” คันเกียร จะไม 

สามารถเลื่อนออกจากตำแหน ง “P” (จอด) ได  คันเกียร จะ
เลื่อนได  ถ าสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง “ON” และเหยียบ

แปนเบรกไว

ตำแหนง “OFF”① จะอยูระหวางตำแหนง “LOCK” กับ
ตำแหนง “ACC” แตจะไมมีการทำอักษรไวบนสวิตชกุญแจ

เกียรธรรมดา (MT)
GUID-7A409D94-0BAB-478E-99B6-6BF9196E36BD

SSD0392

แบบ A

SSD0503

แบบ B

สวิตช กุญแจมีอุปกรณ ที่ช วยไม ใหดึงกุญแจออกมาโดย

บังเอิญขณะที่ขับขี่

จะสามารถดึงกุญแจออกได  เมื่อสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง

“LOCK” เทานั้น

แบบ B: เพื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” จาก
ตำแหน ง “ACC” หรือ “ON” ให บิดกุญแจไปที่ตำแหน ง

“OFF” ดันกุญแจเขาไป แลวจึงบิดไปที่ตำแหนง “LOCK”

ตำแหนง “OFF”① จะอยูระหวางตำแหนง “LOCK” กับ
ตำแหนง “ACC” แตจะไมมีการทำอักษรไวบนสวิตชกุญแจ

ล็อกพวงมาลัย
GUID-B79D811B-DB48-49A4-B0EE-34D13EDCA340

การล็อกพวงมาลัย
GUID-FCFEB02B-943D-4686-A4B0-CA3E9D810A64

1. บิดสวิตชกุญแจไปยังตำแหนง “LOCK”

2. ดึงกุญแจออก

3. หมุนพวงมาลัยตามเข็มนาฬิกาไป 1/6 รอบจาก
ตำแหนงลอตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
GUID-A743404E-356D-4293-8839-A4BD9EE6DB46

1. เสียบกุญแจลงในสวิตชกุญแจ

2. ค อยๆ บิดสวิตช กุญแจพร อมกับหมุนพวงมาลัยไปทาง

ขวาและทางซายเล็กนอย

ตำแหนงกุญแจ
GUID-F9297A75-F084-4D72-A37F-A21E15C6928D

LOCK (0)
GUID-6C6B58B5-E98F-4E68-8234-88630D5BEB94

กุญแจสตารทจะสามารถดึงออกไดเฉพาะเมื่ออยูใน

ตำแหนงนี้

ล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได เฉพาะเมื่ออยู ในตำแหน ง

นี้

OFF (1)
GUID-711951C6-01CE-4BAA-A2A9-C22DF515B2E5

เครื่องยนตจะดับแตพวงมาลัยจะไม ล็อก

ACC (2)
GUID-C6EAC595-9B36-41EB-BB71-8F344CD57839

อุปกรณไฟฟาจะทำงานไดโดยไมสตารทเครื่องยนต

ON (3)
GUID-7F2FB7AD-8580-462C-A2FC-44540A7340EA

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ ไฟฟ าจะทำงานได โดยไม 

สตารทเครื่องยนต

START (4)
GUID-943AD409-77BB-4E96-B225-F98803755435

มอเตอร สตาร ทจะทำงานและเครื่องยนต จะสตาร ทติด เมื่อ

ปลอยสวิตชกุญแจจะคืนกลับไปยังตำแหนง “ON”

ขอควรระวัง:

เมื่อเครื่องยนตสตารทติด ใหปลอยสวิตชกุญแจทันที

การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่ 5-5

Condition:
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5-6 การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่

GUID-5106BE37-098B-4B70-8AF0-F80991A1C9D6

ขอควรระวังสำหรับการใชงานปุมกดสวิตช

กุญแจ
GUID-39123703-340D-4CBF-8909-71DDE48C4BE8

คำเตือน:

อย าใช งานสวิตชกุญแจแบบปุมกดขณะที่ขับรถ

นอกจากในเหตุฉุกเฉิน (เครื่องยนต จะหยุดเมื่อกด

สวิตชกุญแจ 3 ครั้งติดต อกัน หรือกดสวิตช กุญแจ

ค างไว นาน 2 วินาที) พวงมาลัยจะล็อกและไม สามารถ

บังคับควบคุมรถได  ซึ่งอาจทำให รถไดรับความเสีย

หายหรือผูโดยสารไดรับการบาดเจ็บรายแรง

ก อนใช งานสวิตช กุญแจแบบปุมกด ให แน ใจว าได เลื่อนคัน

เกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) (รุน CVT) หรือเลื่อนไปยัง
ตำแหนง “N” (วาง) (สำหรับรุนเกียร MT)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-D9A723C7-B5AF-4D6A-BF11-749DB3C059F1

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใช งานสวิตชกุญแจได โดยไม 

ต องนำกุญแจออกมาจากกระเป า ส่ิงแวดล อมและ/หรือ

สภาพในการใช งานอาจจะมีผลกระทบต อการทำงานของ

ระบบกุญแจอัจฉริยะ ไฟแสดงและไฟเตือนการทำงานบาง

อย างอาจแสดงขึ้นบนหน าจอแสดงข อมูลรถยนต  (ถ ามีติด

ตั้ง) และ/หรือมาตรวัด (โปรดดูที่ “แสดงข อมูลรถยนต  (ถ า

มีติดตั้ง)” (P.2-14) และ “ไฟเตือน/ไฟแสดงและเสียง

เตือน” (P.2-9))

ขอควรระวัง:

. ใหแนใจวามีกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อใชรถ

. ห ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว ในรถเมื่อคุณไม ได อยู ใน

รถ

. ถาแบตเตอรี่ รถยนตหมด สวิตช กุญแจจะไม 

สามารถเปลี่ยนจากตำแหน ง “LOCK” และถ าพวง

มาลัยล็อกอยู  จะไมสามารถใช งานได  ให เปลี่ยน

แบตเตอรี่ โดย เร็ว ท่ีส ุด (โปรดดู ท่ี “การพ วง

สตารท” (P.6-6))

ระยะการใชงาน
GUID-46C0E5E9-CA13-4ED3-9349-A70E14CFB689

SSD0436

กุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช สตาร ทเครื่องยนต ได  เมื่อ

กุญแจอัจฉริยะอยู ภายในระยะการทำงานที่กำหนดเท านั้น

①

เมื่อ แบตเตอรี่ ของกุญแจอัจฉริยะ ใกล จะหมด หรือ มี

คลื่นวิทยุที่แรงใกล บริเวณใช งาน ระยะทำงานของระบบ

กุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจจะทำงานไมถูกตอง

ถ ากุญแจอัจฉริยะอยู ในระยะทำงาน คนที่ ไมมีกุญแจ

อัจฉริยะติดตัว ก็สามารถกดสวิตช กุญแจ เพื่อสตารท

เครื่องยนตได

. บริเวณห องเก็บสัมภาระจะไม รวมอยู ในระยะทำงาน แต 

กุญแจอัจฉริยะอาจจะทำงานได
. ถ าวางกุญแจอัจฉริยะไว บนแผงหน าป ด ภายในกล อง

เก็บของ ชองใส ของ ท่ีประตู หรือที่ ม ุมของห อง

โดยสาร กุญแจอัจฉริยะอาจไมทำงาน
. ถ าวางกุญแจอัจฉริยะใกล ประตูหรือกระจกหน าต าง

ดานนอกรถ กุญแจอัจฉริยะอาจจะทำงาน

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียรแบบตอเนื่อง (CVT)
GUID-957EB82F-1A5E-4B31-B269-3BA742F81C13

ล็อกสวิตชกุญแจได  รับการออกแบบเพื่อไม ใหบิดสวิตช 

กุญแจไปยังตำแหน ง “LOCK” ได  จนกว าจะเลื่อนคันเกียร 

ไปที่ตำแหน ง “P” (จอด) เมื่อกดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง
“OFF” ใหแนใจวาคันเกียรอยูที่ตำแหนง “P” (จอด)

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

เมื่อไมสามารถบิดสวิตชกุญแจไปยังตำแหนง “LOCK” ได:

1. คำเตือน SHIFT “P” แสดงขึ้นบนหน าจอด็อทเมตริกซ 

(บนหนาจอแสดงข อมูลรถยนต ) และมีเสียงเตือนดัง
ขึ้น

2. เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “P” (จอด)

3. ถ าสวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง “ACC” คำเตือน “PUSH”
แสดงขึ้นบนหนาจอด็อทเมตริกซ

4. กดสวิตชกุญแจ บิดสวิตชกุญแจไปยังตำแหนง “ON”

5. คำเตือน “PUSH” แสดงขึ้นอีกครั้งบนหน าจอด็อทเม

ตริกซ

6. กดสวิตชกุญแจ บิดสวิตชกุญแจไปยังตำแหนง “OFF”

7. เป ดประตู สวิตช กุญแจจะเปลี่ยนไปอยู  ท่ีตำแหน ง

“LOCK”

สำหรับไฟเตือนและไฟแสดงที่แสดงขึ้นบนหน าจอแสดง

ข อมูลรถยนต  โปรดดูที่ “แสดงข อมูลรถยนต  (ถ ามีติดตั้ง)”

(P.2-14)

ปุมกดสวิตช กุญแจ (รุนที่มีกุญแจ
อัจฉริยะ)

Condition:
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แบบ B (รุนที่ไมมีหนาจอด็อทเมตริกซ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “P” (จอด)

2. บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “OFF”

3. เป ดประตู สวิตช กุญแจจะเปลี่ยนไปอยู  ท่ีตำแหน ง

“LOCK”

ถ าบิดสวิตช กุญแจไปยังตำแหน ง “LOCK” คันเกียร จะไม 

สามารถเลื่อนออกจากตำแหน ง “P” (จอด) ได  คันเกียร จะ
เลื่อนได  ถ าสวิตช กุญแจอยู ในตำแหน ง “ON” และเหยียบ

แปนเบรกไว

ล็อกพวงมาลัย
GUID-2F58254E-F7F8-483C-94EB-A4433CF3D958

สวิตชกุญแจมีอุปกรณล็อกพวงมาลัยปองกันขโมย

การล็อกพวงมาลัย
GUID-EEEBBE44-96AA-4552-989C-C8364A16DAAC

1. กดสวิตช กุญแจที่ตำแหน ง “OFF” ที่ไฟแสดงตำแหน ง

สวิตชกุญแจจะไมสวางขึ้น

2. เป ดหรือป ดประตู สวิตช กุญแจเปลี่ยนไปเป นตำแหน ง

“LOCK”

3. หมุนพวงมาลัยไปทางซายหรือขวา 1/6 รอบจาก
ตำแหนงลอตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
GUID-E7243AC8-9F32-4B57-88C4-9F4592DA19D0

กดสวิตชกุญแจ แลวพวงมาลัยจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ขอควรระวัง:

. ถาแบตเตอรี่รถยนต หมด ปุมกดสวิตช กุญแจจะ

ไมสามารถเปลี่ยนจากตำแหนง “LOCK” ได

. ถาตำแหน งสวิตช กุญแจไม เปล่ียนจากตำแหน ง

“LOCK” กดสวิตช กุญแจอีกครั้ง ขณะที่หมุนพวง

มาลัยไปทางขวาและทางซายเล็กนอย

(โปรดดูที่ “แสดงขอมูลรถยนต (ถามีติดตั้ง)” (P.2-14))

ตำแหนงสวิตชกุญแจ
GUID-DD6A28B5-3A18-48D7-B6C0-6C80DD89B09D

SSD0859

เมื่อกดสวิตช กุญแจโดยที่ไม ได เหยียบแป นเบรก (รุนเกียร

CVT) หรือแป นคลัตช  (รุ นเกียร  MT) ตำแหน งสวิตช กุญแจ
จะเปลี่ยนดังตอไปนี้:

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ACC”

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”

. กดสามครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “OFF”

. กดสี่ครั้งเพื่อกลับไปที่ “ACC”

. เปดหรือปดประตูบานใดๆ เพื่อเปลี่ยนกลับไปที่

ตำแหนง “LOCK” เมื่ออยูที่ตำแหนง “OFF”

ไฟแสดง Ⓐ บนสวิตชกุญแจจะสว างขึ้น เมื่อสวิตช กุญแจ

อยูที่ตำแหนง “ACC”หรือ “ON”

ตำแหนง LOCK
GUID-C1277B7B-AB1A-4763-9CCE-D787592BC7B5

สวิตช กุญแจและล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกไดเฉพาะ

เมื่ออยูในตำแหนงนี้

สวิตช กุญแจจะปลดล็อกเมื่อกดไปที่ตำแหน ง “ACC” ขณะ

ที่พกกุญแจอัจฉริยะเอาไว

ตำแหนง ACC
GUID-2A707D02-1676-4BC4-ABD1-C6A371D6ECB3

ท่ีตำแหน งนี้อุปกรณ ไฟฟ าจะทำงานได โดยไม สตาร ท

เครื่องยนต

ตำแหนง ON
GUID-D2BC5C1D-79B3-4B54-A5A3-512B8F951FC2

ที่ตำแหน งน้ีระบบจุดระเบิดและอุปกรณ ไฟฟ าจะทำงานได 

โดยไมสตารทเครื่องยนต

ตำแหนง OFF
GUID-C919DC62-9BD4-432C-815A-E2497AFC659D

เครื่องยนตจะดับแตพวงมาลัยจะไม ล็อก

คำเตือน:

หามบิดสวิตชจุดระเบิดไปที่ตำแหน ง “OFF” ขณะที่

ขับขี่ พวงมาลัยอาจล็อกและทำให ไมสามารถบังคับ

รถยนต ได  ทำให เกิดอันตรายร ายแรงตอผู ขับขี่และ

รถยนตได

ขอควรระวัง:

หามปล อยให สวิตช กุญแจอยู ท่ีตำแหน ง “ACC” หรือ
“ON” และเครื่องยนต ไม ทำงานเป นเวลานาน จะทำให 

ไฟแบตเตอรี่หมดได

การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่ 5-7

Condition:
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5-8 การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่

หมายเหตุ:

เมื่อกดสวิตชกุญแจในขณะที่ ระบบหยุด/สตาร ท

เครื่องยนต  (หยุดการเดินเบา) (ถ ามีติดต้ัง) ทำงาน
สวิตชกุญแจจะกลับไปอยูที่ตำแหน ง "OFF"

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
GUID-E439BD31-542C-4C76-868F-7B5005FB3FAF

SSD0860

ถ าไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด หรือสภาพแวดล อม

รบกวนการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ ให สตาร ท

เครื่องยนตตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. ระบบควบคุม การ เปลี่ยน เกียร แบบต อ เนื่อง
(CVT):

เลื่อนคันเกียร ไปยังตำแหน ง “P” (จอด) หรือ “N”
(วาง)

รุนเกียรธรรมดา (MT):

เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “N” (วาง)

2. เหยียบแป นเบรกจนสุด (รุ น CVT) หรือแป นคลัตช  (รุ น

เกียรธรรมดา)

3. แตะสวิตชกุญแจดวยกุญแจอัจฉริยะ ดังที่แสดงในภาพ

(เสียงเตือนจะดังขึ้น)

4. กดสวิตช กุญแจขณะที่เหยียบเบรก ภายใน 10 วินาที

หลังจากไดยินเสียงเตือน เครื่องยนตจะสตารท

หลังจากทำตามขั้นตอนที่ 3 แลว เม่ือกดสวิตช กุญแจโดย

ไม เหยียบแปนเบรก สวิตช กุญแจจะเปลี่ยนไปที่ตำแหน ง

“ACC”

หมายเหตุ:
. เม่ือกดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง “ACC” หรือ

“ON” หรือสตาร ทเครื่องยนต ตามขั้นตอนข างต น
ไฟแสดงไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะต่ำจะแสดง

ขึ้น (บนหน าจอแสดงข อมูลรถยนต ) หรือไฟ

เตือนกุญแจอัจฉริยะอาจกะพริบขึ้นเปนสีเหลือง

(บนมาตรวัด) แม ว ากุญแจอัจฉริยะจะอยู ภายใน
รถยนต  ไม ใช การทำงานผิดปกติ เพื่อหยุดการ

กะพริบของไฟเตือน ให แตะสวิตช กุญแจด วย

กุญแจอัจฉริยะอีกครั้ง
. ถาไฟแสดงไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะต่ำแสดง

ขึ้น (บนหน าจอแสดงข อมูลรถยนต ) หรือไฟ

เตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัดกะพริบขึ้น

เป นสี เขียว ให  เปลี่ยนแบตเตอรี่ โดย เร็วที่ส ุด

(โปรดดูที่ “แบตเตอรี่” (P.8-15))

GUID-F3C623BE-87A8-45E1-84D8-1ACC85B1F10F

เครื่องยนตเบนซิน
GUID-1FCDE0B8-5394-4508-841F-302493AACAA5

1. เขาเบรกมือ

2. เหยียบแปนเบรก

3. ระบบควบคุม การ เปลี่ยน เกียร แบบต อ เนื่อง
(CVT):

เลื่อนคันเกียร ไปยังตำแหน ง “P” (จอด) หรือ “N”

(วาง)

มอเตอร สตาร ทได รับการออกแบบให ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียรอยูในตำแหนงที่ถูกตองเทานั้น

รุนเกียรธรรมดา (MT):

เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหน ง “N” (ว าง) และเหยียบ

แปนคลัตชใหติดพื้นขณะที่สตารทเครื่องยนต

มอเตอร สตาร ทออกแบบมาเพื่อไมให ใช งานได 
จนกวาจะเหยียบแปนคลัตช

4. สตาร ทเครื่องยนต โดยไม เหยียบคันเร ง และบิดสวิตช 

กุญแจไปยังตำแหนง “START”

5. ปล อยสวิตชกุญแจทันทีเมื่อเครื่องยนต สตาร ทติด ถ า

เครื่องยนตสตารทไมติด ใหทำขั้นตอนขางตนซ้ำอีก

ถ าเคร่ืองยนต สตารทติดยากในอากาศที่หนาวจัดหรือ

รอนจัด ใหเหยียบคันเร งแล วค างไว เพ่ือชวยในการ

สตารทเครื่องยนต

ขอควรระวัง:

. หามสตาร ทแช นานเกินกว า 15 วินาทีตอครั้ง ถา
เครื่องยนต สตาร ทไม ติด ให ดับสวิตช กุญแจแล ว

รอ 10 วินาที ก อนจะสตาร ทเครื่องยนต อีกคร้ัง

ไมเชนนั้น มอเตอรสตารทจะเสียหายได 

. ถาจำเป นต องสตาร ทเครื่องยนตดวยการพ วง

แบตเตอรี่ ควรทำตามคำแนะนำและคำเตือนใน

สตารทเครื่องยนต (รุนที่ไมมีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

Condition:
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บทที่ “6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน” อยางระมัดระวัง

6. ปล อยให เคร่ืองยนต เดินเบาเป นเวลาอย างนอย 30

วินาที หลังจากสตาร ทเครื่องยนต เพื่ออุ นเครื่อง ขับขี่ที่

ความเร็วปานกลางเป นระยะทางสั้นๆ ก อน โดยเฉพาะ

ในสภาพอากาศหนาว

ขอควรระวัง:

หามปลอยรถทิ้งไวตามลำพังในขณะอุนเครื่องยนต

GUID-550B631B-68A2-4F99-A948-04AAF8C3D969

เครื่องยนตเบนซิน
GUID-EAD13246-6BD8-48E1-AC5E-0F549108B776

1. เขาเบรกมือ

2. ระบบควบคุม การ เปลี่ยน เกียร แบบต อ เนื่อง
(CVT):

เลื่อนคันเกียร ไปยังตำแหน ง “P” (จอด) หรือ “N”

(วาง)

มอเตอร สตาร ทได รับการออกแบบให ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียรอยูในตำแหนงที่ถูกตองเทานั้น

รุนเกียรธรรมดา (MT):

เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “N” (วาง)

มอเตอร สตาร ทออกแบบมาเพื่อไมให ใช งานได 
จนกวาจะเหยียบแปนคลัตชจนสุด

ต องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อใช งานสวิตช 
กุญแจ

3. กดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง “ON” เหยียบแป นเบรก

(รุน CVT) หรือแป นคลัตช (รุนเกียร  MT) และกด

สวิตชกุญแจเพื่อสตารทเครื่องยนต

เพื่อสตาร ทเครื่องยนต ทันที กดสวิตช กุญแจและปล อย

ขณะที่ เหยียบแปนเบรกหรือแป นคลัตช  เมื่อสวิตช 

กุญแจอยูที่ตำแหนงใดก็ได

4. ปล อยสวิตชกุญแจทันทีเมื่อเครื่องยนต สตาร ทติด ถ า

เครื่องยนตสตารทไมติด ใหทำขั้นตอนขางตนซ้ำอีก

ถ าเคร่ืองยนต สตารทติดยากในอากาศที่หนาวจัดหรือ

ร อนจัด ให เหยียบคันเร งค างไว  กดสวิตช กุญแจค างไว 

15 วินาที ปลอยคันเรงเมื่อสตารทเครื่องยนต

ขอควรระวัง:

. เมื่อเครื่องยนต สตาร ทติด ใหปล อยสวิตช กุญแจ

ทันที

. หามสตาร ทแช นานเกินกว า 15 วินาทีตอครั้ง ถา

เครื่องยนตสตารทไมติด กดสวิตชกุญแจไปที่

ตำแหน ง “OFF” แล วรอ 10 วินาที ก อนจะสตาร ท
เครื่องยนต อีกครั้ง ไม เชนนั้น มอเตอร สตาร ทจะ

เสียหายได

. ถาจำเป นต องสตาร ทเครื่องยนตดวยการพ วง

แบตเตอรี่ ควรทำตามคำแนะนำและคำเตือนใน

บทที่ “6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน” อยางระมัดระวัง

5. ปล อยให เคร่ืองยนต เดินเบาเป นเวลาอย างนอย 30

วินาที หลังจากสตาร ทเครื่องยนต เพื่ออุ นเครื่อง ขับขี่ที่

ความเร็วปานกลางเป นระยะทางสั้นๆ ก อน โดยเฉพาะ

ในสภาพอากาศหนาว

ขอควรระวัง:

หามปลอยรถทิ้งไวตามลำพังในขณะอุนเครื่องยนต

6. เพื่อดับเครื่องยนต  ให เลื่อนคันเกียร ไปที่ตำแหน ง “P”

(จอด) (รุ น CVT) หรือเลื่อนไปที่ตำแหน ง “N” (วาง)

(รุนเกียร MT) เขาเบรกมือและกดสวิตชกุญแจไปที่
ตำแหนง “OFF”

การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่ 5-9

สตารทเครื่องยนต (รุนที่มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

Condition:
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5-10 การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่

GUID-ED2CE400-2959-47E0-929D-D3D4E0A10EEC

การขับขี่ดวยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร

แบบตอเนื่อง (CVT)
GUID-7DB33ED5-E1EC-4DC7-9D8A-BB857680DFD7

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบต อเนื่อง (CVT) ในรถ

ของคุณจะควบคุมด วยอิเล็กทรอนิกส  เพื่อสร างกำลังสูงสุด

และทำงานไดอยางราบรื่น

วิธีการที่แนะนำในการใช เกียร อัตโนมัติจะแสดงอยู ในหน านี้

ให ทำตามวิธีการเหล านี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความ

เพลิดเพลินในการขับขี่

คำเตือน:

ห ามเปลี่ยนเกียร ลงกะทันหันเมื่ออยู บนถนนที่ลื่น อาจ

ทำใหไมสามารถควบคุมรถยนตได

ขอควรระวัง:

. ความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต ขณะเย็นจะ

สูง ทำให ต องใช ความระมัดระวังเปนพิเศษขณะ

เขาเกียรเดินหนาหรือถอยหลังในชวงอุนเครื่อง

. หลีกเลี่ยงการเร งเครื่องยนตขณะที่รถจอดอยู 

เนื่องจากอาจทำใหรถเคลื่อนที่โดยไมไดตั้งใจ

. หามเลื่อนเกียร ไปยังตำแหน ง “P” (จอด) หรือ

“R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล น เนื่องจากจะ

ทำใหระบบเกียรเสียหายมาก

. ห ามเปลี่ยนเกียร ไปที่ตำแหน ง “N” (ว าง) ขณะที่
ขับขี่ ยกเว นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อนคันเกียร ไป

ที่ตำแหน ง “N” (ว าง) อาจทำให เกียร เกิดความ

เสียหายรุนแรง

. สตาร ทเครื่องยนต โดยที่เกียรอยู ในตำแหน ง “P”
(จอด) หรือในตำหน ง “N” (ว าง) เครื่องยนต จะ

ไม สตาร ทในตำแหน งเกียร อื่น แต ถาสตาร ทได 

ใหนำรถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการนิสสัน

. เลื่อนเกียรไปยังตำแหน ง “P” (จอด) และเข า

เบรกจอดรถ (เบรกมือ) เมื่อจอดรถนานเกินกว า

การจอดรอปกติ

. ต องให  เครื่องยนต ทำงานที่ รอบเดินเบา ขณะ

เปลี่ยนเกียรจากตำแหนง “N” (วาง)ไปยัง

ตำแหนงอื่นๆ

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห ามใช วิธีเลี้ยงคันเร ง

เพื่อไมใหรถยนตไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบเบรก

การสตารทรถยนต
GUID-10830AE3-53E9-4C49-8A46-50D0BF37D1E3

1. หลังจากสตาร ทเครื่องยนต  ให เหยียบเบรกจนสุดก อน

เลื่อนคันเกียรออกจากตำแหนง “P” (จอด)

2. เหยียบเบรกค างไว แล วเลื่อนคันเกียร ไปยังตำแหน งขับ

เคลื่อน

3. ปลดเบรกจอดรถ (เบรกมือ), เบรกเท า แล วค อยๆ ให 

รถเคลื่อนที่

เกียร  CVT ได รับการออกแบบให ต องเหยียบแป นเบรก
ก อนจึงจะสามารถเลื่อนคันเกียร ออกจากตำแหน ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหนงอื่นได เมื่อสวิตชกุญแจอยูใน
ตำแหนง “ON”

คันเกียรจะไมสามารถเล่ือนออกจากตำแหน ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหนงอื่นได ถาสวิตชกุญแจอยูใน
ตำแหน ง “LOCK” “OFF” หรือ “ACC” หรือถ าดึง
กุญแจออก

ขอควรระวัง:

. เหยียบแป นเบรกเท า - การเลื่อนคันเกียรไปยัง

“D” “R” หรือ “L” โดยไม เหยียบแป นเบรกจะ

ทำให รถออกตัวช าเมื่อ เครื่องยนต ทำงาน ให 

แน ใจว าเหยียบแป นเบรกจนสุดและรถหยุดนิ่ง

กอนเลื่อนคันเกียร

. ตรวจสอบตำแหน งเกียร ให แน ใจ - ให แน ใจว าคัน

เกียร อยู ในตำแหน งท่ีต องการ “D” และ “L” ใช 

สำหรับเดินหนา และ “R” ใชสำหรับถอยหลัง

. อุนเครื่องยนต  - เมื่อสตาร ทเครื่องยนต ในขณะที่

เครื่องยนต เย็น เครื่องยนต จะใช ความเร็วรอบเดิน

เบาที่สูงกว าปกติ ทำให ต องใช ความระมัดระวัง

เปนพิเศษขณะเขาเกียร

JVC0026X

: กดปุม Ⓐ ขณะเหยียบแปนเบรก

: กดปุม Ⓐ

: เลื่อนคันเกียร

เปลี่ยนเกียร
GUID-F0518EC1-210F-4737-A790-667D7F0C6B65

คำเตือน:

. เขาเบรกจอดรถ (เบรกมือ) ไวไมวาคันเกียรอยูใน

ตำแหน งใดก็ตามขณะที่เครื่องยนต ไม ไดทำงาน

ไมเชนน้ัน รถอาจจะเคลื่อนท่ีโดยคาดไม ถึงหรือ

แล นออกไปทำให ได รับบาดเจ็บรายแรงหรือ

การขับขี่รถยนต

Condition:
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ทรัพยสินเสียหาย

. ถ าไม สามารถเลื่อนคันเกียร ออกจากตำแหน ง “P”
(จอด) ขณะเครื่องยนต ทำงานและเหยียบเบรก

แลว อาจเป นไปได ว าไฟเบรกไม ทำงาน ไฟเบรก

ที่ไม ทำงานนี้อาจเป นสาเหตุของอุบัติเหตุ ซึ่ง

ทำใหคุณและคนอื่นไดรับบาดเจ็บ

หลังจากสตาร ทเครื่องยนต  ให เหยียบเบรกจนสุด กดปุมที่

คันเกียรกอนเลื่อนคันเกียรออกจากตำแหนง “P” (จอด)

ถ าสวิตช จุดระเบิดอยู ท่ีตำแหน ง “OFF” หรือ “ACC” ไม ว า

ด วยเหตุผลใดก็ตามขณะที่คันเกียร อยู ในตำแหน งอื่นที่

ไม ใช ตำแหน ง “P” (จอด) จะไม สามารถเลื่อนสวิตช กุญแจ

ไปยังตำแหนง “LOCK” ได

ถ าไม สามารถเลื่อนสวิตช กุญแจไปยังตำแหน ง “LOCK” ได 

ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. เขาเบรกมือ

2. เลื่อนสวิตช กุญแจไปยังตำแหน ง “ON” โดยที่เหยียบ
เบรกเทาเอาไว

3. เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “P” (จอด)

4. รุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ใหสวิตชกุญแจอยูที่ตำแหนง “OFF”

รุนที่ไมมีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ใหสวิตชกุญแจอยูที่ตำแหนง “LOCK”

P (จอด):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใชเกียร ตำแหน งนี้เมื่อจอดรถ หรือเมื่อสตาร ทเคร่ืองยนต 
ใหแนใจวารถยนตจอดสนิท แลวเลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหน ง “P” (จอด) เข าเบรกมือ เมื่อจอดรถบนทางลาด
ชัน ให เหยียบเบรกเท าก อน เข าเบรกมือ แล วเลื่อนคันเกียร 
ไปยังตำแหนง “P” (จอด)

R (ถอยหลัง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช ตำแหน งนี้เพื่อถอยหลัง ให แน ใจว ารถจอดสนิทก อนที่จะ

เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง "R" (ถอยหลัง)

N (วาง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป นตำแหน งเกียร วาง ไม มีการเข าเกียร เดินหน าหรือถอย

หลัง เครื่องยนต สามารถสตาร ทได ในตำแหน งน้ี คุณอาจ

เลื่อนเกียร ไปยังตำแหน ง “N” (ว าง) แล วสตาร ทเครื่องยนต 
ที่ดับไปขณะที่รถกำลังแลนอยู

D (ขับ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใชตำแหนงนี้เพื่อขับรถเดินหนาปกติ

L (ต่ำ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช ตำแหน งนี้เพื่อขับรถขึ้นเขาที่สูงชันหรือขับช าๆ ผ านหิมะ

ทรายหรือโคลนลึก หรือเพื่อใช แรงหน วงของเครื่องยนต ใน

การขับลงเขาที่ลาดชันมากๆ

สวิตชโหมด SPORT
GUID-831EB3E0-330F-44E6-9E2A-935D870A1FD9

JVC0027X

รุนพวงมาลัยขวา (RHD)

เพื่อเลือกโหมด SPORT ให กดสวิตช โหมด SPORT ขณะที่

เกียรอยู ท่ีตำแหน ง “D” (ขับขี่) ไฟแสดงโหมด SPORT

บนแผงหน าป ดสว างขึ้น เพื่อป ดโหมด SPORT ให กด

สวิตช โหมด SPORT อีกครั้ง ไฟแสดงโหมด SPORT จะดับ

ลง เมื่อเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหน งอื่นนอกจากตำแหน ง

“D” โหมด SPORT จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

ตำแหนง “OFF”:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับขี่ธรรมดาและการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ให 

ใชตำแหนง “OFF”

ตำแหนง “ON”:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับข้ึนหรือลงทางลาดยาว เมื่อจำเป นต องใช 

แรงหนวงเครื่องยนตหรือเรงความเร็วอยางมาก ใหใช

ตำแหน ง “ON” ชุดเกียรจะเลือกอัตราทดเกียร ทำให 
เครื่องยนตมีกำลังสงสูง

เมื่อสภาพการขับข่ี เปลี่ยนไป กดสวิตช เพ่ือปดโหมด

SPORT

ระวังอยาขับด วยความเร็วสูง เปนเวลานาน เมื่อ โหมด

SPORT อยู ท่ีตำแหน ง “ON” จะทำให สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ

เพลิง

การเหยียบคันเรงจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียรต่ำ - ใน

ตำแหนงเกียร “D” -
GUID-1B271593-A574-4815-9738-00C74E37A056

สำหรับการเร งแซงหรือขึ้นเขา ให เหยียบคันเร งจนสุด ระบบ

เกียรจะเปลี่ยนไปใชเกียรต่ำลง ตามความเร็วในขณะนั้น

การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่ 5-11

Condition:
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5-12 การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่

การปลดล็อกเกียร
GUID-087771B9-AE5C-47DB-A6F2-CA2DF8F7C0E5

JVC0028X

รุนพวงมาลัยขวา (RHD)

ถ าแบตเตอรี่เหลือนอยหรือหมด คันเกียรอาจจะไม เล่ือน

จากตำแหน ง “P” (จอด) แม ว าจะเหยียบแป นเบรก และกด

ปุมบนคันเกียร

เพื่อเลื่อนคันเกียร ใหปฎิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. รุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ใหสวิตชกุญแจอยูที่ตำแหนง “OFF” หรือ “LOCK”

รุนที่ไมมีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให สวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง “LOCK” และถอดกุญแจ

ออกถาเสียบกุญแจอยู

2. เขาเบรกมือ

3. กดปุมปลดล็อกเกียร

4. กดปุมบนคันเกียร  และเลื่อนคันเกียร ไปที่ตำแหน ง “N”

(วาง) ขณะที่กดปุมปลดล็อกเกียรคางไว

5. บิดสวิตชกุญแจไปยังตำแหน ง “ON” เพื่อปลดล็อก

พวงมาลัย

ขณะนี้จะสามารถเข็นรถไปยังตำแหน งที่ตองการได

เปลี่ยนแผงป ดปลดล็อกเกียร ที่ถอดออกใหม  หลังจากเสร็จ

สิ้นการทำงาน

สำหรับรุ นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ: ถ าไฟแบตเตอรี่หมด จะ

ไม สามารถปลดล็อกพวงมาลัยได  อย าเลื่อนรถขณะที่พวง

มาลัยล็อก

ถ ายังไม สามารถเลื่อนคันเกียร ออกจากตำแหน ง “P” (จอด)

ได  ให นำรถเขารับการตรวจสอบระบบเกียร  CVT ท่ีศูนย 

บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

คำเตือน:

ถาไม สามารถเลื่อนคันเกียร ออกจากตำแหน ง “P”
(จอด) ขณะเครื่องยนต ทำงานและเหยียบเบรกแล ว

อาจเป นไปได ว าไฟเบรกไม ทำงาน ไฟเบรกที่ ไม 

ทำงานนี้อาจเป นสาเหตุของอุบัติเหตุ ซึ่งทำให คุณและ

คนอื่นไดรับบาดเจ็บ

โหมดปองกันอุณหภูมิน้ำมันสูง
GUID-72D69A4F-20B1-4A4F-A0B0-A340C8ABB77F

ชุดเกียร นี้มีโหมดป องกันอุณหภูมิน้ำมันเกียร สูง ถ าอุณหภูมิ

น้ำมันเกียร สูงเกินไป (ตัวอย างเช น เมื่อขับข้ึนทางลาดใน

วันที่อากาศร อนขณะที่บรรทุกน้ำหนักมาก อาทิ เมื่อลากรถ

พ วง) แรงเครื่องยนต  และในบางสภาพ ความเร็วรถยนต จะ

ลดลงโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสที่ชุดเกียร จะเสียหาย

สามารถควบคุมความเร็วรถยนต โดยใช คันเร ง แตความเร็ว

เครื่องยนตและรถยนตอาจถูกจำกัด

ระบบสำรอง (Fail-safe)
GUID-FE30EFD6-3B41-4747-8ECD-CD8D5D3FE6BC

เมื่อระบบสำรองทำงาน CVT จะไม เลื่อนไปยังตำแหน งขับ

ที่เลือก

ถ ารถถูกใช งานหนักมากผิดปกติ เช น ล อหมุนฟรีมาก
เกินไปหรือเบรกรุนแรงอย างต อเนื่อง ระบบสำรองอาจ
จะทำงาน แม ว าวงจรไฟฟ าทั้งหมดจะทำงานเป นปกติ
ก็ตาม ในกรณี น้ี ให  บิดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง
“OFF” แล วรอเป นเวลา 10 วินาที จากนั้นบิดสวิตช 
กุญแจกลับไปยังตำแหน ง “ON” รถควรจะกลับคืนสู 
สภาวะการทำงานปกติ ถายังไม กลับคืนสู สภาวะการ
ทำงานปกติ ให นำรถไปยังศูนยบริการนิสสัน เพื่อ
ตรวจสอบระบบเกียรและทำการซอมแซม ถาจำเปน

คำเตือน:

เมื่อระบบสำรองทำงาน ความเร็วรถยนต อาจค อยๆ ลด

ลง ความเร็วที่ลดลงอาจน อยกว ารถคันอ่ืนๆ ซึ่งอาจ

ทำให รถชนได  ให ระมัดระวังให มากขณะที่ขับข่ี ถา

จำเป น ให หยุดรถในที่ปลอดภัย และรอให ชุดเกียร 

กลับสูการทำงานปกติ หรือใหซอมแซมถาจำเปน

Condition:
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การขับขี่ดวยเกียรธรรมดา (MT)
GUID-94986118-DE97-476D-8073-CD9082003FF5

คำเตือน:

. หามเปลี่ยนเกียร ลงกะทันหันเมื่ออยูบนถนนที่ล่ืน

อาจทำใหไมสามารถควบคุมรถยนตได

. ห ามเร งเครื่องมากเกินไป เมื่อเปลี่ยนเป นเกียร ต่ำ

อาจ ทำให  ไม  สามารถ ควบค ุม รถยนต  หรือ

เครื่องยนตเสียหายได

ขอควรระวัง:

. หามพักเท าไว บนแปนคลัตช ขณะขับรถ อาจ

ทำใหระบบคลัตชเสียหายได

. เหยียบแป นคลัตช จนสุดก อนเปลี่ยนเกียร  เพื่อ

ปองกันไมใหชุดเกียรเสียหาย

. จอดรถยนตใหสนิทกอนจะเปลี่ยนเกียรไปที่

ตำแหนง “R” (ถอยหลัง)

. เมื่อ รถยนต หยุด เป นระยะสั้นๆ เช น หยุด รอ

สัญญาณไฟ ให เปลี่ยนเกียร ไปที่ตำแหน ง “N”
(ว าง) แล วปล อยแป นคลัตช ขณะท่ีเหยียบเบรก

อยู

. ห ามเปลี่ยนเกียร ไปที่ตำแหน ง “N” (ว าง) ขณะที่

ขับขี่ อาจทำให เกิดอุบัติเหตุเพราะไม มีแรงหนวง

จากเครื่องยนต

การสตารทรถยนต
GUID-6522A6DD-EACA-4287-8F91-F52B7E8FF28C

1. หลังจากสตาร ทเคร่ือง เหยียบแป นคลัตช จนถึงพื้น

แล วเลื่อนคันเกียร ไปท่ีตำแหน ง “1” (ที่ 1) หรือ “R”
(ถอยหลัง)

2. ค อยๆ เหยียบคันเรง ปล อยแป นคลัตชและปลดเบรก

มือในเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนเกียร
GUID-A54E0FD6-F94B-4469-8B26-E47E50C7AA33

SSD0084

เพื่อเปลี่ยนเกียร  หรือเมื่อเปลี่ยนเกียร ขึ้นหรือลง ให เหยียบ

แป นคลัตช จนสุด เลื่อนคันเกียร ไปยังตำแหน งท่ีถูกต อง

แลวคอยๆ ปลอยแปนคลัตช

เพื่อให เปลี่ยนเกียร ได อย างราบรื่น ให เหยียบแป นคลัตช จน

สุดก อนจะเลื่อนคันเกียร  ถ าไม เหยียบแป นคลัตช จนสุดก อน

จะเปลี่ยนเกียร  อาจได ยินเสียงเกียร ได  ชุดเกียร อาจเสีย

หายได

สตารทรถยนตที่ตำแหนงเกียร “1” (ที่ 1) แลวเลื่อนไปที่

ตำแหน งเกียร  “2” (ที่ 2) “3” (ที่ 3) “4” (ที่ 4) และ “5”

(ที่ 5) ตามลำดับความเร็วรถยนต

ไม สามารถเปลี่ยนเกียรจาก “5” มายังตำแหน ง “R” (ถอย

หลัง) ได โดยตรง ต องเปลี่ยน เป น “N” (ว าง) แล วจึง

เปลี่ยนเปน “R” (ถอยหลัง) ได

ถ าเปลี่ยนเป นเกียร  “R” (ถอยหลัง) หรือ “1” (ที่ 1) ได ยาก

ให เล่ือนเกียร ไปท่ีตำแหน ง “N” (วาง) แล วปล อยแป น

คลัตช ครั้งหนึ่ง เหยียบแป นคลัตช จนสุดอีกคร้ังหนึ่ง แล ว

เปลี่ยนเปนเกียร “R” หรือ “1”

ความเร็วสูงสุดที่แนะนำสำหรับแตละเกียร
GUID-E0E4461B-F5D4-409D-BCA6-C4A5F6920A72

ให  เปลี่ยนเกียรลงเมื่อ เครื่องยนต  ว่ิงไม  เรียบ หรือ เมื่อ

ตองการเรงความเร็ว

ห ามใช ความเร็วแต ละเกียร เกินที่แนะนำ (แสดงอยู ด าน
ล าง) สำหรับการขับบนพื้นราบ ให ใช เกียร สูงสุดท่ีระบุ

สำหรับความเร็วนั้น ใหตรวจสอบการจำกัดความเร็วเสมอ

และขับขี่ตามสภาพถนน เพื่อให ขับขี่ได อย างปลอดภัย

ห ามเร งเครื่องมากเกินไป เมื่อเปลี่ยนเกียรลง เพราะอาจ

ทำใหเครื่องยนตเสียหาย หรือไมสามารถบังคับรถได

เครื่องยนตรุน HR12DE:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กม./ชม. (MPH)

ตำแหนงที่ 1 43 (27)

ตำแหนงที่ 2 79 (49)

ตำแหนงที่ 3 116 (72)

ตำแหนงที่ 4 157 (97)

ตำแหนงที่ 5 — (—)

การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่ 5-13

Condition:
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5-14 การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่

GUID-B793299F-95F1-4615-A185-C5009A36E567

คำเตือน:

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช น

หญ าแห ง เศษกระดาษ หรือเศษผ า เนื่องจากอาจ

ติดไฟหรือทำใหไฟไหมได

. ขั้นตอนการจอดรถอย างปลอดภัยตองเข าเบรก

มือ และให เกียรอยูที่ตำแหน ง “P” (จอด) (รุ น
CVT) หรือคันเกียร อยู ตำแหนงท่ีเหมาะสม (รุ น

เกียร ธรรมดา) ไม เช นนั้น รถอาจจะเคลื่อนที่โดย

คาดไมถึงทำใหเกิดอุบัติเหตุ

. เมื่อจอดรถ ให แน ใจว าคันเกียร อยู ที่ตำแหน ง “P”
(จอด) คันเกียร ไม สามารถเลื่อนออกจากตำแหน ง

“P” (จอด) ได  หากไม ได เหยียบแป นเบรกเท า

(รุน CVT)

. หามปล อยรถทิ้งไว ตามลำพังในขณะเครื่องยนต 

กำลังทำงาน

. เมื่อจอดรถทิ้งไว เป นระยะเวลานานในขณะที่ระบบ

หยุด/สตาร ทเครื่องยนต  (หยุดการเดินเบา) (ถ า

มีติดตั้ง) ทำงานอยู  เครื่องยนตจะรีสตาร ทเอง
โดยอัตโนมัติ ห ามจอดรถทิ้ง ไว โดยที่ สวิตช 

กุญแจยังเสียบคางไวที่ตำแหนง “ON”

. ห ามปลอยให เด็กหรือผู ใหญ ที่ต องได รับการดูแล

จากคนอื่นไว ในรถแต ลำพัง ไม ควรปล อยสัตว

เลี้ยงไว ในรถตามลำพังเช นกัน เนื่องจากอาจไป

กดสวิตช หรือปุมควบคุมโดยรู เท าไม ถึงการณ  ซึ่ง

ทำให เกิดอุบัติเหตุร ายแรงและได รับบาดเจ็บโดย

ไม ตั้งใจ ในวันที่อากาศร อนและมีแสงแดดจัด

อุณหภูมิในรถที่ไม มีการระบายอากาศจะสูงจน

อาจเกิดอันตรายรายแรงกับคนและสัตวได

SSD0489

รุนพวงมาลัยขวา (RHD)

1. เขาเบรกมือจนสุด

2. ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบต อเน่ือง (CVT):

เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “P” (จอด)

รุ นเกียร ธรรมดา (MT): เลื่อนคันเกียร ไปที่ตำแหน ง
“R” (ถอยหลัง) เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ให เลื่อน

คันเกียรไปที่ตำแหนง “1” (ที่ 1)

3. เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล อดังแสดงใน

ภาพประกอบ

หันหนารถลงทางลาดโดยมีขอบถนน①

หันล อไปยังทางเท าและเลื่อนรถไปข างหน าจนล อชิด

กับขอบทาง แลวเขาเบรกมือ

หันหนารถขึ้นทางลาดโดยมีขอบถนน ②

หันล อออกจากขอบทางเท าและเลื่อนรถกลับจนล อชิด

กับขอบทางเทา แลวเขาเบรกมือ

หันขึ้นหรือลงทางลาดโดยไมมีขอบถนน③

หันล อไปทางขอบถนนเพื่อให รถเลื่อนออกจากกลาง

ถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล แลวเขาเบรกมือ

4. รุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ใหสวิตชกุญแจอยูที่ตำแหนง “OFF”

รุนที่ไมมีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

บิดสวิตช กุญแจไปยังตำแหน ง “LOCK” แล วดึงกุญแจ
ออก

หมายเหตุ:

สำหรับรุ นที่มีระบบหยุด/สตาร ทเครื่องยนต  (หยุดการ

เดินเบา):

ใชงานระบบนี้ เมื่อต องหยุดรถเป นระยะเวลาสักครู 

เชน ขณะที่รอสัญญาณไฟจราจร

หยุดรถยนต โดยใช สวิตชกุญแจเมื่อต องจอดรถ ฯลฯ

เปนระยะเวลานาน

การจอดรถ

Condition:
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GUID-0B8C906D-4D83-49A6-9547-446E8A1795EC

SSD0723

คำเตือน:

. ระบบโซนาร  (เซ็นเซอร จอดรถ) เปนระบบที่เพิ่ม

ความสะดวกสบายในการจอดรถ แต ไม สามารถ

ใชงานแทนการจอดรถด วยวิธีที่ถูกต อง ตรวจ

สอบบริเวณรอบๆ เพื่อดูว าปลอดภัยกอนทำการ

จอดรถเสมอ เคลื่อนรถชาๆ เสมอ

. อานและทำความเข าใจข อจำกัดการใช งานระบบ

โซนาร  (เซ็นเซอร จอดรถ) ตามที่ระบุไวในหมวด

น้ี อากาศที่ ไม  เหมาะสมอาจส งผลกระทบต อ

ฟ งก ชันของระบบโซนาร  (เซ็นเซอร จอดรถ) รวม
ถึงลดประสิทธิภาพหรือการทำงานผิดปกติ

. ระบบนี้ไม ไดออกแบบมาเพื่อป องกันการชนหรือ

สัมผัสวัตถุเล็กๆ หรือวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่ได

. ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อช วยคนขับตรวจจับวัตถุ

ชิ้นใหญ ๆ เพื่อช วยป องกันความเสียหายที่จะเกิด

กับรถยนต ระบบจะไม ตรวจจับวัตถุเล็กๆ ที่อยู ใต 

กันชน และอาจไมตรวจจับวัตถุที่อยูใกลกับกันชน

หรือบนพื้นถนน

. ถาบริเวณแผงกันชนได รับความเสียหายหรืองอ

พ้ืนท่ีการรับสัญญาณของระบบโซนาร อาจได รับ

ผลกระทบ ส งผลให การวัดระยะทางจากสิ่ง

กีดขวางถึงตัวรถผิดพลาด หรือส งเสียงเตือนคน

ขับอยางไมถูกตอง

ขอควรระวัง:

พยายามรักษาความเงียบภายในรถให มากที่สุด เพื่อ

ใหไดยินระดับเสียงเตือนอยางชัดเจน

เมื่อบิดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง “ON” สามารถใช งาน

ระบบโซนาร (เซ็นเซอรจอดรถ) ได

ระบบโซนาร  (เซ็นเซอร จอดรถ) ส งสัญญาณเสียงเพื่อเตือน
คนขับว ามีสิ่งกีดขวางอยู ใกล กันชน ตัวแสดงเซ็นเซอร จอด

รถจะแสดงขึ้นบนหน าจอแสดงข อมูลรถยนต  (โปรดดูที่

“ตัวแสดงเซ็นเซอร จอดรถ” (P.5-15)) ระบบจะตรวจจับสิ่ง
กีดขวางด านหลังรถ เมื่อคันเกียร อยู ท่ีตำแหน ง “R” (ถอย

หลัง) ระบบจะไม ตรวจจับวัตถุเมื่อความเร็วรถยนต มากกว า

10 กม./ชม. (6 MPH) และอาจไม ตรวจจับวัตถุที่มีลักษณะ

เปนมุมแหลมหรือวัตถุที่เคลื่อนไหวได

ระบบโซนาร  (เซ็นเซอร จอดรถ) ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่ระยะ
1 ม. (3.3 ft) จากกันชนและบริเวณการตรวจจับจะแคบลง

บริเวณมุมด านนอกของกันชน (โปรดดูที่ภาพประกอบ

สำหรับพื้นที่การตรวจจับโดยประมาณ) ระดับเสียงเตือนจะ
ดังขึ้น ถ ารถเคลื่อนที่ใกล กับส่ิงกีดขวางมากขึ้น เมื่อระยะ

ทางจากสิ่งกีดขวางน อยกว า 30 ซม. (11.8 in) เสียงเตือน

จะดังอยางตอเนื่อง

อย าให หิมะ น้ำแข็ง และส่ิงสกปรกสะสมติดค างอยู บน

เซ็นเซอร โซนาร  (ติดตั้งอยู บนแผงกันชน) (ห ามใช อุปกรณ 

แหลมคมทำความสะอาดเซ็นเซอร ) ถ ามีสิ่งแปลกปลอม

ปกคลุมเซ็นเซอร  จะส งผลกระทบต อการตรวจจับที่ถูกต อง

ของระบบโซนาร (เซ็นเซอรจอดรถ)

ถ าระบบโซนาร  (เซ็นเซอร จอดรถ) ทำงานผิดปกติ จะ
มีเสียงบี๊บดังขึ้น 3 วินาที เมื่อเลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหน ง “R” (ถอยหลัง) นำรถเข ารับการตรวจสอบ
ระบบที่ศูนยบริการนิสสันทันที

ตัวแสดงเซ็นเซอรจอดรถ
GUID-91B967FD-83D8-4004-AB4B-C03CAF59B214

JVS0026X

① หนาจอเซ็นเซอรจอดรถ

Ⓐ ตัวแสดงเซ็นเซอรตรงมุม

การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่ 5-15

ระบบโซนาร (เซ็นเซอรจอดรถ) (ถามี
ติดตั้ง)

Condition:
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5-16 การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่

Ⓑ ตัวแสดงเซ็นเซอรตรงกลาง

เมื่อระบบโซนาร  (เซ็นเซอร จอดรถ) ON ที่ตำแหน ง “R”

(ถอยหลัง) เมื่อเซ็นเซอร ตรงมุม/ตรงกลาง (โซนาร ) ตรวจ

จับสิ่งกีดขวางที่อยู ใกล กับกันชน จะมีเสียงเตือนดังขึ้น และ

ตัวแสดงเซ็นเซอร จอดรถจะแสดงขึ้นบนหน าจอแสดง

ขอมูลรถยนต ①

ไฟแสดงเซ็นเซอร จอดรถ Ⓐ และ Ⓑ จะแสดงตำแหน ง

ของวัตถุ และระยะห างจากวัตถุสามารถคะเนได จากระดับ

การกะพริบของเซ็นเซอร

เมื่อตรวจจับวัตถุ ไฟแสดงจะแสดงขึ้นมาและกะพริบ (ระดับ

เสียงเตือนจะดังเป นจังหวะไม ต อเนื่อง) เมื่อรถยนต เคลื่อน
ไปใกลกับวัตถุมากขึ้น จำนวนแท งสัญญาณจะลดลง และ

ระดับการกะพริบจะถี่ขึ้น (ระดับเสียงสูงขึ้น) เมื่อมุมรถยนต 

อยู ใกล กับวัตถุน อยกว า 30 ซม. (11.8 in) จำนวนแท ง
สัญญาณลดลงและตัวแสดงหยุดกะพริบ (เสียงเตือนดัง

อยางตอเนื่อง)

GUID-7573BD22-B96C-4CEE-B1D0-6B84012F9147

รถยนต คันน้ีออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู โดยสารและสัมภาระ

นิสสันไม แนะนำให ใช ลากรถพ วง เพราะจะทำให เครื่องยนต 

ระบบส งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว เบรก และระบบอื่น ๆ

ทำงานหนักขึ้น

ขอควรระวัง:

รถยนต ที่เสียหายจากการลากรถพ วงไม รวมอยู ในการ

รับประกัน

GUID-C0D56209-F4FF-42D8-B9FB-514E99ED3789

คำเตือน:

. ถาเครื่องยนต ไม ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ

ระบบชวยหมุนพวงมาลัยจะไม ทำงาน พวงมาลัย

จะหนักขึ้น

. เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร สวางขึ้นขณะที่

เครื่องยนต ทำงาน ระบบช วยหมุนพวงมาลัยจะ

หยุดทำงาน จะยังสามารถควบคุมรถได  แต พวง

มาลัยจะหนักขึ้น

ระบบพวงมาลัยพาวเวอร ออกแบบมาเพื่อสร างแรงช วยหมุน

ขณะขับขี่ ทำใหไมตองใชแรงสำหรับบังคับพวงมาลัยมาก

เมื่อใช งานพวงมาลัยซ้ำๆ หรือ ต อเน่ืองกันขณะที่รถยนต 

จอดอยู  หรือขณะที่ขับด วยความเร็วต่ำ แรงช วยหมุนพวง

มาลัยจะลดลง เพื่อป องกันไม ให ระบบพวงมาลัยพาวเวอร 

ร อนเกินไป และช วยป องกันไม ให ระบบเสียหาย ขณะที่แรง

ชวยหมุนลดลง พวงมาลัยจะหนัก เมื่ออุณหภูมิของระบบ

พวงมาลัยพาวเวอร ลดลง แรงช วยหมุนจะกลับเป นปกติ

หลีกเลี่ยงการใช งานพวงมาลัยในแบบที่ กล าวมาซ้ำๆ

เพราะอาจทำให ระบบพวงมาลัยพาวเวอร มีความร องสูงเกิน

ไปได

อาจเกิดเสียงเสียดสี ข้ึนได  เม่ือใช งานพวงมาลัยอย าง

รวดเร็ว ซึ่งไมใชการทำงานผิดปกติ

ถ า ไฟ เตือนพวง มาลัย เพา เวอร  สว าง ข้ึน ขณะ

เคร่ืองยนต ทำงาน แสดงว าระบบพวงมาลัยพาวเวอร อาจ

ทำงานผิดปกติ และอาจต องเข ารับบริการ นำรถเข ารับการ

ตรวจสอบระบบพวงมาลัยพาวเวอร ที่ศูนย บริการนิสสันทันที

(โปรดดูที่ “ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร” (P.2-11))

เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร สว างขึ้นขณะที่เครื่องยนต 

ทำงาน ระบบช วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน จะยัง

การลากรถพ วง ระบบพวงมาลัยพาวเวอร

Condition:
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สามารถควบคุมรถยนต ได  แต ต องใช แรงในการหมุนพวง

มาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะในโค งที่หักมุมมากและที่ความเร็ว

ต่ำ

GUID-C25737EF-56EA-467D-853B-730CA88564CA

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถาวงจร

หนึ่งไม ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการเบรกอีกสอง

ลอ

ขอควรระวังในการควบคุมเบรก
GUID-5ED7A9E3-DD89-4696-93AF-56B5DB3C0003

หมอลมเบรกสูญญากาศ
GUID-245EE7F6-3D50-464D-A039-2DD804274920

หม อลมเบรกจะช วยเพิ่มแรงเบรกโดยใช สูญญากาศของ

เครื่องยนต  ถ าเครื่องยนต ดับ คุณจะยังคงสามารถหยุดรถ

ไดโดยการเหยียบแปนเบรก แต ต องใช แรงในการเหยียบ

แปนเบรกมากขึ้นเพื่อหยุดรถ และระยะเบรกจะยาวขึ้น

ถ าเคร่ืองยนต ไม ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบชวย

เบรกจะไมทำงาน การเบรกจะทำไดยากขึ้น

คำเตือน:

อยาแลนรถขณะที่เครื่องยนตดับ

เมื่อค อยๆ เหยียบแป นเบรก อาจเกิดเสียงคลิ๊กเบาๆ และ

รู สึกได ถึงการสั่น สิ่งนี้เป นปกติ และแสดงว าระบบช วยเบรก

กำลังทำงานอยู

การใชงานเบรก
GUID-6C148A06-8EF3-4376-A202-3C898260E0FA

หลีกเลี่ยงการพักเท าไวบนแปนเบรกขณะขับรถ เนื่องจาก

จะทำให เบรกร อนจัด ผ าเบรก/แผ นเบรกสึกหรอเร็วขึ้น และ

สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

เพื่อช วยลดการสึกหรอของเบรกและป องกันไม ให เบรกร อน

จัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช เกียร ต่ำ ก อนขับรถลง

เนินหรือทางลาดยาว เบรกที่รอนจัดจะมีประสิทธิภาพใน

การเบรกลดลง ซึ่งอาจทำใหไมสามารถควบคุมรถได

เม่ือขับ รถบนถนนลื่น ให  ระมัดระวัง เมื่อต องเบรก เร ง

ความเร็ว หรือเปลี่ยนเกียร ต่ำ การเบรกหรือเร งความเร็ว

กะทันหันจะทำใหลอลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุได

เบรกเปยก
GUID-F8A6E2E5-8884-4944-AC78-1DDCCC3675A6

เมื่อล างรถหรือขับผ านแอ งน้ำ เบรกจะเป ยกชื้น ทำให ระยะ

เบรกยาวข้ึน และอาจทำให รถป ดไปด านใดด านหนึ่งขณะ

เบรก

สำหรับการทำให  เบรกแห ง ให ขับ รถด วยความเร็วที่

ปลอดภัยและแตะแป นเบรกเบาๆ เพื่อให เบรกร อน ทำเช นนี้

จนกระทั่งเบรกแห งกลับสูสภาพปกติ หลีกเลี่ยงการขับรถ

ดวยความเร็วสูงจนกวาเบรกจะสามารถทำงานไดเปนปกติ

การขับขึ้นทางลาดชัน
GUID-B5D60729-09B7-4553-95E5-09E85613FEDC

เมื่อสตาร ทบนทางลาดชัน บางคร้ังการใช งานคลัตช และ

เบรกจะทำได ยากขึ้น (สำหรับรุ นเกียร ธรรมดา) ให เข าเบรก
มือไว เพื่อใหรถยนต หยุดอยู กับท่ี อย าเล้ียงคลัตช เมื่อ

พร อมสตาร ทรถ ให ค อยๆ ปล อยเบรกมือ ขณะที่เหยียบคัน

เรง และปลอยแปนคลัตช

การขับลงทางลาดชัน
GUID-4D5CC9CA-C086-4BF6-87EA-A672BD9EDBCE

การหน วงเครื่องยนต สามารถใช ควบคุมรถยนต ได ดี ขณะ

ขับลงทางลาด สำหรับรุ นเกียร ธรรมดา (MT) คันเกียร ควร

อยู ที่ตำแหน งความเร็วต่ำก อนจะเริ่มขับลง สำหรับรุ นระบบ

ควบคุมการเปลี่ยนเกียรแบบตอเนื่อง (CVT) เกียรควรอยูที่
ตำแหนง “L”

การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่ 5-17

ระบบเบรก

Condition:
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5-18 การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่

ระบบชวยเบรก (ถามีติดตั้ง)
GUID-C3D601A6-A2DC-4991-8022-BE0965B17AF6

เมื่อแรงที่เหยียบเบรกเกินค าหนึ่ง การช วยเบรกจะทำงาน

สร างแรงเบรกที่แรงข้ึนกว าหม อลมเบรกธรรมดา แม จะใช 

แรงเหยียบไมมาก

คำเตือน:

การช วยเบรกนี้มีไว เพื่อชวยการเบรกเท านั้น ไม ใช 

อุปกรณ เตือน หรือ หลีกเลี่ยงการชน เป นหน าที่ของผู 

ขับขี่ที่ต องระมัดระวัง ขับขี่ให ปลอดภัย และควบคุมรถ

ไดในทุกเวลา

GUID-BE009EC4-2731-4731-B2AE-9274F7044201

คำเตือน:

. ระบบ เบรกแบบป องกัน ล อล็อก (ABS) เป น

อุปกรณ ที่ทันสมัย แต จะไม ชวยป องกันอุบัติเหตุ

เนื่องจากการขับขี่ที่ประมาทหรือเป นอันตราย

ระบบจะช วยให สามารถบังคับควบคุมรถขณะ

เบรกบนถนนลื่น ใหพึงระลึกไว ว าระยะหยุดบน

พื้นที่ล่ืนจะยาวกว าบนพื้นผิวปกติ แม จะเป นเบรก

ABS ระยะหยุดอาจจะยาวขึ้นบนถนนที่ขรุขระ มี
กรวด มีหิมะปกคลุม หรือเมื่อใช งานโซ พันล อ ให 

รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน าเสมอ อย างไร

ก็ตาม คนขับต อง เป นผู รับ ผิดชอบต อความ

ปลอดภัย

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต อการเบรกดวย

— เมื่อ เปลี่ยนยาง ให  ใส ยางที่ มี ขนาดตาม

กำหนดทั้งสี่ลอ

— เมื่อติดตั้งยางอะไหล ให แน ใจว าเป นชนิดและ

ขนาดตามที่กำหนดในแผ นปายค าความดัน

ลมยาง (โปรดดูท่ี “แผนป ายค าความดันลม

ยาง” (P.9-7))

— สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ล อและยาง”

(P.8-27)

ระบบเบรกป องกันล อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพื่อไม ให ล อ

ล็อก ขณะที่เบรกอย างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพื้นผิวลื่น

ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล อแต ละขางและ

ปรับความดันน้ำมันเบรก เพื่อป องกันไม ให ล อล็อกและลื่น

ไถล ซึ่งจะช วยให คนขับสามารถบังคับควบคุมรถ และช วย

ลดอาการเลี้ยวปดหรือลื่นไถลใหนอยที่สุด

การใชงานระบบ
GUID-5FEFFD5B-1E1D-4541-BDEC-F70AF3DC99D0

เหยียบแป นเบรกค างไว  เหยียบแป นเบรกอย างม่ันคง ไม 

ต องย้ำเบรก ABS จะทำงานเพื่อปองกันไม ใหล อล็อก

บังคับรถยนตหลีกสิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

หามย้ำเบรก เพราะจะทำใหระยะหยุดยาวขึ้น

ฟงกชันทดสอบตัวเอง
GUID-019A1CED-0122-4928-AA4B-48099F192A4E

ABS ประกอบไปด วยเซ็นเซอร อิเล็กทรอนิกส  ป มไฟฟ า โซ

ลินอยด ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร  คอมพิวเตอร จะมี

ฟ งก ชันวินิจฉัยข อบกพร องอยู ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบทุก

ครั้งท่ีสตาร ทเครื่องยนต และขับรถไปข างหน า หรือถอย

หลังด วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำการทดสอบตัวเอง คุณจะ

ไดยินเสียง “กึก” และ/หรือรูสึกถึงอาการสั่นท่ีแป นเบรก
ซึ่งไมใชการทำงานผิดปกติ ถ าคอมพิวเตอร ตรวจพบว ามี

อาการผิดปกติ ABS จะหยุดทำงานและไฟเตือนเบรก ABS

บนแผงหน าป ดจะสว างขึ้น ซึ่งระบบเบรกจะทำงานเป นปกติ

แตไมมีการปองกันลอล็อก

ถ าไฟเตือน ABS สว างข้ึนขณะทำการทดสอบตัวเองหรือ

ขณะขับขี่ ให นำรถไปยังศูนย บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ

และทำการซอมแซม

ระบบเบรกแบบปองกันลอล็อก (ABS)
(ถามีติดตั้ง)

Condition:
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การทำงานปกต
GิUID-051206BD-FEE1-4302-AADE-4D27FFD055FF

ABS ทำงานที่ความเร็วมากกว า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง 6

MPH) ความเร็วจะแตกตางกันไปตามสภาพถนน

เมื่อ ABS รู สึกว าล อใดล อหนึ่งกำลังจะล็อก อุปกรณ ควบคุม

การทำงานจะทำงานและปล อยแรงดันไฮดรอลิกซ้ำๆ การ

ทำเช นนั้นจะคล ายกับการย้ำเบรก คุณอาจรู สึกถึงแรงสั่น

สะเทือนที่แป นเบรก และได ยินเสียงจากใต ฝากระโปรงหน า

หรือรู ถึงแรงสั่นสะเทือนจากอุปกรณ ควบคุมการทำงาน

ขณะที่อุปกรณ กำลังทำงานอยู  ซึ่งเป นสิ่งปกติ และแสดงว า

ABS กำลังทำงานได อย างปกติ อย างไรก็ตาม การสั่นดัง

กล าวอาจแสดงว าสภาพถนนเป นอันตราย และต องใช ความ

ระมัดระวังเปนพิเศษในขณะขับขี่

GUID-E637F9EA-B16B-4D4B-8989-3B12ED5C3918

เมื่อออกจากรถ:

. นำกุญแจรถติดตัวเสมอ - แม ว าจะจอดรถในโรงรถของ

คุณเองก็ตาม
. ปดกระจกหน าต างทุกบานให สนิทและล็อกประตูทุก

บาน
. จอดรถในบริเวณที่มองเห็นได เสมอ จอดรถในบริเวณ

ที่มีแสงสวางเพียงพอในเวลากลางคืน
. เป ดระบบกันขโมย ถ ามีติดตั้งไว  - แม ว าจะจอดรถเป น

เวลาสั้นๆ ก็ตาม
. หามปลอยใหเด็กหรือสัตวเลี้ยงอยูในรถเพียงลำพัง
. หามทิ้งสิ่งของมีคาไวในรถ ใหนำติดตัวไวเสมอ
. หามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไวในรถ
. ห ามท้ิงส่ิงของไว บนแร็คหลังคา ให นำลงมาจากแร็ค

เพื่อเก็บและล็อกไว ในท่ีปลอดภัย เช น ในห องเก็บ

สัมภาระทายรถ
. หามเก็บกุญแจสำรองไวในรถ

GUID-6BE8FBA3-15D2-4067-BED0-4A209068D889

คำเตือน:

. ไม ว าในสภาพใด ให ขับขี่ด วยความระมัดระวัง เร ง

และลดความเร็วอย างระมัดระวัง ถ าเร ง หรือ ลด

ความเร็วเร็วเกินไป ลอที่ขับเคลื่อนจะยิ่งไมเกาะ

ถนน

. เผ่ือ ระยะหยุด ให มากขึ้น เมื่อขับขี่ ท ามกลาง

อากาศหนาว ควรเริ่มเบรกเร็วกวาขณะขับบน

ถนนที่แหง

. บนนถนนที่ลื่น ใหอยูหางจากรถคันหนาให มาก

ขึ้น

. หามใชการควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนถนนลื่น

การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่ 5-19

ความปลอดภัยของรถยนต การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น

Condition:
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5-20 การสตารทเครื่องยนตและการขับขี่

บันทึก

Condition:
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6 ในกรณีฉุกเฉิน
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ยางแบน ................................................................................. 6-2

การจอดรถ ......................................................................... 6-2
การเตรียมอุปกรณ ............................................................... 6-2
การเปลี่ยนยาง (สำหรับรุนที่มียางอะไหล) ................................. 6-3

การพวงสตารท ........................................................................ 6-6

การเข็นสตารท ........................................................................ 6-8
ถารถของคุณมีความรอนสูงผิดปกติ .............................................. 6-8
การลากจูงรถยนต .................................................................... 6-9

ขอควรระวังสำหรับการลากจูงรถ ........................................... 6-9
การลากจูงที่นิสสันแนะนำ .................................................... 6-9
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6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

GUID-BE653282-21EF-4712-85BE-F8F83E49F9ED

SIC2475

สวิตช ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได ไม ว าสวิตช กุญแจ

จะอยูในตำแหนงใดก็ตาม ยกเวนเมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด

สวิตช ไฟกะพริบฉุกเฉินใช เพื่อเตือนคนขับในรถคันอื่น เมื่อ

คุณตองหยุดหรือจอดรถในสถานการณฉุกเฉิน

เมื่อกดสวิตชไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวทุกดวงจะกะพริบ

สำหรับการปดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให กดสวิตชไฟกะพริบ

ฉุกเฉินอีกครั้ง

GUID-24B46F6D-6DFB-41EB-94FF-89CA5420853A

ถายางแบน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้

การจอดรถ
GUID-F82E648B-352A-495D-AAE8-5110EB688C7F

คำเตือน:

. ใหแนใจวาเขาเบรกมือจนสุดแลว

. ให แน ใจว าเลื่อนคันเกียร ไปที่ตำแหน ง “R” (ถอย

หลัง) (รุนเกียรธรรมดา (MT))

. ให แน ใจวาได เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหน ง “P”
(จอด) ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบต อเนื่อง

(CVT)

. หามเปลี่ยนยาง ถ ารถจอดอยู บนทางลาดเอียง มี

น้ำแข็งหรือลื่น ซึ่งอาจเกิดอันตรายได

. หามเปลี่ยนยาง ถ าจอดรถอยู ในบริเวณที่มีการ

จราจรแออัด ให เรียกช างผู เชี่ยวชาญมาทำการ

ชวยเหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเสนทางจราจรอยางปลอดภัย

2. เปดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. จอดรถบนพื้นราบ

4. เขาเบรกมือ

5. ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบต อเน่ือง (CVT):

เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “P” (จอด)

รุ นเกียร ธรรมดา (MT): เลื่อนคันเกียร ไปที่ตำแหน ง
“R” (ถอยหลัง)

6. ดับเครื่องยนต

7. เป ดกระโปรงหน า และติดตั้งแผ นเตือนรูปสามเหลี่ยม

(ถามีติดตั้ง):
. เพื่อเปนสัญญาณเตือนรถคันอื่น

. เพื่อใหสัญญาณแกชางผูเชี่ยวชาญที่เรียกมา

8. ให ผู โดยสารทั้งหมดออกนอกตัว รถและยืน ในที่

ปลอดภัยหางจากตัวรถและเสนทางจราจร

การเตรียมอุปกรณ
GUID-B5B1218E-5C18-4B1A-9B1D-E5D272149790

SCE0902

ยกแผงปดพื้นประตูทายขึ้น

รถยนต ของคุณมียางอะไหล หรือชุดอุปกรณ ปะยางติดตั้งมา

ด วย ใหอ านข อแนะนำที่ระบุไวในหมวดต างๆ อย างเหมาะ

สมและรอบคอบ

สวิตชไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน

Condition:
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. สำหรับรุนที่มียางอะไหล : โปรดดูที่ “การเปลี่ยนยาง

(สำหรับรุนที่มียางอะไหล)” (P.6-3)

การเปลี่ยนยาง (สำหรับรุนที่มียางอะไหล)
GUID-7AF80AB9-8680-49C3-86F9-7B6C9C5AA65A

SCE0913

นำแมแรง เครื่องมือที่จำเปน และยางอะไหลออกจากที่เก็บ

ถาติดตั้งสเปเซอร ถอดสเปเซอรออกกอนถอดยางอะไหล

การบล็อกลอ
GUID-829AECDE-D055-4A7F-8E7C-52F9E88267B4

MCE0001A

คำเตือน:

ให แน ใจวาไดบล็อกล อแน นแลว เพ่ือปองกันไม ให รถ

เคลื่อนซึ่งอาจทำใหไดรับบาดเจ็บได 

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด านหน าและด านหลังของล อ

ข างท่ีอยู ตรงข ามกับยางเสนที่แบนตามแนวทแยง

เพื่อปองกันไมใหรถเคลื่อนที่ เมื่อถูกยกขึ้นดวยแมแรง

การถอดฝาครอบลอ
GUID-F360DEF0-D3CC-4086-9915-00F60CC4007D

SCE0630

แบบ A

SCE0637

แบบ B

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

คำเตือน:

หามถอดฝาครอบล อด วยมือเปล า ซ่ึงอาจทำให ได รับ

บาดเจ็บได

ใหใชดามหมุนแมแรง ① ถอดฝาครอบลอตามภาพที่แสดง

วางผ า ② ระหว างล อและด ามหมุนแม แรง เพื่อป องกันล อ

และฝาครอบลอไดรับความเสียหาย

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

ถอดฝาปดลอตรงกลาง ดังภาพ

การถอดยาง
GUID-AC9FA5DF-0E35-4BD5-8A14-4A93AE2C81A2

SCE0903

จุดขึ้นแมแรง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-3

Condition:
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6-4 ในกรณีฉุกเฉิน

SCE0914

จุดขึ้นแมแรงตรงพื้น (ดานหลัง)

สำหรับด านหลัง ห ามยกรถตรงจุดอื่นที่ไมใชจุดข้ึนแม แรง

ตรงพื้นที่กำหนดไว

คำเตือน:

. ให แน ใจว าได อ านและปฏิบัติตามคำแนะนำในบท

นี้

. ห ามมุดเข าใต ท องรถขณะที่ยกรถขึ้นด วยแม แรง

เพียงอยางเดียว

. หามใชแมแรงอื่นที่ไมไดใหมากับรถ

. แม แรงที่ ใหมากับ รถ ได  รับ การ ออกแบบ ให 

สามารถยกรถของคุณขึ้นได  เมื่อต องการเปลี่ยน

ยางเท านั้น ห ามใช แม แรงสำหรับรถยนต ของคุณ

กับรถยนตคันอื่น

. หามยกรถตรงจุดอื่นที่ ไม ใชจุดขึ้นแม แรงที่

กำหนดไว

. หามยกรถสูงเกินความจำเปน

. หามวางบล็อกหนุนบนหรือใตแมแรง

. หามสตาร ทเครื่องยนต หรือใหเครื่องยนต ทำงาน

ขณะที่รถอยู บนแม แรง รถยนต อาจเคลื่อนที่อย าง

กะทันหัน และอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได 

. หามมีผูโดยสารอยู บนรถขณะที่ล อไม ได อยู ติด

พื้น

. ให แน ใจว าได อ านแผ นปายคำเตือนที่ติดอยูบน

แมแรงกอนใชงาน

Condition:
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ยกรถขึ้นดวยแมแรง
GUID-AD0EA628-66DE-4106-9301-941D266A20DE

SCE0504

1. วางแม แรงไว ใต จุดขึ้นแม แรงดังแสดงในภาพประกอบ

เพื่อใหดานบนของแมแรงสัมผัสกับรถที่จุดขึ้นแมแรง

ควรวางแมแรงไวบนพื้นแข็ง

2. ขยับหัวแม แรงไว ระหว างร องทั้งสองที่จุดขึ้นแม แรงทั้ง

สวนหนาและหลัง

3. จัดใหชองที่หัวแมแรงอยูระหวางรองดังภาพ

4. คลายน็อตล อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหนึ่ง

หรือสองรอบ โดยใชประแจขันน็อต

หามถอดน็อตออกจนกวายางจะลอยพนจากพื้น

5. ค อยๆ ยกรถขึ้นจนกระทั่งได ระยะห างระหว างยางกับ

พื้น

6. สำหรับการยกรถขึ้น ให จับด ามหมุนแม แรงและก านต อ

เอาไวดวยมือทั้งสองขาง แลวหมุนแมแรง

การถอดยาง
GUID-FFA0175C-16AD-4679-BFC7-EDC03785107C

1. ถอดน็อตลอ

2. ถอดยางที่เสียหายออก

ขอควรระวัง:

ยางมีน้ำหนักมาก ให แนใจว าเท าของคุณพักอยู พน

จากยาง และใช ถุงมือตามความจำเป นเพื่อไม ให บาด

เจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล
GUID-A275BDB2-CC15-43EA-ADD5-F04791973386

SCE0576

คำเตือน:

. หามใช น็อตล อที่ไม ไดให มากับรถ น็อตล อท่ีไม 

ถูกต องหรือขันไม แน น อาจทำให ล อหลวมหรือ

หลุดออกมา ซึ่งทำใหเกิดอุบัติเหตุได

. ห ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล อหรือ

น็อตลอ เนื่องจากจะทำใหน็อตลอลื่นหลวม

. ยางอะไหล ถูกออกแบบมาเพื่อใช ในกรณีฉุกเฉิน

เทานั้น

1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส

ระหวางลอกับดุมลอ

2. ค อยๆ ใส ยางอะไหล เข าที่ แล วขันน็อตล อด วยมือ

ตรวจสอบว าน็อตล อทุกอันสัมผัสกับพื้นผิวล อในแนว

ตั้ง

3. ขันน็อตล อสลับกันตามลำดับ และ ขันให น้ำหนัก

สม่ำเสมอกัน มากกว า 2 ครั้ง ตามภาพประกอบ (① -

④) โดยการใชประแจขันน็อตจนกระทั่งแนน

ในกรณีฉุกเฉิน 6-5

Condition:
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6-6 ในกรณีฉุกเฉิน

4. ลดระดับรถลงชาๆ จนยางสัมผัสกับพื้น

5. ขันน็อตล อให แน นด วยที่ขันน็อตล อ ตามลำดับที่แสดง

อยูในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล อด วยประแจขันน็อตตามแรงบิดท่ีกำหนด
ทันที

แรงขันน็อตลอ:
108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)

น็อตล อต องได รับการขันแน นด วยแรงบิดที่กำหนดอยู 
เสมอ ขอแนะนำให ขันน็อตล อให แน นด วยแรงบิดที่
กำหนดทุกครั้งที่เข ารับบริการเปลี่ยนถายน้ำมันตาม
ชวงเวลา

คำเตือน:

ขันน็อตล อซ้ำ อีก เมื่อ ระยะทางการขับข่ี รถยนต 

มากกว า 1,000 กม. (600 ไมล) (รวมถึงกรณีท่ียาง
แบน ฯลฯ)

การเก็บยางที่แบน และเครื่องมือ
GUID-95F77D51-0936-4657-AAE7-1FFA757699C7

คำเตือน:

. ให แน ใจว าได เก็บยาง แม แรง และเครื่องมือเข าที่

หลังจากใช งาน เนื่องจากของเหล านี้อาจพุ งออก

มาจนเกิดอันตรายในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุหรือ

หยุดรถกะทันหัน

. ยางอะไหล ถูกออกแบบมาเพื่อใช ในกรณีฉุกเฉิน

เทานั้น

1. เก็บยางที่แบน แม แรง และเครื่องมือที่ใช งานในที่เก็บ

ใหเรียบรอย

2. จัดเก็บฝาปดยางอะไหลและพรมปูพื้นเขาที่

3. ปดประตูทาย

GUID-E4D85193-CD36-4C13-A769-57184268F3FB

คำเตือน:

. การพ วงสตาร ทท่ีไมถูกต องจะทำให แบตเตอรี่

ระเบิด การระเบิดของแบตเตอรี่อาจทำให ได รับ

บาดเจ็บร ายแรงหรือถึงแกชีวิตได  และยังอาจ

ทำให รถเสียหายได  ให แน ใจว าได ปฏิบัติตามคำ

แนะนำในบทนี้

. บริเวณโดยรอบแบตเตอรี่จะมีกาซไฮโดรเจนที่

ไวไฟอยู ตลอดเวลา ระมัดระวังไมให เกิดประกาย

ไฟหรือเปลวไฟบริเวณแบตเตอรี่

. ให สวมแว นตานิรภัย และถอดแหวน กำไลข อมือ

และ เครื่อง ประ ดับ อ่ืนๆ เมื่อ ทำงาน ใกล  กับ

แบตเตอรี่

. หามชะโงกหน าหรือเท าแขนบนแบตเตอรี่ขณะ

พวงสตารท

. ระวัง ไม  ให น้ำกรดแบตเตอรี่ กระเด็น โดนตา

ผิวหนัง เสื้อผ า หรือสีรถ น้ำกรดแบตเตอรี่ เป น

กรดซัลฟูริกท่ีมีฤทธิ์กัดกร อน ซึ่งทำให เกิดการ

ไหม พองอย างรุนแรงขึ้นได  ถ าโดนน้ำกรด ให รีบ

ลางบริเวณที่โดนดวยน้ำมากๆ ทันที

. เก็บแบตเตอรี่ใหหางมือเด็ก

. แบตเตอรี่ที่จะใช พวงต องมีแรงเคลื่อนไฟฟ า 12
โวลต  การใช แบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ าไม ถูก

ตองจะทำใหรถของคุณเสียหายได

. หามพยายามพ วงสตาร ทแบตเตอรี่ที่หมดไฟแล ว

เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและทำให ได รับบาด

เจ็บ

การพวงสตารท

Condition:
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JVE0112X

เครื่องยนตรุน HR12DE
1. ถ าแบตเตอรี่ที่ใช พ วงอยู ในรถอีกคันหนึ่ง Ⓑ ให จอดรถ

Ⓐ กับ Ⓑ โดยใหแบตเตอรี่ของทั้งสองคันอยูใกลกัน

ขอควรระวัง:

ถาแบตเตอรี่ของรถ Ⓐ ที่ติดต้ังระบบกุญแจอัจฉริยะ

หมดไฟ จะไมสามารถบิดสวิตชกุญแจออกจาก

ตำแหนง “LOCK” ได นอกจากนี้ถาพวงมาลัยอยูใน

ตำแหน งล็อกก็จะไม สามารถหมุนพวงมาลัยได อีก ต อ

สายพ วงเข าที่แบตเตอรี่ที่ใช พ วงของรถ Ⓑ กอนบิด

สวิตชกุญแจและปลดล็อกพวงมาลัย

2. เขาเบรกมือ

3. ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบต อเน่ือง (CVT):

เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “P” (จอด)

รุ นเกียรธรรมดา (MT): เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหน ง

“N” (วาง)

4. ป ดการทำงานของระบบไฟฟ าที่ไม จำเป นทั้งหมด (ไฟ

หนา ระบบทำความรอน ระบบปรับอากาศ ฯลฯ)

5. บิดสวิตชกุญแจไปยังตำแหนง “LOCK”

6. ถอดฝาระบายบนแบตเตอรี่ ถามี

7. หุ มแบตเตอรี่ด วยผาชุบน้ำที่บิดจนแห งหมาด เพื่อลด

อันตรายจากการระเบิด

8. ตอสายพวงตามลำดับในภาพ (①, ②, ③, ④)

ขอควรระวัง:

. ต อขั้วบวก + เข ากับขั้วบวก + และตอขั้วลบ 7

เข ากับกราวดตัวถังเสมอ ไม ใช ต อเข ากับขั้วลบ

ของแบตเตอรี่ 7

. ให แน ใจ ว า สายพ วง ไม สัมผัส โดนชิ้น ส วนที่

เคลื่อนไหวในหองเครื่องยนต

. ให แน ใจว าแคลมป รัดสายพ วงไม สัมผัสโดนโลหะ

อื่นๆ

9. สตาร ทเคร่ืองยนต ของรถคันที่ใชพ วง Ⓑ และปล อย

ใหทำงานสักครู

10. เหยียบคันเร งของคันท่ีใชพ วง Ⓑ ที่ประมาณ 2,000
รอบ/นาที

11. สตาร ทเครื่องยนต ของรถคันที่ใช แบตเตอรี่หมด Ⓐ ใน

แบบปกติ

ขอควรระวัง:

. หามให มอเตอร สตาร ททำงานเกินกวา 10 วินาที

ถ าเครื่องยนต ยังสตาร ทไม ติด บิดสวิตช กุญแจไป

ยังตำแหนง “OFF” แล วรออย างน อย 10 วินาที

จากนั้นลองสตารทใหม

. ถาไม สามารถสตาร ทมอเตอร สตาร ทโดยการกด

สวิตชกุญแจ ให กดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง

OFF กอนลองสตารทอีกครั้ง

12. หลังจากสตาร ทเครื่องยนต  ค อยๆ ปลดสายพ วงตาม

ลำดับตรงกันข ามกับที่แสดงในภาพประกอบ (④, ③,

②, ①)

13. ท้ิงผ าท่ีใช หุมแบตเตอรี่เนื่องจากอาจเป อนน้ำกรดไป
แลว

14. ใสฝาระบายกลับเขาที่ ถามีการถอดออก

หมายเหตุ:
. สำหรับรุ นที่ มี ระบบหยุด/สตาร ทเครื่องยนต 

(หยุดเดินเบา) ใชแบตเตอรี่ชนิดพิเศษที่ เพ่ิม

ประสิทธิภาพความจุในการชาร จไฟ และมีอายุ

การใช งานยาวนาน หลีกเล่ียงการใช แบตเตอรี่

ช นิด ธรรมดา สำหรับ ระบบ หย ุด/ สตาร ท

เครื่องยนต  (หยุด เดิน เบา) ซึ่งอาจส งผลให 

แบตเตอรี่เสื่อมไดงายหรือส งผลให ระบบหยุด/
สตาร ทเครื่องยนต  (หยุดเดินเบา) ทำงานผิดปกติ

แนะนำให ใช แบตเตอรี่ แท ของนิสสัน สำหรับ

ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอศูนยบริการนิสสัน
. สำหรับรุ นที่ มี ระบบหยุด/สตาร ทเครื่องยนต 

(หยุด เดิน เบา) เมื่อ เปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือขั้ว

แบตเตอรี่ถูกถอดออกเป นเวลานานก อนการต อ

กลับเข าไป ต องใช เวลาสักครู จนกว าระบบหยุด/

สตารทเครื่องยนต (หยุดเดินเบา) จะทำงาน

ในกรณีฉุกเฉิน 6-7

Condition:
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GUID-818A8DA5-53AB-4D7C-8EC2-4D904BE854C1

อยาพยายามสตารทเครื่องยนตโดยการเข็นรถ

ขอควรระวัง:

. รุนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบต อเนื่อง

(CVT)/รุ นเกียร ธรรมดา (MT) ไม สามารถสตาร ท
ได โดยการเข็น การพยายามสตาร ทโดยการเข็น

สตารทอาจทำใหเกียรเสียหายได

. รถรุ นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางไม ควร

สตาร ทด วยการเข็นรถ การพยายามสตาร ทด วย

วิธีนี้จะทำใหเครื่องฟอกไอเสียเสียหายได

. อย าพยายามสตาร ทเครื่องยนต ด วยการลากจูง

เมื่อเครื่องยนต สตาร ทติด รถอาจกระชากไปข าง

หนาทำใหรถพุงไปชนกับรถที่ทำการลากจูง

. รถยนต ที่ติดตั้งระบบหยุด/สตาร ทเครื่องยนต 

(หยุดเดินเบา) ไมสามารถสตารทดวยการเข็น

GUID-C9298AC9-81BF-4489-BAB5-7960058A83B6

คำเตือน:

. หามขับรถตอ ถารถของคุณมีความร อนสูงผิด

ปกติ เนื่องจากอาจทำใหไฟไหมรถได 

. หามเปดฝากระโปรงหนา ถามีไอน้ำพุงออกมา

. หามเป ดฝาป ดหม อน้ำขณะเครื่องยนต ยังร อนอยู 

ถาเปดฝาป ดหม อน้ำในขณะที่เครื่องยนต ยังร อน

อยู  น้ำร อนจะถูกดันพุ งออกมาซึ่งอาจจะทำให เกิด

แผลลวกพองหรือการบาดเจ็บได 

. ถา มี ไอ น้ำ หรือ น้ำ หล อ เย็น พ ุ ง ออก มา จาก

เครื่องยนต  ใหยืนออกห างจากรถเพื่อไม ใหถูก

ลวกพอง

. ระมัดระวังไม ให มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ า

สัมผัสโดน หรือหลุดเข าไปในพัดลมระบายความ

ร อนหรือสายพานขับ พัดลมหม อน้ำอาจทำงาน

เมื่อใดก็ได

ถ ารถมีความร อนสูงเกินไป (แสดงขึ้นโดยไฟเตือนอุณหภูมิ

สูง) หรือถ ารู สึกว าเครื่องยนต ไม มีกำลัง ได ยินเสียงผิดปกติ
ฯลฯ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. เลื่อนรถออกจากเสนทางจราจรอยางปลอดภัย

2. เปดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. เขาเบรกมือ

4. ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบต อเน่ือง (CVT):

เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “P” (จอด)

รุ นเกียรธรรมดา (MT): เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหน ง

“N” (วาง)

อยาดับเครื่องยนต

5. เปดกระจกหนาตางทุกบาน

6. ป ดเครื่องปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิไปที่ร อนสุด และเป ด

พัดลมที่ความเร็วสูงสุด

7. ออกจากรถ

8. ตรวจสอบโดยใช สายตาและฟ งดูว ามีไอน้ำ หรือน้ำ

หล อเย็นพุงออกมาจากหม อน้ำก อนเปดฝากระโปรง

หน าหรือไม  รอจนกระทั่งไม มีไอน้ำหรือน้ำหล อเย็น

ออกมา กอนเริ่มทำขั้นตอนตอไป

9. เปดฝากระโปรงหนา

10. ตรวจดูพัดลมระบายความรอนทำงานอยูหรือไม

11. ตรวจสอบหมอน้ำและทอยางตางๆ เพื่อหารอยรั่วซึม

ถ าพัดลมระบายความร อนไม ทำงานหรือมีน้ำหล อเย็น

รั่วออกมา ใหดับเครื่องยนต

12. หลังจากเครื่องยนต เย็นลง ให ตรวจสอบระดับน้ำหล อ

เย็นในถังพัก ขณะเครื่องยนต ทำงานอยู  ห ามเป ดฝา
ปดหมอน้ำ

13. เติมน้ำหลอเย็นลงในถังพัก ถาจำเปน

นำรถเขารับการตรวจสอบ/ซอมแซมที่ศูนยบริการนิสสัน

การเข็นสตาร ท ถารถของคุณมีความรอนสูงผิดปกติ

Condition:
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GUID-8FA77F15-7C1E-4AD5-A5EB-CAF67686534E

เมื่อต องลากจูงรถ ต องปฏิบัติตามข อกำหนดในการลากจูง

ของทองถิ่นนั้น อุปกรณ ลากจูงที่ไมถูกต องอาจทำให รถ

ของคุณ เสียหาย ได  นิสสัน ขอแนะนำ ให  เรียกชางผู 

เชี่ยวชาญมาทำการลากรถของคุณ เพื่อใหม่ันใจว ารถถูก

ลากอย างถูกวิธี และเพื่อป องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

กับรถของคุณ และควรแนะนำให ช างผู เชี่ยวชาญได อ านข อ

ควรระวังตอไปนี้

ขอควรระวังสำหรับการลากจูงรถ
GUID-A0799369-1BB6-4E14-9D83-7762C2383337

. ให แนใจว าระบบเกียร  ระบบพวงมาลัย และระบบส ง

กำลังอยู ในสภาพที่พร อมทำงานก อนทำการลาก ถ า

ระบบใดระบบหนึ่งขางต นเสียหาย ต องลากรถโดยใช 

ดอลลี่หรือยกรถขึ้นทั้งคัน
. นิสสันแนะนำให ลากรถโดยยกล อขับเคลื่อน (ล อหน า)

ใหพนจากพื้น

การลากจูงที่นิสสันแนะนำ
GUID-6BE95DF9-946D-4CD6-A782-B9B7735487A2

การลากจูงรถยนตรุนขับเคลื่อนสองลอ (2WD)
GUID-803D2CC8-D00F-4E67-980A-2F9C265F1AED

SCE0613

SCE0614

นิสสันแนะนำให ใช ดอลลี่ใต ล อหน าในขณะลากรถ หรือให 

ขนรถยนต ไปโดยใช รถบรรทุกแบบไม มีหลังคา ดังที่แสดง

ในภาพ

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

ขอควรระวัง:

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบตอเนื่อง (CVT)
โดยให ล อหนาสัมผัสพื้นถนน เนื่องจากจะทำระบบส ง

กำลังเสียหายมากและมีคาใชจายในการซอมแพง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-9

การลากจูงรถยนต

Condition:
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รุนเกียรธรรมดา (MT):

1. ใหสวิตชกุญแจอยูที่ตำแหนง “OFF”

2. ยึดพวงมาลัยให อยู  ท่ีตำแหน งตรง ด วยเชือกหรือ

อุปกรณอื่นที่คลายกัน

3. เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “N” (วาง)

4. ปลดเบรกมือ

5. ลามโซนิรภัยทุกครั้งเมื่อลากรถ

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

1. ใหสวิตกุญแจอยูที่ตำแหนง “OFF”

2. ยึดพวงมาลัยให อยู  ท่ีตำแหน งตรง ด วยเชือกหรือ

อุปกรณอื่นที่คลายกัน

3. เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “N” (วาง)

4. ปลดเบรกมือ

5. ลามโซนิรภัยทุกครั้งเมื่อลากรถ

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

ขอควรระวัง:

หามลากรถยนต รุ นเกียร  CVT โดยใหทั้งสี่ล อสัมผัส

พ้ืนถนน เนื่องจากจะทำระบบเกียร เสียหายมากและมี

คาใชจายในการซอมแพง

รุนเกียรธรรมดา (MT):

1. ใหสวิตชกุญแจอยูที่ตำแหนง “OFF”

2. เลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง “N” (วาง)

3. ปลดเบรกมือ

การชวยเหลือรถที่ติดหลม
GUID-ADCE0525-7CD3-4598-8D15-CC604F725BA2

คำเตือน:

. หามยืนใกล แนวลากดึงในระหว างการดึงรถขึ้น

จากหลม

. หามเร งความเร็วจนยางล อหมุนฟรี เนื่องจากจะ

ทำให ยางระเบิดและทำให ได รับบาดเจ็บ นอกจาก

น้ันช้ินส วนอื่นๆ ของรถก็อาจจะร อนและเสียหาย

ได

. หามลากดึงรถดวยหวงที่อยูดานหลัง ห วงดาน

หลังน้ีไมได ออกแบบไว สำหรับลากดึงรถออกใน

กรณีที่รถติดหลม

ในกรณีที่รถติดหล มทราย หิมะ หรือโคลน และไม สามารถ

ออกจากหลมไดเอง ใหใชหวงสำหรับลากดึง

. ใชห วงสำหรับลากดึงเท านั้น ห ามติดอุปกรณ ลากดึง

เข ากับชิ้นส วนอื่นใดของตัวถังรถ ไม เชนน้ัน ตัวถังรถ

จะเสียหายได
. ใช ห วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจากหล ม

เท านั้น ห ามลากรถพ วงโดยใช ห วงสำหรับลากดึงเพียง

อยางเดียวเทานั้น
. ห วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช ดึงรถ

ออกจากหล ม ให ลากดึงรถในแนวตรงเสมอ ห ามดึง

หวงในแนวเฉียงกับตัวรถ

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

JVE0114X

① ถอดฝาครอบห วงออกจากกันชนด วยเครื่องมือที่
เหมาะสม

② ติดตั้งห วงสำหรับลากดึงใหแน นดังท่ีแสดงในภาพ
(หวงเก็บอยูกับชุดแมแรง)

ให แน ใจว าเก็บห วงสำหรับลากดึงอย างถูกต องในที่เก็บหลัง

จากใชงาน

Condition:
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ดานหลัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SCE0906

ดานหลัง

หามใชหวงหลังสำหรับลากดึงรถยนต

ในกรณีฉุกเฉิน 6-11

Condition:
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6-12 ในกรณีฉุกเฉิน

บันทึก

Condition:
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7-2 การดูแลและรักษาสภาพรถ

GUID-A77C087D-900E-4A4E-80BE-037972D8C097

การรักษาสภาพรถให สวยงามอยู เสมอน้ันจำเป นท่ีจะต อง

ทำการดูแลรักษาอยางถูกตองและเหมาะสม

ควรจอดรถภายในโรงรถหรือบริเวณที่มีหลังคาปกคลุมอยู 

เสมอ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายขึ้นกับสีรถ

หากจำเป นที่จะต องจอดรถกลางแจ ง ควรจอดรถในที่ร ม

หรือใชผาคลุมรถ ระมัดระวังไม ให ขีดข วนสีรถจนเป น
รอย เมื่อทำการคลุมหรือเปดฝาคลุมรถออก

การลาง
GUID-7A5C9CCB-C406-43B0-8AE8-73A6D9AA9E04

ในกรณีต อไปนี้ ให ล างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพสีรถ

ของคุณ:

. หลังจากฝนตก เนื่องจากฝนกรดอาจทำให สีรถเสีย

หายได
. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ

ทำใหรถเปนสนิมได
. เมื่อมีสิ่งสกปรกต างๆ เช น คราบเขม า มูลนก ยางไม 

เศษโลหะ หรือแมลงติดอยูบนสีรถ
. เมื่อมีฝุนหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ลางสีรถดวยฟองน้ำที่เปยกชุมโดยใชน้ำมากๆ

2. ทำความสะอาดสีรถเบาๆ ให ทั่วถึงด วยสบู อ อน แชมพู

ล างรถ หรือน้ำยาล างจานทั่วไป ผสมกับน้ำอุ นและ

สะอาด (หามใชน้ำรอน)

ขอควรระวัง:

. หามล างรถดวยสบูที่มีฤทธ์ิแรง ผงซักฟอกเข ม

ขน น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอยางอื่น

. ห ามลางรถกลางแดดจัดหรือขณะที่ตัวถังรถร อน

เนื่องจากสีรถจะเปนรอยคราบน้ำ

. หลีกเล่ียงการใช ผาที่มีขนแข็งหรือหยาบ เช น

ถุงมือลาง ระมัดระวังขณะที่ล างเอาคราบสกปรก

หรือส่ิงแปลกปลอมอย างอื่นออก เพ่ือไม ให สีรถ

เปนรอยสึกหรือเสียหาย

3. ลางออกใหทั่วดวยน้ำสะอาดมากๆ

4. ใช ผ าชามัวร หมาดๆ เช็ดสีรถให แห ง โดยไม ปล อยให มี

คราบน้ำหลงเหลืออยู

เมื่อลางรถ ใหระมัดระวังสิ่งเหลานี้:

. บริเวณภายในหน าแปลน ข อต อและบานพับประตูฝาก

ระโปรงท าย และฝากระโปรงหน า นอกจากน้ี จำเปน

ตองทำความสะอาดบริเวณเหล านี้อยูเสมอ
. ให แน ใจวารูระบายน้ำที่ขอบด านล างของประตูไม อุด

ตัน
. ฉีดน้ำลางใตทองรถและในชองลอเพื่อขจัดสิ่งสกปรก

การขจัดจุดคราบสกปรก
GUID-580F12F1-3340-4A1B-A2CB-A4A475D1F26A

ขจัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ ำมัน ฝุน จาก โรงงาน

อุตสาหกรรม แมลง และยางไม ออกจากสีรถให เร็วท่ีสุด

เพ่ือหลีกเลี่ยงไม ใหเกิดรอยด างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ 

ทำความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหนายท่ีศูนย บริการนิสสัน

หรือรานคาจำหนายอุปกรณตกแตงรถยนตทั่วไป

การเคลือบเงา
GUID-98607117-B7AB-4078-A6E1-7C98FEB9B6A6

การเคลือบเงาเป นประจำจะช วยปกป องสีรถและรักษา

สภาพรถใหดูใหมเสมอ

หลังจากการเคลือบเงา นิสสันขอแนะนำให ขจัดคราบสะสม

เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเปนคราบฝงแนน

ศูนย บริการนิสสันสามารถช วยคุณเลือกผลิตภัณฑ เคลือบ

เงาที่เหมาะสมได

ขอควรระวัง:

. ล างรถให ทั่วถึงจนเสร็จเรียบร อยกอนลงแว กซ 

เคลือบเงาสีรถ

. ให ทำตามคำ แนะนำ ของผู ผลิตที่ ให มา กับ

ผลิตภัณฑเคลือบเงาเสมอ

. ห ามใช ผลิตภัณฑ เคลือบเงาที่มีส วนผสมของสาร

ขัดสี สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจ

ไปทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

สารขัดหยาบหรือการขัดอยางรุนแรงบนชั้นเคลือบสีพื้น/

เคลือบใส อาจทำให ช้ันเคลือบสีหมองลงไปหรือมีรอยขัด

วนหลงเหลือเอาไว

กระจก
GUID-AB04D60C-919E-4396-9580-4493B688FCA4

ใช น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม าและฝุนละอองออกจากผิว

กระจก การจอดรถทิ้งไว กลางแดดจัดจะทำให มีคราบหมอง

อยู บนผิวกระจก ใช น้ำยาเช็ดกระจกและผ านุ มเพื่อขจัด

คราบหมองนี้ออก

ใตทองรถ
GUID-C46936A0-4441-4040-BCD5-020BAF0C5E6E

ควรทำความสะอาดใต ท องรถอยู เสมอ เพื่อป องกันการ

สะสมสิ่งสกปรก ซ่ึงทำให เกิดสนิมบริเวณใต ทองรถและ

ระบบกันกระเทือนไดงาย

ก อนฤดูหนาวและในช วงใบไม ผลิ ต องตรวจสอบซีลใต ท อง

รถ และถาจำเปนใหทำใหม

การทำความสะอาดภายนอกรถ

Condition:
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ลอ
GUID-1C377CC2-C9B7-4980-A137-E5F7FE28DAB2

. เมื่อลางรถ ใหลางลอดวย เพื่อรักษาใหอยูในสภาพดี

. ทำความสะอาดด านในของล อเมื่อเปลี่ยนล อ หรือ เมื่อ

ทำความสะอาดดานลางของล อ
. หามใชสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอนลางลอรถ
. ตรวจสอบขอบกระทะล ออย างสม่ำเสมอ เพื่อดูการงอ

หรือการสึกหรอ สิ่งนี้อาจจะทำให แรงดันลมยางลดลง

หรือทำใหตัวยางเสียหายได
. นิสสันแนะนำให ลงสารเคลือบสีกระทะล อ เพื่อป องกัน

เกลือที่ใชโรยถนนในฤดูหนาว

ลออลูมินั่มอัลลอย
GUID-667A1F0B-2D2A-4C89-BCE4-40BB20EBFFD3

ล างล ออย างสม่ำเสมอด วยฟองน้ำชุบสารทำความสะอาด

ออนๆ โดยเฉพาะระหวางฤดูหนาวในพื้นที่ที่ใชเกลือโรย

เกลือที่ตกค างจากเกลือบนถนนจะทำให ล อสีด าง ถ าไม ได 

ลางเปนประจำ

ขอควรระวัง:

ปฏิบัติตามขั้นตอนด านลาง เพื่อหลีกเล่ียงไม ให ลอ

สกปรกหรือสีดาง:

. หามใช สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เปนกรดหรือ

ดางรุนแรง ทำความสะอาดลอ

. หามใช สารทำความสะอาดล อ ขณะท่ีล อยังร อน

อยู  อุณหภูมิของล อควรจะเท ากับอุณหภูมิอากาศ

ภายนอก

. ล างล อให สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่ใช 

สารทำความสะอาดลอ

ชิ้นสวนที่เปนโครเมียม
GUID-7F1980BB-105C-491A-B18D-FF6FDF19E858

ทำความสะอาดอยู เสมอด วยน้ำยาขัดโครเมียมที่ไม มีฤทธิ์

กัดกรอน เพื่อรักษาความเงางาม

GUID-AE2B9367-8376-4149-A912-FE4B86A18061

ใช เครื่องดูดฝุนหรือแปรงขนอ อนขจัดฝุนละอองออกจากคิ้ว

ขอบตกแต ง ชิ้นส วนที่เป นพลาสติก และเบาะนั่ง เช็ดส วนที่

เป นไวนิลและหนังด วยผ านุ มที่สะอาดชุบน้ำสบู อ อน แล วใช 

ผานุมที่แหงเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง

จำเปนตองดูแลเปนประจำ เพื่อรักษาสภาพของเบาะหนัง

กอนการใช น้ำยารักษาเนื้อผ าใดๆ ให อานคำแนะนำของผู 

ผลิตทุกครั้ง น้ำยารักษาเนื้อผ าบางชนิดจะมีสารเคมีซึ่งอาจ

ทำใหผาหุมเบาะเปนรอยดางหรือสีตกได

ใช ผ านุมชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดฝาเลนส เกจวัด

และมาตรวัดตางๆ

ขอควรระวัง:

. ห ามใช สารเบนซิน ทินเนอร  หรืออย างอื่นที่คล าย

กัน

. เศษฝุนอาจกัดกร อนและทำให ผิวของหนังเสีย

หายได  จึงควรกำจัดออกทันที หามใชสบู ฟอก

หนัง แว็กซ รถยนต  สารขัด น้ำมัน สารทำความ

สะอาด สารสะลาย ผงซักฟอก หรือสารทำความ

สะอาดที่มีสวนประกอบหลักเปนแอมโนเนีย เพราะ

อาจทำให สภาพพื้นผิวตามธรรมชาติของหนังเสีย

หาย

. หามใช  น้ำยารักษาเนื้อผา เว นแตจะได รับคำ

แนะนำจากผูผลิต

. ห ามใช น้ำยาเช็ดกระจกหรือแก ว เช็ดฝาเลนส เกจ

วัดหรือมาตรวัดต างๆ เนื่องจากอาจทำให ฝา

ครอบเลนสเสียหาย

การดูแลและรักษาสภาพรถ 7-3

การทำความสะอาดภายในรถ

Condition:
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7-4 การดูแลและรักษาสภาพรถ

น้ำหอมปรับอากาศ
GUID-8F899471-CBA2-4765-B299-98721F7D5646

น้ำหอมปรับอากาศส วนใหญ ใช สารละลายที่อาจสงผลต อ

อุปกรณ ภายในรถ หากใช งานน้ำหอมปรับอากาศ ให อาน

ขอควรระวังตอไปนี้:

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนอาจทำให เกิดรอยด าง

ถาวรในบริเวณที่สัมผัสกับพื้นผิวภายในของรถยนต  ให 

ติดน้ำหอมปรับอากาศในบริเวณที่ห อยลงอย างอิสระ

และไมสัมผัสพื้นผิวภายในของรถยนต
. น้ำหอมปรับอากาศแบบน้ำ มักหนีบเข ากับชองลม

ผลิตภัณฑ เหล านี้สามารถทำให เกิดความเสียหาย และ

รอยดางได เมื่อหยดลงบนพื้นผิวภายในของรถยนต

ใหอานคู มือการใช โดยละเอียด ก อนใชงานน้ำหอมปรับ

อากาศ

แผนรองปูพื้น
GUID-4810E21F-5021-4622-B71F-5A051C720E3E

การใช แผ นรองปูพื้นแท ของนิสสัน (ถ ามีติดตั้ง) จะช วยยืด
อายุพรมในรถของคุณและทำความสะอาดห องโดยสารได 

ง าย ไม วาคุณจะใช แผนรองแบบใดก็ตาม ให แนใจวาแผน

รองดังกล าวมีขนาดพอดีกับรถของคุณและวางในตำแหน ง

ชองวางเท าให ถูกต อง เพื่อไม ให ไปกีดขวางการทำงาน

ของแป นเหยียบต างๆ ควรดูแลรักษาแผ นรองโดยการ

ทำความสะอาดอยู  เสมอ และเปลี่ยนใหม ถ าแผ นรองมี

สภาพเกาเกินไป

จุดชวยจัดตำแหนงแผนรองปูพื้น (ดานคนขับ)
GUID-DB7F90C1-B643-4C30-91A1-CE38E820E9BA

SAI0034

รถคันนี้จะมีตะขอยึดแผ นรองปูพื้นด านหน า Ⓐ เพื่อช วยยึด

แผนรองให อยู ในตำแหน ง แผ นรองปูพื้นของนิสสันไดรับ

การออกแบบมาเฉพาะรถรุ นนี้ แผ นรองปูพื้นด านคนขับจะมี

รูเพื่อใชเกี่ยวตะขอ

จัดวางแผ นรองให อยู ตรงกลางในบริเวณที่วางเท าโดยขยับ

แผนรองใหตะขอเกี่ยวลอดรูที่แผ นรอง

หมั่นตรวจสอบดูวาแผนรองอยูในตำแหนงที่ถูกตอง

กระจก
GUID-0637CC93-6C00-4FB3-9B3E-38B8365CC980

ใช น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม าและฝุนละอองออกจากผิว

กระจก การจอดรถทิ้งไว กลางแดดจัดจะทำให มีคราบหมอง

อยู บนผิวกระจก ใช น้ำยาเช็ดกระจกและผ านุ มเพื่อขจัด

คราบหมองนี้ออก

ขอควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดกระจกด านใน ห ามใช เครื่องมือที่มี

ขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ าเชื้อโรคที่มีส วนผสม

ของคลอรีน อาจจะทำให  ตัวนำ ไฟฟ า เช น ส วน

ประกอบของไลฝากระจกหลัง เสียหาย

เข็มขัดนิรภัย
GUID-94F1062A-B63C-489F-8A0F-054A2A8DE9E7

คำเตือน:

. หามปล อยให สายเข็มขัดที่ เปยกช้ืนม วนเข าไป

เก็บในชุดดึงกลับ

. หามให  น้ำยาฟอกย อมหรือน้ำยาเคมีทำความ

สะอาดเข็มขัดนิรภัย เนื่องจากอาจไปกัดกรอน

สายเข็มขัดใหเปอยบางลงได

ใชฟองน้ำชุบน้ำสบูออนเช็ดทำความสะอาดสายเข็มขัด

ปลอยสายเข็มขัดไว ในท่ีรมจนแหงสนิทก อนนำไปใช งาน

(โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (P.1-5))

Condition:
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GUID-BB5F2F79-ED1D-4E05-A70E-7022ABFD6943

ปจจัยพื้นฐานที่มีสวนทำใหรถเปนสนิม
GUID-A3C3BB50-C081-4B87-B4D5-307975465C87

. ความชื้นสะสมในสิ่งสกปรกและดินทรายตามซอกมุม

และชองตางๆ
. ช้ัน ผิวสีหรือ ช้ันเคลือบที่กะเทาะลอกหลุดออกไป

เนื่องจากเศษหินและกรวดหรือการเฉี่ยวชนบนทอง

ถนน

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่สงผลใหเกิด

สนิม
GUID-E4868433-68FB-44A8-A33C-D6CC4ED7B3F5

ความชื้น
GUID-9A0DD0C1-D8F8-4127-8C51-F6E2CF39EDC0

ทราย สิ่งสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพื้นด านในตัวถังรถจะ

เป นตัวเร งให เกิดสนิม แผ นรอง/พรมปูพื้นที่เป ยกจะไม แห ง
สนิท ถ าปล อยทิ้งไว ในรถ ดังนั้นจึงควรนำออกมาผึ่งให แห ง

เพื่อปองกันไมใหเกิดสนิมที่พื้นตัวถังรถ

ความชื้นสัมพัทธ
GUID-3E21F1F4-F641-4A5D-8BE8-C071F445AE33

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธสูงจะทำใหเกิดสนิมไดเร็วขึ้น

อุณหภูมิ
GUID-EA04B1D5-C708-458C-BEE6-B9307BBB7CFE

อุณหภูมิสูงจะเร งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิ้นส วนที่

ไมไดรับการระบายอากาศที่ดี

นอกจากนี้ รถจะเปนสนิมได ง ายในพื้นที่ ท่ีมีอุณหภูมิใกล

จุดเยือกแข็ง

มลภาวะทางอากาศ
GUID-E3D4FF06-88C0-4BF6-99E9-AE19EB1EBF3E

มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของ เกลือในบริเวณ

ชายทะเลจะเร งให เกิดสนิมเร็วขึ้น เกลือที่ใช กับพื้นถนนจะ

ทำใหพื้นผิวของสีละลายเร็วขึ้นเชนกัน

การปองกันรถของคุณไมใหเกิดสนิม
GUID-8755F125-D4A6-404F-A738-F8AE01450FCB

. ลางรถใหสะอาดและเคลือบเงารถบอยๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู เสมอ ถ าพบรอยชำรุด

ใหรีบซอมโดยเร็วที่สุด
. ระมัดระวังไม ให รูระบายน้ำที่ขอบด านล างของประตูอุด

ตัน เพื่อปองกันน้ำขัง
. ตรวจหาทราย สิ่งสกปรกที่สะสมอยู ใต ท องรถ ถ าพบ

ใหลางออกดวยน้ำโดยเร็วที่สุด

ขอควรระวัง:

. หามใช สายยาง ฉีดน้ำลางทำความสะอาดสิ่ง

สกปรก ทราย หรือ เศษ ดิน ใน ห อง โดยสาร

ทำความสะอาดสิ่งสกปรกด วยเครื่องดูดฝุนหรือ

ไมกวาด

. หามปล อยให มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆ สัมผัสโดน

อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส ภายในรถเนื่องจากจะ

ทำใหเกิดความเสียหายได

สารเคมีที่ใชละลายน้ำแข็งบนพื้นผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร อน

อย างมาก จะเร งการเกิดสนิมและการเสื่อมสภาพของชิ้น

ส วนใตทองรถ เช น ระบบไอเสีย ทอน้ำมันเช้ือเพลิงและ

เบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ตองทำความสะอาดใตทองรถเปนระยะๆ

สำหรับข อมูลการป องกันสนิมและการกัดกร อนเพ่ิมเติมซ่ึง

อาจจำเปนในบางพื้นที่ กรุณาปรึกษาศูนยบริการนิสสัน

การดูแลและรักษาสภาพรถ 7-5

การปองกันสนิม

Condition:
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7-6 การดูแลและรักษาสภาพรถ

บันทึก

Condition:
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8 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง
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8-2 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

GUID-1F13B6C9-26CF-424A-AC5B-62588BC50BC6

การบำรุงรักษาทั่วไปและประจำวันบางอย างยังเป นสิ่ง

จำเป น เพ่ือบำรุงรักษาสภาพกลไกที่ดีของรถคุณ รวมทั้ง

ประสิทธิภาพของเครื่องยนตและการปลอยไอเสีย

ซึ่งเป นความรับผิดชอบของเจ าของรถที่จะต องทำการบำรุง

รักษาทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะเจาะจง

และเนื่องจากคุณเป นเจ าของรถ คุณเป นเพียงคนเดียวที่

สามารถแน ใจได ว ารถของคุณได รับการดูแลรักษาอย างถูก

ตอง

ตารางการบำรุงรักษา
GUID-11084C5E-0AD5-49F8-AF92-25AE67B25659

เพื่อความสะดวกสบายของคุณ การบำรุงรักษาตามกำหนด

เวลาที่จำเป นต องทำจะมีรายการแจ ง และอธิบายอยู ใน

ข อมูลการรับประกันและคู มือการบำรุงรักษาอีกเล มหนึ่ง

คุณต องปฎิบัติตามคู มือเล มน้ัน เพื่อให แน ใจว ารถของคุณ

ไดรับการบำรุงรักษาที่จำเปนตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
GUID-A8CAED16-42EB-45DB-9D32-19B214F11D76

การบำรุงรักษาทั่วไปจะรวมไปถึงสิ่งที่ควรได รับการตรวจสอ

บทุกๆ วันที่มีการใชรถ ซึ่งเป นสิ่งจำเป นที่จะทำให รถของ

คุณทำงานเป นปกติได อยางต อเนื่อง โดยเป นความรับผิด

ชอบของคุณที่จะทำตามข้ันตอนเหล านี้เปนประจำตามที่

กำหนดไว

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ัวไปนี้ ไม จำเปนต องใช 

ทักษะทางชางสูง และใชเครื่องมือรถทั่วไปเพียงไมกี่ชิ้น

คุณสามารถทำการตรวจสอบเหล านี้ไดด วยตัวคุณเองหรือ

เรียกช างผู เชี่ยวชาญ หรือให ศูนย บริการนิสสันดำเนินการ

ตามที่คุณตองการ

สถานที่สามารถนำรถเขารับบริการ
GUID-F8E850C8-0FDF-405C-B4AE-ED4DFB44EFF1

ถ าจำเปนต องเข ารับการบำรุงรักษาหรือมีการทำงานผิด

ปกติ ให นำรถไปยังศูนย บริการนิสสันที่ได รับอนุญาต เพื่อ

ตรวจสอบและปรับแตงระบบ

GUID-C2A0F1C1-663A-4D65-B1B7-DB7D7CF2DEC0

ในระหว างการใช รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษาท่ัวไป

เปนประจำตามที่กำหนดไว ในบทน้ี ถ าพบเสียง การสั่น

หรือกลิ่นผิดปกติ ให ตรวจหาสาเหตุหรือให ศูนย บริการนิส

สันดำเนินการตรวจสอบทันที นอกจากนี้ ถ าคุณคิดว าต องมี

การซอมแซม ควรแจงศูนยบริการนิสสัน

เมื่อทำการตรวจสอบหรือซ อมแซม โปรดดูที่ “ข อควรระวัง

ในการบำรุงรักษา” (P.8-4)

คำอธิบายของสิ่งที่ตองบำรุงรักษาทั่วไป
GUID-820A2B77-22FD-48E4-9218-E4766B888156

ข อมูลเพิ่มเติมของรายการดังต อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย
“*” อธิบายไวในสวนหลังของบทนี้

ดานนอกรถ
GUID-EAC58004-D928-44E1-97BC-54E3C3E17F2E

สิ่งที่ต องบำรุงรักษาที่แสดงไว นี้ควรทำเป นครั้งคราว ถ าไม 

ไดระบุไวเปนพิเศษ

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

ตรวจสอบว าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน าทำงานเป น

ปกติ รวมทั้งประตูหลัง ฝากระโปรงท าย และประตูเล็ก และ

ใหแนใจว าตัวล็อกทุกตัวสามารถปดได แนน หล อลื่นถ า

จำเป น ดูให แน ใจว าตัวล็อกเสริมของฝากระโปรงหน ารั้งไม 

ให ฝากระโปรงเป ดขึ้น เมื่อปลดล็อกตัวหลักแล ว เมื่อขับรถ

ในพื้นที่ที่ใช เกลือโรยถนน หรือสารที่มีฤทธิ์กัดกร อนอื่นๆ

ใหตรวจสอบการหลอลื่นบอยๆ

ไฟสองสวาง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ทำความสะอาดไฟหน าเป นประจำ ให แน ใจว าไฟหน า ไฟ

เบรก ไฟท าย ไฟเลี้ยว และไฟอื่น ๆ ทำงานปกติและได ติด

ตั้งอยางแนนหนาแลว และตรวจสอบมุมระดับไฟหนา

ขอกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป

Condition:
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ยาง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบความดันลมยางด วยเกจวัดบอยๆ และทุกครั้ง

กอนเดินทางไกล ปรับแรงดันลมยางทุกเส นรวมท้ังยาง

อะไหล ตามแรงดันที่กำหนด ตรวจหาความเสียหาย รอยฉีก

ขาด หรือการสึกหรอผิดปกติอยางละเอียด

การสลับยาง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในกรณีของรถขับเคลื่อนสองล อ (2WD) และยางล อหน า
& หลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุกๆ 10,000 กม.

(6,000 ไมล ) ล อท่ีมีสัญลักษณตัวช้ีนำทาง จะสลับกันได 

เฉพาะล อหน ากับล อหลังเท านั้น หลังจากสลับยาง ให 

แนใจวาสัญลักษณไดชี้ไปยังทิศทางที่ลอหมุน

ในกรณีของรถขับเคลื่อนสี่ล อ (4WD) และยางล อหนา &

หลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุกๆ 5,000 กม. (3,000
ไมล ) ล อที่มีสัญลักษณ ตัวชี้นำทาง จะสลับกันได เฉพาะล อ

หน ากับล อหลัง เท านั้น หลังจากสลับยาง ใหแนใจว า

สัญลักษณไดชี้ไปยังทิศทางที่ลอหมุน

ในกรณีท่ีล อหนาขนาดไม เท ากับล อหลัง จะไม สามารถ

สลับลอได

อย างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต างกัน

ตามนิสัยการขับขี่ของคุณและสภาพพื้นผิวถนน

สวนประกอบตัวสงสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดันลม
ยาง (TPMS) (ถามีติดตั้ง):

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

เมื่อทำการเปลี่ยนล อท่ีสึกหรอหรือเสื่อมสภาพ ให เปลี่ยน

ซีลลูกยางยึดตัวส งสัญญาณ TPMS แกนลิ้นจุ บยาง และฝา

ปดดวย

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

ถ าหากพบว าล อหมุนไปทางด านข างในขณะที่ขับรถบน

ถนนราบหรือถนนไต ระดับ หรือถ าพบล อสึกหรอผิดปกติ

จำเป นต องทำการตั้งศูนย ล อ ถ าพวงมาลัยหรือเบาะนั่งสั่น

ขณะที่ขับในความเร็วปกติ จำเปนตองทำการถวงลอ

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

ทำความสะอาดกระจกบังลมเป นประจำ ตรวจสอบกระจกบัง

ลมอย างน อยทุกหกเดือน เพื่อหารอยแตกหรือความเสียหา

ยอื่นๆ ซอมแซมถาจำเปน

ใบปดน้ำฝน*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจหารอยแตกหรือสึกหรอ ถาปดน้ำฝนไดไมดี

ภายในรถยนต
GUID-DD8F0F8C-7809-4CFD-8626-B312093E6B47

สิ่งที่ต องบำรุงรักษาที่แสดงไว นี้ควรได รับการตรวจสอบเป น

ประจำ เช น เมื่อทำการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อทำความสะอาดรถยนต เปนตน

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

ตรวจสอบคันเร งว าสามารถทำงานได อย างราบรื่น และให 

แน ใจว าคันเร งไม ติดขัดหรือต องออกแรงมากผิดปกติ วาง

พรมปูพื้นใหหางจากแปน

แปนเบรก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแป นวาสามารถทำงานได อย างราบรื่น และให 

แน ใจว ามีระยะห างจากแผ นรองปูพื้นที่เหมาะสมเมื่อเหยียบ

จนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม อลมเบรก ให แน ใจว า

ไดวางพรมปูพื้นหางจากแปน

เบรกมือ*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หม่ันตรวจสอบการทำงานของเบรกมือ ตรวจสอบว าคัน

เบรกมือ (ถามีติดตั้ง) หรือแปนเบรก (ถามีติดตั้ง) มีระยะ
การเคลื่อนที่ท่ีเหมาะสม ให แน ใจวารถยนต ได จอดพักบน

เนินเขาอยางปลอดภัย เมื่อใชงานเบรกมือเพียงอยางเดียว

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

ตรวจสอบว าส วนประกอบทั้งหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย

(ตัวอย างเช น หัวเข็มขัด ลิ้นเข็มขัด ตัวปรับตั้ง และชุดดึง

กลับ) ทำงานปกติ ราบ ร่ืนและยึดแน น ตรวจสอบสาย

เข็มขัดเพื่อหารอยฉีกขาด เปนลุยฝอย สึกหรอหรือเสียหาย

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

ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการบังคับเลี้ยว กล าว

คือระยะที่หลวมมากเกินไป บังคับเลี้ยวได ยาก หรือเสียง

ผิดปกติ

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

ใหแนใจวาไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเปนปกติ

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

ตรวจสอบว ามีอากาศไหลออกมาจากช องไล ฝาในปริมาณ

ที่พอเหมาะเมื่อเปดระบบทำความร อนหรือระบบปรับอากาศ

ที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว าใบป ดน้ำฝนและถังฉีดน้ำล างกระจกทำงานเป น

ปกติ และใบปดน้ำฝนไมลากเปนรอยเสน

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-3

Condition:
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8-4 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

ใตกระโปรงรถและตัวถังรถ
GUID-D12A259A-3DC8-4EDF-BD83-DBC9E2DD8F5F

สิ่งที่ต องบำรุงรักษาที่แสดงไว นี้ควรได รับการตรวจสอบเป น

ระยะๆ (ตัวอยางเช น ทุกครั้งที่ตรวจสอบน้ำมันเครื่องหรือ

เติมน้ำมันเชื้อเพลิง)

แบตเตอรี่*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ยกเว นรุ นท่ีใช แบตเตอรี่แบบไม ต องดูแลรักษา ตรวจสอบ

ระดับน้ำในแต ละเซลล  ควรอยู ระหว างเส น “UPPER” และ

“LOWER” รถที่ใช งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช งานหนักต องได 

รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่บอยครั้งขึ้น

ระดับน้ำมันเบรก (และคลัตช)*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับรุ นเกียรธรรมดา (MT) ให แน ใจว าระดับน้ำมันเบรก

และน้ำมันคลัตชอยู ระหว างขีด “MAX” และ “MIN” บน

กระปุก

ยกเว นรุ นเกียร ธรรมดา (MT) ให แนใจวาระดับน้ำมันเบรก
อยูระหวางขีด “MAX”และ “MIN” บนกระปุก

ระดับน้ำหลอเย็นเครื่องยนต*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับน้ำหล อเย็นเมื่อเครื่องยนต เย็น ให แน ใจว า

ระดับน้ำหล อเย็นอยู ระหว างขีด “MAX” และ “MIN” บน
กระปุก

สายพานเครื่องยนต*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใหแนใจวาสายพานไมลุย สึกหรอ แตก หรือ มีน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบ ระดับ หลัง จาก จอด รถบนพื้น ราบ และดับ

เครื่องยนต

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

ตรวจสอบใต ทองรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อ เพลิง

น้ำมันเครื่อง หรือของเหลวอื่นๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว สัก

พัก น้ำที่หยดจากระบบปรับอากาศหลังจากใช งานเป นเรื่อง

ปกติ ถ าพบว ามีการร่ัวหรือมีไอน้ำมันเชื้อเพลิงระเหยออก

มาชัดเจน ใหตรวจหาสาเหตุและทำการแกไขทันที

น้ำลางกระจกบังลม*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว ามีน้ำในปริมาณที่เพียงพอต อการใช งานในถัง

พัก

ขอควรระวังในการบำรุงรักษา
GUID-4B07BB5C-C255-4EA6-867E-D10AFAD16251

เมื่อทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาใดๆ กับรถของคุณ ให 

ระมัดระวัง เสมอ เพื่อปองกันการบาดเจ็บร ายแรงจาก

อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถคุณ ต อไปนี้

เปนขอควรระวังทั่วไปซึ่งควรเอาใจใสเปนพิเศษ

คำเตือน:

. จอดรถบนพื้นราบ เข าเบรกจอด (เบรกมือ) ให 
มากพอ และกั้นล อเพื่อปองกันรถไหล เลื่อนคัน

เกียร ไปยังตำแหน ง “P” (จอด) (รุ นเกียร  CVT)

หรือไปยังตำแหนง “N” (วาง) (รุนเกียร MT)

. ให แน ใจว าสวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง “OFF” หรือ
“LOCK” เมื่อทำการซ อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส วน

ใดๆ

. หาม ทำ งาน ใดๆ ใต  กระโปรง รถ ใน ขณะ ที่

เครื่องยนต ยังร อนอยู ดับเครื่องยนต และรอจน

กระทั่งเครื่องยนตเย็นลงทุกครั้ง

. ถาต องทำงานโดยที่เคร่ืองยนต ติดอยู  ให นำมือ

เสื้อผ า ผม และเครื่องมือออกห างจากพัดลม

สายพาน และชิ้นสวนอื่นๆ ที่กำลังหมุน

. แนะนำให รัดหรือถอดเสื้อผาที่หลวมและเครื่อง

ประดับต างๆ ออก เช น แหวน นาฬิกา ฯลฯ ก อน

ทำงานกับรถ

. ถาต องติดเครื่องยนต ในพ้ืนที่จำกัด เช น โรงรถ

ใหแนใจวามีการระบายกาซไอเสียออกไปไดดี

. หามมุดเขาใตทองรถขณะที่ยกรถขึ้นดวยแมแรง

. ระวังไม ให บุหร่ี เปลวไฟ และประกายไฟอยู ใกล 

กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. หามต อหรือปลดแบตเตอรี่หรือขั้วต อชิ้นสวน

ทรานซิสเตอร  ขณะสวิตช กุญแจอยูที่ตำแหน ง

“ON”

. ในรถรุนเครื่องยนต เบนซินที่มีระบบหัวฉีดมัลติ

พอร ต (MFI) กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและท อทาง

น้ำมันเชื้อเพลิงควรได รับการบริการโดยศูนย 

บริการนิสสัน เน่ืองจากท อทางน้ำมันเช้ือเพลิงมี

ความดันสูง แมวาจะดับเครื่องยนตไปแลวก็ตาม

. รถของคุณได รับการติดตั้งพัดลมระบายความ

ร อนอัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได ทุกเวลาโดย

ไมมีการเตือน แม ว าสวิตช กุญแจอยู ที่ตำแหน ง

“OFF” และเครื่องยนต ไม ได ทำงาน เพื่อหลีก

เลี่ยงไม ให เกิดการบาดเจ็บ ให ถอดสายขั้วลบของ

แบตเตอรี่ออกทุกครั้งกอนทำงานใกลกับพัดลม

. ใสแวนตานิรภัยทุกครั้งที่ทำงานกับรถ

. ห ามปลดขั้วต อชุดสายไฟของชิ้นส วนที่เกี่ยวข อง

กับเกียรหรือเครื่องยนต ออก ขณะสวิตชกุญแจ

อยูที่ตำแหนง “ON”

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องและน้ำหล อ

เย็นที่ใช แล ว การกำจัดน้ำมันเครื่อง น้ำหล อเย็น

เครื่องยนต  และ/หรือของเหลวที่ใช ในรถยนต 
อย างไม ถูกต องจะเป นการทำลายสิ่งแวดล อม ให 

Condition:
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ปฏิบัติ ตาม ข อกำหนดท อง ถ่ิน ใน การ กำจัด

ของเหลวที่ใชในรถยนตเสมอ

หมวด “8. การซ อมบำรุงและการดูแลรักษารถด วยตนเอง”
นี้จะมีคำแนะนำเฉพาะที่ เกี่ยวข องกับสิ่งท่ีเจ าของรถจะ

สามารถทำเองไดงาย

ควรระลึกไว วา การให บริการที่ไม ถูกต องและไม สมบูรณ 

อาจทำให เกิดความยากลำบาก ในการทำงานหรือการ

ปล อยไอเสียท่ีมากเกินไป และส งผลถึงการคุ มครองจาก

การรับประกันรถ ถามีข อสงสัยเก่ียวกับการให บริการ
ใดๆ ควรใหศูนยบริการนิสสันดำเนินการแทน

GUID-105EBB0F-E5E0-4526-8EEB-1A758DCC7B59

เครื่องยนตรุน HR12DE
GUID-2442AFF0-CAB4-4C53-AB76-76026ED017F7

JVC0452X

1. สายพานเครื่องยนต
2. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช*

— รุนพวงมาลัยขวา (RHD)
3. ฝาปดชองเติมน้ำมันเครื่อง
4. กรองอากาศ
5. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช*

— รุนพวงมาลัยซาย (LHD)

6. กลองฟวส/สายฟวส
7. ถังน้ำฉีดลางกระจก
8. กานวัดระดับน้ำมันเครื่อง
9. ฝาปดหมอน้ำ
10. แบตเตอรี่
11. ถังพักน้ำหลอเย็นเครื่องยนต

*: สำหรับรุนเกียรธรรมดา (MT)

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-5

จุดที่ตรวจสอบในหองเครื่องยนต

Condition:
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8-6 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

GUID-A1C2ACAD-715B-48DC-9FB3-359730FE7131

คำเตือน:

. หามเป ดฝาป ดหม อน้ำเม่ือเครื่องยนต ยังร อนอยู 

อาจทำให เกิดการไหม พองอย างรุนแรงเนื่องจาก

ของเหลวความดันสูงพุ งออกจากหม อน้ำ รอจน

กระทั่งเครื่องยนตและหมอน้ำเย็นลง

. น้ำหล อเย็นเคร่ืองยนต มีพิษและควรเก็บอยาง

ระมัดระวังในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและ

วางใหไกลมือเด็ก

ระบบทำความเย็นเครื่องยนต  ได รับการเติมสารหล อเย็น

คุณภาพสูง ซึ่งใช ไดตลอดทั้งป มาจากโรงงาน จะมีส วน

ผสมของสารยับยั้งสนิมและการกัดกร อน ดังนั้นจึงไม จำเป น

ตองเติมสารเพิ่มคุณภาพลงในระบบทำความเย็นเพิ่มเติมอีก

ขอควรระวัง:

. ห ามเติมสารเติมแต งใดๆ ลงในระบบทำความเย็น

เชน ซีลหม อน้ำ สารเติมแต งน้ันอาจจะไปอุดตัน

ระบบทำความเย็น และทำให เคร่ืองยนต  เกียร 

และ/หรือระบบทำความเย็นเสียหาย

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล อเย็น ให แน ใจว าไดใช

น้ำหล อเย็นเคร่ืองยนต แท ของนิสสัน หรือที่มี

คุณภาพเทียบเทาในอัตราส วนผสมที่ เหมาะสม

ตัวอย างของอัตราส วนผสมที่เหมาะสมแสดงอยู 

ขางลาง:

อุณหภูมิภายนอกลดลงถึง สวนผสม

8C 8F
น้ำหลอเย็น
เครื่องยนต
(เขมขน)

น้ำกลั่นหรือ
น้ำบริสุทธิ์

-15 5 30% 70%

-35 -30 50% 50%

ใช น้ำหล อเย็นเครื่องยนต แท ของนิสสันหรือท่ีมีคุณภาพ

เทียบเทา น้ำหลอเย็นแท ของนิสสันเปนน้ำหล อเย็นชนิด

ผสม (อัตราสวนผสม 50%)

การใชสารหลอเย็นชนิดอื่นอาจทำให ระบบทำความเย็น

เครื่องยนตเสียหาย

หม อ น้ำ มี ฝา ปดที่ รักษา ความดัน เพื่อ ปองกัน ไม  ให 

เครื่องยนต เสียหาย ให ใช เฉพาะฝาป ดหม อน้ำแทของนิส

สันหรือเทียบเทาเทานั้น เมื่อตองทำการเปลี่ยน

การตรวจสอบระดับน้ำหลอเย็นเครื่องยนต
GUID-104E0393-2203-41F7-86F2-8B1B8AFF0D12

เครื่องยนตรุน HR12DE
GUID-31D54BBA-C696-4A13-A2F0-C0C8A5B25739

SDI2571

เครื่องยนต HR12DE

ตรวจสอบระดับน้ำหล อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต เย็น ถ า

ระดับน้ำหล อเย็นอยู ต่ำกว าระดับ MIN ② ให เติมน้ำหล อ

เย็นจนถึงระดับ MAX ① ถ าถังพักไม มีน้ำเลย ให ตรวจสอบ

ระดับน้ำหล อเย็นในหม อน้ำ เม่ือเครื่องยนต เย็น ถ าใน
หม อน้ำมีน้ำหล อเย็นไม เพียงพอ ให เติมน้ำหล อเย็นลงใน
หม อน้ำจนถึงปากช องเติม และให เติมลงในถังพักจนถึง
ระดับ MAX ①

ถาพบว าต องเติมน้ำหล อเย็นในระบบทำความเย็น
บอยๆ ให นำรถเข ารับการตรวจสอบที่ศูนย บริการนิส
สัน

ระบบหลอเย็นเครื่องยนต

Condition:
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การเปลี่ยนน้ำหลอเย็นเครื่องยนต
GUID-ACB50494-6DB3-463F-9F1D-5262BFAC77CA

ถาจำเปนตองเปลี่ยน ใหติดตอศูนยบริการนิสสัน

การซ อมแซมใหญ ระบบทำความเย็นเครื่องยนต  ควรดำเนิน

การโดยศูนย บริการนิสสัน ขั้นตอนการให บริการสามารถหา

ไดในคูมือการบริการของนิสสัน

การให บริการที่ไมถูกต องจะทำให ประสิทธิภาพของระบบ

ทำความรอนลดลง และทำใหเครื่องยนตรอนจัด

คำเตือน:

. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก ห ามเปลี่ยนน้ำหล อเย็น

เครื่องยนตเมื่อเครื่องยนตกำลังรอน

. หามเป ดฝาป ดหม อน้ำเม่ือเครื่องยนต ยังร อนอยู 

อาจทำให เกิดการไหม พองอย างรุนแรง เนื่องจาก

ของเหลวความดันสูงพุงออกจากหมอน้ำ

. หลีกเล่ียงการสัมผัสน้ำหล อเย็นที่ใช แล วโดยตรง

ถาสัมผัสผิวหนัง ให ล างออกด วยสบู หรือน้ำยา

ลางมือใหเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได

. เก็บน้ำหลอเย็นใหพนจากเด็กและสัตวเลี้ยง

น้ำหล อเย็นเคร่ืองยนต ที่ถ ายออกมาต องได รับการกำจัด

อยางถูกตอง ตรวจสอบขอกำหนดทองถิ่น

GUID-8F1A0D6C-4AA2-4CD1-B6BD-AD8401C151B5

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
GUID-5EEB94D4-2F6A-4CE2-9C2C-0FC29A70C671

SDI2572

1. จอดรถบนพื้นราบ และเขาเบรกมือไว

2. สตาร ท เครื่องยนต และอุ น เครื่องยนต  จนกระทั่ง

อ ุณหภูมิ เครื่องยนต  ข้ึน ถึง อ ุณหภูมิ ทำงาน ปกติ

(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต

4. รออย างน อย 10 นาที เพื่อให น้ำมันเครื่องไหลกลับไป

ยังอางน้ำมัน

5. ดึงกานวัดระดับออกแลวเช็ดทำความสะอาด

6. สอดกานวัดระดับเขาไปใหมอีกครั้ง

7. ดึงก านวัดออกแล วตรวจสอบระดับน้ำมัน ควรอยู 

ภายในชวง Ⓒ

8. ถ าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกวา Ⓐ ให เป ดฝาชองเติม

น้ำมันแล วเติมน้ำมันเครื่องที่แนะนำลงในช องเติม ห าม

เติมจนลน Ⓑ

9. ตรวจสอบระดับน้ำมันบนกานวัดระดับ

เป น เรื่องปกติ ที่ จะ มี การ เติมน้ำมัน เครื่อง ใน
ระหว างช วงเวลาที่ต องเข ารับการบำรุงรักษา หรือ
ในช วงรันอินโดยขึ้นอยู กับความมรุนแรงในการ
ใชงาน

ขอควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับ น้ำมัน เป นประจำ การใช งาน

รถยนต ในขณะที่มีน้ำมันเครื่องไม เพียงพอ อาจทำให 

เคร่ืองยนต ได รับความเสียหาย และความเสียหายดัง

กลาวไมรวมอยูในการรับประกัน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมัน

เครื่อง
GUID-BE8C324A-D859-4863-B6BB-938109435039

คำเตือน:

. น้ำมันเครื่องท่ีถายออกมาต องได รับการกำจัด

อย างถูกต อง ห ามเทหรือทิ้งน้ำมันเครื่องลงบนพื้น

คลอง แม น้ำ ฯลฯ แต ควรได รับการกำจัดในสถาน

ที่กำจัดที่ เหมาะสม ขอแนะนำให เปล่ียนน้ำมัน

เครื่องที่ศูนยบริการนิสสัน

. เน่ืองจากน้ำมันเครื่องอาจร อน ระมัดระวังอย าให 

ลวกโดนตัวคุณ

. การสัมผัสกับน้ำมันเครื่องใช แลวบอยๆ และเป น

เวลานานอาจทำใหเกิดมะเร็งผิวหนัง

. หลีกเล่ียงการสัมผัสน้ำมันเครื่องโดยตรง ถ ามี

การสัมผัส ให ล างออกด วยสบู หรือน้ำยาล างมือ

และน้ำมากๆ ใหทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำมันเครื่องที่ใช แลวในภาชนะที่มีการทำ

เครื่องหมายและวางใหพนมือเด็ก

ขอควรระวัง:

น้ำมันเครื่องที่ถายออกมาตองไดรับการกำจัดอยางถูก

ตอง ตรวจสอบขอกำหนดทองถิ่น

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-7

น้ำมันเครื่อง

Condition:
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8-8 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (เครื่องยนตรุน HR12DE)
GUID-F6B512B4-CCD6-4DB1-B9B6-6F08E9078146

SDI2578

เครื่องยนตรุน HR12DE
1. ฝาปดชองเติมน้ำมันเครื่อง
2. ปลั๊กถายน้ำมันเครื่อง
3. กรองน้ำมันเครื่อง

1. จอดรถบนพื้นราบ และเขาเบรกมือไว

2. สตาร ท เครื่องยนต และอุ น เครื่องยนต  จนกระทั่ง

อ ุณหภูมิ เครื่องยนต  ข้ึน ถึง อ ุณหภูมิ ทำงาน ปกติ

(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต

4. รออย างน อย 10 นาที เพื่อให น้ำมันเครื่องไหลกลับไป

ยังอางน้ำมัน

5. วางอางรองน้ำมันขนาดใหญไวใตปลั๊กถาย

6. ถอดปลั๊กถายออกดวยประแจ

7. ถอดฝาป ดช องเติมน้ำมันเครื่องและถ ายน้ำมันเครื่อง

ออกจนหมด

ถ าต องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให ถอดและเปลี่ยนใน

ชวงนี้ (โปรดดูที่ “การ เปลี่ยนกรองน้ำมัน เครื่อง

(เครื่องยนตรุน HR12DE)” (P.8-8))

8. ทำความสะอาดและติดตั้งปลั๊กถ ายและแหวนรองตัว

ใหม กลับเข าไป ขันปลั๊กถ ายให แนนด วยประแจ ห าม

ใชแรงมากเกินไป
คาแรงขันปลั๊กถาย:
29 ถึง 39 N·m
(3.0 ถึง 4.0 kg-m, 22 ถึง 29 ft-lb)

9. เติมน้ำมันตามชนิดและปริมาณที่แนะนำ (โปรดดูที่
“น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล อลื่นและปริมาณความจุที่

แนะนำ” (P.9-2))

10. ปดฝาปดชองเติมน้ำมันเครื่องใหแนน

11. สตารทเครื่องยนต

12. ตรวจสอบปลั๊กถายวามีการรั่วไหลหรือไม

13. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องตามขั้นตอนที่เหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (P.8-7))

การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง (เครื่องยนตรุน

HR12DE)
GUID-C6576475-3FF6-49AD-B361-FC5BFCA06FA1

SDI2578

เครื่องยนตรุน HR12DE
1. ฝาปดชองเติมน้ำมันเครื่อง
2. ปลั๊กถายน้ำมันเครื่อง
3. กรองน้ำมันเครื่อง

1. จอดรถบนพื้นราบ และเขาเบรกมือไว

2. ดับเครื่องยนต

3. ถ ายน้ำมันเครื่องตามขั้นตอนการถ ายที่ถูกต อง (โปรด
ด ู ท่ี “การ เปลี่ยน น้ำมัน เครื่อง ( เครื่ องยนต  ร ุ น

HR12DE)” (P.8-8))

Condition:
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4. คลายกรองน้ำมันเครื่องออกด วยประแจถอดกรอง

น้ำมันเครื่อง

อาจต องใช ประแจสำหรับฝาป ดชนิดพิเศษขึ้นอยู กับรุ น

เครื่องยนต  ติดต อศูนย บริการนิสสันสำหรับข อมูลเพิ่ม

เติม

5. ใชมือหมุนกรองน้ำมันเครื่องออก

6. เช็ดฐานหนาแปลนยึดกรองน้ำมันเครื่องด วยผ า ท่ี

สะอาด

ให แน ใจว าไดกำจัดปะเก็นเก าที่ตกค างบนผิวออกจน

หมด

7. ทาน้ำมันเครื่องใหม บนปะเก็นของกรองน้ำมันเครื่องอัน

ใหม

8. หมุนกรองน้ำมันเครื่องจนรู สึกว ามีแรงต าน แล วขันเพิ่ม

ไปอีก 2/3 รอบเพื่อใหกรองน้ำมันเครื่องแนน
คาแรงขันกรองน้ำมันเครื่อง:
15 ถึง 20 N·m (11 ถึง 14 ft-lb)

9. เติมน้ำมันเครื่อง (โปรดดูที่ “การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
(เครื่องยนตรุน HR12DE)” (P.8-8))

10. สตาร ทเครื่องยนต  และตรวจสอบว ามีการร่ัวไหลหรือ
ไมรอบๆ กรองน้ำมันเครื่อง ซอมแซมตามจำเปน

11. ดับเครื่องยนต และรอสักครู

12. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องตามขั้นตอนที่เหมาะสม

(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (P.8-7))

หลังจากปฏิบัติงาน
GUID-B636D33D-2A55-4466-A417-154FB64E0B77

1. ติดตั้งแผงปดใต ห องเครื่องยนต  (ถ าถอดออก) กลับ

เขาที่ตามขั้นตอนตอไปนี้

a. ดึงสวนกลางของคลิ๊ปพลาสติกแตละตัวออก

b. ยึดแผงปดใตหองเครื่องยนตใหเขาที่

c. สอดคลิ๊ปผ านแผงป ดใต ห องเครื่องยนต เข าในรูของ

โครงรถ จากนั้นดันส วนกลางของคลิ๊ปเพื่อล็อกค

ลิ๊ปใหเขาที่

d. ขันสลักเกลียวใหแนน

2. ลดความสูงของรถลงสูพื้นอยางระมัดระวัง

การปกปองสิ่งแวดลอม
GUID-70D58191-654F-487A-A9F7-F0B9E1A5A11B

การสร างมลภาวะให กับท อระบายน้ำ แม น้ำ และดินเป นสิ่งผิ

ดกฏหมาย ให ใช สถานท่ีเก็บของเสียที่ได รับอนุญาต รวม

ถึงสถานที่เหมาะสมกับสภาพท องถิ่นและอู สำหรับกำจัด

น้ำมันและกรองน้ำมันท่ีใช แล ว หากมีข อสงสัย ติดต อเจ า

หน าท่ีท องถิ่นสำหรับข อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัด

ของเสีย

กฏหมายที่ เก่ียวข องกับมลพิษทางส่ิงแวดล อมแตก
ตางกันไปในแตละประเทศ

GUID-D5513A04-F147-491F-9D18-0E041630971F

SDI2573

เครื่องยนต HR 12DE
1. ปมน้ำ
2. ไดชารจ
3. พูเลยเพลาขอเหวี่ยง
4. คอมเพรสเซอร เครื่องปรับอากาศ (มีคอมเพรสเซอร 

เครื่องปรับอากาศ)
ลูกรอกดันสายพาน (ไม มีคอมเพรสเซอร เครื่องปรับ
อากาศ)

!: จุดตรวจสอบความตึง

ใหแนใจวาสวิตชจุดระเบิดอยูที่ตำแหนง “OFF”

ตรวจสอบสายพานแต ละเส นด วยตาเปล า เพื่อดูการสึกหรอ

ผิดปกติ รอยขาด เป นลุ ยฝอย หรือหลวม ตรวจสอบสภาพ

และความตึงเป นประจำ ถ าสายพานอยู ในสภาพแย  หรือ

หลวม ใหเปลี่ยน หรือ ปรับตั้งใหมโดยศูนยบริการนิสสัน

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-9

สายพาน

Condition:
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8-10 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

GUID-92A84C7D-6108-472F-A763-D5C8758FD797

คำเตือน:

ใหแนใจวาไดดับเครื่องยนต  และเขาเบรกจอดไวแล ว

เปลี่ยนหัวเทียนตามบันทึกการบำรุงรักษาท่ีแสดงในสมุด

การบำรุงรักษาที่ไดแยกไวตางหากอีกเลมนึง

ถาจำเปนตองเปลี่ยน ใหติดตอศูนยบริการนิสสัน

หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาว (ถามีติด
ตั้ง)

GUID-67D1EBDC-20EC-44B7-9CC8-5ACE8DA65651

SDI2020

หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวไม จำเป นต องเปลี่ยนบอย

เท ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนแบบน้ีได รับการ

ออกแบบให มีอายุการใช งานยาวนานกว าหัวเทียนแบบ

ธรรมดา

ขอควรระวัง:

. หามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวกลับมาใช 

ใหมโดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะเขี้ยว

. ใหใช แต หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวที่แนะนำ

เทานั้น

หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียม (ถามีติดตั้ง)
GUID-8BA937DD-B355-4A8E-8BFA-06B53E7A7217

หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมไม จำเป นต องเปลี่ยนบ อยเท ากับ

หัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนแบบนี้ได รับการออกแบบให 

มีอายุการใชงานยาวนานกวาหัวเทียนแบบธรรมดา

ขอควรระวัง:

. หามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมกลับมาใช ใหม 

โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะเขี้ยว

. ใหเปล่ียนใชหัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมที่แนะนำ

เทานั้น

หัวเทียนแบบเขี้ยวนิกเกิ้ล (ถามีติดตั้ง)
GUID-8E21ED3D-744A-42C3-A00C-C50FD2216AC9

หัวเทียนแบบเขี้ยวนิกเกิ้ลไม จำเป นต องเปลี่ยนบ อยเท ากับ

หัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนแบบนี้ได รับการออกแบบให 

มีอายุการใชงานยาวนานกวาหัวเทียนแบบธรรมดา

ขอควรระวัง:

. หามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวนิกเกิ้ลกลับมาใช ใหม 

โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะเขี้ยว

. ให เปลี่ยนใช หัวเทียนแบบเขี้ยวนิกเกิ้ลที่แนะนำ

เทานั้น

GUID-2AAD9157-74CE-4D3F-8F89-60DFE7728A29

การตรวจสอบเบรกจอด
GUID-F8EB871D-1A44-4C93-8130-2F7B3077030E

แบบกานดึง
GUID-405BE6ED-D4E1-4036-9E1F-4AA9BC8C4F87

SDI1447A

จากตำแหน งปลดเบรก ดึงก านเบรกมือขึ้นช าๆ ถ าจำนวนค

ลิ๊กไมอยูในชวงที่กำหนด ใหนำรถไปยังศูนยบริการนิสสัน
9 ถึง 10 คลิ๊ก
แรงดึง 196 N (20 kg, 44 lb)

การตรวจสอบแปนเบรก
GUID-8777542A-CF0B-4729-957A-B76CAA855437

DI1020MR

หัวเทียน เบรก

Condition:
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คำเตือน:

ให นำรถไปตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนยบริการนิสสัน

ถาความสูงของแปนเบรกไม กลับคืนสูตำแหนงเดิม

ให เครื่องยนต ทำงาน แล วตรวจสอบระยะ Ⓐ ระหว างผิว

ด านบนของแป นกับพื้นตัวรถบริเวณใต แปนเบรก ถ าไม อยู 

ในระยะที่ระบุ ใหนำรถไปยังศูนยบริการนิสสัน
Ⓐ: แรงเหยียบ:
490 N (50 kg, 110 lb)
สำหรับรุนพวงมาลัยขวา (RHD):
— 80 มม. (3.15 นิ้ว) หรือมากกวา

เบรกแบบปรับตั้งเอง
GUID-245F64E9-8436-4719-9D5F-C4E1A2AF13B9

รถยนต มีเบรกแบบปรับตั้งเองติดตั้งอยู  เบรกจะถูกปรับตั้ง

ดวยการทำงานของแปนเบรก

เสียงเตือนผาเบรกสึก
GUID-5ADD17EA-3156-454C-8666-EEF16AEA511F

ผ าเบรกดิสก เบรกบนรถยนต ของคุณจะมีเสียงเตือนเมื่อใกล 

หมด เมื่อถึงเวลาต องเปลี่ยนผาดิสก เบรก จะมีเสียงแหลม

และดังเมื่อรถเคลื่อนที่ จะได ยินเสียงดังไม ว าจะเหยียบแป น

เบรกหรือไม ก็ตาม ให ตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด ถ าได ยิน

เสียงเตือนผาเบรกสึก

ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย าง อาจได ยิน

เสียงดังเอี๊ยดๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่นๆ จากเบรกเป น

บางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางครั้งท่ีเกิดขึ้นจากการเบรก

เบาๆ หรือปานกลางเป นเรื่องปกติ และไมส งผลต อการ

ทำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก

ดรัมเบรกหลังจะไมสงเสียงเตือนผ าเบรกสึกหรอ ถ าคุณ

ได ยินเสียงผิดปกติจากดรัมเบรกหลัง ให เขารับการตรวจ

สอบที่ศูนยบริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย างเหมาะสมตามระยะเวลา

สำหรับข อมูลเพิ่มเติม ดูท่ีคู มือการบำรุงรักษาตามระยะอีก

เลมหนึ่ง

หมอลมเบรก
GUID-0BA807D2-E0F6-49AD-9C54-0CF1D368A8DB

ตรวจสอบการทำงานของหมอลมเบรกดังตอไปนี้:

1. ดับเครื่องยนต  เหยียบและปล อยแป นเบรกหลายๆ ครั้ง

เมื่อการเคลื่อนที่ของแป นเบรก (ระยะเคลื่อนตัว) เท า

กันทุกครั้งที่เหยียบ ใหปฏิบัติขั้นตอนตอไป

2. ขณะท่ีเหยียบแป นเบรก ให สตาร ทเคร่ืองยนต  ความ

สูงของแปนเบรกควรลดลงนิดนึง

3. เหยียบแป นเบรกค างไว  แล วดับเครื่องยนต  เหยียบ

แป นเบรกค างไว นาน 30 วินาที ความสูงของแป นเบรก

ไมควรจะเปลี่ยน

4. ให เครื่องยนต ทำงานเป นเวลา 1 นาที โดยที่ไม เหยียบ

แป นเบรก และดับเครื่องยนต  เหยียบแป นเบรกหลายๆ

ครั้ง ระยะทางที่แปนเบรกเคลื่อนไปจะค อยๆ ลดลง

ขณะ ที่ เหยียบ แป น เบรก แต ละ ครั้ ง เนื่ องจาก

สุญญากาศคอยๆ ถูกปลอยออกจากหมอลมเบรก

ถ าเบรกทำงานไม ปกติ ให นำรถไปยังศูนย บริการนิสสันเพื่อ

ตรวจสอบ

GUID-BAD58A46-85E5-4ACC-BF8E-E0C57613B50E

คำเตือน:

. ใช น้ำมันใหม จากบรรจุภัณฑ ที่ปดสนิทเท าน้ัน

น้ำมันเกา เสื่อมสภาพ หรือ มีการปนเปอน อาจ

ทำให ระบบเบรกเสียหายได  การใช น้ำมันที่ไม ถูก

ต องจะทำให ระบบเบรกเสียหายและสงผลตอ

ความสามารถในการหยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาปดชองเติมน้ำมันกอนเปด

. น้ำมันเบรกมีพิษและควรเก็บอย างระมัดระวังไว ใน

ภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวางให ไกลมือ

เด็ก

ขอควรระวัง:

ระวังไม ให น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะทำให 

สีรถเสียหาย ถ าน้ำมันกระเด็นไปโดน ให ล างออกทันที

ดวยน้ำปริมาณมาก

SDI0890

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ าน้ำมันเบรกอยู ต่ำ

กว าขีด MIN ไฟเตือนเบรกจะสว างขึ้น เติมน้ำมันเบรกให ถึง

ขีด MAX (สำหรับชนิดของน้ำมันเบรกที่แนะนำ โปรดดูที่

“น้ำมัน เช้ือ เพลิง/น้ำมันหล อลื่นและปริมาณความจุที่

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-11

น้ำมันเบรก

Condition:
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8-12 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

แนะนำ” (P.9-2))

ถ าต องเติมน้ำมันเบรกบ อยๆ ให นำรถไปยังศูนย บริการนิส

สันเพื่อตรวจสอบระบบเบรกอยางละเอียด

GUID-C019411F-B25D-48BA-A473-6FF45A70E69B

คำเตือน:

. ใช น้ำมันใหม จากบรรจุภัณฑ ที่ปดสนิทเท าน้ัน

น้ำมันเกา เสื่อมสภาพ หรือ มีการปนเปอน อาจ

ทำใหระบบคลัตชเสียหายได

. ทำความสะอาดฝาปดชองเติมน้ำมันกอนเปด

. น้ำมันคลัตชมีพิษและควรเก็บอย างระมัดระวังไว 

ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวางให ไกล

มือเด็ก

ขอควรระวัง:

ระวังไม ให น้ำมันคลัตช กระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจาก

จะทำให สีรถเสียหาย ถ าน้ำมันคลัตช กระเด็นไปโดน

ใหลางออกทันทีดวยน้ำปริมาณมาก

SDI0890

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ าน้ำมันอยู ต่ำกว าขีด

MIN ให เติมน้ำมันจนถึงขีด MAX (สำหรับชนิดของน้ำมันที่
แนะนำ โปรดดูที่ “น้ำมันเชื้อ เพลิง/ น้ำมันหล อลื่นและ

ปริมาณความจุที่แนะนำ” (P.9-2))

ถ าต องเติมน้ำมันบ อยๆ ให นำรถไปยังศูนย บริการนิสสันเพื่อ

ตรวจสอบระบบคลัตชอยางละเอียด

GUID-B9EC127A-F0DB-4981-8522-8B8C3A8233FA

ถ าจำเป นต องตรวจสอบหรือเปลี่ยน ให ติดต อศูนย บริการนิส

สัน

ขอควรระวัง:

. ใช น้ำมันเกียร ที่กำหนดเท านั้น ห ามผสมกับน้ำมัน

ชนิดอื่น (โปรดดูที่ “น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล อ

ลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ” (P.9-2))

. การใช น้ำมันเกียร อ่ืนที่ไม ใช ที่กำหนดไว  อาจลด

สมรรถนะในการขับขี่และความคงทนของเกียร 

และอาจทำให เกียร เสียหายซึ่งไม รวมอยู ในการรับ

ประกัน

น้ำมันคลัตช  (ถามีติดตั้ง) น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียรแบบ
ตอเนื่อง (CVT) (ถามีติดตั้ง)

Condition:



(175,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

GUID-87E89584-2DC0-4CEE-A088-8B2DEE73CD4B

ห ามทำความสะอาดกรองอากาศแบบกระดาษอาบไขแล ว

นำกลับมาใชใหม

กรองอากาศแบบกระดาษแห งสามารถทำความสะอาดแล ว

นำกลับมาใชใหมได

เปลี่ยนกรองอากาศตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แสดงใน

คูมือการบำรุงรักษาอีกเลมหนึ่ง

ถ าจำเป นต องเข ารับการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยน ให ติดตอ

ศูนยบริการนิสสัน

คำเตือน:

การให เครื่องยนต ทำงานโดยไม มีกรองอากาศอาจ

ทำให คุณหรือคน อ่ืน เป นแผลไหม พองได  กรอง

อากาศไม เพียงทำหน าที่กรองอากาศเข า แต ยังก้ัน

เปลวไฟที่เกิดจากจุดระเบิดย อนกลับของเครื่องยนต 

ถ าไม ใส กรองอากาศและเครื่องยนต เกิดจุดระเบิดย อน

กลับคุณอาจเกิดแผลไหม พองได  ห ามขับรถหากไม มี

กรองอากาศ ระมัดระวังเมื่อทำงานกับเครื่องยนต ที่

ไมมีกรองอากาศ

GUID-AC996BB0-2C92-436F-90E2-C09BB5A2356E

ใบปดน้ำฝนกระจกบังลม
GUID-6B021785-6CA0-4728-B80F-AE33C2883017

การทำความสะอาด
GUID-3D864C7A-8CB9-40AB-A09E-FB4591B0DAFF

ถ ากระจกบังลมหน าไม สะอาดข้ึนหลังจากใช ท่ีฉีดน้ำล าง

กระจก ถ าใบป ดน้ำฝนมีเสียงดังขณะที่ใช งานท่ีปดน้ำฝน

อาจมีข้ีผึ้ง หรือ วัสดุอื่นอยู บนกระจกบังลมหนา และ/หรือ

ใบปดน้ำฝน

ทำความสะอาดด านนอกของพื้นผิวหน ากระจกบังลมด วย

น้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย างอ อน กระจก

บังลมจะสะอาดถ าไม มีหยดน้ำเกาะบนกระจกเมื่อล างออก

ดวยน้ำ

ทำความสะอาดใบป ดโดยใช ผาชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ

น้ำยาทำความสะอาดอย างอ อนเช็ด ล างใบพัดออกด วยน้ำ

ถ ากระจกบังลมยังไม ใสสะอาดหลังจากทำความสะอาดและ

ใชใบปด ใหเปลี่ยนใบปดน้ำฝนใหม

SDI1865

ระวังอย าทำให หัวฉีดน้ำล างกระจกอุดตัน Ⓐ อาจทำให ท่ี

ฉีดน้ำล างกระจกบังลมหน าทำงานผิดปกติได  ถ าหัวฉีดอุด

ตัน ให นำวัตถุที่อุดอยู ออกด วยเข็มเล็กๆ Ⓑ ระวังอย าทำให 

หัวฉีดเสียหาย

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-13

กรองอากาศ ใบปดน้ำฝน

Condition:



(176,1)
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8-14 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

การเปลี่ยน
GUID-427C7396-C347-4884-98C3-FFC3E5A736D9

SDI1803

1. ยกกานปดน้ำฝนออกจากระจกบังลม

2. ดันและยึดแถบปลด Ⓐ แล วเล่ือนใบป ดลงใต ก านป ด

เพื่อถอด ①

3. ถอดใบปดน้ำฝนออก

4. ใสใบปดน้ำฝนใหมลงบนกานปดจนกระทั่งล็อกเขาที่

ขอควรระวัง:

. หลังจากเปลี่ยนใบป ดน้ำฝนแล ว ให ดันก านป ดน้ำ

ฝนกลับไปยังตำแหน งเดิม ไม เช นนั้น กานป ดน้ำ

ฝนหรือฝากระโปรงหน าอาจจะครูดทำให เป นรอย

เสียหายได

. ใบป ดน้ำฝนท่ีสึกหรออาจทำให กระจกบังลมหน า

เสียหาย และทำใหทัศนวิสัยของคนขับแย ลง

ใบปดน้ำฝนกระจกบังลมดานหลัง (ถามี
ติดตั้ง)

GUID-15E7A94C-027D-4638-9DE3-7C96474F6470

ถ าจำเป นต องตรวจสอบหรือเปลี่ยน ให ติดต อศูนย บริการนิส

สัน

GUID-4AB38F7A-A5CA-452F-91D4-186DF478FE40

SDI2574

ตรวจสอบระดับน้ำในถังฉีดน้ำล างกระจก ถ าระดับน้ำในถัง

ฉีดน้ำลางกระจกต่ำ ใหเติมน้ำลางกระจกจนถึงระดับ MAX

ให เติมสารทำความสะอาดลงในน้ำ เพื่อให ทำความสะอาด

ได ดีขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป องกันการแข็งตัวของน้ำล าง

กระจก ตามอัตราสวนที่ระบุไวในคำแนะนำของผูผลิต

น้ำยาลางกระจก

Condition:



(177,1)
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GUID-99C94756-DC23-4F00-8BCA-856A68AEB6CC

แบตเตอรี่รถยนต
GUID-ADC5D99D-AE07-4865-9B4A-A17559AF4EBA

SDI1573

คำเตือน:

หามขับรถ ถ าน้ำกรดแบตเตอรี่ต่ำ น้ำกรดแบตเตอรี่

ต่ำอาจทำให เกิดโหลดสูงในแบตเตอรี่ซึ่งทำให เกิด

ความร อน ลดอายุแบตเตอรี่ และในบางครั้งจะนำไปสู 

การระเบิดได

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-15

แบตเตอรี่

Condition:



(178,1)
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8-16 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
GUID-CA1B1717-B562-4E87-B9C9-4FC69CECC92E

DI0137MA

แบบ A

SDI1480

แบบ A

JVM0065X

แบบ B

ตรวจสอบระดับน้ำกรดทุกเซลล  ระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ควร

อยูระหวางขีด UPPER LEVEL ① และ LOWER LEVEL ②

ถ าจำเป นต องเติมน้ำ ให เติมน้ำกลั่น/น้ำบริสุทธิ์จนถึงระดับ

ตัววัดในทุกชองเติม หามเติมจนลน

1. ถอดจุกเซลล Ⓐ ถามีติดตั้ง

2. เติมน้ำกลั่นจนถึงขีด UPPER LEVEL ①

3. เปลี่ยนและหมุนจุกเซลลใหแน น

. รถที่ใช งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช งานหนักต องได รับการ

ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่บอยครั้งขึ้น
. ควรทำให ผิวหน าของแบตเตอรี่ สะอาดและแห งเสมอ

ทำความสะอาดด วยน้ำผสมเบคกิ้งโซดา (โซเดียมไบ

คารบอเนต)
. ใหแนใจวาขั้วตอสะอาดและขันจนแน น
. ถ าไม ใช รถนานเกินกว า 30 วัน ให ปลดสายขั้วลบ (−)

ของแบตเตอรี่ออกเพื่อปองกันแบตเตอรี่หมด
. สำหรับการซ อมบำรุงแบตเตอรี่ที่ไมต องดูแลรักษา

(สำหรับแบบ B) ไม จำเป นต องตรวจสอบระดับน้ำกรด

อย างไรก็ตาม ขอแนะนำให ตรวจสอบสถานะตัวแสดง

สีเขียว Ⓑ ด วยตาเปล าเป นระยะ ถ าสีของตัวแสดง

เปลี่ยน ใหติดตอศูนยบริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

สำหรับรุ นท่ีมีระบบหยุด/สตาร ทเคร่ืองยนต  (หยุดการเดิน
เบา) โปรดดูที่ “การพวงสตารท” (P.6-6)

การพวงสตารท
GUID-E830FBF8-9364-4247-BF61-F9BCD5D7E57F

หากจำเป นต องพ วงสตาร ท โปรดดูที่ “การพ วงสตาร ท”

(P.6-6) ถ าเครื่องยนต ไมติดหลังจากพ วงสตาร ทหรือ

แบตเตอรี่ไมประจุไฟ ต องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม  กรุณา

ติดตอศูนยบริการนิสสันเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล
GUID-B3E93895-A2F5-4940-9A65-EA078A2B8D98

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-A5DFF26B-45F2-4B99-A517-9E54CD739812

ขอควรระวัง:

. ระวังไมให เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส วนท่ีถอด

ออกมา

. การกำจัดแบตเตอรี่อย างไม ถูกตองจะเปนการ

ทำลายสิ่งแวดล อม ให แนใจว าได ตรวจสอบกฏ

หมายทองถิ่นสำหรับการทิ้งแบตเตอรี่

. เมื่อชาร จแบตเตอรี่ ห ามให ฝุนหรือน้ำมันโดนเข า

กับชิ้นสวน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดไดถ าเปลี่ยนอย างไม 

ถูกต อง เปลี่ยนกับแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือที่มี

คุณภาพเทียบเทาเทานั้น

Condition:



(179,1)
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SDI2134A

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ถอดสกรู Ⓐ

2. สอดไขควงเล็กเข าไปในช องที่มุม Ⓑ และบิดเพื่อแยก

ส วนบนออกจากส วนล าง ใช ผาหุมเพื่อปองกันฝา

ครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม

แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR1620 หรือเทียบเทา
. ห ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ าเนื่องจากจะทำให 

ทำงานผิดพลาด

. ให แน ใจว าหันด านท่ีมีเครื่องหมาย + เข าหาตัว

กุญแจ Ⓒ

4. ปดฝาและขันสกรูใหแนน

5. กดปุมเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต อศูนย บริการนิสสัน ถ าต องการความช วยเหลือเกี่ยวกับ

การเปลี่ยน

การเตือน FCC:

การเปลี่ยนหรือการดัดแปลงที่ไมไดรับการยอมรับจาก
ผู มีส วนเกี่ยวข อง อาจทำให ไม สามารถใช งานอุปกรณ 
นี้ได

รายละเอียดของอุปกรณ  น้ีอยู ในบทที่ 15 ของข อ
กำหนด FCC การทำงานอยู ภายใต เงื่อนไขสองข อต อ
ไปนี้; (1) อุปกรณ นี้ต องไม ก อให เกิดสัญญาณรบกวน
ที่เป นอันตราย และ (2) อุปกรณ นี้ต องรับสัญญาณรบ
กวนอ่ืนๆ รวมถึงสัญญาณที่อาจรบกวนการทำงาน
ของอุปกรณ

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
GUID-A79BDCC8-A4CC-4112-8A6A-A0C4CEB67F0F

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-5AFBC148-3E0E-4011-9078-E34BF7B5816D

ขอควรระวัง:

. ระวังไมให เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส วนท่ีถอด

ออกมา

. การกำจัดแบตเตอรี่อย างไม ถูกตองจะเปนการ

ทำลายสิ่งแวดล อม ใหแนใจว าได ตรวจสอบกฏ

หมายทองถิ่นสำหรับการทิ้งแบตเตอรี่

. เมื่อชาร จแบตเตอรี่ ห ามให ฝุนหรือน้ำมันโดนเข า

กับชิ้นสวน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดไดถ าเปลี่ยนอย างไม 

ถูกต อง เปลี่ยนกับแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือที่มี

คุณภาพเทียบเทาเทานั้น

SDI2451

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ปลดปุมล็อกท่ีด านหลังของกุญแจอัจฉริยะแล วถอด

กุญแจธรรมดาออก

2. สอดไขควงเล็กเข าไปในชองที่มุม และบิดเพ่ือแยก

ส วนบนออกจากส วนล าง ใช ผาหุมเพื่อปองกันฝา

ครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-17

Condition:



(180,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

8-18 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

. แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2025 หรือเทียบเทา

. ห ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ าเนื่องจากจะทำให 

ทำงานผิดพลาด
. ให แน ใจว าหันด านท่ีมีเครื่องหมาย + เขาหาตัว

กุญแจ

SDI2452

4. จัดแนวปลายชิ้นส วนด านบนและด านล าง ① จากนั้น

กดลงไปพรอมๆ กันจนกระทั่งปดสนิทดี ②

5. กดปุมเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต อศูนย บริการนิสสัน ถ าต องการความช วยเหลือเกี่ยวกับ

การเปลี่ยน

GUID-3CA071ED-7E43-4C67-847E-E2B1782DB652

หองเครื่องยนต
GUID-6DD2F9A4-D2B8-4C1B-A3E3-736EA83379AA

JVM0271X

สำหรับการตรวจสอบและ/หรือการเปลี่ยน ให ติดต อศูนย 

บริการนิสสัน

สายฟวส
GUID-FABEDF21-2A06-4E44-AA16-1086C30B9732

ถ าอุปกรณ ไฟฟาใดไม ทำงานและฟ วส อยู ในสภาพที่ดีให 

ตรวจสอบสายฟ วส  ถ าสายฟ วส เสนใดละลาย ให เปลี่ยน

ใหมโดยใชอะไหลแทของนิสสัน

ฟวส

Condition:



(181,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

หองโดยสาร
GUID-ADA3D086-C4F2-4473-984E-F580240619E3

SDI2576

สำหรับทุกรุน

JVC0023X

สำหรับระบบหยุด/สตารทเครื่องยนต (หยุดการเดินเบา) (ถามีติดตั้ง)

ขอควรระวัง:

หามใช ฟวส ท่ีมีค าแอมแปร สูงหรือต่ำกว าที่กำหนดไว 

บนฝาครอบกล องฟ วส  เนื่องจากอาจทำให ระบบไฟฟ า

เสียหายและเกิดไฟไหม

ถาอุปกรณไฟฟาไมทำงานใหตรวจหาฟวสขาด

1. ใหแนใจวาสวิตชจุดระเบิดอยูที่ตำแหนง “OFF”

2. ใหแนใจวาสวิตชไฟหนาอยูในตำแหนง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกลองฟวส ① ดวยเครื่องมือที่เหมาะสม

4. หาฟวสตัวที่ตองเปลี่ยน

5. ถอดฟวสโดยใชคีมสำหรับดึงฟวส  ②

SDI1754

6. ถาฟวสขาด Ⓐ ใหเปลี่ยนฟวสใหม Ⓑ

ถ าฟ วส ใหม ก็ขาดหลังจากใส ลงไป ให นำรถไปยังศูนย 

บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ าและทำการซ อมแซม

ถาจำเปน

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-19

Condition:



(182,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

8-20 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

GUID-A9786891-967B-4E5D-B254-BD0AEA44B6C2

ไฟหนา
GUID-D443FAB0-D1E0-4FEF-97CE-A8E1AF34C408

อาจจะเกิดฝ าภายในเลนส ของไฟนอกชั่วคราวในช วงฝนตก

หรือล างรถ อุณหภูมิ ท่ีแตกต างกันระหว างภายในและ

ภายนอกของเลนส  ทำให เกิดฝา ซึ่งไม ใช การทำงานผิด

ปกติ ถ าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ ขึ้นภายในเลนส  ติดต อศูนย 

บริการนิสสัน

การเปลี่ยนหลอดไฟหนาฮาโลเจน
GUID-8FAAB6BB-DBBB-43B5-998B-E36C919D4BAB

ไฟหนาฮาโลเจนเป นแบบโคมกึ่งผนึกซึ่งใช หลอดไฟหน า

(ฮาโลเจน) แบบเปลี่ยนใหม ได โดยจะสามารถทำการ
เปลี่ยนได จากภายในห องเครื่องยนต โดยไม ต องถอดชุด

ประกอบไฟหนาออก

ขอควรระวัง:

. ก าซฮาโลเจนความดันสูงถูกบรรจุอยู ในหลอดไฟ

หลอดไฟอาจจะแตกได  ถ าหลอดแก วถูกขีดข วน

หรือทำหลอดไฟตก

JVM0276X

(ตัวอยาง)
1. ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่

2. ปลดขั้วตอไฟ Ⓐ ออกจากดานหลังของหลอดไฟ

3. ดึงยางครอบ Ⓑ ออก

4. ดันและหมุนสลักล็อก Ⓒ เพื่อคลายออก

5. ถอดหลอดไฟหน า ห ามเขย าหรือหมุนหลอดไฟเพื่อ

ถอดออก

6. ใสหลอดไฟใหมในลำดับกลับกันกับที่ถอด

ขอควรระวัง:

. เมื่อจับหลอดไฟ หามจับที่หลอดแกว

. ใชกำลังวัตตใหเทากับของเดิมที่ติดตั้งมา:

ไฟหนาฮาโลเจน
หลอดไฟสูง: 60W (H4)
หลอดไฟต่ำ: 55W (H4)

. ห ามปล อยให โคมไฟสะท อนไฟหน าไม มีหลอดไฟ

เป นเวลานาน เนื่องจากฝุนละออง ความชื้น และ

ควันจะเข าไปในตัวเรือนไฟหน าและส งผลถึง

ประสิทธิภาพของไฟหนา

ไม จำเป นต องปรับมุมแสง ถ าเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟ เมื่อ

ตองปรับมุมแสงไฟหนา กรุณาติดตอศูนยบริการนิสสัน

ไฟสองสวาง

Condition:



(183,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

ไฟสองสวางภายนอก
GUID-41757DAA-5563-407F-920A-8ABDF7A58431

รายการ กำลังไฟ (วัตต)

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหนา 21

ไฟหรี่ดานหนา 5

ไฟตัดหมอกหนา (ถามีติดตั้ง) 55

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวดานขาง 5

ชุดไฟทาย

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว 21

ไฟจอด/ไฟทาย LED* หรือ 21/5

ไฟถอยหลัง 16

ไฟตัดหมอกหลัง (ถามีติดตั้ง) 21

ไฟเบรกพิเศษ LED* หรือ 16

ไฟสองปายทะเบียน 5

ไฟสองสวางภายใน
GUID-DED7A3AD-46C8-4A5D-ADCC-3098DB04F1CA

รายการ กำลังไฟ (วัตต)

ไฟเพดาน 5

ไฟหองสัมภาระ (ถามีติดตั้ง) 5

*: ติดตอศูนยบริการนิสสันเพื่อทำการเปลี่ยน

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-21

Condition:



(184,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

8-22 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

ตำแหนงไฟ
GUID-7C0B0CD8-3919-4C47-8B10-EE67946C8967

JVM0273X

1. ไฟสองสวางภายใน
2. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหนา
3. ไฟตัดหมอกหนา (ถามีติดตั้ง)
4. ไฟหรี่
5. ไฟหนา
6. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวดานขาง
7. ไฟจอด/ไฟทาย
8. ไฟเบรกพิเศษ (รุนที่ไมมีสปอยเลอรดานหลัง)
9. ไฟเบรกพิเศษ (รุนที่มีสปอยเลอรดานหลัง)
10. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวดานหลัง
11. ไฟถอยหลัง
12. ไฟตัดหมอกหลัง (ถามีติดตั้ง)
13. ไฟสองปายทะเบียน
14. ไฟหองสัมภาระ (ถามีติดตั้ง)

Condition:



(185,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

ขั้นตอนการเปลี่ยน
GUID-8262D5EC-99D7-4440-9620-3E66834543A6

SDI1679

: ถอด

: ติดตั้ง

ไฟทุกดวงเป นแบบ A, B, C, D, E หรือ F เม่ือเปลี่ยน

หลอดไฟ ขั้นแรกใหถอดเลนสและ/หรือฝาครอบออกกอน

JVM0003X

ไฟหรี่

JVM0004X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหนา (ตัวอยาง)

JVM0282X

ไฟตัดหมอกหนา (ถามีติดตั้ง)

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-23

Condition:



(186,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

8-24 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

JVM0100X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวดานขาง

JVM0274X

ไฟทาย (แบบ A)
JVM0275X

ไฟทาย (แบบ B)

Condition:



(187,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

JVC0014X

ไฟสองปายทะเบียน

SDI2391

ไฟสองสวางในหองโดยสาร

JVM0007X

ไฟหองสัมภาระ (ถามีติดตั้ง)

การเปลี่ยนหลอดไฟหองสัมภาระ (ถามีติดตั้ง):

1. ถอดที่ครอบหลอดไฟ Ⓐ ดวยเครื่องมือที่เหมาะสม

2. ถอดฝาครอบ Ⓑ

3. เปลี่ยนหลอดไฟ

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-25

Condition:



(188,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

8-26 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

ขอกำหนดทางดานกฏหมายสำหรับการปรับไฟหนา
GUID-78812B4F-7F9C-4017-9BEC-93FA11A6D702

สำหรับประเทศไทย บรูไน และฮองกง
GUID-B7C5B036-3820-4F38-851D-5B9F347E4C17

JVM0283X

เมื่อขับรถในต างประเทศที่มีเลนถนนแตกต างจากประเทศ

ของคุณ ใหติดสติกเกอรทึบแสงบนไฟหนา

1. บิดสวิตช กุญแจไปที่ตำแหน ง "OFF" และรอจนกระทั่ง

ไฟหนาเย็นลง

2. เตรียมสติกเกอร โดยอ างอิงจากในรูป ทำสติกเกอร  Ⓐ

ที่จะไปติดตรงพื้นผิวหน าด านซ ายและด านขวาของไฟ

หนา

หมายเหตุ:
. ใชวัสดุที่ทึบแสงที่ไมยอมใหแสงผาน
. โปรดจำไว ว า การใช วัสดุโปร งแสงไม สามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ใช ปากกามาร กเกอร หรือที่คล ายกันทำเครื่องหมาย Ⓒ

ลงบนผิวหน าของไฟหน า เพื่อติดสติกเกอร  Ⓐ เข ากับ

ไฟหน า ทำเครื่องหมาย Ⓒ ที่ 36 มม. (1.42 นิ้ว)
หรือ 46 มม. (1.81 น้ิว) ท่ีด านซ ายของเครื่องหมาย

Ⓓ บนผิวหนาของไฟหน า ซึ่งสามารถมองเห็นจาก

ดานหนาได

4. ติดสติกเกอรโดยวางขอบ Ⓑ ของสติกเกอรกับ

ตำแหนงเครื่องหมาย Ⓒ

ติดสติกเกอร ตามท่ีแสดงในรูป โดยวางเครื่องหมาย

Ⓒ ใหตรงกับเสนที่แบง Ⓔ

หมายเหตุ:
วางเครื่องหมาย Ⓓ กับเครื่องหมายตรงกลาง

ของหลอดไฟหนา

Condition:



(189,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

GUID-F72187C8-89ED-4710-956E-E4341A8FA160

ถายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (P.6-2)

แรงดันลมยาง
GUID-C40CFB58-A8F9-48BE-BA18-71F031CC99DC

ตรวจสอบแรงดันลมยางและยางอะไหล เป นระยะ แรงดันลม

ยางที่ไม ถูกต องจะส งผลในทางลบต ออายุยางและการ

บังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเมื่อยางเย็น

การพิจารณาว ายางเย็นคือต องจอดรถเป นเวลานานกว า 3

ชั่วโมง หรือขับรถน อยกว า 1.6 กม. (1ไมล ) แรงดันลมยาง

ที่เย็นจะแสดงอยูบนแผนปายคาแรงดันลมยาง (สำหรับ
ตำแหน งของป ายค าแรงดันลมยาง โปรดดูที่ “หมายเลข

ประจำรถยนต” (P.9-6))

แรงดันลมยางที่ไมเพียงพออาจทำให ยางร อนจัด และเกิด

ความเสียหายตามมาภายหลัง ที่ความเร็วสูง อาจทำให 

ดอกยางแยกและยางระเบิดได 

ประเภทของยาง
GUID-27228F9D-DFB0-4D5E-9DF9-03FE5C3D06AE

ขอควรระวัง:

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือใส ยางเส นใหม  ให แนใจว ายาง

ทั้งสี่เส นเป นยางชนิดเดียวกัน (ยางสำหรับฤดูร อน ทุก

ฤดู หรือ หิมะ) และโครงสร างแบบเดียวกัน ศูนย 

บริการนิสสันสามารถให ข อมูลเกี่ยวกับชนิด ขนาด

ความเร็วจำกัดของยางที่มีให เลือก

การเปลี่ยนยางอาจได ยางที่จำกัดความเร็วไว ต่ำกว ายางที่

ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม สามารถทำความเร็วได สูงสุดที่

เป นไปได ของรถได  ห ามใช ยางที่ความเร็วสูงกว าความเร็ว

สูงสุดที่จำกัดไว

ยางสำหรับทุกฤดู
GUID-DD87A0AD-5E17-4A13-915A-F698EDAC11F2

นิสสันระบุให ใชยางสำหรับทุกฤดูกับบางรุ น เพื่อสมรรถนะ

การใช งานที่ดีตลอดทั้งป  รวมทั้งในสภาพที่ถนนมีหิมะและ

น้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะระบุคำว า ALL SEASON และ/

หรือ M&S ที่ด านข างของยาง ยางสำหรับหิมะจะสามารถ

เกาะถนนที่มีหิมะได ดีกว ายางสำหรับทุกฤดู และอาจเหมาะ

กับบางพื้นที่มากกวา

ยางสำหรับฤดูรอน
GUID-6382C51B-A234-4E20-AD93-997195CD49A2

นิสสันระบุให ใช ยางสำหรับฤดูร อนกับบางรุ น เพื่อสมรรถนะ

การใช งานที่ดีขึ้นบนถนนแห ง สมรรถนะของยางสำหรับฤดู

รอนจะลดลงอย างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับฤดู

รอนจะไมมีอัตราการเกาะถนน M&S ที่ดานขางของยาง

ถ าคุณวางแผนจะใช งานรถยนต ในสภาพที่มีหิมะและน้ำแข็ง

นิสสันแนะนำให ใช ยางสำหรับหิมะ หรือยางสำหรับทุกฤดู

ทั้งสี่ลอ

ยางสำหรับหิมะ
GUID-80A821D0-08B9-4332-ACB1-56AABF0AFEEA

หากจะใช ยางสำหรับหิมะ จำเป นต องเลือกยางที่มีขนาด

และดัชนีการรับน้ำหนักเท ากับยางที่ใช อยู เดิม มิเช นนั้น จะ

มีผลกระทบอย างมากต อความปลอดภัยและการบังคับ

รถยนต

โดยทั่วไป ยางสำหรับหิมะมักจะจำกัดความเร็วไว ต่ำกว า

ยางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม สามารถทำความเร็วได 

สูงสุดที่เป นไปได ของรถได  ห ามใชยางที่ความเร็วสูงกว า

ความเร็วสูงสุดที่จำกัดไว ถ าจะติดตั้งยางสำหรับหิมะ ยาง

นั้นจะต องมีขนาด ยี่ห อ โครงสร าง และลายดอกยาง

เหมือนกับยางเดิมทั้งสี่ลอ

เพื่อให เกาะถนนได ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช งานยาง

ท่ี มีสตัทฝงอยู ได  อย างไรก็ตาม ในบางประเทศจะไม 

อนุญาตให ใช ยางแบบนี้ ให ตรวจสอบกฏหมายในพื้นที่ก อน

ติดตั้งยางที่มีสตัทฝง ความสามารถในการเกาะถนนของ

ยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัทฝ ง บนพื้นผิวที่เป ยกหรือแห ง อาจ

แยกวายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

โซพันลอ
GUID-47CDAFAB-49F6-4E6E-A0A8-F462342F9414

บางพื้นที่อาจไม อนุญาตให ใช โซ พันล อ ตรวจสอบกฏหมาย

ทองถิ่นก อนติดตั้งโซ พันล อ เมื่อติดตั้งโซพันล อ ให แน ใจ

ว าโซ มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้งตามคำแนะนำของ

ผูผลิต

ใช ตัวดันโซเมื่อผู ผลิตยางแนะนำให ใช  เพื่อให แนใจว าโซ 

รัดแน น ต องยึดปลายโซ พันล อด านที่ปล อยไว ให แน น หรือ

ถอดออกเพื่อป องกันไม ใหฟาดโดนบังโคลน หรือ ใต ทอง

รถ ถ าเป นไปได  หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มที่เมื่อใช 

โซ พันล อ และควรลดความเร็วเมื่อขับ มิเช นนั้น รถยนต อาจ

เสียหาย และ/หรือ มีผลกระทบอย างมากต อการบังคับและ

สมรรถนะของรถยนตได

ติดตั้งโซ พันล อที่ล อหน าเท านั้น ห ามติดตั้งที่ล อหลัง หาม

ติดตั้งโซ พันล อกับยางอะไหล ที่ใช  ช่ัวคราว (ใช  ช่ัวคราว

เทานั้น) หามใชโซบนพื้นถนนแหง

การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง 8-27
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8-28 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง

การสลับยาง
GUID-6E878F7E-CE31-4E34-A3D5-FFF9045EA68D

SDI1662

นิสสันขอแนะนำให สลับยางทุกๆ 10,000 กม. (6,000
ไมล ) อย างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต าง

กันตามนิสัยการขับขี่ของคุณและสภาพพื้นผิวถนน (สำหรับ

การเปลี่ยนยาง โปรดดูที่ “ยางแบน” (P.6-2))

คำเตือน:

. หลังจากสลับยาง ใหปรับแรงดันลมยาง

. ขัน น็อตล อให แนนอีกครั้ง เมื่อขับรถยนต ไป

ประมาณ 1,000 กม. (600 ไมล ) (รวมถึงเม่ือ

ยางแบน ฯลฯ)

. หามรวมยางอะไหลที่ใชชั่วคราวในการสลับยาง

. การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือบำรุงรักษาที่

ไม ถูกตองมีผลตอความปลอดภัยของรถ และมี

โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและได รับบาดเจ็บ

หากมีข อสงสัย ให สอบถามศูนย บริการนิสสัน

หรือ ผูผลิตยาง

ยางเสียหายและสึกหรอ
GUID-5A269388-894E-4E58-9B8D-CFE690A05538

SDI1663

① เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
② เครื่องหมายบอกตำแหนงเตือนดอกยางสึก

ยางควรได รับการตรวจสอบเป นระยะเพื่อหาการสึกหรอ

รอยแตก การบวม หรือสิ่ง ท่ีติดในดอกยาง ถ าพบการ

สึกหรอที่มากเกินไป รอยแตก การบวม หรือรอยฉีกขาด

ควรเปลี่ยนยางทันที

ยางที่ติดตั้งโดยนิสสันจะมีเครื่องหมายเตือนดอกยางสึกอยู 

เมื่อเครื่องหมายเตือนดอกยางสึกปรากฏขึ้น ควรทำการ

เปลี่ยนยาง

ยางอะไหล ท่ีไม สามารถใช งานได ดีอาจทำให การบาดเจ็บ

ร ายแรง ถ าจำเป นจะต องซ อมแซมยางอะไหล  กรุณาติดต อ

ศูนยบริการนิสสัน

อายุยาง
GUID-DFA9E25C-CC99-432C-A6DB-AA62E3C177E4

ห ามใช ยางที่มีอายุเกินกว า 6 ป ไม วายางนั้นจะใช งานไป

แลวหรือไมก็ตาม

ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช งานของรถ

ใหนำยางเข าตรวจสอบและถ วงล อสม่ำเสมอที่รานซ อม

หรือ ศูนยบริการนิสสัน

การเปลี่ยนลอและยาง
GUID-C0B3C508-71BC-4CFC-B486-DDE4CE89EFC8

คำเตือน:

หามใส ล อหรือยางท่ีเสียรูปทรง แม ว าจะได รับการ

ซ อมแซมมาแล วก็ตาม เนื่องจากล อและยางนั้นอาจได 

รับความเสียหายทางด านโครงสร างและอาจพังได โดย

ไมมีการเตือน

เมื่อเปลี่ยนยางให ใช ยางที่มีขนาด ความเร็วสูงสุดของยาง

และอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิมที่ติดรถมา (สำหรับ

ชนิดและขนาดของยางและล อที่แนะนำ โปรดดูที่ “ล อและ

ยาง” (P.9-5)) การใช ยางอื่นที่ไม ได แนะนำหรือการใช ยาง
ผสมยี่ห อ โครงสร าง (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือ

ยางเรเดียล) หรือดอกยาง จะส งผลในทางลบต อการขับขี่

การเบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพื้นถนน ระยะตัวถังถึง

ยาง การปรับเทียบมาตรวัดความเร็ว มุมแสงไฟหน า และ

ความสูงของกันชน ผลกระทบบางอย างอาจก อใหเกิด

อุบัติเหตุ และสงผลใหไดรับบาดเจ็บรายแรง

ถ าต องเปลี่ยนล อไม วาในกรณีใดๆ ให ใช ล อท่ีมีระยะออฟ

เซ็ทเทาเดิม ล อที่มีระยะออฟเซ็ทท่ีแตกต างกันจะทำให 

ยางสึกหรอเร็ว อาจไปลดประสิทธิภาพในการบังคับควบคุม

รถ และ/หรือไปมีผลต อดิสก เบรก/ดรัมเบรก เนื่องจากอาจ

มีผลทำให ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง และ/หรือ ผ า

Condition:
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เบรก/ฝกเบรกสึกหรอเร็ว

การถวงลอ
GUID-34BC8C97-8E90-4E06-AB49-3C0673B207F5

ล อท่ีไม สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุของ

ยาง แม ว าจะใช งานทั่วๆ ไป ล อก็อาจเสียสมดุลได  ดังนั้น

ควรถวงลอทั้งสี่ใหสมดุลเมื่อจำเปน

ยางอะไหล
GUID-9AC9BD80-55EB-4CBB-B63E-70D3EA2D42DB

ยางอะไหลทั่วไป
GUID-EB79F5C7-1A05-4F41-AB2C-9CBBB5E72163

ยางขนาดมาตรฐาน (ขนาดเดียวกับที่ใช ติดรถวิ่ง) จะมีมา
ใหในรถ

ยางอะไหล (ถามีติดตั้ง)
GUID-0C44D597-A9E9-4D96-BA10-6DDBE77D9BD1

SDI1912

ปายยางอะไหล (ถามีติดตั้ง)

ศึกษาข อควรระวังต อไปนี้ ถ าต องใช อย างอะไหล  มิฉะนั้น

รถยนตอาจไดรับความเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุได

ขอควรระวัง:

. ควรใช ยางอะไหล ในกรณีฉุกเฉินเท าน้ัน ควร

เปลี่ยนเปนยางขนาดมาตรฐานทันทีที่มีโอกาส

. ขับรถดวยความระมัดระวังเมื่อติดตั้งยางอะไหล

. หลีกเลี่ยงโค งหักมุมและการเบรกกะทันหันขณะ

ขับรถ

. หามขับรถดวยความเร็วเกิน 80 กม./ช.ม. (50

MPH)

. หามใช โซ พันล อกับยางอะไหล  โซพันล อจะไม 

พอดีกับยางอะไหล  และอาจเป นสาเหตุทำให 

รถยนตเสียหาย

. ดอกยางของยางอะไหล จะสึกหรอเร็วกว ายาง

ธรรมดา เปลี่ยนยางอะไหล โดยเร็วที่ส ุด เมื่อ

เครื่องหมายเตือนดอกยางสึกหรอปรากฏขึ้น

(ยกเวนประเทศอินเดีย)

. เพราะยางอะไหล มีขนาดเล็กกว ายางธรรมดา

ระยะห างจากพื้นจึงน อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงไม ให 

รถยนต เสียหาย ห ามขับรถทับสิ่งกีดขวาง และ

หามขับรถเข าเครื่องล างรถอัตโนมัติ เพราะอาจ

ติดอยูภายในได

. หามใชยางอะไหลกับรถยนตรุนอื่น

. หาม ใช ยางอะไหล มากกว าหน่ึง เส นใน เวลา

เดียวกัน
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9-2 ขอมูลทางเทคนิค

GUID-B13A182C-B09A-4CDE-A46E-D81BBC10928E

ปริมาณความจุต อไปนี้เป นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต างไปจากนี้เล็กน อย เมื่อทำการเติม ให ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหัวข อที่ “8 หมวด การซ อมบำรุงและ

การดูแลรักษาดวยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ชนิดเครื่องยนต
ความจุโดยประมาณ

น้ำมัน/สารหลอลื่นที่แนะนำ
หนวยเมตริก หนวยอังกฤษ

น้ำมัน

เชื้อเพลิง 41 ลิตร 9 แกลลอน
โปรดดูที่ “ขอแนะนำเกี่ยวกับการใชน้ำมันเช้ือเพลิง” (P.9-3)

น้ำมันเครื่อง (*1)

HR12DE

รวมกรองน้ำมันเครื่อง 3.0 ลิตร 2-5/8 qt น้ำมันเครื่องนิสสันแท (*2)

API เกรด SL, SM หรือ SN (*2)

ILSAC เกรด GF-3, GF-4 หรือ GF-5 (*2)
ไมรวมกรองน้ำมันเครื่อง 2.8 ลิตร 2-1/2 qt

ระบบหลอเย็น (รวมถังพักความจุ 0.7 ลิตร)

สารหลอเย็นแทของนิสสันหรือเทียบเทา (*3)
HR12DE

รุนเกียร MT (สำหรับประเทศไทย บรูไน

สิงคโปร และปากีสถาน) 5.7 ลิตร 5 qt

รุนเกียร CVT (สำหรับประเทศไทย) 5.8 ลิตร 5-1/8 qt

น้ำมันระบบควบคุมการเปล่ียนเกียรแบบตอเนื่อง (CVT) — — น้ำมันเกียรนิสสัน CVT NS-3 ของแท (*4)

น้ำมันเกียรธรรมดา (MT) — —
น้ำมันเกียรธรรมดาของแทของนิสสัน (MTF) HQ Multi 75W-85 หรือเทียบเทา

(*5)

น้ำมันเบรกและคลัตช — (*6) — น้ำมันเบรกของแทของนิสสันหรือเทียบเทา DOT 3 หรือ DOT4 (*7)

จาระบีอเนกประสงค — — NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบูลิเธียม)

น้ำยาแอร — — HFC-134a (R-134a)

น้ำมันหลอลื่นระบบปรับอากาศ — — น้ำมันชนิด R ระบบ A/C ของนิสสันหรือเทียบเทา

*1: ความจุโดยประมาณที่ระบุไวใชสำหรับเติมระหวางเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง” (P.8-7)
*2: สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “คาความหนืด SAE ที่แนะนำ” (P.9-3)
*3: ใชสารหลอเย็นเครื่องยนตของนิสสันแทหรือที่มีคุณภาพเทียบเทา เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหอลูมิเนียมในระบบหลอเย็นเครื่องยนตเปนสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดหากใชสารหลอเย็นเทียม

จำไววาการซอมปญหาภายในระบบหลอเย็นเครื่องยนตโดยใชน้ำหลอเย็นเคร่ืองยนตที่ไมใชของแทจะไมรวมอยูในประกัน ถึงแมวาปญหาจะเกิดระหวางที่ยังอยูในประกันก็ตาม
*4: ใชน้ำมันเกียรนิสสัน CVT NS-3 แทเทานั้น การใชน้ำมันเกียรท่ีไมใชน้ำมัน NISSAN CVT NS-3 แทจะทำใหเกียร CVT เสียหาย ซึ่งไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน
*5: 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 ของ

นิสสันใหเร็วที่สุดเทาที่จะทำได

*6: เติมใหถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำใน “8 การซอมบำรุงและการดูแลรักษาดวยตนเอง”
*7: สำหรับรายละเอียด ดูที่ฝากระปุกน้ำมันเบรก หรือปายเตือนที่แปะอยูกับกระปุกน้ำมันเบรก หรือใตฝากระโปรงหนา หามผสมน้ำมันคนละชนิดกัน (DOT3 และ DOT4)

น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหลอลื่นและ
ปริมาณความจุที่แนะนำ

Condition:
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ขอแนะนำเกี่ยวกับการใชน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-B5564F9E-E1BD-4463-BD82-FAE3B779AFED

เครื่องยนตเบนซิน (รุนที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ

สามทาง)
GUID-3871D081-1FCE-45E8-8705-DB9AF5F31B99

ขอควรระวัง:

หามใช  น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะกั่ว การ ใช  น้ำมัน

เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต อเครื่องฟอก

ไอเสียแบบสามทาง

ยกเว นยุโรป ประเทศยูเครน ศรีลังกา และไทย: ใช น้ำมัน

เบนซินธรรมดาไร สารตะกั่วที่มีค าออกเทนอย างน อย 91

(RON)

สำหรับยุโรป ประเทศยูเครน และศรีลังกา: ใช น้ำมันเบนซิน

พิเศษไรสารตะกั่วที่มีคาออกเทนอย างนอย 95 (RON)

ถ าไม ใชน้ำมันเบนซินพิเศษไร สารตะกั่ว อาจใช  น้ำมัน

เบนซินธรรมดาไร สารตะกั่วที่มีค าออกเทนอย างน อย 91

(RON) ได โดยประสิทธิภาพลดลงเล็กนอย อย างไรก็ตาม

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของรถและความสามารถในการขับ

ที่ดีที่สุด แนะนำใหใชน้ำมันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่ว

สำหรับประเทศไทย: ใช น้ำมันเบนซินธรรมดาไร สารตะกั่ว

หรือแก สโซฮอล  (ใช ไดถึง E20*) ท่ีมีค าออกเทนอย าง
นอย 91 (RON)

*: แกสโซฮอล  คือ น้ำมัน เบนซิน ท่ีผสมแอลกอฮอล 

ตัวอย างเช น “E20” คือ น้ำมันที่ผสมเอทานอล 20% และ

น้ำมันเบนซินไรสารตะกั่ว 80%

คาความหนืด SAE ที่แนะนำ
GUID-A2AF1986-D387-4EF8-9FDA-44B7DCB3EB0E

น้ำมันเครื่องยนตเบนซิน
GUID-86566ACA-B8D9-4A51-901D-3ADEAF0F52A7

STI0732

ควรใช 0W-20

หากไม มี 0W-20 เลือกความหนืดจากตาราง ที่เหมาะ
สมสำหรับชวงอุณหภูมิภายนอก

น้ำยาแอรและน้ำมันหลอลื่นระบบปรับ

อากาศ
GUID-0E256FA3-C569-4D73-B23D-9DDC3D04F362

ระบบปรับอากาศในรถของคุณต องใช น้ำยาแอร  HFC-134a

(R-134a) และน้ำมันหล อลื่นชนิด R ระบบ A/C ของนิสสัน

หรือเทียบเท า การใช น้ำยาแอร และน้ำมันหล อลื่นชนิดอื่น

จะทำให ระบบเสียหาย และคุณอาจจะต องเปลี่ยนระบบปรับ

อากาศในรถทั้งระบบใหม

การปล อยน้ำยาแอร ออกสู บรรยากาศภายนอกเป นสิ่งต อง

ห ามในหลายประเทศและในหลายภูมิภาค น้ำยาแอร  HFC-

134a (R-134a) ในรถของคุณจะไม ทำลายโอโซนในชั้น
บรรยากาศของโลก อย างไรก็ตาม สารนี้อาจส งผลกระทบ

เล็กน อยต อสภาวะโลกร อน นิสสันขอแนะนำให นำน้ำยาแอร 

นี้กลับมาใช ใหม อย างเหมาะสม ติดต อศูนย บริการนิสสัน

เมื่อตองการรับบริการสำหรับระบบปรับอากาศ

ขอมูลทางเทคนิค 9-3

Condition:
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9-4 ขอมูลทางเทคนิค

GUID-DD158008-E84C-43D3-8D6A-567707C01CD5

รุนเครื่องยนต HR12DE

ชนิด น้ำมันเบนซิน 4 จังหวะ DOHC

การจัดกระบอกสูบ 3 สูบแถวเรียง

กระบอกสูบ 6 ระยะชัก มม.(นิ้ว) 78.0 6 83.6 (3.071 6 3.291)

ความจุเครื่องยนต ซม.3 (cu in) 1,198 (73.10)

ความเร็วรอบเดินเบาที่ตำแหนง “N” (วาง) rpm CVT: 750±50

MT: 750±50

จังหวะการจุดระเบิด (B.T.D.C.) CVT: 98±28
MT: 128±28

หัวเทียน มาตรฐาน FXE20HR11

ชองวางหัวเทียน มม.(นิ้ว) 1.1 (0.043)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซไทมมิ่ง

สำหรับรถที่จัดจำหนายและจดทะเบียนในประเทศไทย ไดผานการทดสอบตามขอกำหนดของรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลดังนี้

1) ดานการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง มีอัตราการใชน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ระบุไวในขอกำหนด ทางเทคนิค UNECE Reg. 101 Rev.1 ดังนี้
เกียร MT: สภาวะในเมือง (Urban) 6.4 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร นอกเมือง (Extra-Urban) 4.3 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร, ในเมือง-นอกเมือง (Combine) 5.0 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร
เกียร CVT: สภาวะในเมือง (Urban) 6.3 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร นอกเมือง (Extra-Urban) 4.4 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร, ในเมือง-นอกเมือง (Combine) 5.0 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร

2) ดานสิ่งแวดลอม

2.1) ไดมาตรฐานมลพิษระดับ EURO 4 ตามขอกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83 Rev.2 (2005)

2.2) มีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ปลอยจากทอไอเสียที่วัดตามหลักเกณฑที่กำหนดในขอกำหนดทางเทคนิค UNECE 101 Rev.1 ดังนี้
เกียร MT: สภาวะในเมือง (Urban) 151 กรัมตอ 1 กิโลเมตร นอกเมือง (Extra-Urban) 102 กรัมตอ 1 กิโลเมตร, ในเมือง-นอกเมือง (Combine) 120 กรัมตอ 1 กิโลเมตร
เกียร CVT: สภาวะในเมือง (Urban) 148 กรัมตอ 1 กิโลเมตร นอกเมือง (Extra-Urban) 103 กรัมตอ 1 กิโลเมตร, ในเมือง-นอกเมือง (Combine) 120 กรัมตอ 1 กิโลเมตร

3) ดานความปลอดภัย

3.1) มีคุณสมบัติในการปองกันผูโดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนดานหนาของตัวรถตามมาตรฐาน UNECE Reg.94 Rev.0

3.2) มีคุณสมบัติในการปองกันผูโดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนดานขางของตัวรถตามมาตรฐาน UNECE Reg.94 Rev.0

เครื่องยนต

Condition:
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GUID-D56298F0-8CEC-4A9B-8D8D-679DCE267643

มาตรฐาน

ขนาดยาง(รวมยางอะไหล) 165/70 R14 81S

175/60 R15 81H

ขนาด

กระทะลอ เหล็ก 14 X 5-1/2J

ลออลูมินั่มอัลลอย 15X 5-1/2J

ดูปายกำหนดคาความดันลมยางบนรถคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบเกียร MT ระบบเกียร CVT

อัตราทำเกียรเดินหนา 1:3.727, 2:2.048, 4.006-0.550

3:1.393, 4:1.029, 5:0.821

อัตราทดเกียรถอยหลัง 3.546 3.770

อัตราทดเฟองทาย 4.067 3.753

GUID-D7BCCAAE-9389-4A22-BE56-7E13A898AD02
หนวย: มม. (นิ้ว)

ความยาวทั้งหมด 3,780 (148.8)

ความกวางทั้งหมด 1,665 (65.6)

ความสูงทั้งหมด 1,515 (59.6)

ฐานลอหนา 1,470 (57.9)*1
1,460 (57.5)*2

ฐานลอหลัง 1,475 (58.1)*1
1,465 (57.7)*2

ความยาวฐานลอ 2,450 (96.5)

*1: สำหรับรุนยาง 165/70R14

*2: สำหรับรุนยาง 175/60R15

น้ำหนักรถยนต หนวย กก.

เกียร MT: 867-922

เกียร CVT: 957-968

อุปกรณที่มีสาระสำคัญในดานการใชพลังงาน

สำหรับรุนเกียร MT

. อุปกรณ ควบคุมการปรับเวลาการป ดเป ดวาล วอย างต อ

เนื่อง (Continuous Valve Timing Control)
สำหรับรุนเกียร CVT

. อุปกรณ ควบคุมการปรับเวลาการป ดเป ดวาล วอย างต อ

เนื่อง (Continuous Valve Timing Control)
. เกียรอัตโนมัติแบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงอย างต อ

เนื่อง (Continuous Variable Transmission)

ขอมูลทางเทคนิค 9-5

ลอและยาง ขนาด

Condition:
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9-6 ขอมูลทางเทคนิค

GUID-AF0E899D-901C-4755-87C6-A7E1824CB4BF

เมื่อวางแผนการเดินทางไปประเทศอื่นหรือเขตอื่น ให หาว า

น้ำมันเชื้อเพลิงท่ีใช ได กับรถของท านมีในอยู ในประเทศ

หรือเขตน้ัน การใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค าออกเทนต่ำอาจ

ทำให เครื่องยนต เสียหายได  ดังนั้น ให แน ใจว ามีน้ำมันเชื้อ

เพลิงชนิดที่ต องใช ในท่ีท่ีคุณจะเดินทางไป สำหรับข อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีแนะนำ ให ดูในสวนต น

ของบทนี้

เมื่อโอนย ายทะเบียนรถของท านไปยัง ประเทศ รัฐ จังหวัด

หรือเขตอื่น ให ติดต อเจ าหน าที่เพื่อหาว ารถของท านใช ได 

กับข อกำหนดของท องถิ่น ในบางกรณี หากรถยนต ไม อยู ใน

ข อกำหนดของท องถิ่น อาจจำเป นต องดัดแปลงเพื่อให เป น

ไปตามกฏหมายและข อกำหนดในท องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้

รถยนตอาจไมสามารถดัดแปลงเพื่อใชในบางพื้นที่ได

กฏหมายและข อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการปล อยไอ

เสียรถยนต  และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต างกันใน

แต ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขต ดังนั้น ค าจำเพาะของ

รถยนตอาจแตกตางกัน

เมื่อตองนำรถไปใช ในต างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ
เขต ผู ใช ต องรับผิดชอบต อการดัดแปลง การขนส ง
การจดทะเบียน และค าใช จ ายอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
นิสสันจะไม รับผิดชอบความไม สะดวกใด ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้น

GUID-BC53638D-0649-4C5C-9189-54789373E894

STI0733

แผนปายประจำรถ
GUID-1A37B794-7A07-4246-B1EA-8AA601B76515

แผนปายจะติดไวดังรูป Ⓐ

หมายเลขประจำรถ (หมายเลขแชสซี)
GUID-776BD794-27BE-4F2F-BC4A-77358E966975

หมายเลขจะประทับไวดังรูป Ⓑ

แผนปายแสดงหมายเลขประจำรถ (VIN)

(ถามีติดตั้ง)
GUID-507AC254-14E9-498C-A8A2-D7A6C25A32CF

STI0457

แผนปายจะติดไวดังรูป

หมายเลขเครื่องยนต
GUID-56A25893-4CB7-4641-9F7F-E93A141C8C1B

STI0734

เครื่องยนต HR12DE

หมายเลขเครื่องยนตติดไวบนเครื่องยนตตามภาพที่แสดง

ปายรับรอง (ถามีติดตั้ง)
GUID-D4097332-A4A8-48E3-A842-A9E5687B110F

STI0441

เมื่อขับรถเดินทางไกลไปตางประเทศ
หรือจดทะเบียนที่ตางประเทศ หมายเลขประจำรถยนต

Condition:
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แผนปายคาความดันลมยาง
GUID-70868081-D4CC-4937-88B0-384B959B6CD9

STI0494

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู บนแผ นปายกำหนด

คาแรงดันลมยางที่ติดอยูที่เสาเกงกลางดานคนขับ

แผนปายคาจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ

(ถามีติดตั้ง)
GUID-7BC89934-DB14-4098-B54A-C05665B3CB24

STI0739

GUID-9A15291D-0792-451C-B6D3-8E9C61E398B6

เกรดคุณภาพ: ยางทุกเส นของรถยนต นั่งส วนบุคคลจะต อง
เปนไปตามข อกำหนดในท องถิ่น หากมีเพิ่มเติมจากที่ระบุ

ไวในเกรดนี้

เกรดคุณภาพยางจะระบุไว ที่แก มยางระหว างไหล ยาง และ

สวนที่กวางที่สุดของยาง ตัวอยางเชน:

Treadwear 200 Traction AA Temperature A

TREADWEAR
GUID-FA8F8C84-FDCF-46B8-A30A-7BCB7481E195

เกรดการสึกหรอของดอกยาง (Treadwear) จะ เป น

อัตราส วนการเปรียบเทียบตามอัตราการสึกหรอของยางเมื่อ

ทดสอบในสภาวะที่กำหนดตามเส นทางทดสอบที่รัฐบาล

กำหนดไว  เชน ยางที่ มี เกรด 150 เมื่อ ใช บนเส นทาง

ทดสอบจะสึกหรอน อยกว ายางที่มีเกรด 100 หนึ่งเท าครึ่ง

(1 1/2) ประสิทธิภาพการใช งานของยางจะขึ้นอยู กับสภาพ

การใช งานจริง ซึ่งอาจไม เป นไปตามมาตรฐาน เนื่องจาก

นิสัยการขับขี่ การให บริการยาง ความแตกต างของสภาพ

ถนน และภูมิอากาศ

TRACTION AA, A, B และ C
GUID-2ABC335D-396A-470F-9485-06B1A6D4A230

เกรดของการไม เสียการทรงตัวขณะเบรก (Traction) เรียง
จากค าสูงสุดไปต่ำสุดคือ AA, A, B, และ C ค าเหลานี้

แสดงถึงความสามารถในการหยุดบนถนนลื่น วัดจากสภาวะ

ท่ีกำหนดบนพื้นผิวทดสอบที่ รัฐบาลกำหนดไว  คือ ยาง

มะตอย และคอนกรีต ยางที่มีเกรด C อาจเสียการทรงตัว

ขณะเบรกไดงาย

คำเตือน:

เกรดของการไม เสียการทรงตัวขณะเบรกที่ให กับยาง

น้ีใช การทดสอบเบรกจากการวิ่งตรงไปข างหน า และ

จะไม รวมการเร ง การเข าโค ง การเหินน้ำ หรือลักษณะ

การไมเสียการทรงตัวสูงสุด

TEMPERATURE A, B และ C
GUID-835ACB7A-FEF0-45B0-AE18-BBFFFE2405A8

เกรดของอุณหภูมิ (Temperature) คือ A (สูงสุด), B, และ
C แสดงถึงความต านทานของยางต อการเกิดความร อน

และความสามารถในการระบายความร อน เมื่อทดสอบใน

สภาพที่กำหนดดวยลอทดสอบของหองปฏิบัติการ หากยาง

ได รับความร อนสูงต อเนื่องเป นเวลานาน จะทำให วัสดุของ

ยางเสื่อมคุณภาพ อายุการใช งานน อยลง อีกทั้งอุณหภูมิที่

สูงเกินไปอาจทำให ยางเสียหายได ในทันที เกรด C แสดง

ถึงระดับประสิทธิภาพข้ันต่ำของยางของรถยนต นั่งส วน

บุคคลตามขอบังคับในพื้นที่ เกรด B และ A แสดงถึง

ประสิทธิภาพที่สูงกว าข อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายจาก

การทดสอบในหองปฏิบัติการ

คำเตือน:

เกรดของอุณหภูมิน้ีใช ได เมื่อยางอยู ในสภาพที่มีแรง

ดันลมยางพอดี และไม บรรทุกน้ำหนักมากเกินกำหนด

การใช ความเร็วสูงเกินไป แรงดันลมยางไม เพียงพอ

หรือการบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป อย างใดอย างหนึ่ง

หรือท้ังหมดอาจทำให ความร อนสะสม และทำให ยาง

เสียหายไดในทันที

ขอมูลทางเทคนิค 9-7

เกรดบอกคุณภาพยาง (ถามีติดตั้ง)

Condition:
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9-8 ขอมูลทางเทคนิค

GUID-038CD017-25ED-4B38-9D89-25D0B65EB66E

สำหรับประเทศไทย
GUID-1AAB97B5-B116-4FB9-AB2D-BABB003C387B

อุปกรณ โทรคมนาคมดังกล าวนี้ถูกต องตามกฏข อบังคับของ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (NTC)

. ระบบกุญแจรีโมท (ถามีติดตั้ง)

. ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถามีติดตั้ง)

. ระบบปองกันการขโมยของนิสสัน (NATS) (ถ ามีติด

ตั้ง)

หมายเลขยืนยันวิทยุและขอมูล

Condition:



(201,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

10 ดัชนี

ก

กรองอากาศ ...................................................... 8-13
กระจก

กระจก ......................................................... 3-21
กระจกแตงหนา ............................................. 3-24
กระจกมองขาง .............................................. 3-22
กระจกมองหลัง ............................................. 3-21

กระจกแตงหนา .................................................. 3-24
กระจกมองขาง ................................................... 3-22
กระจกมองหลัง .................................................. 3-21
กระจกหนาตาง .................................................. 2-27

กระจกหนาตางแบบปรับดวยตัวเอง .................... 2-27
กระจกหนาตางไฟฟา ...................................... 2-27
การทำความสะอาด ................................... 7-2, 7-4

กลองเก็บของ .................................................... 2-30
กลองเก็บของดานบน .......................................... 2-30
กอนสตารทเครื่องยนต ........................................... 5-2
กาซไอเสีย (คารบอนมอนนอกไซด) ......................... 5-2
การเก็บยางที่แบน และเครื่องมือ .............................. 6-6
การขจัดจุดคราบสกปรก ......................................... 7-2
การขับขี่

การขับขี่ดวย CVT (ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร
แบบตอเนื่อง) ................................................. 5-4
การขับขี่ดวยเกียรธรรมดา (MT) ........................ 5-13
การขับขี่ดวยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร
แบบตอเนื่อง (CVT) ....................................... 5-10
การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น ............................. 5-19
การขับขี่บนสภาพถนนที่เปยกน้ำ ......................... 5-4
การดูแลรักษารถยนตในขณะขับขี่ ........................ 5-4
ขอควรระวังเมื่อสตารทเครื่องยนตและขับขี่ ............ 5-2

การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น .................................. 5-19
การขับขี่รถยนต .................................................. 5-10
การเข็นสตารท ..................................................... 6-8
การควบคุม

การควบคุมเครื่องเสียงจากปุมบนพวงมาลัย ......... 4-27
การเคลือบเงา ...................................................... 7-2
การจอด

เบรกจอด ..................................................... 3-24
การจอดรถ .......................................................... 6-2

การใชงานฟงกชันกุญแจรีโมท ............................... 3-16
การใชงานระบบกุญแจรีโมท .................................... 3-8
การใชงานระบบกุญแจอัจฉริยะ .............................. 3-11
การซอมบำรุงระบบปรับอากาศ ................................. 4-7
การดูแลรักษารถยนตในขณะขับขี่ ............................. 5-4
การดูแลรักษาสภาพรถ

การดูแลรักษาสภาพภายนอกรถ .......................... 7-2
การดูแลรักษาสภาพภายในรถ ............................. 7-3

การตรวจสอบ
การตรวจสอบเบรกจอด ................................... 8-10
การตรวจสอบแปนเบรก ................................... 8-10
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ........................... 8-7
การตรวจสอบระดับน้ำหลอเย็นเครื่องยนต .............. 8-6
การตรวจสอบหลอดไฟ ................................... 2-10

การติดตั้งยางอะไหล ............................................. 6-5
การเตรียมอุปกรณ ................................................. 6-2
การเตือน

ไฟเตือนและเสียงเตือน ................................... 3-13
การทำความสะอาดใตตัวถังรถยนต ........................... 7-2
การทำความสะอาดพรมปูพื้น ................................... 7-4
การทำความสะอาดภายนอก
และภายในรถยนต ......................................... 7-2, 7-3
การทำงาน

ไฟแสดงการทำงานตางๆ (ด็อทเมตริกซ) ............ 2-15
การบล็อกลอ ....................................................... 6-3
การบำรุงรักษา

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ................................ 1-9
การบำรุงรักษาทั่วไป ........................................ 8-2
ขอกำหนดในการบำรุงรักษา ............................... 8-2
ขอควรระวังในการบำรุงรักษา .............................. 8-4
คำอธิบายของสิ่งที่ตองบำรุงรักษาทั่วไป ............... 8-2
ตารางการบำรุงรักษา ........................................ 8-2
แบตเตอรี่ .............................................. 8-4, 8-15
ไฟแสดงการบำรุงรักษา (แบบจุด) ..................... 2-18

การบำรุงรักษาทั่วไป ............................................. 8-2
การปรับตั้งเวลา .................................................. 2-29
การปลดล็อกเกียร

เกียร ........................................................... 5-12
การปองกันสนิม .................................................... 7-5
การปดฝากระโปรงหนา ........................................ 3-19

การเปลี่ยน
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ......... 8-7
การเปลี่ยนน้ำหลอเย็นเครื่องยนต ........................ 8-7
การเปลี่ยนลอและยาง ..................................... 8-28

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
กุญแจอัจฉริยะ .............................................. 8-17

การเปลี่ยนหลอดไฟ ..................................... 8-2, 8-20
การเปดฝากระโปรงหนา ....................................... 3-19
การเปดฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ...................... 3-20
การพวงสตารท .................................................... 6-6
การรันอินรถยนตใหม ............................................. 5-2
การลากจูง
ขอควรระวังสำหรับการลากจูงรถ ............................. 6-9
การลากจูงรถยนต ............................................ 6-9
การลากจูงที่นิสสันแนะนำ .................................. 6-9
การลากรถพวง .............................................. 5-16

การลากรถพวง ................................................... 5-16
การลาง .............................................................. 7-2
การเลื่อนเกียร

CVT (ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร
แบบตอเนื่อง) ................................................. 5-4

การสตารท
การเข็นสตารท ................................................ 6-8
การพวงสตารท ............................................... 6-6
ขอควรระวังเมื่อสตารทเครื่องยนตและขับขี่ ............ 5-2

การสตารทเครื่องยนต
กอนสตารทเครื่องยนต ...................................... 5-2

กุญแจ ................................................................ 3-2
ตำแหนงสวิตชกุญแจ ........................................ 5-7
การใชงานฟงกชันกุญแจรีโมท .......................... 3-16
การใชงานระบบกุญแจรีโมท ...................... 3-8, 3-11
การล็อกดวยกุญแจ .......................................... 3-5
กุญแจ ........................................................... 3-2
กุญแจธรรมดา ................................................. 3-4
กุญแจระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS*) .............. 3-3
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ .................................. 8-17
ปุมกดสวิตชกุญแจ (รุนที่มีกุญแจอัจฉริยะ) ............. 5-6
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ......................... 5-8
ระบบกุญแจอัจฉริยะ .................................. 3-9, 5-6
ระบบเปดประตูโดยใชกุญแจรีโมท ....................... 3-7

Condition:



(202,1)

[ Edit: 2013/ 3/ 13 Model: K13-TH ]

10-2

สวิตชกุญแจ (รุนที่ไมมีกุญแจอัจฉริยะ) ................. 5-4
กุญแจธรรมดา ...................................................... 3-4
กุญแจระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS*) ................... 3-3
กุญแจอัจฉริยะ ..................................................... 3-3
เกจวัด ................................................................ 2-3

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 2-7
มาตรวัดความเร็ว ............................................. 2-5
มาตรวัดรอบเครื่องยนต ..................................... 2-7
มาตรวัดระยะทางรวม ........................................ 2-5

เกรดบอกคุณภาพยาง ............................................ 9-7
เกียร

การขับขี่ดวย CVT (ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร
แบบตอเนื่อง) ................................................. 5-4
การขับขี่ดวยเกียรธรรมดา (MT) ........................ 5-13
การขับขี่ดวยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร
แบบตอเนื่อง (CVT) ....................................... 5-10
การปลดล็อกคันเกียร ...................................... 5-12
เกียรธรรมดา (MT) ........................................... 5-5
น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบตอเนื่อง
(CVT) ......................................................... 8-12

เกียรธรรมดา ........................................................ 5-5

ข

ขนาด ................................................................. 9-5
ขอกำหนดทางดานกฏหมายสำหรับการปรับไฟหนา ....... 8-
26
ขอควรระวัง

การใชเข็มขัดนิรภัย .......................................... 1-5
การทำงานของระบบเครื่องเสียง .......................... 4-8
การบำรุงรักษา ................................................ 8-4
ขอควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม
(SRS) ......................................................... 1-15
ขอควรระวังในการควบคุมเบรก ......................... 5-17
ขอควรระวังในการใชเบาะนั่งสำหรับเด็ก .............. 1-10
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย ............................ 4-2
ขอควรระวังเมื่อสตารทเครื่องยนตและขับขี่ ............ 5-2
ขอควรระวังสำหรับการใชงานปุมกดสวิตช กุญแจ ...... 5-
6
ขอควรระวังสำหรับการลากจูงรถ ......................... 6-9

ขอควรระวังในการควบคุมเบรก .............................. 5-17
ขอควรระวังในการใชระบบเครื่องเสียง ....................... 4-8

ขอควรระวังสำหรับการใชงานปุมกดสวิตช กุญแจ .......... 5-6
ของเหลว

น้ำมันคลัตช ................................................. 8-12
น้ำมันเครื่อง .................................................... 8-7
น้ำมันเบรก ................................................... 8-11
น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบตอเนื่อง
(CVT) ......................................................... 8-12
น้ำยาลางกระจก .............................................. 8-4
น้ำหลอเย็นเครื่องยนต ...................................... 8-6

ขั้นตอนการซอมและการเปลี่ยน .............................. 1-19
เข็มขัดนิรภัย ........................................................ 1-8

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ................................ 1-9
ขอควรระวังในการใชเข็มขัดนิรภัย ........................ 1-5
เข็มขัดนิรภัย ................................................... 7-4
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก .................................. 1-6
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย ................. 1-7
ผูไดรับบาดเจ็บ ............................................... 1-7
หญิงมีครรภ .................................................... 1-7

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด .................................... 1-8

ค

ความปลอดภัย
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย ............................ 4-2
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก .................................. 1-6
ล็อกปองกันเด็กเปดประตูหลัง ............................ 3-7

ความปลอดภัยของรถยนต .................................... 5-19
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ....................................... 1-6
ความรอนสูงผิดปกติ, ถารถของคุณมีความรอนสูงผิด
ปกติ .................................................................. 6-8
คันเกียร

การปลดล็อกเกียร .......................................... 5-12
คาความหนืด SAE ที่แนะนำ .................................... 9-3
คำเตือนสำหรับการเข็นสตารท ............................... 2-15
คำอธิบายของสิ่งที่ตองบำรุงรักษาทั่วไป .................... 8-2
เครื่องปรับอากาศ

น้ำยาแอรและน้ำมันหลอลื่นระบบเครืองปรับอากาศ ......
9-3
ปายคาจำเพาะเครื่องปรับอากาศ ......................... 9-7

เครื่องปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได ...................... 4-4
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ................................ 5-3
เครื่องยนต

กอนสตารทเครื่องยนต ...................................... 5-2
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ........................... 8-7
การตรวจสอบระดับน้ำหลอเย็นเครื่องยนต .............. 8-6
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ......... 8-7
การเปลี่ยนน้ำหลอเย็นเครื่องยนต ........................ 8-7
คาจำเพาะเครื่องยนต ........................................ 9-4
จุดที่ตรวจสอบในหองเครื่องยนต ......................... 8-5
ถารถของคุณมีความรอนสูงผิดปกติ ...................... 6-8
น้ำมันเครื่อง .................................................... 8-7
ไฟเตือนอุณหภูมิสูง ........................................ 2-11
ไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ........................ 2-18
ระบบหลอเย็นเครื่องยนต ................................... 8-6
ระยะรันอิน ...................................................... 5-2
สัญลักษณแสดงการสตารทเครื่องยนต ............... 2-15
หมายเลขเครื่องยนต ........................................ 9-6
หัวเทียน ...................................................... 8-10

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย ...................... 1-7

ช

ชวงสตารทขณะเครื่องเย็น ...................................... 5-4
ชองเก็บของ ...................................................... 2-30
ชองลม ............................................................... 4-2
ชองลมกลาง ....................................................... 4-2
ชองแอรดานขาง .................................................. 4-2
ชิ้นสวนที่เปนโครเมียม ........................................... 7-3

ต

ตัวตัดวงจร สายฟวส ............................................ 8-18
ตัวแปลงเครื่องฟอกไอเสีย เครื่องฟอกไอเสียแบบสาม
ทาง ................................................................... 5-3
ตัวแสดงเซ็นเซอรจอดรถ ...................................... 5-15
ตารางการบำรุงรักษา ............................................. 8-2
ตำแหนงกุญแจ .................................................... 5-5
ตำแหนงสวิตชกุญแจ ............................................. 5-7
เตือน

ไฟเตือน ...................................................... 2-10
เตือนคันเกียรที่ตำแหนง “P” .................................. 2-15
เตือนไมมีกุญแจ ................................................. 2-15
แตร ................................................................. 2-27
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ท

ที่ปดน้ำฝน
ใบปดน้ำฝน .................................................. 8-13
ใบปดน้ำฝนกระจกหลัง ................................... 8-14
สวิตชที่ปดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำลางกระจก .............. 2-25
สวิตชที่ปดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำลางกระจกบังลม ...... 2-25
สวิตชที่ปดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำลางกระจกหลัง ........ 2-25

ที่วางแกวน้ำ ...................................................... 2-31
ที่ใสการด ......................................................... 2-31
โทรศัพท

โทรศัพทในรถยนตหรือวิทยุ CB ........................ 4-28
โทรศัพทในรถยนตหรือวิทยุ CB ............................. 4-28

น

นาฬิกา ............................................................. 2-29
น้ำมัน

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ........................... 8-7
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ......... 8-7
น้ำมันเครื่อง .................................................... 8-7
ไฟแสดงการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ................. 2-19
ไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ........................ 2-18

น้ำมันคลัตช ...................................................... 8-12
น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหลอลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ ............................................................... 9-2
น้ำมันเชื้อเพลิง

การแนะนำน้ำมันเชื้อเพลิง .................................. 9-3
การเปดฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................. 3-20
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 2-7
คาออกเทนน้ำมันเชื้อเพลิง ................................. 9-3
น้ำมันหลอลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ .............. 9-2
ฝาถังชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ............................ 3-21
ฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ........................... 3-20

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร แบบตอเนื่อง
(CVT) .............................................................. 8-12
น้ำยา

น้ำยาลางกระจก ............................................ 8-14
น้ำยาลางกระจก .......................................... 8-4, 8-14

น้ำหลอเย็น
การตรวจสอบระดับน้ำหลอเย็นเครื่องยนต .............. 8-6
การเปลี่ยนน้ำหลอเย็นเครื่องยนต ........................ 8-7
ไฟเตือนอุณหภูมิสูง ........................................ 2-11

แนวทางการแกไขปญหา ...................................... 3-14
ในสถานการณฉุกเฉิน ............................................ 3-5

บ

เบรก ................................................................ 8-10
การตรวจสอบเบรกจอด ................................... 8-10
การตรวจสอบแปนเบรก ................................... 8-10
ขอควรระวังในการควบคุมเบรก ......................... 5-17
น้ำมันเบรก ................................................... 8-11
เบรก ........................................................... 8-10
เบรกจอด ..................................................... 3-24
ระบบเบรก .................................................... 5-17
หมอลมเบรก ................................................. 8-11

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย
และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ......................... 0-2
เบาะนั่ง

ขอควรระวังในการใชเข็มขัดนิรภัย ........................ 1-5
เข็มขัดนิรภัย ............................................ 1-5, 7-4
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ............................... 1-8
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย ................. 1-7
เบาะนั่ง ......................................................... 1-2
เบาะนั่งดานหนา .............................................. 1-2
เบาะนั่งดานหลัง .............................................. 1-3

เบาะนั่งดานหนา ................................................... 1-2
เบาะนั่งดานหลัง ................................................... 1-3
เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-10
แบตเตอรี่ ................................................... 8-4, 8-15

การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ ..................... 8-16, 8-17
กุญแจอัจฉริยะ .............................................. 8-17
แบตเตอรี่รถยนต ........................................... 8-15
แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล ................................ 8-16
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ......................... 5-8
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ ............................... 2-32

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ....................................... 8-17
แบตเตอรี่รถยนต ................................................ 8-15
แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล ..................................... 8-16
ใบปดน้ำฝนกระจกหลัง ........................................ 8-14

ป

ประตูทาย ......................................................... 3-20
ประเภทของยาง ................................................. 8-27
ปลดล็อกฝากระโปรงหนา ..................................... 3-19
ปาย

ปายคาจำเพาะเครื่องปรับอากาศ ......................... 9-7
หมายเลขเครื่องยนต ........................................ 9-6
หมายเลขประจำรถ(VIN) ................................... 9-6

ปายรับรอง .......................................................... 9-6
ปุมกดสวิตชกุญแจ (รุนที่มีกุญแจอัจฉริยะ) .................. 5-6

ผ

ผูไดรับบาดเจ็บ .................................................... 1-7
แผงปด ฝาปดหองบรรทุก ..................................... 2-31
แผงหนาปด ......................................................... 2-2
แผนบังแดด ...................................................... 2-32

ฝ

ฝาถังชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................................. 3-21
ฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 3-20
ฝาปดหองบรรทุก ............................................... 2-31

พ

พวงมาลัย
พวงมาลัย .................................................... 3-21

ฟ

ไฟแสดงปลดล็อกพวงมาลัยทำงานผิดปกติ ......... 2-15
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร .................................. 5-16
ล็อกพวงมาลัย ......................................... 5-5, 5-7
สวิตชบนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง ....... 4-27

ฟวส ................................................................ 8-18
ไฟ

ควบคุมการปรับระดับไฟหนา ............................ 2-23
ไฟตัดหมอกหนา ........................................... 2-24

10-3
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10-4

ไฟเตือน ...................................................... 2-10
ไฟเพดาน .................................................... 2-32
ไฟแสดง ...................................................... 2-12
ไฟอานแผนที่ดานหนา .................................... 2-32
สวิตชไฟตัดหมอก ......................................... 2-24
สวิตชไฟหนา ................................................ 2-22
สวิตชไฟหนาและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-22

ไฟตัดหมอกหนา ................................................ 2-24
ไฟเตือน

ไฟ ............................................................. 2-10
ไฟเตือน/ไฟแสดงและเสียงเตือน ........................ 2-9
ระบบเบรก .................................................... 2-10

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ........................................... 2-12
ไฟเตือนประตูเปด ............................................... 2-11
ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร ................................... 2-11
ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) ................. 2-10
ไฟเตือนและสัญญาณเตือนภัย (หนาจอแสดงขอมูล
รถยนต) ............................................................ 2-16
ไฟเตือนอุณหภูมิสูง ............................................. 2-11
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด .............................. 5-8
ไฟเพดาน ......................................................... 2-32
ไฟฟา

ระบบพวงมาลัยพาวเวอร .................................. 5-16
กระจกหนาตางไฟฟา ...................................... 2-27
การล็อกดวยสวิตชล็อกประตูไฟฟา ...................... 3-6
ชองจายไฟ .................................................. 2-29

ไฟสองสวาง
ตำแหนงไฟ .................................................. 8-22
การเปลี่ยน ............................................ 8-2, 8-20
การเปลี่ยนหลอดไฟ ................................ 8-2, 8-20
ไฟหนา ....................................................... 8-20
ไฟสองสวางภายนอก ..................................... 8-21
ไฟสองสวางภายใน ............................... 2-32, 8-21

ไฟสองสวางภายนอก .......................................... 8-21
ไฟสองสวางภายใน .................................... 2-32, 8-21
ไฟแสดงตำแหนงเกียรอัตโนมัติ/ไฟแสดงตำแหนงระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียรแบบตอเนื่อง ......................... 2-8
ไฟแสดง ........................................................... 2-12
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต (MIL) ...... 2-13
ไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ..................... 2-16
ไฟหนา

ควบคุมการปรับระดับไฟหนา ............................ 2-23

การเปลี่ยนหลอดไฟ ....................................... 8-20
สวิตชไฟหนา ................................................ 2-22
สวิตชไฟหนาและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-22

ไฟอานแผนที่ดานหนา ......................................... 2-32

ม

มาตรวัดความเร็ว .................................................. 2-5
มาตรวัดรอบเครื่องยนต .......................................... 2-7
มาตรวัดระยะทางเปนเที่ยว .................................... 2-20
มาตรวัดระยะทางรวม ............................................. 2-5
มาตรวัดและเกจวัด ................................................ 2-3
เมื่อขับรถเดินทางไกลไปตางประเทศ
หรือจดทะเบียนที่ตางประเทศ .................................. 9-6

ย

ยาง
การเก็บยางที่แบน และเครื่องมือ ......................... 6-6
การติดตั้งยางอะไหล ........................................ 6-5
การเตรียมอุปกรณ ............................................ 6-2
การเปลี่ยนลอและยาง ..................................... 8-28
การสลับยาง .......................................... 8-3, 8-28
เกรดบอกคุณภาพยาง ....................................... 9-7
โซพันลอ ..................................................... 8-27
ประเภทของยาง ............................................ 8-27
แผนปายแรงดันลมยาง ...................................... 9-7
ไฟแสดงการเปลี่ยนยาง .................................. 2-19
ยางแบน ........................................................ 6-2
ยางสึกหรอและเสียหาย .................................. 8-28
ยางอะไหล ................................................... 8-29
แรงดันลมยาง ............................................... 8-27
ลอและยาง ............................................ 8-27, 9-5
อายุยาง ....................................................... 8-28

ยางแบน ............................................................. 6-2
ยางอะไหล ........................................................ 8-29

ร

รถยนต
ขนาด ............................................................ 9-5

หมายเลขประจำรถ (VIN) .................................. 9-6
กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ ............... 3-6

ระบบกันขโมย .................................................... 3-17
ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS) ........................... 3-18
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ....................................... 3-9, 5-6

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................ 2-11
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................ 1-15
ระบบเครื่องเสียง .................................................. 4-8

การควบคุมเครื่องเสียงจากปุมบนพวงมาลัย ......... 4-27
ระบบชวยเบรก ................................................... 5-18
ระบบซูเปอรล็อก .................................................. 3-5
ระบบโซนาร (เซ็นเซอรจอดรถ) ............................. 5-15
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .............................. 1-18
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยดานหนา ................... 1-19
ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) ............................ 5-18
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ .................................... 2-23
ระบบปรับอากาศ .................................................. 4-3

หนาจอ ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง .............. 4-1
ระบบปรับอากาศ ............................................. 4-3
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ .................................. 4-6
ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา ............................. 4-4
การซอมบำรุงระบบปรับอากาศ ............................ 4-7

ระบบเปดประตูโดยใชกุญแจรีโมท ............................ 3-7
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร ....................................... 5-16
ระบบไฟสองสวางเวลากลางวัน .............................. 2-23
ระยะรันอิน ........................................................... 5-2
รุนที่มีจอแสดงมาตรวัด ........................................ 2-29

ล

ล็อก ล็อกประตูทาย ............................................ 3-20
ล็อก

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) ....................... 5-18
ล็อกประตู ...................................................... 3-5
ล็อกปองกันเด็กเปดประตูหลัง ............................ 3-7
ล็อกพวงมาลัย ......................................... 5-5, 5-7
กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ ............... 3-6
การล็อกดวยปุมล็อกประตูดานใน ......................... 3-6
การล็อกดวยกุญแจ .......................................... 3-5
การล็อกดวยสวิตชล็อกประตูไฟฟา ...................... 3-6

ล็อกประตู ........................................................... 3-5
ล็อกปองกันเด็กเปดประตูหลัง ................................. 3-7
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ลอและยาง การดูแลรักษาลอ .................................. 7-3
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11 บทสงทาย
GUID-BABB18F1-74AB-4D16-BF40-1D693075D6D2

น้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ
GUID-52C91F1F-6FD8-4A0B-BCD1-A4584CB5A0B3

เครื่องยนตเบนซิน (รุนที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ

สามทาง)
GUID-3871D081-1FCE-45E8-8705-DB9AF5F31B99

ขอควรระวัง:

หามใช  น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะกั่ว การ ใช  น้ำมัน

เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต อเครื่องฟอก

ไอเสียแบบสามทาง

ยกเว นยุโรป ประเทศยูเครน ศรีลังกา และไทย: ใช น้ำมัน

เบนซินธรรมดาไร สารตะกั่วที่มีค าออกเทนอย างน อย 91

(RON)

สำหรับยุโรป ประเทศยูเครน และศรีลังกา: ใช น้ำมันเบนซิน
พิเศษไรสารตะกั่วที่มีคาออกเทนอย างนอย 95 (RON)

ถ าไม ใชน้ำมันเบนซินพิเศษไร สารตะกั่ว อาจใช  น้ำมัน

เบนซินธรรมดาไร สารตะกั่วที่มีค าออกเทนอย างน อย 91
(RON) ได โดยประสิทธิภาพลดลงเล็กนอย อย างไรก็ตาม

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของรถและความสามารถในการขับ

ที่ดีที่สุด แนะนำใหใชน้ำมันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่ว

สำหรับประเทศไทย: ใช น้ำมันเบนซินธรรมดาไร สารตะกั่ว

หรือแก สโซฮอล  (ใช ไดถึง E20*) ท่ีมีค าออกเทนอย าง

นอย 91 (RON)

*: แกสโซฮอล  คือ น้ำมัน เบนซิน ท่ีผสมแอลกอฮอล 

ตัวอย างเช น “E20” คือ น้ำมันที่ผสมเอทานอล 20% และ

น้ำมันเบนซินไรสารตะกั่ว 80%

เครื่องยนตดีเซล*
GUID-EAE0C872-1467-4249-A889-C897C1BB507E

ใชน้ำมันดีเซลที่มีคาซีเทนอยางน อย 50

* ถ าสามารถใช น้ำมันดีเซลได  2 ประเภท ให ใช น้ำมัน
เชื้อเพลิงสำหรับฤดูร อนหรือฤดูหนาวตามสภาพ
อุณหภูมิตอไปนี้

. สูงกวา -78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับฤดูรอน

. ต่ำกวา -78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับฤดูหนาว

ขอควรระวัง:

. หามใช น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันเชื้อ

เพลิงประเภทอื่นๆ ในเครื่องยนต ดีเซล การใช 

หรือเติมน้ำมันเหล านั้นลงในน้ำมันดีเซล สามารถ

เปนสาเหตุทำใหเครื่องยนตเสียหายได

. หามใช น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับฤดูรอนที่อุณหภูมิ

ต่ำกว า -78C (208F) เพราะอุณหภูมิที่ต่ำจะทำให 
เกิดไขในน้ำมันเชื้อเพลิง ส งผลทำให เครื่องยนต 

ทำงานไมราบรื่น

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
GUID-37D4C2C2-5C70-42E6-8B4B-4B3A36768507

โปรดดูที่ “น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล อลื่นและปริมาณความ

จุที่แนะนำ” (P.9-2)

เครื่องยนตเบนซิน
GUID-D7ACEF30-0C96-4F04-9BD9-2382BB82FEBA

สำหรับยุโรป ประเทศยูเครน และแอฟริกาใต:

. น้ำมันเครื่องนิสสันแท

. API เกรด SL, SM หรือ SN

. ILSAC เกรด GF-3, GF-4 หรือ GF-5

. ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 หรือ C3

ยกเวนยุโรป ประเทศยูเครน และแอฟริกาใต:

. น้ำมันเครื่องนิสสันแท

. API เกรด SL, SM หรือ SN

. ILSAC เกรด GF-3, GF-4 หรือ GF-5

เครื่องยนตดีเซล
GUID-CFB3E0F3-7A7D-4EDF-A15B-5C41922DE9B4

. น้ำมันเครื่องนิสสันแท

. ACEA B1/B5

แรงดันลมยางขณะเย็น
GUID-352C9C99-FF9A-484B-82CF-AAC396929161

โปรดดูแผนปายที่ติดตรงเสาเกงดานคนขับ

ขอมูลปมน้ำมัน

Condition:
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GUID-A441EE5F-E33A-49A2-9B1A-EB5431A63E13

. ในกรณีฉุกเฉิน... (หนา 6-1)

(ยางแบน เครื่องยนต ไม ทำงาน ความร อนสูง การลาก

จูง)
. การสตารทเครื่องยนต... (หนา 5-1)
. วิธีการอานมาตรวัดและเกจวัด... (หนา 2-1)
. การซอมบำรุงและการดูแลรักษาด วยตนเอง... (หน า

8-1)
. ขอมูลทางเทคนิค... (หนา 9-1)

ดัชนีอางอิงอย างเร็ว
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