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T32A130827-5D7BE647-65D8-496C-8EE3-C047095E8C7C

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการใช้ และการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกวิธี เพ่ือให้รถของท่านอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ทนทานพร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน ดังนั้นก่อนการใช้งานรถยนต์ของท่าน กรุณาอ่านหนังสือคู่มือผู้ใช้รถให้ครบถ้วน

นอกจากน้ี ควรศึกษารายละเอียดในสมุดรับประกันและการบำรุง รักษาประกอบกัน เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับประกันสำหรับรถยนต์อย่างครบถ้วน

ผู้จำหน่ายนิสสัน (NISSAN Dealer) มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์นิสสันเป็นอย่างดี หากท่านต้องการนำรถเข้ารับบริการ หรือเมื่อมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับรถ ผู้จำหน่ายและศูนย์บริการนิสสัน
ยินดีที่จะให้บริการเสมอ

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย
T32A130827-43177320-DB4C-414E-979E-3880F123E9F3

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
T32A130827-F0682CE4-B884-4433-BD8A-47771628A26D

การปฏิบัติตามกฎการขับขี่ที่สำคัญต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่
และผู้โดยสารใช้รถได้ด้วยความปลอดภัย

. ห้ามขับรถขณะมึนเมาหรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาที่มี
ผลต่อระบบประสาท

. อย่า ใช้ ความเร็วที่ เกิน กว่ากฎหมายกำหนด

. ต้องคาด เข็มขัด นิรภัย เสมอ และ ใช้ เบาะนั่ง
สำหรับเด็กที่เหมาะสม เด็กที่อายุระหว่าง 9 - 12
ขวบ ควรนั่งที่เบาะนั่งด้านหลัง

. ต้องให้ข้อมูลการใช้รถอย่างปลอดภัยกับผู้ใช้รถ
ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

. ทบทวนข้อมูลการใช้รถอย่างปลอดภัยในสมุด
คู่มืออย่างสม่ำเสมอ

คำแนะนำในการอ่านคู่มือ
T32A130827-FCDF74CF-E97A-4F06-A19F-099B7A0C2096

คู่มือเล่มนี้จะมีข้อมูลครอบคลุมอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีติดตั้งใน
รถรุ่นนี้ ซ่ึงอาจพบว่ามีข้อมูลอุปกรณ์บางอย่างท่ีไม่มีการ
ติดตั้งในรถยนต์ของท่าน

ข้อมูลเฉพาะและภาพประกอบท้ังหมดในคู่มือนี้ ได้ถูก
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่พิมพ์ นิสสันขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ หรือการออกแบบ
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมล่วงหน้า

การปรับแต่งรถของท่าน
T32A130827-0A0B6A4E-B210-478D-BC6C-8E20CC8B66D7

รถยนต์คัน น้ี ไม่ ควรถูกปรับแต่ง เพราะอาจ ส่งผล ต่อ
สมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัยหรือความคงทน และ
อาจเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย นอกจากนั้น ปัญหาด้าน
สมรรถนะหรือความเสียหายอันเกิดจากการปรับแต่งรถ จะ
ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของนิสสัน

โปรดอ่าน — เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
T32A130827-C8F46367-1E3C-449F-8525-B35352990803

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนขับรถ เพื่อให้
มั่นใจว่าได้รับทราบข้อมูลโดยละเอียด และได้ทำความคุ้น
เคยกับการควบคุมและข้อกำหนดในการบำรุงรักษา ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สามารถใช้งานรถได้อย่างปลอดภัย

ในคู่มือนี้จะใช้สัญลักษณ์ ตามด้วยคำว่า คำเตือน
สัญลักษณ์นี้จะบ่งช้ีถึงการกระทำที่เป็นอันตราย และอาจ
ทำให้เสียชีวิตหรือได้ รับบาดเจ็บ ท่ีรุนแรง ดังนั้น เพื่อ
หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง ควรปฏิบัติตามข้อมูลและ
คำแนะนำอย่างเคร่งครัด

สัญลักษณ์ ตามด้วยคำว่า ข้อควรระวัง ท่ีใช้ใน
คู่มือเล่มนี้บ่งชี้ถึงการกระทำที่เป็นอันตราย ที่อาจส่งผลให้
ได้ รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางต่อบุคคลและสร้าง
ความเสียหายแก่รถยนต์ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความ
เส่ียง ให้ปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

SIC0697

ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์น้ี หมายความว่า “ห้ามทำสิ่งนี้”
หรือ “ห้ามให้สิ่งนี้เกิดขึ้น”

NOS1274

ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับสัญลักษณ์เหล่านี้ใน
ภาพประกอบ หมายความว่า ลูกศรชี้ไปทิศทางด้านหน้า
ของรถยนต์

NOS1275

ลูกศรในภาพประกอบที่คล้ายคลึงกับลูกศรเหล่านี้ แสดงถึง
การเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

NOS1276

คำนำ

Condition: 'Except for China'/
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ลูกศรในภาพประกอบที่คล้ายคลึงกับลูกศรเหล่านี้ หมายถึง
ให้สนใจรายการที่อยู่ในภาพประกอบ

ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0243X

“ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่ง
ท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่ด้านหน้า เน่ืองจากอาจ
ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้”

ให้แน่ใจว่าได้อ่าน “ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย”
(หน้า 1-31)

เครื่องหมายการค้า :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

NOS1617
Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการ
ค้าของ Bluetooth SIG, Inc.
และให้อำนาจในการใช้สิทธิบัตร
แก่บริษัท Visteon และ Robert
Bosch GmbH

การขับขี่บนถนนลาดยางและทางวิบาก
(รุ่น 4WD/AWD)

T32A130827-A92ECF76-8233-4402-BEA7-174ED86FCE6B

รถยนต์คันน้ีมีการควบคุมและการทรงตัวที่แตกต่างจาก
รถยนต์น่ังส่วนบุคคลทั่วไปเน่ืองจากมีจุดศูนย์ถ่วงสูงกว่า
เช่นเดียวกับรถยนต์อื่นที่มีคุณลักษณะเดียวกัน การใช้งาน
รถยนต์ผิดวิธีอาจทำให้เสียการควบคุมหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ได้

ให้ แน่ใจว่า ได้อ่าน “ข้อควร ระวัง ในการขับขี่ บนถนน
ลาดยางและทางวิบาก” (หน้า 5-6) ของคู่มือ เล่มนี้

*C 2018 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด

Condition: 'Except for China'/
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สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม 1

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลรักษาสภาพรถ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ข้อมูลทางเทคนิค

ดัชนี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตารางเนื้อหา
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0 สารบัญภาพประกอบ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 0-2
ด้านหน้าภายนอกรถ ................................................................. 0-3
ด้านหลังภายนอกรถ ................................................................. 0-4
ห้องโดยสาร ........................................................................... 0-5
ที่นั่งคนขับ .............................................................................. 0-6

แผงหน้าปัด ........................................................................... 0-8
มาตรวัดและเกจวัด .................................................................. 0-9
ห้องเครื่องยนต์ ..................................................................... 0-10

เครื่องยนต์รุ่น QR25DE .................................................... 0-10

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

T32A130827-10AA2C4F-D507-45FE-933C-FA9FCA7F70C1

WAA0049X

1. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก (สำหรับสายยึดด้านบน
ของเบาะนั่งสำหรับเด็ก)* (หน้า 1-16)

2. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและถุงลม
เสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ* (หน้า 1-27)

3. พนักพิงศีรษะ (หน้า 1-7)
4. เข็มขัดนิรภัย (หน้า 1-9)
5. เซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์วัดน้ำหนัก)

(รุ่น ท่ีมี ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง)*
(หน้า 1-33)

6. ไฟสถานะถุง ลม เสริมความปลอดภัย ด้านหน้า
ผู้โดยสาร*
— รุ่น ท่ี มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง
(หน้า 1-37)
— รุ่นที่ไม่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง
(หน้า 1-40)

7. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (หน้า 1-27)
8. เบาะนั่งแถวสาม* (หน้า 1-6)

9. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก (สำหรับสายยึดด้านบน
ของเบาะนั่งสำหรับเด็ก) (หน้า 1-16)

10. เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX (สำหรับเบาะนั่งแถว
สอง) (หน้า 1-15)

11. เบาะนั่งแถวสอง (หน้า 1-5)
— เบาะนั่งสำหรับเด็ก (หน้า 1-14)

12. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) (หน้า 1-46)

13. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง* (หน้า 1-27)
14. เบาะนั่งด้านหน้า (หน้า 1-2)

*: ถ้ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition: 'Except for China'/
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GUID-2B0478BD-CE7A-4192-A353-0A5B74F808CB

JVC1026X

1. ฝากระโปรงหน้า (หน้า 3-20)
2. ท่ีปัดน้ำฝนและที่ ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า

— การทำงานของสวิตช์ (หน้า 2-42)
— น้ำยาล้างกระจก (หน้า 8-16)

3. กล้องตัวหน้า* (หน้า 5-25 หน้า 5-28 หน้า 5-65)
4. ซันรูฟ* (หน้า 2-48)
5. กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (หน้า 2-46)
6. กล้องมองด้านหน้า* (หน้า 4-11)
7. ห่วงสำหรับลากดึง (หน้า 6-12)

8. ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า 2-36)
— ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS)* (หน้า 2-41)

9. ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)* (หน้า 5-76)
— ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ* (หน้า -)
— กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้องมอง
ภาพรอบทิศทาง* (หน้า 4-11)

10. ไฟตัดหมอก* (หน้า 2-42)
11. ยาง

— ยางและล้อ (หน้า 8-30 หน้า 9-5)
— ยางแบน (หน้า 6-2)

— แผ่น ป้าย ค่ า แรง ดัน ลม ยาง (หน้ า 9-7)
12. กระจกมองข้าง (หน้า 3-31)
13. กล้องมองด้านข้าง* (หน้า 4-11)
14. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (หน้า 2-41)
15. ประตู

— กุญแจ (หน้า 3-2)
— ล็อกประตู (หน้า 3-3)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน้า 3-7)
— ระบบกุญแจรีโมท* (หน้า 3-7)
— ระบบกันขโมย (หน้า 3-18)

*: ถ้ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด้านหน้าภายนอกรถ

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

GUID-F5774D15-A2CC-432D-B656-DFAE295F2684

WAA0059X

1. ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง (หน้า 2-45)
2. ท่ี ปัด น้ำ ฝน และ ฉีด น้ำ ล้าง กระจก บัง ลม หลัง

— การทำงานของสวิตช์ (หน้า 2-44)
— น้ำยาล้างกระจก (หน้า 8-16)

3. ไฟเบรกดวงที่สาม (หน้า 8-24)
4. กล้องกระจกมองหลังอัจฉริยะ* (หน้า 3-28)
5. เสาอากาศ (หน้า 4-66)
6. แร็คหลังคา* (หน้า 2-55)
7. ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)* (หน้า 5-76)

— ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ* (หน้า -)

— กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้องมอง
ภาพรอบทิศทาง* (หน้า 4-11)

8. กล้องมองหลัง* (หน้า 4-8)
9. ประตูท้าย (หน้า 3-21)

— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน้า 3-7)
— ระบบกุญแจรีโมท* (หน้า 3-7)

10. ชุดไฟท้าย (หน้า 8-23)
11. ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

— ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 3-25)

12. ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง (หน้า 3-6)

*: ถ้ามีติดตั้ง

ด้านหลังภายนอกรถ

Condition: 'Except for China'/



(9,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

T32A130827-640688FC-866B-4E18-8CE1-364B86D3233C

WAA0052X

1. ไฟที่ส่วนเก็บสัมภาระ* (หน้า 2-59)
2. ท่ีพักแขนด้านหลัง (เบาะนั่งแถวสอง) (หน้า 1-7)

— ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง (หน้า 2-51)
3. ที่แขวนเสื้อโค้ท (ด้านคนขับ)* (หน้า 2-55)
4. ไฟอ่านหนังสือด้านหลัง* (หน้า 2-58)
5. ไฟ ส่อง สว่าง ใน ห้อง โดยสาร * (หน้า 2-58)
6. แผ่นบังแดด (หน้า 2-56 หน้า 3-33)
7. สวิตช์ยกเลิกสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียง

และอัลตราโซนิค* (หน้า 3-18)

8. ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า (หน้า 2-58)
— ไมโครโฟน* (หน้า 4-67 หน้า 4-74 หน้า 4-81
หน้า 4-85 หน้า 4-88 หรือ NissanConnect***)

9. สวิตช์ซันรูฟ* (หน้า 2-48)
10. ที่เก็บแว่นกันแดด (หน้า 2-51)
11. กระจกมองหลัง (หน้า 3-27)
12. ส่วนเก็บสัมภาระ

— ช่องเก็บของ (หน้า 2-50)
— ขอเกี่ยวสัมภาระ (หน้า 2-53)
— ช่องจ่ายไฟ (หน้า 2-49)

— ยางอะไหล่ (หน้า 6-2)
— ไฟที่ส่วนเก็บสัมภาระ* (หน้า 2-59)

13. กล่องเก็บของคอนโซลกลาง (หน้า 2-51)
— ข้ัว ต่อชาร์จไฟอุปกรณ์ USB* (หน้า 2-50)

14. ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า (หน้า 2-51)
15. ที่พักแขนที่ประตู

— สวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (หน้า 2-46)
— สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า* (หน้า 3-5)
— สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้าง (ด้านคนขับ) (หน้า
3-31)

*: ถ้ามีติดตั้ง
***: โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งาน NissanConnect อีกเล่ม

หนึ่ง (ถ้ามีติดตั้ง)

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห้องโดยสาร

Condition: 'Except for China'/



(10,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

GUID-10473ED5-F428-4070-A4B6-3AE4A1D1CCC6

WAA0058X

1. สวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
* (หน้า 5-23)

2. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
— การควบคุมเคร่ืองเสียง* (หน้า 4-65 หรือระบบ
นำทาง** หรือ NissanConnect***)
— การควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-
18)
— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (ไม่มีระบบ
น ำ ท า ง ) * ( ห น้ า 4 - 6 7 ห น้ า 4 - 8 1 ห รื อ

NissanConnect***)
— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (มีระบบ
นำทาง)* (หน้า 4-85 หรือ NissanConnect***)
— สวิตช์ ระบบ จดจำ เสียง * (หน้า 4-88 หรือ
NissanConnect***)

3. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน้า 6-2)
4. สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจก (หน้า 2-

42)

5. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด (รุ่นที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)* (หน้า 5-7)

6. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)
— สวิตช์ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ* (หน้า
5-44)
— สวิตช์ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
อัจฉริยะ (ICC)* (หน้า 5-46)
— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (ไม่มีระบบ
น ำ ท า ง ) * ( ห น้ า 4 - 6 7 ห น้ า 4 - 8 1 ห รื อ
NissanConnect***)
— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (มีระบบ
นำทาง)* (หน้า 4-85 หรือ NissanConnect***)
— สวิตช์ ระบบ จดจำ เสียง * (หน้า 4-88 หรือ
NissanConnect***)

7. สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจก (หน้า 2-
42) หรือสวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า
2 -36 ) /ส วิตช์ ไฟ ตั ด หมอก * (ห น้ า 2 -42 )

8. สวิตช์หลักประตูท้ายไฟฟ้า* (หน้า 3-22)
9. สวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า* (หน้า 3-22)
10. สวิตช์ควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด (หน้า 2-

8)
11. สวิตช์ TRIP RESET (หน้า 2-6)
12. สวิตช์ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW)*

(หน้า 5-25) หรือสวิตช์ระบบแจ้งเตือนและควบคุม
รถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ* (หน้า 5-28)

13. สวิตช์ OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) หรือสวิตช์ OFF โปรแกรมควบคุม
ความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) (หน้า
5-20)

14. สวิตช์โหมดการขับเคลื่อน 4x4 อัจฉริยะ* (หน้า 5-
14)

ที่นั่งคนขับ

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

15. คันเกียร์
— เกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT)
(หน้า 5-10)

16. สวิตช์ระบบ Automatic brake hold* (หน้า 3-35)
17. เบรกจอด (แบบสวิตช์)* (หน้า 3-33)
18. พวงมาลัย (หน้า 3-27)

— แตร (หน้า 2-46)
19. เบรก จอด (แบบ แป้น เหยียบ) * (หน้า3- 33)
20. สวิตช์ ECO* (หน้า 5-72)
21. สวิตช์ควบคุมการปรับระดับไฟหน้า* (หน้า 2-38)
*: ถ้ามีติดตั้ง
**: โปรดดูท่ีคู่มือการใช้ระบบนำทางอีกเล่มหนึ่ง (ถ้ามี

ติดตั้ง)
***: โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งาน NissanConnect อีกเล่ม

หนึ่ง (ถ้ามีติดตั้ง)

สารบัญภาพประกอบ 0-7

Condition: 'Except for China'/



(12,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

GUID-6AB30B05-199D-4C45-BA41-DAF524C5659F

JVC1028X

1. ช่องลมข้าง (หน้า 4-20)
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝ่ังผู้โดยสาร

(หน้า 1-27)
3. ระบบเครื่องเสียง* (หน้า 4-29) หรือระบบนำทาง**

หรือ NissanConnect***
— หน้า จอ มอง ภาพ ด้าน หลัง * (หน้า 4-8)
— กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้องมอง
ภาพรอบทิศทาง* (หน้า 4-11)
— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (ไม่มีระบบ
น ำท า ง ) * ( ห น้ า 4 - 6 7 ห น้ า 4 - 8 1 ห รื อ

NissanConnect***)
— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (มีระบบ
นำทาง)* (หน้า 4-85 หรือ NissanConnect***)
— ร ะ บบ จด จ ำ เ สี ย ง * ( ห น้ า 4 - 8 8 ห รื อ
NissanConnect***)

4. ช่องลมกลาง (หน้า 4-20)
5. มาตรวัดและเกจวัด (หน้า 2-6)/นาฬิกา (หน้า 2-

36)

6. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าคนขับ (หน้า 1-
27)/แตร (หน้า 2-46)

7. กล่องเก็บของ (หน้า 2-50)
— กล่องฟิวส์ (หน้า 8-20)

8. การควบคุมฮีตเตอร์/ระบบปรับอากาศ (หน้า 4-21)
9. ช่องจ่ายไฟ* (หน้า 2-49) หรือแจ็กเสียบอุปกรณ์

เสริม* (หน้า 4-65) และช่องเสียบอุปกรณ์ USB*
(หน้า 4-64 หรือ NissanConnect***)

10. แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม* (หน้า 4-65) และช่อง
เ สี ย บ อ ุ ป ก ร ณ์ U S B * ( ห น้ า 4 - 6 4 ห รื อ
NissanConnect***) หรือช่องจ่ายไฟ* (หน้า 2-
49)

11. สวิตช์ไล่ฝ้า (หน้า 2-45)
12. คันปรับระดับพวงมาลัย (หน้า 3-27)
13. ที่ล็อกฝากระโปรงหน้า (หน้า 3-20)
14. คันปลดล็อกฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 3-

25)
15. ฝาครอบกล่องฟิวส์* (หน้า 8-20)
*: ถ้ามีติดตั้ง
**: โปรดดูท่ีคู่มือการใช้ระบบนำทางอีกเล่มหนึ่ง (ถ้ามี

ติดตั้ง)
***: โปรดดูที่คู่มือการใช้ NissanConnect อีกเล่มหนึ่ง

(ถ้ามีติดตั้ง)

แผงหน้าปัด

Condition: 'Except for China'/



(13,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

T32A130827-085CACB4-087F-44F7-8187-1F542FC0BFEF

JVC0581X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ (หน้า 2-7)
2. ไฟเตือน/ไฟแสดง (หน้า 2-10)
3. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-17)

— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว (หน้า 2-6)

4. มาตรวัดความเร็ว (หน้า 2-6)
5. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (หน้า 2-7)
6. เ กจ วั ด ร ะดั บ น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง (ห น้ า 2 - 8 )

สารบัญภาพประกอบ 0-9

มาตรวัดและเกจวัด

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

0-10 สารบัญภาพประกอบ

T32A130827-5B4D951A-E33B-40B3-B46A-59CAD646A8B4

เครื่องยนต์รุ่น QR25DE
T32A130827-690FA407-2649-46DA-9338-40A3EC16529D

JVC0580X

1. ถั ง พั ก น้ ำ ห ล่อ เ ย็น เครื่ อ งยนต์ (หน้ า 8 -7 )
2. กระปุกน้ำมันเบรก (หน้า 8-13)
3. ฝ า ปิ ด ช่ อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (ห น้ า 8 - 8 )
4. กรองอากาศ (หน้า 8-14)
5. แบตเตอรี่ (หน้า 8-17)
6. ถังน้ำฉีดล้างกระจก (หน้า 8-16)
7. สายพานเครื่องยนต์ (หน้า 8-11)

8. ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน้า 8-7)
9. ฝาปิดหม้อน้ำ (หน้า 8-6)

— รถยนต์มีความร้อนสูง (หน้า 6-10)
10. กล่องฟิวส์/สายฟิวส์ (หน้า 8-20)

ห้องเครื่องยนต์

Condition: 'Except for China'/



(15,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม

เบาะนั่ง .................................................................................. 1-2
เบาะนั่งด้านหน้า ................................................................. 1-2
เบาะนั่งแถวสอง .................................................................. 1-5
เบาะนั่งแถวสาม (ถ้ามีติดตั้ง) ................................................. 1-6
ที่พักแขน .......................................................................... 1-7

พนักพิงศีรษะ .......................................................................... 1-7
พนักพิงศีรษะแบบปรับได้ ...................................................... 1-7
พนักพิงศีรษะแบบปรับไม่ได้ .................................................. 1-7
การถอด ............................................................................ 1-8
การติดตั้ง .......................................................................... 1-8
การปรับ ............................................................................ 1-8

เข็มขัดนิรภัย ........................................................................... 1-9
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ........................................... 1-9
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................................... 1-11
หญิงมีครรภ์ ..................................................................... 1-12
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ................................................................. 1-12
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย .................................. 1-12

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ............................................... 1-12
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ................................................ 1-14

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-14
ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................... 1-14
เบาะนั่งสำหรับเด็กระบบ ISOFIX
(สำหรับเบาะนั่งแถวที่สอง) ............................................... 1-15
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับเบาะนั่งแถวที่สอง) .............. 1-16
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้ ISOFIX ......................... 1-17
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด ............................................................... 1-19

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................................... 1-27
ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-27
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .......................................... 1-33
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ............ 1-42
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) ............................................................. 1-46
ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน .......................................... 1-46

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

T32A130827-544A337B-5822-4F19-AD26-8D99DEA60151

SSS0133A

คำเตือน:

. ห้ามทำการปรับเอนพนักพิงไปด้านหลังขณะขับขี่
หรือโดยสารรถยนต์ เพราะจะทำให้เกิดอันตราย
เน่ืองจากสายเข็มขัดช่วงไหล่จะไม่พาดผ่านลำ
ตัวอย่างเหมาะสม เม่ือเกิดอุบัติเหตุผู้ ขับขี่และ
ผู้โดยสารอาจถูกเหวี่ยงเข้าไปในสายเข็มขัดช่วง
ไหล่ ซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บที่คอ หรือบริเวณ
อ่ืน ที่ เป็น อันตราย นอกจาก น้ี ผ ู้ ขับ ข่ี และ
ผู้โดยสารยังอาจลื่นไถลไปใต้สายเข็มขัดช่วง
หน้า ตัก อาจทำให้ ได้ รับ บาด เจ็บ ร ุนแรง ได้

. เพื่อป้องกันอันตรายดังกล่าว ขณะที่รถกำลังแล่น
พนักพิงหลังควรอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง ให้นั่งหลัง
ตั้งตรงและชิดกับพนักพิงเสมอ และปรับเข็มขัด
นิรภัยให้เหมาะสม (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย”
(หน้า 1-9))

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพัง เพราะเด็ก
อาจกดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ หรือกระทำ
การอื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การปล่อยให้เด็กอยู่
ในรถเพียงลำพังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง
ได้

. เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเนื่องจากรถยนต์และ/หรือระบบทำงาน
โดยไม่ ต้ังใจ ห้ามปล่อยให้ เด็ก บุคคลที่ ต้อง
จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน หรือ
สัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพียงลำพัง และในวันท่ีอากาศ
อบอุ่น อุณหภูมิภายในรถยนต์ที่ปิดประตูไว้จะสูง
ข้ึนอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความเส่ียงอย่างมากที่จะ
ทำให้บุคคลและสัตว์ เล้ียงได้ รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตได้

ข้อควรระวัง:

ในขณะท่ีปรับต้ังตำแหน่งเบาะน่ัง ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าไม่ได้สัมผัสถูกชิ้นส่วนที่ เคล่ือนไหว เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายและ/หรือได้รับ
บาดเจ็บ

เบาะนั่งด้านหน้า
T32A130827-F0BDEADE-E0E8-43E7-B8D5-DAAAE46362C7

คำเตือน:

ไม่ควรปรับเบาะนั่งคนขับในขณะขับขี่ เพื่อให้คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งปรับด้วยตนเอง
T32A130827-44B2F3FC-EF1E-4159-AA42-22C9D53C6CFA

คำเตือน:

เม่ือปรับเบาะน่ัง ให้ลองขยับเบาะน่ังเบา ๆ เพ่ือให้
แน่ใจว่าเบาะนั่งล็อกแน่นหนา ไม่เช่นนั้นเบาะอาจ
เลื่อนกะทันหันและอาจจะทำให้สูญเสียความสามารถ
ในการควบคุมรถยนต์

เบาะนั่ง

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

JVR0332X

การปรับเลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลัง :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. ดึงคันปรับ ① ขึ้น

2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

3. ปล่อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให้อยู่ในตำแหน่ง

การปรับเอน :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. ดึงคันปรับ ② ขึ้น

2. ปรับ เอนพนัก พิง หลัง ไป ยัง ตำแหน่งที่ ต้อง การ

3. ปล่อยคันปรับลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให้อยู่ใน
ตำแหน่ง

การปรับเอนนี้สามารถใช้ เพ่ือปรับเอนพนักพิงหลังให้
เหมาะสมกับผู้นั่งที่มีขนาดร่างกายต่างกัน เพื่อช่วยให้คาด
เข็มขัดนิรภัยได้พอดี (โปรดดูท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-
9))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให้คนนั่งได้ผ่อนคลายขณะที่จอด
รถ

การปรับยกเบาะนั่ง (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0333X

ดึงคันปรับขึ้นหรือกดลง เพื่อปรับความสูงเบาะนั่งจนกว่าจะ
ได้ตำแหน่งที่ต้องการ

แผ่นรองหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

SSS0684

แผ่นรองหลังช่วยรองรับหลังส่วนล่างของคนขับ

เลื่อนคันปรับ ① ขึ้นหรือลง เพ่ือปรับบริเวณของแผ่นรอง
หลัง

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3

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

การปรับเบาะนั่งไฟฟ้า
T32A130827-8BB0095E-C954-4EA7-BCA6-E3736507277F

ข้อแนะนำในการใช้งาน :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

. มอเตอร์ของเบาะนั่งไฟฟ้ามีวงจรป้องกันโอเวอร์โหลด
รีเซ็ตอัตโนมัติ ถ้ามอเตอร์หยุดระหว่างการปรับเบาะนั่ง
ใ ห้ ร อ 3 0 วิ น า ที แ ล้ ว จึ ง ใ ช้ ส วิ ต ช์ อี ก ค ร้ั ง

. ห้ามใช้งานเบาะนั่งไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานเมื่อไม่ได้
ติดเครื่องยนต์ เพื่อหลีกเลี่ยงแบตเตอรี่หมด

JVR0334X

การปรับเลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลัง :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เลื่อนสวิตช์ปรับต้ัง ① ไปข้างหน้าหรือข้างหลังเพ่ือไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

การปรับเอน :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เลื่อนสวิตช์ปรับต้ัง ② ไปข้างหน้าหรือข้างหลังเพ่ือไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

การปรับเอนนี้สามารถใช้ เพ่ือปรับเอนพนักพิงหลังให้
เหมาะสมกับผู้นั่งที่มีขนาดร่างกายต่างกัน เพื่อช่วยให้คาด
เข็มขัดนิรภัยได้พอดี (โปรดดูท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-
9))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให้คนนั่งได้ผ่อนคลายขณะที่จอด
รถ

การปรับยกเบาะนั่ง (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0119X

ดึงสวิตช์ปรับต้ังขึ้นหรือกดลง เพื่อปรับความสูงเบาะนั่ง
จนกว่าจะได้ตำแหน่งที่ต้องการ

Condition: 'Except for China'/
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แผ่นรองหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

SSS1053

แผ่นรองหลังช่วยรองรับหลังส่วนล่างของคนขับ

กดที่แต่ละด้านของสวิตช์ปรับตั้ง เพื่อปรับบริเวณของแผ่น
รองหลังจนกระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้องการ

เบาะนั่งแถวสอง
T32A130827-3C944850-5F36-4EC0-8FC1-B5D4740BE525

การปรับ
T32A130827-C4C3921B-4C08-4E61-8F01-E53BD4BE934E

JVR0330X

การปรับเลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. ดึงคันปรับ ① ขึ้น

2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

3. ปล่อยคัน ปรับ ① ลง เพื่อ ล็อก เบาะ น่ัง ให้ อย ู่ ใน
ตำแหน่ง

การปรับเอน (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. ดึงคันปรับ ②
2. ปรับ เอนพนัก พิง หลัง ไป ยัง ตำแหน่งที่ ต้อง การ

3. ปล่อยคันปรับ ② ลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให้อยู่ใน
ตำแหน่ง

การปรับเอนนี้สามารถใช้ เพ่ือปรับเอนพนักพิงหลังให้
เหมาะสมกับผู้นั่งที่มีขนาดร่างกายต่างกัน เพื่อช่วยให้คาด
เข็มขัดนิรภัยได้พอดี (โปรดดูท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-
9))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให้คนนั่งได้ผ่อนคลายขณะที่จอด
รถ

JVR0449X

การพับ :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. สำหรับรถยนต์ที่ไม่ได้ติดต้ังเบาะนั่งแถวสาม: ดึงคัน
ป รับ ① ข้ึน และ พับ พนัก พิง หลัง ลง ให้ เ รียบ

สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งเบาะนั่งแถวสาม: ดึงคันปรับ ①
ขึ้น และดึงสายยึด ② ที่ด้านล่างของเบาะนั่งติดประตู
เพื่อพับพนักพิงหลังลงให้เรียบ

2. เพื่อปรับพนักพิงหลังเข้าที่เดิม ดันพนักพิงหลังขึ้นจน
กระทั่งล็อกเข้าที่

คำเตือน:

. ห้ามให้ผู้โดยสารนั่งในห้องเก็บสัมภาระหรือเบาะ
หลังเม่ือเบาะพับลงอยู่ การใช้พื้นที่เหล่าน้ีโดย
ไม่มีเคร่ืองป้องกันที่เหมาะสม อาจทำให้บาดเจ็บ
ร้ายแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือจากการหยุดรถ
กะทันหันได้

. ห้ามพับเบาะนั่งแถวสองลงเม่ือมีผู้โดยสารอยู่
บริเวณเบาะนั่งแถวสอง หรือมีสัมภาระวางอยู่บน
เบาะนั่งแถวสอง

. มัดสัมภาระทุกช้ินให้แน่นหนา เพ่ือป้องกันการ
เล่ือนหรือเคลื่อนท่ี ห้ามวางสัมภาระให้สูงกว่า
พนักพิงหลัง

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข้าตำแหน่งตั้งตรง ให้
แน่ใจว่าอยู่ ในตำแหน่งที่ล็อกเข้าที่ มิ เช่นนั้น
ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
จากการหยุดรถกะทันหัน

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5
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1-6 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การเข้าถึงที่นั่งแถวที่สาม (รุ่นสามแถว) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เบาะนั่งแถวสองสามารถปรับเอนและเลื่อนเพื่อให้เข้าถึง/
ออกไปยัง/จากเบาะนั่งแถวสามได้ง่าย

คำเตือน:

หลังจากใช้งานการเข้าถึงที่นั่งแถวที่สาม ให้แน่ใจว่า
เลื่อนเบาะนั่งถอยไปยังตำแหน่งหลังสุด แล้วดันพนัก
พิงหลังขึ้นจนกระทั่งล็อกเข้าที่

ข้อควรระวัง:

. เมื่อใช้งานการเข้าถึงที่นั่งแถวที่สาม ให้ดันพนัก
พิงหลังค้างไว้และใช้งานช้า ๆ ถ้าเอนพนักพิง
หลังลงอย่างรวดเร็วและยังสามารถเลื่อนได้ อาจ
มี ความ เส่ียงที่ พนัก พิง จะกระแทกหน้าหรือ
ร่างกาย หรืออาจหนีบมือหรือเท้าของท่าน และ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

. เมื่อใช้งานการเข้าถึงที่น่ังแถวที่สาม ให้แน่ใจว่า
ไม่ได้สัมผัสกับช้ินส่วนที่ เคล่ือนไหวใด ๆ เพ่ือ
หลีกเล่ียงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและ/หรือเกิด
ความเสียหาย

. เม่ือใช้งานการเข้าถึงท่ีนั่งแถวที่สาม ให้แน่ใจ
ว่าท่ีเบาะน่ังแถวสองไม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่และ/
หรือมีวัตถุใด ๆ วางอยู่ เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้เกิด
การบาด เจ็บ และ/หรือ ได้ รับ ความ เสียหาย

. ห้ามใช้งานการเข้าถึงที่นั่งแถวที่สามโดยที่มีวัตถุ
เคร่ืองดื่ม ฯลฯ บนเบาะ น่ัง ซ่ึงอาจทำให้วัตถุ
แตกหักหรือทำให้ห้องโดยสารเปื้อนได้

JVR0355X

1. ดึงคันปรับ ① เพื่อเอนพนักพิงหลังลง

2. เลื่อนเบาะนั่งไปข้างหน้า

3. เม่ือเล่ือนเบาะน่ังกลับไปยังตำแหน่งเดิม ให้ดันพนัก
พิงหลังข้ึน เลื่อนเบาะนั่งไปข้างหลัง แล้วล็อกให้เข้า
ที่

เบาะนั่งแถวสาม (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-6AFED800-DD55-4234-8775-F187F0285680

การพับเบาะนั่ง
GUID-F0E0E98B-1F35-427F-AE1C-9E5024C736F1

JVR0329X

สำหรับการพับเบาะนั่งแถวท่ีสามเพื่อการเก็บสัมภาระให้
มากที่สุด:

1. ให้แน่ใจว่าปรับพนักพิงศีรษะลงสุดแล้ว

2. ดึงสายยึด ① เพื่อยกเบาะนั่ง

3. เม่ือยกเบาะน่ังแล้ว ดันพนักพิงหลังไปข้างหน้า ②

การปรับเบาะน่ังแถวท่ีสามกลับไปที่ตำแหน่งเบาะนั่ง:

ใช้สายยึด ① เพื่อยกพนักพิงหลังแต่ละตัว ดึงไปข้างหลัง
จนพนักพิงหลังให้อยู่ในตำแหน่งท่ีเข้าท่ี ให้แน่ใจว่ายก
พนักพิงหลังแต่ละเบาะเข้าตำแหน่ง ต้ังตรง และอยู่ ใน
ตำแหน่งที่ปลอดภัย

คำเตือน:

เมื่อเบาะนั่งกลับสู่ตำแหน่งปกติ พนักพิงศีรษะต้องอยู่
ในตำแหน่งตั้งตรงเพื่อป้องกันผู้โดยสารอย่าง
เหมาะสม

Condition: 'Except for China'/
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ที่พักแขน
GUID-0CFA7136-CE0F-460F-B8C8-64D55ED211DE

JVR0337X

เบาะนั่งแถวสอง
พับที่พักแขนลงขณะดึงสายยึด (ถ้ามีติดตั้ง) จนกระทั่งอยู่
ในแนวนอน

T32A130827-DB0E9BDD-2C29-4173-B3C0-5A08C9BDE199

คำเตือน:

พนักพิงศีรษะเป็นส่วนเสริมระบบความปลอดภัยของ
รถยนต์ที่จะช่วยเพิ่มการป้องกันการบาดเจ็บหากเกิด
การชนจากด้านหลัง ต้องทำการปรับพนักพิงศีรษะ
แบบปรับได้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตามที่แนะนำใน
หมวดน้ี ตรวจสอบการปรับตั้งเบาะ หลังจากผู้อื่นใช้
งานเบาะนั่ง ห้ามทำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เข้ากับก้าน
พนักพิงศีรษะ หรือถอดพนักพิงศีรษะออก ห้ามใช้
เบาะนั่งถ้าพนักพิงศีรษะถูกถอดออก ถ้าพนักพิงศีรษะ
ถูกถอดออก ให้ใส่กลับเข้าไปใหม่และปรับพนักพิง
ศีรษะให้เหมาะสมก่อนที่ผู้น่ังใช้งานตำแหน่งเบาะนั่ง
หาก ไม่ ปฏิบัติ ตาม คำ แนะนำ เหล่า น้ี จะ ทำให้
ประสิทธิภาพการใช้งานของพนักพิงศีรษะลดลง ซึ่ง
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่รุนแรง หรือ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการชนที่เกิดขึ้น

. รถยนต์ของท่านติดต้ังด้วยพนักพิงศีรษะท่ีอาจเป็น
แบบรวมกับพนักพิงหลัง แบบปรับตั้งได้ หรือแบบปรับ
ตั้งไม่ได้

. พนักพิงศีรษะท่ีปรับได้จะมีร่องหลายร่องท่ีก้านพนัก
พิง ศีรษะ เพ่ือ ให้ ล็อก ได้ ใน ตำแหน่ง ที่ ต้อง การ

. พนักพิงศีรษะที่ปรับไม่ได้จะมีร่องล็อกเพียงร่องเดียว
เพื่อยึดพนักพิงศีรษะเข้ากับโครงเบาะ

. การปรับที่เหมาะสม:
— สำหรับแบบปรับได้ ปรับพนักพิงศีรษะจนกระทั่ง

ก่ึงกลางของพนักพิง ศีรษะอยู่ ระดับ เดียว กับ
กึ่งกลางหู

— ถ้าตำแหน่งหูของท่านยังคงสูงกว่าการจัดตำแหน่ง
ท่ีแนะนำ ปรับพนักพิงศีรษะไปยังตำแหน่งท่ีสูง
ที่สุด

. ถ้าพนักพิงศีรษะถูกถอดออก ต้องทำการใส่กลับ
เข้าไปใหม่ และล็อกอยู่กับที่ก่อนที่จะใช้งานเบาะนั่ง

พนักพิงศีรษะแบบปรับได้
T32A130827-C9F74993-858A-41B5-9556-616AFC9796BA

SSS0992

1. พนักพิงศีรษะที่ถอดได้

2. ร่องหลายร่อง

3. ปุ่มล็อก

4. ก้านพนักพิงศีรษะ

พนักพิงศีรษะแบบปรับไม่ได้
T32A130827-2CDD1BB5-1601-41B1-8E92-E1A700D921F6

JVR0203X
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1. พนักพิงศีรษะที่ถอดได้

2. ร่องเดียว

3. ปุ่มล็อก

4. ก้านพนักพิงศีรษะ

การถอด
T32A130827-492400AE-FA4A-4337-994A-64826B9647C6

SSS1037

ปฏิบัติ ตาม ขั้น ตอน ต่อ ไป นี้ เ พ่ือ ถอด พนัก พิง ศีรษะ

1. ดึง พนัก พิง ศีรษะ ขึ้น ไป ยัง ตำแหน่ง ท่ี ส ูง ท่ีส ุด

2. กดปุ่มล็อกค้างไว้

3. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง

4. เก็บพนักพิงศีรษะไว้ในท่ีปลอดภัยเพ่ือไม่ให้พนักพิง
ศีรษะกลิ้งไปมาในรถ

5. ใส่พนักพิงศีรษะกลับเข้าไปใหม่ และปรับให้เหมาะสม
ก่อนที่ผู้นั่งใช้งานตำแหน่งเบาะนั่ง

การติดตั้ง
T32A130827-AC0F950A-602B-45AB-9D97-17CEDE4AA04D

SSS1038

1. จัดแนวพนักพิงศีรษะด้วยรูบนเบาะน่ัง ดูให้แน่ใจว่า
พนักพิงศีรษะหันหน้าไปในทางที่ถูกต้อง ก้านพนักพิง
ศีรษะที่มีร่อง ① จะต้องถูกติดตั้งไว้ในรูที่มีปุ่มล็อก ②

2. กดปุ่มล็อกค้างไว้ แล้วดันพนักพิงศีรษะลง

3. ปรับพนัก พิงศีรษะ ให้ เหมาะสมก่อนที่ จะ ใช้ งาน
ตำแหน่งเบาะนั่ง

การปรับ
T32A130827-ED3FF471-57AE-4DB8-96D1-FF8165FFA3F4

SSS0997

สำหรับพนักพิงศีรษะที่ปรับได้

ปรับพนักพิงศีรษะเพื่อท่ีก่ึงกลางอยู่ระดับเดียวกับก่ึงกลาง
หู ถ้าตำแหน่งหูของท่านยังคงสูงกว่าการจัดตำแหน่งท่ี
แนะนำ ปรับพนัก พิง ศีรษะ ไป ยังตำแหน่งที่ ส ูง ที่ส ุด

JVR0259X

พนักพิงศีรษะที่ปรับไม่ได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับพนักพิงศีรษะจากตำแหน่งเก็บ
หรือตำแหน่งไม่ตรงล็อก เพื่อให้ลงล็อกก่อนท่ีจะนั่งอยู่ใน
ตำแหน่งที่กำหนด

การปรับขึ้น
T32A130827-21BF58C9-E66B-43AB-8465-6BA3A92920D4

SSS1035

แบบ A
เพื่อยกพนักพิงศีรษะ ให้ดึงขึ้น

Condition: 'Except for China'/
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SSS1037

แบบ B
เพ่ือยกพนักพิงศีรษะ กดปุ่มล็อกค้างไว้ ต่อจากนั้น ให้ดึง
ขึ้น

ให้ แน่ใจ ว่า ปรับพนัก พิง ศีรษะ จากตำแหน่ง เก็บหรือ
ตำแหน่งไม่ตรงล็อกใด ๆ เพื่อให้ปุ่มล็อกเข้าตรงรอยบาก
ก่อนที่จะใช้งานเบาะนั่ง

การปรับลง
T32A130827-FA4C1475-83A4-4F07-AB5A-232C4EC6648D

SSS1036

เพื่อปรับลง ให้กดปุ่มล็อกค้างไว้ แล้วดันพนักพิงศีรษะลง

ให้แน่ใจว่าพนักพิงศีรษะอยู่ในตำแหน่ง เพื่อให้ปุ่มล็อกเข้า
ตรงรอยบากก่อนที่จะใช้งานเบาะนั่ง

T32A130827-70A68760-75B8-47F3-AB2C-B69D82C30139

ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย
T32A130827-2F565D7D-05DE-4FB6-B3C3-300FCA1D36C5

การคาดเข็มขัดนิรภัยที่มีการปรับอย่างถูกต้อง โดยนั่งหลัง
ตรง ชิดกับพนักพิงหลังโดยท่ีเท้าท้ังสองอยู่บนพื้นรถ จะ
ช่วยลดโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
และ/หรือช่วยลดระดับความรุนแรงลงได้อย่างมาก นิสสัน
ขอรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกคร้ังก่อนการเดินทาง แม้ว่าตำแหน่งที่นั่งดังกล่าวจะมี
การติดต้ังระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่แล้วก็ตาม
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เข็มขัดนิรภัย
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SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

คำเตือน:

. เข็มขัด นิรภัยถูกออกแบบมาให้คาดแนบกับ
โครงสร้างกระดูกของร่างกาย และควรคาดต่ำ
ผ่านด้านหน้าของกระดูก เชิงกราน หรือ กับ
กระดูกเชิงกราน หน้าอก และช่วงไหล่ และต้อง
ไม่ให้สายเข็มขัดช่วงหน้าตักคาดผ่านบริเวณ
ท้องน้อย การคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้อง อาจ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้

. จัดตำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักไว้ให้พาดต่ำ
และแนบรอบสะโพกเท่าที่ทำได้ ห้ามคาดที่เอว
การคาดสายเข็มขัดช่วงหน้าตักสูงเกินไปจะเป็น
การเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บที่อวัยวะ
ภายในเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกันคาดผ่านคนมาก
กว่าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส้นต้องใช้กับผู้โดยสาร
เพียงคนเดียวเท่าน้ัน การคาดเข็มขัดนิรภัยผ่าน
ร่างกายของเด็กซ่ึงนั่งอยู่บนตักผู้ใหญ่จะทำให้
เกิดอันตรายได้

. ห้ามมีผู้โดยสารภายในรถมากกว่าจำนวนเข็มขัด
นิรภัย

. ห้ามคาดสายเข็มขัดนิรภัยกลับด้าน ไม่ควรคาด
สาย เข็มขัด ที่ บิด เ ป็น เกลียว ซึ่ ง จะ ทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

. เ พ่ือ ให้ สามารถ ทำ การ ป้องกัน ผ ู้ ขับ ข่ี และ
ผู้โดยสารได้ตามที่ได้รับการออกแบบ ควรทำ
การปรับเข็มขัดนิรภัยให้แนบกับลำตัวที่สุดเท่าที่
ไม่ทำให้เกิดความอึดอัด ทั้งนี้สายเข็มขัดที่หย่อน
เกินไป จะลดประสิทธิภาพในการป้องกันอันตราย
ลงอย่างมาก

Condition: 'Except for China'/
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. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในรถต้องคาด
เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
ควรน่ังในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ติดต้ังบริเวณเบาะ
ด้านหลังพร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

. ห้ามพาดเข็มขัดไว้ด้านหลังลำตัวหรือพาดไว้ใต้
วงแขน ต้องคาดสายเข็มขัดช่วงไหล่ผ่านบนไหล่
และหน้าอกเสมอ สายเข็มขัดควรอยู่ห่างจาก
ใบหน้าและลำคอแต่ไม่หลุดออกจากไหล่ การ
คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสได้

. ห้ามทำการดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม
ใด ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจจะไปขัดขวางการทำงาน
ของตัวปรับตึงเข็มขัดนิรภัย หรือขัดขวางการ
ปรับความตึงสายเข็มขัดนิรภัย

. ควรทำการดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้สายเข็มขัดเปื้อนน้ำยาขัดสี น้ำมันเคร่ือง
สาร เคมี โดย เฉพาะน้ำกรดแบตเตอรี่ วิธี ทำ
ความสะอาดที่ถูกต้อง คือ ใช้น้ำสบู่อ่อน และควร
เป ล่ียน เ ข็มขัด นิร ภัย เส้น ใหม่ หาก พบ ว่า
สายเข็มขัดหลุดลุ่ย มีคราบสะสม หรือเสียหาย

. หลังจากมีการชนเกิดขึ้น ควรให้ศูนย์บริการ
นิสสันตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งชุดดึง
กลับและอุปกรณ์อย่างละเอียด ขอแนะนำให้ทำ
การเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทุกชุดท่ีมีการใช้งาน
ในขณะที่เกิดการชน เว้นแต่จะเป็นการชนเบา
และ เข็มขัด ไม่มี ร่อง รอยความ เสียหาย และ
ตรวจสอบแล้วว่าอุปกรณ์ยังสามารถทำงานได้
อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบชุด
เข็มขัดนิรภัยที่ไม่ได้ทำงานขณะที่ เกิดการชน
และทำการเปลี่ยนใหม่ ถ้าพบความเสียหายหรือ

ทำงานไม่สมบูรณ์

. หากเข็มขัดนิรภัยถูกใช้ในขณะเกิดการชนที่
รุนแรงจะต้องถูกเปลี่ยนทั้งชุด แม้ว่าจะไม่ปรากฏ
ความเสียหายเด่นชัดก็ตาม

. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ถูกใช้งานไปแล้ว ไม่
สามารถนำกลับมาใช้ ใหม่ได้อีก ต้องทำการ
เปลี่ยนใหม่พร้อมกับชุดดึงกลับ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสันเพื่อดำเนินการ

. การถอดและการติดต้ังอุปกรณ์ของระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) ควรดำเนินการโดยศูนย์
บริการนิสสันเท่านั้น

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
T32A130827-21B0DB95-14A2-473E-92AA-1384BE5E3511

คำเตือน:

. ทารกและเด็กเล็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม่พอดีกับตัว
เด็ก สายเข็มขัดช่วงไหล่อาจพาดมาอยู่ ใกล้
ใบหน้าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช่วงหน้า
ตักอาจไม่แนบผ่านกระดูกสะโพกที่มีขนาดเล็ก
ของเด็กได้พอดี หากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น เข็มขัด
นิรภัยที่มีขนาดไม่ถูกต้องพอดี อาจทำให้เกิดการ
บาด เจ็บ ร ุนแรง หรือ อันตราย ถึงแก่ ชีวิต ได้

. ให้ ใช้ เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ที่ เหมาะ สม เสมอ

เด็กต้องได้รับการป้องกันจากผู้ใหญ่ โดยเด็กต้องนั่งบน
เบา ะ น่ั ง ท่ี เ หมา ะ สม ข้ึน อย ู่ กั บ ขนาด ของ เด็ ก

ทารกและเด็กเล็ก
T32A130827-062F78D7-5A66-41DD-980F-C2B540812034

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให้ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ควรเลือกเบาะน่ังสำหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะสมกับรถ
และเด็ก และควรทำการติดต้ังและใช้งานตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิตทุกครั้ง

เด็กโต
T32A130827-080B8EE5-AA4F-4AF7-AC3E-2E920E4076D3

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้ เด็กยืนหรือคุกเข่าบน เบาะ น่ัง

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ ในบริเวณที่ เก็บสัมภาระ
ขณะที่ รถกำลังเคล่ือนที่ เพราะเด็กอาจได้ รับ
บาดเจ็บร้ายแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือหยุด
กะทันหัน

เด็กท่ีตัวโตกว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรนั่งบนเบาะนั่ง และ
คาดเข็มขัดนิรภัยที่จัดไว้ให้

ถ้าตำแหน่งที่นั่งของเด็กมีสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่ใกล้กับ
ใบหน้าและลำคอ ควรให้ เด็ก น่ังบนเบาะนั่ง เสริม (มี
จำหน่ายทั่วไป) เบาะ นั่ง เสริม จะ ช่วย ยก ตัว เด็ก จน
สายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ผ่านท่อน
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บน ช่วงกลางไหล่ และสายเข็มขัดช่วงหน้าตักพาดต่ำแนบ
กับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาดพอดีกับเบาะนั่งในรถ
ด้วย เม่ือเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดช่วงไหล่ไม่อยู่ ใกล้
ใบหน้าหรือลำคอของเด็กอีกต่อไป ให้ใช้สายเข็มขัดช่วง
ไหล่โดยไม่ต้องใช้ เบาะนั่ง เสริม ถ้า เป็นไปได้ ควรใช้
เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก โต ท่ี มี ให้ เลือก หลาย แบบ เพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุด

หญิงมีครรภ์
T32A130827-A867B9F9-1F54-4C43-BDBA-D95D9ECBC7C9

นิสสันขอแนะนำให้หญิงมีครรภ์คาดเข็มขัดนิรภัย โดยทำ
การคาดเข็มขัดนิรภัยให้แนบตัวและพาดสายเข็มขัดช่วง
หน้าตักให้ตํ่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไว้บริเวณรอบสะโพก แต่
ไม่ใช่คาดที่เอว ให้คาดเข็มขัดช่วงไหล่พาดเหนือไหล่และ
ผ่านหน้าอก ต้องไม่ให้สายเข็มขัดช่วงหน้าตัก/ช่วงไหล่
คาดผ่านบริเวณท้องน้อย กรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับ
คำแนะนำในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับบาดเจ็บ
T32A130827-0BA2B1BE-CCEE-4963-85CA-E7F2231B869A

นิส สันขอแนะนำให้ผู้ ได้ รับบาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัย
ระหว่างการเดินทาง กรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับคำแนะนำ
เป็นการเฉพาะเจาะจง

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย
T32A130827-0794F2A3-5762-4467-B86E-B51DB80CB0A0

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง
T32A130827-82DC900D-2C78-496F-838E-D2570976281A

SSS0671

หัวเข็มขัดตรงกลางเบาะนั่ง ด้านหลังจะมีเครื่องหมาย
CENTER ล้ินเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถล็อก
เข้า กับ หัว เ ข็มขัด นิรภัย ของ เบาะ น่ัง กลาง เท่านั้น

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
T32A130827-4BC79D60-6662-49C4-A68D-826748688021

SSS0292

คำเตือน:

คนขับและผู้ โดยสารทุกคนท่ีน่ังอยู่ ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา

การคาดเข็มขัดนิรภัย
T32A130827-2B97C5AF-CA20-4A75-9D52-7A34F4DFC205

คำเตือน:

พนักพิงหลังไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่เอนมากเกินกว่า
ตำแหน่งที่ น่ังได้สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู้โดยสารนั่งหลังตรงและแนบ
กับพนักพิงหลัง

1. ปรับ เบาะ น่ัง (โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ัง ” (หน้า 1-2))

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช้า ๆ และสอด
ล้ิน เข็มขัดลง ใน หัว เข็มขัด และ ร ู้ สึก ถึง การ ล็อก
เรียบร้อยแล้ว
. ชุดดึงกลับได้รับการออกแบบให้ล็อก เม่ือมี
แรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช้า ๆ
ทำให้สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได้ และทำให้
ท่าน มี อิสระ ในการ เคล่ือนตัว บน เบาะ น่ัง

. ถ้า เข็มขัด นิรภัย ไม่ สามารถดึง ออก จาก
ตำแหน่งดึงกลับจนสุดได้ ให้ดึงเข็มขัดนิรภัย
ให้แน่นแล้วปล่อย แล้วค่อย ๆ ดึงสายเข็มขัด
นิรภัยออกมาจากชุดดึงกลับ
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SSS0467

3. จัดตำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักไว้ให้พาดต่ำอยู่ใน
ร ะ ดั บ แ น บ ร อ บ ส ะ โ พ ก ดั ง แ ส ด ง ใ น ภ า พ

4. ดึงสายเข็มขัดช่วงไหล่ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม่ให้มี
ระยะหย่อน ให้แน่ใจว่าสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่เหนือ
ไหล่และแนบผ่านหน้าอก

การปรับความสูงของสายเข็มขัดช่วงไหล่ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

T32A130827-976237C8-B793-46BA-8839-54E163FF3DEE

SSS0351A

คำเตือน:

. ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่
ให้ อยู่ ในตำแหน่งที่ พอดีกับ ลำตัว การปรับ
ความสูงที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นการลดประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมความปลอดภัยทั้งระบบ และยัง
เพ่ิมโอกาสหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บที่
เกิดขึ้นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

. สายเข็มขัดช่วงไหล่ควรพาดอยู่กลางไหล่ ต้อง
ไม่พาดติดกับลำคอ

. ให้แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่บิดตัวไปทางใดทาง
หนึ่ง

. ให้แน่ใจว่าตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ล็อกแน่น
โดยลองเล่ือนตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ขึ้นและ
ลงหลังจากปรับความสูงแล้ว

ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้อยู่ใน
ตำแหน่งที่พอดีกับลำตัว

สายเข็มขัดควรอยู่ห่างจากใบหน้าและลำคอ แต่ไม่หลุด
ออกจากไหล่

สำหรับการปรับ ให้ดึงปุ่มปลดล็อก ① แล้วเล่ือนตัวยึด
สายเข็มขัดช่วงไหล่ ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม ② เพื่อให้
สายเข็มขัดพาดผ่านกลางไหล่

ปล่อยปุ่มเพื่อ ล็อกตัว ยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้อยู่ ใน
ตำแหน่ง

การปลดเข็มขัดนิรภัย
T32A130827-6CC264E9-D8AD-4962-9D73-34F9C8D92938

กดปุ่มที่หัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับโดยอัตโนมัติ

ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย (ถ้ามีติดตั้ง)
T32A130827-702349E6-D2F9-4807-B5A0-7C9EC0BE7832

JVR0438X

สามารถเก่ียวเข็มขัดนิรภัยตรงที่ เกี่ยว เข็มขัดนิรภัยได้

โหมดล็อกอัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-A074F4D6-082E-4594-AF5C-91D3530C4FFD

เข็มขัดนิรภัยด้านผู้โดยสารหน้าและเข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุดด้านหลังมีกลไกล็อกอัตโนมัติ เพ่ือใช้เมื่อติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็ก กลไกนี้ เรียกว่าโหมดล็อกอัตโนมัติ

ถ้าดึงเข็มขัดนิรภัยออกมาจนสุด กลไกล็อกอัตโนมัติจะ
ทำงาน และเข็มขัดนิรภัยสามารถดึงกลับได้เท่าน้ัน จะไม่
สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยออกมาได้จนกว่าเข็มขัดนิรภัยจะ
ถูกดึงกลับจนสุดอีกครั้ง

เพื่อ ปิด การ ทำงาน ของ โหมด ล็อก อัตโนมัติ ให้ ดึง
ลิ้นเข็มขัดออกจากหัวเข็มขัด และดึงเข็มขัดกลับตำแหน่ง
เก็บจนสุด
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ข้อควรระวัง:

โหมดล็อกอัตโนมัติควรใช้สำหรับการติดต้ังเบาะนั่ง
สำหรับเด็กเท่านั้น ในระหว่างที่ผู้ โดยสารใช้งาน
เข็มขัดนิรภัยตามปกติโหมดล็อกอัตโนมัติไม่ควร
ทำงาน การที่ผู้โดยสารใช้โหมดล็อกอัตโนมัติอาจ
ทำให้ความตึงของเข็มขัดนิรภัยไม่เหมาะสม อีกทั้ง
สามารถเปลี่ยนการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารได้อีกด้วย (โปรดดู
ที่ “ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย” (หน้า 1-33))

การตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
T32A130827-71A5C13C-A297-4A48-8CD6-FB07919F9DB4

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได้รับการออกแบบให้ล็อกการ
เคลื่อนที่ของเข็มขัดนิรภัย:

. เม่ือ ดึงสาย เข็มขัดออกจากชุด ดึงกลับอย่าง เร็ว

. เมื่อลดความเร็วรถยนต์ลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อเพ่ิมความมั่นใจในการใช้เข็มขัดนิรภัย ให้ตรวจสอบ
การทำงานโดยการจับสายเข็มขัดช่วงไหล่ และดึงไป
ข้างหน้าเร็ว ๆ ชุดดึงกลับควรจะล็อกไม่ให้สายเข็มขัดเลื่อน
ออกมาได้อีก ถ้าชุดดึงกลับไม่ล็อกระหว่างการตรวจสอบ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันทันที

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
T32A130827-09199535-EE25-4EAC-9D54-D0AED305C354

ให้ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส่วนประกอบโลหะทั้งหมด
เป็นระยะ ๆ เช่น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ชุดดึงกลับ สาย
ยืดหยุ่น และตัวยึดว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ หากพบว่ามี
ชิ้ น ส่วน ที่ หลวม เ ส่ือม สภาพ มี รอย ตัด หรือ เ กิด
ความเสียหายอย่างอื่นบนสายเข็มขัด ควรทำการเปลี่ยนชุด
เข็มขัดนิรภัยทั้งชุด

ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่ของตัวยึด

เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับได้ช้า ให้เช็ดทำ
ความสะอาดตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่ด้วยผ้าแห้งที่สะอาด

การทำความสะอาดสายเข็มขัดให้ใช้น้ำสบู่อ่อน หรือน้ำยา
ซักแห้งทำความสะอาดที่แนะนำสำหรับการทำความสะอาด
เครื่องหนังหรือพรม แล้วเช็ดออกด้วยผ้าและทิ้งไว้ในร่มจน
เข็มขัดนิรภัยแห้ง ห้ามปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยถูกดึงกลับ
เข้าไปจนกว่าสายเข็มขัดจะแห้งสนิท

T32A130827-B9F2FCE8-C8FF-4419-9D1B-47BBBEB817B8

ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก
T32A130827-A2A55D3D-261B-4822-A5C9-B00E94E8AA4A

SSS0099

คำเตือน:

. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควรให้
นั่งอยู่ในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสม การไม่ใช้
เบาะนั่งสำหรับเด็กอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้

. ทารกและเด็กเล็กไม่ควรนั่งบนตักผู้ใหญ่ขณะ
โดยสารอยู่ในรถยนต์ เพราะผู้ใหญ่ที่มีร่างกาย
แข็งแรงก็ไม่สามารถต้านทานแรงกระแทกจาก
อุบัติเหตุรุนแรงได้ ซึ่งเด็กอาจถูกอัดอยู่ระหว่าง
ตัวผู้ใหญ่กับชิ้นส่วนของรถยนต์ นอกจากนี้ การ
คาดเข็มขัดนิรภัยผ่านเด็กที่ น่ังอยู่บนตักผู้ใหญ่
อาจทำให้เกิดอันตรายได้

. นิสสันขอแนะนำให้ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว้บน
เบาะ น่ังด้านหลัง ทั้งนี้ จากสถิติของการเกิด
อุบัติเหตุ เด็กที่คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องบน
เบาะนั่ง ด้านหลังจะปลอดภัยกว่าการนั่ง บน
เบาะนั่งด้านหน้า

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition: 'Except for China'/
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. การใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือการติดตั้งเบาะน่ัง
สำหรับเด็กที่ไม่ดี จะเป็นการเพิ่มความเส่ียงหรือ
ความ ร ุนแรง ของ การ บาด เจ็บ ทั้ ง เ ด็ก และ
ผู้โดยสารอ่ืนบนรถและสามารถทำให้เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. ทำการติดตั้งและใช้งานเบาะนั่งสำหรับเด็กตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตทุกข้อ ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ทำการเลือกซื้อเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มี
ขนาดเหมาะสมกับเด็กและรถ เนื่องจากเบาะน่ัง
สำหรับเด็กบางแบบอาจไม่สามารถติดตั้งลงใน
รถได้อย่างเหมาะสม

. ทิศทางของเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่ว่าแบบหันหน้า
ออกหรือแบบหันหลังออกข้ึนอยู่ กับแบบของ
เบาะน่ังและขนาดของเด็ก โปรดดูที่คำแนะนำ
ของผู้ผลิตเก่ียวกับเบาะน่ังสำหรับเด็กสำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได้ให้แน่ใจว่า
เบาะนั่งสำหรับเด็กสัมผัสกับพนักพิงหลังอย่าง
เต็มที่

. หลังจากติดตั้ง เบาะนั่งสำหรับ เด็กให้ทำการ
ทดสอบก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ดันเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ไปทางซ้ายและขวาและดึงไปด้านหน้า เพ่ือให้
แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว เบาะ น่ัง
สำหรับเด็กไม่ควรขยับได้มากกว่า 25 มม. (1
นิ้ว) ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่ล็อกแน่น ให้ยึด
สายเข็มขัดให้แน่นตามจำเป็น หรือติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็กบนเบาะนั่งตัวอ่ืน แล้วทดสอบอีกคร้ัง

. เมื่อไม่ใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก ให้ยึดเบาะนั่งไว้ด้วย
ระบบเบาะ น่ังสำหรับ เด็กแบบ ISOFIX หรือ
เข็มขัดนิรภัยเพ่ือป้องกันไม่ให้กลิ้งไปมาในกรณี

ที่หยุดกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าที่ มีการติดตั้งถุงลม
เสริมความปลอดภัย เพราะเม่ือเกิดอุบัติเหตุจน
ทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าทำงาน
จะเกิดการพองตัวอย่างรุนแรง เบาะนั่งสำหรับ
เด็กแบบหันหลังออกอาจถูกกระแทกโดยถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าในอุบัติเหตุ และอาจ
ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได้

. ถ้าเข็มขัดนิรภัยอยู่ในตำแหน่งที่ ติดตั้งเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ล็อก มิเช่นนั้น
อาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บจากการพลิกคว่ำของ
เบาะนั่งสำหรับเด็กในขณะที่รถเบรกหรือเข้าโค้ง

. ถ้าทำการติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง
ด้านหลัง ให้เลื่อนเบาะนั่งด้านหลังไปยังตำแหน่ง
หลังสุด (สำหรับรุ่นที่มีเบาะน่ังแบบปรับเล่ือน)

ข้อควรระวัง:

โปรดจำไว้ว่าการปล่อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว้ในรถ
ที่ปิดกระจกกลางแดด อาจทำให้ เบาะน่ังร้อนมาก
ตรวจสอบพื้นผิวเบาะนั่งและหัวเข็มขัดก่อนให้เด็กนั่ง
ในเบาะนั่งสำหรับเด็ก

นิสสันขอแนะนำให้ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ควรเลือกเบาะน่ังสำหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะสมกับรถ
และต้องทำการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ทุกคร้ัง นอกจากน้ี ควรใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กโตท่ีมีให้
เลือกหลายแบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เบาะนั่งสำหรับเด็กระบบ ISOFIX (สำหรับ
เบาะนั่งแถวที่สอง)

T32A130827-874B1376-633A-4872-A5DC-1561E1E4E5DA

JVR0351X

ตำแหน่งป้ายสัญลักษณ์ ISOFIX
รถยนต์ของท่านติดตั้งจุดยึดพิเศษท่ีใช้กับเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ISOFIX

ตำแหน่งจุดยึด ISOFIX ด้านล่าง
T32A130827-8C1B0C96-3669-40A1-9516-D03E5D85D146

จุดยึด ISOFIX ใช้สำหรับติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กบน
ตำแหน่งเบาะนั่งติดประตูแถวสองเท่านั้น อย่าพยายาม
ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ตำแหน่งเบาะนั่งกลางโดย
ใช้ตัวยึด ISOFIX

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-15

Condition: 'Except for China'/
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1-16 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0637

ตำแหน่งตัวยึด ISOFIX ด้านล่าง
ตัวยึด ISOFIX ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของเบาะรองนั่งใกล้กับ
พนักพิงหลัง มีแผ่นป้ายติดอยู่ท่ีด้านหลังพนักพิงหลังเพื่อ
ช่วยในการหาตำแหน่งตัวยึด ISOFIX

การติดตั้งตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
T32A130827-F2AC3D59-1715-4B14-9A8F-18AD912C0E4A

SSS0644

การติดตั้งตัวยึด
เบาะน่ังสำหรับเด็ก ISOFIX มีตัวเก่ียวสองตัว เพ่ือยึดเข้า
กับตัวยึดสองจุดที่เบาะนั่ง ด้วยระบบนี้ จึงไม่จำเป็นต้องใช้
เข็มขัด นิรภัย เพ่ือ ยึด เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก ตรวจ สอบ
ป้ายข้อมูลเบาะน่ังสำหรับเด็กว่าสามารถใช้งานกับตัวยึด
ISOFIX ได้ ข้อมูลนี้อาจอยู่ในคำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

โดยทั่วไป เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX จำเป็นต้องใช้สาย
ยึดด้านบน หรืออุปกรณ์ป้องกันการหมุนอ่ืน ๆ เช่น ขาค้ำ
ยัน เมื่อทำการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ให้ศึกษา
และปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้ และของผู้ผลิต
เบาะนั่งสำหรับเด็ก (โปรดดูท่ี “การติดต้ังเบาะนั่งสำหรับ
เด็กโดยใช้ ISOFIX” (หน้า 1-17))

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับเบาะนั่ง
แถวที่สอง)

T32A130827-2B9CCB11-46FB-4315-B086-05B2E330A092

รถของท่านถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการติดต้ังเบาะนั่ง
สำหรับเด็กบนเบาะน่ังด้านหลัง เม่ือทำการติดต้ังเบาะนั่ง
สำหรับ เด็ก ให้ ศึกษาอย่าง ระมัดระวังและปฏิบัติ ตาม
คำ แนะนำ ใน ค ู่มือ ของ ผ ู้ ผ ลิต เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก

คำเตือน:

. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับ
น้ำหนักเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ี เหมาะสมเท่าน้ัน
ห้ามใช้สำหรับเข็มขัดนิรภัยผู้ใหญ่ สายไฟ หรือ
ใช้ ในการ ยึด วัตถุ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับ
รถยนต์ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม การทำเช่นนั้น
อาจทำให้จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กเสียหาย ถ้า
ยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่แน่น เด็กอาจได้ รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากการชน

. สายยึดด้านบนของ เบาะ น่ังสำหรับ เด็กอาจ
เสียหาย หากสัมผัสกับสิ่งของในห้องเก็บสัมภาระ
ให้ยึดสัมภาระให้แน่น เด็กอาจได้รับบาดเจ็บหรือ
เสีย ชีวิตจากการชน ถ้าสาย ยึด ด้านบนของ
เบาะนั่งสำหรับเด็กเสียหาย

ตำแหน่งของจุดยึด
T32A130827-22786013-5A06-4566-964F-9F5FF4AF1009

JVR0447X

แบบ A

Condition: 'Except for China'/
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JVR0448X

แบบ B (ตัวอย่าง)
จุดยึดอยู่ในตำแหน่งที่แสดงในภาพ

วางสายยึดด้านบนลงบนส่วนบนของเบาะนั่ง และเกี่ยวเข้า
กับจุดยึดสายยึดที่ทำให้ติดตั้งได้ตรงที่สุด ยึดสายยึดตาม
คำ แนะนำ ของ ผ ู้ ผ ลิต เบาะ เพื่ อ ไม่ ให้ สาย หย่อน

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
ISOFIX

T32A130827-8C4D268B-3C47-4D79-AE65-5ADCF8852558

คำเตือน:

. ติด ตั้ ง เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ISOFIX ลง บน
ตำแหน่งที่กำหนดเท่าน้ัน สำหรับตำแหน่งติดตั้ง
ISOFIX ส่วนล่าง โปรดดูที่ “เบาะน่ังสำหรับเด็ก
ระบบ ISOFIX (สำหรับเบาะนั่งแถวท่ีสอง) ”
(หน้า 1-15) ถ้ายึดเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่แน่น
เด็กอาจได้ รับบาดเจ็บสาหัสหรือ เสียชีวิตใน
อุบัติเหตุได้

. อย่าติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่จำเป็นต้องใช้สาย
ยึดด้านบนลงบนเบาะนั่งที่ ไม่มี ตัวยึดสายยึด

. ห้ามยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีตำแหน่งเบาะ น่ัง
กลางด้านหลังโดยใช้ตัวยึด ISOFIX ด้านล่าง

เบาะน่ังสำหรับเด็กจะไม่ถูกยึดอย่างเหมาะสม

. ตรวจสอบตัวยึดด้านล่างโดยสอดน้ิวเข้าไปใน
บริเวณตัวยึด และให้แน่ใจว่าไม่มี ส่ิงกีดขวาง
เหนือตัวยึด ISOFIX เช่น สายเข็มขัดนิรภัย หรือ
วัสดุเบาะรองน่ัง เบาะนั่งสำหรับเด็กจะไม่ถูกยึด
อย่างเหมาะสม ถ้ามีส่ิงกีดขวางตัวยึด ISOFIX

. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับ
น้ำหนักเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ี เหมาะสมเท่าน้ัน
ห้ามใช้ในการยึดเข็มขัดนิรภัย สายไฟ หรือใช้ใน
การยึดวัตถุหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เข้ากับรถยนต์ ไม่
ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม การทำเช่นน้ันอาจทำให้
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กเสียหาย ถ้ายึดเบาะนั่ง
สำหรับเด็กไม่แน่น เด็กอาจได้รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตจากการชน

การติดตั้งบนเบาะนั่งติดประตูด้านหลัง
T32A130827-AE43E959-BB5F-4CFD-A4FA-CDEC3959EDC4

SSS0646A

ขั้นตอนที่ 1 และ 2

แบบหันหน้าออก :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้เพ่ือติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ออกบน เบาะ นั่ง ติด ประต ู แถว สอง โดย ใช้ ISOFIX:

1. จัด ตำแหน่ง เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ง ①
2. ยึดตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด ISOFIX

ด้านล่าง ②
3. ด้านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กควรติดกับพนักพิง

หลังของรถยนต์ ปรับหรือถอดพนักพิงศีรษะออกเพื่อ
ให้เบาะนั่งสำหรับเด็กเข้าที่ ถ้าจำเป็น ถ้าถอดพนักพิง
ศีรษะออก ให้เก็บไว้ในท่ีปลอดภัย ให้แน่ใจว่าติดต้ัง
พนักพิงศีรษะกลับเมื่อถอดเบาะนั่งสำหรับเด็กออก ถ้า
ตำแหน่งเบาะน่ังไม่มีพนักพิงศีรษะแบบปรับได้ และ
เป็นอุปสรรคต่อการจัดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้เข้าที่ ให้
ลองตำแหน่งอื่นหรือใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอื่น (โปรดดู
ที่ “พนักพิงศีรษะ” (หน้า 1-7) )

SSS0754A

ขั้นตอนที่ 4
4. ปรับตัวเกี่ยวให้ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้

แน่นขึ้น กดลง ③ และดันไปข้างหลัง ④ ให้แน่นด้วย
เข่าที่บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-17

Condition: 'Except for China'/



(32,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

1-18 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง ควรปรับพนักพิงหลัง
แบบปรับได้ให้แน่ใจว่าเบาะน่ังสำหรับเด็กสัมผัสกับ
พนักพิงหลังอย่างเต็มที่

5. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด้านบน ให้พาดสายยึด
และเกี่ยวเข้า กับจุดยึดสายยึด (โปรดดูที่ “จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับเบาะนั่งแถวที่สอง)” (หน้า
1-16))

6. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ์ป้องกันการหมุนอื่น ๆ
เช่น ขาค้ำยัน ให้ใช้ส่ิงน้ันแทนสายยึดด้านบนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0755A

ขั้นตอนที่ 7
7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นอยู่กับ
ท่ีก่อนเร่ิมใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็ก
หลวม ใ ห้ ทำ ขั้ น ตอน ท่ี 3 ถึ ง 7 ซ้ ำ อี ก ค รั้ ง

แบบหันหลังออก :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

SSS0649A

ขั้นตอนที่ 1 และ 2
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบน เบาะ นั่ง ติด ประต ู แถว สอง โดย ใช้ ISOFIX:

1. จัด ตำแหน่ง เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ง ①
2. ยึดตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด ISOFIX

ด้านล่าง ②

SSS0756A

ขั้นตอนที่ 3
3. ปรับตัวเกี่ยวให้ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้

แน่นขึ้น กดลง ③ และดันไปข้างหลัง ④ ให้แน่นด้วย

มือท่ีบริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

4. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด้านบน ให้พาดสายยึด
และเกี่ยวเข้า กับจุดยึดสายยึด (โปรดดูที่ “จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับเบาะนั่งแถวที่สอง)” (หน้า
1-16))

5. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ์ป้องกันการหมุนอื่น ๆ
เช่น ขาค้ำยัน ให้ใช้ส่ิงน้ันแทนสายยึดด้านบนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0757A

ขั้นตอนที่ 6
6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นอยู่กับ
ท่ีก่อนเร่ิมใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็ก
หลวม ใ ห้ ทำ ขั้ น ตอน ท่ี 3 ถึ ง 6 ซ้ ำ อี ก ค รั้ ง

Condition: 'Except for China'/



(33,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด

T32A130827-A9515302-9112-4FC5-83E2-EA3AC508586D

การติดตั้งบนเบาะนั่งด้านหลัง - ไม่มีโหมดล็อก
อัตโนมัติ

T32A130827-96EF54C8-3581-4C46-8949-7876F5EB6CBB

แบบหันหน้าออก :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ออกลงบนเบาะนั่งด้านหลัง โดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุดแบบที่ไม่มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

SSS0758A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 1
1. จัด ตำแหน่ง เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ง ①
2. การ ติด ตั้ ง บน เบาะ นั่ ง ติด ประต ู ด้าน หลัง:

ปรับพนักพิงศีรษะให้อยู่ตำแหน่งสูงสุด (โปรดดู ท่ี
“พนักพิงศีรษะ” (หน้า 1-7) )

SSS0493A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 3
3. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

4. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
สายเข็มขัดให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกติดกับเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

SSS0647A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 5
5. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ③ และ

ด้านหลัง ④ ให้แน่นด้วยเข่าเข้าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยข้ึน ควรปรับพนักพิง
หลังแบบปรับได้ให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กสัมผัส

กับพนักพิงหลังอย่างเต็มที่

SSS0638A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 6
6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นอยู่กับ
ท่ีก่อนเร่ิมใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็ก
หลวม ใ ห้ ทำ ขั้ น ตอน ท่ี 3 ถึ ง 5 ซ้ ำ อี ก ค รั้ ง

แบบหันหลังออก :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

SSS0759A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-19

Condition: 'Except for China'/



(34,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

1-20 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกลงบนเบาะนั่งด้านหลัง โดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุดที่ไม่มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

1. จัด ตำแหน่ง เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ง ①

SSS0654A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

3. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
สายเข็มขัดให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกติดกับเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

SSS0639A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 4

4. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ③ และ
ด้านหลัง ④ ให้แน่นด้วยมือเข้าที่บริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0658A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นอยู่กับ
ท่ีก่อนเร่ิมใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็ก
หลวม ใ ห้ ทำ ขั้ น ตอน ท่ี 3 ถึ ง 5 ซ้ ำ อี ก ค รั้ ง

การติดตั้งบนเบาะนั่งด้านหลัง - มีโหมดล็อก
อัตโนมัติ

GUID-DDD64420-7D3A-4753-A0D4-84AF1AA8F5C2

แบบหันหน้าออก :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อการใช้
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ต้องปฏิบัติตามข้ันตอน
ต่อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน้าออกลง
บนเบาะนั่งด้านหลัง โดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดที่มี
โหมดล็อกอัตโนมัติ:

SSS0758A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 1
1. จัด ตำแหน่ง เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ง ①
2. ด้านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กควรติดกับพนักพิง

หลังของรถยนต์ ปรับหรือถอดพนักพิงศีรษะออกเพื่อ
ให้เบาะนั่งสำหรับเด็กเข้าที่ ถ้าจำเป็น ถ้าตำแหน่ง
เบาะนั่ง ไม่มี พนัก พิง ศีรษะแบบปรับได้ และ เป็น
อุปสรรคต่อการจัดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้เข้าที่ ให้ลอง
ตำแหน่ ง อ่ื น ห รือ ใ ช้ เบา ะ น่ั ง สำห รับ เ ด็ก อ่ืน

Condition: 'Except for China'/



(35,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

SSS0493A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 3
3. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

SSS0651A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ดึงสายเข็มขัดช่วงไหล่จนกว่าเข็มขัดจะถูกดึงออกมา

จนสุด ③ ในขณะน้ี ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยจะอยู่ใน
โหมด ล็อกอัตโนมัติ (โหมดเบาะนั่งสำหรับ เด็ก)

SSS0652A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ทำให้เข็มขัดนิรภัยดึงกลับ ④ ดึงสายเข็มขัดช่วงไหล่

ขึ้นเพื่อไม่ให้สายเข็มขัดหย่อน

SSS0647C

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 6
6. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ⑤ และ

ด้านหลัง ⑥ ให้แน่นด้วยเข่าเข้าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0638B

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 7
7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑦ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

8. ตรวจสอบว่าตัวดึงกลับอยู่ในโหมดล็อกอัตโนมัติโดย
การพยายามดึงเข็มขัดนิรภัยออกมาจากตัวดึงกลับอีก
ถ้าไม่สามารถดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมาจากตัวดึง
กลับได้อีก แสดงว่า ตัว ดึงกลับอยู่ ในโหมด ล็อก
อัตโนมัติ

9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นอยู่กับ
ท่ีก่อนเร่ิมใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็ก
หลวม ใ ห้ ทำ ขั้ น ตอน ท่ี 4 ถึ ง 8 ซ้ ำ อี ก ค รั้ ง

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-21

Condition: 'Except for China'/



(36,1)
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1-22 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

แบบหันหลังออก :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อการใช้
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ต้องปฏิบัติตามข้ันตอน
ต่อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกลง
บนเบาะนั่งด้านหลัง โดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดที่มี
โหมดล็อกอัตโนมัติ:

SSS0759A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1
1. จัด ตำแหน่ง เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ง ①

SSS0654A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

SSS0655A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 3
3. ดึงสายเข็มขัดช่วงไหล่จนกว่าเข็มขัดจะถูกดึงออกมา

จนสุด ③ ในขณะน้ี ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยจะอยู่ใน
โหมด ล็อกอัตโนมัติ (โหมดเบาะนั่งสำหรับ เด็ก)

SSS0656A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ทำให้เข็มขัดนิรภัยดึงกลับ ④ ดึงสายเข็มขัดช่วงไหล่

ขึ้นเพื่อไม่ให้สายเข็มขัดหย่อน

SSS0639B

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 5
5. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ⑤ และ

ด้านหลัง ⑥ ให้แน่นด้วยมือเข้าที่บริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0658B

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 6
6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑦ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

7. ตรวจสอบว่าตัวดึงกลับอยู่ในโหมดล็อกอัตโนมัติโดย
การพยายามดึงเข็มขัดนิรภัยออกมาจากตัวดึงกลับอีก
ถ้าไม่สามารถดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมาจากตัวดึง
กลับได้อีก แสดงว่า ตัว ดึงกลับอยู่ ในโหมด ล็อก

Condition: 'Except for China'/



(37,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

อัตโนมัติ

8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นอยู่กับ
ท่ีก่อนเร่ิมใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็ก
หลวม ใ ห้ ทำ ขั้ น ตอน ท่ี 3 ถึ ง 7 ซ้ ำ อี ก ค รั้ ง

การติดตั้งบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า - ไม่มีโหมดล็อกอัตโนมัติ
T32A130827-3CDB1AED-379E-4B81-B7D9-2F7BF07A419F

SSS0300A

คำเตือน:

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าที่ มีการติดตั้งถุงลม
เสริมความปลอดภัย เพราะเม่ือเกิดอุบัติเหตุจน
ทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าทำงาน
จะเกิดการพองตัวอย่างรุนแรง เบาะนั่งสำหรับ
เด็กแบบหันหลังออกอาจถูกกระแทกโดยถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าในอุบัติเหตุ และอาจ
ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได้

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึดด้านบนที่
เบาะนั่งด้านหน้า

. นิสสันขอแนะนำให้ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว้บน
เบาะน่ังด้านหลัง อย่างไรก็ตาม ถ้าจำเป็นต้อง
ติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร
ด้านหน้าตามข้อกำหนดท้องถิ่น ให้เล่ือนเบาะน่ัง
ผู้โดยสารถอยไปยังตำแหน่งหลังสุด

. เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกจำเป็นต้องใช้แบบหัน
หลังออก ดัง น้ัน จึงไม่ สามารถใช้บน เบาะนั่ง

ผู้ โดยสาร ด้านหน้า ได้ เม่ือติดตั้งถุงลม เสริม
ความปลอดภัย

. การไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยทำให้เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ยึดไม่แน่นพอ อาจทำให้เกิดการพลิกคว่ำได้
หรือยึดไม่แน่นพอและทำให้เกิดการบาดเจ็บเม่ือ
มีการหยุดรถอย่างกะทันหันหรือเกิดการชน

แบบหันหน้าออก :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ออกลงบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า โดยใช้เข็มขัดนิรภัย
แ บ บ ยึ ด ส า ม จ ุ ด ท่ี ไ ม่ มี โ ห ม ด ล็ อ ก อั ต โ น มั ติ :

1. ปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารโดย
ใช้สวิตช์ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
(ถ้ า มี ติ ด ตั้ ง ) (โปรด ด ู ท่ี “ ร ะบบ ถ ุ ง ลม เส ริม
ความปลอดภัย” (หน้า 1-33)) ให้ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และให้แน่ใจว่าไฟ
สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-23

Condition: 'Except for China'/



(38,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

1-24 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

(OFF) สว่างขึ้น (ถ้ามีติดตั้ง)

SSS0627

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 2 และ 3
2. เลื่ อน เบาะ น่ัง ถอย ไป ยัง ตำแหน่ง หลัง ส ุด ①
3. ปรับพนักพิงศีรษะ ② ให้อยู่ตำแหน่งสูงสุด (โปรดดูที่

“พนักพิงศีรษะ” (หน้า 1-7) )

4. จัดตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง

SSS0360C

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ③ จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

6. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
สายเข็มขัดให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกติดกับเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

SSS0647B

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 7
7. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ④ และ

ด้านหลัง ⑤ ให้แน่นด้วยเข่าเข้าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0302G

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 8
8. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑥ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นอยู่กับ
ท่ีก่อนเร่ิมใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็ก
หลวม ใ ห้ ทำ ขั้ น ตอน ท่ี 6 ถึ ง 8 ซ้ ำ อี ก ค รั้ ง

Condition: 'Except for China'/



(39,1)
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การติดตั้งบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า - มีโหมดล็อกอัตโนมัติ
GUID-558798C3-C458-4195-A782-3E70F09D1864

JVR0285X

คำเตือน:

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้าเม่ือมีการติดตั้งถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร เพราะ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนทำให้ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าทำงานจะเกิดการพอง
ตัวอย่างรุนแรง เบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกอาจถูกกระแทกโดยถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าในอุบัติเหตุ และอาจ
ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได้

. นิสสันขอแนะนำให้ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว้บน
เบาะน่ังด้านหลัง อย่างไรก็ตาม ถ้าจำเป็นต้อง
ติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน้าออกบน
เบาะน่ังด้านหน้าฝ่ังผู้ โดยสารตามข้อกำหนด
ท้องถิ่น ให้เลื่อนเบาะนั่งผู้ โดยสารถอยไปยัง
ตำแหน่งหลังสุด

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึดด้านบนที่
เบาะนั่งด้านหน้า

. เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกจำเป็นต้องใช้แบบหัน
หลังออก ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้บนเบาะน่ังด้าน
หน้าได้เมื่อมีการติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าผู้โดยสาร

. การไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยจะทำให้เบาะน่ังสำหรับ
เด็กยึดไม่แน่นพอ อาจทำให้เกิดการพลิกคว่ำได้
หรือยึดไม่แน่นพอและทำให้เกิดการบาดเจ็บเม่ือ
มีการหยุดรถอย่างกะทันหันหรือเกิดการชน

แบบหันหน้าออก :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หน้าออกลงบนเบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้า โดยใช้เข็มขัด
นิ ร ภั ย แบบ ยึด สาม จ ุ ด ที่ มี โหมด ล็อก อั ต โน มัติ :

SSS0627

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2
1. เลื่ อน เบาะ น่ัง ถอย ไป ยัง ตำแหน่ง หลัง ส ุด ①
2. ปรับหรือถอดพนักพิงศีรษะ ② เพื่อให้เบาะนั่งสำหรับ

เด็กเข้าท่ี ถ้าตำแหน่งเบาะนั่งเป็นอุปสรรคต่อการจัด
เบาะนั่งสำหรับเด็กให้เข้าที่ ให้ลองตำแหน่งอื่นหรือใช้
เบาะนั่งสำหรับเด็กอื่น

3. จัดตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน้าออกบน
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ซึ่งควรจัดให้อยู่ในทิศทาง
หันหน้าออกเท่านั้น
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SSS0360B

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัดจนกระท่ังได้ยินเสียงและรู้สึกได้ถึงการ
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

SSS0361B

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ดึงสายเข็มขัดช่วงไหล่จนกว่าเข็มขัดจะถูกดึงออกมา

จนหมด ในขณะนี้ ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยจะอยู่ใน
โหมด ล็อกอัตโนมัติ (โหมดเบาะนั่งสำหรับ เด็ก)

SSS0423A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 6
6. การทำให้เข็มขัดนิรภัยดึงกลับได้ ดึงสายเข็มขัดช่วง

ไ ห ล่ ขึ้ น Ⓐ เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ ส า ย เ ข็ ม ขั ด ห ย่ อ น

JVR0287X

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 7
7. ทดสอบเบาะน่ังสำหรับเด็กก่อนท่ีจะให้เด็กนั่ง เอียง

เบาะจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง พยายามดันเบาะ
มาด้านหน้า และตรวจสอบว่าเบาะยึดแน่นอยู่ กับที่

8. ตรวจสอบว่าตัวดึงกลับอยู่ในโหมดล็อกอัตโนมัติโดย
การพยายามดึงเข็มขัดนิรภัยออกมาจากตัวดึงกลับอีก
ถ้าไม่สามารถดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมาจากตัวดึง
กลับได้อีก แสดงว่า ตัว ดึงกลับอยู่ ในโหมด ล็อก
อัตโนมัติ

9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นอยู่กับ
ที่ก่อนเริ่มใช้งานแต่ละครั้ง ถ้าเข็มขัดนิรภัยไม่ล็อก ให้
ทำขั้นตอนที่ 5 ถึง 8 ซ้ำอีกครั้ง

10. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟ
สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร

ควรจะสว่างขึ้น ถ้าไฟน้ีไม่สว่างขึ้น โปรดดูท่ี
“ไฟสถานะถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัย ด้านหน้า
ผู้โดยสาร” (หน้า 1-40) เล่ือนเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ไปยังตำแหน่งอื่น ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบ
ที่ศูนย์บริการนิสสัน

หลังจากถอดเบาะนั่งสำหรับเด็กออก และเข็มขัดนิรภัยถูก
ดึงกลับจนสุดแล้ว โหมดล็อกอัตโนมัติจะถูกยกเลิกและจะ
กลับไปเป็นโหมดล็อกฉุกเฉิน
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T32A130827-B6157A48-56A9-4C36-B172-3AAF44191FC9

ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

T32A130827-472B749A-1D52-40E6-A55D-E253224FD34B

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข้อมูลสำคัญ
ท่ีเก่ียวข้องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าคนขับ
และผู้โดยสาร ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ม่าน
ถุง ลม เสริมความปลอดภัย ด้าน ข้าง และถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ และเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึง กลับ และ ผ่อน แรง อัตโนมัติ (Pre- tens ioner)

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
T32A130827-B8254390-3B61-40FC-91DE-1AC76EF9CA11

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและหน้าอก
ของผู้ขับขี่ และ/หรือผู้โดยสารด้านหน้า เม่ือเกิดการชน
ทางด้านหน้าบางแบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ได้รับการออกแบบให้พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด้าน
หน้า

หมวดนี้จะแสดงระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
สองแบบ:

. มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง

. ไม่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-86134849-D1CC-4A18-B616-BEDE533187A6

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณหน้าอกของคนขับ
และผู้โดยสารด้านหน้า เมื่อเกิดการชนทางด้านข้าง ถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างได้รับการออกแบบให้พองตัว
เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด้านข้าง

ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้า
มีติดตั้ง)

GUID-9482082F-6DCB-432F-9FD0-9A1EB3E05C4C

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของผู้ขับขี่ และ
ผู้โดยสารในตำแหน่งเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลังที่นั่งติด
ประตู เมื่อเกิดการชนทางด้านข้างบางแบบ ม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างได้รับการออกแบบให้พองตัว เมื่อ
รถมีแรงปะทะมาจากด้านข้าง

ระบบความปลอดภัยเสริม SRS ออกแบบมาเพื่อเสริมการ
ป้องกันอุบัติเหตุโดยเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
แล ะ ไม่ ไ ด้ ออกแบบ มา เพื่ อ ทดแทน กั น ร ะบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS) อาจช่วยรักษาชีวิตและลดการ
บาด เจ็บที่ ร ุนแรง ได้ อย่างไร ก็ ตาม เม่ือถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยเกิดการพองตัว อาจทำให้เกิดแผลถลอก
หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้
ป้องกันส่วนล่างของร่างกาย ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้
ถูกต้อง และผู้โดยสารควรนั่งอยู่ห่างจากพวงมาลัยและ
แผงหน้าปัดในระยะท่ีเหมาะสมตลอดเวลา (โปรดดูที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-9)) ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ
พองอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยป้องกันผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม
การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจทำให้เกิด
แรงปะทะ จนทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หากผู้โดยสาร
นั่ ง อย ู่ ใกล้ ถ ุง ลม เสริม ความ ปลอดภัย มาก เกิน ไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบลงอย่างรวดเร็วหลังจาก
การพองตัวดังกล่าว

SRS จะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON” เท่านั้น
เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟ
เตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว่างขึ้นเป็น
เวลาประมาณ 7 วินาที แล้วจะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานเป็นปกติ
(โปรดดูที่ “ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS” (หน้า
1-31))
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ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)
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SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:

. โดยปกติถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะไม่
พองตัว ถ้าเกิดการชนทางด้านข้าง ด้านหลัง
พลิกคว่ำ หรือชนด้านหน้าแต่ไม่รุนแรง ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเสมอ เพ่ือช่วยลด
ความเส่ียงและความรุนแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือท่านนั่งตัวตรง
และเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าจะพองตัวอย่างรุนแรง
เม่ือมีการชนตามเง่ือนไขเกิดข้ึน ซึ่งการไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย น่ังโน้มตัวไปข้างหน้า นั่งชิดด้าน
ข้าง หรือนั่งไม่ตรงตำแหน่ง จะเป็นการเพิ่มความ
เสี่ยงให้ผู้ ขับขี่และผู้โดยสารจะได้ รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตได้หากเกิดอุบัติเหตุนอกจากน้ี ผู้
ขับขี่และผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
อันตรายถึงแก่ชีวิตจากการพองตัวของถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้า ดังนั้นจึงควรน่ัง
หลัง ชิด กับ พนัก พิง หลัง ใน ระยะ ห่าง จาก
พวงมาลัยในระยะที่เหมาะสมตลอดเวลาและต้อง

คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

. ให้มืออยู่ด้านนอกของพวงมาลัย วางมือที่ขอบ
ด้านในของพวงมาลัยอาจจะเพ่ิมความเสี่ยงใน
การบาดเจ็บถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้าพองตัว

. ศึกษาข้อควรระวังต่อไปน้ีสำหรับรุ่นที่มีระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง:

— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
จะ ไม่ พอง ตัว ถ้า ไฟ สถานะ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารสว่างข้ึน

— หัวเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและด้าน
ผู้โดยสารหน้าติดตั้งมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่
จะตรวจจับว่าคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูงจะตรวจสอบ
ความรุนแรงของการชนและการใช้เข็มขัด
นิรภัย แล้วจึงทำให้ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว การไม่คาดเข็มขัด
นิรภัยให้ถูกต้องจะเป็นการเพ่ิมความเสี่ยง
หรือความรุนแรงในการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ได้

— เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าติดตั้งมาพร้อมกับ
เซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์วัดน้ำ
หนัก) ซึ่งจะปิดการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าผู้ โดยสารภายใต้
สภาวะบางอย่าง เซ็นเซอร์เหล่านี้ใช้สำหรับ
เบาะนั่งน้ีเท่าน้ัน การนั่งและการคาดเข็มขัด
นิรภัยที่ไม่ถูกต้องจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยง
หรือความรุนแรงในการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ได้ (โปรดดูที่ “ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้า (มีระบบถุงลมเสริม

Condition: 'Except for China'/
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ความปลอดภัยขั้น ส ูง)” (หน้า 1-35))

SSS0006

SSS0007

SSS0008

SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:

. ห้ามมิให้เด็กนั่งรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือ
ไม่น่ังบนเบาะนั่งสำหรับเด็ก ห้ามมิให้เด็กย่ืนมือ
หรือหน้าออกนอกหน้าต่าง ห้ามอุ้มเด็กไว้บนตัก
หรือในอ้อมแขน โปรดดูตัวอย่างตำแหน่งการนั่ง
ที่เป็นอันตรายซึ่งแสดงดังภาพ

. เด็กอาจได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้
หากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยไว้หรือไม่ได้นั่งบน
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม เมื่อถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้า ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง หรือม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างพองตัว

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะหน้า เนื่องจากถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าท่ีพองตัว อาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้ (โปรดดูที่ “เบาะนั่งสำหรับ
เด็ก” (หน้า 1-14))

SSS0059A
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SSS0140

SSS0159

SSS0162

คำเตือน:

. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างจะ
ไม่พองตัว หากเกิดการชนทางด้านหน้า ด้าน
หลัง พลิกคว่ำ หรือชนด้านข้างแต่ไม่รุนแรง ควร
คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเสมอ เพื่อช่วยลด
ความเส่ียงและความรุนแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ

. โดยปกติ ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
จะไม่พองตัว ถ้าเกิดการชนทางด้านหน้า ด้าน
หลัง พลิกคว่ำ หรือชนด้านข้างแต่ไม่รุนแรง ควร
คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเสมอ เพื่อช่วยลด
ความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ

. เมื่อมีอุบัติเหตุรถพลิกควํ่าเข็มขัดนิรภัยและถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง ม่านถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย ด้าน ข้าง และ ถ ุ ง ลม เส ริม
ความปลอดภัยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อท่าน
นั่งตัวตรงและเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ทั้งนี้
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย ด้าน ข้าง และ ถ ุ ง ลม เส ริม
ความปลอดภัย เม่ือพลิกคว่ําจะพองตัวอย่าง
รุนแรง หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย นั่งโน้มตัวไป
ข้างหน้า น่ังชิดด้านข้าง หรือน่ังไม่ตรงตำแหน่ง
จะเพ่ิมความเสี่ยงที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะได้รับ
บาด เจ็บ หรือ เสีย ชีวิต ได้ หาก เกิด อ ุบัติเหตุ

. ห้ามวางมือ ขา หรือหน้า ใกล้ กับถุงลม เสริม
ความ ปลอดภัย ด้าน ข้าง ม่าน ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย ด้าน ข้าง และ ถ ุ ง ลม เส ริม

ความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำที่อยู่ตรงด้านข้าง
พนักพิงหลังของเบาะน่ังด้านหน้า หรือใกล้กับ
ราวหลังคาด้านข้าง ห้ามให้ผู้โดยสารบนเบาะนั่ง
ด้านหน้าหรือเบาะหลังติดประตูยื่นแขนออกนอก
กระจกหน้าต่างหรือนั่งพิงประตู ตัวอย่างตำแหน่ง
การ น่ั ง ท่ี เป็ น อันตราย แสดง อย ู่ ใ น ภาพ

. เมื่อนั่งบนเบาะนั่งด้านหลัง ห้ามจับที่พนักพิงหลัง
ของเบาะนั่งด้านหน้า ถ้าถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย ด้าน ข้าง ม่าน ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย ด้าน ข้าง และ ถ ุ ง ลม เส ริม
ความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำพองตัว อาจได้รับ
บาดเจ็บสาหัส โปรดระมัดระวังโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับเด็ก ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง
เสมอ

. ห้ามใช้ผ้าคลุมเบาะนั่งบนพนักพิงหลังด้านหน้า
เพราะอาจขัดขวางการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

T32A130827-4BCD70AF-5EB8-439E-9317-35CFA875C11C

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) จะทำงานร่วมกันกับถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้า โดยจะทำงานพร้อมกับชุดดึงกลับ
เข็มขัดนิรภัยและหูยึด เพ่ือช่วยดึงสายเข็มขัดกลับทันทีท่ี
รถชนซึ่งจะช่วยเหน่ียวร้ังผู้โดยสารที่เบาะนั่งด้านหน้าไว้
(โปรดดูที่ “ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)” (หน้า 1-46))

Condition: 'Except for China'/
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ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
GUID-0ADA328D-ED2F-4A46-963A-9AE0C024C763

SSS1023

ป้ายเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยจะติดอยู่ในรถ
ตามที่แสดงในภาพ

ป้ายเตือน ① อยู่หน้าแผ่นบังแดดด้านคนขับและ/หรือ
ผู้โดยสาร

ป้าย เตือน ② (ถ้ามี ติด ต้ัง) อยู่ ข้างแผงหน้าปัด ด้าน
ผู้โดยสาร

ป้ายน้ีจะเตือนไม่ให้ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะนั่งผู้โดยสารหน้า เนื่องจากการติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็กในตำแหน่งน้ีอาจทำให้ทารกได้ รับบาดเจ็บ
ร้ายแรง ถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวเมื่อเกิดการ
ชน

แบบ A :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0260X

① ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย (ตัวอย่าง)
ร ู ป แบบ ป้ าย เ ตื อน ① เ ป ล่ี ยนแปลง ตาม ร ุ่ น ร ถ

ป้ายเตือน:

“อันตรายร้ายแรง! ห้ามติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หลังออกบนเบาะนั่ง ท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่
ข้างหน้า!”

แบบ B :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0243X

① ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
ป้าย ① เตือน:

“ห้ามใช้ เบาะ น่ังสำหรับเด็กหันเข้าหาเบาะนั่งที่ มี การ

ป้องกันด้วยถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่ด้านหน้า จะทำให้
เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้”

ในรถท่ีมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด้าน
หลังเท่านั้น

เมื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต์ของท่าน ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการติดตั้งของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ังสำหรับเด็ก”
(หน้า 1-14)

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
T32A130827-971922A3-CFCF-4D59-9EA7-ED964CBD8FB6

SPA1097

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS แสดงขึ้นบน
มาตรวัด จะตรวจสอบวงจรระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ระบบ เข็มขัด นิรภัย แบบมี ระบบ ดึง กลับ และ ผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) และระบบสายไฟท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว่างขึ้น เป็น เวลา
ประมาณ 7 วินาที แล้วจะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบถุงลม
เส ริม ความ ปลอดภัย SRS ยัง ทำงาน ได้ เป็น ปกติ
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ถ้าสภาวะใด ๆ ต่อไปน้ีเกิดขึ้น แสดงว่าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยและ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ต้องได้รับการ
บริการ:

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว่างนานกว่า
7 วินาที

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบเป็น
ครั้งคราว

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม่สว่างข้ึน
เลย

ภายใต้สภาวะเหล่านี้ ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยและ/
หรือระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) อาจทำงานผิดปกติ ซึ่งต้องได้
รับการตรวจสอบและซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันทันที

Condition: 'Except for China'/
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ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
T32A130827-CC7CAE86-4F98-4522-B914-451C2CAE61E8

WAB0010X

มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง
1. ชุดสร้างแรงดันม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน

ข้างและถุงลมเสริมความปลอดภัยเม่ือพลิกคว่ำ
2. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและถุงลม

เสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ
3. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
4. เซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์วัดน้ำหนัก)

5. ช ุด ควบคุม ถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัย (ACU)
6. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (ถุงลม

เสริมความปลอดภัยขั้นสูงของนิสสัน)
7. เซ็นเซอร์แซทไลท์
8. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง

อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ที่ตัก

9. ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) (เบาะนั่งด้านหน้า)

10. เซ็นเซอร์แรงดันในประตู (แสดงด้วยด้านคนขับ ซึ่ง
ด้านผู้โดยสารหน้าเป็นแบบเดียวกัน)

11. เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่การชน
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JVR0526X

ไม่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง
1. โมดูลของม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

(ถ้ามีติดตั้ง)
2. ชุดสร้างแรงดันม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน

ข้าง (ถ้ามีติดตั้ง)
3. ช ุด ควบคุม ถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัย (ACU)
4. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี

ติดตั้ง)
5. สวิตช์ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร

(ถ้ามีติดตั้ง)

6. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
7. เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่การชน
8. เซ็นเซอร์แซทไลท์ (ถ้ามีติดตั้ง)
9. ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน

แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)
10. เซ็นเซอร์แซทไลท์ (ถ้ามีติดตั้ง)
11. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง

อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ที่ตัก

คำเตือน:

. ห้ามวางสิ่งของใดบนฝาครอบพวงมาลัย บน
แผงหน้าปัดและใกล้กับแผงปิดประตูหน้า และ
เบาะ น่ัง ด้าน หน้า ห้าม วาง สิ่ งของ ระหว่าง
ผู้โดยสารและฝาครอบพวงมาลัย บนแผงหน้าปัด
ใต้คอพวงมาลัย ใกล้กับแผงปิดประตูหน้า และ
เบาะนั่งด้านหน้า เน่ืองจากสิ่งของเหล่านั้นอาจ
กระเด็นลอยออกมาจนเกิดอันตรายและทำให้ได้
รับบาดเจ็บ ถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

. ทันทีหลังจากการพองตัว ชิ้นส่วนของระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยบางช้ินจะร้อน ห้ามสัมผัส
เน่ืองจากอาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงได้

. ห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนใด ๆ หรือสายไฟของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัว หรือทำให้ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเกิดความเสียหาย

. ห้ามดัดแปลงระบบไฟฟ้า ระบบรองรับน้ำหนัก
โครงสร้างด้านหน้า และแผงข้างตัวถังโดยไม่ได้
รับอนุญาต เนื่องจากจะ มีผลกระทบ ต่อการ
ทำงาน อย่าง ถ ูก ต้อง ของ ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย

. การกระทำการใด ๆ ที่ไปกระทบกระเทือนบริเวณ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย อาจทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัส ทั้งนี้รวมถึงการเปล่ียนแปลงวง
พวงมาลัยและแผงหน้าปัด โดยการวางสิ่งของ
บริเวณด้านบนฝาครอบพวงมาลัย บริเวณด้านบน
หรือโดยรอบแผงหน้าปัด หรือโดยการติดต้ัง
อุปกรณ์เสริมรอบ ๆ ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย
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. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการ
นิสสัน ห้ามดัดแปลงหรือถอดสายไฟ SRS ไม่
ควรใช้อุปกรณ์ทดสอบทางไฟฟ้า หรือไขควงวัด
ไฟที่ ไม่ ได้ รับ อน ุญาตกับ ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย

. ขั้วต่อชุดสายไฟ SRS จะเป็นสีเหลืองและ/หรือสี
ส้ม เพื่อให้สังเกตได้ง่าย

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าพองตัว จะได้ยิน
เสียงดังและมีควันเกิดขึ้น ควันนี้ไม่เป็นอันตรายและไม่ได้
แสดงว่ามีเพลิงไหม้เกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวัง
ไม่สูดดมควันนี้เข้าไป เนื่องจากอาจทำให้ระคายเคืองและ
สำลักได้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ ควรรีบ
ออก ห่ า ง ไป ยั ง บ ริ เ วณ ท่ี มี อ ากาศ บริ ส ุ ท ธ์ิ ทั น ที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (มีระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง)

GUID-6A7BD93C-B24A-4E8D-8F48-21FAB2DA73B3

คำเตือน:

เพื่อ ให้แน่ใจว่าการทำงานของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยขั้นสูงด้านผู้โดยสารถูกต้อง ให้ศึกษา
รายการต่อไปนี้

. ห้ามให้ผู้โดยสารที่ เบาะน่ังด้านหลังดันหรือดึง
ช่องใส่ของที่พนักพิงหลัง

. ห้ามวางสัมภาระที่หนักกว่า 4 กก. (9.1 ปอนด์)
บนพนักพิงหลัง พนักพิงศีรษะ หรือในช่องใส่
ของที่พนักพิงหลัง

. ห้ามเก็บสัมภาระไว้ด้านหลังเบาะนั่งที่สามารถอัด
เข้ากับพนักพิงหลังได้

. ให้แน่ใจว่าเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าไม่สัมผัสกับ
เบาะนั่งด้านหลัง แผงหน้าปัด ฯลฯ หรือพนักพิง
ศีรษะไม่สัมผัสกับหลังคา

. ยืนยันสภาวะการทำงานด้วยไฟสถานะถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร

. ถ้าสังเกตว่าไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าฝ่ังผู้โดยสารไม่ทำงานตามคำอธิบาย
ข้างต้น ให้รีบนำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูงเบาะนั่งผู้โดยสาร
ที่ศูนย์บริการนิสสันทันที

. ให้ผู้โดยสารนั่งที่เบาะนั่งด้านหลังจนกว่าจะได้รับ
การยืนยันจากศูนย์บริการว่าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยขั้นสูงเบาะน่ังผู้โดยสารทำงาน
อย่างถูกต้อง

. ห้ามจัดตำแหน่งเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าให้
สัมผัสกับเบาะนั่งด้านหลัง ถ้าเบาะนั่งด้านหน้า
สัมผัสกับ เบาะนั่งด้านหลัง ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอาจ ตัดสินว่า เกิดการทำงาน
ผิดปกติของเซ็นเซอร์ และไฟสถานะถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารอาจสว่างข้ึน
และไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจ
กะพริบ

. ห้ามวางวัตถุที่มีคมลงบนเบาะนั่ง อีกทั้ง ห้ามวาง
วัตถุที่หนักลงบนเบาะน่ังเนื่องจากจะทำให้เป็น
รอยกดอย่างถาวร วัตถุดังกล่าวอาจทำให้เบาะนั่ง
หรือเซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์วัดน้ำ
หนัก) เสียหายได้ ยังส่งผลต่อการทำงานของ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย และเป็นเหตุให้
ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง

. ห้ามใช้น้ำเปล่าหรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
เป็นกรด (เคร่ืองทำความสะอาดระบบแรงดันไอ
ร้อน) กับเบาะนั่ง จะทำให้เบาะนั่งหรือเซ็นเซอร์
จำแนกผู้โดยสารเสียหายได้ ยังส่งผลต่อการ
ทำงานของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย และ
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง

. การถอดหรือการดัดแปลงเบาะนั่งผู้โดยสารด้าน
หน้าอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย และเป็นเหตุให้ได้รับ
บาดเจ็บที่รุนแรง

. การดัดแปลงหรือการกระทำใด ๆ ที่ไปกระทบ
กระเทือนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าอาจเป็นเหตุ
ใ ห้ ได้ รับ บาด เจ็บ ที่ ร ุนแรง ตัวอย่าง ห้าม
เปลี่ยนแปลงเบาะนั่งด้านหน้าโดยการวางสิ่งของ
ไว้บนเบาะรองนั่งหรือโดยการติดตั้งอุปกรณ์เสริม
เช่น วัสดุหุ้มเบาะน่ังบนเบาะนั่งที่ไม่ได้รับการ
ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยทำงานอย่างถูกต้อง นอกจากนี้
ห้ามเก็บวัตถุใด ๆ ไว้ใต้เบาะน่ังผู้โดยสารด้าน
หน้าหรือ เบาะ รอง น่ัง และพนักพิงหลัง วัตถุ
ดังกล่าวอาจรบกวนการทำงานที่ถูกต้องของ
เซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร

. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารได้
รับการออกแบบมาให้ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
ภายใต้สภาวะบางอย่าง ควรอ่านข้อมูลในหมวดนี้
อย่างละเอียดเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงาน และจำเป็น
ต้องใช้เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และเบาะนั่งสำหรับ
เด็กอย่างถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพการป้องกัน
สูงสุด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือ
เล่มนี้ที่เกี่ยวกับการใช้เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-35
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1-36 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

เบาะนั่งสำหรับเด็กจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงหรือ
ความรุนแรงในการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ได้

รถยนต์คันนี้ติดตั้งมาพร้อมกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับเบาะน่ังคนขับและเบาะนั่ง
ผู้โดยสารด้านหน้า ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าคน
ขับติดตั้งอยู่ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าผู้โดยสารติดต้ังอยู่ในแผงหน้าปัดข้างบนกล่อง
เก็บของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้านั้นถูกออกแบบมา
ให้พองตัวเม่ือเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านหน้าแต่อาจมี
การพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล้
เคียงกับแรงท่ีเกิดจากการชนท่ีรุนแรงทางด้านหน้า ขณะ
เดียวกันถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจไม่พองตัวเมื่อมีการ
ชนจากด้านหน้าบางรูปแบบ สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการ
ทำงานท่ีถูกต้องของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
เสมอไป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูงมีชุดสร้างแรงดัน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยสองชั้น ระบบจะตรวจสอบข้อมูล
จากเซ็นเซอร์ตรวจจับพ้ืนท่ีการชน ชุดควบคุมถุงลมเสริม
ความปลอดภัย (ACU) เซ็นเซอร์หัวเข็มขัดนิรภัย และ
เซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์วัดน้ำหนัก) การ
ทำงานของชุดสร้างแรงดันจะเป็นไปตามความรุนแรงของ
การชนและการใช้ เข็มขัดนิรภัยของผู้ ขับขี่ อีก ท้ัง จะ
ตรวจสอบเซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารด้าน
หน้าด้วยเช่นกัน ตามข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่อาจจะพอง
ตัวจากการชน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการชนและ
ขึ้นอยู่กับว่าผู้โดยสารด้านหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่

นอกจากนี้ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
อาจปิดการทำงานโดยอัตโนมัติภายใต้สภาวะบางอย่าง ขึ้น
อยู่ กับข้อมูลท่ีได้รับจากเซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร ถ้า
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารปิดการทำงาน
ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารจะ
สว่างขึ้น การที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าพองตัว
เพียงด้านเดียวไม่ได้แสดงว่าระบบทำงานผิดปกติ ถ้าท่าน
มีข้อสงสัยใด ๆ เก่ียวกับการทำงานของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย กรุณาติดต่อนิสสันหรือผู้จำหน่ายนิสสัน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้ารวมถึงการใช้เข็มขัด
นิรภัยจะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและหน้าอก
ของผู้โดยสารด้านหน้า อาจช่วยรักษาชีวิตและลดการ
บาด เจ็บที่ ร ุนแรง ได้ อย่างไร ก็ ตาม เม่ือถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าเกิดการพองตัว อาจทำให้เกิดแผล
ถลอก ท่ี ใบหน้า หรือ การ บาด เจ็บ อ่ืน ๆ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าไม่ได้ป้องกันส่วนล่างของร่างกาย

แม้ว่าจะมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง แต่ผู้ขับขี่
และผู้โดยสารยังจำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้อง
พร้อม ท้ัง น่ัง ตัวตรงให้ มี ระยะห่างจากพวงมาลัยหรือ
แผงหน้าปัดอย่างเหมาะสม ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้าจะพองตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยป้องกันผู้โดยสารด้าน
หน้า ด้วยเหตุน้ี การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย
อาจทำให้เกิดแรงปะทะ จนทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ
จากการน่ังใกล้ถุงลมเสริมความปลอดภัยมากเกินไป และ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบลงอย่างรวดเร็วหลังจาก
การชน
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ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสาร :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

SSS0676

เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าติดต้ังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์
จำแนกผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์วัดน้ำหนัก) ซ่ึงจะเปิดหรือปิด
การทำงานของถุง ลม เสริม ความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้ โดยสารตามน้ำหนักบนเบาะ น่ังผู้ โดยสาร ด้านหน้า
สถานะของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
(เปิดหรือ ปิด) จะแสดงขึ้น ด้วยไฟสถานะถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ด้านหน้าผู้ โดยสาร ท่ี อย ู่ บน
แผงหน้าปัด

หลังจากท่ีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”
ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารบน
แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้นเป็นเวลาประมาณ 7 วินาที แล้วจะ
ดับลงหรือยัง คงสว่างอยู่ ตามสถานะการนั่ง อย ู่ ของ
ผ ู้ โ ดยสา ร ด้ าน หน้ า ไฟ จะ ทำง าน ดั ง ต่ อ ไป น้ี :

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-37
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1-38 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

สภาวะของเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร ( ) สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร

ว่าง (ไม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่) ON (สว่างขึ้น) ปิด

เด็ก เบาะนั่งสำหรับเด็ก คนตัวเล็ก หรือ
กระเป๋าสัมภาระ

ON (สว่างขึ้น) ปิด

ผู้ใหญ่ OFF (ดับลง) เปิด

นอกจากนี้ วัตถุบางอย่างที่วางอยู่บนเบาะนั่งผู้โดยสารด้าน
หน้าอาจทำให้ไฟทำงานตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งจะขึ้น
อยู่กับน้ำหนักของวัตถุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานปกติและวิธี
การแก้ไขปัญหาของระบบเซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสารนี้
โปรดดูที่ “การทำงานปกติ” (หน้า 1-39) และ “วิธีการ
แก้ไขปัญหา” (หน้า 1-39) ในหมวดนี้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารได้ รับการ
ออกแบบให้ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้งานรถยนต์
ภายใต้สภาวะบางอย่างดังท่ีอธิบายไว้ด้านล่าง ถ้าถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารปิดอยู่ ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยจะไม่พองตัวเมื่อเกิดการชน ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านคนขับและถุงลมเสริมความปลอดภัยอื่น
ในรถยนต์ของท่านไม่ ถือว่า เป็น ส่วนหนึ่งของระบบนี้

จุดประสงค์ของระบบนี้คือเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการได้
รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการที่ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัวกระแทกโดนผู้โดยสารด้านหน้าบาง
ประเภท เช่น เด็ก โดยการทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์วัดน้ำหนัก) ติดตั้งอยู่
ที่โครงเบาะนั่งใต้เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า และได้รับการ
ออกแบบให้ตรวจจับผู้โดยสารและวัตถุบนเบาะนั่ง ตัวอย่าง

ถ้ามีเด็กอยู่บนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยข้ันสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ปิดการ
ทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
อีกท้ัง ถ้ามีเบาะนั่งสำหรับเด็กอยู่บนเบาะนั่ง เซ็นเซอร์
จำแนกผู้โดยสารจะสามารถตรวจจับได้และทำให้ถุงลม
เสริมความปลอดภัยปิดการทำงาน

ผู้โดยสารด้านหน้าท่ีนั่งอย่างถูกต้องและใช้เข็มขัดนิรภัย
ตาม ท่ี แนะนำ ใน ค ู่มือ เล่ม นี้ จะ ไม่ ทำให้ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านผู้โดยสารปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
แต่หากผู้น่ังมีร่างเล็กอาจทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย
อาจปิดการทำงานได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารนั่งบน
เบาะไม่ถูกต้อง (เช่น ไม่นั่งตัวตรง นั่งบนขอบเบาะ หรือนั่ง
ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง) จะทำให้เซ็นเซอร์ปิดการทำงาน
ของถุงลมเสริมความปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่านั่งและ
คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเสมอเพ่ือประสิทธิภาพการ
ป้อง กัน ส ู งส ุด จาก เข็มขัด นิ รภัย และ ถ ุ ง ลม เสริ ม
ความปลอดภัย

นิสสันขอแนะนำให้เด็กนั่งบริเวณบนเบาะนั่งด้านหลังและ
คาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้อง อีกทั้ง ให้ทำการติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็กและเบาะนั่งเสริมที่ เหมาะสมให้ถูกต้องบน
เบาะนั่งด้านหลัง ถ้าไม่สามารถทำได้ เซ็นเซอร์จำแนก
ผู้โดยสารที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานตามที่อธิบาย
ไว้ข้างต้นจะปิดการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าผู้โดยสารสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กที่กำหนด การ

ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีไม่ถูกต้องและการไม่ใช้โหมด
ล็อกอัตโนมัติ (โหมดเบาะนั่งสำหรับเด็ก) (ถ้ามีติดต้ัง)
อาจทำให้เบาะนั่งสำหรับเด็กคว่ําหรือเลื่อนได้เมื่อเกิด
อุบัติเหตุหรือหยุดรถกะทันหัน และส่งผลให้ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านผู้โดยสารพองตัวได้เม่ือเกิดการชน
แทนท่ีจะปิดการทำงาน (โปรดดูท่ี “เบาะนั่งสำหรับเด็ก”
(หน้า 1-14) เ พ่ือ การ ใช้ และ การ ติด ต้ัง ที่ ถ ูก ต้อง)

ถ้าไม่มีผู้โดยสารบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านผู้โดยสารถูกออกแบบมาไม่ให้พองตัว
เมื่อเกิดการชน อย่างไรก็ตาม วัตถุที่มีน้ำหนักมากที่วางอยู่
บนเบาะนั่งอาจทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวได้
เนื่องจากเซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสารตรวจพบว่ามีวัตถุอยู่บน
เบาะ นั่ง อีก ท้ัง สภาวะ อ่ืน ๆ อาจทำให้ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยพองตัวได้เช่นกัน เช่น ถ้ามีเด็กยืนอยู่บน
เบาะนั่ง หรือถ้ามีเด็กสองคนนั่งอยู่บนเบาะนั่ง ซึ่งถือว่าไม่
เป็นไปตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้ ควรให้แน่ใจว่าท่านและ
ผู้โดยสารทุกคนนั่งและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเสมอ

สามารถตรวจสอบโดยใช้ไฟสถานะถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ด้านหน้า ผ ู้ โดยสาร เม่ือ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าผู้ โดยสาร ปิดการทำงานโดย
อัตโนมัติ

ถ้ามีผู้โดยสารนั่งอยู่บนเบาะนั่งแต่ไฟสถานะถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารสว่างขึ้น (แสดงว่าถุงลม
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เสริมความปลอดภัยปิดการทำงาน) เป็นไปได้ว่าผู้โดยสาร
ท่าน น้ัน เป็นคน ตัว เล็กหรือนั่ง บน เบาะนั่ง ไม่ ถ ูกต้อง

ถ้า ต้องใช้ เบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะ น่ังด้านหน้า ไฟ
สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารอาจ
สว่างขึ้นหรือไม่สว่างขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดตัวของเด็กและ
ประเภทของเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีใช้ ถ้าไฟสถานะถุงลม
เสริมความปลอดภัยไม่สว่าง ข้ึน (แสดงว่าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอาจพองตัวได้เมื่อเกิดการชน) อาจเป็นไป
ได้ว่าใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กหรือเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็ก ใช้เข็มขัด
นิรภัย และผู้โดยสารนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าไฟ
สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยยังคงไม่สว่างข้ึน ให้ปรับ
ตำแหน่งของผู้โดยสารหรือเบาะน่ังสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง
ด้านหลังอีกครั้ง

ถ้าไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
ยังไม่สว่างขึ้นแม้จะมั่นใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็ก เข็มขัด
นิรภัย และผู้โดยสารอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ให้นำรถ
ไปยังผู้จำหน่ายนิสสันทันที เพื่อทำการตรวจสอบสถานะ
ของระบบได้โดยการใช้เคร่ืองมือพิเศษ อย่างไรก็ตาม
จนกว่าจะได้ รับการยืนยันจากผู้จำหน่ายว่าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยทำงานอย่างถูกต้อง ให้ปรับตำแหน่งของ
ผู้โดยสารหรือเบาะน่ังสำหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังอีก
ครั้ง

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูงและไฟสถานะถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารจะใช้เวลาสองถึง
สามวินาทีในการบันทึกการเปล่ียนแปลงในสถานะเบาะน่ัง
ผู้โดยสาร

ถ้า มี การทำงาน ผิดปกติ เกิด ข้ึน ใน ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร ไฟเตือนถุงลมเสริม

ความปลอดภัย ที่อยู่ในมาตรวัดและบริเวณเกจวัดจะ
กะพริบ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบท่ีศูนย์บริการ
นิสสัน

การทำงานปกติ :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เพ่ือให้ระบบเซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสารจำแนกผู้โดยสาร
ด้านหน้าได้ตามน้ำหนัก กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังและ
ขั้นตอนที่แนะนำไว้ด้านล่าง:

ข้อควรระวัง :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

. ให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุท่ีมีน้ำหนักมากกว่า 4 กก. (9.1
ปอนด์) แขวนอยู่ที่เบาะน่ังหรือใส่ไว้ในช่องใส่ของที่
พนักพิงหลัง

. ให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กหรือวัตถุอื่น ๆ ไม่ได้กด
ทับด้านหลังของพนักพิงหลังอยู่

. ให้แน่ใจว่าผู้โดยสารด้านหลังไม่ได้ดันหรือดึงด้าน
หลังของเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าอยู่

. ให้แน่ใจว่าเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าหรือพนักพิงหลัง
ไม่ได้ดันไปชนกับวัตถุที่อยู่บนเบาะนั่งหรือบนพื้นด้าน
หลัง

. ให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุวางอยู่ใต้เบาะนั่งผู้โดยสารด้าน
หน้า

. ให้แน่ใจว่าพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งผู้โดยสารด้าน
หน้า ไม่ สัมผัส กับหลังคา เมื่อทำการปรับ เบาะนั่ง
ผู้โดยสารด้านหน้า

ขั้นตอน :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. ปรับเบาะนั่งตามที่แนะนำ (โปรดดูที่ “เบาะนั่ง” (หน้า
1-2))

2. ให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุอยู่บนตักของท่าน

3. คาดเข็มขัดนิรภัยตามท่ีแนะนำ (โปรดดูที่ “เข็มขัด
นิรภัย” (หน้า 1-9))

4. ให้อยู่ในตำแหน่งน้ีเป็นเวลา 30 วินาที เพ่ือให้ระบบ
สามารถจำแนกผู้โดยสารด้านหน้าได้ก่อนที่รถยนต์จะ
เริ่มเคลื่อนที่

5. ให้แน่ใจว่าจำแนกได้อย่างถูกต้องโดยการตรวจสอบ
ไฟ สถานะ ถ ุง ลม เสริม ความ ปลอดภัย ด้าน หน้า
ผู้โดยสาร

หมายเหตุ:

ระบบเซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสารของรถยนต์คันนี้จะ
ล็อกการจำแนกในขณะขับขี่ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้อง
ยืนยันว่าผู้โดยสารด้านหน้าถูกจำแนกได้อย่างถูกต้อง
หรือไม่ก่อนการขับขี่ อีกทั้ง ระบบเซ็นเซอร์จำแนก
ผู้โดยสารอาจคำนวณน้ำหนักของผู้โดยสารอีกคร้ัง
ภายใต้สภาวะบางอย่าง (ท้ังขณะขับขี่และเม่ือหยุด
รถ) ดังนั้นผู้โดยสารที่เบาะน่ังด้านหน้าควรน่ังตามที่
แนะนำไว้ข้างต้น
วิธีการแก้ไขปัญหา :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ถ้าคิดว่าไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสารไม่ถูกต้อง:
1. ถ้าไฟสว่างข้ึนโดยท่ีมีผู้ โดยสารน่ังอยู่ ท่ี เบาะนั่ง

ผู้โดยสารด้านหน้า:

. ผ ู้ โดยสาร เป็น คน ตัว เล็ ก — ไฟ ถ ุ ง ลม เส ริม
ความปลอดภัยกำลังทำงาน ถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย ด้ าน หน้า ผ ู้ โดยสาร ถ ู ก ร ะ งับ

อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้โดยสารไม่ได้เป็นคนตัวเล็ก ซึ่งจะเป็น
ไปได้ว่าอาจเกิดจากสภาวะต่อไปนี้ที่ไปรบกวนเซ็นเซอร์วัด
น้ำหนัก:

. ผู้โดยสารไม่ได้นั่งตัวตรง ไม่ได้นั่งชิดกับพนักพิงหลัง
และไม่ได้นั่งตรงกลางของเบาะรองนั่งโดยยืดขาวาง
เท้าบนพื้นอย่างสบาย

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-39

Condition: 'Except for China'/
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1-40 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

. เบาะนั่งสำหรับเด็กหรือวัตถุอื่น ๆ กดทับด้านหลังของ
พนักพิงหลังอยู่

. ผู้ โดยสาร ด้านหลังกำลังดันหรือ ดึงด้านหลังของ
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าอยู่

. เบาะน่ังด้านหน้าหรือพนักพิงหลังชนกับวัตถุที่อยู่บน
เบาะนั่งหรือบนพื้นด้านหลัง

. วั ตถ ุ ว า ง อย ู่ ใ ต้ เ บา ะ นั่ ง ผ ู้ โ ดยสาร ด้ าน ห น้า

. วัตถุวางอยู่ระหว่างเบาะรองนั่งและคอนโซลกลางหรือ
อยู่ระหว่างเบาะรองนั่งและประตู

ถ้ารถยนต์กำลังเคลื่อนท่ี ให้จอดรถเม่ืออยู่ ในบริเวณที่
ปลอดภัย ตรวจสอบและแก้ไขสภาวะข้าง ต้น สตาร์ท
รถยนต์อีกครั้งและรอ 1 นาที

หมายเหตุ:

จะมีการตรวจสอบระบบในขณะที่ไฟสถานะถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารยังคงสว่างอยู่
เป็นเวลาประมาณ 7 วินาทีแรก

ถ้าไฟยังคงสว่างอยู่หลังจากการทำดังกล่าวแล้ว ดังนั้นไม่
ควรให้ผู้โดยสารนั่งบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าและควร
นำรถเข้ารับการตรวจสอบท่ีศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด
2. ถ้าไฟดับลงโดยที่ มีคนตัวเล็ก เด็ก หรือเบาะนั่ง

สำหรับ เด็ก อย ู่ บน เบาะ นั่ง ผ ู้ โดยสาร ด้านหน้า
ซึ่งจะเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากสภาวะต่อไปนี้ที่ไป
รบกวนเซ็นเซอร์วัดน้ำหนัก:

. คนตัวเล็กหรือเด็กไม่ได้นั่งตัวตรง ไม่ได้นั่งชิดกับพนัก
พิงหลัง และไม่ได้นั่งตรงกลางของเบาะรองนั่งโดยยืด
ขาวางเท้าบนพื้นอย่างสบาย

. ไม่ได้ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กให้ถูกต้องตามที่แนะนำ
(โปรดดู ท่ี “เบาะนั่ง สำหรับ เด็ก” (หน้า 1-14))

. วัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่า 4 กก. (9.1 ปอนด์) แขวนอยู่
ท่ี เบาะ น่ังหรือใส่ไว้ใน ช่องใส่ของ ท่ีพนักพิงหลัง

. เบาะนั่งสำหรับเด็กหรือวัตถุอื่น ๆ กดทับด้านหลังของ
พนักพิงหลังอยู่

. ผู้ โดยสาร ด้านหลังกำลังดันหรือ ดึงด้านหลังของ
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าอยู่

. เบาะน่ังด้านหน้าหรือพนักพิงหลังชนกับวัตถุที่อยู่บน
เบาะนั่งหรือบนพื้นด้านหลัง

. วั ตถ ุ ว า ง อย ู่ ใ ต้ เ บา ะ นั่ ง ผ ู้ โ ดยสาร ด้ าน ห น้า

. วัตถุวางอยู่ที่ระหว่างเบาะรองนั่งและคอนโซลกลาง

. พนักพิงศีรษะของเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าสัมผัสกับ
หลังคา

ถ้ารถยนต์กำลังเคลื่อนท่ี ให้จอดรถเม่ืออยู่ ในบริเวณที่
ปลอดภัย ตรวจสอบและแก้ไขสภาวะข้าง ต้น สตาร์ท
รถยนต์อีกครั้งและรอ 1 นาที

หมายเหตุ:

จะมีการตรวจสอบระบบในขณะที่ไฟสถานะถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารยังคงสว่างอยู่
เป็นเวลาประมาณ 7 วินาทีแรก

ถ้าไฟยังคงดับอยู่หลังจากการทำดังกล่าวแล้ว ให้ปรับ
ตำแหน่งของคนตัวเล็ก เด็ก หรือเบาะนั่งสำหรับเด็กบน
เบาะนั่งด้านหลังอีกครั้ง และควรนำรถเข้ารับการตรวจสอบ
ที่ศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด
3. ถ้าไฟดับลงโดยที่ไม่มีผู้โดยสารด้านหน้าและไม่มี

วัตถุอยู่บนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ควรนำรถเข้า
รับการตรวจสอบท่ีศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วท่ีสุด

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (ไม่มี
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง)

GUID-784B2D2B-C5DC-49DA-9C73-4FCE8D7CC5DE

ถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัยด้านหน้าคนขับ ติดตั้ง อย ู่
ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสารติดต้ังอยู่ในแผงหน้าปัดข้างบนกล่องเก็บของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้านั้นถูกออกแบบมา
ให้พองตัวเมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทางด้านหน้าแต่อาจจะมี
การพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจากการชนในรูปแบบอื่นมี
ความใกล้เคียงกับแรงท่ีเกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้าน
หน้า และอาจไม่พองตัวเมื่อมีการชนจากด้านหน้าบางรูป
แบบ สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถ (หรือไม่เสียหาย
เลย) ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ถูกต้องของถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าเสมอไป

ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสาร (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0374X

ไฟ OFF
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JVR0264X

ไฟ ON
ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารอยู่
บนแผงหน้าปัด

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟ ON
และ OFF สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัย ด้านหน้า
ผู้โดยสารจะสว่างขึ้นแล้วจะดับลง หรือยังคงสว่างอยู่ตาม
สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัย ด้านหน้าผู้ โดยสาร

. เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารทำงาน
ไฟ OFF สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสาร จะดับลงหลังจากผ่านไปประมาณ
7 วินาที

ไฟ ON สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสาร จะสว่างขึ้นแล้วจะดับลงหลังจาก 1
นาที เมื่อสวิตช์ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสารอยู่ในตำแหน่ง “ON”

. เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ด้านหน้าผู้ โดยสารไม่
ทำงาน ไฟ ON สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้า ผ ู้ โดยสาร จะ ดับ ลงหลัง จากผ่าน ไป
ประมาณ 7 วินาที

ไฟ OFF สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสาร จะสว่างขึ้นและจะยังคงสว่างนาน
เท่า ท่ี สวิตช์ ถ ุง ลม เสริมความปลอดภัย ด้านหน้า
ผู้โดยสารอยู่ในตำแหน่ง “OFF”

ถ้าไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
ทำงานในรูปแบบที่นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ข้างต้น ถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้ โดยสารอาจทำงานไม่
ถูกต้อง ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและ
ทำการซ่อมแซมทันที

สวิตช์ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
(ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0365X

สามารถปิดการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้าผู้โดยสารได้ด้วยสวิตช์ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้าผู้โดยสารที่อยู่ในกล่องเก็บของ

เพื่อปิดการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสาร:

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

2. เปิดกล่องเก็บของและเสียบกุญแจธรรมดาเข้าไปใน
สวิตช์ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
สำหรับการใช้กุญแจธรรมดา โปรดดูที่ “กุญแจ” (หน้า

3-2)

3. ดันและบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง “OFF”

4. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟ
OFF สถานะถุงลม เสริมความปลอดภัย ด้านหน้า
ผ ู้ โดยสาร จะ สว่าง ขึ้น และ จะ สว่าง ค้าง

เพื่อเปิดการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสาร:

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

2. เปิดกล่องเก็บของและเสียบกุญแจธรรมดาเข้าไปใน
สวิตช์ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร

3. ดันและบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON”

4. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟ
ON สถานะถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัย ด้านหน้า
ผู้โดยสาร จะสว่างขึ้น

5. หลัง จากนั้น 1 นาที ไฟ ON สถานะถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าผู้ โดยสาร จะดับลง

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-BEFFBC47-CAF3-4636-BD3B-266D82D846E8

SSS0978

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างติดตั้งอยู่ที่ด้านนอกของ
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พนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างนั้นถูกออกแบบให้
พองตัว เมื่อเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านข้าง แต่อาจจะ
พองตัวหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูปแบบอ่ืนใกล้เคียงกับ
แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้านข้าง และอาจไม่พอง
ตัวในการชนจากด้านข้างบางแบบ สภาพความเสียหายท่ี
เกิดขึ้น กับรถ (หรือไม่ เสียหายเลย) ไม่ได้บ่งชี้ ถึงการ
ทำงานท่ีถูกต้องของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
ข้างเสมอไป

ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้า
มีติดตั้ง)

T32A130827-8A1E3118-ECDC-4E98-AD6C-EE4CF12DB35C

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างติดต้ังอยู่ ท่ี ราว
หลังคา

ระบบ ม่านถุง ลม เสริมความปลอดภัยด้านข้างนั้น ถ ูก
ออกแบบให้พองตัวเม่ือเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านข้าง
แต่อาจจะมีการพองตัวเกิดข้ึนหากแรงที่เกิดจากการชนรูป
แบบอื่นใกล้เคียงกับ แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้าน
ข้าง และอาจไม่พองตัวเม่ือมีการชนจากทางด้านข้างบาง
รูปแบบ สภาพความเสียหาย ท่ี เกิดขึ้น กับรถ (หรือไม่
เสียหายเลย) ไม่ได้บ่งช้ีถึงการทำงานท่ีถูกต้องของระบบ
ม่าน ถ ุง ลม เสริม ความ ปลอดภัย ด้าน ข้าง เสมอ ไป

ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ

GUID-7AE982DF-BB32-4815-B1B3-C65EC9649937

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและถุงลมเสริม
ความปลอดภัย เมื่อ พลิก คว่ำ ติด ตั้ง อย ู่ ท่ี ราว หลังคา

ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและถุงลม
เสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกควํ่านั้นถูกออกแบบให้พองตัว
เมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทางด้านข้างหรือการพลิกคว่ํา แต่
อาจจะมีการพองตัวเกิดขึ้นหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูป
แบบอื่นใกล้เคียงกับแรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้าน
ข้างหรือใกล้จะพลิกควํ่า ซึ่งอาจจะไม่พองตัวในการชนทาง
ด้านข้างหรือการพลิกควํ่าบางรูปแบบ สภาพความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นกับรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้บ่งช้ีถึงการ
ทำงานท่ีถูกต้องของระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านข้างและถุงลมเสริมความปลอดภัยเม่ือพลิกควํ่าเสมอ
ไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

T32A130827-183F8441-8C2D-4047-8629-31F765F616F3

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะทำงานในกรณีที่มีแรง
กระแทกจากด้านหน้าหรือด้านข้างซ่ึงผู้น่ังในรถอาจได้รับ
บาดเจ็บรุนแรง แม้ว่าจะคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องแล้ว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจไม่ทำงานเมื่อแรงพลังงาน
การชนถูกดูดซึม และ/หรือแจกจ่ายโดยตัวถังรถ สภาพ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้
บ่ง ชี้ ถึง การ ทำงาน ท่ี ถ ูก ต้อง ของ ระบบ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัย SRS เสมอไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัวเมื่อ
T32A130827-00F11DD9-A3D1-4933-8597-3B9799B48F0F

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าได้รับการออกแบบ
ให้พองตัวเมื่อเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านหน้า ตัวอย่าง
แสดงอยู่ในภาพดังต่อไปนี้

JVR0151X

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะพองตัวในกรณี
ที่แรงการชนทางด้านหน้ามากกว่า 25 กม./ชม. (16 ไมล์/
ชม.) กับผนังที่ไม่เคลื่อนที่หรือเสียรูป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าอาจพองตัวเม่ือ
ช่วง ล่าง รถยนต์ ไ ด้ รับ ความ เ สีย หาย อย่าง ร ุนแรง
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JVR0152X

. การชนกับขอบถนน ขอบทางเท้า หรือพื้นผิวแข็งด้วย
ความเร็วสูง

. การตกร่องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้น อย่าง แรงหลัง จาก ท่ี รถลอยขึ้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างได้รับการออกแบบให้พองตัว
ในการชนอย่างรุนแรงจากทางด้านข้าง ตัวอย่างแสดงอยู่
ในภาพดังต่อไปนี้

JVR0161X

(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง)

JVR0162X

(ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง)
. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้างจะพองตัว ในกรณีท่ีเกิด
แรงการชนทางด้านข้างกับรถยนต์โดยสารท่ัวไปที่
ความเร็ว มากกว่า 25 กม./ ชม. (16 ไมล์/ ชม.)

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและถุงลม
เสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและถุงลม
เสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำได้รับการออกแบบให้พอง
ตัวในการชนอย่างรุนแรงจากทางด้านข้าง ตัวอย่างแสดง
อยู่ในภาพดังต่อไปนี้

JVR0162X

. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำจะพองตัว ในกรณีท่ีเกิด
แรงการชนทางด้านข้างกับรถยนต์โดยสารท่ัวไปที่
ความเร็ว มากกว่า 25 กม./ ชม. (16 ไมล์/ ชม.)

JVR0153X
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. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเม่ือพลิกคว่ำจะพองตัวเม่ือรถยนต์
ตะแคงขึ้นในมากกว่าองศาที่กำหนด

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม่พองตัว
เมื่อ

T32A130827-BB732676-9259-4144-A4F5-2F746D9DD70A

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม่พองตัวในกรณีท่ี
การ กระแทก ไม่ แรง มาก พอท่ี จะ ทำให้ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัย SRS พองตัว

ตัวอย่างเช่น ถ้ารถยนต์ชนกับวัตถุ เช่น รถยนต์ที่จอดอยู่
หรือเสาป้ายแสดง ซึ่งสามารถเคล่ือนท่ีหรือเสียรูปได้จาก
การชน ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจจะไม่พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0154X

. การ ชน กับ รถยนต์ ประเภท เดียวกัน ท่ี จอด อย ู่

. การชนกับเสาไฟฟ้า

JVR0155X

. การวิ่งชนมุดท้ายรถบรรทุก

. การชนรั้วกั้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0156X

. การชนจากด้านข้างแนวเฉียง

. ก า ร ช น ด้ า น ข้ า ง โ ด ย ย า น พ าหน ะ ส อ ง ล้ อ

JVR0157X

. การชนจากการกระแทกด้านข้างของห้องเครื่องยนต์
(ส่วนเก็บสัมภาระ)

. รถยนต์พลิกคว่ำ

JVR0163X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

Condition: 'Except for China'/
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ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและถุงลม
เสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0156X

. การชนจากด้านข้างแนวเฉียง

. ก า ร ช น ด้ า น ข้ า ง โ ด ย ย า น พ าหน ะ ส อ ง ล้ อ

JVR0163X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

JVR0158X

. การชนจากการกระแทกด้านข้างของห้องเครื่องยนต์

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม่พองตัวเมื่อ
T32A130827-61CCFA92-4663-4E23-AD03-1EC1157430F4

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS พองตัว โมดูลถุงลม
เสริมความปลอดภัยจะไม่ทำงานอีกถ้ารถยนต์ชนกับรถยนต์
อีกคันหรือวัตถุอื่น ๆ

ตัวอย่างอื่น ๆ ที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม่พอง
ตัวแสดงอยู่ในรูปภาพต่อไปนี้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0159X

. การชนจากด้านข้างหรือด้านหลัง

. รถยนต์พลิกคว่ำ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0160X

. การชนด้านหน้ากับรถยนต์ ท่ีจอดหรือเคล่ือนที่อยู่

. การชนด้านหลัง

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างและถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVR0160X

. การชนด้านหน้ากับรถยนต์ ท่ีจอดหรือเคล่ือนที่อยู่

. การชนด้านหลัง
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ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

T32A130827-137C753A-7498-4A14-80A7-440CA88B5DC2

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) จะไม่สามารถนำ
กลับมาใช้งานได้อีกหากมีการทำงานแล้ว จะต้อง
ทำการเปลี่ยนชุดดึงกลับและหัวเข็มขัดพร้อมกัน
ทั้งชุด

. ในกรณีที่ เกิดการชน แต่ เข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติไม่ถูกกระตุ้น
ให้ทำงาน ให้ แน่ใจ ว่ามี การตรวจสอบระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) และถ้าจำเป็นให้ทำ
การเปลี่ยนใหม่โดยศูนย์บริการนิสสัน

. ห้ามทำการดัดแปลงช้ินส่วนใด ๆ หรือสายไฟ
ของระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) โดยเด็ด
ขาด ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติทำงานโดยไม่
ได้ ต้ังใจ หรือทำให้ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึง กลับ และผ่อน แรง อัตโนมัติ (Pre-
tensioner) เกิดความเสียหาย

. การปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึง กลับ และผ่อน แรง อัตโนมัติ (Pre-
tensioner) ควรดำเนินการโดยศูนย์บริการ
นิสสัน ห้ามทำการดัดแปลงหรือถอดสายไฟ SRS
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทดสอบทางไฟฟ้า หรือไขควง
วัดไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตกับระบบเข็มขัดนิรภัย

แบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-
tensioner)

. หากต้องการทำลายระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ หรือทำลาย
รถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน ข้ันตอนการ
ทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติที่ถูกต้องมีระบุไว้ในคู่มือการบริการ
ของนิสสัน การทำลายท่ีไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิด
การบาดเจ็บขึ้นได้

เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ จะ
อยู่ภายในชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและหูยึดเบาะนั่งด้านหน้า
เข็มขัดนิรภัยแบบน้ีจะมีการใช้งานเหมือนกับเข็มขัดนิรภัย
ทั่วไป

เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) ทำงาน จะได้ยินเสียงดังและมีควันออก
มา ควันน้ีไม่เป็นอันตรายและไม่ได้แสดงว่ามีเพลิงไหม้
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังไม่สูดดมควันนี้เข้าไป
เน่ืองจากอาจทำให้ระคายเคืองและสำลักได้ สำหรับผู้ท่ีมี
ปัญหาเกี่ยว กับระบบหายใจ ควร รีบออกไปสูดอากาศ
บริสุทธิ์ทันที

ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน
T32A130827-AF39DFE7-7F95-4916-B588-9FCB8971A5BA

คำเตือน:

. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้ว โมดูล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม่ทำงานอีก และ
ต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้จำหน่ายนิสสัน เพราะโมดูล
ถุงลม ท่ีพองตัวแล้ว ไม่สามารถ ซ่อมแซมได้

. ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนที่ด้านหน้าของตัว
ถังรถ ควรนำรถไปยังผู้จำหน่ายนิสสัน เพ่ือทำ
การตรวจสอบระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. ถ้า ต้องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริม
(SRS) หรือทำลายรถ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย
นิสสัน ข้ันตอนการทำลายที่ถูกต้องมีระบุไว้ใน
คู่ มือการบริการของ นิสสัน การทำลายที่ ไม่
ถ ู ก ต้ อ ง อ า จ ท ำ ใ ห้ เ กิ ด บ าด เ จ็ บ ข้ึ น ไ ด้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ได้รับการ
ออกแบบมาให้ใช้งานได้เพียงคร้ังเดียว ถ้าไฟเตือนถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS ทำงานเป็นปกติ หลังจากถุงลมมี
การพองตัว ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะ
สว่างค้างเพ่ือเป็นการเตือน การซ่อมและการเปล่ียน SRS
ควรดำเนินการโดยผู้จำหน่ายนิสสันเท่านั้น

เมื่อต้องนำรถเข้ารับบริการ ควรแจ้งข้อมูลเก่ียวกับถุงลม
เสริมความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อน แรง อัตโนมัติ (Pre-tensioner) และ ช้ินส่วน ท่ี
เกี่ยวข้องให้กับ ช่างที่ทำการซ่อมบำรุง สวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ควรอยู่ในตำแหน่ง “LOCK” เสมอเมื่อทำงานอยู่
ใต้ฝากระโปรงหน้าหรือภายในรถ
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GUID-2116CED6-7CE5-4CD6-B598-371FAD3F4428

WAA0058X

1. สวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
*

2. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
— ควบคุม เคร่ือง เสียง * หรือ ระบบนำทาง **
— ควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (ไม่มีระบบ
นำทาง)*
— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (มีระบบ
นำทาง)*

— สวิตช์ระบบจดจำเสียง*
3. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน
4. สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว/สวิตช์ไฟตัด

หมอก* หรือสวิตช์ ท่ีปัดน้ำฝนและที่ ฉีด น้ำ ล้าง
กระจก

5. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด (รุ่นที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)*

6. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)
— สวิตช์ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ*
— สวิตช์ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

อัจฉริยะ (ICC)*
— สวิตช์จำกัดความเร็ว*
— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (ไม่มีระบบ
นำทาง)*
— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (มีระบบ
นำทาง)*
— สวิตช์ระบบจดจำเสียง*

7. สวิตช์ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล้างกระจกหรือสวิตช์
ไฟหน้าและสัญญาณไฟเล้ียว/สวิตช์ไฟตัดหมอก*

8. สวิตช์หลักประตูท้ายไฟฟ้า*
9. สวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า*
10. สวิตช์ควบคุมความสว่างแผงหน้าปัด
11. สวิตช์ TRIP RESET
12. สวิตช์ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW)*

หรือสวิตช์ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออก
นอกช่องทางอัจฉริยะ*

13. สวิตช์ OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) หรือสวิตช์ OFF โปรแกรมควบคุม
ความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

14. สวิตช์โหมดการขับเคลื่อน 4x4 อัจฉริยะ*
15. คันเกียร์

— เกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT)
16. สวิตช์ระบบ Automatic brake hold *
17. เบรกจอด (แบบสวิตช์)*
18. พวงมาลัย

— แตร
19. เบรกจอด (แบบแป้นเหยียบ)*
20. สวิตช์ ECO*
21. สวิตช์ควบคุมการปรับระดับไฟหน้า*
*: ถ้ามีติดตั้ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-3
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**: โปรดดูท่ีคู่มือการใช้ระบบนำทางอีกเล่มหนึ่ง (ถ้ามี
ติดตั้ง)
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T32A130827-641A2E23-D491-4DC1-B98C-8039059F207F

JVC1028X

1. ช่องลมด้านข้าง
2. ถ ุง ลม เสริมความปลอดภัย ด้านหน้าผู้ โดยสาร
3. ระบบเครื่องเสียง* หรือระบบนำทาง**

— หน้าจอมองภาพด้านหลัง*
— กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้องมอง
ภาพรอบทิศทาง*
— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (ไม่มีระบบ
นำทาง)*
— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (มีระบบ
นำทาง)*

— ระบบจดจำเสียง*
4. ช่องลมกลาง
5. มาตรวัดและเกจวัด/นาฬิกา
6. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าคนขับ/แตร
7. กล่องเก็บของ

— กล่องฟิวส์
8. การควบคุมฮีตเตอร์/ระบบปรับอากาศ
9. ช่องจ่ายไฟ* หรือแจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม*และช่อง

เสียบอุปกรณ์ USB*

10. แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม*และช่องเสียบอุปกรณ์
USB* หรือช่องจ่ายไฟ*

11. สวิตช์ไล่ฝ้า
12. คันปรับระดับพวงมาลัย
13. ที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน้า
14. คัน ปลด ล็อก ฝา ปิด ช่อง เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง
15. ฝาครอบกล่องฟิวส์*
*: ถ้ามีติดตั้ง
**: โปรดดูท่ีคู่มือการใช้ระบบนำทางอีกเล่มหนึ่ง (ถ้ามี

ติดตั้ง)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-5

แผงหน้าปัด

Condition: 'Except for China'/



(66,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

2-6 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

T32A130827-61161089-B3F4-48BD-8245-F2C7861CCBFC

JVC0581X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
2. ไฟเตือน/ไฟแสดง
3. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว

4. มาตรวัดความเร็ว
5. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
6. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง
GUID-8A0FCB7F-6CD7-4D03-AA2B-5C417FBD053B

มาตรวัดความเร็ว
T32A130827-F92754DF-EC37-413C-8470-52EDADC5C86E

JVI1006X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ (กม/ชม. หรือ
ไมล์/ชม.)

ระยะทางที่สามารถขับได้ (dte — กม. หรือ
ไมล์)/ มาตรวัดระยะทางรวม

T32A130827-32319E21-FB3A-4C15-B48A-C9438D837662

JVI1603X

มาตรวัดและเกจวัด
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ระยะทางที่สามารถขับได้ (dte — กม. หรือไมล์) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ระยะทางที่สามารถขับได้ (dte) ① จะแสดงระยะทางโดย
ประมาณท่ีสามารถขับรถต่อไปได้ก่อนที่จะต้องเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงใหม่อีกครั้ง ข้อมูล dte จะได้รับการคำนวณอย่าง
ต่อเน่ืองตามปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยู่ในถังและ
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแท้จริง

หน้าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที

โหมด dte จะมีการเตือนช่วงที่น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ถ้าระดับ
น้ำมัน เช้ือ เพลิง ต่ำ การ เตือนจะแสดง ข้ึนบนหน้า จอ

เม่ือน้ำมันเหลือน้อยกว่าเดิม การแสดงผล dte จะเปล่ียน
เป็น “———”

. ถ้าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณน้อย หน้าจอที่แสดง
อยู่ ก่อน ท่ีสวิตช์สตาร์ท เครื่องยนต์อยู่ ท่ี ตำแหน่ง
“OFF” อาจจะยังแสดงขึ้นอยู่

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชันหรือเลี้ยวโค้ง น้ำมันในถังจะ
เอียง ซึ่งอาจจะทำให้การแสดงผลเปลี่ยนไปได้

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

หลังจากให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”
หรือ “LOCK” จากตำแหน่ง “ON” มาตรวัดระยะทางรวม/
มาตรวัดระยะทางเป็นเท่ียวจะสว่างขึ้นเป็นเวลาประมาณ
30 วินาที เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง
“OFF” เมื่อเปิดประตูบานใดบานหนึ่งแล้วปิดประตู มาตรวัด
ระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเท่ียวจะสว่างขึ้นเป็น
เวลาประมาณ 30 วินาที

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวจะปรากฏ
ตัวเลขขึ้น บนหน้า จอแสดงข้อม ูล เม่ือ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

มาตรวัดระยะทางรวม ② จะแสดงระยะทางท้ังหมดท่ี
รถยนต์ถูกใช้งาน

มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว ② จะแสดงระยะทางที่เดินทาง
เป็นเที่ยว ๆ

การเปลี่ยนการแสดงของมาตรวัดระยะทางรวม/
มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว:

กดสวิตช์ TRIP RESET ③ (ติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัด) เพื่อ
เปลี่ยนหน้าจอดังต่อไปนี้:

ODO ? TRIP A ? TRIP B ? ODO

การ รี เ ซ็ต มาตร วัด ระยะ ทาง เ ป็น เ ท่ียว ใหม่ :

กดสวิตช์ TRIP RESET ③ นานกว่า 1 วินาที เพ่ือรีเซ็ต
มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวให้เป็นศูนย์

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
T32A130827-C6C26C2A-AEB1-498A-A73D-8CE55B813269

JVI0951X

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์จะแสดงความเร็วรอบเคร่ืองยนต์
เป็นหน่วยรอบต่อนาที (rpm) ห้ามเร่งเคร่ืองยนต์จนถึง
ขีดแดง ①

ขีดแดงจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
GUID-05FC41A9-E697-4E4F-A8C0-B79DA1F7C125

JVI0999X

แบบ A

JVI0820X

แบบ B

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-7
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JVI0796X

แบบ C
เกจวัดอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์จะบ่ง ช้ีอุณหภูมิ
น้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์

อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเคร่ืองยนต์จะเป็นปกติเมื่อเข็มที่
เ กจ ชี้ ไป ภายใน บริ เ วณ ① ตาม ท่ี แสดง ใน ภาพ

อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์จะแตกต่างไปตาม
อุณหภูมิอากาศภายนอก และสภาพการขับขี่

ข้อควรระวัง:

. ถ้าเกจวัดบ่งช้ีว่าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
อยู่ ใกล้ด้านที่ ร้อน (H) ของช่วงปกติ ให้ ลด
ความเร็วรถยนต์เพื่อลดอุณหภูมิ

. ถ้า เกจวัดอยู่ เกิน ช่วงปกติ ให้หยุดรถอย่าง
ปลอดภัย เร็วที่ส ุด และให้ เคร่ืองยนต์ เดิน เบา

. ถ้าเคร่ืองยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ การขับรถ
ต่อไปอาจทำให้ เคร่ืองยนต์ เสียหาย ร้ายแรง
(โปรดดูที่ “รถมีความร้อนสูงผิดปกติ” (หน้า 6-
10 ) สำห รับ ส่ิ ง ที่ ต้ อ ง ป ฏิบั ติ โ ดย ทั น ที )

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
T32A130827-709BDE93-1E77-47B8-94F0-E6E127F56E7C

JVI0640X

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงระดับน้ำมันเช้ือเพลิง
ในถังน้ำมันโดยประมาณเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON”

เข็มชี้ในเกจวัดอาจเคลื่อนไหวเล็กน้อยขณะเบรก เลี้ยวโค้ง
เร่งความเร็ว หรือขับข้ึนหรือลงเนินตามการแกว่งตัวของ
น้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

การเตือนระดับน้ำมันเช้ือเพลิงต่ำ จะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ เมื่อระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถัง
เหลือน้อย ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่สะดวกก่อนที่เกจ
จะลดลงถึง 0 (น้ำมันหมดถัง)

ลูกศรชี้ จะช่วยเตือนว่าฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
อยู่ที่ด้านขวาของตัวรถ

ข้อควรระวัง:

ให้เติมน้ำมันก่อนที่เข็มจะช้ีไปที่ตำแหน่งน้ำมันหมด
(0)

ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน้อยเม่ือเกจวัด

น้ำ มัน เชื้อ เพลิง ช้ี ไป ท่ี ตำแหน่ง น้ำมัน หมด ถัง (0)

การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด
T32A130827-4B4E1BB1-064B-41FF-BF73-F1A599D4FFD2

JVI0644X

JVI0661M

ตัวควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัดจะทำงานเมื่อสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON” เม่ือสวิตช์เร่ิม
ทำงาน จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะเปลี่ยนเป็นโหมดปรับแสง
สว่าง

กดสวิตช์ด้าน + Ⓐ เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับไฟแผงมาตร
วัดและไฟแผงหน้าปัด (ถ้ามีติดตั้ง) แถบ ① จะเลื่อนไปที่
ด้าน +
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กดสวิตช์ด้าน - Ⓑ เพื่อลดความสว่าง แถบ ① จะเลื่อนไป
ที่ด้าน -

จอแสดงข้อมูลรถยนต์กลับมาสู่หน้าจอปกติเมื่อสวิตช์
ควบคุมไฟแผงหน้าปัดไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานกว่า 5
วินาที

ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติแบบอัตรา
ทดต่อเนื่อง (CVT) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-8999C432-5369-4A35-8E9C-139C02254EB9

ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์ อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเน่ือง
(CVT) จะ แสดง ตำแหน่ง คัน เกียร์ เมื่อ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-9
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T32A130827-537914DC-5D30-44AA-8E50-9E9C0943566D

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
ไฟเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)

ไฟแสดงระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ*

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง)
ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold (สีขาว)
*

ไฟแสดงการใช้ไฟสูง

ไฟเตือนการชาร์จไฟ
ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold (สี
เขียว)*

ไฟแสดงระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชัน*

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ไฟแสดงการใช้ไฟต่ำ* ไฟแสดงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน*

ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้า (สีเหลือง)* ไฟแสดงล็อกประตู*
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์
(MIL)

ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ* ไฟแสดงระบบโหมด ECO* ไฟแสดงระบบกันขโมย

ไฟเตือนการทำงานผิดปกติ (MWL) (สีแดง)* ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้า* ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่

ไฟเตือนหลัก
ไฟแสดง AUTO ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) (รุ่น
4WD)

ไฟแสดงโหมด SPORT*

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
ไฟแสดง LOCK ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/ขับ
เคลื่อนทุกล้อ (AWD)*

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนความเร็ว [120 กม./ชม. (75 ไมล์/
ชม.)]*

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้า*
ไฟแสดงระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)
ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสาร*

*: ถ้ามีติดตั้ง

ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน
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การตรวจสอบไฟ
T32A130827-EBA59803-7D2B-4C04-B703-63489997C4CF

เมื่อปิดประตูทุกบาน ให้ใช้งานเบรกจอด คาดเข็มขัดนิรภัย
แล้วให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” โดย
ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟต่อไปนี้ (ถ้ามีติดตั้ง) จะสว่างขึ้น:

, , ( สี แ ด ง ) * 1 , ,

* 1 : ร ุ่ น ท่ี ไ ม่ มี ร ะ บ บ เ บ ร ก จ อ ด ไ ฟ ฟ้ า ติ ด ต้ั ง

ไฟต่อไปนี้ (ถ้ามีติดตั้ง) จะสว่างขึ้นชั่วครู่แล้วดับไป:
, , , , , , , ,
, (สีแดง)*2

*2: รุ่นที่ติดตั้งระบบเบรกจอดไฟฟ้า

ถ้ามีไฟที่ไม่สว่างข้ึน หรือทำงานในลักษณะอื่นนอกเหนือ
จากท่ีกล่าวมา อาจแสดงว่าหลอดไฟขาดและ/หรือระบบ
ทำงานผิดปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิส สัน เพ่ือ
ตรวจสอบและทำการซ่อมแซมทันที

ไฟแสดงและไฟเตือนบางอย่างอาจแสดงขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ระหว่างมาตรวัดความเร็วและมาตรวัด
รอบเคร่ืองยนต์ (โปรดดูที่ “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์”
(หน้า 2-17))

ไฟเตือน
T32A130827-46296CF3-37C5-4346-A68C-59CEFA75C8A1

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
(ABS)

T32A130827-7EAF4149-1838-4DB1-ABC6-DF9D1301CA4F

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) จะสว่างขึ้นแล้วจะ
ดับลง แสดงว่าระบบ ABS กำลังทำงาน

ถ้าไฟเตือน ABS สว่างระหว่างท่ีเคร่ืองยนต์ทำงานหรือ

ระหว่างขับขี่ อาจแสดงว่า ABS ทำงานผิดปกติ นำรถเข้า
รับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันทันที

ถ้า ABS ทำงานผิดปกติ ฟังก์ชันป้องกันล้อล็อกจะหยุด
ทำงาน ซ่ึงระบบเบรกจะทำงานเป็นปกติ แต่ไม่มีการช่วย
ป้องกันล้อล็อก (โปรดดูที่ “ระบบเบรก” (หน้า 5-79))

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง)
T32A130827-2CAA8163-1B97-433F-9851-7D289C0747A6

คำเตือน:

. ถ้าระดับน้ำมันเบรกอยู่ต่ำกว่าเคร่ืองหมายต่ำสุด
บนกระปุกน้ำมันเบรก ห้ามขับรถยนต์จนกว่า
ระบบเบรกจะได้รับการตรวจสอบจากศูนย์บริการ
นิสสัน

. เน่ืองจากอาจเกิดอันตรายข้ึนได้ ให้ทำการลาก
รถแทนการขับข่ี แม้จะประเมินว่าสามารถขับรถ
ต่อไปได้อย่างปลอดภัย

. การเหยียบแป้น เบรกโดยท่ี เคร่ืองยนต์ ไม่ ได้
ทำงาน และ/หรือในขณะที่ระดับน้ำมันเบรกต่ำ
ต้องเผ่ือระยะหยุดมากข้ึนและต้องใช้แรงและ
ระยะเหยียบแป้นเบรกมากขึ้นด้วย

ไฟเตือนระบบเบรกจะแสดงการทำงานของระบบเบรกจอด
(รุ่นที่ไม่มีระบบเบรกจอดไฟฟ้าติดตั้ง) ระดับน้ำมันเบรกใน
ระบบต่ำ และการทำงานผิดปกติของระบบเบรกแบบ
ป้องกันล้อล็อก (ABS)

ไฟแสดงเตือนเบรกจอด (รุ่นที่ไม่มีระบบเบรกจอด
ไฟฟ้าติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ระบบเบรกจะสว่างขึ้น เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และปลดเบรก
จอด ไฟเตือนระบบเบรกจะดับลง

ถ้าไม่ได้ปลดเบรกจอดเต็มที่ ไฟเตือนระบบเบรกจะยังคง
สว่างอยู่ ก่อนขับรถ ให้แน่ใจว่าไฟเตือนระบบเบรกได้ดับ
ลงแล้ว (โปรดดูที่ “เบรกจอด” (หน้า 3-33))

ไฟเตือนน้ำมันเบรกต่ำ :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ระบบเบรกจะสว่างขึ้นและดับลง (รุ่นที่ติดตั้งระบบเบรกจอด
ไฟฟ้า)

ถ้าไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นขณะเครื่องยนต์กำลังทำงาน
หรือขณะขับขี่และเบรกจอดถูกปลด อาจแสดงว่าระดับ
น้ำมันเบรกต่ำ

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นขณะขับขี่ ให้หยุดรถในที่ที่
ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต์และตรวจสอบระดับน้ำมัน
เบรก ถ้าระดับน้ำมันเบรกอยู่ที่ขีดต่ำสุด ให้เติมน้ำมันเบรก
ตามจำเป็น (โปรดดู ที่ “น้ำมัน เบรก” (หน้า 8-13))

ถ้าน้ำมันเบรกอยู่ในระดับท่ีเพียงพอ ให้นำรถเข้ารับการ
บริการตรวจสอบระบบเบรกที่ ศ ูนย์บริการนิสสัน ทันที

ตัวแสดงเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
(ABS) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เมื่อปลดเบรกจอดและระดับน้ำมันเบรกมีเพียงพอ ถ้าทั้งไฟ
เตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อ
ล็อก (ABS) สว่างขึ้น อาจแสดงว่า ABS ทำงานผิดปกติ
ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบเบรก
และทำการซ่อมแซมทันที ถ้าจำเป็น (โปรดดูที่ “ไฟเตือน
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS)” (หน้า 2-11))

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-11

Condition: 'Except for China'/
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2-12 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ไฟเตือนการชาร์จไฟ
T32A130827-8D7D75AC-501C-4035-BE1B-4691794A60C5

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
การชาร์จไฟจะสว่างขึ้น และจะดับลง แสดงว่าระบบการ
ชาร์จกำลังทำงาน

ถ้าไฟเตือนการชาร์จไฟสว่างข้ึนขณะเครื่องยนต์ทำงาน
หรือขณะขับขี่ แสดงว่าระบบชาร์จไฟอาจทำงานผิดปกติ
และอาจต้องนำรถเข้าศูนย์บริการนิสสันเพ่ือตรวจเช็ค

เมื่อไฟเตือนการชาร์จไฟสว่างขึ้นขณะขับขี่ ให้หยุดรถในที่
ท่ีปลอดภัยทันที ดับเคร่ืองยนต์และตรวจสอบสายพานได
ชาร์จ ถ้าสายพานไดชาร์จหย่อน แตกร้าวหรือขาด ต้องทำ
การซ่อมแซมระบบชาร์จไฟ (โปรดดูท่ี “สายพาน” (หน้า
8-11))

ถ้าสายพานไดชาร์จอยู่ในสภาพปกติ แต่ไฟเตือนการชาร์จ
ไฟยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบชาร์จ
ไฟที่ศูนย์บริการนิสสันทันที

ข้อควรระวัง:

ห้ามขับรถต่อถ้าสายพานไดชาร์จหย่อน แตกร้าว
หรือขาด

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
T32A130827-6FCBDA0B-9C53-4216-8E76-3B48245AA864

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าจะสว่างขึ้น หลังจากสตาร์ท
เครื่องยนต์ ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าจะดับลง ซ่ึง
แสดง ว่า พวง มาลัย เพา เวอร์ ไฟฟ้า ทำงาน เป็น ปกติ

ถ้าไฟเตือนพวงมาลัย เพา เวอร์ ไฟฟ้าสว่างขึ้นขณะที่
เครื่องยนต์ทำงาน อาจแสดงว่าพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

ทำงานผิดปกติและอาจต้องเข้ารับการบริการ ให้นำรถเข้า
รับการตรวจสอบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าท่ีศูนย์บริการ
นิสสัน

เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ ไฟฟ้าสว่างขึ้นขณะท่ี
เครื่องยนต์ทำงาน ระบบช่วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน
โดยผู้ขับขี่ยังคงสามารถบังคับควบคุมรถได้แต่อาจต้องใช้
แรงในการบังคับพวงมาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะในโค้งที่หัก
มุมมากและที่ความเร็วต่ำ

(โปรดดู ท่ี “พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า” (หน้า 5-79))

ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้า (สีเหลือง)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-D3782E32-8974-4FEC-A10B-C58225CBD476

ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้าจะทำงานร่วมกับระบบเบรก
จอดไฟฟ้า ถ้าไฟเตือนสว่างข้ึนเมื่อใดก็ตาม อาจแสดงว่า
ระบบเบรกจอดไฟฟ้าทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำรถไปยังศูนย์
บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบเบรกและทำการซ่อมแซม
ทันที

ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-1F1538A6-35AE-4BC7-B9F8-0DF4CB4ADE3C

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะสว่างขึ้น หลังจากสตาร์ท
เครื่องยนต์ ไฟเตือนจะดับลง

ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะถูกต้ังอยู่ที่
OFF บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ถ้าไฟสว่างข้ึนเมื่อระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอยู่ ท่ี ON
แสดงว่าระบบอาจไม่สามารถใช้งานได้ โปรดดูท่ี “ระบบ
เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะ” (หน้า 5-60) หรือ “ระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับคนเดินเท้า” (หน้า 5-
65)

ไฟเตือนการทำงานผิดปกติ (สีแดง) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-2C65FC1D-B231-4910-A149-20A5D287D345

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
การทำงานผิดปกติ (MWL) จะสว่างขึ้นเป็นสีแดง ซึ่งแสดง
ว่าระบบทำงานเป็นปกติ หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟ
MWL จะดับลง

สำหรับไฟแสดงการทำงานผิดปกติ (MIL) สีส้ม โปรดดูที่
“ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์ (MIL)” (หน้า
2-16) สำหรับรายละเอียด

ถ้าไฟ MWL (สีแดง) สว่างค้างอย่างต่อเนื่องระหว่างที่
เครื่องยนต์ทำงาน แสดงว่าระบบควบคุมเครื่องยนต์อาจ
ทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
นิสสัน ไม่จำเป็นต้องทำการลากรถยนต์ไปยังศูนย์บริการ

ข้อควรระวัง:

การ ขับรถต่อ ไปโดยไม่ ตรวจสอบระบบควบคุม
เครื่องยนต์อย่างถูกต้องจะทำให้ประสิทธิภาพในการ
ขับข่ีลดลง อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงสูงข้ึนและ
ระบบควบคุมเคร่ืองยนต์เสียหายซ่ึงส่งผลถึงการ
คุ้มครองจากการรับประกันรถ

Condition: 'Except for China'/
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ไฟเตือนหลัก
T32A130827-0F95D9CF-20B0-4CC3-943D-8E2ABAFB3D9D

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
หลักจะสว่าง ข้ึน ถ้า ส่ิงใดต่อไปนี้ แสดงขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

. ตัวแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยผิดปกติ (ถ้ามีติดตั้ง)

. การ เ ตือน No Key Detec ted (ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

. การ เ ตือน Key ID Incor rec t (ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

. การเตือน Shift to Park (สำหรับรุ่นเกียร์อัตโนมัติ
แบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT))

. การเตือนประตู/ประตูท้ายเปิด

. การเตือน Low fuel

. การเตือน Release parking brake

. ตัวแสดงการสตาร์ท เคร่ืองยนต์ (สำหรับร ุ่น เกียร์
อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT))

. การ เ ตือน Key Sys tem Fau l t (ถ้ า มี ติด ตั้ ง )

. การ เตือน CVT System Fault (สำหรับ ร ุ่น เกียร์
อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT))

. การเตือน Low oil pressure Stop vehicle (ถ้ามี
ติดตั้ง)

. การเตือน 4WD system fault/การเตือน AWD Error
(ถ้ามีติดตั้ง)

. การเตือน 4WD/AWD High Temp. Stop vehicle
(ถ้ามีติดตั้ง)

. การ เตือน Tyre size incorrect ( ถ้า มี ติด ตั้ ง)

. กา ร เตื อน Key ba t t e r y l ow (ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

. การเตือน Battery Voltage Low Charge Battery

. การเตือน Headlight system fault (ถ้ามีติด ต้ัง)

. การเตือน Chassis control system fault

. การ เตือน Second row seat belt (ถ้ามี ติดตั้ง)

. การเตือน Adaptive Front lighting System (AFS)
(ถ้ามีติดตั้ง)

. กา ร เ ตื อน O i l l e v e l s en so r (ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

. การเตือน Parking Sensor System Fault (ถ้ามี
ติดตั้ง)

. การเตือน System fault (ถ้ามีติดตั้ง)

. การเตือน Press brake pedal (สำหรับรุ่นท่ีติดตั้ง
ระบบเบรกจอดไฟฟ้า)

. ก า ร เ ตื อ น L o o s e f u e l c a p ( ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

. การเตือนอื่น ๆ

โปรดดู ท่ี “หน้าจอแสดง ข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-17)

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
T32A130827-9DAB3AE1-1B41-4E43-80F5-F5EC8E7B1548

แบบ A :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อใดก็ตามท่ีสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ON” หรือ “START” และจะยังสว่างจนกระทั่ง
เข็มขัดนิรภัยด้านคนขับจะถูกคาด ในเวลาเดียวกัน เสียง
เตือน (ถ้ามีติดตั้ง) จะดังขึ้นเป็นเวลาประมาณ 6 วินาที เว้น
แต่จะคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ

แบบ B :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
เข็มขัดนิรภัยบนมาตรวัดจะสว่างขึ้น ไฟจะสว่างค้างจนกว่า
ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารด้านหน้าจะคาดเข็มขัดนิรภัย (ถ้า
มี ติด ต้ัง) (โปรด ด ู ท่ี “ เข็มขัด นิรภัย” (หน้า 1-9))

เม่ือความเร็วรถยนต์เกินกว่า 15 กม./ชม. (10 ไมล์/ชม.)
ไฟจะกะพริบและเสียงเตือนจะดังข้ึน เว้นแต่ผู้ขับขี่และ/
หรือผู้โดยสารด้านหน้าจะคาดเข็มขัดนิรภัย (ถ้ามีติดต้ัง)
เสียงเตือนจะดังต่อเนื่องประมาณ 95 วินาที จนกว่าจะคาด
เข็มขัดนิรภัย (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-9))

สำหรับเบาะนั่งแถวสอง โปรดดูที่ “การเตือนและการแสดง
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-25) (ถ้ามีติดตั้ง)

ไฟเตือนความเร็ว [120 กม./ชม. (75
MPH)] (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-9C822C2A-6FEF-4D2E-B89C-C3611A9D7E23

ไฟจะกะพริบเม่ือความเร็วของรถยนต์มากกว่า 120 กม./
ชม. (75 MPH) ให้แน่ใจว่าตรวจสอบการจำกัดความเร็วใน
พื้นที่ที่ขับขี่รถยนต์

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

T32A130827-06E12469-6BF1-45B8-83C8-E56E6F3BDF46

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว่างขึ้นเป็น
เวลา 7 วินาที แล้วจะดับลง ซ่ึงแสดงว่าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS ทำงานเป็นปกติ

ถ้า สภาวะ ต่อ ไป น้ี เกิดขึ้น แสดง ว่า ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ต้องได้รับการ
บริการ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและ
ทำการซ่อมแซมทันที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว่าง
นานกว่า 7 วินาที

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบเป็น
ครั้งคราว

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม่สว่าง
ขึ้นเลย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-13
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2-14 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

tensioner) อาจทำงานผิดพลาดหรือไม่ทำงานจนกว่าจะ
ได้ รับ การ ตรวจ และ ซ่อมแซม (โปรด ด ู ที่ “ ระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)” (หน้า 1-27))

ไฟเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

GUID-A6886B4F-197A-4B65-9BBF-B46494A1002C

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
จะสว่างขึ้นแล้วจะดับลง

ไฟเตือนกะพริบในขณะที่ระบบ VDC ทำงานอยู่

เมื่อไฟเตือนกะพริบระหว่างการขับขี่ แสดงว่ากำลังขับขี่บน
ทางล่ืน และอัตราการเสียดทานกำลังจะเกินค่าท่ีกำหนด

ถ้าไฟเตือน VDC สว่างขึ้นขณะเครื่องยนต์ทำงานหรือขณะ
ขับขี่ แสดงว่าระบบ VDC อาจทำงานผิดปกติ และอาจต้อง
นำรถเข้าศูนย์บริการนิสสัน ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสัน
เพื่อตรวจสอบและทำการซ่อมแซมทันที ถ้าจำเป็น ถ้า
ระบบมีการทำงานผิดปกติ ฟังก์ชันการทำงานของระบบ
VDC จะถูกยกเลิก แต่ยังสามารถทำการขับข่ีรถยนต์ได้
(โปรดดูที่ “ระบบช่วยควบคุม เสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)” (หน้า 5-19))

ไฟแสดง
T32A130827-40790345-29A6-4471-B7F0-97F981B3FB66

ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold
(สีขาว) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-870E4745-69DF-4B32-86E7-F5704FB91CFD

ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold (สีขาว) จะสว่าง
ขึ้นเมื่อระบบ Automatic brake hold พร้อมทำงาน (โปรด
ดูที่ “ระบบ Automatic brake hold” (หน้า 3-35))

ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold
(สีเขียว) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-EA7318B6-7088-46EA-8FDE-6EFE59DF52A8

ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold (สีเขียว) จะสว่าง
ขึ้นเมื่อระบบ Automatic brake hold กำลังทำงาน (โปรด
ดูที่ “ระบบ Automatic brake hold” (หน้า 3-35))

ไฟแสดงไฟต่ำ (ถ้ามีติดตั้ง)
T32A130827-EE027B81-0279-4324-A0E9-0150C2576917

ไฟแสดงการใช้ไฟต่ำจะสว่างขึ้นเม่ือใช้ไฟหน้า ต่ำอยู่
(โปรดดูที่ “สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-
36))

ไฟแสดงล็อกประตู (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-36B1727D-9484-4156-A6C8-7B1BFAD5C373

ไฟแสดงการล็อกประตูติดต้ังอยู่บนแผงหน้าปัด จะสว่าง
เมื่อประตูทุกบานล็อก

. ด้วยสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ในตำแหน่ง “ON” ไฟ
แสดงล็อกประตูจะสว่างข้ึนและค้างไว้เมื่อประตูล็อก
โดยใช้สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า

. เม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF”
หรือ “LOCK” ไฟแสดงการ ล็อกประตูจะสว่าง ดัง
ต่อไปนี้:
— เม่ือล็อกประตูด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ไฟจะ

สว่างเป็นเวลา 30 นาที
— เมื่อปลดล็อกประตูโดยการกดปุ่ม “LOCK” (บน

กุญแจอัจฉริยะ) หรือกดบนสวิตช์คำ ส่ัง (รุ่น ท่ี
ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ) ไฟแสดงล็อกประตูจะ
สว่างขึ้นเป็นเวลา 1 นาที

ไฟแสดง ล็อกประตู จะ ดับลง เม่ือประตู บาน ใด ก็ตาม
ปลดล็อกอยู่

สำหรับการล็อกหรือการปลดล็อกประตู โปรดดูที่ “ประตู”
(หน้า 3-3)

ไฟแสดงระบบโหมด ECO (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-4249E8B4-0039-4825-A929-886FADA4F09C

ไฟแสดงระบบโหมด ECO จะสว่างขึ้นเม่ือเปิดระบบโหมด
ECO

(โปรดดูที่ “ระบบโหมด ECO” (หน้า 5-72))

ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้า (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-2291DEA2-CAFE-4D6E-A066-BB49A04263AA

ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้าแสดงว่าระบบเบรกจอด
ไฟฟ้ากำลังทำงาน

ถ้าไม่ได้ปลดเบรกจอดเต็มท่ี ไฟแสดงระบบเบรกจอด
ไฟฟ้าจะยังคงสว่างอยู่ ก่อนขับรถ ให้แน่ใจว่าไฟแสดง
ระบบเบรกจอดไฟฟ้าได้ดับลงแล้ว (โปรดดูที่ “เบรกจอด”
(หน้า 3-33))

ถ้าไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้าสว่างขึ้นหรือกะพริบใน
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ขณะท่ีไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้า (สี เหลือง)
สว่างขึ้น อาจแสดงว่าระบบเบรกจอดไฟฟ้าทำงานไม่
ถูกต้อง ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและ
ทำการซ่อมแซมทันที

ไฟแสดง AUTO ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)
(รุ่น 4WD)

T32A130827-6E75C324-BD83-49D6-B3ED-A01014603822

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟแสดง
AUTO ขับเคลื่อนส่ีล้อ (4WD) จะสว่างขึ้นแล้วจะดับลง

เม่ือเลือกโหมด AUTO ของ 4WD ในขณะที่เคร่ืองยนต์
ทำงาน ไฟแสดง AUTO 4WD จะสว่างขึ้น (โปรดดูที่ “การ
ขับเคลื่อน 4x4 อัจฉริยะ” (หน้า 5-14))

/ ไฟแสดง LOCK ขับเคลื่อนสี่ล้อ
(4WD)/ขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-381D7AE7-A635-4022-904F-370C757E2CA0

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟแสดง
LOCK ขับเคลื่อนส่ีล้อ (4WD)/ขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD)
จะสว่างขึ้นแล้วจะดับลง

เมื่อเลือกโหมด LOCK ของ 4WD ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์
ทำงาน ไฟแสดง LOCK 4WD จะสว่างขึ้นพร้อมกับไฟ
แสดง AUTO 4WD “การขับเคล่ือน 4x4 อัจฉริยะ” (หน้า
5-14))

ข้อควรระวัง:

ห้ามขับข่ีในโหมด LOCK บนถนนที่ พ้ืนผิวแห้งและ
แข็ง

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-ADF36A7E-654C-41FF-995B-334ACB4CEBEA

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้าจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟตัด
หมอกหน้า (โปรดดูที่ “สวิตช์ไฟตัดหมอก” (หน้า 2-42))

/ ไฟสถานะถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-7666AF54-61E5-4228-BA66-70889C5030F5

รุ่นที่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
( ) ที่ติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น และถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารจะปิด ขึ้นอยู่กับว่า
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าถูกใช้อย่างไร

สำหรับการทำงานของไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้าน หน้า ผ ู้ โดยสาร โปรด ด ู ที่ “ ระบบ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านหน้า (มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ขั้นสูง)” (หน้า 1-35)

รุ่นที่ไม่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
( ) ที่ติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น เมื่อถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารถูกปิดการทำงาน
ด้วยสวิตช์ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้ โดยสารเปิดการ
ทำงาน ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสาร ( ) จะสว่างขึ้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย ด้ าน หน้า (ไ ม่มี ร ะบบ ถ ุ ง ลม เสริม
ความปลอดภัยขั้นสูง)” (หน้า 1-40)

ไฟแสดงไฟสูง (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-50DB9FD6-A5BA-4734-B48F-5B6262B538DF

ไฟแสดงสว่างขึ้นเมื่อไฟหน้าติดในขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่
ที่ตำแหน่ง “AUTO” กับไฟสูงที่เลือก ซึ่งแสดงว่าไฟแสดง
ไฟสูงยังทำงานได้เป็นปกติ (โปรดดูที่ “สวิตช์ไฟหน้าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-36))

ไฟแสดงการใช้ไฟสูง
T32A130827-4091099F-CB07-4276-B667-3BD074F2E546

ไฟแสดงการใช้ไฟสูงจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟสูง ไฟแสดงจะ
ดับลงเมื่อเลือกใช้ไฟต่ำ (โปรดดูท่ี “สวิตช์ไฟหน้าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-36))

ไฟแสดงระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะ
ลงทางลาดชัน (Hill Descent Control System)
ทำงาน (ถ้ามีติดตั้ง)

T32A130827-28B7FC03-C4D5-4C6C-8BFA-9E7561E98498

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟแสดง
ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันทำงานจะ
สว่าง ข้ึนแล้วจะ ดับไป ซ่ึงแสดงว่า ระบบช่วยควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชันทำงานปกติ

ไฟจะสว่างข้ึนเมื่อระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันทำงาน

ถ้าสวิตช์ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันเปิดอยู่ และ
ไฟแสดงกะพริบ แสดงว่าระบบไม่ทำงาน

ถ้าไฟแสดงไม่สว่างขึ้นหรือกะพริบ เมื่อสวิตช์ควบคุม
ความเร็วเปิดอยู่ ระบบอาจทำงานไม่ปกติ นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันทันที

สำหรับข้อมูล เพิ่ม เติม โปรดดู ที่ “ระบบช่วยควบคุม

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-15
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2-16 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ความเร็วขณะลงทางลาดชัน” (หน้า 5-23)

ไฟแสดงระบบช่วยการออกตัวบนทางลาด
ชัน (Hill Start Assist System) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-5D3BB4C2-B651-4D95-98B6-BBF04E3208E8

ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อสภาวะของระบบช่วยการออกตัวบนทาง
ลาด ชัน เป็ น ไป ตาม เงื่ อนไข เมื่ อ รถ จอด บน เขา

ต่อจากนั้น ไฟกะพริบเมื่อปล่อยแป้นเบรกซึ่งแสดงว่าระบบ
ช่วยการออกตัวบนทางลาดทำงานแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ระบบช่วยการออกตัวบน
ทางลาดชัน” (หน้า 5-23)

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต์ (MIL)

T32A130827-5D3C4685-4828-404C-A15D-A0C96B37A7ED

ข้อควรระวัง:

. การขับรถต่อไปโดยไม่บำรุงรักษาระบบควบคุม
เคร่ืองยนต์และ/หรือระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ
อัตราทดต่อเนื่อง (CVT) อย่างถูกต้อง จะทำให้
ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลง อัตราส้ินเปลือง
น้ำมัน เ ช้ือ เพลิง ส ู ง ขึ้น และ ระบบ ควบค ุม
เครื่องยนต์และ/หรือระบบเกียร์ CVT เสียหายซึ่ง
ส่งผลถึงการคุ้มครองจากการ รับประกันรถ

. การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องในระบบควบคุมเครื่องยนต์
อาจทำให้การปล่อยไอเสียของรถยนต์ไม่เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกำหนดการปล่อยไอเสีย

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟแสดง
การทำงานผิดปกติของเคร่ืองยนต์ (MIL) จะสว่างขึ้น
หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟ MIL จะดับลง แสดงว่า

ระบบควบคุมเครื่องยนต์และ/หรือระบบเกียร์ CVT ทำงาน
เป็นปกติ

ถ้าไฟ MIL สว่างขึ้นขณะเคร่ืองยนต์ทำงานแสดงว่าระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์อาจทำงานผิดปกติและต้องนำรถเข้ารับ
การบริการ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบ
ระบบและทำการซ่อมแซมทันที

ถ้าไฟ MIL (ถ้ามีติด ต้ัง) กะพริบขึ้นขณะท่ี เคร่ืองยนต์
ทำงาน แสดงว่าอาจมีการทำงานผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบ
ควบคุมมลพิษ ในกรณีนี้ ระบบควบคุมมลพิษอาจทำงาน
ผิดปกติและต้องเข้ารับการบริการ ให้นำรถไปยังศูนย์
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบและทำการซ่อมแซมทันที

ข้อควรระวัง :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์เมื่อไฟ MIL กะพริบ:

. หลีกเลี่ยงการขับรถยนต์ที่ความเร็วเกินกว่า 70 กม./
ชม. (43 ไมล์/ชม.)

. หลีกเลี่ยงการ เร่งหรือลดความเร็วอย่างกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นทางชัน

. หลีกเล่ียงการบรรทุกหรือลากจูงสัมภาระท่ีไม่จำเป็น

ไฟแสดงระบบกันขโมย
T32A130827-CAB130D8-5BB2-4700-9816-9655A9AA77D6

ไฟแสดง ระบบกัน ขโมยจะ กะพริบ เม่ือ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง LOCK”, “OFF” ฟังก์ชันนี้แสดง
ว่าระบบกันขโมยท่ีติดต้ังอยู่บนรถยนต์ทำงานเป็นปกติ

ถ้าระบบกันขโมยทำงานผิดปกติ ไฟนี้จะยังคงสว่างค้าง
ขณะที่ สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON”
(โปรดดูที่ “ไฟแสดงระบบกันขโมย” (หน้า 3-18) สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม)

ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่
T32A130827-952927B8-E86D-40A0-ADA2-5ED657B0A0DE

ไฟจะสว่าง เม่ือสวิตช์ ไฟหน้า เปิดอยู่ ท่ีตำแหน่ง

ไฟแสดงโหมด SPORT (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-49D371AC-8067-4316-8ABD-88BA45B995CE

ไฟแสดงโหมด SPORT จะสว่างขึ้นเมื่อโหมด SPORT อยู่
ที่ “ON” (โปรดดูที่ “การขับขี่ด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบอัตรา
ทดต่อเนื่อง (CVT)” (หน้า 5-10) สำหรับการใช้ของสวิตช์
โหมด SPORT)

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
T32A130827-AEE83761-686F-466B-B3B8-EDF8D7DC0C36

สัญญาณไฟเล้ียว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเม่ือเปิด
สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยวหรือสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (โปรด
ดูที่ “สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-36)
หรือ “สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน” (หน้า 6-2))

ไฟเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

GUID-10C0347A-5993-4CEC-84D6-C6D36D4E64D2

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
จะสว่างขึ้นแล้วจะดับลง

ไฟแสดง VDC สว่างขึ้นเมื่อกดสวิตช์ปิด VDC ไปที่
ตำแหน่ง “OFF”

เมื่อกดสวิตช์ปิด VDC ไปที่ตำแหน่ง “OFF” ระบบ VDC จะ
ปิด

สำหรับ ราย ละเอียด โปรด ด ู ท่ี “ระบบ ช่วย ควบค ุม
เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)” (หน้า 5-19))

Condition: 'Except for China'/
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เสียงเตือน
T32A130827-39FBB3CF-11CD-4DA8-9DB3-FBAF4F2E2596

เสียงเตือนผ้าเบรกสึก
T32A130827-2C378ED7-F157-4822-BCF0-6E95CAA4B880

ผ้าเบรกดิสก์เบรกจะมี เสียงเตือนเมื่อ ผ้าเบรกสึก หาก
จำเป็นต้องเปล่ียนผ้าเบรก จะมีเสียงแหลมเสียดสี เม่ือรถ
เคลื่อนท่ี เสียงนี้จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเหยียบแป้นเบรก และ
เมื่อผ้าเบรกเริ่มสึกมากข้ึน จะได้ยินเสียงเตือนตลอดเวลา
แม้ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ให้ตรวจสอบเบรกโดยเร็วท่ีสุด
ถ้าได้ยินเสียงเตือนผ้าเบรกสึก

ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการ
ซ่อมแซม ทันที (โปรด ด ู ท่ี “ เบรก” (หน้า 8-12))

เสียงเตือนกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-4EEE84E3-BCBE-48E1-BBC2-15C42D77787D

เสียงเตือนกุญแจอัจฉริยะจะดังขึ้นถ้าพบการทำงานผิดปกติ
ใด ๆ ดังต่อไปนี้

. สวิตช์ สตาร์ท เคร่ืองยนต์ ไม่ กลับ ไปยัง ตำแหน่ง
“LOCK” เมื่อล็อกประตู

. กุญแจอัจฉริยะถูกทิ้งไว้อยู่ภายในรถยนต์เม่ือล็อก
ประตู

. ประตูบานใดบานหนึ่งปิดไม่สนิทเมื่อล็อกประตู

เม่ือเสียงเตือน ให้แน่ใจว่าตรวจสอบทั้งรถยนต์และกุญแจ
อัจฉริยะ (โปรดดูท่ี “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-7))

เสียงเตือนไฟส่องสว่าง
T32A130827-6F4DC6D7-A8DC-46E9-8460-55E269AD82EA

เสียงเตือนจะดังขึ้นถ้าประตูด้านคนขับเปิดขณะที่สวิตช์ไฟ
หน้าอยู่ ในตำแหน่ง หรือ และสวิตช์สตาร์ท
เค ร่ืองยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ ง “OFF” หรือ “LOCK”

ให้แน่ใจว่าบิดสวิตช์ไฟส่องสว่างไปยังตำแหน่ง “OFF”
ห รื อ “A U TO ” ( ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง ) เ ม่ื อ ล ง จ า ก ร ถ

เสียงเตือนเบรกจอด
T32A130827-0DD91978-046D-4BBA-9DC9-E4F062F1D5B0

เสียงเตือนจะดังขึ้นถ้าขับรถยนต์ด้วยความเร็วมากกว่า 7
กม./ชม. (4 ไมล์/ชม.) (รุ่นที่ไม่มีเบรกจอดไฟฟ้าติดต้ัง)
หรือ 4 กม./ชม. (2 ไมล์/ชม.) (รุ่น ท่ีติดตั้ง เบรกจอด
ไฟฟ้า) โดยที่ใช้งานเบรกจอด ให้หยุดรถยนต์และปลด
เบรกจอด

T32A130827-3610D9C5-CE18-4747-932A-3E708FB2DA5B

JVI0641X

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ① ติดตั้งอยู่ที่ระหว่างมาตรวัด
รอบเครื่องยนต์และมาตรวัดความเร็ว รายการต่อไปนี้จะ
แสดง ขึ้ น ถ้ า มี ก า ร ติด ต้ั ง ส่ิ ง เห ล่ า นี้ ใ น รถยน ต์ :

. การตั้งค่ารถยนต์

. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ระยะทาง

. การช่วยเหลือผู้ขับขี่

. ข้อมูลการจำกัดความเร็ว

. ข้อม ูล ระบบ ควบค ุม ความเร็ ว รถยนต์ อัตโนมัติ

. ข้อมูลระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ
(ICC)

. ข้อมูลการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ

. ข้อมูลเครื่องเสียง

. การนำทาง - แสดงทิศทางถัดไปเพ่ือไปสู่เป้าหมาย

. ตัวแสดงและการเตือน

. ข้อมูลแรงดันลมยาง

. ระบบควบคุมแชสซี

. ข้อมูลอื่น ๆ

โปรดจำไว้ว่า ข้อมูลที่ใช้ในคู่มือเล่มน้ีแปลจากต้นฉบับท่ี
จัดทำด้วยภาษาอังกฤษแบบสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจมี
ความแตกต่างจากภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาเล็กน้อย

สำหรับการตั้งค่าภาษา โปรดดูท่ี “Language (ภาษา)”

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-17
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(หน้า 2-24)

วิธีการใช้หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
GUID-70381C67-CDDB-4575-A232-0CA687BCF4A0

JVI1566X

สามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้ โดยใช้ปุ่ม
OK ①, ②, ③, และ ④ ท่ีติดต้ัง
อยู่บนพวงมาลัย
① OK - เปลี่ ยน ห รือ เ ลือก ราย การ บน หน้า จอ

แสดงข้อมูลรถยนต์
② - เลื่ อน ผ่าน ราย การ ต่าง ๆ บน หน้า จอ

แสดงข้อมูลรถยนต์
③ - กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
④ - เปล่ียนจากหน้าจอหน่ึงไปยังหน้าจอ

ถัดไป (เช่น ระยะทาง การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง)

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยยังใช้สำหรับการควบคุมฟังก์ชัน
เครื่องเสียงอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “ปุ่ม
ควบคุมที่พวงมาลัยสำหรับควบคุมเคร่ืองเสียง” (หน้า 4-
65) หรือคู่มือการใช้งาน NissanConnect อีกเล่มหนึ่ง (ถ้า
มีติดตั้ง)

หน้าจอเริ่มต้น
GUID-E828D244-7332-4BBD-A2FA-0762846370C8

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” หน้าจอ
ซึ่งจะแสดงขึ้นในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ประกอบด้วย:

. คอมพิวเตอร์ระยะทาง

. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

. การเตือน

การเตือนจะแสดงขึ้นเฉพาะเม่ือมีส่ิงใด ๆ เกิดขึ้น สำหรับ
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเตือนและตัวแสดง โปรดดูท่ี “
การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์”
(หน้า 2-25)

ในการควบคุม รายการ ต่าง ๆ ท่ี แสดงขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ โปรดดูท่ี “การต้ังค่า” (หน้า 2-18)

การตั้งค่า
GUID-2B87738B-ED39-4BF0-9A1E-9FF0103FB048

โหมดการตั้งค่าช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลท่ีแสดง
ขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้:

. Driver Assistance (การช่วยเหลือผู้ขับขี่)

. Clock (นาฬิกา)

. Display Settings (การตั้งค่าหน้าจอ)

. Vehicle Settings (การตั้งค่ารถยนต์)

. Maintenance (การบำรุงรักษา)

. Alert (การเตือน)

. Tyre Pressures (แรง ดันลมยาง) (ถ้ามี ติด ต้ัง)

. Units (หน่วย) (ถ้ามีติดตั้ง)

. Language (ภาษา) (ถ้ามีติดตั้ง)

. Factory Reset (ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน)

Driver Assistance (การช่วยเหลือผู้ขับขี่)
GUID-536DB6D3-BCE7-4BE9-83F6-8C5602F90175

เพื่อเปลี่ยนสถานะ การเตือน หรือเปิดหรือปิดระบบ/การ
เตือนใด ๆ ท่ีแสดงขึ้นในเมนู “Driver Assistance” (การ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่) ให้ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก และปุ่ม OK
① เพื่อเปลี่ยนรายการเมนู:

. Driving Aids (การช่วยเหลือการขับข่ี) (ถ้ามีติดต้ัง)

. Driver Attention (การตรวจสอบสมาธิของผู้ขับขี่)
(ถ้ามีติดตั้ง)

. Traffic Sign (การตรวจสอบป้ายจราจร) (ถ้ามีติดตั้ง)

. Park ing A ids (การ ช่วย จอด) (ถ้ า มี ติด ต้ั ง )

. Chassis Control (ระบบควบคุมแชสซี)

Driving Aids (การช่วยเหลือการขับขี่) (ถ้ามีติดตั้ง)
:

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เพื่อเปลี่ยนสถานะ การเตือน หรือเปิดหรือปิดระบบ/การ
เตือนใด ๆ ที่ แสดงขึ้น ใน เมนู “Driving Aids” (การ
ช่วยเหลือการขับข่ี) ให้ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก และปุ่ม
OK ① เพื่อเปลี่ยนรายการเมนู:

. Steering Assist (ระบบช่วยบังคับเลี้ยว) (ถ้ามีติดตั้ง)

กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิดระบบช่วยบังคับเลี้ยว
. Emergency Brake (เบรกฉุกเฉิน) (ถ้ามีติด ต้ัง)

กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิดระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
. Lane (ช่องทางเดินรถ) (ถ้ามีติดตั้ง)

— Warning (การเตือน)
กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิดระบบเตือนเม่ือรถออก
นอกช่องทาง (LDW)

— Assist (ระบบช่วย) (ถ้ามีติดตั้ง)
กดปุ่ม OK ① เพ่ือเปิด/ปิดระบบแจ้งเตือนและ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ

. B l i nd Spo t ( จ ุ ด อั บ สายตา ) ( ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

กดปุ่ม OK ① เพ่ือเปิด/ปิดระบบเตือนจุดอับสายตา
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(BSW)
— Warning (การเตือน) (ถ้ามีติดตั้ง)

กด ปุ่ม OK ① เพ่ือ เปิด/ ปิดระบบเตือนจุด อับ
สายตา (BSW)

สำหรับ ข้อมูล เพ่ิม เติม โปรดดู ท่ี “ระบบ เบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ” (หน้า 5-60) “ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อม
ระบบตรวจจับคนเดินเท้า” (หน้า 5-65) “ระบบเตือนเมื่อรถ
ออกนอกช่องทาง (LDW)” (หน้า 5-25) และ “ระบบเตือน
จุดอับสายตา (BSW)” (หน้า 5-33)

Driver Attention (การตรวจสอบสมาธิของผู้ขับขี่)
(ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เปิ ด / ปิด ร ะบบ ตรวจ สอบ การ ตื่ น ตั ว ของ ผ ู้ ขั บขี่

Traffic Sign (การตรวจสอบป้ายจราจร) (ถ้ามี
ติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เปิด/ปิดการตรวจสอบป้ายจราจร

Parking Aids (การช่วยจอด) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เพื่อเปลี่ยนสถานะหรือเปิดหรือปิดระบบใด ๆ ที่แสดงขึ้นใน
เมนู “Parking Aids” (การช่วยจอด) ให้ใช้ปุ่ม ②
เพื่อ เลือก และปุ่ม OK ① เพื่อ เปลี่ยน รายการ เมนู:

. Moving Object (วัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหว) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

กด ปุ่ม OK ① เพ่ือ เปิด/ ปิดระบบตรวจ จับและ ส่ง
สัญญาณเตือนวัตถุ และบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้อง
รอบคัน (MOD) (ถ้ามีติดตั้ง)

. Cross Traffic (การจราจรวิ่งตัดผ่าน) (ถ้ามีติดต้ัง)

กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิดระบบเตือนเมื่อมีรถในจุด
อับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) (ถ้า มี ติด ตั้ง)

. Front Sensor (เซ็นเซอร์ด้านหน้า) (ถ้ามีติด ต้ัง)

กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิด

. Rear Sensor (เซ็นเซอร์ด้านหลัง) (ถ้ามีติด ต้ัง)

กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิด
. D i sp l a y (ห น้ า จอแส ดง ผล) (ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิด
. Volume (ระดับเสียง) (ถ้ามีติดตั้ง)

— High/Med./Low (สูง/กลาง/ต่ำ)
. Range (ระยะ) (ถ้ามีติดตั้ง)

— Far/Mid./Near (ไกล/กลาง/ใกล้)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม “ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา
ขณะถอยหลัง (RCTA)” (หน้า 5-39)“ระบบเซ็นเซอร์การ
จอด (โซนาร์)” (หน้า 5-76) และ “กล้องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทาง/กล้องมองภาพรอบทิศทาง” (หน้า 4-11)

Chassis Control (ระบบควบคุมแชสซี) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เพื่อเปลี่ยนสถานะ การเตือน หรือเปิดหรือปิดระบบ/การ
เตือนใด ๆ ท่ีแสดงขึ้นในเมนู “Chassis Control” (ระบบ
ควบคุมแชสซี)

ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก และปุ่ม OK ① เพื่อเปลี่ยนราย
การเมนู:

. Trace Control (ระบบช่วยควบคุมทิศทาง)
— โปรดดูที่ “Intelligent Trace Control (ระบบช่วย

ควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง)” (หน้า 5-20)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิด
. Engine Brake (เครื่องยนต์ช่วยเบรก) (ถ้ามีติดต้ัง)

— โปรดดูที่ “Intelligent Engine Brake (เครื่องยนต์
ช่วยเบรกอัจฉริยะ) (รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตรา
ทดต่อเน่ือง (CVT))” (หน้า 5-21) สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม

กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิด

Clock (นาฬิกา)
GUID-725A74D6-E6BC-4421-97E1-E32D6E9ECACC

สำหรับ ร ุ่น ท่ี ไม่มี ระบบนำทางหรือ เคร่ือง เสียง:

Set Clock (ตั้งนาฬิกา) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สามารถตั้งค่านาฬิกาได้โดยใช้ปุ่ม ④ ②
และปุ่ม OK ①

12H/24H (12 ชม./24 ชม.) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สามารถเลือกการตั้งค่าเวลาได้จากรูปแบบ 12 ชั่วโมงและ
24 ชั่วโมง

D.S.T (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เปิดหรือปิดเวลาออมแสง

Time Zone (โซนเวลา) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เลือกโซนเวลาที่มีใช้ได้จากรายการ

สำหรับรุ่นที่ มีระบบนำทาง NissanConnect หรือ
เครื่องเสียง:

Automatic Time (เวลาอัตโนมัติ) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สามารถ เลือก การ ต้ัง ค่า การ ปรับ ต้ัง ได้ จาก “Auto”
(อัตโนมัติ) “Manual” (ปรับ ด้วยตนเอง) และ “Time
Zone” (โซนเวลา)

. Auto (อัตโนมัติ)

. Manual (ปรับด้วยตนเอง)

. Time Zone (โซนเวลา)

12H/24H (12 ชม./24 ชม.) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สามารถเลือกการตั้งค่าเวลาได้จากรูปแบบ 12 ชั่วโมงและ
24 ชั่วโมง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-19
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2-20 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

D.S.T :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เปิดหรือปิดเวลาออมแสง

Time Zone (โซนเวลา) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เลือกโซนเวลาที่มีใช้ได้จากรายการ

Set Clock Manually (ตั้งนาฬิกาด้วยตนเอง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สามารถต้ังค่านาฬิกาได้ด้วยตนเองโดยใช้ปุ่ม
④ ② และปุ่ม OK ①

หมายเหตุ:

นาฬิกาจะสอดคล้องกับนาฬิกาบนหน้าจอกลาง การ
ตั้งนาฬิกาบนหน้าจอกลาง โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน
NissanConnect อีกเล่มหนึ่ง

สำหรับรุ่นที่ มี ระบบนำทางหรือระบบเครื่อง เสียง
(ยกเว้นสำหรับ NissanConnect):

การตั้งนาฬิกา โปรดดูที่ “การทำงานหลักของระบบเครื่อง
เสียง” (หน้า 4-38) “การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
” (หน้า 4-46) หรือ “การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
” (หน้า 4-52) หรือคู่มือการใช้ระบบนำทางอีกเล่มหน่ึง
(ถ้ามีติดตั้ง)

Display Settings (การตั้งค่าหน้าจอ)
GUID-F7FFB220-EBCB-4913-BBB8-3F284DBD7348

การต้ังค่าหน้าจอให้ลูกค้าสามารถเลือกมาตรวัดลักษณะ
ต่าง ๆ ได้

สามารถเปล่ียนการต้ังค่าหน้าจอได้โดยใช้ปุ่ม ②
และปุ่ม OK ①

Contents Selection (การเลือกเนื้อหา) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สามารถ เปิด/ ปิด ราย การ ท่ี แสดง เมื่อ สวิตช์ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ได้ เพื่อเปลี่ยนรายการท่ี
แสดงขึ้น ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลื่อนและใช้ปุ่ม OK ① เพื่อ
เลือกรายการเมนู

Body Color (สีตัวถัง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สามารถเปล่ียนสีของรถยนต์ ท่ีจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ได้เม่ือสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON”

1. ใช้ปุ่ม ② จนกระท่ังเปลี่ยนไปท่ี “Body Color”
(สีตัวถัง) และกดปุ่ม OK ①

2. เลือกสีตัวถังโดยใช้ปุ่ม ② และกดปุ่ม OK ①

ECO Mode Settings (การตั้งค่าโหมด ECO) (ถ้ามี
ติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

การตั้งค่าน้ีช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าระบบ
โหมด ECO ได้

ใช้ ปุ่ม ② จนกระทั่ง เปลี่ยน ไป ท่ี “ECO Mode
Settings” (การ ต้ังค่าโหมด ECO) และกดปุ่ม OK ①
- ECO Glow (ไฟแสดง ECO)

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดไฟแสดง ECO บน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้

1. ใช้ปุ่ม ② เพ่ือเลือก “ECO Glow” (ไฟแสดง
ECO)

2. กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิดไฟแสดง ECO บนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

- Display (หน้าจอแสดงผล)

WAC0086X

แบบ A

JVI0665X

แบบ B
การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันแนะนำการ
ขับขี่แบบ ECO ได้

1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Display” (หน้า
จอแสดงผล)

2. กดปุ่ม OK ① เพื่อเลือก “Pedal Guide” (แนะนำการ
ขับขี่แบบ ECO) หรือ “Fuel econ.” (การประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิง)

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ระบบโหมด ECO” (หน้า
5-72)
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ECO Drive Report (รายงานการขับขี่แบบ ECO)
(ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

- Display (หน้าจอแสดงผล)

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดรายงานการขับขี่
แบบ ECO บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้

1. ใช้ปุ่ม ② เพ่ือ เลือก “ECO Drive Report”
(รายงานการขับขี่แบบ ECO)

2. กดปุ่ม OK ① เพ่ือเปิด/ปิดหน้าจอการจัดการ ECO
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

- View History (ดูประวัติ)

การต้ังค่าน้ีช่วยให้สามารถรีเซ็ตประวัติที่ผ่านมาของการ
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและอัตราการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่
ประหยัดที่สุด

Welcome Effect (การแสดงหน้าจอต้อนรับ) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สามารถเลือกให้แสดงหรือไม่แสดงหน้าจอต้อนรับเม่ือ
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”
ได้ และยังสามารถเลือกรายการดังต่อไปนี้ เพื่อกำหนดรูป
แบบของหน้าจอต้อนรับได้:

. Dial and Pointer (แสดงที่ หน้า ปัด และ เข็มชี้ )

. Display Effect (แสดงที่จอแสดงผล)

เลือก “Welcome Effect” (การแสดงหน้าจอต้อนรับ) โดย
ใช้ปุ่ม ② และกดปุ่ม OK ① เพื่อเลือกเมนูนี้ ใช้ปุ่ม

② เพื่อเลื่อนระหว่างตัวเลือกของเมนู และกดปุ่ม OK
① เพื่อเปิด/ปิดแต่ละฟังก์ชัน

Vehicle Settings (การตั้งค่ารถยนต์)
GUID-A8780EBB-0916-4367-906B-83C30CF976BF

การต้ังค่ารถยนต์ช่วยให้สามารถเปลี่ยนการต้ังค่าได้ดัง
ต่อไปนี้

. Lighting (ไฟส่องสว่าง)

. Turn indicator (สัญญาณไฟเลี้ยว)

. Unlocking (การปลดล็อก)

. Wipers (ระบบปัดน้ำฝน)

. Mirrors (กระจกมองข้าง)

สามารถเปล่ียนการต้ังค่ารถยนต์ได้โดยใช้ปุ่ม ②
และปุ่ม OK ①

Lighting (ไฟส่องสว่าง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เมนู “Lighting” (ไฟส่องสว่าง) มีตัวเลือกดังต่อไปน้ี:

. Welcome Light (ไฟต้อนรับ)

สามารถ ต้ัง เปิด หรือ ปิด ไฟ ต้อนรับ ได้ จาก เมน ู
“Lighting” (ไฟส่องสว่าง) ให้ เลือก “Welcome
Light” (ไฟต้อนรับ) ใช้ปุ่ม OK ① เพ่ือเปิดหรือปิด
คุณลักษณะนี้

. Int. Lamp Timer (ตัว นับถอยหลังไฟส่องสว่าง
ภายใน)

สามารถตั้งเปิดหรือปิดเวลานับถอยหลังไฟส่องสว่าง
ภายใน จากเมนู “Lighting” (ไฟส่องสว่าง) ให้เลือก
“Int. Lamp Timer” (ตัวนับถอยหลังไฟส่องสว่าง
ภายใน) ใช้ปุ่ม OK ① เพื่อเปิดหรือปิดคุณลักษณะนี้

. Auto Lights (ไฟหน้า อัตโนมัติ) (ถ้า มี ติด ต้ัง)

สามารถปรับตั้งความไวแสงของไฟหน้าอัตโนมัติหรือ
ไฟหน้าอัตโนมัติอัจฉริยะได้ จากเมนู “Lighting” (ไฟ
ส่อง สว่าง) ให้ เลือก “Auto Lights” (ไฟ หน้า
อัตโนมัติ) ใช้ปุ่ม ② และ OK ① เพ่ือ เลือก
ความ ไว แสง ท่ี ต้อง การ มี ตัว เลือก ดัง ต่อ ไป น้ี:

— On Earliest (เร็วที่สุด)
— On Earlier (เร็ว)
— Standard (มาตรฐาน)
— On Later (ช้า)

. Headlight Off Delay (เวลาปิดไฟหน้าอัตโนมัติ) (ถ้า
มีติดตั้ง)

สามารถเปล่ียนระยะเวลาของไฟหน้าอัตโนมัติจาก 0
ถึง 180 วินาทีได้ จากเมนู “Lighting” (ไฟส่องสว่าง)
ให้เลือก “Headlight Off Delay” (เวลาปิดไฟหน้า
อัตโนมัติ) ใช้ ปุ่ม OK ① เ พ่ือ เปล่ียน ระยะ เวลา

Turn indicator (สัญญาณไฟเลี้ยว) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สามารถตั้งเปิดหรือปิดคุณลักษณะ “3 Flash On” (กะพริบ
3 ครั้ง) เมื่อแซง จากเมนู “Turn indicator” (สัญญาณไฟ
เลี้ยว) เลือก “3 Flash On” (กะพริบ 3 ครั้ง) ใช้ปุ่ม OK ①
เพื่อเปิดหรือปิดคุณลักษณะนี้

“Unlocking” (การปลดล็อก) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ตัวเลือกดังต่อไปนี้ มีอยู่ในเมนู “Unlocking” (การปลด
ล็อก):

. I-Key Door Lock (ล็อกด้วยกุญแจอัจฉริยะ) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

เมื่อเปิดรายการนี้ สวิตช์คำสั่งท่ีประตูจะทำงาน จาก
เมนู “Unlocking” (การปลดล็อก) ให้เลือก “I-Key
Door Lock” (ล็อกด้วยกุญแจอัจฉริยะ) ใช้ปุ่ม OK ①
เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

. Selective Unlock (เลือกปลดล็อก) (ถ้ามีติดต้ัง)

เมื่อเปิดใช้รายการนี้ และกดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู
ท่ีประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า ประตู
บานนั้น ๆ จะปลดล็อก สามารถปลดล็อกประตูทุกบาน
ได้ถ้ากดสวิตช์คำสั่งอีกครั้งภายใน 1 นาที เมื่อปิดราย
การนี้ ประตูทุกบานจะปลดล็อกเมื่อกดสวิตช์คำส่ังท่ี

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-21
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2-22 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

มือจับประตูหนึ่งครั้ง จากเมนู “Unlocking” (การปลด
ล็อก) ให้เลือก “Selective Unlock” (เลือกปลดล็อก)
ใช้ปุ่ม OK ① เพ่ือเปิดหรือปิดการทำงานฟังก์ชันนี้

. Auto Door Unlock (ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

เมนูนี้ให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกการปลดล็อก
ป ร ะต ู อั ต โ น มั ติ ไ ด้ มี ตั ว เ ลื อ ก ดั ง ต่ อ ไป นี้ :
— Ignition OFF (สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่ OFF)
— Shift to Park (การเปล่ียนเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง

จอด)
— Off (ปิด)

. Answer Bk. Horn (แตรตอบกลับ) (ถ้ามีติด ต้ัง)

เมื่อเปิดใช้งานแตรตอบกลับ แตรจะดังขึ้นและไฟ
กะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหนึ่งครั้ง เมื่อทำการ ล็อก
รถยนต์ด้วยกุญแจอัจฉริยะหรือฟังก์ชันกุญแจรีโมท

Wipers (ระบบปัดน้ำฝน) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

. “Speed Dependent” (ปรับความเร็วอัตโนมัติ) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

สามารถเปิดการทำงานหรือปิดการทำงานคุณลักษณะ
“Speed Dependent” (ปรับความเร็วอัตโนมัติ) ได้
จากเมนู “Wipers” (ระบบปัดน้ำฝน) เลือก “Speed
Dependent” (ปรับความเร็วอัตโนมัติ) ใช้ปุ่ม OK ①
เพื่อเปิดหรือปิดคุณลักษณะนี้

. Auto Wiper (ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ) (ถ้ามี ติด ต้ัง)

สามารถเปิดหรือปิดการทำงานคุณลักษณะ “Auto
Wipe” (ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ) ได้ จากเมนู “Wipers”
(ระบบปัดน้ำฝน) เลือก “Auto Wipe” (ปัดน้ำฝน
อัตโนมัติ) ใช้ปุ่ม OK ① เพื่อเปิดหรือปิดคุณลักษณะ
นี้

. Rain Sensor (เซ็นเซอร์ ฝน ตก) (ถ้า มี ติด ต้ัง)

สามารถเปิดหรือปิดการทำงานคุณลักษณะ “Rain
Sensor” (เซ็นเซอร์ฝนตก) ได้ จากเมนู “Wipers”
(ระบบปัดน้ำฝน) ให้เลือก “Rain Sensor” (เซ็นเซอร์
ฝนตก) ใช้ปุ่ม OK ① เพ่ือเปิดหรือปิดคุณลักษณะนี้

. Reverse Link (ปัดด้านหลังขณะถอยรถ)

สามารถต้ังเปิดหรือปิดคุณลักษณะ “Reverse Link”
(ปัดด้านหลังขณะถอยรถ) ได้ จากเมนู “Wipers”
(ระบบปัดน้ำฝน) เลือก “Reverse Link” (ปัดด้านหลัง
ขณะ ถอย รถ) ใช้ ปุ่ ม OK ① เ พ่ือ เ ปิด หรือ ปิด
คุณลักษณะนี้

. Drip Wipe (ปัดหยดน้ำ)

สามารถตั้งเปิดหรือปิดคุณลักษณะ “Drip Wipe” (ปัด
หยดน้ำ) ได้ จากเมนู “Wipers” (ระบบปัดน้ำฝน)
เลือก “Drip Wipe” (ปัดหยดน้ำ) ใช้ปุ่ม OK ① เพ่ือ
เปิดหรือปิดคุณลักษณะนี้

Mirrors (กระจกมองข้าง) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

. Auto Fold Off (ปิดการพับอัตโนมัติ)

เมื่อเปิดใช้รายการนี้ คุณลักษณะการพับอัตโนมัติของ
กระจกมองข้างจะปิดการทำงาน ใช้ปุ่ม OK ① เพื่อ
เลือกฟังก์ชันนี้

. Unfold at Ignition (กางออกด้วยสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์)

เมื่อ เปิด ใช้ รายการ น้ี กระจกมองข้าง จะพับ โดย
อัตโนมัติเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง
“OFF” และกางออกเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง “ON” ใช้ปุ่ม OK ① เพื่อเลือกฟังก์ชันนี้

. Unfo ld at Unlock (กาง ออก เมื่ อ ปลด ล็อก)

เมื่อ เปิด ใช้ รายการ น้ี กระจกมองข้าง จะพับ โดย
อัตโนมัติเมื่อล็อกประตูรถ และกางออกเมื่อปลดล็อก

ประต ู รถ ใช้ ปุ่ ม OK ① เ พ่ื อ เลื อก ฟั ง ก์ชั น นี้

Maintenance (การบำรุงรักษา)
GUID-4CD61C93-B1CF-42AF-BFB3-16ACE1B430A9

WAC0092X

1. Service (การบริการ)

2. Filter (กรอง) (ถ้ามีติดตั้ง)

3. Tyre (ยาง)

4. Other (อื่น ๆ)

โหมดการบำรุงรักษาจะช่วยให้ท่านสามารถต้ังการเตือน
สำหรับช่วงเวลาการเข้ารับการบำรุงรักษาได้ เพื่อเปลี่ยน
รายการ:

เลือก “Maintenance” (การบำรุงรักษา) โดยใช้ปุ่ม
② และกดปุ่ม OK ①

Service (การบริการ) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อถึงระยะทางที่ตั้งไว้สำหรับการ
เปลี่ยนนํ้ามันเครื่องและตัวกรอง สามารถตั้งหรือรีเซ็ตระยะ
ทางท่ีต้องตรวจสอบหรือเปล่ียนรายการต่าง ๆ เหล่าน้ีได้
สำหรับรายการการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา โปรดดูท่ี
คู่มือการบำรุงรักษาอีกเล่มหนึ่ง

Condition: 'Except for China'/
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Filter (กรอง) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือระยะทางท่ีตั้งไว้สำหรับการ
เปล่ียนกรองน้ํามันเครื่องมาถึง สามารถต้ังหรือรีเซ็ตระยะ
ทางท่ีต้องตรวจสอบหรือเปล่ียนรายการต่าง ๆ เหล่าน้ีได้
สำหรับรายการการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา โปรดดูท่ี
คู่มือการบำรุงรักษาอีกเล่มหนึ่ง

Tyre (ยาง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือระยะทางท่ีตั้งไว้สำหรับการ
เปล่ียนยางมาถึง สามารถต้ังหรือรีเซ็ตระยะทางท่ีต้อง
เปลี่ยนยางได้

คำเตือน:

การแสดงการเปลี่ยนยางไม่ได้ทดแทนการตรวจสอบ
ยางตามปกติ รวมถึงการตรวจสอบแรงดันลมยาง
โปรดดูที่ “การเปลี่ยนยางและล้อ” (หน้า 8-32) มี
หลายปัจจัยรวมถึงแรงดันลมยาง การตั้งศูนย์ล้อ นิสัย
การ ขับขี่ และสภาพถนนที่ ส่งผลกระทบต่อการ
สึกหรอของยางและเวลาที่ควรเปล่ียนยาง การตั้งค่า
การแสดงการเปลี่ยนยางสำหรับระยะทางที่ขับขี่ระยะ
หนึ่ง ไม่ได้หมายความว่ายางจะมีอายุการใช้งานเท่าที่
ระบุ ใช้การแสดงการเปลี่ยนยางเป็นแนวทางเท่านั้น
และปฏิบัติการตรวจสอบยางตามปกติอย่างสม่ำเสมอ
หากไม่ปฏิบัติการตรวจสอบยางตามปกติรวมถึงการ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง อาจทำให้ยางเสียหายได้
อาจทำให้รถยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและ
เกิดการชนได้ ซ่ึงอาจส่งผลให้ เกิดการบาดเจ็บ
ร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต

Other (อื่น ๆ) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระยะที่ต้องทำการตรวจสอบ
หรือเปลี่ยนรายการการบำรุงรักษาอื่น ๆ นอกเหนือจาก
น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง และยางที่ลูกค้าตั้งไว้มาถึง
รายการการบำรุงรักษาอื่น ๆ สามารถรวมถึงส่ิงอื่น ๆ ได้
เช่น กรองอากาศหรือการสลับยาง สามารถต้ังหรือรีเซ็ต
ระยะทางท่ีต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยนรายการต่าง ๆ ได้

Alert (การเตือน)
GUID-C7A7DB01-9526-419E-A771-833707A14F87

การ ต้ัง ค่า น้ี ช่วย ให้ ล ูกค้า สามารถ ตั้ ง การ เตือน ได้

เลือก “Alert” (การเตือน) โดยใช้ปุ่ม ② และกดปุ่ม
OK ①

Outside Temp (อุณหภูมิภายนอก) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดการเตือนอุณหภูมิ
ภายนอกต่ำบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้

1. ใช้ ปุ่ ม ② เพื่ อ เลือก “Outs ide Temp.”
(อุณหภูมิภายนอก)

2. กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิดการเตือน

Timer (นาฬิกาจับเวลา) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถต้ังให้แจ้งเตือนผู้ขับขี่ได้
ว่าถึงเวลาที่ตั้งไว้แล้ว

1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Timer” (นาฬิกาจับเวลา)

2. กดปุ่ม OK ①
3. ในการเปลี่ยนเวลา ให้ใช้ปุ่ม ② และปุ่ม OK ①

เพื่อบันทึกเวลาที่เลือกไว้

Navigation (ระบบนำทาง) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

การต้ังค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดการเตือนระบบ
นำทางบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้

1. ใช้ปุ่ม ② เพ่ือ เลือก “Navigation” (ระบบ
นำทาง)

2. กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิดการเตือน

Phone (โทรศัพท์) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดการเตือนสายเรียก
เข้าบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้

1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Phone” (โทรศัพท์)

2. กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิดการเตือน

Mail (ข้อความ) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดการเตือนข้อความ
ที่ได้รับบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้

1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Mail” (ข้อความ)

2. กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิดการเตือน

Units (หน่วย) (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-1721DA00-7E26-4112-8D44-7686149F0852

สามารถเปลี่ยนหน่วยที่แสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
ได้:

. Distance/Fuel (ระยะทาง/น้ำมันเชื้อเพลิง)

. Tyre Pressures (แรง ดันลมยาง) (ถ้ามี ติด ต้ัง)

. Temperature (อุณหภูมิ)

ใช้ปุ่ม ② และปุ่ม OK ① เพื่อเลือกและเปลี่ยนหน่วย
ของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
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Distance/Fuel (ระยะทาง/น้ำมันเชื้อเพลิง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สามารถเปลี่ยนหน่วยสำหรับระยะทางที่แสดงบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ได้เป็น:

. km, l/100km (กม., ลิตร/100 กม.)

. km, km/l (กม., กม./ลิตร)

. miles, MPG (ไมล์, ไมล์/แกลลอน) (ถ้ามีติด ต้ัง)

ใช้ปุ่ม ② และปุ่ม OK ① เพื่อเลือกและเปลี่ยนหน่วย

Temperature (อุณหภูมิ) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิท่ีแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์จาก:

. 8C (เซลเซียส)

. 8F (ฟาเรนไฮต์)

ใช้ปุ่ม ② เพื่อเปลี่ยนตัวเลือก

Language (ภาษา) (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-16970991-EA09-46FB-9A4B-868CDB493F5A

สามารถเปลี่ยนภาษาของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้

ใช้ปุ่ม ② และปุ่ม OK ① เพื่อเลือกและเปลี่ยนภาษา
ของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ สามารถเปลี่ยนภาษาของ
หน้าจอกลาง/ ระบบนำทางแยก ต่างหากจากหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ได้ สำหรับรุ่นที่มีระบบนำทาง โปรดดูที่
คู่มือการใช้งาน NissanConnect สำหรับรุ่นที่ไม่มีระบบ
นำทาง โปรดดูท่ี “ระบบเครื่องเสียง” (หน้า 4-29) หรือ
คู่มือการใช้งาน NissanConnect

Factory Reset (ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน)
GUID-B362CED7-3F89-4833-81AF-F3E87CACFF2D

สามารถรีเซ็ตการ ต้ังค่าต่าง ๆ บนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงานได้ เพื่อรีเซ็ต
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์:

1. เลือก “Factory Reset” (ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน) โดย
ใช้ปุ่ม ② และกดปุ่ม OK ①

2. เลือก “YES” (ใช่) เพ่ือให้การต้ังค่าท้ังหมดกลับไป
เป็นการตั้งค่าเดิมโดยการกด OK ①
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การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
GUID-2461129B-3328-48DC-B298-BC959F06E2D7

WAC0079X
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1. ตัวแสดงการสตาร์ทเครื่องยนต์ (สำหรับรุ่น
เกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT))

GUID-03FA16C2-7F50-4C9B-AF2F-B0DDC79EF70D

ตัวแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “P”
(จอด)

ตัวแสดงน้ีแสดงว่าเคร่ืองยนต์จะสตาร์ทโดยการกดสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์ขณะที่เหยียบแป้นเบรกไว้ สามารถทำ
การสตาร์ทเครื่องยนต์ได้จากสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
ตำแหน่งใดก็ได้

2. การแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยผิดปกติ (ถ้า
มีติดตั้ง)

GUID-0EB33230-5508-4D15-B8B1-CAF190FF032F

การ แสดง น้ี จะ แสดงขึ้น เมื่อ ไม่ สามารถปลด ล็อก วง
พวงมาลัยได้

ถ้าการแสดงน้ีแสดงขึ้น ให้กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
ระหว่าง ท่ีหมุนพวงมาลัย ไปทางซ้ายและขวา เบา ๆ

โปรดดูที่ “ล็อกพวงมาลัย” (หน้า 5-8)

3. การเตือน No Key Detected (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-045D2E0A-90AE-4116-98D3-03BD7BDA254D

การเตือนจะปรากฏขึ้นเม่ือประตูปิด โดยที่กุญแจอัจฉริยะ
อยู่ภายนอกรถยนต์ และสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “ON” ดู ให้แน่ใจว่ากุญแจอัจฉริยะอยู่ ในรถ

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ”
(หน้า 3-7)

4. การเตือน Shift to Park (สำหรับรุ่นเกียร์
อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT))

GUID-C5E02B99-2271-4B31-8A31-0E2BDA02DB7A

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อ
ดับเคร่ืองยนต์ โดยท่ีคันเกียร์อยู่ ท่ีตำแหน่งอื่น ท่ีไม่ใช่
ตำแหน่ง “P” (จอด)

หากการเตือนน้ีปรากฏขึ้น ให้เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง
“P” (จอด) หรือกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง
“ON”

เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเช่นกัน (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ” (หน้า 3-7))

5. การเตือน Key Battery Low (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-4D9408BF-3C31-4AFA-B795-838BAD3AA816

การเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อเมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะ
กำลังจะหมด

ถ้าการเตือนน้ีแสดงขึ้น ให้เปล่ียนแบตเตอรี่ใหม่ โปรดดูท่ี
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-19)

6. การแสดงการสตาร์ทเครื่องยนต์สำหรับระบบ
กุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-793F2918-5212-4C83-B47E-E0B7BD34B2FB

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะ
ต่ำ และเม่ือระบบกุญแจอัจฉริยะกับรถยนต์ไม่สามารถ
สื่อสารกันได้เป็นปกติ

ถ้าการแสดงนี้ปรากฏขึ้น ให้แตะสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
ด้วยกุญแจอัจฉริยะระหว่างท่ีเหยียบเบรก (โปรดดูท่ี “ไฟ
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด” (หน้า 5-9))

7. การเตือน Key ID Incorrect (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-4DF72DD3-352F-4604-B40B-A6F805865315

การเตือนปรากฏขึ้น เมื่อ เปล่ียนตำแหน่งสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ออกจากตำแหน่ง “LOCK” และระบบไม่สามารถ
จดจำกุญแจอัจฉริยะ ไม่สามารถสตาร์ทรถด้วยกุญแจที่ไม่
ลงทะเบียนได้ ใช้กุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
เท่านั้น

โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-7)

8. การเตือน Release Parking Brake
GUID-713A5EF4-8333-4E87-8C99-5BE63E306339

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนถ้าขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า 7
กม./ชม. (4 MPH) โดยท่ีเข้าเบรกจอดอยู่ ให้หยุดรถและ
ปล่อยเบรกจอด

9. การเตือน Low Fuel Level
GUID-E3297D49-BBE6-4223-8D26-45B270C32608

การเตือนนี้จะแสดงขึ้นเมื่อระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือ
น้อย ให้เติมน้ำมันเช้ือเพลิงทันทีท่ีสะดวกก่อนท่ีเกจวัด
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะชี้ไปที่ตำแหน่ง 0 (น้ำมันหมด) ยัง
มีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน้อยเมื่อเข็มท่ีเกจวัด
น้ ำมัน เชื้ อ เพ ลิง ชี้ ไป ท่ี ตำแหน่ง 0 ( น้ำ มัน หมด)

10. การเตือนประตู/ประตูท้ายเปิด
GUID-4E093E87-E79D-4932-A6BA-D33021101EDB

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อประตูบานใดบานหนึ่งและ/หรือ
ประตูท้ายเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท สัญลักษณ์รูปรถยนต์
แสดงขึ้นบนหน้าจอเพื่อแสดงว่าประตูบานใดหรือประตูท้าย
เปิดอยู่
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11. การเตือน Second row seat belt (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-C58ACB5C-4A3A-40F4-8005-598C1067908C

การ เตือน เข้มขัดนิรภัย เบาะ น่ังแถวสองจะปรากฏ ข้ึน
หลังจากสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”
หากมีเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งแถวสองในตำแหน่งใดก็ตามไม่
ถูกคาด เสียงเตือนจะดังขึ้นและไอคอนรูปเบาะนั่งจะสว่าง
ขึ้นเป็นสีแดงเพ่ือแสดงว่าเข็มขัดนิรภัยใดท่ีไม่ถูกคาด
ไอคอนรูปเบาะน่ังจะสว่างขึ้นเป็นสีแดงจนกระทั่งเข็มขัด
นิรภัยเบาะนั่งแถวสองในตำแหน่งเบาะน่ังนั้นถูกคาด การ
เตือนจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ 35 วินาที

สำหรับ ข้อควร ระวัง ในการ ใช้ เข็มขัดนิรภัย โปรดดู ท่ี
“เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-9)

12. การเตือน Key System Fault (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-45908843-CFF4-4CCD-81A0-E6055843EF07

การเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

หากการเตือนน้ีปรากฏขึ้นขณะที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงาน
จะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ หากการเตือนนี้ปรากฏ
ขึ้นขณะท่ีเครื่องยนต์กำลังทำงาน จะยังสามารถขับรถได้
อย่างไรก็ตาม ให้ติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อซ่อมแซมให้
เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

13. การเตือน Loose Fuel Cap (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-C55F213E-3084-4D3F-95EB-145254E1F5DA

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงปิดไม่
สนิทหลังจากเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (โปรดดูท่ี “ฝาปิดถัง
น้ำมันเชื้อเพลิง” (หน้า 3-26))

14. การเตือน Low oil pressure Stop vehicle
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-4886D40C-6E1C-481A-B24B-9147222D4154

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าตรวจพบว่าแรงดันน้ำมันเครื่อง
ต่ำ ถ้าการเตือนปรากฏขึ้นระหว่างการขับขี่ปกติ ให้จอดรถ
ในบริเวณท่ีปลอดภัย ดับเครื่องยนต์ทันที และติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

การเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือใช้
แสดงระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำ ใช้ก้านวัดระดับเพ่ือตรวจสอบ
ระดับน้ำมันเคร่ือง (โปรดดูท่ี “น้ำมันเคร่ือง” (หน้า 8-7))

ข้อควรระวัง:

การปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานโดยที่การเตือนแรงดัน
น้ำมันเคร่ืองแสดงอยู่จะทำให้ เคร่ืองยนต์เสียหาย
ร้ายแรง

15. ตัวแสดง Oil Level Low (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-44E8C9EE-A550-4578-B0BC-CD9597E9BFCC

ถ้าการแสดงระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำแสดงขึ้น แสดงว่าระดับ
น้ำมันเครื่องต่ำ ถ้าตัวเตือนระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำแสดงขึ้น
ให้ตรวจสอบระดับโดยใช้ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (โปรดดู
ที่ “น้ำมันเครื่อง” (หน้า 8-7))

ข้อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองโดยใช้ก้านวัดระดับ
น้ำมันเครื่องเป็นประจำ การใช้รถโดยที่มีปริมาณ
น้ำมันเครื่องไม่เพียงพอจะทำให้เครื่องยนต์เสียหาย
และความเสียหายดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ ในการรับ
ประกัน

16. การเตือน Oil level sensor (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-FCC1D74A-FEA2-43E8-A09D-25FAB64B72FF

ถ้าการเตือนเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องแสดงขึ้น แสดงว่า
เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องอาจทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสันทันที สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
“ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง” (หน้า 2-32)

17–18. การเตือน 4WD system fault/การเตือน
AWD Error (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-744F018D-B3A0-46B9-98CE-8F22CB584FE0

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนเมื่อระบบขับเคลื่อนส่ีล้อ (4WD)/
ขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD) ทำงานผิดปกติขณะที่เครื่องยนต์
ทำงาน ลดความเร็วและนำรถเข้ารับการตรวจสอบท่ีศูนย์
บริการนิสสัน โปรดดูที่ “ไฟเตือน 4WD” (หน้า 5-16)

19-20. การเตือน 4WD/AWD High Temp.
Stop vehicle (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-B3B19D8E-F280-4789-825F-5EC9478A9881

การเตือนนี้อาจปรากฏขึ้นในขณะที่กำลังพยายามนำรถออก
จากหล่มเนื่องจากอุณหภูมิน้ำมันเคร่ืองเพ่ิมขึ้น โหมดการ
ขับขี่อาจเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนสองล้อ (2WD) ถ้าการเตือน
นี้แสดงขึ้น ให้หยุดรถโดยทำให้เคร่ืองยนต์เดินเบาทันทีที่
สามารถทำได้ด้วยความปลอดภัย เมื่อการเตือนดับลงจะ
สามารถขับรถต่อไปได้ โปรดดูท่ี “ไฟเตือน 4WD” (หน้า
5-16)

Condition: 'Except for China'/
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21-22. การเตือน Tyre size incorrect (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-C179A579-3869-4DBE-B200-742582D81A9F

การเตือนนี้อาจปรากฏขึ้นถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อและ
ยางหน้าและหลังมีความแตกต่างกันอย่างมาก จอดรถใน
บริเวณท่ีปลอดภัยโดยให้เคร่ืองยนต์เดินเบา ตรวจสอบว่า
ยางทุกเส้นมีขนาดเดียวกัน แรงดันลมยางถูกต้อง และยาง
ไม่สึกหรอเกินไป โปรดดูที่ “ไฟเตือน 4WD” (หน้า 5-16)

23. การเตือน Battery Voltage Low Charge
Battery

GUID-1F3B1DD2-74A2-40F0-99DD-0C12928BF4BE

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำ
และจำเป็นต้องชาร์จ

24. การเตือน Shipping Mode On Push
Storage Fuse

GUID-EF1876C4-3B83-41A8-8C73-D10D23C43B8F

การเตือนนี้อาจปรากฏขึ้นถ้าไม่ได้กดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถ
นาน (เปิดสวิตช์) เมื่อการเตือนน้ีปรากฏข้ึน ให้กด (เปิด
สวิตช์) สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานเพื่อปิดการเตือน สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “สวิตช์ฟิวส์ เม่ือจอดรถนาน”
(หน้า 8-22)

25. การเตือน Headlight system fault (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-CB558F6A-E537-4F05-9A4F-E89B7379F99C

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าไฟหน้า LED ทำงานผิดปกติ ให้
นำ รถ เข้า รับการตรวจสอบระบบ ท่ีศูนย์บริการ นิส สัน

26. การเตือน Power will turn off to save the
battery

GUID-3C313D28-5CFD-467B-9FC2-AD5A25FA3340

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนหลังผ่านไประยะหน่ึง ถ้าคันเกียร์
ไม่เลื่อนออกจากตำแหน่ง “P” (จอด) ในขณะท่ีสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” เป็นระยะเวลาหนึ่ง

27. การเตือน Power turned off to save the
battery

GUID-0970ABC5-CB0F-4B5F-A533-E364CA5A37F0

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
เปล่ียนไปท่ีตำแหน่ง “OFF” โดยอัตโนมัติเพ่ือประหยัด
แบตเตอรี่

28. การเตือน Turn off headlights
GUID-DB00B5D9-C887-4399-9B39-3A515068CC94

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อประตูด้านคนขับเปิดอยู่ในขณะ
ท่ีสวิตช์ไฟหน้ายังอยู่ท่ี ON และสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK” ให้สวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่
ตำแหน่ง “OFF” หรือ “AUTO” (ถ้ามีติดตั้ง) สำหรับข้อมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเล้ียว”
(หน้า 2-36)

29. การเตือน Press brake pedal (สำหรับรุ่นที่
ติดตั้งระบบเบรกจอดไฟฟ้า)

GUID-3E2420B9-A238-4616-97EB-11057AE200E0

ตัว แสดง น้ี จะ ปรากฏขึ้น ใน สถานการ ณ์ ดัง ต่อ ไปนี้ :

. ผู้ขับขี่พยายามปลดเบรกจอดไฟฟ้าด้วยตนเองโดยไม่
เหยียบแป้นเบรก

. รถยนต์จอดอยู่บนทางลาดชันและมีความเป็นไปได้ที่
จ ะ เ ล่ื อ น ถ อ ย หลั ง แ ม้ ว่ า จ ะ ใ ช้ เ บ ร ก จ อ ด

. การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นถ้ารถยนต์เคล่ือนที่ในขณะท่ี
Automatic brake hold ทำงาน

30. ตัวแสดง Time for a driver break? (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-5B6EF421-742A-4370-B698-64A84139A090

ตัวแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อต้ังค่าให้ตัวแสดง Time for a
driver break? (สัญญาณเตือนเวลาพักสำหรับผู้ขับขี่)
ทำงาน ท้ังนี้ สามารถ ต้ัง เวลา ล่วงหน้า ได้ 6 ชั่วโมง

31. ตัวแสดง Take a break? (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-F17E01A9-E2C2-4D7E-828E-7C97D296263E

ตัวแสดงนี้ จะปรากฏข้ึนเม่ือ ต้ังค่าให้ตัวแสดง Take a
break? (สัญญาณ เตือนพัก การ ขับข่ี) ทำงาน ท้ังน้ี
สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ 6 ชั่วโมง

32. การเตือน Low outside temperature (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-634EFF16-8C9D-493C-A41A-0932E824F6C2

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 38C
(378F) สามารถ ต้ัง ค่า ไม่ ให้ การ เตือน แสดง ขึ้น ได้

33. การเตือน Chassis control system fault
GUID-F718EB94-63B5-48EE-A64D-71D88651FC6D

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าโมดูลควบคุมแชสซีตรวจพบการ
ทำงานผิดปกติในระบบควบคุมแชสซี ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบระบบท่ีศูนย์บริการนิสสัน (โปรดดูที่ “ระบบ
ควบคุมแชสซี” (หน้า 5-20))

34. ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-B56BF289-E01D-4B32-9422-294302093904

ตัวแสดงนี้จะแสดงสถานะระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ สถานะจะแสดงตามสี

โปรดดูท่ี “ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ” (หน้า
5-44) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-29
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2-30 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

35. ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติแบบอัตรา
ทดต่อเนื่อง (CVT)

GUID-9E323961-6ABA-4FB7-B081-E0ED83362DE3

ตัวแสดงนี้จะแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติ

ในโหมดเกียร์ธรรมดา เมื่อไม่มีการเข้าเกียร์อันเนื่องมาจาก
โหมดป้องกันการเข้าเกียร์ ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์ CVT

โปรดดู ท่ี “การ ขับขี่ ด้วย เกียร์ อัตโนมัติ แบบอัตราทด
ต่อเนื่อง (CVT)” (หน้า 5-10) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

36. ตัวแสดงระบบโหมด SPORT (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-5FC3CAE2-E1A0-4C2A-81F3-FACB32BA331C

ตัวแสดงโหมด SPORT จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดระบบโหมด
SPORT

37. ตัวแสดงระบบโหมด ECO (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-B9E98019-342F-40AE-9C95-C4EB5F3AEDA6

ตัวแสดงระบบโหมด ECO จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดระบบโหมด
ECO

(โปรดดูที่ “ระบบโหมด ECO” (หน้า 5-72))

38. การเตือน CVT System Fault (สำหรับรุ่น
เกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT))

GUID-CD1EE263-9177-4863-B0D7-3235AB4C2F77

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการทำงานผิดปกติกับระบบ
เกียร์ CVT ถ้าการเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

39. ตัวแสดงระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-A0ACEBD4-5BCB-4F36-B594-C27D3C61E41C

ตัวแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเข้าใกล้จุดเลี้ยว

40. การเตือน Parking Sensor System Fault
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-5581C82C-9384-4E26-9F4E-254058191995

การเตือนนี้จะสว่างขึ้นเม่ือมีการทำงานผิดปกติกับระบบ
เซ็นเซอร์การจอด ถ้าการเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให้นำรถเข้ารับ
การตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

41. การเตือน Adaptive Front lighting
System (AFS) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-D3F5BCD6-CEE5-4811-B066-BE0DC635466D

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS)
ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์
บริการนิสสัน (โปรดดู ท่ี “ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS)”
(หน้า 2-41))

42. ตัวแสดง ON ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-43F55EE1-8D01-4BE6-80C9-769CC1B86C78

ตัวแสดงนี้จะแสดงสถานะระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) สถานะจะแสดงตามสี (โปรดดูที่
“ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)”
(หน้า 5-46))

43. การเตือน System fault (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-43C11339-8D15-4211-B3C2-ACB48599F434

ตัวแสดงนี้จะแสดงสถานะของระบบต่อไปนี้ถ้ามีติดต้ังบน
รถยนต์

. ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW)

. ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทาง
อัจฉริยะ

. ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)

. ระบบเตือนเม่ือมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง
(RCTA)

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับคนเดิน
เท้า

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม “ระบบเตือนเม่ือรถออกนอก
ช่องทาง (LDW)” (หน้า 5-25) “ระบบแจ้ง เตือนและ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ” (หน้า 5-28)
“ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)” (หน้า 5-33) “ระบบ
เตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)”
(หน้า 5-39) “ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน้า 5-60)
หรือ “ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับคนเดิน
เท้า” (หน้า 5-65)

44. การเตือน Not available Front radar
obstructed (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-B918C838-18FC-4E97-93CB-4724CE47BDC3

ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) หรือระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
พร้อมระบบตรวจ จับคนเดิน เท้าไม่สามารถใช้งานได้
เน่ืองจากเรดาร์ด้านหน้าถูกกีดขวาง สำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
อัจฉริยะ (ICC)” (หน้า 5-46) “ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ”
(หน้า 5-60) หรือ “ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบ
ตรวจจับคนเดินเท้า” (หน้า 5-65)

45. การเตือน Not available Side radar
obstructed (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-4E2D44BC-644C-4DC2-8CE0-09DEB04BCE53

ข้อความนี้ จะปรากฏขึ้น เม่ือ ระบบ เตือนจุด อับสายตา
(BSW)/ระบบเตือนเม่ือมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง
(RCTA) ไม่สามารถใช้ งานได้ เน่ืองจากตรวจพบการ
กีดขวางเรดาร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่ม เติม โปรดดู ท่ี
“ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)” (หน้า 5-33) หรือ
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“ระบบ เตือน เม่ือมี รถ ในจุด อับสายตาขณะถอยหลัง
(RCTA)” (หน้า 5-39)

46. การเตือน Not available Poor Road
Conditions (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-C73B5C0A-2C4F-4D31-8A9F-7E71FA0A3D18

ข้อความน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถ
เม่ือรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ ไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากถนนล่ืน สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม “ระบบแจ้ง
เตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ”
(หน้า 5-28)

47. การเตือน Not available (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-6C32358A-8E39-4A48-BAF3-3648FEC80CD4

ข้อความน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถ
เม่ือรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ ไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจาก VDC/ESP ถูกปิด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
“ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช่องทาง
อัจฉริยะ” (หน้า 5-28)

48. การเตือน Unavailable High Cabin
Temperature (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-DACEB17F-898D-45A8-ABF0-07A342413B64

ข้อความนี้จะแสดงขึ้นเมื่อกล้องตรวจจับว่าอุณหภูมิภายใน
ห้องโดยสารสูงกว่าประมาณ 408C (1048F) สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนเมื่อรถออกนอก
ช่องทาง (LDW)” (หน้า 5-25) หรือ“ระบบแจ้งเตือนและ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ” (หน้า 5-28)

49. การเตือน Press brake pedal to operate
switch (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-81F09017-1BB2-41B5-8D65-5F0CE114448B

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้น ถ้ากดสวิตช์ระบบ Automatic
brake hold โดยไม่เหยียบแป้นเบรก ในขณะท่ีฟังก์ชัน
Automatic brake hold ทำงาน เหยียบแป้นเบรกและกด
สวิตช์เพื่อยกเลิกการทำงานฟังก์ชัน Automatic brake
hold สำหรับ รายละเอียด เพ่ิม เติม โปรดดู ท่ี “ระบบ
Automatic brake hold” (หน้า 3-35)

50. ตัวแสดง AUTO HOLD Caution Steep
Slope (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-D140BCCE-1D5B-4AB8-859B-13BBFC9DCEC9

ตัวแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือฟังก์ชัน Automatic brake
hold ทำงานในขณะที่รถยนต์อยู่บนเนินลาดชัน

51. การเตือน Steep Slope Apply Foot Brake
to hold vehicle

GUID-F742D6C4-EE1B-4234-9A2F-8E4A38D12C74

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นก่อนที่เบรกจอดไฟฟ้าจะถูกใช้งาน
และแรงเบรกของฟังก์ชัน Automatic brake hold ถูกปลด
เ ม่ื อ ร ถยนต์ อ ย ู่ บ น เ นิ น ล าด ชั น เพื่ อ กั น ร ถ ไหล

52. การเตือน Press brake pedal (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-8B8C9DA4-3490-4942-8D04-558B65A42216

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าเบรกจอดไฟฟ้าทำงานผิดปกติ

53. การเตือนทัศนวิสัยไม่ดี (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-9356CDDD-7703-4E4F-AE7F-6FA2E3EFFFEE

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนถ้าท่ีปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า
ทำงานท่ีการต้ังค่าความเร็วสูงสุด ถ้าท่ีปัดน้ำฝนกระจก
บังลมหน้าทำงานที่การตั้งค่าความเร็วสูงสุด จะไม่สามารถ
ใช้ระบบช่วยบังคับเลี้ยวได้ เพื่อให้ระบบช่วยบังคับเลี้ยว
กลับมาทำงาน ให้ กดสวิตช์ ระบบช่วย บังคับ เลี้ยวบน
แผงหน้าปัดเมื่อที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าลดความเร็วลง

เป็นความเร็วต่ำหรือปิด

54-55. การเตือนสภาพถนนไม่ดีของระบบ ICC
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-BB566E9D-8F5B-45BE-A550-8B422A785C17

การเตือนเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) ไม่สามารถใช้งานได้ช่ัว
ขณะเมื่อระบบตรวจพบว่าสภาพถนนอาจไม่เหมาะสำหรับ
ร ะบบ ระบบ ICC จะ ปิด การ ทำงาน ด้วย เ ช่น กัน

56. การเตือน Exhaust filter maintenance
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-E4F2320C-1734-4FDB-B0A7-93801F113FB8

สำหรับรถยนต์ที่ติดต้ังเคร่ืองยนต์เบนซิน อาจมีการติดต้ัง
ตัวกรองอนุภาคไอเสียเบนซิน (GPF) มาด้วย ซ่ึงภายใต้
สภาวะการขับข่ีที่ไม่เอ้ืออำนวย GPF อาจล้นหรืออุดตัน
เนื่องจากสภาวะการขับข่ีเหล่านี้จะป้องกันการฟื้นฟูโดย
อัตโนมัติของตัวกรอง ในกรณีนี้ ข้อความเตือนจะแสดงขึ้น
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูที่ “ตัวกรองอนุภาคไอเสียเบนซิน (GPF) ” (หน้า
5-5)
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2-32 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-F5E35C98-7F4D-4E23-9665-7CEF2BF92803

JVI1312X

ตัวอย่าง
เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ข้อมูล
น้ำมันเครื่องจะแสดงขึ้น

ข้อมูลน้ำมันเครื่องจะแจ้งให้ทราบถึงระยะทางที่ต้องเปลี่ยน
น้ำมันเคร่ือง การแสดงระดับน้ำมันเคร่ือง และการทำงาน
ผิดปกติของเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่อง

1. ระยะเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
GUID-0C6CE119-CD5D-44E4-907C-B28ACCB06747

ระยะเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแสดงขึ้นเมื่อระยะเวลาเปลี่ยน
น้ำมันเครื่องต่ำกว่า 1,500 กม. (930 ไมล์)

2. ตัวแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
GUID-537E1CBF-A948-4E30-BE63-AC30F47F8075

เมื่อใกล้ ถึงระยะทางท่ีกำหนดไว้ ตัวแสดงการเปล่ียน
น้ำมัน เครื่องจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หลังจากเปล่ียน
น้ำมัน เครื่อง แล้ว ให้ รี เ ซ็ต ระยะ ทาง ท่ี ต้อง เปล่ียน
น้ำมันเครื่อง ตัวแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะไม่รีเซ็ต
โดยอัตโนมัติ เพ่ือรีเซ็ตตัวแสดงนี้ โปรดดูท่ี “การต้ังค่า”
(หน้า 2-18)

ไม่สามารถต้ังช่วงระยะทางที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองด้วย
ตนเองได้ ช่วงระยะทางที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะถูกตั้ง
ไว้โดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง:

ถ้าตัวแสดงการเปลี่ยนน้ำมัน เครื่องแสดง ข้ึน ให้
เปลี่ยนน้ำมัน เคร่ืองโดยเร็ว การใช้งานรถยนต์ที่
น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหาย
ได้

3. การเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำ
GUID-B0ADD144-90CE-4C0F-BF0D-306D7D7AFEF0

ถ้าไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำแสดงขึ้น หมายความว่า
ระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ถ้าการเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำ
แสดงขึ้น ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องต่ำโดยใช้ก้านวัด
ร ะ ดับ ( โป รด ด ู ท่ี “ น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง ” (ห น้ า 8 - 7 ) )

ข้อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองโดยใช้ก้านวัดระดับ
เป็นประจำ การใช้รถโดยท่ีมีปริมาณน้ำมันเคร่ืองไม่
เพียง พอ จะ ทำใ ห้ เค ร่ืองยน ต์ เสี ย หาย และ
ความ เสีย หายนี้ จะ ไม่ รวม อยู่ ใน การ รับ ประกัน

4. การเตือนเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่อง
GUID-A99E9E17-0261-4EDD-8396-B6B68FFB9EAF

หาก ไฟ เตือน เซ็นเซอร์ ระดับ น้ำมัน เครื่อง แสดง ขึ้น
เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องอาจทำงานผิดปกติ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสันทันที
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คอมพิวเตอร์ระยะทาง
GUID-CBB197BA-889A-4787-AF3A-57D2C7202777

WAC0093X
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2-34 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

1. Safety shield (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-E5E9232A-AFCC-4AF7-A371-F829B05ADD6D

โหมดระบบช่วยการขับขี่จะแสดงสภาวะการทำงานสำหรับ
ระบบต่อไปนี้

. ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

. ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทาง
อัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

. ระบบ เตือน จ ุด อับ สายตา (BSW) (ถ้า มี ติด ต้ัง)

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม “ระบบเตือนเม่ือรถออกนอก
ช่องทาง (LDW)” (หน้า 5-25) “ระบบแจ้ง เตือนและ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ” (หน้า 5-28)
“ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)” (หน้า 5-33) “ระบบ
เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะ” (หน้า 5-60) หรือ “ระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับคนเดินเท้า” (หน้า 5-
65)

2. ความเร็วและความเร็วเฉลี่ย 1 และ 2 (กม./
ชม. หรือ ไมล์/ชม.) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-0C10CB02-2A8A-4871-BF8F-45E1F796B4AB

ตัวเลขความเร็ว (ดิจิตอล) แสดงความเร็วปัจจุบันที่รถยนต์
กำลังวิ่ง

โหมดความเร็วเฉลี่ย 1 จะแสดงความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์
ตั้งแต่การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย โหมดความเร็วเฉล่ีย 2 จะ
แสดงความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ตั้งแต่เมื่อเปล่ียนสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ “ON” ความเร็วเฉลี่ย 2 จะรีเซ็ต
โดยอัตโนมัติในแต่ละคร้ังท่ีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ี
ตำแหน่ง “OFF”

การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้นโดยการกดปุ่ม OK เมื่อกดปุ่ม OK ราย
การเมนูดังต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

. Cancel (ยกเลิก)
— ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าโดยไม่มีการรีเซ็ต

. Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)
— รีเซ็ตความเร็วเฉลี่ย

. All (ทั้งหมด)
— รีเซ็ตรายการทั้งหมดของ “Average Speed”

(ความเร็วเฉลี่ย) “เวลาที่ใช้ไปและมาตรวัดระยะ
ทาง เป็น เท่ียว” และ “Fuel economy” (การ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง)

เมื่อ “Average speed 1” (ความเร็วเฉลี่ย 1) แสดงข้ึน
ท่านสามารถใช้ปุ่ม เพ่ือสลับระหว่าง “Average
speed 1” (ความเร็วเฉลี่ย 1) และ “Average speed 2”
(ความเร็วเฉลี่ย 2) ได้

หน้าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที สำหรับ 30 วินาทีแรก
หลั ง จา ก รี เ ช็ต ห น้า จอ จะ แสดง ผล เป็ น “——”

3. ความเร็วเฉลี่ย 1 และ 2 (กม./ชม. หรือ ไมล์/
ชม.) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-C285ADB2-FBF6-4FE5-B449-C1455C009B97

โหมดความเร็วเฉลี่ย 1 จะแสดงความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์
ตั้งแต่การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย โหมดความเร็วเฉล่ีย 2 จะ
แสดงความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ตั้งแต่เมื่อเปล่ียนสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ “ON” ความเร็วเฉลี่ย 2 จะรีเซ็ต
โดยอัตโนมัติในแต่ละคร้ังท่ีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ี
ตำแหน่ง “OFF”

การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้นโดยการกดปุ่ม OK เมื่อกดปุ่ม OK ราย
การเมนูดังต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

. Cancel (ยกเลิก)
— ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าโดยไม่มีการรีเซ็ต

. Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)

— รีเซ็ตความเร็วเฉลี่ย
. All (ทั้งหมด)

— รีเซ็ตรายการทั้งหมดของ “Average Speed”
(ความเร็วเฉลี่ย) “เวลาที่ใช้ไปและมาตรวัดระยะ
ทาง เป็น เท่ียว” และ “Fuel economy” (การ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง)

เมื่อ “Average speed 1” (ความเร็วเฉลี่ย 1) แสดงข้ึน
ท่านสามารถใช้ปุ่ม เพ่ือสลับระหว่าง “Average
speed 1” (ความเร็วเฉลี่ย 1) และ “Average speed 2”
(ความเร็วเฉลี่ย 2) ได้

หน้าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที สำหรับ 30 วินาทีแรก
หลั ง จา ก รี เ ช็ต ห น้า จอ จะ แสดง ผล เป็ น “——”

4. เวลาที่ใช้ไปและมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว 1
และ 2 (กม. หรือ ไมล์)

GUID-9025EFBE-E77F-4A77-ADE9-9FF225B9E204

เวลาที่ใช้ไป :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

โหมดเวลาที่ใช้ไป 1 จะแสดงเวลาต้ังแต่การรีเซ็ตครั้ง
สุดท้าย โหมดเวลาที่ใช้ไป 2 จะแสดงเวลาท่ีใช้ไปต้ังแต่
เมื่อเปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปท่ี “ON” (มาตรวัด
ระยะ ทาง เป็น เที่ยว ก็ จะ ถ ูก รีเซ็ต ใน เวลา เดียวกัน)

มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

โหมดมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว 1 จะแสดงระยะทาง
ท้ังหมดท่ีรถยนต์ถูกใช้งานต้ังแต่การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย
โหมดมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว 2 จะแสดงระยะทาง
ท้ังหมดท่ีรถยนต์ถูกใช้งานตั้งแต่เม่ือเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปท่ี “ON” (เวลาท่ีใช้ไปก็จะถูกรีเซ็ตในเวลา
เดียวกัน)

โหมดเวลาที่ใช้ไป 2 และมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว 2 จะ
รีเซ็ตโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งท่ีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

Condition: 'Except for China'/
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อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้นโดยการกดปุ่ม OK เมื่อกดปุ่ม OK ราย
การเมนูดังต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

. Cancel (ยกเลิก)
— ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าโดยไม่มีการรีเซ็ต

. Distance (ระยะทาง)
— รีเซ็ตเวลาที่ใช้ไปและมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว

. All (ทั้งหมด)
— รีเซ็ตรายการทั้งหมดของ “Average Speed”

(ความเร็วเฉลี่ย) “เวลาที่ใช้ไปและมาตรวัดระยะ
ทาง เป็น เท่ียว” และ “Fuel economy” (การ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง)

เมื่อ “เวลาที่ ใช้ไปและมาตรวัดระยะทางเป็นเท่ียว 1”
แสดงข้ึน ท่านจะสามารถใช้ปุ่ม เพื่อสลับระหว่าง
“เวลาที่ ใช้ไปและมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว 1” และ
“เวลา ท่ี ใช้ ไป และ มาตร วัด ระยะ ทาง เป็น เ ท่ียว 2”

5. ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ
(ICC) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-45537276-1A44-49E8-ACCE-C432A8867EF7

หมายเหตุ:

สิ่งที่แสดงข้ึนบนหน้าจอตามจริงอาจแตกต่างกัน

หน้าจอนี้จะแสดงสภาวะการทำงานสำหรับระบบต่อไปน้ี:

. ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)

. ระบบช่วยบังคับเลี้ยว

หน้าจอน้ีจะยังแสดงขึ้นเม่ือเปิดระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) (ฟังก์ชันหน้าจอ/การแสดง
ผลระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติถูกเปิดไว้ใน
Display Settings (การตั้งค่าหน้าจอ))

6-7. Fuel economy/ECO pedal guide (การ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง/แถบชี้วัดการขับขี่แบบ
ECO) 1 และ 2 (ล. (ลิตร)/100 กม. กม./ล.
(ลิตร) หรือ ไมล์/แกลลอน)

GUID-0957A76E-5A63-458C-9911-20B201A68081

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

โหมดอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉล่ีย 1 จะ
แสดงอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต้ังแต่การ
รีเซ็ตครั้งสุดท้าย โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยเฉล่ีย 2 จะแสดงอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
เฉลี่ย ต้ังแต่ เม่ือ เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ท เครื่องยนต์ ไป ท่ี
ตำแหน่ง “ON” โหมดอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิง
โดยเฉล่ีย 2 จะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งท่ีสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้นโดยการกดปุ่ม OK เมื่อกดปุ่ม OK ราย
การเมนูดังต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

. Cancel (ยกเลิก)
— ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าโดยไม่มีการรีเซ็ต

. Fuel economy (การ ประหยัด น้ำมัน เช้ือ เพลิง)
— รีเซ็ตการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

. All (ทั้งหมด)
— รีเซ็ตรายการทั้งหมดของ “Average Speed”

(ความเร็วเฉลี่ย) “เวลาที่ใช้ไปและมาตรวัดระยะ
ทาง เป็น เท่ียว” และ “Fuel economy” (การ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง)

เมื่อ “Fuel economy 1” (การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 1)
แสดงขึ้น ท่านสามารถใช้ปุ่ม เพื่อสลับระหว่าง “Fuel

economy 1” (การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 1) และ “Fuel
economy 2” (การ ประหยัด น้ำมัน เชื้อ เพลิง 2) ได้

หน้าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที ที่ประมาณ 500 ม. (1/3
ไมล์) แรกหลังจากรีเช็ต หน้าจอจะแสดงผลเป็น “——”

8. เครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-6D8D3A34-2814-47CE-B0AA-0E1D84B792A2

โหมดเครื่องเสียงจะแสดงสถานะของข้อมูลเครื่องเสียง

9. ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-EEA87D02-C86A-4935-9B8E-AF77E960EFB5

เม่ือตั้งการแนะนำเส้นทางในระบบนำทาง รายการนี้จะ
แสดงข้อมูลเส้นทางของระบบนำทาง

10. เข็มทิศ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-82E8E21B-E8FA-4746-A6EF-1C3601305767

หน้า จอ น้ี จะ แสดง ทิศทาง ท่ี รถยนต์ กำลัง ม ุ่ ง หน้า

11. หน้าจอการกระจายแรงบิดของการขับเคลื่อน
4x4 อัจฉริยะ

GUID-F6728FD4-B095-4680-B654-8B3EBEB9FE53

เมื่อหน้าจอการกระจายแรงบิดของการขับเคล่ือน 4x4
อัจฉริยะถูกเลือก ท่านจะสามารถดูอัตราส่วนการกระจาย
แรง บิด ไป ยัง ล้อ หน้า และ ล้อ หลัง ใน ขณะ ขับขี่ ได้

12. Chassis Control
GUID-403F8550-871E-49E3-B342-FBF5537EF3EE

เม่ือระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง เครื่องยนต์
ช่วยเบรกอัจฉริยะ หรือระบบช่วยลดอาการโยนตัวบนทาง
ขรุขระทำงาน หน้าจอจะแสดงสภาวะการทำงาน หน้าจอนี้
จะยังแสดงสภาวะการทำงานของระบบช่วยออกตัวบนทาง
ลาดชันหรือระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
สภาวะการทำงานของระบบ Automatic brake hold (ถ้ามี
ติดต้ัง) จะแสดงขึ้นเช่นกัน โปรดดูท่ี “Intelligent Trace
Control (ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง)”

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-35
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2-36 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

(หน้า 5-20) “Intelligent Engine Brake (เครื่องยนต์ช่วย
เบรกอัจฉริยะ) (รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเน่ือง
(CVT))” (หน้า 5-21) “Intelligent Ride Control (ระบบ
ช่วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระ)” (หน้า 5-22) “ระบบ
ช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน” (หน้า 5-23) “ระบบช่วย
ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน” (หน้า 5-23) หรือ
“ระบบ Automatic brake hold” (หน้า 3-35) สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

นาฬิกาและอุณหภูมิอากาศภายนอก
GUID-E27E1606-2B37-4B43-92B1-ED0349E35346

JVI0932X

นาฬิกา ① และอุณหภูมิอากาศภายนอก ② จะแสดงขึ้นที่
ด้านบนของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

นาฬิกา
T32A130827-CA60079E-C0A7-4156-9588-074D8F0DC1C9

สำหรับการปรับนาฬิกา โปรดดูที่ “นาฬิกา (Clock)” (หน้า
4-7) “การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง” (หน้า 4-46)
“การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง” (หน้า 4-52) หรือ
คู่มือการใช้ NissanConnect

อุณหภูมิอากาศภายนอก (8C หรือ 8F)
GUID-7885796A-D264-4AB0-9D1B-EA2294C088A3

อุณหภูมิอากาศภายนอกจะแสดงข้ึนในหน่วย 8C หรือ 8F
ในช่วง −40 ถึง 608C (−40 ถึง 1408F)

โหมดอุณหภูมิอากาศภายนอก มีคุณลักษณะในการเตือน
อุณหภูมิต่ำ ถ้าอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่า 38C (378F)
การ เตือน ③ จะ แสดง ขึ้น บนหน้า จอ (ถ้า มี ติด ตั้ง)

เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกอยู่ด้านหน้าหม้อน้ำ เซ็นเซอร์
อาจได้รับผลกระทบจากถนนหรือความร้อนของเครื่องยนต์
ทิศทางลม และสภาวะการขับข่ี อ่ืน ๆ การแสดงผลอาจ
แตกต่างจากอุณหภูมิภายนอกจริงหรืออุณหภูมิที่แสดงบน
เครื่องหมายหรือป้ายต่าง ๆ

T32A130827-AE66DA86-EADA-49AF-BE4F-98EA59F26D29

สวิตช์ไฟหน้า
T32A130827-2D45301A-C88C-4C7B-B333-62ABD6D576C9

JVI0859X

นิสสันขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อกำหนดในพ้ืนที่เกี่ยวกับ
การใช้งานไฟ

ตำแหน่ง
T32A130827-22A6378D-658B-4901-AA34-6B632DCB958D

ตำแหน่ง จะเปิดไฟหรี่ด้านหน้า ไฟท้าย ไฟส่องป้าย
ทะเบียน และไฟแผงหน้าปัด

ตำแหน่ง
T32A130827-7DA4961D-ADB9-48C2-AF3E-CB8FF4FAA66E

ตำแหน่ง จะ เปิด ไฟหน้า เพ่ิม เติม จาก ไฟ อ่ืน ๆ

ตำแหน่ง AUTO (ถ้ามีติดตั้ง)
T32A130827-42005CFF-F09D-4D2E-B51A-EA900BA8AB95

เม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และ
สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง “AUTO” ไฟหน้า ไฟหร่ีด้าน
หน้า ไฟแผงหน้าปัด ไฟท้าย และไฟอื่น ๆ จะเปิดข้ึนโดย
อัตโนมัติ ขึ้น อย ู่ กับ ความ สว่าง ของ บริ เวณ โดย รอบ

ไฟหน้าจะเปิดขึ้นอัตโนมัติ เม่ือแสงสลัวหรือช่วงฝนตก
(เมื่อ ท่ีปัดน้ำฝนกระจก บังลมหน้ามี การทำงานอย่าง
ต่อเนื่อง) (ถ้ามีติดตั้ง)

เม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “LOCK” หรือ

สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว
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“OFF” ไฟจะปิดโดยอัตโนมัติ

JVI0510X

ถ้ามีติดตั้ง

ข้อควรระวัง:

ห้ามวางวัตถุใด ๆ บนเซ็นเซอร์ Ⓐ เซ็นเซอร์นี้ จะ
ตรวจจับระดับความสว่างและควบคุมฟังก์ชันไฟหน้า
อัตโนมัติ/ ฟังก์ชัน ไฟหน้า อัตโนมัติ อัจฉริยะ ถ้า
เซ็นเซอร์ถูกบัง เซ็นเซอร์จะทำงานเช่นเดียวกับเวลา
กลางคืน ดังนั้นไฟหน้าจะสว่างขึ้น

การหน่วงเวลาการปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สามารถปรับให้ไฟหน้าสว่างเป็นเวลา 180 วินาที หลังจาก
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” และเปิด
ป ร ะต ู บ าน ใด บาน หนึ่ ง แล้ ว ปิ ด ป ร ะต ู ท ุ ก บ าน

สามารถปรับระยะ เวลาการหน่วง เวลาการ ปิดไฟหน้า
อัตโนมัติจาก 0 วินาที (OFF) ถึง 180 วินาที ได้ การตั้งค่า
เดิมจากโรงงานอยู่ที่ 45 วินาที

สำหรับการตั้งค่าการหน่วงเวลาการปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
โปรดดู ท่ี “Lighting (ไฟ ส่อง สว่าง)” (หน้า 2-21)

ไฟสูง
T32A130827-9CEFEA7E-F212-4D2D-A4BD-2DF2318D931E

JVI0994X

สำหรับ การ เ ปิด ไฟ ส ูง ให้ ดัน ก้าน ไป ข้าง หน้า ①

สำหรับการปิดไฟสูง ให้ดันก้านไปยังตำแหน่งกลาง ②

สำหรับการกะพริบไฟหน้า ให้ดึงก้านไปยังตำแหน่งหลังสุด
③ สามารถกะพริบไฟหน้าได้แม้ว่าจะไม่ได้เปิดไฟหน้าก็
ตาม

และหากมีการติดตั้งฟังก์ชันนี้ เมื่อก้านถูกดึงไปยังตำแหน่ง
หลังสุด ③ หลังจากสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ถูกเปลี่ยนไป
ยังตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK” ไฟหน้าจะสว่างขึ้นและ
ค้างอยู่เป็นเวลา 30 วินาที สามารถดึงก้านได้ 4 คร้ัง เพื่อ
ให้ไฟค้างอยู่เป็นเวลานาน 2 นาที

ระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-A9E44EB1-B8C0-468F-A5B4-1A9C35090997

ระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติจะทำงานเมื่อขับรถยนต์ด้วย
ความเร็วประมาณ 40 กม./ชม. (25 ไมล์/ชม.) หรือมาก
กว่า ถ้ามีรถยนต์วิ่งสวนมาหรือมีรถยนต์วิ่งนำอยู่ด้านหน้า
รถยนต์ของท่านเม่ือเปิดไฟสูง ไฟหน้าจะสลับเป็นไปต่ำ
โดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวังของระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

คำเตือน:

. ระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติเป็นระบบท่ีช่วย
เพิ่มความสะดวก แต่ไม่สามารถทดแทนการขับขี่
อย่างปลอดภัยได้ ผู้ขับขี่ควรระมัดระวังอยู่ตลอด
เวลา ให้แน่ใจว่าได้ขับขี่อย่างปลอดภัย และสลับ
การใช้ไฟสูงและไฟต่ำด้วยตนเองเม่ือจำเป็น

. ไฟสูงและไฟต่ำอาจไม่สลับกันโดยอัตโนมัติภาย
ใต้สภาวะดังต่อไปนี้ สลับไฟสูงและไฟต่ำด้วย
ตนเอง

— ในสภาพอากาศย่ำแย่ (ฝน หมอก หิมะ ลม
แรง ฯลฯ)

— เมื่อมีแหล่งกำเนิดแสงที่คล้ายกับไฟหน้าหรือ
ไฟท้าย ใน บริเวณ ใกล้ เคียง กับ รถยนต์

— เมื่อไฟหน้าของรถยนต์วิ่งสวนมาหรือรถยนต์
ที่วิ่งนำอยู่ถูกปิด เมื่อสีของแสงได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากวัตถุแปลกปลอม หรือ
เมื่อลำแสงไม่อยู่ในตำแหน่ง

— เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน หรือ
อย่างต่อเนื่องของความสว่าง

— เมื่อขับข่ีบนถนนซ่ึงผ่านเนินเขาข้ึนลงสลับ
กัน หรือถนนซึ่งมีความต่างระดับ

— เมื่อขับขี่บนถนนที่มีโค้งมาก
— เมื่อป้ายหรือพื้นผิวคล้ายกระจกสะท้อนแสง
เข้าด้านหน้าของรถยนต์

— เมื่อรถที่วิ่งนำอยู่ลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ
มีสิ่งที่สะท้อนแสงจ้า
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— เม่ือไฟหน้ารถยนต์ของท่านเสียหายหรือ
สกปรก

— เม่ือรถยนต์เอียงเป็นมุมเน่ืองจากยางร่ัว ถูก
ลากจูง ฯลฯ

. เวลาในการสลับไฟต่ำและไฟสูงอาจเปลี่ยนแปลง
ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

— ความสว่างของไฟหน้าของรถยนต์ที่วิ่งสวน
มาหรือรถยนต์ที่วิ่งนำอยู่

— การเคลื่อนที่และทิศทางของรถยนต์ที่วิ่งสวน
มาและรถยนต์ที่วิ่งนำอยู่

— เมื่อรถยนต์ที่วิ่งสวนมาหรือรถยนต์ที่วิ่งนำอยู่
มีไฟส่องสว่างเพียงดวงเดียว

— เมื่อรถยนต์ที่วิ่งสวนมาหรือรถยนต์ที่วิ่งนำอยู่
เป็นพาหนะสองล้อ

— สภาพถนน (ความลาดเอียง ความโค้ง พ้ืน
ผิวถนน ฯลฯ)

— จำนวน ผ ู้ โดยสาร และ ปริมาณสัมภาระ

การใช้งานระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVI0996X

เพ่ือเปิดการทำงานระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ ให้บิด
สวิตช์ไฟหน้าไปท่ีตำแหน่ง “AUTO” ① และดันก้านไป

ด้านหน้า ② (ตำแหน่งไฟสูง) ไฟแสดงระบบปรับระดับไฟ
สูงอัตโนมัติในมาตรวัดจะสว่างขึ้นในขณะที่เปิดไฟหน้า

หากไฟแสดงระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติไม่สว่างขึ้น
ตามสภาวะด้านบน อาจแสดงว่าระบบทำงานไม่ปกติ ให้นำ
รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบ ระบบ ที่ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

เมื่อความเร็วรถยนต์ลดลงจนน้อยกว่าประมาณ 25 กม./
ชม. (16 ไมล์/ชม.) ไฟหน้าจะเปลี่ยนเป็นไฟต่ำ

ในการปิดระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ ให้บิดสวิตช์ไฟ
หน้าไปท่ีตำแหน่ง หรือเลือกตำแหน่งไฟต่ำโดยให้
ก้านอยู่ในตำแหน่งกลาง

การบำรุงรักษาเซ็นเซอร์จับภาพภายนอก :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVI1572X

เซ็นเซอร์จับภาพภายนอก ① สำหรับระบบปรับระดับไฟสูง
อัตโนมัติติดต้ังอยู่ท่ีด้านหน้าของกระจกมองหลัง เพ่ือให้
ระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติมีการทำงานได้ปกติและ
ป้องกันการทำงานผิดปกติของระบบ โปรดปฏิบัติตาม
คำแนะนำต่อไปนี้:

. รักษากระจกบังลมหน้าให้สะอาดอยู่เสมอ

. ห้ามติดสติกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) หรือติดต้ัง
อุปกรณ์เสริมใกล้บริเวณเซ็นเซอร์จับภาพภายนอก

. ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณรอบ ๆ
เซ็นเซอร์ จับภาพภายนอก ห้าม สัมผัส เลนส์ ของ
เซ็นเซอร์ซ่ึงติดต้ังอยู่บนเซ็นเซอร์จับภาพภายนอก

ถ้าเซ็นเซอร์จับภาพภายนอกเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ให้
ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
T32A130827-03F4324C-0702-4A59-BBC8-01F30381336D

แม้ว่าสวิตช์ไฟหน้าอยู่ ท่ีตำแหน่ง * ไฟส่องสว่างเวลา
กลาง วัน จะ สว่ าง ขึ้ น ห ลัง จาก สตา ร์ท เครื่ องยนต์

เมื่อบิดสวิตช์ไฟส่องสว่างไปยังตำแหน่ง หรือ
(ขึ้นอยู่ กับประเทศ) ไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะดับลง

การควบคุมการปรับระดับไฟหน้า
T32A130827-A1D7D009-92AF-4459-81E1-BE4387A95870

JVI0477X

แบบปรับตั้งด้วยตัวเอง
T32A130827-76E07AD9-CA96-44FA-AB9E-4D2046E5D91B

ระบบควบคุมการปรับระดับไฟหน้าทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และเปิดไฟหน้าเพื่อให้
แกนไฟหน้าปรับเปลี่ยนตามสภาพการขับขี่

เมื่อขับรถโดยไม่มีน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระหนักหรือขับรถ
บนถนนเรียบ ให้เลือกตำแหน่งปกติ “0”

Condition: 'Except for China'/
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ถ้าจำนวนผู้โดยสารและน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระในรถ
เปลี่ยนแปลงไป ระดับของไฟหน้าจะสูง ข้ึนกว่าปกติ

ถ้าขับรถบนเนินเขา แสงไฟหน้าจะส่องตรงไปยังกระจก
มองหลัง และกระจกมองข้างของรถที่อยู่ด้านหน้าหรือส่อง
ไปยังกระจกบังลมหน้าของรถที่ขับสวนมาซึ่งจะไปรบกวน
สายตาของคนขับคนอื่นได้

สำหรับการปรับตั้งระดับความสูงที่เหมาะสม ให้เลื่อนสวิตช์
หมายเลขที่มากขึ้นจะมีระดับความสูงของไฟหน้าท่ีลดลง

เลือกตำแหน่งสวิตช์โดย อ้างอิงจาก ตัวอย่าง ต่อไปนี้
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ตำแหน่ง
สวิตช์

จำนวน
ผู้โดยสาร
เบาะนั่งด้าน

หน้า

จำนวน
ผู้โดยสาร

เบาะนั่งแถวสอง

จำนวน
ผู้โดยสาร
เบาะนั่งแถว

สาม

น้ำหนักของโหลดในห้องเก็บสัมภาระ [ประมาณ กก. (ปอนด์)]

2WD 4WD

QR25 QR25

เกียร์ M-CVT เกียร์ CVT เกียร์ M-CVT

0 1 หรือ 2 ไม่มีผู้โดยสาร ไม่มีผู้โดยสาร
ไม่มีโหลด

1 2
ไม่มีผู้โดยสาร

หรือ 3
2

2 2 3 2 134 กก. (295 ปอนด์) 57 กก. (126 ปอนด์) 30 กก. (66 ปอนด์)

3 1 ไม่มีผู้โดยสาร ไม่มีผู้โดยสาร 509 กก. (1122 ปอนด์) 420 กก. (926 ปอนด์) 474 กก. (1045 ปอนด์)
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แบบอัตโนมัต
Tิ32A130827-66387FF4-1CC3-4BDA-8563-27530E2881E3

ไฟหน้าจะมีระบบปรับระดับอัตโนมัติติดตั้งอยู่ แกนของแสง
ไฟหน้าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
T32A130827-61CE9F9B-3E2D-4043-B79E-11558E12A2B4

เสียงเตือนไฟส่องสว่างจะดัง ข้ึนถ้าสวิตช์ไฟหน้าอยู่ ท่ี
ตำแหน่ง หรือ และเมื่อประตูด้านคนขับเปิด
ออกขณะท่ีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF”
หรือ “LOCK”

แบบ A:

ถ้าสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK” ในขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง หรือ

ฟังก์ชันประหยัดไฟแบตเตอร่ีจะปิดไฟหลังจากผ่าน
ไป ระยะ เวลา ห น่ึง เ พ่ือ ป้อง กัน ไฟ แบตเตอ ร่ี หมด

แบบ B:

ถ้าสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK” ในขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง หรือ

ฟังก์ชันประหยัดไฟแบตเตอรี่จะปิดไฟหลังจากเปิด
ประตูด้านคนขับ

ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-3B72E144-E9B1-4F4B-8DAB-ECA49F9012E7

ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) จะปรับตั้งไฟหน้าโดยอัตโนมัติ
(ไฟต่ำ) ไปตามทิศทางการเลี้ยวเพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยของผู้
ขับข่ี เมื่อ สวิตช์ ไฟหน้า อย ู่ ท่ี ON และผู้ ขับข่ี บังคับ
พ ว ง ม า ลั ย เ พื่ อ เ ลี้ ย ว ร ะ บ บ A F S จ ะ ท ำ ง า น

ระบบ AFS จะทำงาน:

. เมื่อสวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่ “ON”

. เม่ือคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งใด ๆ นอกเหนือจาก “P”
(จอด) (ร ุ่ น เกีย ร์ CVT) หรือ “R” (ถอย หลัง)

. เมื่อ ขับขี่ รถยนต์ ท่ีความเร็วสูงกว่า 5 กม./ชม. (3
ไมล์/ชม.) สำหรับไฟหน้าด้านคนขับ โปรดจำไว้ว่าไฟ
ต่ำด้านผู้โดยสารจะปรับตามการเลี้ยว แต่ไฟหน้าด้าน
คนขับจะไม่ปรับตามเมื่อรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วต่ำกว่า
5 กม./ ชม. (3 ไมล์/ ชม.) และ หมุน พวง มาลัย

AFS จะยังปรับตั้งไฟหน้าให้มีระดับลำแสงที่เหมาะสม ขึ้น
อยู่ กับจำนวนของผู้ โดยสารในรถยนต์ โหลดท่ีรถยนต์
บรรทุก และสภาพถนน

ถ้าการเตือน AFS ปรากฏขึ้นในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
หลังจากสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” อาจ
แสดงว่า AFS ไม่ทำงานตามปกติ ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
ไฟหน้าจะสั่นเพื่อตรวจสอบสภาวะของระบบ ซึ่งไม่ใช่การ
ทำงานผิดปกติ

สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว
T32A130827-37FAA258-280A-4947-AF44-BF748654C1C2

JVI0995X

ข้อควรระวัง:

สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยวจะไม่คืนกลับอัตโนมัติ ถ้ามุม
ที่ หัก เ ล้ียวพวงมาลัย ไม่ เกิน ค่า ม ุม ที่ กำหนด ไว้
หลังจาก เลี้ยวหรือ เปล่ียน เลน ให้ แน่ใจว่าสวิตช์
สัญญาณ ไฟ เลี้ ยว กลับ ไป อย ู่ ที่ ตำแหน่ง เ ดิม

สัญญาณไฟเลี้ยว
T32A130827-5BE2C8F7-D44C-41AB-B53D-C802061908CD

สำหรับการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ให้เล่ือนก้านไฟเลี้ยวข้ึน
① หรือลง ② ไปในทิศทางที่ต้องการ หลังจากเลี้ยวแล้ว
สัญญาณไฟเลี้ยวจะดับลงโดยอัตโนมัติ

สัญญาณเปลี่ยนเลน
T32A130827-981A7A50-4AE5-481D-B72E-E0D87654F291

สำหรับการเปิดสัญญาณเปลี่ยนช่องทางวิ่ง ให้เล่ือนก้าน
สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยวขึ้น ① หรือลง ② ไปยังด้านที่ต้อง
การให้สัญญาณไฟ

ถ้าก้านไฟเล้ียวตีกลับมาทันทีหลังจากการเล่ือนข้ึน ①
หรือลง ② ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 3 ครั้ง

ในการปิดการกะพริบ ให้เลื่อนก้านไฟเลี้ยวไปทางทิศตรง
ข้าม
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GUID-3B47D7DC-9913-43F1-A443-6B187DAD016B

JVI0862X

แบบ A

JVI0984X

แบบ B

JVI0985X

แบบ C

ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-DBA58794-DD85-47C1-93E1-2D8E6F467795

ในการเปิดไฟตัดหมอกหน้า ให้บิดสวิตช์ไฟหน้าไปท่ี
ตำแหน่ง หรือ หรือ AUTO (ถ้ามีติดต้ัง) จาก
นั้นบิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปที่ตำแหน่ง ไฟตัดหมอก
หน้ า และ ไฟ แสดง บน มาตร วัด จะ สว่ าง ข้ึน

ในการปิดไฟตัดหมอกหน้า ให้บิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปยัง
ตำแหน่ง

หมายเหตุ:
. ถ้าบิดสวิตช์ไฟหน้าไปยังตำแหน่ง * ไฟตัด

หมอกหน้าจะดับลงโดยอัตโนมัติ

T32A130827-1EE98D4A-158D-4D39-AA9E-F0F04B3A53A0

คำเตือน:

เมื่ออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง นํ้าฉีดล้างกระจกอาจ
แข็งตัวบนกระจกบังลมหน้า และบดบังการมองเห็น
ควรทำการไล่ฝ้าบนกระจกบังลมหน้าก่อนการล้าง
กระจกหน้า

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้งานท่ีฉีดน้ำล้างกระจกต่อเนื่องกันนาน
เกินกว่า 30 วินาที

. ห้าม ฉีดน้ำ ล้าง กระจก ถ้าน้ำ ในถัง พักหมด

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหน้า

T32A130827-2B778B45-020B-4A03-9608-5BA1725AAFA9

JVI1213X

แบบ A

สวิตช์ไฟตัดหมอก สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก
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JVI0865X

แบบ B
ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้าจะทำงาน
เม่ือ สวิตช์ สตาร์ท เคร่ืองยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “ON”

การทำงานของที่ปัดน้ำฝน
T32A130827-D1294B0D-8236-463B-992C-CBCCBDA2383A

ตำแหน่งก้านสวิตช์ปัดน้ำฝน “AUTO” (แบบ A/แบบ C) ①
จะใช้งานระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก (ถ้ามีติดตั้ง)
(โปรดดูที่ “ระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก” (หน้า 2-
44))

ตำแหน่งก้านสวิตช์ปัดน้ำฝน “ ” (INT) ① (แบบ B/
แบบ D) จะทำการปัดน้ำฝนเป็นจังหวะ

. การปัดเป็นจังหวะนี้สามารถปรับระยะเวลาในการปัดได้
โดยบิดปุ่มควบคุม Ⓐ (นานขึ้น) หรือ Ⓑ (ส้ันลง)

. ความเร็วของการปัดเป็นจังหวะจะแตกต่างกันตาม
ความเร็วรถยนต์ สามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ได้ (ถ้า
มีติดตั้ง) โปรดดู ท่ี “Vehicle Settings (การต้ังค่า
รถยนต์)” (หน้า 2-21)

ตำแหน่งก้านสวิตช์ที่ปัดน้ำฝน ② จะทำการปัดน้ำฝนด้วย
ความเร็วต่ำ

ตำแหน่งก้านสวิตช์ที่ปัดน้ำฝน ③ จะทำการปัดน้ำฝนด้วย
ความเร็วสูง

เพื่อหยุดการทำงานของท่ีปัดน้ำฝน ให้เลื่อนก้านสวิตช์ท่ี
ปัดน้ำฝนไปที่ตำแหน่ง “OFF”

ตำแหน่งก้านสวิตช์ที่ปัดน้ำฝน ④ จะทำการปัดน้ำฝนหนึ่ง
ครั้ง ก้านสวิตช์ท่ีปัดน้ำฝนจะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมโดย
อัตโนมัติ

ถ้าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ปัดน้ำฝน
กระจกบังลมหน้า ที่ปัดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อ
ป้องกันมอเตอร์เสียหาย หากเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนให้
บิดสวิตช์ที่ปัดน้ำฝนไปยังตำแหน่ง “OFF” และกำจัด
หิมะหรือน้ำแข็งที่อยู่ ข้างบนและรอบก้านปัดน้ำฝน
หลังจากนั้นประมาณ 1 นาที ให้ลองเปิดสวิตช์ให้ที่
ปัดน้ำฝนทำงานอีกครั้ง
ดึงก้านปัดน้ำฝนขึ้น:

ก้านปัดน้ำฝนควรอยู่ในตำแหน่งยกขึ้นเมื่อเปลี่ยนใบปัด

ในการเปล่ียนใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนด้านล่าง:

1. เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” หรือ
ภายในเวลา 60 วินาทีหลังจากเปล่ียนสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์จากตำแหน่ง “ON” ไปยัง “OFF” ให้ก้าน
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า
อยู่ในตำแหน่ง “OFF”

2. ยกก้านสวิตช์ท่ีปัดน้ำฝน ④ ขึ้นด้านบนอย่างรวดเร็ว
สองครั้งภายใน 0.5 วินาที การกระทำเช่นนี้จะทำให้ที่
ปัดน้ำฝนอยู่ที่ตำแหน่งการบริการโดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง:

. ฟังก์ชันนี้สามารถทำงานได้ เม่ือสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” อย่างไรก็ตาม
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสียหายเม่ือดึง
ก้านปัดน้ำฝนขึ้น ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อควร
ระวังดังต่อไปนี้

— ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง
“P” (จอด) (รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทด
ต่อเนื่อง (CVT))

— ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารใช้งานสวิตช์ที่ปัดน้ำฝน
กระจกบังลมหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจ

. ห้ามใช้งานที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าในขณะที่
ก้านปัดน้ำฝนถูกดึงข้ึน เพราะก้านปัดน้ำฝนอาจ
ได้รับความเสียหาย

การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
T32A130827-21697BAD-DFC6-4CEF-960C-0801925AAFF9

ในการฉีดน้ำยาล้างกระจก ให้ดึงก้านสวิตช์ไปทางด้านหลัง
รถ ⑤ จนกว่าน้ำยาล้างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจกบังลม
หน้าในปริมาณที่ต้องการ

ระบบการปัดหยดน้ำของที่ปัดน้ำฝน :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ท่ีปัดน้ำฝนจะทำงานหนึ่งคร้ังเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที
หลังจากท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกและที่ปัดน้ำฝนทำงาน การ
ทำงานน้ีมีไว้ เพ่ือปัดน้ำยาล้างกระจกซ่ึงหยดบนกระจก
บังลมหน้า

เพื่อเปิดการทำงานหรือปิดการทำงานฟังก์ชันนี้ โปรดดูที่ “
การตั้งค่า” (หน้า 2-18)
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ระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก (ถ้ามี
ติดตั้ง)

T32A130827-BB2BDD70-8BF2-41F6-9D29-E9D90CC5CEE6

JVI0866X

ระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตกสามารถเปิดที่ปัดน้ำฝน
ได้โดยอัตโนมัติ และปรับความเร็วของท่ีปัดน้ำฝนตาม
ปริมาณของฝนท่ีตกและความเร็วรถยนต์โดยใช้เซ็นเซอร์
ฝนตก ท่ีติด ต้ัง อยู่ ตรง ส่วนบนของกระจก บังลมหน้า

ในการต้ังระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก ให้ดันก้าน
สวิตช์ลงด้านล่างไปยังตำแหน่ง AUTO ① ที่ปัดน้ำฝนจะ
ปัดหน่ึงครั้งขณะท่ีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“ON”

สามารถปรับระดับความไวของเซ็นเซอร์ฝนตกได้โดยการ
บิดปุ่มไปทางด้านหน้า ② (สูง) หรือไปทางด้านหลัง ③
(ต่ำ)

. สูง — การทำงานแบบความไวสูง

. ต่ำ — การทำงานแบบความไวต่ำ

ในการปิดระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเม่ือฝนตก ให้ดันก้าน
สวิตช์ขึ้นไปยังตำแหน่ง “OFF” หรือดึงก้านสวิตช์ลงไปยัง
ตำแหน่งอื่น ๆ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามสัมผัสเซ็นเซอร์ฝนตกและบริเวณโดยรอบ
เม่ือสวิตช์ที่ปัดน้ำฝนอยู่ในตำแหน่ง AUTO และ
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ที่
ปัดน้ำฝนอาจทำงานโดยไม่คาดคิด และทำให้
เกิด การ บาด เจ็บหรือ อาจทำให้ ที่ ปัด น้ำ ฝน
เสียหายได้

. เม่ือ เคลือบกระจกบังลมหน้าด้วยสารกัน น้ำ
ความเร็วของที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตกอาจ
เร็วข้ึนแม้ว่าปริมาณของฝนที่ตกจะน้อยก็ตาม

. ตรวจสอบว่า ได้ ทำการปิด ระบบที่ ปัดน้ำฝน
อัตโนมัติเมื่อฝนตก ขณะใช้งานเครื่องล้างรถ

. ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตกอาจไม่ทำงานถ้า
ฝนตกลงมาไม่โดนเซ็นเซอร์ฝนตกแม้ว่าฝนกำลัง
ตกก็ตาม

. แนะนำให้ใช้ใบปัดน้ำฝนของแท้เพื่อการทำงาน
อย่างถูกต้องของระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อ
ฝนตก (โปรดดูที่ “ใบปัดน้ำฝน” (หน้า 8-14)
สำหรับการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน)

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก
บังลมหลัง

T32A130827-4C617F31-4B30-425D-87B8-DF9083199118

JVI0869X

ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกหลังจะทำงานเมื่อสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

การทำงานของที่ปัดน้ำฝน
T32A130827-B8D89237-EB4C-43BA-832C-691E9613E0F4

ตำแหน่ง สวิตช์ ① จะ ทำ การ ปัด น้ำ ฝน เป็น จังหวะ

ตำแหน่งสวิตช์ ② จะทำการปัดน้ำฝนด้วยความเร็วต่ำ

ถ้าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ปัดน้ำฝน
กระจกบังลมหลัง ที่ปัดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อ
ป้องกันมอเตอร์ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้บิดสวิตช์
ที่ปัดน้ำฝนไปที่ตำแหน่ง “OFF” และกำจัดหิมะหรือ
น้ำแข็งที่อยู่ข้างบนและรอบก้านปัดน้ำฝน หลังจากนั้น
ประมาณ 1 นาที ให้เปิดสวิตช์ให้ที่ปัดน้ำฝนทำงาน
อีกครั้ง

ฟังก์ชันการปัดน้ำฝนขณะถอยหลัง :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เมื่อเปิดสวิตช์ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า การเลื่อนคัน
เกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) จะทำให้ท่ีปัดน้ำฝน
กระจกบังลมหลังทำงาน

เพื่อเปิดการทำงานหรือปิดการทำงานฟังก์ชันนี้ โปรดดูที่ “
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การตั้งค่า” (หน้า 2-18)

การทำงานของที่ฉีดน้ำล้างกระจก
T32A130827-76F30BBF-65C7-4181-A6A7-B95992B8E679

สำหรับการฉีดน้ำล้างกระจก ให้ดันก้านสวิตช์ไปทางด้าน
หน้ารถ ③ จนกว่าน้ำล้างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจก
บังลมหน้าในปริมาณที่ต้องการ ที่ปัดน้ำฝนจะปัด 2-3 ครั้ง
โดยอัตโนมัติ

T32A130827-153D9946-AD51-4545-B9EB-100B3DBFEAE2

JVI0852X

แบบ A (ตัวอย่าง)

JVI0853X

แบบ B

JVI1009X

แบบ C
สวิตช์ไล่ฝ้าจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน

ตำแหน่ง “ON”

ท่ีไล่ฝ้าจะทำการลดความช้ืน หมอก หรือน้ำค้างบนผิว
กระจกบังลมหลังและกระจกมองข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) เพื่อเพิ่ม
ทัศนวิสัยด้านหลังรถ

เมื่อกดสวิตช์ไล่ฝ้า ไฟแสดง Ⓐ จะสว่างขึ้นและไล่ฝ้า
กระจกบังลมหลังจะทำงานเป็นเวลาประมาณ 15 นาที
หลัง จาก นั้น ท่ี ไล่ ฝ้า จะ หย ุด ทำงาน โดย อัตโนมัติ

สามารถปิดที่ไล่ฝ้าด้วยตัวเองได้โดยกดสวิตช์ไล่ฝ้าอีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

. ให้แน่ใจว่าสตาร์ทเครื่องยนต์ เม่ือใช้งานที่ไล่ฝ้า
อย่างต่อเน่ือง มิเช่นน้ัน อาจทำให้แบตเตอรี่ไฟ
หมดได้

. เมื่อทำความสะอาดด้านในของกระจก ระมัดระวัง
ไม่ให้ขูดขีดหรือไปทำลายลวดนำไฟฟ้าบนผิว
กระจก

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-45
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T32A130827-00D4E9A3-D73F-4C95-82A9-CA964C18969F

JVI1569X

ตัวอย่าง
แตร สามารถทำงานได้ไม่ว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
จะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ยกเว้นเม่ือไฟแบตเตอร่ีหมด

แตรจะส่งเสียงดังเมื่อกดแตรค้างไว้ และเสียงจะหยุดเมื่อ
ปล่อย

T32A130827-5DF6A5BA-A5E1-4D32-A1B7-F6FB2C3D4E69

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า
T32A130827-935286CD-5D98-4FE4-91F9-05502586F0C5

คำเตือน:

. ให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนไม่ยื่นมือ ฯลฯ ออก
นอกรถยนต์ ก่อนใช้งานกระจกหน้าต่างไฟฟ้า

. เพ่ือช่วยหลีกเลี่ยงความเส่ียงในการเกิดการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถยนต์และ/หรือระบบ
ทำงาน โดย ไม่ ต้ังใจ รวมทั้ง การ ถ ูก กระจก
หน้าต่างหนีบหรือการล็อกประตูโดยไม่ตั้งใจ
ห้ามปล่อยเด็ก บุคคลที่ต้องมีผู้อื่นคอยช่วยเหลือ
ดูแล หรือสัตว์เล้ียงไว้ในรถเพียงลำพัง นอกจาก
นี้ ในวันที่อากาศอบอุ่น อุณหภูมิภายในรถยนต์ที่
ปิดประตูไว้จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความเสี่ยง
อย่างมากที่อาจทำให้บุคคลและสัตว์เล้ียงได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

กระจก หน้า ต่าง ไฟฟ้า จะ ทำงาน เ ม่ือ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

สำหรับการเปิดกระจกหน้าต่าง ให้กดสวิตช์กระจกไฟฟ้าลง

สำหรับการปิดกระจกหน้าต่าง ให้ดึงสวิตช์กระจกไฟฟ้าขึ้น

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับ
T32A130827-A3DBA208-DFC4-49E6-92A1-F83F1136BDC1

JVI1445X

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับเป็นสวิตช์หลักซึ่งสามารถ
ควบคุมกระจกหน้าต่างได้ทุกบาน

การล็อกกระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

เม่ือกดปุ่มล็อก Ⓐ กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารจะไม่
สามารถทำงานได้

เพื่อยกเลิกการล็อกกระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร ให้กดปุ่ม
ล็อก Ⓐ อีกครั้ง

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร (ถ้ามีติดตั้ง)
T32A130827-1E760836-570A-4B73-80E9-9AEA15B33E1E

SIC4523

แตร กระจกหน้าต่าง
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สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารสามารถควบคุมกระจก
หน้าต่างได้เฉพาะด้านนั้น ๆ

ถ้ากดสวิตช์ล็อกกระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารจากสวิตช์
ควบคุมด้านคนขับ สวิตช์ด้านผู้ โดยสารจะไม่สามารถ
ทำงานได้

ฟังก์ชันอัตโนมัติ
T32A130827-D7ACC763-0E96-4CE0-BE1C-FF34F4B3CC4F

JVI1446X

ฟังก์ชัน อัตโนมัติ มี สำหรับ สวิตช์ที่ มี สัญลักษณ์
เท่านั้น

ฟังก์ชันอัตโนมัติทำให้กระจกหน้าต่างสามารถเล่ือนเปิด
หรือ ปิดจนสุดโดยไม่ต้องกดสวิตช์ขึ้นหรือลง ค้างไว้

ถ้าต้องการเปิดกระจกจนสุด ให้กดสวิตช์กระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้าลงจนถึงจังหวะสองแล้วปล่อยสวิตช์ ถ้าต้องการปิด
กระจกจนสุด ให้ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าข้ึนจนถึง
จังหวะสองแล้วปล่อยสวิตช์ ไม่จำเป็นต้องกดสวิตช์ค้างไว้
ในระหว่างที่กระจกทำงาน

ถ้าต้องการหยุดการเลื่อนเปิด/ปิดของกระจกหน้าต่าง
ระหว่างที่ฟังก์ชันอัตโนมัติกำลังทำงาน ให้กดสวิตช์ลงหรือ
ดึงสวิตช์ขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม

ไทเมอร์กระจกหน้าต่าง (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ไทเมอร์กระจกหน้าต่างจะช่วยให้สวิตช์กระจกหน้าต่าง
ทำงานเป็นเวลาประมาณ 45 วินาที แม้ว่าสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” ไทเมอร์กระจกหน้าต่าง
จะถูกยกเลิกเมื่อประตูคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้าเปิดอยู่
หรือหมดเวลาที่กำหนด

ฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

คำเตือน:

ก่อนที่จะปิดสนิทจะปรากฏระยะห่างเล็กน้อยซึ่งระบบ
ไม่สามารถตรวจจับได้ ให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนไม่
ยื่นมือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปนอก
รถยนต์ก่อนปิดกระจกหน้าต่าง

ฟังก์ชันเล่ือนกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน้าต่างให้
เลื่อนลงอัตโนมัติเมื่อมีบางส่ิงไปขวางทางขณะกระจก
กำลังเลื่อนปิด เมื่อชุดควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง กระจก
หน้าต่างจะเลื่อนลงทันที

ระบบกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ้ามีแรงปะทะ
หรือน้ำหนักท่ีเหมือนกับส่ิงกีดขวางกระจกโดยข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและสภาพการขับขี่

ถ้ากระจกหน้าต่างไม่เลื่อนปิดอัตโนมัติ
GUID-1AF95C11-1513-41B2-A58D-44F35B4E3E28

ถ้าฟังก์ชัน อัตโนมัติ ของกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทำงาน
ผิดปกติ (เฉพาะการเลื่อนปิดเท่านั้น) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงานของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้า
อีกครั้ง

1. สตาร์ทเครื่องยนต์

2. ปิดประตู

3. หลัง จากสตาร์ท เครื่องยนต์ ใช้ งานสวิตช์ กระจก
หน้าต่าง ไฟฟ้า เ พ่ือ เปิด กระจก หน้าต่าง จน ส ุด

4. ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าค้างไว้เพ่ือปิดกระจก
หน้าต่าง และจากนั้นให้ดึงสวิตช์ค้างไว้อีก 3 วินาที
ห ลั ง จ า ก ท่ี ก ร ะ จ ก หน้ า ต่ า ง ปิ ด จน ส ุ ด แ ล้ ว

5. ปล่อยสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ใช้งานกระจก
หน้าต่างด้วยฟังก์ชันอัตโนมัติ เพ่ือยืนยันว่าฟังก์ชัน
อัตโนมัติใช้งานได้แล้ว

ถ้าฟังก์ชันอัตโนมัติของกระจกหน้าต่างไฟฟ้ายังทำงาน
ผิดปกติหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน
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T32A130827-255751BE-9F3B-4399-82F0-649C72C79EED

คำเตือน:

. หากเกิดอุบัติเหตุ ท่านอาจถูกเหว่ียงหลุดออก
จากรถผ่านซันรูฟที่เปิดอยู่ได้จึงต้องคาดเข็มขัด
นิรภัยเสมอ สำหรับเด็กควรใช้เข็มขัดนิรภัยหรือ
นั่งบนเบาะสำหรับเด็กเท่านั้น

. ห้ามให้ผู้โดยสารยืน หรือ ยื่นส่วนใดส่วนหน่ึง
ของร่างกายออกจากตัวรถ ขณะที่รถกำลังวิ่ง
หรือ ขณะที่ซันรูฟกำลังปิด

ข้อควรระวัง:

. นำหยดน้ำ หิมะ น้ำแข็ง หรือ ทรายออกจาก
ซันรูฟก่อนจะเปิด

. ห้ามวางสิ่งของใด ๆ บนซันรูฟหรือพื้นท่ีรอบข้าง

. ห้ามกดหรือดึงที่บังแดด การทำเช่นนั้นอาจทำให้
ที่บังแดดเสียหาย

ซันรูฟและที่บังแดดอัตโนมัติ
T32A130827-28C0DFAA-B69D-4E45-82DC-019C40E6370A

JVI0950X

การเลื่อนที่บังแดดและซันรูฟ
GUID-3EABCCAB-C6E2-4608-B00E-88B3FD6F5D58

เมื่อกดสวิตช์ซันรูฟไปท่ีตำแหน่ง OPEN ① ท่ีบังแดดจะ
เปิดจนสุด เม่ือกดสวิตช์อีกคร้ัง ซันรูฟจะเปิดเป็นโหมด
ระดับเหมาะสม เมื่อกดสวิตช์อีกครั้ง ซันรูฟจะเปิดจนสุด

เมื่อกดสวิตช์ซันรูฟไปท่ีตำแหน่ง CLOSE ② ซันรูฟจะปิด
จนสุดโดยอัตโนมัติ กดสวิตช์อีกคร้ัง ท่ีบังแดดจะปิดตาม

เม่ือกดสวิตช์ซันรูฟไปที่ตำแหน่ง OPEN ③ จนถึงจังหวะ
สอง ท่ีบังแดดจะเปิดจนสุด และซันรูฟจะเปิดเป็นโหมด
ระดับเหมาะสม เมื่อกดสวิตช์อีกครั้ง ซันรูฟจะเปิดจนสุด
เมื่อกดสวิตช์ซันรูฟไปที่ตำแหน่ง CLOSE ④ จนถึงจังหวะ
สอง ทั้งซันรูฟและที่บังแดดจะปิดจนสุด

เพื่อท่ีจะหยุดการทำงานของซันรูฟและที่บังแดด ให้กด
สวิตช์ OPEN ①, CLOSE ② หรือ UP ⑤ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง

การเอียงซันรูฟ
T32A130827-B52774CA-83BE-4410-B6C8-8F375B547A03

ใน การ เ อียง ซัน ร ูฟ ขึ้น ให้ กด สวิตช์ ซัน ร ูฟ UP ⑤

ในการเอียงซันรูฟลง ให้กดสวิตช์ UP ⑤ หรือเลื่อนสวิตช์
ไปที่ตำแหน่ง CLOSE ②

เมื่อซันรูฟเอียงขึ้นอยู่ ให้กดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง CLOSE
จนถึงจังหวะสอง ซันรูฟจะเอียงลง และท่ีบังแดดจะปิด

โหมดระดับเหมาะสม
GUID-462586CE-C679-40B7-A1D8-074595F41556

ใช้โหมดนี้เมื่อขับรถโดยที่เปิดซันรูฟ หากขับรถโดยที่เปิด
ซันรูฟจนสุด อาจได้ยินเสียงลมดังเกินไป ใช้โหมดระดับ
เหมาะสมเมื่อขับรถ

ฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ
T32A130827-15606ABF-507F-434E-8847-2826E35ADDB9

คำเตือน:

ก่อนที่จะปิดสนิทจะปรากฏระยะห่างเล็กน้อยซึ่งระบบ
ไม่สามารถตรวจจับได้ ให้แน่ใจว่าผู้โดยสารไม่ยื่นมือ
หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายออกไปนอกรถก่อน
ปิดซันรูฟและบังแดด

ระบบเลื่อนกลับ อัตโนมัติจะบังคับซันรูฟให้ เล่ือนกลับ
อัตโนมัติเมื่อมีบางส่ิงไปขวางขณะซันรูฟกำลังเล่ือนปิด
เมื่อชุดควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง ซันรูฟจะเปิดออกทันที

ฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ้าเกิดแรงปะทะหรือ
น้ำหนักซึ่งคล้ายกับสิ่งกีดขวางในซันรูฟ โดยขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและสภาพการขับขี่

ถ้าระบบเลื่อนกลับอัตโนมัติทำงานติดต่อกันหรือแบตเตอรี่
ไฟหมด ซันรูฟและท่ีบังแดดอาจจะไม่ปิดสนิท ดันสวิตช์
ค้ า ง ไ ว้ ที่ ต ำ แหน่ ง C LOSE ② เ พื่ อ ปิ ด ซั น ร ู ฟ

ถ้าซันรูฟไม่ทำงาน
T32A130827-574BB114-4461-4515-9FA9-BE01BF521E86

ถ้าซันรูฟทำงานไม่ปกติ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้เพื่อ
เริ่มต้นการทำงานของระบบซันรูฟ

1. ถ้าซันรูฟและที่บังแดดเปิดอยู่ให้ปิดจนสุดด้วยการดัน
สวิตช์ย้ำ ๆ ไปที่ตำแหน่ง CLOSE ②

2. ดันสวิตช์ซันรูฟค้างไว้ไปท่ีตำแหน่ง CLOSE ② เป็น
เวลา 10 วินาที

3. หลังจากที่ซันรูฟและที่บังแดดเลื่อนอย่างช้า ๆ ไปยัง
ตำแหน่งปิดและถอยกลับเล็กน้อย จึงปล่อยสวิตช์
ซันรูฟ

ซันรูฟ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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4. กดสวิตช์ซันรูฟค้างไว้ที่ตำแหน่ง CLOSE ② เป็นเวลา
นานกว่า 6 วินาที

5. ปล่อยสวิตช์ซันรูฟ ซันรูฟและท่ีบังแดดจะเปิดจนสุด
จากนั้นจึงจะปิด

6. ตรวจสอบว่าสวิตช์ ซันรูฟทำงานเป็นปกติหรือไม่

ถ้าหากว่าซันรูฟไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจาก
ท่ีได้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันเพื่อทำการตรวจสอบ

T32A130827-F2AA6CF4-E731-425F-BB87-88912AD9655F

JVI1618X

แผงหน้าปัด (ถ้ามีติดตั้ง)

WAC0078X

กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง (ถ้ามีติดตั้ง)

JVI0879X

ห้องเก็บสัมภาระ
ในการใช้ช่องจ่ายไฟ ให้ดึงฝาปิดออก

ข้อควรระวัง:

. ช่องจ่ายไฟและปล๊ักอาจร้อนขณะใช้งาน หรือ
ทันทีหลังจากใช้งาน

. ห้ามใช้ อ ุปกรณ์ เสริมที่ ใช้ ไฟฟ้ารวมเกิน 12
โวลต์, 120 วัตต์ (10 แอมป์) ห้ามใช้อะแด็ป
เตอร์สองตัว หรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ามากกว่า
หนึ่งเครื่อง

. ใช้ช่องจ่ายไฟนี้ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ไฟหมด

. หลีกเล่ียงการใช้เม่ือเปิดระบบปรับอากาศ ไฟ
หน้า หรือไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

. ดันปล๊ักเข้าไปจนสุด ถ้าเสียบปลั๊กไม่ดี ปลั๊กอาจ
มีความร้อนสูงผิดปกติ หรือฟิวส์อุณหภูมิภายใน
อาจขาดได้

. ก่อนเสียบหรือถอดปล๊ัก ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ใช้งานปิดอยู่

. เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้แน่ใจว่าปิดฝาไว้ ห้ามให้ช่อง
จ่ายไฟโดนน้ำหรือของเหลวใด ๆ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-49
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ขั้วต่อชาร์จไฟอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-B8A718C2-7520-440A-BDA1-55CEDB64DB45

WAC0094X

ขั้วต่อชาร์จไฟอุปกรณ์ USB ติดต้ังอยู่บนคอนโซลกลาง

สามารถใช้ขั้วต่อชาร์จไฟ USB สำหรับการชาร์จอุปกรณ์
ภายนอกเท่านั้น

ต่ออุปกรณ์ USB เข้า กับขั้ว ต่อ การชาร์จ จะ เร่ิม โดย
อัตโนมัติ (กำลังไฟสูงสุดอยู่ ท่ี 5 โวลต์, 12 วัตต์, 2.4
แอมป์)

อุปกรณ์ภายนอกจะชาร์จต่อเน่ืองขณะท่ีสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

ไม่สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือบางรุ่นได้ ขึ้นอยู่ กับค่า
จำเพาะของรุ่นนั้น ๆ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไปในขั้วต่อ การ
เสียบอุปกรณ์ USB ที่เอียง หรือกลับข้างลงในขั้ว
ต่อ อาจทำให้ ข้ัวต่อ เสียหายได้ ให้ แน่ใจว่า
อุปกรณ์ USB ต่อเข้ากับขั้วต่ออย่างถูกต้อง

. ห้ามใช้สายเคเบ้ิล USB ที่กลับด้าน การใช้สาย
เคเบิ้ล USB ที่กลับด้าน อาจทำให้ขั้วต่อเสียหาย
ได้

T32A130827-4F70AA92-E111-49F9-9148-6C6F9DBC2959

คำเตือน:

. ไม่ควรใช้ช่องเก็บของขณะขับข่ีเพื่อให้ผู้ขับข่ีมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ฝาปิดช่องเก็บของต้องปิดอยู่เสมอขณะขับขี่เพื่อ
ช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการ
หยุดรถกะทันหัน

กล่องเก็บของ
T32A130827-2FDFCE7B-8209-4AC2-914D-3DB6520713C3

JVI1597X

เปิดกล่องเก็บของโดยการดึงมือจับ

เปิดกล่องเก็บของโดยการดึงมือจับ ใช้กุญแจธรรมดาใน
กา ร ล็ อก ① ห รือ ปลด ล็อก ② กล่ อ ง เ ก็ บ ของ

ช่องเก็บของ

Condition: 'Except for China'/



(111,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
T32A130827-E5DC7225-ADF3-4BD7-84C0-16C5F74E5DB5

JVI1685X

สำหรับการเปิดฝาปิดกล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง ให้กด
ปุ่ม Ⓐ และดึงฝาปิดขึ้น

ดันฝาปิดลงจนกระทั่งล็อกเพื่อปิดกล่องเก็บของ

ที่เก็บแว่นกันแดด
T32A130827-37199B74-7357-42DF-B0FC-A0BB5ABB799E

JVI0619X

คำเตือน:

ปิดที่เก็บแว่นกันแดดไว้เสมอขณะขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยง
การบดบัง ทัศนวิสัยของผู้ ขับข่ี และ ช่วยป้องกัน
อุบัติเหตุ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้เก็บสิ่งของอย่างอื่นที่ไม่ใช่แว่นกันแดด

. ห้ามทิ้งแว่นกันแดดไว้ในที่เก็บแว่นกันแดดเมื่อ
จอดรถกลางแดดจัด ความร้อนอาจทำให้แว่น
กันแดดเสียหายได้

สำหรับการเปิดที่เก็บแว่นกันแดด ให้กดและปล่อย เก็บ
แ ว่ น กั น แ ด ด ใ น ที่ เ ก็ บ เ พี ย ง ห น่ึ ง อั น เ ท่ า นั้ น

ที่วางแก้วน้ำ
T32A130827-2EAEA041-FDC2-4449-A0DF-86F5F3C62E98

คำเตือน:

ผู้ขับขี่ไม่ควรหยิบหรือวางแก้วในท่ีวางแก้วน้ำขณะ
ขับขี่ เพื่อให้ มีสมาธิเต็มที่ ในการบังคับควบคุมรถ

ข้อควรระวัง:

หลีกเล่ียงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันโดยเฉพาะ
เม่ือวางแก้วนํ้า ในที่ วางแก้ว เพ่ือป้องกันไม่ให้ น้ํา
กระเด็นออกมา ในกรณีที่ น้ําร้อน อาจทำให้ผู้ ขับข่ี
และผู้โดยสารเป็นแผลลวกพองได้

ด้านหน้า
T32A130827-44543370-D57D-4D3F-9536-7CC6E2DC91E3

JVI1571X

แบบ A
ในการทำให้เครื่องดื่มเย็นหรืออุ่น

1. วางเครื่องดื่มลงในที่วางแก้วน้ำ

2. เลือกโหมด “ ” หรือ “ ” โดยการใช้งานฮีต
เตอร์หรือระบบปรับอากาศ

3. ในการเปิดช่องลมท่ีวางแก้วน้ำ ให้ดึงท่ีก้ันตรงกลาง
ขึ้น และจัดแนวเครื่องหมาย ① ให้ตรงกับ ② และวาง
ที่กั้นตรงกลางกลับเข้าไป

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-51
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2-52 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

. ลมที่พัดจากช่องลมท่ีวางแก้วน้ำมีอุณหภูมิเท่ากับ
ระบบปรับอากาศ ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิ แยกได้

. เมื่อฮีตเตอร์หรือระบบปรับอากาศทำงานด้วยอุณหภูมิ
สูง ฟังก์ชันการทำความเย็นจะไม่ทำงานแม้ว่าจะเปิด
ช่องลมที่วางแก้วน้ำ

เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันทำความเย็น ให้ดึงที่กั้น
ตรงกลางขึ้น จัดแนวเคร่ืองหมาย ① ให้ตรงกับ ③ และ
วางที่กั้นตรงกลางกลับเข้าไปยังตำแหน่งเดิม

เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันทำความเย็นหรือทำความร้อน
ให้ ปิด ช่องลม ท่ี วาง แก้ว น้ำ โดย การ กด ปุ่ ม ลง ②

JVI1601X

แบบ B

เบาะนั่งแถวที่สอง
GUID-323C94F4-2097-494A-953F-2C712117C522

JVI0874X

ที่วางแก้วของแถวที่สองติดตั้งอยู่บนที่พักแขนแบบพับได้

ที่ใส่ขวด
GUID-A4B479DB-6620-4273-B87A-4554813BEA6B

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้ที่ใส่ขวดใส่วัตถุอ่ืน ๆ ที่อาจกระเด็นออก
มา และทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บได้ เมื่อเบรกรถ
อย่างกะทันหัน หรือ เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามใช้ที่ใส่ขวดสำหรับภาชนะบรรจุน้ำที่เปิดอยู่

เบาะนั่งด้านหน้าและแถวที่สอง
GUID-8F3C4B45-88F5-415E-A965-D8D2AEF9A727

JVI0884X

ที่วางขวดน้ำของเบาะนั่งด้านหน้าและแถวที่สองอยู่ที่ประตู

เบาะนั่งแถวที่สาม (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-32712856-C3DD-4DF2-9CD4-06D74D52EC95

JVI0875X

Condition: 'Except for China'/
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ที่ใส่การ์ด
GUID-F531A303-4AC5-46FE-9483-EC6CA3692D3D

JVI0952X

สอดการ์ดเข้าไปในที่ใส่การ์ด Ⓐ

ตะขอเกี่ยวที่ส่วนเก็บสัมภาระ
T32A130827-021F3971-098A-4CA2-A236-CC812C812378

JVI0871X

ห้องเก็บสัมภาระ

คำเตือน:

. ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ารัดสัมภาระอย่างแน่น
หนา ใช้เชือกและตะขอที่เหมาะสม

. สัมภาระที่ รัดไม่แน่นหนาอาจพุ่งออกมาจนเกิด
อันตรายในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดรถ

กะทันหัน

. ห้ามยึดสัมภาระที่น้ำหนักมากกว่า 10 กก. (22
ปอนด์) บนตะขอตัวเดียว

ห้องเก็บสัมภาระ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-558BA12C-4291-44EE-A683-5E038ED8E416

การใช้ห้องเก็บสัมภาระสามารถทำได้หลายวิธีโดยใช้แผ่น
รองสัมภาระแบบปรับเปลี่ยนได้

คำเตือน:

ห้ามวางวัตถุที่หนักมากกว่า 75 กก. (165 ปอนด์)
บนพ้ืนในตำแหน่งกลาง ในตำแหน่งบน ไม่ควรวาง
วัตถุที่หนักมากกว่า 14 กก. (30 ปอนด์) ลงบนพ้ืน

ข้อควรระวัง:

. ห้ามกดขอบด้านหน้าของแผ่นรองสัมภาระด้วย
แรง มิฉะนั้นอาจทำให้แผ่นรองสัมภาระเอียง เป็น
ผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

. ห้ามจับแผ่นรองสัมภาระด้วยแรง เน่ืองจากอาจ
ทำให้เสียรูปได้

. ในขณะที่อยู่ในตำแหน่งบน ห้ามปรับเอนพนักพิง
หลัง

. ห้ามวางสัมภาระให้สูงกว่าพนักพิงหลัง หากมีการ
หยุดรถอย่างกะทันหันหรือเมื่อมีการชนเกิดขึ้น
ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม่ได้
จัดเก็บอย่างเรียบร้อยและแน่นหนา

หมายเหตุ:

การแบ่งห้องเก็บสัมภาระอาจถูกจำกัดตามอุปกรณ์
ของรถยนต์แต่ละคัน

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-53
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โหมดสามชั้น (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-C1024F24-FDC0-49C3-99C5-28A15DAE921F

JVI0941X

1. ดึง แผ่น รอง ด้าน นอก ขึ้น ด้าน บน ประมาณ 308

2. ดึงแผ่นรองด้านนอกไปทางด้านหลังของรถยนต์และ
กด ลง ด้ าน ล่ า ง ของ พ้ื น ท่ี ใต้ ท่ี เ ก็ บ สั มภา ร ะ

3. ดึงแผ่นรองด้านในขึ้นจนกระทั่งหยุดอยู่ในตำแหน่ง Ⓐ
4. ดึงแผ่นรองด้านในไปทางด้านหลังของรถยนต์จาก Ⓑ
5. กดแผ่นรองด้านในเข้ากับ Ⓒ

โหมดแนวตั้ง
GUID-21594E4F-BE7F-42EE-B319-2E84E0B63320

JVI0942X

1. ดึงแผ่นรองส่วนนอกขึ้น 908

2. ผลักแผ่นรองส่วนนอกจนกระทั่งหยุด

Condition: 'Except for China'/
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โหมดแยก (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-D8B0EBE7-C574-4C93-B410-F23DDB5948AA

JVI0943X

1. วางแผ่นรองด้านในท่ีตำแหน่งบน (โปรดดูท่ี “โหมด
สามชั้น” (หน้า 2-54))

2. ดึงแผ่นรองด้านในขึ้นด้านบนประมาณ 10 ซม. (4
นิ้ ว ) แ ล ะ ดึ ง แ ผ่ น ร อ ง ด้ า น น อ ก ข้ึ น 9 0 8

3. กดแผ่นรองลงจนหยุด

ส่วนเก็บสัมภาระ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-21AD97B2-865B-4777-A3BA-4933A3D3ACAE

JVI0945X

รุ่นเบาะนั่งสามแถว
ดึงแผ่นรองส่วนออก เพื่อใช้พื้นที่ใต้ห้องเก็บสัมภาระ

ที่แขวนเสื้อโค้ท (ถ้ามีติดตั้ง)
T32A130827-A5109DD8-D3FB-4704-A791-FE7CC4BD6426

SIC3505

ท่ีแขวนเส้ือโค้ทติดต้ังอยู่ด้านบนของกระจกหน้าต่างด้าน
หลัง (บนด้านคนขับ)

ข้อควรระวัง:

ห้ามให้มีน้ำหนักรวมมากกว่า 1 กก. (2 ปอนด์) กับที่
แขวนเสื้อ

T32A130827-C6B2180B-8BDB-4771-B0A2-5D1F084D16D7

JVI1575X

ห้ามบรรทุกน้ำหนักที่ราวหลังคาด้านข้างโดยตรง ต้อง
ติดต้ังคานขวางก่อนบรรทุกน้ำหนัก/ของบรรทุก/สัมภาระ
บนหลังคาของรถยนต์ คานขวางแท้ของนิสสันมีจำหน่ายที่
ศูนย์บริการนิสสัน แนะนำให้ไปยังศูนย์บริการนิสสันสำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสามารถในการรับน้ำหนักของราวหลังคาด้านข้างอยู่ที่
100 กก. (221 ปอนด์) อย่างไรก็ตาม ห้ามให้เกินความ
สามารถในการรับน้ำหนักของคานขวาง

คำเตือน:

. ติดตั้งคานขวางเข้ากับราวหลังคาด้านข้างก่อน
บรรทุกน้ำหนักทุกชนิดเสมอ การบรรทุกน้ำหนัก
บนราวหลังคาด้านข้างหรือบนหลังคารถยนต์
โดยตรง อาจทำให้รถยนต์เสียหายได้

. ขับรถ ด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษ เมื่อ รถ
บรรทุกสัมภาระจนเต็มหรือใกล้ เคียงปริมาณ
ความจุ โดยเฉพาะเมื่อสัมภาระจำนวนมากอยู่บน
คานขวาง

. การบรรทุกของหนักบนคานขวางจะส่งผลต่อการ
ทรงตัวของรถและการใช้งานระหว่างเปลี่ยนช่อง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-55

แร็คหลังคา (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(116,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]
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ทาง เดิ น รถ อ ย่ า ง กะทั นหั น ห รือ ผิด ปกติ

. ควรกระจายน้ำหนักบรรทุกบนแร็คหลังคาให้
เท่า ๆ กัน

. ห้ามบรรทุกสัมภาระบนแร็คหลังคาเกินอัตราการ
รับน้ำหนักสูงสุด

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให้แน่นหนาด้วยเชือกหรือสาย
ยึดเพื่อป้องกันการเลื่อนหรือเคลื่อนที่ หากมีการ
หยุดรถอย่างกะทันหันหรือเมื่อมีการชนเกิดขึ้น
ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม่ได้
จัดเก็บอย่างเรียบร้อยและแน่นหนา

ข้อควรระวัง:

. ห้ามวางหรือแขวนวัตถุใด ๆ ด้านบนหรือรอบ ๆ
ท่อด้านข้างหรือฝาครอบพลาสติก

. สำหรับการติดต้ังคานขวางบนแร็คหลังคาพร้อม
ไฟส่องสว่างการขับขี่ ให้ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

GUID-3A707557-215D-4435-816A-CAEBAE3D6B85

SIC2872

1. ในการบังแสงสว่างจากด้านหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดดลง
มา ①

2. ในการบังแสงสว่างจากด้านข้าง ให้ปลดแผ่นบังแดด
ลง จาก จ ุ ด ยึด กลาง และ บิด ไป ด้ าน ข้ า ง ②

แบบ A
GUID-1A4190FA-335D-4132-BF45-5F3C0E0E464A

SIC2872

1. ในการบังแสงสว่างจากด้านหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดดลง
มา ①

2. ในการบังแสงสว่างจากด้านข้าง ให้ปลดแผ่นบังแดด
ลง จาก จ ุ ด ยึด กลาง และ บิด ไป ด้ าน ข้ า ง ②

แผ่นบังแดด

Condition: 'Except for China'/
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แบบ B
GUID-0C64574F-7EB9-4848-A9B8-7FD2189D156D

SIC3739

1. ให้หมุนแผ่นบังแดดลงมา ① เพ่ือบังแดดจากด้าน
หน้า

2. ถอดแผ่นบังแดดหลักออกจากแท่นยึดตรงกลาง แล้ว
เลื่อนไปไว้ด้านข้าง ② เพื่อ บังแดดจากด้านข้าง

3. เลื่อนแผ่นบังแดด ③ เข้าหรือออกตามความต้องการ

T32A130827-5C15C98D-642F-4C71-AF7E-6F66116BDA94

ข้อควรระวัง:

. ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานเป็น
เวลานานเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

. ปิดไฟเมื่อออกจากรถ

สวิตช์ไฟส่องสว่างภายใน
GUID-33588F23-81BB-4ED3-B174-2DED4A67B768

JVI0626X

① ไฟส่องสว่างภายในจะสามารถเปิดได้โดยไม่ต้อง
คำนึงตำแหน่งประตู ไฟจะดับหลังจากผ่านไประยะ
หน่ึง นอกจากสวิตช์สตาร์ท เคร่ืองยนต์ จะอยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “ON” เมื่อประตูบานใดบานหน่ึงเปิดอยู่

② สามารถตั้ง ค่าให้ไฟส่องสว่างภายในทำงานเมื่อ
ประตูเปิดได้ เพื่อปิดไฟส่องสว่างภายในเม่ือเปิด
ประตู ให้กดสวิตช์ ไฟส่องสว่างภายในจะไม่สว่าง
ขึ้น ไม่ว่าประตูว่าอยู่ในตำแหน่งใด ไฟจะดับเมื่อ
สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “ON” หรือ
ปิดและล็อกประตูด้านคนขับ ไฟจะดับหลังจากผ่าน
ไประยะหนึ่งเมื่อประตูเปิด
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ไฟที่คอนโซล
GUID-3318167A-8EF4-47AF-94BE-3AB215FDD69E

JVI0627X

ไฟคอนโซลจะเปิดเมื่อไฟหรี่และไฟหน้าสว่าง

ไฟอ่านแผนที่
GUID-BC9C460F-9745-4A52-9DAA-D514D2C8FB52

JVI0628X

กดปุ่มเพื่อเปิดไฟอ่านแผนที่ ปิดไฟอ่านแผนที่ โดยกดปุ่ม
อีกครั้ง

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-4A1897F6-1FD4-45F4-94D1-2917001B299E

SIC2063A

ไฟ ส่อง สว่าง ใน ห้อง โดยสาร มี สวิตช์ สาม ตำแหน่ง

เม่ือ สวิตช์ อย ู่ ท่ี ตำแหน่ง “ON” ① ไฟ ส่อง สว่าง ใน
ห้องโดยสารจะสว่างขึ้น

เมื่อสวิตช์อยู่ ในตำแหน่ง “DOOR” ② ไฟส่องสว่างใน
ห้องโดยสารจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดประตู

ตัวต้ังเวลาของไฟส่องสว่างในห้องโดยสารจะเปิดไฟค้าง
ไ ว้ เ ป็ น เ ว ล า ป ร ะม าณ 15 หรื อ 3 0 วิ น าที เ ม่ื อ :

. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” (รุ่นที่มี
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ่ม “UNLOCK” (บน
รีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะ) หรือสวิตช์คำสั่ง
(ร ุ่นที่ ติด ต้ังกุญแจ อัจฉริยะ) โดยท่ีสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK”

. เมื่อประตูบานใดบานหน่ึงเปิดแล้วปิดโดยท่ีสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK”

ตัวต้ังเวลาไฟส่องสว่างในห้องโดยสารจะถูกยกเลิกเมื่อ:

. เมื่อประตูด้านผู้ขับล็อก

. สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “ON”

เมื่อ สวิตช์ อยู่ ท่ี ตำแหน่ง “OFF” ③ ไฟ ส่องสว่าง ใน
ห้อง โดยสาร จะ ไ ม่ ส ว่ าง ขึ้ น ไ ม่ ว่ า ใน กรณี ใด ๆ

ไฟส่องสว่างผู้โดยสารด้านหลัง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

T32A130827-E33A0418-71E4-4783-8776-95BDD8E0633C

SIC3250

กดสวิตช์ เพ่ือเปิดไฟส่องสว่างผู้ โดยสารด้านหลัง กด
สวิตช์ อีกครั้ง เพ่ือปิดไฟส่องสว่างผู้ โดยสารด้านหลัง

ไฟส่องกระจกแต่งหน้า
T32A130827-60D8B568-1434-44D8-97EC-1FD013843CF8

SIC3869
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เพื่อเปิดกระจกแต่งหน้า ดึงแผ่นบังแดดลงมา แล้วเปิดฝา
ปิดกระจกขึ้น

ไฟกระจกแต่งหน้าจะสว่างขึ้นเม่ือเปิดฝาปิดกระจกแต่ง
หน้า เมื่อปิดฝา ไฟจะดับลง

ไฟห้องเก็บสัมภาระ
T32A130827-B967DCD8-A40C-4BBC-9740-0F3A54FAB83F

ไฟห้องสัมภาระจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดประตูท้าย เมื่อปิดประตู
ท้าย ไฟจะดับลง

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
T32A130827-2EE0927A-B246-4DC2-A9F2-1E86EFF57FE0

เมื่อไฟส่องสว่างในห้องโดยสารสว่างขึ้น ไฟจะดับลง
โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่งเมื่อสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” เพื่อเปิดไฟ
อีกครั้ง ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“ON”

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารจะดับลงโดยอัตโนมัติภายใน
ระยะเวลาหนึ่งหลังจากการทำงานดังต่อไปนี้คร้ังล่าสุด
โดยที่ สวิตช์สตาร์ท เคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

. เปิดหรือปิดประตูบานใด ๆ

. การล็อกหรือปลกล็อกด้วยกุญแจ สวิตช์ล็อกประตู
ไฟฟ้า หรือใช้ระบบกุญแจอัจฉริยะ

. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

ไฟจะสว่าง ข้ึน อีกครั้ง เม่ือมี การทำงานใด ๆ ด้านบน
หลังจากที่ไฟดับไปแล้วโดยอัตโนมัติ
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

T32A130827-E11C932E-F30B-4411-97B5-EA688B6B0391

ท่านสามารถใช้งานรถยนต์คู่กับกุญแจที่มีไว้เป็นการเฉพาะ
สำหรับรถยนต์ของท่านเท่าน้ัน โดยรถยนต์จะได้รับแผ่น
ป้ายหมายเลขกุญแจพร้อมกับตัวกุญแจ กรุณาบันทึก
หมายเลขกุญแจและเก็บแผ่นป้ายหมายเลขกุญแจไว้ในท่ี
ปลอดภัย และไม่ควรเก็บไว้ในรถสำหรับกรณีที่ต้องการทำ
กุญแจขึ้นมาใหม่

การทำกุญแจขึ้นมาใหม่สามารถทำได้โดยใช้กุญแจเดิม
หรือหมายเลขกุญแจ เดิม เท่านั้น หากกุญแจ ท้ังหมด
สูญหายและไม่มีกุญแจเดิม จำเป็นต้องใช้หมายเลขกุญแจ
เพื่อทำกุญแจใหม่ ในกรณีท่ีกุญแจสูญหาย หรือต้องการ
ทำกุญแจเพิ่ม กรุณานำกุญแจเดิมหรือหมายเลขกุญแจไป
ติดต่อที่ศูนย์บริการนิสสัน

ข้อควรระวัง:

ห้ามทิ้งกุญแจไว้ในรถเมื่อออกจากรถ

กุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-123A59C3-A700-4E5D-948F-6D7A8798CC0D

SPA2502

แบบ A

SPA2543

แบบ B (ตัวอย่าง)

SPA2406

แบบ C

SPA2431

แบบ D

SPA2717

แบบ E

JVP0155X

แบบ F
1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ (1)

รถยนต์ของท่านจะสามารถใช้งานได้เฉพาะกับกุญแจ
อัจฉริยะท่ีมีการลงทะเบียนไว้ในระบบกุญแจอัจฉริยะของ
รถ และระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS*) เท่านั้น
รถยนต์หน่ึงคันสามารถลงทะเบียนและใช้งานกับกุญแจ
อัจฉริยะได้สูงสุดถึง 4 ชุด ต้องทำการลงทะเบียนกุญแจ
ใหม่โดยศูนย์บริการนิสสันก่อนนำไปใช้กับระบบกุญแจ
อัจฉริยะของรถ และระบบป้องกันการขโมยในรถ เนื่องจาก
ขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป็น ต้องลบหน่วยความจำ

กุญแจ

Condition: 'Except for China'/
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ทั้งหมดในระบบกุญแจอัจฉริยะ เมื่อต้องลงทะเบียนกุญแจ
ชุดใหม่ต้องนำกุญแจอัจฉริยะทุกชุดท่ีมีไปยังศูนย์บริการ
นิสสัน
*: ระบบป้องกันการสตาร์ท

ข้อควรระวัง:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว
ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถยนต์โดยเด็ดขาด

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว
ในขณะ ขับขี่ ก ุญแจ อัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์ที่
ละเอียดอ่อนและติดตั้งตัวส่งสัญญาณไว้ภายใน
เพื่ อ ไม่ ให้ เ สี ย หาย ใ ห้ ร ะ วั ง สิ่ ง ต่ อ ไป นี้

— แม้กุญแจอัจฉริยะจะสามารถกันนํ้า แต่การ
เปียกน้ําอาจทำให้เกิดความเสียหายข้ึนได้
ดังน้ัน หากกุญแจอัจฉริยะเปียก ควรเช็ดให้
แห้งสนิททันที

— ห้ามงอ ทำตก หรือ นำไปเคาะกับวัตถุ อ่ืน
— ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า −108C (148F)
แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจไม่ทำงาน
ตามปกติ

— ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ในที่ที่ มีอุณหภูมิ
ส ูง กว่า 608C (1408F) เป็น เวลา นาน

— ห้าม เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลง ก ุญแจ
อัจฉริยะ

— ห้ าม ใช้ พ ว ง ก ุญแจ ท่ี เ ป็ น แ ม่ เ ห ล็ ก
— ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ใกล้อุปกรณ์ที่สร้าง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ อุปกรณ์
เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
และโทรศัพท์มือถือ

— ห้ามให้กุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับน้ำหรือน้ำ
เค็ม และห้ามนำไปล้าง ใน เคร่ืองซัก ผ้า
เพราะจะ ส่งผล ต่อการทำงานของระบบ

. ถ้ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันขอ
แนะนำให้ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้น
ออกทั้งหมด เพื่อป้องกันการใช้กุญแจอัจฉริยะ
ดังกล่าวในการปลดล็อกรถยนต์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต สำหรับข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนการลบ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

กุญแจธรรมดา
GUID-2C00BC61-9698-4DEF-8DA9-AC447ED5D518

SPA2033

ในการถอดกุญแจธรรมดาออกมา ให้ปลดปุ่มล็อกท่ีด้าน
หลังของกุญแจอัจฉริยะ

ในการประกอบกุญแจธรรมดา ให้เสียบเข้าไปในกุญแจ
อัจฉริยะให้แน่น จนกว่าปุ่มล็อกจะกลับมาอยู่ ท่ีตำแหน่ง
ล็อก

ใช้กุญแจธรรมดาเพ่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู (โปรดดูท่ี
“ประตู” (หน้า 3-3))

T32A130827-05853BBC-2B5E-434D-BDF5-940EAAA104FC

คำเตือน:

. สังเกตบริเวณรอบรถ ก่อนเปิดประตูเสมอเพื่อ
หลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุ ในเส้นทางจราจร

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากรถยนต์และ/หรือระบบทำงาน
โดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งการถูกกระจกหน้าต่างหนีบ
หรือการล็อกประตูโดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยเด็ก
บุคคลที่ต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือ หรือสัตว์เลี้ยงไว้
ในรถเพียงลำพัง ในวันที่อากาศอบอุ่น อุณหภูมิ
ภายในรถยนต์ที่ปิดประตูไว้จะเพ่ิมสูงข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากที่อาจทำให้
บุคคลและสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ระบบซูเปอร์ล็อก (ถ้ามีติดตั้ง)
T32A130827-F6FE532A-0246-4E42-9186-CD6BA5859F9B

คำเตือน:

สำหรับรุ่นที่มีการติดตั้งระบบซู เปอร์ ล็อก การไม่
ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ อาจส่งผลให้เกิด
อันตรายข้ึนได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานของ
ร ะ บ บ ซ ู เ ป อ ร์ ล็ อ ก นั้ น ป ล อ ด ภั ย อ ย ู่ เ ส ม อ

. เ ม่ื อ ใ ช้ งาน รถยนต์ ห้ าม ล็ อก ประต ู ด้ วย
รีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)
การกระทำเช่นนั้นจะทำให้ผู้โดยสารติดอยู่ใน
รถยนต์ เนื่องจากระบบซูเปอร์ล็อกน้ันป้องกันไม่
ให้ ประต ู ถ ูก เปิด จาก ด้าน ใน ของ รถยนต์

. ให้ใช้งานปุ่มล็อกของรีโมทคอนโทรลหรือกุญแจ
อัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง) เมื่อไม่มีผู้ใดอยู่ในรถยนต์
แล้วเท่าน้ัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดติดอยู่ด้านใน
ของรถยนต์ ในขณะใช้งานระบบซู เปอร์ล็อก

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-3

ประตู
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การล็อกประตูด้วยรีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดต้ัง) หรือกุญแจจะเป็นการล็อกประตูทุกบานรวมไปถึง
ป ร ะ ต ู ท้ า ย แ ล ะ ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ ซ ู เ ป อ ร์ ล็ อ ก

ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีประตูบานใดท่ีสามารถเปิดออก
จากด้านในได้ เพื่อการป้องกันการขโมย

ระบบจะถูกปลด เมื่อประตูถูกปลดล็อกด้วยรีโมทคอนโทรล
กุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง) หรือกุญแจ

ระบบซูเปอร์ล็อกจะไม่ทำงาน เมื่อประตูถูกล็อกด้วยสวิตช์
ล็อกประตูไฟฟ้า

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
T32A130827-BC30FF15-F37F-4F07-A2C7-CB7817993AB2

ถ้าระบบซูเปอร์ล็อกทำงานเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุ
การณ์ไม่คาดฝัน ขณะที่มีผู้อยู่ภายในรถให้ปฏิบัติดังน้ี:

. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ระบบ
ซูเปอร์ล็อกจะปลดการทำงาน และสามารถปลดล็อก
ประตูทุกบานด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าและสามารถ
เปิดประตูได้

. นำกุญแจออกจากสวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ และ
ปลดล็อกประตูด้วยกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง) ระบบ
ซู เปอร์ ล็อกจะปลดล็อกและสามารถเปิดประตูได้

การล็อกด้วยกุญแจ
T32A130827-53D97C1B-42E0-4D5B-BDF0-78FDB147A021

SPA2457

รุ่นที่ไม่มีระบบซูเปอร์ล็อก
GUID-187CFA25-2AF6-4AF3-B8CC-E0CF64324248

แบบ A :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สำหรับการล็อกประตู ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบกุญแจ
ท่ี ประต ู แล้ ว หม ุน ก ุญแจ ไป ทาง ด้าน หน้า รถ ①

ทุกประตูรวมทั้งประตูท้ายจะล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตู ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบ
กุญแจท่ีประตู แล้วหมุนกุญแจไปทางด้านหลังรถ ②

ประตูทุกบานรวมท้ังประตูท้ายจะปลดล็อก ในโหมดเลือก
ปลดล็อกประตู จะปลดล็อกเฉพาะประตูด้านคนขับเท่านั้น

แบบ B :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สำหรับการล็อกประตู ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบกุญแจ
ท่ี ประต ู แล้ ว หม ุน ก ุญแจ ไป ทาง ด้าน หน้า รถ ①

ประตูด้านคนขับจะล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตู ให้หมุนกุญแจไปทางด้านหลัง
รถ ②

ประตูด้านคนขับจะปลดล็อก

แบบ C :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สำหรับการล็อกประตู ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบกุญแจ
ท่ี ประต ู แล้ ว หม ุน ก ุญแจ ไป ทาง ด้ าน หลัง รถ ②

ประตูด้านคนขับจะล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตู ให้หมุนกุญแจไปทางด้านหน้า
รถ ①

ประตูด้านคนขับจะปลดล็อก

แบบ D :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

สำหรับการล็อกประตู ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบกุญแจ
ท่ี ประต ู แล้ ว หม ุน ก ุญแจ ไป ทาง ด้ าน หลัง รถ ②

ทุกประตูรวมทั้งประตูท้ายจะล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตู ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบ
กุญแจท่ีประตูด้าน แล้วหมุนกุญแจไปทางด้านหน้ารถ ①

ประตูทุกบานรวมท้ังประตูท้ายจะปลดล็อก ในโหมดเลือก
ปลดล็อกประตู จะปลดล็อกเฉพาะประตูด้านคนขับเท่านั้น

รุ่นที่มีระบบซูเปอร์ล็อก
GUID-B95BB38D-F6FE-4972-83BD-1486DBEF6B32

สำหรับการล็อกประตู ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบกุญแจ
แล้วหมุนกุญแจไปทางด้านหน้ารถ ①

ประตูทุกบานรวมถึงประตูท้ายจะล็อกและระบบซูเปอร์ล็อก
จะเปิดการทำงาน

สำหรับการปลดล็อกประตู ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบ
ก ุญแจ แล้ ว หม ุ น ก ุญแจ ไป ทาง ด้ าน หลั ง รถ ②

ประตูทุกบานรวมถึงประตูท้ายจะปลดล็อกและระบบซูเปอร์
ล็อกจะปิดการทำงาน

ในโหมดเลือกปลดล็อกประตู จะมีประตูด้านคนขับเท่านั้นที่
ปลดล็อกและระบบซูเปอร์ล็อกในประตูทุกบานจะปิดการ
ทำงาน

Condition: 'Except for China'/



(125,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

เมื่อกุญแจอยู่ ในสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์หรือกดสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์ (รุ่นท่ีติดต้ังกุญแจอัจฉริยะ) การบิด
กุญแจไม่สามารถล็อกประตูได้

การล็อกด้วยปุ่มล็อกด้านใน
GUID-712E1A97-389A-4D4F-80B6-60267CD77405

ข้อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช้ปุ่มล็อกด้านใน ให้แน่ใจว่าไม่ได้
ทิ้งกุญแจไว้ในรถ

รุ่นที่ไม่มีระบบซูเปอร์ล็อก
GUID-637BAED3-FF79-4D3D-83BC-E5FF1601645F

SPA2726

สำหรับการล็อกประตูหน้า ให้กดปุ่มล็อกด้านในไปยัง
ตำแหน่งล็อก ① จากนั้นให้ปิดประตู ขณะที่ดึงมือจับประตู
ไว้

สำหรับการล็อกประตูหลัง ให้ผลักปุ่มล็อกด้านในไปยัง
ตำแหน่งล็อก ① จากนั้นให้ปิดประตู

ปุ่มล็อกประตูด้านคนขับจะล็อกและปลดล็อกประตูทุกบาน
(ถ้ามีติดตั้ง)

สำหรับการปลดล็อก ให้ผลักปุ่มล็อกด้านในไปยังตำแหน่ง
ปลดล็อก ②

เมื่อประตูด้านคนขับล็อก ไม่จำเป็นต้องใช้งานปุ่มล็อกด้าน
ใน เพียงแต่ดึงมือจับประตูด้านในเพื่อเปิดประตูด้านคนขับ

แบบ B (สำหรับรุ่นที่มีระบบซูเปอร์ล็อก)
GUID-FC33802A-5DEC-4085-A071-5D16F972BE27

SPA2791

ในการปลดล็อกและเปิดประตู ให้ดึงมือจับประตูด้านใน ดัง
ภาพ

เมื่อระบบซูเปอร์ล็อกทำงานจะไม่สามารถเปิดประตูได้ด้วย
มือจับประตูด้านใน

การล็อกด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า
T32A130827-3B65C9EF-9366-4898-8216-0C38354CFC49

SPA2803

ที่พักแขนเบาะคนขับ
เมื่อใช้งานสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า (ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ประตูด้าน
คนขับและผู้ โดยสารหน้า - ถ้ามี ติด ต้ัง) จะ ล็อกและ
ปลดล็อกประตูทุกบาน

สำหรับการล็อกประตู ให้กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยัง
ตำแหน่งล็อก ①

สำหรับการล็อกประตูให้ กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยัง
ตำแหน่งล็อก ① ในขณะที่เปิดประตูด้านคนขับอยู่ จากนั้น
ปิดประตูในขณะที่ดึงมือจับประตูไว้ ประตูทุกบานจะล็อก

ข้อควรระวัง:

. เม่ือล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ให้
แน่ใจว่าไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้ในรถ

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถยนต์ และล็อก
ประตูโดยใช้ปุ่มล็อกประตูไฟฟ้าด้านในด้านคน
ขับหลังจากออกจากรถยนต์ ประตูทุกบานจะ
ปลดล็อก โดย อัตโนมัติ หลัง จากที่ ปิด ประต ู

สำหรับการปลดล็อก ให้กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยัง
ตำแหน่งปลดล็อก ②

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-5

Condition: 'Except for China'/



(126,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟแสดง
การล็อกประตู (ติด ต้ังอยู่บนแผงหน้าปัด) (ถ้ามี
ติดตั้ง) จะสว่างขึ้นและสว่างค้างอยู่อย่างนั้น เม่ือสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK” ไฟ
แสดงการล็อกประตู จะสว่าง 30 นาที

กลไกล็อกประตูตามความเร็วรถยนต์ (ถ้า
มีติดตั้ง)

GUID-3BC1108A-99CD-4FE1-BC73-37F44321FBD5

ประตูทุกบานจะล็อกโดยอัตโนมัติ เมื่อความเร็วรถยนต์ถึง
10 กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.) เมื่อประตูถูกปลดล็อกขณะขับขี่
กลไกล็อกประตูตามความเร็วรถยนต์จะไม่ล็อกประตูอีกครั้ง
เว้น แต่ จะ มี การ ทำงาน อย่าง ใด อย่าง หน่ึง ต่อ ไป นี้

. เปิดประตูบานใดบานหนึ่ง

. ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK”

การใช้งานกลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็ว
รถ

GUID-D625B83C-E9E9-4D7D-B0C4-36022D5FFD83

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON”

2. ภายใน 20 วินาที กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าค้างไว้ที่
ตำแหน่ง “LOCK” นาน 5 วินาที

3. เ สียง เ ตือน จะ ดัง ขึ้น เ ม่ือ เปิด ใช้ งาน ได้ สำเ ร็จ

การปิดใช้งาน:

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON”

2. ภายใน 20 วินาที กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าค้างไว้ที่
ตำแหน่ง “UNLOCK” นาน 5 วินาที

3. เสียง เ ตือน จะ ดัง ขึ้ น เ ม่ือ ปิด ใช้ งาน ได้ สำเร็ จ

กลไกปลดล็อกประตูอัตโนมัติ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-36A04998-9598-400F-B45B-06047938F4B7

ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดสภาวะดัง
ต่อไปนี้:

. เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ เปลี่ยนจากตำแหน่ง
“ON” ไปที่ “OFF” (รุ่น ท่ีมี ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

การใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานกลไกการปลด
ล็อกประตูอัตโนมัติ

GUID-89452CDF-DF63-4ACF-ADB8-70F2E88058DF

ในการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานกลไกปลดล็อกประตู
อัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปยังตำแหน่ง “ON”

2. ภายใน 20 วินาที กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าค้างไว้ที่
ตำแหน่ง “UNLOCK” นาน 5 วินาที

3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบตามรายการข้างล่าง ถ้า
เปลี่ยนได้สำเร็จ:

. กะพริบสองครั้ง - ใช้งาน

. กะพริบครั้งเดียว - ไม่ใช้งาน

กลไกปลดล็อกประตูตามแรงกระแทก (ถ้า
มีติดตั้ง)

GUID-5CDB8DB8-4681-4AD3-A07E-61787DFC0BF0

ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร์รับแรง
กระแทกตรวจพบแรงกระแทก ขณะ ท่ี สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง
T32A130827-E55E27C5-78A5-4FE2-BD03-FB77D52CECA4

JVP0279X

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลังช่วยป้องกันการเปิดประตู
หลัง โดยไม่ ตั้งใจ โดย เฉพาะ เม่ือมี เด็ก เล็กอยู่ ใน รถ

เม่ือปุ่มล็อกอยู่ในตำแหน่งล็อก ① ล็อกป้องกันเด็กเปิด
ประตูหลังจะทำงาน และประตูหลังจะสามารถเปิดได้จาก
มือจับประตูด้านนอกเท่านั้น

สำหรับการปลด ล็อก ให้ เล่ือน ปุ่ม ล็อกไปที่ ตำแหน่ง
ปลดล็อก ②

Condition: 'Except for China'/



(127,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

GUID-DDCAAB14-63C3-4708-8092-786E6F2E53FA

ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมทสามารถทำงานได้กับทุก
ประตู (รวมถึงประตูท้าย) โดยรีโมทคอนโทรลสามารถใช้
งานได้ภายในระยะประมาณ 1 เมตร (3.3 ฟุต) ห่างจากตัว
รถ ท้ังน้ีระยะทำงานจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

รถหนึ่งคันจะสามารถใช้งานกับรีโมทคอนโทรลได้สูงสุดถึง
4 ช ุด สำห รับ ข้อม ูล เ ก่ียว กับ การ ซื้ อ และ ใช้ งาน
รีโมทคอนโทรลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

รีโมทคอนโทรลจะไม่ทำงานภายใต้ สภาวะ ต่อไปนี้:

. เมื่อรีโมทคอนโทรลกับตัวรถห่างกันเกิน 1 เมตร (3.3
ฟุต) โดยประมาณ

. เมื่อไฟแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหมด

. เมื่อกุญแจยังเสียบอยู่ ในสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์

ข้อควรระวัง:

. เม่ือล็อกประตูโดยใช้รีโมทคอนโทรล ตรวจสอบ
ใ ห้ แ น่ ใ จ ว่ า ไ ม่ ไ ด้ ท้ิ ง ก ุ ญ แ จ ไ ว้ ใ น ร ถ

. ห้ามมิ ให้ รีโมทคอนโทรล ซ่ึง มีอุปกรณ์ รับ ส่ง
สัญญาณไฟฟ้าอยู่ภายใน สัมผัสโดนน้ำหรือน้ำ
เ ค็ม ซ่ึง จะ ส่ง ผล ต่อ การ ทำงาน ของ ระบบ

. ห้ามทำรีโมทคอนโทรลหล่นลงพื้น

. ห้ามกระแทกรีโมทคอนโทรลเข้ากับวัตถุอื่นอย่าง
รุนแรง

. ห้ามวางรีโมทคอนโทรลไว้นานในที่ที่มีอุณหภูมิ
เกิน 608C (1408F)

ถ้ารีโมทคอนโทรลสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให้
ทำการลบรหัส ID ของรีโมทคอนโทรลชุดน้ันออกจาก
ระบบรถ เพื่อป้องกันการใช้รีโมทคอนโทรปลดล็อกรถโดย
ไม่ได้รับอนุญาต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการลบ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน้า 8-17)

T32A130827-769E5CB4-B87B-458F-A946-17DD933A7E45

SPA2502

แบบ A

SPA2543

แบบ B (ตัวอย่าง)

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-7

ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมท (ถ้า
มีติดตั้ง) ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(128,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

SPA2406

แบบ C

SPA2431

แบบ D

SPA2717

แบบ E

JVP0155X

แบบ F
1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ (1)

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุสามารถส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ทางการแพทย์ได้ ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นการทำงาน
ของหัวใจควรสอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าทาง
การแพทย์ถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ก่อนการใช้
งาน

. กุญแจอัจฉริยะจะส่งคลื่นวิทยุออก เม่ือกดปุ่ม
คล่ืนวิทยุอาจมีผลต่อระบบการนำทางและการ
สื่อสารของเครื่องบิน ห้ามใช้กุญแจอัจฉริยะขณะ
อยู่บนเคร่ืองบิน ให้แน่ใจว่าปุ่มไม่ถูกกดโดยไม่
ได้ตั้งใจเมื่อเก็บกุญแจไว้ขณะอยู่บนเคร่ืองบิน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถสั่งงานประตูได้ทุกบานรวมถึง
ประตูท้ายด้วยฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล หรือด้วยการกด
สวิตช์คำส่ังบนรถยนต์โดยไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาจาก
กระเป๋า สภาพแวดล้อมและ/หรือสภาพในการใช้งานอาจ
จะมีผลกระทบต่อการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ

ให้แน่ใจว่าอ่านข้อต่อไปน้ีก่อนใช้ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข้อควรระวัง:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อ
ใช้รถ

. ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถเม่ือท่านต้องออก
ห่างจากตัวรถ

มีการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุระหว่างกุญแจอัจฉริยะกับรถยนต์
ตลอดเวลา โดยระบบกุญแจอัจฉริยะจะส่งคลื่นวิทยุอ่อน ๆ
ซึ่งสภาพแวดล้อมอาจรบกวนการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะได้ภายใต้สภาวะการทำงานต่อไปนี้

. เมื่อใช้งานใกล้สถานท่ีท่ีมีการส่งคล่ืนวิทยุแรง เช่น
เสาส่งคลื่นโทรทัศน์ สถานีไฟฟ้า และสถานีวิทยุ

. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ
เครื่องรับส่งวิทยุ และวิทยุ CB

. เม่ือกุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือถูกหุ้มด้วยวัสดุท่ีเป็น
โลหะ

. เมื่อมีการใช้รีโมทคอนโทรลแบบคล่ืนวิทยุชนิดใด ๆ
ในบริเวณใกล้เคียง

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

. เมื่อ รถยนต์ จอด ใกล้ กับ มิ เตอร์ เก็บ ค่า จอด รถ

ถ้าเกิดกรณีเหล่าน้ีให้แก้ไขสภาวะการทำงานก่อนใช้งาน
ฟังก์ชันของกุญแจอัจฉริยะ หรือใช้กุญแจธรรมดาแทน

แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ทั้งนี้อายุการใช้
งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามสภาวะการทำงาน
ถ้า แบตเตอรี่ หมด ให้ ทำ การ เปล่ียน แบตเตอรี่ ใหม่

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-19)

Condition: 'Except for China'/
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เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคล่ืนวิทยุอยู่ตลอดเวลา ถ้า
ท้ิงกุญแจไว้ใกล้อุปกรณ์ท่ีส่งคลื่นวิทยุแรง เช่น สัญญาณ
จากโทรทัศน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จะส่งผล
ให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

สำหรับรุ่นที่มีกลไกล็อกพวงมาลัย: เนื่องจากพวงมาลัยจะ
ล็อกด้วยไฟฟ้า จะไม่สามารถปลดล็อกพวงมาลัยเมื่อสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “LOCK” ได้ ถ้าแบตเตอรี่
ของรถยนต์หมด ให้ตรวจสอบให้ดีว่าแบตเตอรี่รถยนต์ยังมี
ประจุไฟเหลืออยู่

รถยนต์หนึ่งคันสามารถใช้งานกับกุญแจอัจฉริยะได้สูงสุด
ถึง 4 ชุด สำหรับข้อมูลเก่ียวกับการซื้อและใช้งานกุญแจ
อัจฉ ริยะ เ พ่ิม เติม กร ุณา ติดต่อ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

ข้อควรระวัง:

. ห้ามมิให้กุญแจอัจฉริยะสัมผัสน้ำหรือน้ำ เค็ม
เนื่องจากกุญแจมีส่วนประกอบทางไฟฟ้า เพราะ
จะส่งผลต่อการทำงานของระบบ

. ห้ามทำกุญแจอัจฉริยะหล่นลงพื้น

. ห้ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุ อ่ืนอย่าง
รุนแรง

. ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจ อัจฉริยะอาจ เสียหายได้ เมื่อ เปียก ถ้า
กุญแจอัจฉริยะเปียก ให้เช็ดให้แห้งสนิททันที

. ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
608C (1408F) เป็นเวลานาน

. ถ้าอุณหภูมิ ภายนอกต่ำกว่า −108C (148F)
แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจไม่ทำงานตาม
ปกติ

. ห้ามใส่กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม่เหล็ก

. ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ใกล้อุปกรณ์ที่สร้าง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ อุปกรณ์เครื่อง
เสียง และ เค ร่ือง คอมพิวเตอร์ ส่วน บ ุคคล

ถ้ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให้ลบ
รหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะน้ันออกจากระบบของรถ เพ่ือ
ป้องกันการใช้กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน้า 8-17)

ท่านสามารถปิดฟังก์ชันของกุญแจอัจฉริยะได้ สำหรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการปิดฟังก์ชันของกุญแจอัจฉริยะ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-9

Condition: 'Except for China'/
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3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ระยะการทำงาน
T32A130827-C3D68A42-BF8A-4612-8787-FED6A717AD9B

SPA2074

ฟังก์ชันต่าง ๆ ของกุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช้งานได้ต่อ
เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในระยะการทำงานที่กำหนดจาก
สวิตช์คำสั่งเท่านั้น ①

เมื่อไฟแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะหมดหรือมีคล่ืนวิทยุที่แรง
ใกล้บริเวณท่ีใช้งาน ระยะการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉ ริยะ จะ แคบ ลง และ อาจ ไม่ ทำงาน ตาม ปกติ

ระยะการทำงานอยู่ภายใน 80 ซม. (31.50 นิ้ว) จากสวิตช์
คำสั่งแต่ละตัว ①

ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้กระจก มือจับประตูหรือกันชนหลัง
มากเกินไป สวิตช์คำสั่งอาจไม่ทำงาน

เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ในระยะการทำงาน บุคคลที่ไม่ได้พก
กุญแจอัจฉริยะติดตัวไว้ก็สามารถกดสวิตช์คำสั่ง และล็อก/
ปลดล็อกประตูได้

การใช้งานระบบกุญแจอัจฉริยะ
T32A130827-2AEA7F37-6052-4E2F-8206-CCB813AFFD9E

SPA2408

ส วิตช์ คำ ส่ัง จะ ไม่ ทำงาน ภาย ใต้ สภาวะ ต่อ ไป นี้ :

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในรถยนต์

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในระยะทำงาน

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเปิดอยู่หรือปิดไม่แน่น

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

. เม่ือสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON”

SPA2407

. ห้ามกดสวิตช์คำ ส่ัง ท่ีมือจับประตู เม่ือถือกุญแจ
อัจฉริยะ ไว้ ในมือ ดัง ท่ี แสดง ในภาพ เม่ือกุญแจ
อัจฉริยะอยู่ใกล้มือจับประตูมากเกินไป ระบบกุญแจ
อัจฉริยะจะตรวจจับว่ากุญแจอัจฉริยะอยู่ภายนอก
รถยนต์ได้ยากขึ้น

. หลังจากล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ที่มือจับประตู ให้
แน่ใจว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้วโดยลองดึงมือจับประตู

. เมื่อ ล็อกประตู โดยใช้ สวิตช์ คำ ส่ังที่ มือ จับประตู
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากุญแจอัจฉริยะอยู่กับตัวท่านก่อน
กดสวิตช์ท่ีมือจับประตูเพื่อป้องกันไม่ให้ลืมกุญแจ
อัจฉริยะไว้ในรถ

. สวิตช์คำส่ังท่ีมือจับประตูจะทำงานเฉพาะเม่ือระบบ
ก ุญแจ อัจฉริยะ ตรวจพบกุญแจ อัจฉริยะ เท่าน้ัน

. ห้ามดึงมือจับประตูก่อนกดสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับ ประตู
จะปลดล็อก แต่จะไม่เปิด ปล่อยมือจับประตูครั้งหน่ึง
ก่อน แล้วดึงอีกครั้งเพื่อเปิดประตู

Condition: 'Except for China'/
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SPA2710

SPA2545

เมื่อพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว สามารถปลดล็อกประตูทุก
บานได้ โดยกดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู (ด้านคนขับ หรือ
ผู้โดยสารหน้า) Ⓐ หรือสวิตช์คำส่ังประตูท้าย Ⓑ ภายใน
ระยะการทำงาน

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู หรือเปิดประตูท้าย ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินจะกะพริบ และเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้น (ถ้ามี
ติดตั้ง) เพ่ือยืนยัน สำหรับรายละเอียด ดูท่ี “การทำงาน
ของ ไฟ กะพ ริบ ฉ ุ ก เ ฉิ น และ แตร ” (ห น้ า 3 - 16 )

ฟังก์ชันการทำงานของไฟเมื่อเข้ารถและออกจาก
รถ (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-641B8C15-6D62-4E79-8CCA-B3D0181F028C

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูรวมถึงประตูท้าย ไฟหรี่ ไฟ
ท้าย และไฟส่องป้ายทะเบียนจะสว่างขึ้นชั่วระยะเวลาหนึ่ง
สามารถปิดใช้งานไฟเมื่อเข้ารถและไฟเมื่อออกจากรถได้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการทำงานไฟเมื่อเข้ารถ
และไฟเม่ือออกจากรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

การล็อกประต
Tู32A130827-785FF396-2160-40C4-993B-FF0C18489C71

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF”

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

3. ปิดประตูทุกบาน

4. กดสวิตช์ คำ ส่ัง ท่ีมือจับประตู Ⓐ (ฝ่ังคน ขับหรือ
ผู้โดยสารด้านหน้า) หรือสวิตช์คำส่ังประตูท้าย Ⓑ

5. ทุกประตูและประตูท้ายจะล็อก ไฟแสดงการล็อกประตู
(ติดต้ังอยู่บนแผงหน้าปัด) จะสว่างขึ้น 1 นาที

(ถ้ามีติดตั้ง)

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้ว

ป้องกันการล็อกประตู (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป้องกันการล็อก เพื่อป้องกัน
การล็อกประตู เมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถโดยไม่ตั้งใจ

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว้ในรถยนต์ และล็อกประตู
โดยใช้ปุ่มล็อกด้านในด้านคนขับ หลังจากออกจาก
รถยนต์ ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ และจะ
มีเสียงเตือนดังขึ้นหลังจากประตูปิด

. เมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะเอาไว้ในรถยนต์ ขณะท่ีประตู
ด้านคนขับเปิด และล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ล็อกประตู
ไฟฟ้าหลังจากออกจากรถยนต์ จะมีเสียงเตือนภายใน
ดังขึ้นหลังจากกดใช้งานสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า หรือ

ปุ่มล็อกด้านคนขับด้านใน

ข้อควรระวัง:

การ ป้องกันการล็อกจะไม่ ทำงานภายใต้ สภาวะ
ต่อไปนี้:

. เมื่อ วาง ก ุญแจ อัจฉริยะ ไว้ บน แผง หน้า ปัด

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในกล่องเก็บของ

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในช่องเก็บของที่
ประตู

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้บน หรือ ใต้ส่วนที่เก็บ
ยางอะไหล่

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะวางไว้ข้างในหรือใกล้วัตถุ
ที่เป็นโลหะ

การป้องกันการล็อกอาจทำงานเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่
ภายนอก รถ ใน ระยะ ใกล้ กับ ตัว รถ มาก เกิน ไป

การปลดล็อกประตู
T32A130827-9F0ECDCC-98CC-482A-89BC-2574C2B9A065

การเปลี่ยนโหมดปลดล็อกประตู (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

การเปล่ียนโหมดปลดล็อกประตูจากโหมดหนึ่งไปยังอีก
โหมด โปรดดูที่ “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-17)

โหมดเลือกปลดล็อกประตู (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

2. กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู Ⓐ หรือกดสวิตช์คำสั่งที่
ประตูท้าย Ⓑ

3. สวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูด้านคนขับหรือท่ีประตูท้าย:

ประตูบานนั้น ๆ จะปลดล็อก

สวิตช์คำส่ังท่ี มือจับประตู ด้านผู้ โดยสารด้านหน้า:

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-11

Condition: 'Except for China'/
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3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ประตูทุกบาน (รวมถึงประตูท้าย) จะปลดล็อก (โหมด
เลือกปลดล็อกประตูไม่สามารถใช้งานได้)

4. กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูอีกครั้งหนึ่งภายใน 1 นาที

5. ประตูทุกบานจะปลดล็อก

6. ดึงที่มือจับประตูเพื่อเปิดประตู

โหมดปลดล็อกประตูทุกบาน :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

2. กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู Ⓐ หรือกดสวิตช์คำสั่งที่
ประตูท้าย Ⓑ

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

ถ้าดึงมือจับประตูในขณะที่ปลดล็อกประตู ประตูอาจจะไม่
ปลด ล็อก ให้ ปล่อยมือ จับประตู กลับ เข้าที่ ประต ู จะ
ปลดล็อกได้ ถ้าประตูไม่ปลดล็อกหลังจากปล่อยมือจับ
ประตู ให้กดสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับประตูเพ่ือปลดล็อกประตู

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะทำ
อย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปนี้ภายใน 1 นาที หลังจากกด
สวิตช์คำสั่ง เมื่อประตูล็อกอยู่

. เปิดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

ถ้ามีการกดปุ่ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะใน
ระหว่างช่วง เวลา ท่ีกำหนด ประตูทุกบานจะล็อกโดย
อัตโนมัติหลังช่วงเวลาที่กำหนดต่อมา

การเปิดประตูท้ายไฟฟ้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-6F6E112C-A657-42AE-A90A-4232E4A066AD

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

2. กดสวิตช์เปิดประตูท้ายไฟฟ้า Ⓒ
3. ประตูท้ายจะปลดล็อกและเปิดอัตโนมัติ

ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ 4 คร้ัง (ถ้ามีติดต้ัง) และจะมี
เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น

สำหรับการปิดประตู ท้าย ให้กดปุ่มประตู ท้ายไฟฟ้าบน
กุญแจอัจฉริยะ สวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้าบนแผงหน้าปัด หรือ
ส่วนล่างของประตูท้าย (โปรดดูที่ “ประตูท้าย” (หน้า 3-
21))

สัญญาณการเตือน
T32A130827-300A2641-0F13-46BD-B700-FFCF5A9F7997

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานท่ีได้รับการออกแบบมา
เพ่ือลดการทำงานที่ไม่ถูกต้องและช่วยป้องกันรถจากการ
ถูกโจรกรรม เสียงเตือนจะดังขึ้น และหน้าจอแสดงการ
เตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ เมื่อตรวจ
พบการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง:

เม่ือ เสียงเตือนดัง ข้ึนหรือหน้าจอแสดงการเตือน
ปรากฏขึ้น ให้แน่ใจว่าตรวจสอบทั้งรถยนต์และกุญแจ
อัจฉริยะ

Condition: 'Except for China'/
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วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
T32A130827-D271D359-A932-46DB-8333-9B39CD617627

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อดับ
เครื่องยนต์

การเตือน Shift to Park ปรากฏขึ้นใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ และเสียงเตือน
ภายในดังขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ
เวลาสองถึงสามวินาที (รุ่นเกียร์อัตโนมัติ
แบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT))

คันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด)

เมื่อเปิดประตูด้านคนขับเพื่อออกจากรถยนต์ เสียงเตือนภายในดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
“OFF”

ปิดประตูให้สนิท

เมื่อปิดประตูหลังออกจากรถยนต์

Key System Fault ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ เสียงเตือนภายนอกดัง
ขึ้น 3 ครั้ง และเสียงเตือนภายในดังขึ้นเป็น
เวลาประมาณสองถึงสามวินาที

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”
ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“OFF”

การเตือน Shift to Park จะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ และเสียงเตือน
ภายนอกจะดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รุ่นเกียร์
อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT))

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“OFF” และคันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง “P”
(จอด)

เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) และ
ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
“OFF”

เมื่อกดสวิตช์คำสั่ง หรือปุ่ม “LOCK”
บนกุญแจอัจฉริยะเพื่อล็อกประตู

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณสองถึง
สามวินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อปิดประตูโดยที่ปุ่มล็อกด้านในอยู่ที่
“LOCK”

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณสองถึง
สามวินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์หรือส่วนเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อกดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณสองถึง
สามวินาที

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์หรือส่วนเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

ประตูปิดไม่สนิท ปิดประตูให้สนิท

กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูก่อนปิดประตู
กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูหลังจากปิด
ประตู

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-13

Condition: 'Except for China'/
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3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อสตาร์ท
เครื่องยนต์

การเตือน Key battery low ปรากฏขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

แบตเตอรี่เหลือน้อย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน้า 8-17))

การเตือน No Key Detected ปรากฏบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ และเสียงเตือน
ภายในดังขึ้นเป็นเวลาสองถึงสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในรถยนต์ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
การเตือน Key System Fault ปรากฏขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

เตือนว่าเกิดการทำงานผิดปกติกับระบบล็อก
พวงมาลัยไฟฟ้าหรือระบบกุญแจอัจฉริยะ

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

Condition: 'Except for China'/
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การใช้งานฟังก์ชันกุญแจรีโมท
GUID-27E5A408-0CF3-4029-BFC2-03A4C5496881

SPA2349

แบบ A

WAD0043X

แบบ B (ตัวอย่าง)

WAD0041X

แบบ C

WAD0042X

แบบ D

SPA2718

แบบ E

Ⓐ ปุ่ม LOCK
Ⓑ ปุ่ม UNLOCK
Ⓒ ปุ่มประตูท้ายไฟฟ้า (ถ้ามีติดตั้ง)
Ⓓ ปุ่ม PANIC (ถ้ามีติดตั้ง)
Ⓔ ไฟแสดงการใช้งานปุ่มบนกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามี

ติดตั้ง)

ระยะการใช้งาน
GUID-B36C97E8-08E8-47EA-82F0-17A07F11790A

ไม่สามารถล็อก/ปลดล็อกทุกประตู รวมถึงประตูท้ายด้วย
ระบบ ก ุญแจ รี โมท ได้ ร ะยะ ทำงาน จะ ขึ้ น อย ู่ กั บ
สภาพแวดล้อมโดยรอบของตัวรถ เพ่ือให้แน่ใจว่าใช้งาน
ปุ่มล็อกและปลดล็อกได้ ควรอยู่ห่างจากประตูรถยนต์
ประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต)

รีโมทคอนโทรลจะไม่ทำงานภายใต้ สภาวะ ต่อไปนี้:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในระยะทำงาน

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน้า 8-17)

การล็อกประตู
GUID-59C48714-7092-416E-964F-87ABE0DE37CD

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” และ
พกกุญแจอัจฉริยะติดตัว

2. ปิดประตูทั้งหมด (รวมทั้งประตูท้าย)

3. กดปุ่ม “LOCK” Ⓐ บนกุญแจอัจฉริยะ

4. ประตูทุกบานจะล็อก ไฟแสดงการล็อกประตู
(ติดต้ังอยู่บนแผงหน้าปัด) จะสว่างขึ้น 1 นาที (ถ้ามี
ติดตั้ง)

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้ว

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-15

Condition: 'Except for China'/
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3-16 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ข้อควรระวัง:

หลังจากล็อกประตูโดยใช้กุญแจอัจฉริยะ ให้แน่ใจว่า
ประต ู ได้ ล็อก แน่น แล้ว โดย ลองดึง มือ จับ ประต ู

การปลดล็อกประต
GูUID-02C4F53F-111C-4240-90DA-B021C8390A59

การเปลี่ยนโหมดการปลดล็อกประตูจากโหมดหนึ่งไปยัง
อีกโหมด โปรดดูคำแนะนำในหมวด น้ี หรือ “หน้าจอ
แสดง ข้อม ูล รถยนต์ ” (หน้า 2-17) (ถ้ า มี ติด ต้ั ง )

โหมดปลดล็อกประตูทุกบาน:

1. กดปุ่ม “UNLOCK” Ⓑ บนกุญแจอัจฉริยะ

2. ประต ู ท ุก บาน (รวม ถึง ประต ู ท้าย) จะปลด ล็อก

โหมดเลือกปลดล็อกประตู (ถ้ามีติดตั้ง):

1. กดปุ่ม “UNLOCK” Ⓑ บนกุญแจอัจฉริยะ

2. ประตูคนขับจะปลดล็อก

3. กด ปุ่ม“UNLOCK” Ⓑ บนกุญแจอัจฉริยะ อีกครั้ง

4. ประต ู ท ุก บาน (รวม ถึง ประต ู ท้าย) จะปลด ล็อก

การเปลี่ยนโหมดปลดล็อกประตู (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

การเปลี่ยนโหมดการปลดล็อกประตูจากโหมดหนึ่งไปยัง
อีกโหมด ให้กดปุ่ม “LOCK” และ “UNLOCK”
บน ก ุญแจ อั จฉ ริ ย ะ พ ร้ อม กั น นาน กว่ า 5 วิ น า ที

การล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะทำ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปน้ี ภายใน 30 วินาที หรือ 1 นาที
หลังจากกดปุ่ม “UNLOCK” Ⓑ บนกุญแจอัจฉริยะในขณะที่
ประตู ล็อกอยู่ ถ้าระหว่าง 30 วินาที หรือ 1 นาที น้ี ปุ่ม
“UNLOCK” Ⓑ บนกุญแจอัจฉริยะถูกกด ประตูทุกบานจะ
กลับมาล็อกโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที หรือ 1 นาที
ต่อมา

. เปิดประตูใดก็ได้หรือประตูท้าย

. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

การเปิดหรือปิดประตูท้าย (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-7A97DFB7-E05B-4600-BFF6-A75E59407982

การเปิด :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. กดปุ่มประตูท้ายไฟฟ้า Ⓒ นานกว่า 1 วินาที

2. ประตูท้ายจะเปิดอัตโนมัติ

ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ 4 คร้ัง (ถ้ามีติดตั้ง) และเสียง
เตือนภายนอกจะดังขึ้น

การปิด :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. กดปุ่มประตูท้ายไฟฟ้า Ⓒ
2. ประตูท้ายจะปิดอัตโนมัติ

ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ 4 คร้ัง (ถ้ามีติดตั้ง) และเสียง
เตือนภายนอกจะดังขึ้น

ถ้ากดปุ่ม Ⓒ ขณะที่กำลังเปิดหรือปิดประตูท้าย
ประต ู ท้ าย จะ เ ปิด หรือ ปิด สวน ทาง กับ คำ ส่ั ง เดิม

การใช้สัญญาณเตือนภัย (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-4937A23C-012A-422A-BE61-A0FEA679E405

หากท่านอยู่ใกล้รถและรู้สึกไม่ปลอดภัย อาจเปิดสัญญาณ
เตือน ภัย เพื่ อ ขอ ความ ช่วย เหลือ ได้ ดั ง ต่อ ไป นี้ :

1. กดปุ่ม “PANIC” Ⓓ บนกุญแจอัจฉริยะ นาน
กว่า 1 วินาที

2. สัญญาณเตือนภัยและไฟหน้า (ถ้ามีติดตั้ง) จะดังและ
สว่างขึ้นเป็นเวลา 25 วินาที

3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:
. เวลาผ่านไป 25 วินาที หรือ
. เมื่อกดปุ่มใด ๆ บนกุญแจอัจฉริยะ (หมายเหตุ:
ค ว ร ก ด ปุ่ ม PAN I C น า น เ กิ น 1 วิ น า ที )

ไฟแสดงการใช้งานปุ่มบนกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-7D1F293E-138D-4B0B-A681-5B6909261586

WAD0031X

ไฟ Ⓕ จะกะพริบต่อเมื่อกดปุ่มใด ๆ บนกุญแจอัจฉริยะ
เท่าน้ัน ไฟท่ีสว่างข้ึนแสดงถึงการส่งสัญญาณของกุญแจ
อัจฉริยะเท่านั้น อาจใช้วิธีการสังเกตและ/หรือฟังเสียงเพื่อ
ยืนยันว่ารถยนต์มีการทำงานตามที่ต้องการ ถ้าไฟ Ⓕ ไม่
กะพริบ แบตเตอรี่อาจอ่อนเกินจนไม่สามารถสื่อสารกับ
รถยนต์ได้ ถ้าเกิดอาการดังกล่าว อาจต้องทำการเปลี่ยน
แบตเตอรี่

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“การเปลี่ยนแบตเตอรี่” (หน้า 8-19)

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร
GUID-D81C103B-F49C-4165-9966-43D3288AC0B0

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือประตูท้ายด้วยสวิตช์คำสั่ง
หรือฟังก์ชันเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมท ไฟกะพริบฉุกเฉิน
จะกะพริบ และเสียงแตรหรือเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้น
เพื่อยืนยัน

คำอธิบายต่อไปนี้แสดงการทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
และเสียงเตือนภายนอก เมื่อทำการล็อกหรือปลดล็อก
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ประตู หรือประตูท้าย

โหมดไฟกะพริบฉุกเฉิน (สำหรับแอฟริกาใต้และยุโรป)
GUID-36282E96-FFD1-4266-BD28-6B6CCCE40A4B

การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ใช้สวิตช์คำสั่ง
ที่มือจับประตูหรือที่ประตูท้าย) ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง

ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมท
(ใช้งาน หรือ ปุ่ม ) ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง

โหมดไฟกะพริบฉุกเฉิน
GUID-65718739-3E9A-41CF-BB5C-1F201A5A22CE

การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ใช้สวิตช์คำสั่ง
ที่มือจับประตูหรือที่ประตูท้าย) ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง ไฟฉุกเฉิน - ไม่มี

ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมท
(ใช้งาน หรือ ปุ่ม ) ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง ไฟฉุกเฉิน - ไม่มี

โหมดไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร
GUID-EE137A74-2D68-416C-BCCB-700B45E14695

การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ใช้สวิตช์คำสั่ง
ที่มือจับประตูหรือที่ประตูท้าย)

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง

ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมท
(ใช้งาน หรือ ปุ่ม )

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
แตร - หนึ่งครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
แตร - ไม่มี

ขั้นตอนการเปลี่ยนโหมดการทำงาน (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-849C8DE2-DBF7-4AA6-90D4-DCA29B9DDF46

สำหรับการเปลี่ยนการทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและ
แตร (เสียงเตือน) ให้กดปุ่ม LOCK และ UNLOCK

บนกุญแจอัจฉริยะพร้อมกันเป็นเวลามากกว่า 2.5
วินาที

. เมื่อต้ังเป็นโหมดไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟกะพริบฉุกเฉิน
จะกะพริบ 3 ครั้ง

. เมื่อตั้งเป็นโหมดไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินจะกะพริบ 1 ครั้งและเสียงแตรจะดังขึ้น 1 ครั้ง

JI0469

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-17
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3-18 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

GUID-17FA495C-3D75-4AC6-BDA1-CF035C5BC711

รถยนต์จะมี ระบบ รักษาความปลอดภัยระบบหนึ่งหรือ
ทั้งหมด ดังต่อไปนี้:

. การเตือนกันขโมย

. ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)*

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงสภาพความปลอดภัยของ
รถยนต์

(* ระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์)

ระบบเตือนกันขโมย (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-76C0FFDE-576D-4F0F-954F-F551549C6BCD

ระบบเตือนกันขโมยจะมีสัญญาณเตือนเป็นเสียงและมอง
เห็น ถ้าส่วนใดของรถยนต์ถูกรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-4DCD2AF1-FA12-44F6-BC69-8E0833CCECA6

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมย ติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัดจะทำงาน
เมื่อไหร่ก็ตามท่ีสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“LOCK” หรือ “OFF” ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

สำหรับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค
GUID-6074FDDD-A03E-4D79-AE83-4F6D45B64020

วิธีการใช้งานระบบ :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. ปิด หน้า ต่าง ท้ังหมด และ ซัน ร ูฟ ( ถ้า มี ติด ต้ัง)

2. ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF”

3. นำรีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะติดตัวออกจาก
รถไปด้วย

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าและประตูท้าย
ปิด ปิดและล็อกประตู ด้วยรีโมทคอนโทรล กุญแจ
อัจฉริยะ หรือสวิตช์คำสั่ง

ถ้าประตูหรือฝากระโปรงเปิดออกเสียงเตือนจะดังขึ้น
และเสียงเตือนจะหยุดเมื่อมีการปิดประตู

5. ยืนยันว่ามีไฟแสดงระบบกันขโมยสว่างข้ึน ไฟแสดง
ระบบรักษาความปลอดภัยจะกะพริบเร็ว ๆ ประมาณ
20 วินาทีและจากนั้นจะกะพริบช้าลง ขณะนี้ ระบบ
ทำงานแล้ว ระหว่างช่วงเวลา 20 วินาทีนี้ ถ้าปลดล็อก
ประตูด้วยรีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช์
คำ ส่ัง หรือสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
“ON” ระบบจะไม่เริ่มทำงาน

แม้ว่าจะมีคนขับและ/หรือผู้โดยสารอยู่ในรถยนต์
ระบบจะทำงานด้วยการล็อกประตูทั้งหมดและสวิตช์
สตาร์ท เครื่องยนต์ อย ู่ ที่ OFF ให้ สวิตช์ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” เพ่ือปิดการทำงาน
ของระบบ
ถ้าระบบทำงานบกพร่อง เสียงป๊ีบสั้น ๆ จะดังข้ึน 5
ครั้งเมื่อระบบทำงาน นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบ
ที่ศูนย์บริการนิสสันทันที

การทำงานของระบบกันขโมย :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ระบบการเตือนจะให้เสียงดังต่อไปนี้:

. ไฟกะพริบฉุกเฉินกะพริบ และเสียงเตือนจะดังเป็น
จังหวะนานประมาณ 30 วินาที (เสียงเตือนจะดังซ้ำกัน
8 ครั้ง)

. การเตือนอัตโนมัติจะหยุดลงหลังจากเวลาผ่านไป
ประมาณ 30 วินาที อย่างไรก็ตาม สัญญาณเตือนจะ
ทำงานอีก ครั้ง ถ้า รถยนต์ ถ ูก รบกวนอีก คร้ัง หนึ่ง

สัญญาณเตือนจะทำงานเมื่อ:

. การ ใช้ ง าน ประต ู ห รื อ ปร ะต ู ท้ าย โดย ไม่ ใช้
รีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช์คำ ส่ัง

. เปิดฝากระโปรงหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)

. ระบบตรวจจับปริมาตร (เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค) จะถูก
กระตุ้น (เมื่อเปิดใช้งาน)

. ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

วิธีการหยุดสัญญาณเตือน :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

. การเตือนจะหยุดลงเมื่อปลดล็อกประตูด้วยสวิตช์คำสั่ง
(ถ้ามีติด ต้ัง) หรือปุ่ม “UNLOCK” บนกุญแจ
อัจฉริยะ

. ถ้าสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์หยุดอยู่ที่ตำแหน่ง “ON”
เสียงเตือนจะยังคงดังต่อไป

ระบบกันขโมย
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สวิตช์ยกเลิกเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVP0311X

เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค Ⓐ (ตรวจจับปริมาตร) ติดตั้งอยู่บน
หลังคา ทำหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายใน
ห้องโดยสาร เม่ือตั้งค่าตำแหน่งของระบบกันขโมยเป็นใช้
งาน จะเป็นการเปลี่ยนไปใช้เซ็นเซอร์อัลตร้าโชนิคโดย
อัตโนมัติ

สามารถแยกเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคออกได้ (ยกตัวอย่าง
เช่น เมื่อท้ิงสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในรถ หรือขนส่งรถทางเรือ
เฟอร์รี)

การแยกเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคออก

1. ปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน

2. ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF”

3. กดสวิตช์ยกเลิก Ⓑ บนเพดาน ไฟแสดงระบบกัน
ขโมยจะกะพริบถี่ ๆ

4. ปิดประตู ฝากระโปรงหน้า รวมถึงประตูท้าย ล็อกด้วย
รีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช์คำส่ัง ไฟ
แสดงระบบกันขโมยจะเร่ิมกะพริบเร็ว ข้ึนและเสียง
เตือนจะดังขึ้นครั้งหนึ่ง

เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคจะถูกแยกออกจากระบบกันขโมย
ฟังก์ชันอ่ืน ๆ ท้ังหมดของระบบจะยังคงทำงานจนกว่าจะ

หยุดใช้งานไฟแสดงระบบกันขโมย

รุ่นที่ไม่มีเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค
GUID-F6883F2C-18CE-4385-9BAC-D9C25E45F1E2

วิธีการใช้งานระบบ :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. ปิด หน้า ต่าง ท้ังหมด และ ซัน ร ูฟ ( ถ้า มี ติด ต้ัง)

สามารถใช้งานระบบได้ ถึงแม้จะเปิดหน้าต่างอยู่
2. ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF”

3. นำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถยนต์

4. ปิดประตูทุกบาน ฝากระโปรงหน้า รวมถึงประตูท้าย
ล็อกประตูทุกบาน โดยสามารถล็อกประตูด้วยกุญแจ
อัจฉริยะ สวิตช์คำส่ังที่มือจับประตู สวิตช์ล็อกประตู
ไฟฟ้า หรือกุญแจธรรมดา

5. ตรวจสอบว่ามีไฟแสดงรักษาความปลอดภัยสว่างขึ้น
ไฟแสดงระบบกันขโมยสว่างอยู่ประมาณ 30 วินาที
ระบบกันขโมยพร้อมใช้งาน หลังจากประมาณ 30
วินาที ระบบ กันขโมยจะ เปล่ียน เป็น ใช้ งาน โดย
อัตโนมัติ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบประมาณ 1
ครั้งต่อทุก ๆ 3 วินาที ถ้าในระหว่างเวลา 30 วินาทีนี้
ประตูถูกปลดล็อกหรือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON” ระบบ จะ ไม่ เ ตือน

ถึงผู้ ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารจะอยู่ในรถ ระบบจะ
ทำงานเม่ือประตูทุกบาน ฝากระโปรงหน้า และประตู
ท้ายล็อก และสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
“LOCK” แต่ เ ม่ือ สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ อย ู่ ที่
ตำแหน่ง “ON” ระบบจะปลดล็อก

การทำงานของระบบกันขโมย :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ระบบกันขโมยจะให้เสียงดังต่อไปนี้:

. ไฟฉุกเฉินหรือไฟหน้ากะพริบและแตรดังเป็นจังหวะ

. การเตือนอัตโนมัติจะหยุดลงหลังจากเวลาผ่านไป
ประมาณ 30 หรือ 50 วินาที อย่างไรก็ตาม สัญญาณ
เ ตื อ น จ ะ ท ำ ง า น อี ก ถ้ า ร ถ ย น ต์ ถ ู ก ร บ ก ว น

สัญญาณเตือนจะทำงานเมื่อ:

. ปลดล็อกประตูหรือเปิดประตูท้ายโดยไม่ใช้ปุ่มบน
กุญแจอัจฉริยะ ด้วยสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับประตู หรือ
กุญแจธรรมดา (ถึงประตูจะเปิดด้วยการปลดล็อกปุ่ม
ล็ อ ก ด้ า น ใ น ป ร ะ ต ู เ สี ย ง เ ตื อ น จ ะ ท ำ ง า น )

. เปิดฝากระโปรงหน้า

วิธีการหยุดสัญญาณเตือน :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

. สัญญาณเตือนจะหยุดเฉพาะเมื่อปลดล็อกประตูด้วย
การกดปุ่ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ

. แม้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” เสียง
เตือนจะยังคงดังต่อไป

ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)
GUID-5E437D07-076E-4181-8CCF-57AFFB80C485

ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) จะขัดขวางการ
สตาร์ทเคร่ืองยนต์ หากไม่ใช้กุญแจ NATS ท่ีลงทะเบียน
แล้ว

ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด แม้ว่าจะใช้กุญแจ NATS ที่ลง
ทะเบียนแล้ว อาจ เกิดการ รบกวนที่ มี สาเหตุ มาจาก:

. กุญแจ NATS อีกชุดหนี่ง

. เครื่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

. เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ

. อุปกรณ์ชนิดอื่นที่ส่งสัญญาณคล้ายกัน

ให้สตาร์ทเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. นำ ส่ิง ท่ีอาจรบกวนการทำงานให้ห่างจากกุญแจ
NATS

2. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” เป็น
เวลาประมาณ 5 วินาที

3. เปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ให้อยู่ ในตำแหน่ง
“OFF” หรือ “LOCK” แล้วรอเป็นเวลาประมาณ 10
วินาที

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-19

Condition: 'Except for China'/
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3-20 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

4. ปฏิบัติขั้นที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

5. สตาร์ทเครื่องยนต์

6. ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำจนกว่าจะไม่มีการรบกวนที่อาจ
เป็นไปได้อีก

ถ้าขั้นตอนน้ีทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดได้ นิสสันแนะนำ
ให้วางกุญแจ NATS ท่ีลงทะเบียนแล้ว แยกจากอุปกรณ์
อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-36B6B0EC-D25F-4E7B-ACC5-81BEC5447E82

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยอยู่ท่ีแผงหน้าปัด ซึ่งแสดงสถานะ
ของ NATS

ไฟจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
“LOCK” “OFF” หรือ “ACC” ไฟแสดงระบบกันขโมยบ่งชี้
ว่าระบบกันขโมยในรถกำลังทำงานอยู่

ถ้า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟนี้จะสว่างค้างอยู่ ขณะท่ี
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

ถ้าไฟแสดงระบบกันขโมยสว่างค้างไว้ และ/หรือ
เคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติด กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันเพ่ือตรวจสอบและซ่อม NATS โดยเร็วที่สุด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำกุญแจ NATS ทุกชุดที่มีไป
ยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อรับบริการ

T32A130827-F9D40B17-857A-4649-A8FE-FBF4C5F2F6AB

คำเตือน:

. ฝากระโปรงหน้าต้องปิดสนิทและล็อกแน่นก่อน
ขับรถ ไม่เช่นน้ัน ฝากระโปรงหน้าอาจจะเปิดตี
ขึ้นมาและทำให้เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามเปิดฝากระโปรงหน้า ถ้ามีไอหรือควันออกมา
จากห้อง เคร่ืองยนต์ เพื่อหลีก เลี่ยงการได้ รับ
บาดเจ็บ

ฝากระโปรงหน้า

Condition: 'Except for China'/
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การเปิดฝากระโปรงหน้า
T32A130827-335B9F36-A2B6-4F60-8C88-243636A15C7A

JVP0480X

1. ดึงที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน้า ① ที่อยู่ใต้แผงหน้าปัด
จนกระทั่งฝากระโปรงหน้าจะเด้งขึ้น

2. จับก้านดึง ② ที่อยู่ระหว่างฝากระโปรงหน้าและกระจัง
หน้า และ ดัน ก้าน ดึง ไป ด้าน ข้าง ด้วย ปลาย นิ้ ว

3. ยกฝากระโปรงหน้าขึ้น

4. นำก้านค้ำฝากระโปรงหน้าออกมาและสอดเข้าไปใน
ช่อง ③

จับ ช้ินส่วนที่ เคลือบ Ⓐ เม่ือถอด หรือตั้ง ก้านค้ำ
ฝากระโปรงหน้าใหม่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับ
ช้ินส่วน เหล็ก เนื่องจากอาจจะ ร้อนหลังจาก ดับ
เครื่องยนต์

การปิดฝากระโปรงหน้า
T32A130827-25073346-5A1D-4F8E-8B28-82B4A41B9CC7

1. ระหว่างที่ค้ำฝากระโปรงเอาไว้ ให้เลื่อนก้านค้ำ
ฝากระโปรงหน้ากลับไปสู่ตำแหน่งเดิม

2. ค่อย ๆ ลดฝากระโปรงหน้าลงช้า ๆ ให้อยู่ที่ประมาณ
20 ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 นิ้ว) เหนือท่ีล็อกฝากระ
โปรง จากนั้นปล่อยลง

3. ให้แน่ใจว่าล็อกสนิทแล้ว

T32A130827-405C1781-AE61-4D43-A40E-A626866CFB76

คำเตือน:

. ให้แน่ใจอยู่เสมอว่าประตูท้ายปิดสนิทเพื่อป้องกัน
ไม่ ใ ห้ ประต ู เปิด ออก มาระ หว่าง การ ขับ ข่ี

. ห้ามขับรถในขณะที่ประตูท้ายยังเปิดอยู่ เพราะ
อาจทำให้ก๊าซไอเสียที่มีอันตรายไหลเข้าไปใน
รถยนต์ได้ โปรดดูที่ “ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ท
เคร่ืองยนต์และขับขี่” (หน้า 5-3) สำหรับก๊าซ
ไอเสีย

. อย่าทิ้งเด็กเอาไว้ในรถ เนื่องจากเด็กอาจเปิดใช้
งานสวิตช์หรือระบบควบคุมต่าง ๆ อย่างรู้เท่าไม่
ถึงการณ์ เด็กอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

. ให้แน่ใจอยู่ เสมอว่ามือและเท้าไม่อยู่ตรงโครง
ประตู เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขณะปิด
ประตูท้าย

การใช้งานประตูท้ายแบบปรับด้วยตนเอง
GUID-3A3560E3-6F46-4D3E-8487-69C8562C7AD6

JVP0481X

เพื่อเปิดประตูท้าย ให้ปลดล็อกและกดสวิตช์เปิดประตูท้าย
Ⓐ ดึงประตูท้ายขึ้นเพื่อเปิด

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-21

ประตูท้าย

Condition: 'Except for China'/
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3-22 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

สามารถปลดล็อกประตูท้ายได้โดย:

. การกดปุ่ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ

. การ กด สวิตช์ คำ ส่ัง ท่ี ประต ู ท้าย (ถ้า มี ติด ต้ัง)

. การ กดสวิตช์ คำ ส่ังที่ มือ จับ ประต ู (ถ้า มี ติด ต้ัง)

. การกดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยังตำแหน่งปลดล็อก

เพื่อปิดประตูท้าย ให้ดึงลงจนกระทั่งล็อกเข้าที่

การใช้งานประตูท้ายไฟฟ้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-436541C3-01DD-453A-AEA7-12BEFABBEB19

เพื่อใช้งานประตูท้ายไฟฟ้า ให้เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง
“P” (จอด)

ประตูท้ายไฟฟ้าจะไม่ทำงาน ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าแบตเตอรี่
ต่ำ

สวิตช์หลักประตูท้ายไฟฟ้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-AC513CA6-D93A-4569-9CFB-6F34C01F9118

JVP0483X

① เปิด/ปิดด้วยไฟฟ้า (การใช้งานสวิตช์)
② การทำงานแบบปรับด้วยตนเอง

การทำงานของประตูท้ายไฟฟ้าสามารถเปิดหรือปิดโดย
สวิตช์หลักประตูท้ายไฟฟ้าที่แผงหน้าปัด

เมื่อกดสวิตช์หลักประตูไฟฟ้าไปที่ตำแหน่ง “OFF” ② การ
ใช้งานด้วยไฟฟ้าจะสามารถทำได้โดยใช้ปุ่มประตูท้าย

ไฟฟ้าบนกุญแจอัจฉริยะ

หมายเหตุ:
. สำหรับ ร ุ่ น ที่ มี ประต ู ท้ าย ทำงาน ตาม การ

เคล่ือนไหว: เมื่อทำการล้างรถยนต์ เคลือบเงา
หรือการบำรุงรักษาทั่วไป การคลุมหรือเปลี่ยนผ้า
คลุมรถ หรือการสาดน้ำไปยังบริเวณโดยรอบ
ของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเตะเท้า ให้สวิตช์หลัก
ประต ู ท้าย ไฟฟ้า อย ู่ ที่ ตำแหน่ง “OFF” ②

. ถ้าทำการเปิดหรือปิดด้วยไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง
โหมดความปลอดภัยจะทำงาน และการทำงาน
ดังกล่าวจะไม่สามารถปฏิบัติได้เป็นระยะเวลา
หนึ่ง ในกรณีน้ี ให้รอสักครู่จากนั้นให้ปฏิบัติการ
ทำงาน

การเปิดด้วยไฟฟ้า (โดยใช้สวิตช์)
GUID-FEEA27BB-7EA9-4260-927A-54954CB04325

JVP0484X

สวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า — แผงหน้าปัด

JVP0485X

สวิตช์เปิดประตูท้าย

SPA2562

ปุ่มประตูท้ายไฟฟ้า - กุญแจ (ตัวอย่าง)

JVP0285X

สวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า — ประตูท้าย
เมื่อประตูท้ายปิดสนิท ประตูท้ายจะเปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ
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ด้วย:

. การกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า Ⓐ บนแผงหน้าปัดมาก
กว่า 1 วินาที

. การกดสวิตช์เปิดประตูท้าย Ⓑ

. การกดปุ่มประตูท้ายไฟฟ้า Ⓒ บนกุญแจมากกว่า 1
วินาที

ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ 4 คร้ัง (ถ้ามีติดตั้ง) และเสียง
เตือนภายนอกจะดังขึ้น

หมายเหตุ:

ประตูท้ายสามารถเปิดได้โดยสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า
Ⓐ หรือปุ่มประตูท้ายไฟฟ้า Ⓒ ถึงแม้ว่าประตู
ท้ายจะล็อกอยู่ ประตูท้ายสามารถปลดล็อกและเปิด
โดยแยกกับประตูบานอ่ืนได้ แม้ว่าประตูบานอ่ืนจะ
ล็อกอยู่ก็ตาม

การปิดด้วยไฟฟ้า (โดยใช้สวิตช์)
GUID-CCB3E1AA-F7FC-4580-824E-AE894FFC0FC5

เมื่อประตูท้ายเปิดจนสุด ประตูท้ายจะปิดสนิทโดยอัตโนมัติ
ด้วย:

. การกดสวิตช์ประตู ท้ายไฟฟ้า Ⓐ บนแผงหน้าปัด

. การกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า Ⓓ ที่ส่วนล่างของประตู
ท้าย

. การกดปุ่มประตูท้ายไฟฟ้า Ⓒ บนกุญแจมากกว่า 1
วินาที

ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ 4 คร้ัง (ถ้ามีติดตั้ง) และเสียง
เตื อน ภายนอก จะ ดั ง ข้ึ น เมื่ อ ป ร ะต ู ท้ าย เ ร่ิ ม ปิด

ฟังก์ชันการหยุดและทำงานเลื่อนกลับ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-0CBD26D7-88A0-42F2-A6D4-08F50C83B7C2

ประตูท้ายไฟฟ้าจะหยุดอัตโนมัติทันที ถ้าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ต่อไปนี้ ขณะเปิดหรือปิดด้วยไฟฟ้า

. การกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า Ⓐ

. การกดสวิตช์เปิดประตูท้าย Ⓑ

. การกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า Ⓓ ที่ส่วนล่างของประตู
ท้าย

. ก า ร กด ปุ่ ม ป ร ะต ู ท้ า ย ไฟฟ้ า Ⓒ บน ก ุญแจ

และจากนั้นประตูท้ายไฟฟ้าจะเลื่อนกลับ ถ้าทำส่ิงใดส่ิง
หนึ่งต่อไปนี้อีกครั้ง

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้น เม่ือประตูท้ายเริ่มเล่ือนกลับ

ฟังก์ชันการทำงานเลื่อนกลับ (โดยใช้สวิตช์)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-E38E5684-FF75-4567-AC95-7492FB18146B

ประตูท้ายไฟฟ้าจะเลื่อนกลับอัตโนมัติทันที ถ้าทำสิ่งใดสิ่ง
ห น่ึ ง ต่ อ ไ ป น้ี ข ณ ะ เ ปิ ด ห รื อ ปิ ด ด้ ว ย ไ ฟ ฟ้ า

. การกดสวิตช์ประตู ท้ายไฟฟ้า Ⓐ บนแผงหน้าปัด

. การกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า Ⓓ ที่ส่วนล่างของประตู
ท้าย

. การกดปุ่มประตู ท้ายไฟฟ้า Ⓒ บนกุญแจ

ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ 4 ครั้ง และเสียงเตือนภายนอก
จะดังขึ้น เมื่อประตูท้ายเริ่มเลื่อนกลับ

ฟังก์ชันทำงานตรงกันข้ามโดยอัตโนมัติ
GUID-98CB1259-07F7-4E7C-9EB2-D4EF10F4F969

ฟังก์ชันทำงานตรงกันข้ามโดยอัตโนมัติจะทำให้ประตูท้าย
ทำงานในทิศทางตรงกันข้ามโดยอัตโนมัติเมื่อมีบางสิ่งไป
ขวางขณะประตูท้ายกำลังเปิดหรือปิด เมื่อกล่องควบคุม
ตรวจพบสิ่งกีดขวาง ประตูท้ายจะเลื่อนกลับและกลับไปยัง
ตำแหน่งเปิดหรือปิดสุด

ถ้าตรวจพบสิ่งกีดขวางชิ้นที่สอง การทำงานของประตูท้าย
จะหยุดลง และการใช้งานประตูท้ายจะเข้าสู่โหมดธรรมดา

เซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของประตู
ท้าย ถ้าเซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบตรวจพบส่ิงกีดขวาง
ระหว่างการปิดด้วยไฟฟ้า ประตูท้ายจะเลื่อนกลับและกลับ
สู่ตำแหน่งเปิดสุดในทันที

หมายเหตุ:

ถ้าเซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบเสียหายหรือถูกถอดออก
ฟังก์ชันปิดไฟฟ้าจะไม่ทำงาน

คำเตือน:

จะมีระยะห่างเล็กน้อยก่อนที่ประตูจะปิดสนิทซึ่งระบบ
ไม่สามารถตรวจจับได้ ให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนไม่
ใช้มือ ฯลฯ สัมผัสกับประตูท้ายที่กำลังเปิดหรือปิด

โหมดการทำงานแบบปรับด้วยตนเอง
GUID-FD58C334-881E-4F97-9CD8-8548D2267CDB

ถ้าไม่สามารถใช้งานด้วยไฟฟ้าได้ ท่านสามารถใช้งาน
ประตูท้ายด้วยตนเองได้ การใช้งานด้วยไฟฟ้าอาจใช้ไม่ได้
ถ้าตรวจพบส่ิงกีดขวางจำนวนมากในหนึ่งรอบการทำงาน
หรือแรงเคล่ือนไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำ เม่ือสวิตช์หลักประตู
ท้ายไฟฟ้าอยู่ ท่ีตำแหน่ง OFF ประตูท้ายจะสามารถเปิด
แบบปรับด้วยตนเองได้โดยการกดสวิตช์เปิดประตูท้าย (ถ้า
มีติดตั้ง) ถ้าสวิตช์เปิดประตูท้ายไฟฟ้าถูกกดขณะเปิดหรือ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-23
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3-24 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ปิดด้วยไฟฟ้า การทำงานด้วยไฟฟ้าจะถูกยกเลิก และประตู
ท้ายสามารถใช้งานแบบเลือกปรับเองได้

ประตูท้ายทำงานตามการเคลื่อนไหว (ถ้า
มีติดตั้ง)

GUID-68D68238-9AE4-4595-BF5F-33F8267405AB

JVP0486X

JVP0487X

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเตะเท้า Ⓐ ติดตั้งอยู่บนด้านหลังของ
กันชนหลัง ทำให้สามารถ เปิดหรือปิดประตู ท้ายแบบ
แฮนด์ฟรี

เมื่อขยับเท้า เข้าและออกจากระยะการทำงาน Ⓑ ใน
ลักษณะคล้ายการ เตะ ประตู ท้ายจะ เปิดหรือปิด โดย

อัตโนมัติ

หมายเหตุ:
. เซ็นเซอร์ตรวจจับการเตะเท้าอาจไม่ทำงานภาย

ใต้สภาวะต่อไปนี้:
— เมื่อใช้งานใกล้สถานที่ที่มีการส่งคลื่นวิทยุแรง
เช่น เสาส่งคล่ืนโทรทัศน์ สถานีไฟฟ้า หรือ
สถานีวิทยุ

— เม่ือรถยนต์จอดใกล้กับมิเตอร์เก็บค่าจอดรถ
. ประตูท้ายไฟฟ้าอาจไม่ทำงาน เม่ือเท้ายังคงอยู่

ในระยะการทำงาน Ⓑ
. ฟังก์ชันเซ็นเซอร์ตรวจจับการเตะเท้าอาจตรวจ

ไม่พบการ เตะ เท้า ข้างใต้ แท่นลากจูง (ถ้า มี
ติดตั้ง) อย่างไรก็ตาม แท่นลากจูง (ถ้ามีติดตั้ง)
ทั้ ง สอง ด้ าน จะ ยัง คง ใช้ งาน ได้ เป็น ปกติ

ข้อควรระวัง:

. บุคคลที่ไม่มีกุญแจอัจฉริยะติดตัวอยู่อาจเปิดหรือ
ปิดประตูท้ายโดยการเตะเท้าได้ เม่ือท่านพก
กุญแจอัจฉริยะไว้กับตัวโดยอยู่ใกล้กับประตูท้าย

. ห้ามทำการเตะเท้าใกล้กับส่วนประกอบของระบบ
ไอเสีย ขณะท่ีกำลังร้อน อาจทำให้เกิดแผลไหม้
อย่างรุนแรงได้

. ห้ามทำการเตะเท้าในบริเวณที่พ้ืนไม่เรียบ (เช่น
บ น ท า ง ล า ด ชั น ห รื อ พ้ื น โ ค ล น ฯ ล ฯ )

ฟังก์ชันการเปิดหรือปิดด้วยไฟฟ้า
GUID-E084A099-AC59-472F-ADA0-F20BD94E7B3A

ประตูท้ายจะเปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ โดยการใช้เซ็นเซอร์
ตรวจจับการเตะเท้า

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

2. ขยับเท้าเข้าและออกจากกันชนหลังในลักษณะคล้าย
การเตะ ภายในระยะการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับ
การเตะเท้า

3. ประตูท้ายจะเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันการหยุดและทำงานเลื่อนกลับ
GUID-8FF58124-366E-4228-9227-A76BB12A58F5

ประตูท้ายไฟฟ้าจะหยุดอัตโนมัติทันที ถ้าทำการเตะเท้าใน
ขณะเปิดหรือปิดด้วยไฟฟ้า ประตูหลังสามารถหยุดได้
แม้ว่าท่านจะไม่ได้พกกุญแจอัจฉริยะติดตัว

และจากนั้นประตูท้ายไฟฟ้าจะเลื่อนกลับ ถ้าทำการเตะเท้า
อีกคร้ัง ประตู ท้ายไฟฟ้าสามารถเลื่อนกลับได้ เม่ือพก
กุญแจอัจฉริยะติดตัว

การปิดอัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-5E1D548E-B205-4D0F-BE11-4BC09228D416

ถ้าดึงประตูท้ายลงในตำแหน่งแง้มเปิดเล็กน้อย ประตูท้าย
จะดึงตัวลงปิดสนิทเอง

อย่าใช้แรงบังคับปิดประตูท้ายในขณะที่ใช้งานการ
ปิดอัตโนมัติ การใช้แรงบังคับปิดอาจทำให้ระบบการ
ทำงานบกพร่องได้

ข้อควรระวัง:

. ประตูท้ายจะปิดสนิทอัตโนมัติจากตำแหน่งแง้ม
เปิดเล็กน้อย เพ่ือป้องกันการถูกหนีบ ให้นำมือ
และนิ้ว ออก ห่างจากส่วน เปิดของประตูท้าย
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. อย่าให้เด็กใช้งานประตูท้าย

คันปลดล็อกประตูท้าย
GUID-4A1D87BC-BEAC-421F-8B76-F15FD5B474D5

JVP0280X

ถ้าไม่สามารถเปิดประตูท้ายด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า
เนื่องจากแบตเตอรี่ ไฟหมด ให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนดัง
ต่อไปนี้

1. พับเบาะหลังลง (โปรดดูที่ “เบาะนั่ง” (หน้า 1-2))

2. สอดเครื่องมือท่ีเหมาะสมเข้าไปในช่องเปิด เลื่อนคัน
ปลด ล็อก ไป ทาง ขวา ประต ู ท้าย จะ ปลด ล็อก

3. ดันประตูท้ายให้เปิดขึ้น

จากนั้นติดต่อศูนย์บริการนิสสันให้เร็วที่สุดเท่าท่ีจะทำได้
เพื่อรับการซ่อมแซม

ระบบโหมดจอดในโรงรถ
GUID-531CA4F1-7D23-438C-A1F3-4CA23C52B39B

สามารถตั้งค่าความสูงของการเปิดประตูท้ายให้อยู่ในระดับ
ท่ี กำหนด ได้ โดย ปฏิบัติ ตาม ข้ัน ตอน ดั ง ต่อ ไป น้ี :

1. เปิดประตูท้าย

2. ดึงประตูท้ายลงมาในตำแหน่งที่ต้องการ และจับประตู
ท้ายค้างไว้ (ประตูท้ายอาจมีแรงต้านอยู่บ้างเล็กน้อย
เมื่อปรับตั้งด้วยตนเอง)

3. เม่ือจับประตูท้ายในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้กด
สวิตช์ประตูท้าย Ⓓ ซึ่งติดต้ังอยู่ที่ประตูท้ายค้างไว้
ประมาณ 3 วินาทีหรือจนกระทั่งได้ยินเสียงบี๊ป 2 ครั้ง

ประตูท้ายจะเปิดไปท่ีตำแหน่งที่เลือกต้ังค่าเอาไว้ เพ่ือ
เปลี่ยนตำแหน่งของประตูท้าย ให้ทำขั้นตอนที่ 1-3 อีกครั้ง
เพื่อตั้งค่าตำแหน่งของประตูท้าย

ข้อควรระวัง:

ห้ามตั้งค่าความสูงของประตูท้ายต่ำกว่าประมาณ
1/3 ของระยะจากพื้นโดยใช้โหมดจอดโรงรถ แม้ว่า
จะตั้งความสูงต่ำกว่าประมาณ 1/3 ของระยะจากพื้น
ความสูงจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติที่ประมาณ 1/3 ของ
ระยะจากพื้น

T32A130827-F6C771EA-041B-45A2-BC6E-E70D9FACF7EA

คำเตือน:

. นํ้ามันเชื้อเพลิงสามารถติดไฟง่ายและจะระเบิด
ได้ภายใต้เง่ือนไข การใช้งานหรือจัดการกับนํ้า
มันเชื้อเพลิงอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บร้ายแรงหรือเป็นแผลไหม้พอง ต้องดับ
เคร่ืองยนต์และห้ามสูบบุหร่ีหรือก่อให้เกิดเปลว
ไฟหรือประกายไฟใกล้กับตัวรถเมื่อเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงทุกครั้ง

. น้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีแรงดัน จึงควรหมุนฝาถังไป
คร่ึงรอบแล้วรอจนกระท่ังเสียง “ฟู่” หยุดลงจาก
นั้นจึงเปิดฝาถัง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อ
เพลิงพุ่งออกมาและอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

. ต้องใช้ฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิงแท้ของนิสสัน
เท่านั้นเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากจะมี
วาล์วนิรภัยอยู่ในตัวเพ่ือให้ระบบเชื้อเพลิงและ
ระบบไอเสียทำงานได้อย่างถูกต้อง การใช้ฝาปิด
ถังน้ํามันท่ีไม่ถูกต้องจะทำให้ระบบทำงานผิด
พลาดร้ายแรงซึ่งอาจทำให้บาดเจ็บได้

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-25

ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition: 'Except for China'/
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3-26 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
T32A130827-0D460FB6-261C-4E00-B4CB-E4FF034DD8D4

แบบคันปลดล็อก
GUID-6E803EB9-2299-4948-ACF6-EA40E205790F

SPA2336

สำหรับการเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ดึงคัน
ป ล ด ล็ อ ก ฝ า ปิ ด ช่ อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง

แบบสวิตช์เปิด
GUID-2EE5EFAC-5AE1-42FF-A07E-28EB03E7E02E

WAD0034X

สวิตช์เปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่บนแผงหน้าปัด
สำหรับการเปิด ให้กดสวิตช์เปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเช้ือ
เพลิง สำหรับการล็อก ให้ปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้สนิท

ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง
T32A130827-5BDD6661-9721-413B-9229-2776A0BD46DC

ข้อควรระวัง:

ถ้าน้ำมันเช้ือเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให้ล้างออก
ด้วยน้ำเพื่อไม่ให้สีรถเสียหาย

แบบ A
GUID-D850FFAD-9565-4BE4-96A8-C2CCA355835D

SPA2800

วางฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงลงบนที่วางฝาปิด Ⓐ ระหว่าง
เติมน้ำมัน

ฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิงเป็นแบบเกลียวล็อกหมุนฟรีทาง
เดียว หมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา ① เพื่อเปิดออก หมุนฝา
ปิดตามเข็มนาฬิกา ② ให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงเกลียว
คลิก มาก กว่า สอง คร้ัง หลัง จาก เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง

แบบ B
GUID-F38D788B-9567-4275-A196-7F4B95B53A0E

WAD0035X

ฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิงเป็นแบบเกลียวล็อกหมุนฟรีทาง
เดียว หมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา ① เพื่อเปิดออก หมุนฝา
ปิดตามเข็มนาฬิกา ② ให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงเกลียว
คลิก มาก กว่า สอง คร้ัง หลัง จาก เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง

วางฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงลงบนที่วางฝาปิด Ⓐ ระหว่าง
เติมน้ำมัน

การเตือน LOOSE FUEL CAP (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-B76E80C9-0856-4F81-B51B-76C0BF0E5C33

JVP0503X

ข้อความเตือน LOOSE FUEL CAP จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

Condition: 'Except for China'/
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แสดงข้อมูลรถยนต์เมื่อฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงปิดไม่สนิท
หลังจากเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอาจต้องขับรถสองถึงสาม
เที่ยวเพื่อให้ข้อความแสดงขึ้น

สำหรับ การ ปิดข้อความ เตือน ให้ ปฏิบัติ ดัง ต่อ ไปนี้ :

1. ถอดและติดต้ังฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิงโดยเร็วท่ีสุด
(โปรดดูท่ี “ฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิง” (หน้า 3-26))

2. หมุนปิดฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงจนกระทั่งได้ยินเสียง
คลิกหนึ่งครั้ง

3. กดปุ่ม OK Ⓐ บนพวงมาลัยประมาณ 1 วินาที เพื่อปิด
ข้อความเตือน LOOSE FUEL CAP Ⓑ หลังจากหมุน
ปิดฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง

T32A130827-14230D6B-19CF-4A48-BBD4-ACC6D6652D3B

JVP0301X

คำเตือน:

ห้ามปรับพวงมาลัยขณะขับขี่เพื่อให้คนขับมีสมาธิเต็ม
ที่ในการบังคับควบคุมรถ

ดึงคันล็อก ① ลงและปรับวงพวงมาลัยขึ้น ลง ไปด้านหน้า
หรือด้านหลัง จนได้ตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นดันคันล็อก
ขึ้นให้แน่น เพื่อล็อกพวงมาลัยให้เข้าที่

T32A130827-4578F2AF-3374-4B0B-A138-63C171271EEF

คำเตือน:

ปรับตำแหน่งของกระจกทั้งหมดก่อนขับรถ ห้ามปรับ
กระจกขณะขับขี่ เพื่อให้คนขับมีสมาธิเต็มท่ีในการ
บังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
T32A130827-2B4716E6-0561-4FDD-9EC1-77C8FA47E57A

ขณะที่จับกระจกมองหลังเอาไว้ให้ปรับมุมกระจกจนกระทั่ง
ได้ตำแหน่งที่ต้องการ

แบบปรับกันแสงสะท้อนด้วยตัวเอง
T32A130827-7723D8F6-F363-470C-8E8B-68483E73CEA6

SPA2143

ดึงคันปรับ ① เมื่อแสงไฟหน้าของรถที่ขับตามมาข้างหลัง
ส่อง รบกวน สายตา ขณะ ขับ รถ ใน เวลา กลาง คืน

ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพื่อให้มองด้านหลังได้
อย่างชัดเจน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-27

พวงมาลัย กระจกต่าง ๆ

Condition: 'Except for China'/
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3-28 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

แบบปรับกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ
T32A130827-C685C23A-1C40-4AFE-89CB-B04451E4C1E9

SPA2162

กระจกมองหลังได้ รับการออกแบบให้สามารถเปล่ียน
ลักษณะการสะท้อนตามความสว่างของไฟหน้ารถที่ขับตาม
หลังมาโดยอัตโนมัติ

ระบบปรับกันแสงสะท้อนจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อให้
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

เมื่อระบบถูกเปิด ไฟแสดง Ⓑ จะสว่างขึ้นและแสงสะท้อน
จากไฟหน้าของรถที่ขับอยู่ด้านหลังท่านจะลดลง

กดสวิตช์ Ⓐ เพื่อทำให้กระจกมองหลังทำงานปกติ
และไฟแสดงจะดับลง กดสวิตช์ อีกคร้ัง เพื่อเปิด
ระบบ

อย่าแขวนวัตถุ ใด ๆ บนกระจกหรือใช้ น้ำยา เช็ด
กระจก การกระทำเช่นนั้นจะลดความไวของเซ็นเซอร์
Ⓒ เป็นผลทำให้การทำงานไม่ถูกต้อง

กระจกมองหลังอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้งสำหรับ
ตะวันออกกลาง)

GUID-45D4A8A1-4680-4CF4-A8FE-F6972BEC5361

คำเตือน:

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้งานกระจกมองหลังอัจฉริยะอย่างถูกต้อง อาจ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้

. กระจกมองหลังอัจฉริยะจะช่วยเพิ่มความสะดวก
สบาย แต่ไม่สามารถทดแทนการขับขี่ที่ถูกต้อง
ได้ เน่ืองจากจะมีบริเวณที่ระบบไม่สามารถมอง
เห็น ต้องตรวจสอบจุดอับสายตาของกระจก
มองหลังอัจฉริยะก่อนการขับข่ี ผู้ขับข่ีต้องเป็นผู้
รับ ผิดชอบ ต่อการ ขับขี่ ที่ ปลอดภัยอยู่ เสมอ

. ห้ามถอดหรือดัดแปลงกระจกมองหลังอัจฉริยะ
ชุดกล้อง หรือสายไฟต่าง ๆ หากทำเช่นนั้น อาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหม้ได้ ในกรณีที่พบว่า
มี ควันหรือกลิ่น ออกมาจากกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ ให้หยุดการใช้งานระบบทันที ติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสันเพื่อรับบริการ

. ห้ามใช้กระจกมองหลัง อัจฉริยะในขณะขับข่ี
เนื่องจากจะทำให้เสียสมาธิ และอาจทำให้สูญเสีย
การควบคุมรถยนต์ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

. ห้ามจ้องท่ีหน้าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะใน
ขณะขับขี่ เนื่องจากอาจทำให้เสียสมาธิ และอาจ
ทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์ ซึ่งจะนำไปสู่
การเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ ร้ายแรงได้
การจ้องที่หน้าจอในขณะขับขี่ยังเป็นสาเหตุทำให้
ผู้โดยสารมีอาการเมารถได้อีกด้วย

. ห้ามวางบุหรี่หรือจุดไฟที่กระจกมองหลังอัจฉริยะ
ชุดกล้อง หรือสายไฟต่าง ๆ อาจทำให้ไฟไหม้ได้

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับกระจกมองหลังอัจฉริยะ
ก่อนขับขี่ เปลี่ยนระบบไปที่โหมดกระจกมองหลัง
ธรรมดาและนั่งอย่างถูกต้องบนเบาะน่ังคนขับ
จากน้ันปรับกระจกมองหลังให้เห็นกระจกบังลม
หลัง อย่าง เหมาะสม การ ขับข่ี โดยที่ ไม่ ปรับ
ตำแหน่งกระจกมองหลังอาจทำให้มองหน้าจอใน
โหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมอง
กล้อง) ได้ยาก เนื่องจากแสงสะท้อนจากผิว
กระจก

. ถ้ากระจกมองหลังอัจฉริยะทำงานผิดปกติ ให้
เปล่ียนไปใช้โหมดกระจกมองหลังธรรมดาทันที

. เมื่อมีแสงสว่างจ้า (เช่น แสงอาทิตย์ หรือไฟสูง
จากรถที่ตามหลัง) ส่องตรงมาที่กล้อง ลำแสง
หรือแสงจ้าอาจปรากฏบนหน้าจอของกระจก
มองหลัง อัจฉริยะ ในกรณี น้ี ให้ เปลี่ยนไปใช้
โหมดกระจกมองหลังธรรมดาให้เหมาะสม

. ถ้าเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะสะสมบนผิวกระจก
ส่วนนอกกล้อง กระจกมองหลังอัจฉริยะอาจไม่
แสดงวัตถุบนหน้าจออย่างชัดเจน การใช้ที่ปัด
น้ำฝน/ที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหลังอาจช่วย
ให้มองเห็นได้ชัดเจนข้ึน แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น
ให้เปลี่ยนจากโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะเป็น
กระจกมองหลังธรรมดาจนกว่าจะสามารถทำ
ความสะอาดกระจกกล้องได้

Condition: 'Except for China'/
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JVP0488X

① ปุ่มเมนู
② ปุ่มซ้าย
③ ปุ่มขวา
④ คันโยกเลือกโหมด

กระจกมองหลังอัจฉริยะให้มุมมองด้านหลังท่ีชัดเจนจาก
กล้องที่ติดต้ังอยู่ ท้ายรถ กระจกมองหลังอัจฉริยะมีสอง
โหมด คือ โหมดกระจกมองหลังธรรมดา และโหมดกระจก
มองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมองกล้อง) เม่ือเปลี่ยนเป็น
โหมดกระจกมองหลัง อัจฉริยะ Ⓐ จะแสดงขึ้น ทั้งนี้
สามารถเปลี่ยนระหว่างสองโหมดนี้ได้โดยใช้คันโยกเลือก
โหมด ④

วิธีการเปลี่ยนโหมด :
GUID-0D6FBEF1-61E6-459E-84CF-CB743DB2C484

JVP0489X

สามารถเปล่ียนโหมดได้เม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง “ON”

. ดึงคันโยกเลือกโหมด Ⓐ เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดกระจก
ม อ ง ห ลั ง อั จ ฉ ริ ย ะ ( โ ห มด ม ุ ม ม อ ง ก ล้ อ ง )

. ดันคันโยกเลือกโหมด Ⓑ เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด
กระจกมองหลังธรรมดา

วิธีการตั้งค่ากระจกมองหลังอัจฉริยะ :
GUID-A6601E90-F6E0-4C19-ACE1-426344946C15

JVP0490X

สามารถเลือกการตั้ง ค่า ต่าง ๆ สำหรับกระจกมองหลัง
อัจฉริยะได้ เช่น ความสว่าง มุมกล้อง เปิดหรือปิดการ
แสดงข้อความ และภาษา

เมื่อใช้งานโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ จะสามารถเลือก
เมนูการต้ังค่าได้โดยการกดปุ่มเมนู ① ในแต่ละครั้งท่ีปุ่ม
เมนู ① ถูกกด เมนูการตั้งค่าจะเปลี่ยนตามรายการข้างล่าง
นี้:

เมนู (หน้าจอธรรมดา) ?BRIGHTNESS (ความสว่าง) ?
DOWN/UP (ลง/ขึ้น) ? LEFT/RIGHT (ซ้าย/ขวา) ?
ROTATION (การหมุน) ? INDICATION (การแสดง
ข้อความ)? LANGUAGE (ภาษา) ? เมนู (หน้าจอ
ธรรมดา)

ความสว่าง

JVP0491X

สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้

. กดปุ่มซ้าย ② เพื่อให้หน้าจอมืดลง

. ก ด ปุ่ ม ข ว า ③ เ พ่ื อ ใ ห้ ห น้ า จ อ ส ว่ า ง ขึ้ น
ลง/ขึ้น

JVP0492X

สามารถ ปรับ ม ุม กล้อง ของ หน้า จอ ใน แนว ต้ัง ได้

. กดปุ่มซ้าย ② เพื่อเลื่อนมุมกล้องต่ำลง

. กดปุ่มขวา ③ เพื่อเลื่อนมุมกล้องสูงขึ้น
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3-30 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ซ้าย/ขวา

JVS0981X

สามารถ ปรับ ม ุม กล้อง ของ หน้า จอ ใน แนว นอน ได้

. กดปุ่มซ้าย ② เพื่อเลื่อนมุมกล้องไปทางซ้าย

. กดปุ่มขวา ③ เพื่อเลื่อนมุมกล้องไปทางขวา
การหมุน

JVP0493X

สามารถหมุนมุมกล้องของหน้าจอได้

. กดปุ่มซ้าย ② เพื่อหมุนมุมกล้องไปทางซ้าย

. กดปุ่มขวา ③ เพื่อหมุนมุมกล้องไปทางขวา

การแสดงข้อความ

JVP0494X

สามารถเปิดหรือปิดการแสดงข้อความบนหน้าจอกระจก
มองหลังอัจฉริยะได้

. กดปุ่มซ้าย ② เพ่ือปิดการแสดงข้อความบนหน้าจอ

. กดปุ่มขวา ③ เพ่ือเปิดการแสดงข้อความบนหน้าจอ
ภาษา

JVP0502X

สามารถเลือกภาษาของการแสดงข้อความบนหน้าจอ
กระจกมองหลังอัจฉริยะได้

หน้าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะจะย้อนกลับไปยังหน้าจอ
เริ่ ม ต้น ถ้า ไม่มี การ ป้อน ข้อม ูล เ ป็น เวลา 5 วินาที

เลือกภาษาโดยใช้ปุ่ม ② หรือ ③ สามารถเลือกได้ระหว่าง
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาหรับ การ ต้ังค่าภาษาจะถูก
บั น ทึ ก ไ ว้ แ ม้ ว่ า จ ะ ส ต า ร์ ท เ ค ร่ื อ ง ย นต์ อี ก ค ร้ั ง

โหมดกลางวัน/โหมดกลางคืน

JVP0495X

เมื่อเปล่ียนสวิตช์ไฟหน้าไปยังตำแหน่ง จะ
แสดงขึ้น และเข้าสู่โหมดกลางคืนโดยอัตโนมัติ ขณะท่ี

แสดงขึ้น ความสว่างของหน้าจอจะสามารถปรับต้ัง
ได้โดยใช้ปุ่ม ③

ข้อควรระวังของระบบกระจกมองหลังอัจฉริยะ :
GUID-7AA9BFDA-7A79-42E0-BE0D-68D189D072B5

หมายเหตุ:
. การ ใช้ ระบบ น้ี เป็น ระยะ เวลา นาน ใน ช่วง ที่

เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานอาจทำให้แบตเตอรี่หมด
. ห้ามติดเสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สายใกล้กับ

กระจกมองหลังอัจฉริยะ คล่ืนไฟฟ้าจากอุปกรณ์
ไร้ สาย อาจ รบกวนภาพ ใน กระจก มอง หลัง
อัจฉริยะ

. ห้ามกดปุ่มหรือเลื่อนคันโยกด้วยความรุนแรง
เนื่องจากอาจทำให้ระบบทำงานผิดพลาดหรือ
กระจกมองหลังอัจฉริยะร่วงลงมาได้
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. ห้ามหมุนตัวกระจกมองหลังอัจฉริยะถึง 908 หรือ
มากกว่า น้ัน เพราะอาจทำให้กระจกมองหลัง
อัจฉริยะเสียหายได้

. ห้ามทำให้เกิดแรงกระแทกอย่างแรงกับตัวกระจก
มองหลังอัจฉริยะ เพราะอาจทำให้ระบบทำงาน
ผิดพลาดได้

. ห้ามวางของหนักบนกล้องและฝาครอบกล้องที่
ท้ายรถ เพราะอาจทำให้กล้องหลุดออกหรือทำให้
ระบบทำงานผิดพลาดได้

. ถ้ามองกระจกมองหลังอัจฉริยะได้ยากเพราะแสง
จ้าจากภายนอก ให้เปล่ียนไปใช้โหมดกระจก
มอง หลัง ธรรมดา เพื่อ ให้ มอง ได้ ชัดเจนขึ้น

. ปิดที่บังแดดเม่ือหน้าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะ
ไ ม่ ชั ด เ น่ื อ ง จ า ก แส ง จ้ า จ า ก ภ ายนอก

. เมื่อแหล่งกำเนิดแสง LED แสดงขึ้นในหน้าจอมุม
มองกล้อง ภาพบนหน้าจออาจสั่นกะพริบได้ ซ่ึง
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. เน่ืองจากเป็นการสะท้อนแบบกระจายจากสิ่ง
แวดล้อมภายนอก ภาพบนหน้าจออาจสั่นกะพริบ
ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. วัตถุที่เคล่ือนไหวเร็วอาจไม่สามารถแสดงข้ึนบน
หน้าจอมุมมองจากกล้องได้ ซ่ึงไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ

. เปิดไฟหน้าเมื่อแสงสลัวหรืออยู่ในอุโมงค์ เม่ือ
เปิดไฟหน้า หน้าจอและระบบกล้องจะเปลี่ยนเป็น
โหมดกลางคืนอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยป้องกัน
แสงสว่างได้

. โหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมอง
กล้อง) จะมีการแสดงผลต่างจากกระจกมองหลัง
ธรรมดา อย่าพึ่งพากระจกมองหลังอัจฉริยะเพียง
อย่าง เดียว โปรดระมัดระวัง ในการ ขับขี่ เพื่อ

หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
. ถ้าปรับความสว่างของหน้าจอมุมมองจากกล้อง

ไว้สว่างเกินไป อาจทำให้ปวดตาระหว่างขับขี่ได้
ให้ปรับความสว่างให้เหมาะสม

. ใช้ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหลังเมื่อฝนตก ถ้า
ภาพที่ ได้จากกล้องยังไม่ชัด เม่ือที่ ปัด น้ำฝน
กระจกบังลมหลังทำงาน ให้ตรวจสอบการเส่ือม
สภาพ ของ ใบ ปัด น้ำ ฝน กระจก บัง ลม หลัง

. เมื่อใช้งานที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหลัง ภาพอาจ
สั่นกะพริบ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. ให้ไล่ฝ้าที่กระจกบังลมหลังด้วยตัวไล่ฝ้าเมื่อมีฝ้า
เกาะ ใช้โหมดกระจกมองหลังธรรมดาจนกว่าจะ
ไล่ ฝ้า กระจก บัง ลม หลัง ออก จน หมด แล้ว

. หน้าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะอาจจะร้อน ซึ่ง
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. สีของวัตถุในระยะไกลหรือในที่มืดอาจมองเห็น
ได้ยาก ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

การบำรุงรักษาระบบ (กระจกมองหลังอัจฉริยะ) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

. รักษาบริเวณกระจกและกล้องท่ีกระจกบังลมหลังให้
สะอาดอยู่เสมอ

. เม่ือทำความสะอาดบริเวณกระจกและกล้องที่กระจก
บังลมหลัง ให้ ใช้ ผ้านุ่มชุบน้ำผสม ด้วยน้ำยาทำ
ความสะอาดที่เป็นกลาง หลังจากนั้น เช็ดให้แห้งด้วย
ผ้าแห้งและนุ่ม

. ถ้าภาพบนหน้าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะยังคงไม่
ชัดเจนแม้ว่าจะได้ทำความสะอาดบริเวณกระจกและ
กล้องท่ีกระจกบังลมหลังแล้ว แสดงว่าอาจมีคราบ
น้ำมันติดอยู่ ท่ีกระจกบังลมหลัง ให้ทำความสะอาด
กระจก บัง ลม หลั ง ด้วย น้ ำยา เช็ด คราบ น้ ำมัน

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์ หรือสารที่้คล้าย
กันทำความสะอาดกระจกหรือเลนส์กล้อง เพราะจะ
ทำให้เกิดรอยด่าง การเสื่อมสภาพ หรือการทำงานผิด
พลาดของระบบได้

. ห้ามติดสติกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) ท่ีบริเวณ
กล้องของกระจกบังลมหลัง

กระจกมองข้าง
T32A130827-88B732CC-4E0A-476C-92A7-0FBBBF5742F3

คำเตือน:

. ห้ามจับกระจกมองข้างขณะกำลังปรับกระจก
เนื่องจากอาจจะหนีบนิ้วของท่าน หรือทำให้
กระจกเสียหายได้

. ห้ามขับรถในขณะที่กระจกมองข้างยังพับอยู่
เนื่องจากเป็นการลดทัศนวิสัยด้านหลังและอาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. วัตถุที่ เห็นในกระจกมองข้างจะอยู่ ใกล้กว่าที่
ปรากฏ (ถ้ามีติดตั้ง)

. ขนาดและระยะห่างของภาพในกระจกมองข้างจะ
ไม่ตรงกับความเป็นจริง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-31
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3-32 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การปรับตั้ง
T32A130827-51BB2616-3601-49CE-924F-BB8824381C98

JVP0133X

สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

1. เ ล่ือน สวิตช์ เ พ่ือ เลือก กระจก ซ้าย หรือ ขวา ①
2. ปรับกระจกแต่ละข้างด้วยการกดสวิตช์จนกระทั่งได้

ตำแหน่งที่ต้องการ ②

ไล่ฝ้า (ถ้ามีติดตั้ง)
T32A130827-1A2DB6DD-C4B4-4897-A644-A2C6B182286A

กระจกมองข้างจะมีการทำความร้อนเมื่อสวิตช์ไล่ฝ้ากระจก
หลังทำงาน

การพับ
GUID-96BDC7B9-7343-4A0F-A3F9-0CF6EA2A1DAF

แบบควบคุมด้วยสวิตช์ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVP0134X

สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

กระจกมองข้างจะพับโดยอัตโนมัติเม่ือกดสวิตช์พับกระจก
มองข้างลง สำหรับการเปิดกระจก ให้กดสวิตช์ อีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

การกดสวิตช์ให้กระจกมองข้างพับ/เปิดออกอย่าง
ต่อ เนื่อง จะ เป็น สาเหตุ ทำให้ สวิตช์ หย ุดทำงาน

แบบควบคุมด้วยตนเอง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVP0194X

พับกระจกมองข้างโดยผลักกระจกไปด้านหลังของตัวรถ

การพับโดยอัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กระจกมองข้างจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ เมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “ON” หรือเม่ือปลดล็อกประตู
รถยนต์ สำหรับการเลือกระยะเวลาท่ีกระจกพับหรือเปิด
ออกโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ “Vehicle Settings (การตั้งค่า
รถยนต์)” (หน้า 2-21) คุณลักษณะการพับโดยอัตโนมัติ
สามารถปิดการใช้งานได้เช่นกัน

หมายเหตุ:

สวิตช์ พับกระจกมองข้างสามารถใช้ เพ่ือยกเลิก
คุณลักษณะการพับโดยอัตโนมัติได้

คุณลักษณะการปรับลงเมื่อถอยหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-4B2CB8B7-1CAD-4260-9052-E439412C9DB1

เมื่อถอยรถยนต์ กระจกมองข้างที่ด้านขวาหรือด้านซ้ายจะ
ปรับ ลง อัตโนมัติ เ พ่ือ ให้ ทัศนวิสัย ด้านหลัง ดี ย่ิง ขึ้น

1. กดสวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ ไปที่ ตำแหน่ง “ON”

2. เ ล่ือน คัน เกียร์ ไป ยัง ตำแหน่ง “R” (ถอย หลัง)

3. เลือกกระจกมองข้างด้านขวาหรือด้านซ้ายโดยการใช้
งานสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้าง
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4. หน้ากระจกมองข้างที่เลือกจะเลื่อนลง

เมื่อเกิดสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ หน้ากระจก
ม อ ง ข้ า ง ท่ี เ ลื อ ก จ ะ ก ลั บ ไ ป ยั ง ต ำ แ ห น่ ง เ ดิ ม

. เ ล่ือน คัน เกียร์ ไป ยัง ตำแหน่ง อ่ืน นอก เหนือ จาก
ตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

. สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่งกลาง

. สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ อย ู่ ที่ ตำแหน่ง “OFF”

กระจกแต่งหน้า
T32A130827-231ADF9C-8000-48A4-9823-818818E5CEE5

SPA1733

ในการใช้งานกระจกแต่งหน้าด้านหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดด
ลงมา และดึงฝาปิดกระจกขึ้น

T32A130827-3EAB9897-9B0B-47AB-BC92-A0FAB01FF312

คำเตือน:

. อย่าขับรถขณะเข้าเบรกจอด จะทำให้เบรกมี
ความร้อนสูงผิดปกติและทำงานผิดพลาด และ
อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามปลดเบรกจอดจากภายนอกรถยนต์ เพราะ
ถ้ารถเคลื่อนที่จะไม่สามารถเหยียบแป้นเบรกจอด
ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามใช้คันเกียร์แทนเบรกจอด เม่ือจอดรถ ให้
แ น่ ใจ ว่ า ไ ด้ เห ยียบ เบรก จอด จน ส ุด แ ล้ว

. เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเนื่องจากรถยนต์และ/หรือระบบทำงาน
โดยไม่ต้ังใจ ห้ามปล่อยให้เด็ก บุคคลที่ต้องมีผู้
ดูแลช่วยเหลือ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพียงลำพัง
และในวันที่อากาศอบอุ่น อุณหภูมิภายในรถยนต์
ที่ปิดประตูไว้จะสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีความ
เสี่ยงอย่างมากที่อาจทำให้บุคคลและสัตว์เลี้ยงได้
รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

แบบแป้นเหยียบ
GUID-299E5FC1-DA03-4467-8F83-07CADBC70ECA

SPA2331

การใช้งานเบรกจอดแบบแป้นเหยียบ ให้เหยียบแป้นเบรก
จอด ① ลงจนสุด

สำหรับการปล่อยเบรกจอด ให้เหยียบแป้นเบรกจอด ②
ค้างไว้ จากน้ันเหยียบแป้นเบรกจอด ① จนสุดและปล่อย

ก่อนขับรถ ให้แน่ใจว่าไฟเตือนเบรกจอดดับแล้ว

แบบสวิตช์ (รุ่นที่มีระบบเบรกจอดไฟฟ้า)
GUID-99B5DB44-0FAE-40C9-84EB-B94A2B3BC9A2

JVP0498X

เบรกจอดไฟฟ้าจะทำงานหรือทำการปลดโดยอัตโนมัติ
หรือโดยการใช้งานสวิตช์เบรกจอด

การทำงานอัตโนมัติ
GUID-2CD5BAA4-829D-4ED2-907D-61D3F00A1872

สำหรับรถยนต์ที่จอดอยู่ กับท่ี เบรกจอดไฟฟ้าจะทำงาน
โดย อัตโนมัติ เมื่อ ดับ เคร่ืองยนต์ ด้วย สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์ (สำหรับรุ่นเกียร์ MT)

สำหรับรุ่นท่ีมีฟังก์ชัน Automatic brake hold เบรกจอด
ไฟฟ้าจะทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF” เมื่อแรงเบรกถูกคงไว้โดยฟังก์ชัน
Automatic brake hold

เบรกจอดไฟฟ้าจะถูกปลดโดยอัตโนมัติทันทีท่ีรถยนต์เริ่ม
ออกตัวในขณะที่คันเร่งถูกเหยียบ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-33

เบรกจอด

Condition: 'Except for China'/
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3-34 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

สำหรับรุ่นเกียร์ CVT ผู้ขับขี่จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

คำเตือน:

. เบรกจอดไฟฟ้าจะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อ
เค ร่ืองยนต์ ดับ โดย ไม่ ไ ด้ ใช้ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์ (เช่น เครื่องยนต์สะดุดดับ)

สำหรับรถยนต์ที่ไม่จอดอยู่กับที่ เบรกจอดไฟฟ้า
จะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะดับเครื่องยนต์
ด้วยสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

. ก่อนออกจากรถ ให้เล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง
“1” (เกียร์ 1) หรือ “R” (ถอยหลัง) (สำหรับรุ่น
เกียร์ MT) หรือตำแหน่ง “P” (จอด) (สำหรับรุ่น
เกียร์ CVT) และตรวจสอบว่าไฟแสดงเบรกจอด
ไฟฟ้าสว่างข้ึน เพื่อยืนยันว่ามีการใช้งานเบรก
จอดไฟฟ้า ไฟแสดงเบรกจอดไฟฟ้าจะสว่างค้าง
เป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากประตูด้านคนขับล็อก

ข้อควรระวัง:

ถ้าจอดรถในบริเวณที่อุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 08C
(328F) หากมีการเข้าเบรกจอด เบรกจอดอาจแข็ง
และติดค้าง และทำให้ปลดได้ยาก

เพ่ือการจอดรถอย่างปลอดภัย ขอแนะนำให้เล่ือนคัน
เกียร์ ไป ยัง ตำแหน่ง “1” (เกียร์ 1) หรือ “R”
(ถอยหลัง) (สำหรับรุ่นเกียร์ MT) หรือที่ตำแหน่ง “P”
(จอด) (สำหรับรุ่นเกียร์ CVT) และกั้นล้อให้แน่นหนา

หมายเหตุ:
. สำหรับการปลดเบรกจอดไฟฟ้าหลังจากดับ

เคร่ืองยนต์ ให้สวิตช์สตาร์ท เครื่องยนต์อยู่ ที่
ตำแหน่ง “OFF” เหยียบแป้นเบรกและกดสวิตช์
เบรก จอด ก่อน การ เ ปิด ประต ู ด้ าน คน ขับ

. ถ้า เกิดการทำงานผิดปกติในระบบเบรกจอด
ไฟฟ้า (เช่น เนื่องจากแบตเตอร่ีหมด) กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

. ถ้าคันเกียร์เล่ือนไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) เมื่อ
แรง เบรกถูกคงไว้ โดย ฟังก์ชัน Automatic
brake hold (ถ้ามีติดตั้ง) เบรกจอดไฟฟ้าจะ
ทำงานโดยอัตโนมัติ (รุ่นเกียร์ CVT)

. ถ้าผู้ขับข่ีไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อแรงเบรก
ถูกคงไว้โดยฟังก์ชัน Automatic brake hold
(ถ้า มี ติด ต้ัง) เบรกจอดไฟฟ้าจะทำงานโดย
อัตโนมัติ

. ถ้าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF”
เมื่อแรงเบรกถูกคงไว้โดยฟังก์ชัน Automatic
brake hold (ถ้ามีติดตั้ง) เบรกจอดไฟฟ้าจะ
ทำงานโดยอัตโนมัติ

การทำงานแบบปรับด้วยตนเอง
GUID-904D853F-51E6-4D60-943F-53D00450A7A9

เบรกจอดไฟฟ้าจะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าเครื่องยนต์
ดับโดยไม่ได้ใช้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ (เช่น เครื่องยนต์
สะดุดดับ) ในกรณีเช่นนี้ ต้องใช้งานเบรกจอดด้วยตนเอง

การเข้าเบรกจอด: ดึงสวิตช์ขึ้น ① ไฟแสดง Ⓐ จะสว่าง
ขึ้น

การปลดเบรกจอด: เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “ON” ให้เหยียบแป้นเบรกและกดสวิตช์ลง ②
ไฟแสดง Ⓐ จะดับลง

ก่อนการขับข่ี ให้ตรวจสอบว่าไฟแสดงเบรกจอดไฟฟ้า

ดับลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ไฟเตือน ไฟ
แสดง และเสียงเตือน” (หน้า 2-10)

หมายเหตุ:
. เสียงเตือนจะดังข้ึน ถ้าขับขี่รถยนต์โดยไม่ปลด

เบรกจอด โปรดดูที่ “เสียงเตือน” (หน้า 2-17)
. ขณะที่มีการเข้าหรือปลดเบรกจอดไฟฟ้า จะมี

เสียงการทำงานดังออกมาจากด้านล่างของเบาะ
หลัง ซ่ึงเป็นเรื่องปกติ และไม่ได้แสดงถึงการ
ทำงานผิดปกติ

. เมื่อมีการเข้าและปลดเบรกจอดไฟฟ้าบ่อยครั้งใน
ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เบรกจอดอาจไม่ทำงานเพ่ือ
เป็นการป้องกันไม่ให้ระบบเบรกจอดมีความร้อน
สูงผิดปกติ ถ้าเกิดอาการดังกล่าว ให้ใช้งาน
สวิตช์ เบรก จอด ไฟฟ้า อีก คร้ัง หลัง จาก รอ
ประมาณ 1 นาที

. ถ้าต้องเข้า เบรกจอดไฟฟ้าขณะขับข่ีในกรณี
ฉุกเฉิน ให้ดึงสวิตช์เบรกจอดข้ึนและค้างไว้ เมื่อ
ปล่อยสวิตช์เบรกจอด เบรกจอดจะถูกปลด

. ขณะที่ดึงสวิตช์เบรกจอดไฟฟ้าข้ึนระหว่างการ
ขับขี่ เบรกจอดจะทำงานและเสียงเตือนจะดังขึ้น
ไฟแสดงเบรกจอดไฟฟ้าในมาตรวัดและสวิตช์
เบรกจอดจะสว่างขึ้น ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
ไฟแสดงเบรกจอดไฟฟ้าในมาตรวัดและสวิตช์
เ บ รก จอด จะ ดับ ลง เมื่ อ ปลด เบรก จอด

. เมื่อดึงสวิตช์เบรกจอดไฟฟ้าขึ้นโดยสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” หรือ “ACC” ไฟ
แสดงสวิตช์เบรกจอดจะยังคงสว่างข้ึนหลังจาก
นั้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ
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GUID-17D8EDD6-5869-4F34-BECB-3B2DA6C52195

ฟังก์ชัน Automatic brake hold จะทำให้แรงเบรกคงท่ี
โดยคนขับไม่จำเป็นต้องเหยียบแป้นเบรก เมื่อหยุดรถที่ไฟ
จราจรหรือสี่แยก ฟังก์ชัน Automatic brake hold จะหยุด
ทำงานและแรงเบรกจะผ่อนลงทันทีที่คนขับเหยียบคันเร่ง
อีกครั้ง สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ
Automatic brake hold ได้บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
โปรดดูท่ี “การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์” (หน้า 2-25)

คำเตือน:

. ฟังก์ชัน Automatic brake hold ไม่ ได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อช่วยยึดให้รถจอดนิ่งบนทางลาด
ชันหรือถนนที่ ลื่น ห้ามใช้ ระบบ Automatic
brake hold เมื่อรถยนต์หยุดบนทางลาดชันหรือ
ถนนท่ีลื่น มิเช่นนั้นอาจส่งผลให้รถยนต์เคลื่อนที่

. เมื่อฟังก์ชัน Automatic brake hold ทำงาน
แต่ไม่สามารถทำให้รถจอดอยู่ น่ิงได้ ให้เหยียบ
แป้นเบรกเพ่ือหยุดรถ ถ้ารถยนต์เคล่ือนตัวโดย
ไม่คาดคิดเนื่องจากสภาวะภายนอก เสียงเตือน
อาจดังขึ้นและไฟเตือนระบบ Automatic brake
hold อาจสว่างข้ึนในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

. ให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้งานฟังก์ชัน Automatic
brake hold เมื่อใช้เครื่องล้างรถหรือการลากจูง
รถ

. ให้แน่ใจว่า เลื่อนคัน เกียร์ไปยังตำแหน่ง “P”
(จอด) และเข้าเบรกจอด (รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบ
อัตราทดต่อเนื่อง (CVT)) เมื่อจอดรถ ขณะอยู่
บนรถหรือไม่ก็ตาม หรือมีสัมภาระอยู่ บนรถ
มิเช่นนั้นรถอาจเคล่ือนท่ีหรือแล่นออกไปโดยไม่
คาดคิด และทำให้ ได้ รับบาดเจ็บรุนแรงหรือ

ทรัพย์สินเสียหาย

ข้อควรระวัง:

. ถ้าสภาวะใด ๆ ต่อไปนี้เกิดข้ึน แสดงว่าฟังก์ชัน
Automatic brake hold อาจไม่ทำงาน ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน
ทันที

— ข้อความ เตือน จะ ปรากฏ ข้ึน ใน หน้า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

— ไฟแสดงของสวิตช์ระบบ Automatic brake
hold จะไม่สว่างขึ้น เมื่อกดสวิตช์

. ฟังก์ชัน Automatic brake hold จะไม่ทำงาน
ถ้าไฟเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) ไฟเตือน
ระบบเบรกจอดไฟฟ้า หรือไฟเตือนหลักสว่างขึ้น
และข้อความระบบควบคุมแชสซีบกพร่องจะ
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

. ในการคงแรงเบรกเพ่ือให้รถยนต์จอดน่ิง จะมี
เ สียง ดัง ขึ้น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ การ ทำงาน ผิด ปกติ

วิธีการใช้งาน/ยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน
AUTOMATIC BRAKE HOLD

GUID-802D8794-6D5A-48FA-87CB-8D1F55D5F231

วิธีการใช้งานฟังก์ชัน Automatic brake hold
GUID-6EC44EA9-6FDC-4A33-BCF5-E5C09A6F78BF

JVP0497X

1. เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” ให้
กดสวิตช์ระบบ Automatic brake hold ① ไฟแสดง
ของสวิตช์ระบบ Automatic brake hold ② จะสว่าง
ขึ้น

2. เมื่อฟังก์ชัน Automatic brake hold พร้อมใช้งาน ไฟ
แสดงระบบ Automatic brake hold (สีขาว) จะสว่าง
ขึ้น

เพื่อใช้งานฟังก์ชัน Automatic brake hold ต้องทำ
ตามสภาวะดังต่อไปนี้
. ผู้ขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัย
. ปลดเบรกจอดไฟฟ้า
. คันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง “P” (รุ่นเกียร์อัตโนมัติ
แบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT))

. รถยนต์ไม่ได้จอดอยู่บนเนินเขา

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-35

ระบบ AUTOMATIC BRAKE HOLD
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3-36 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

หมายเหตุ:

ฟังก์ชัน Automatic brake hold จะรีเซ็ตไปที่ off
ทุกครั้งที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เปลี่ยนจากตำแหน่ง
“OFF” ไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือคงอยู่ในสถานะเดิม
แม้ว่าจะสตาร์ทเคร่ืองยนต์ใหม่แล้วก็ตาม ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับรถยนต์ ก่อนการสตาร์ทรถยนต์ ให้ตรวจสอบไฟ
แสดงของสวิตช์ระบบ Automatic brake hold ②

วิธีการยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน Automatic
brake hold

GUID-6485DEB4-D119-48B2-803F-B6CE9058B6B7

ขณะใช้งานฟังก์ชัน Automatic brake hold ให้กดสวิตช์
ระบบ Automatic brake hold เพ่ือปิดไฟแสดงระบบ
Automatic brake hold และยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน
Automatic brake hold เพ่ือยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน
Automatic brake hold ขณะคงแรงเบรกโดยฟังก์ชัน
Automatic brake hold ให้เหยียบแป้นเบรกและกดสวิตช์
ระบบ Automatic brake hold

ข้อควรระวัง:

ให้แน่ใจว่าเหยียบแป้นเบรกจนสุดและค้างไว้ เม่ือปิด
ฟังก์ชัน Automatic brake hold ขณะใช้แรงเบรก
เมื่อยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน Automatic brake
hold แรง เบรกจะผ่อนลง ซึ่ง อาจทำให้ รถยนต์
เคล่ือนที่หรือแล่นออกไปโดยไม่คาดคิด และทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้

วิธีการใช้งานฟังก์ชัน AUTOMATIC
BRAKE HOLD

GUID-05EB0BE3-EECC-460A-8AAF-D55100B635BB

เพื่อคงแรงเบรกอัตโนมัติ
GUID-602D2C1F-E35E-4C97-88B4-5F5A6AA30E85

เมื่อฟังก์ชัน Automatic brake hold ทำงาน และไฟแสดง
ระบบ Automatic brake hold (สีขาว) สว่างข้ึนบนมาตร
วัด ให้เหยียบแป้นเบรกเพ่ือหยุดรถยนต์ จะเกิดแรงเบรก
อัตโนมัติโดยท่ีไม่ต้องใช้เท้าเหยียบบนแป้นเบรก ในขณะ
ท่ีทำการคงเบรกอยู่ ไฟแสดงระบบ Automatic brake
hold (สีเขียว) จะสว่างขึ้นบนมาตรวัด

เพื่อให้รถยนต์ออกตัวขณะจอดนิ่ง
GUID-0FB1BF5A-C0B5-4975-B403-5996184F37F5

สำหรับ ร ุ่น เกียร์ อัตโนมัติ แบบอัตราทดต่อ เน่ือง
(CVT):

เม่ือคันเกียร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (ว่าง)
ให้เหยียบคันเร่งในขณะที่ยังมีการคงแรงเบรกไว้อยู่ แรง
เบรกจะผ่อนลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้รถยนต์ออกตัวอีกครั้ง

เมื่อคันเกียร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง) ให้ปล่อยแป้น
คลัตช์ (และเหยียบคันเร่ง ถ้ารถยนต์หยุดอยู่บนทางลาด
ชัน) ในขณะท่ียังมีการคงแรงเบรกไว้อยู่ แรงเบรกจะผ่อน
ลง โดย อั ต โน มัติ เพื่ อ ใ ห้ ร ถยนต์ ออกตั ว อี ก ค ร้ั ง

ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold (สีขาว) บนมาตร
วัดจะสว่างขึ้น และระบบ Automatic brake hold จะกลับ
มาพร้อมทำงาน

การจอดรถ
GUID-000D7BF8-9313-469E-9419-A39CC52FEC44

สำหรับ ร ุ่น เกียร์ อัตโนมัติ แบบอัตราทดต่อ เน่ือง
(CVT):

เมื่อคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “P” (จอด) โดยที่แรงเบรกถูกคง
ไว้โดยฟังก์ชัน Automatic brake hold เบรกจอดจะถูกใช้
งานโดยอัตโนมัติและแรงเบรกของระบบ Automatic
brake hold จะผ่อนลง ไฟแสดงระบบ Automatic brake
hold ดับลง เม่ือใช้งานเบรกจอดโดยที่แรงเบรกถูกคงไว้
โดยฟังก์ชัน Automatic brake hold แรงเบรกของระบบ
Automatic brake hold จะ ผ่อนลง ไฟแสดง ระบบ
Automatic brake hold ดับลง

หมายเหตุ:
. ภายใต้สภาวะต่อไปนี้ เบรกจอดจะถูกใช้งานโดย

อัตโนมัติและแรงเบรกของระบบ Automatic
brake hold จะผ่อนลง
— ฟังก์ชัน Automatic brake hold มีการช่วย
ออกแรงเบรกเป็นเวลา 3 นาทีหรือนานกว่า

— ผู้ขับขี่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย
— สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”
— ถ้า เ กิด การ ทำงาน ผิด ปกติ ใน ฟังก์ชัน
Automatic brake hold

. เมื่อรถยนต์หยุดแต่ไม่มีการช่วยออกแรงเบรก
โดยอัตโนมัติ ให้ เหยียบแป้น เบรกจนสุด จน
กระทั่งไฟแสดงระบบ Automatic brake hold
(สีเขียว) สว่างขึ้น

Condition: 'Except for China'/
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หน้าจอฟังก์ชัน Automatic brake hold
GUID-D683BCEB-FEB8-4502-B425-570AE63ECEE2

สามารถตรวจสอบสถานะฟังก์ชัน Automatic brake hold
ในโหมด “Chassis Control” ในหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ โปรดดูท่ี “12. Chassis Control” (หน้า 2-35)

นอกจากนี้ บางไฟเตือนหรือไฟแสดงอาจแสดงขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การ
ขับขี่ โปรดดู ที่ “การ เตือนและการแสดงบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-25)

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-37
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บันทึก
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GUID-D4C91618-3C7E-4B00-B6FF-A5FE872FE610

สำหรับรุ่นท่ีมีระบบ NissanConnect อาจมีอุปกรณ์และ
ระบบแตกต่างออกไปจากคู่มือฉบับนี้ โปรดดูรายละเอียดที่
คู่มือการใช้งาน NissanConnect ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดัง
ต่อไปนี้

ฟังก์ชันท่ีสามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและ
คุณสมบัติเฉพาะ

. เครื่องเสียง

. โทรศัพท์แฮนด์ฟรี

. Apple CarPlay

. Android Auto

. ระบบนำทาง

. การจดจำเสียง

. ข้อมููลและการต้ังค่าที่เรียกดูได้บน NissanConnect

T32A130827-42975559-4B72-431E-97D9-4E2AB37B374F

คำเตือน:

. ห้ามทำการปรับตัวควบคุมหน้าจอ ระบบปรับ
อากาศ หรือตัวควบคุมเครื่องเสียงในขณะขับขี่
เพื่อ ให้มี สมาธิ เต็มที่ ในการบังคับควบคุมรถ

. หาก สังเกตพบ สิ่ง แปลก ปลอม อย ู่ ใน ระบบ
ฮาร์ดแวร์ หรือมีของเหลวอยู่บนระบบ หรือมีควัน
หรือเปลวไฟออกมาจากระบบ หรือพบว่ามีการ
ทำงานผิดปกติอ่ืน ๆ ให้หยุดใช้งานระบบโดย
ทันทีและติดต่อตัวแทนผู้จำหน่ายนิสสันที่ใกล้
ที่สุด การเพิกเฉยต่อสภาพการณ์เหล่าน้ีอาจนำ
ไปสู่อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

. ห้ามถอดประกอบหรือแก้ไขระบบนี้ เพราะการทำ
เช่นนั้นอาจนำไปสู่อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้า
ลัดวงจรได้

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้งานระบบเมื่อเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานเป็นเวลา
นาน เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-3

คู่มือการใช้งาน NISSANCONNECT ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

Condition: 'Except for China'/
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4-4 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-6B02EF9F-9949-496A-B30C-81C99CB1D952

JVH0829X

1. หน้าจอแสดงผล (หน้า 4-4)
2. สำหรับปุ่มควบคุมระบบนำทาง โปรดดูที่คู่มือการใช้

ระบบนำทางอีกเล่มหนึ่ง
3. ปุ่ม INFO (หน้า 4-6)
4. ปุ่มหมุน Power/VOLUME (หน้า 4-59)
5. ปุ่มควบคุมความสว่าง/เปิด·ปิดหน้าจอ (หน้า 4-5)
6. ปุ่มหมุน ENTER/Scroll (หน้า 4-5)
7. ปุ่ม BACK (หน้า 4-5)
8. ปุ่ม SETUP (หน้า 4-6)

วิธีการใช้หน้าจอสัมผัส
GUID-13C61256-50A9-4B8B-931A-F9B27A3E0E9A

คำเตือน:

. กระจกหน้าจอแสดงผลอาจแตกร้าว หากถูก
กระแทกด้วยของแข็งหรือของมีคม ห้ามสัมผัส
กระจกหน้าจอที่แตกร้าว เพราะการกระทำเช่น
นั้นอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

. ในการทำความสะอาดหน้าจอ ห้ามใช้ผ้าที่มีขน
แข็งหรือหยาบ แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน ทินเนอ
ร์ หรือสารละลายใด ๆ หรือกระดาษชำระที่มีสาร
ทำความสะอาดใด ๆ เน่ืองจากจะทำให้เกิดรอย
ขีดข่วนหรือแผงควบคุมเสียหาย

. ห้ามฉีดพ่นของเหลว เช่น น้ำ หรือน้ำหอมปรับ
อากาศในรถยนต์ลงบนหน้าจอ การสัมผัสกับ
ของ เหลว จะ ทำให้ ร ะบบ ทำงาน ผิด ปกติ

เพ่ือให้แน่ใจว่าการขับข่ีปลอดภัย อาจไม่สามารถใช้งาน
บางฟังก์ชันได้ระหว่างขับรถ

ฟังก์ชันบนหน้าจอที่ไม่สามารถใช้งานได้ขณะขับขี่ จะเป็น
“สีเทา” หรือเสียงเงียบ

จอดรถในที่ปลอดภัย จากนั้นจึงใช้งานระบบนำทาง

ข้อควรระวัง:

. มีสมาธิขณะขับรถเสมอ

. หลีกเลี่ยงการใช้ฟังก์ชันที่อาจทำให้เสียสมาธิ ถ้า
เสียสมาธิ อาจทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์
และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

แผงควบคุมระบบมัลติฟังก์ชันกลาง
(รุ่นที่มีระบบนำทางยกเว้นสำหรับ
ประเทศไทย)

Condition: 'Except for China'/
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การทำงานของหน้าจอแบบสัมผัส
GUID-F6C9C00A-D989-45F4-A2E5-EA3C53A93EFA

JVH0881X

การเลือกรายการ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

แตะท่ีรายการเพ่ือทำการเลือก เช่น เพ่ือเลือกปุ่ม “ระดับ
เสียงตามความเร็ว” (Speed Sensitive Vol.) ให้กดปุ่ม
“ระดับเสียงตามความเร็ว” (Speed Sensitive Vol.) บน
หน้าจอ แตะลูกศรขึ้น/ลง ① บนหน้าจอ เพื่อแสดงหน้า
ก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป

การปรับตั้งรายการ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

แตะ “+” หรือ “-” ② เพื่อปรับการ ต้ังค่าของรายการ

การใส่ตัวอักษร :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

แตะตัวอักษรหรือตัวเลขบนหน้าจอแป้นพิมพ์ ตัวเลือก
ด้ า น ล่ า ง จ ะ แสด ง ขึ้ น เ ม่ื อ ก ำ ลั ง ป้ อ น ตั ว อั กษ ร

. 123/ABC:

เปลี่ยนแป้นพิมพ์ระหว่างตัวเลขและตัวอักษร
. เว้นวรรค (Space):

เพื่อเว้นวรรค
. ลบ (Delete):

ลบจากตัวอักษรตัวสุดท้ายที่ใส่ด้วยการแตะหน่ึงคร้ัง
แตะปุ่ม “ลบ” (Delete) ค้างไว้ เพื่อลบตัว อักษร

ทั้งหมด
. OK:

จบการป้อนตัวอักษร

การดูแลรักษาหน้าจอสัมผัส
GUID-B3D9A4E0-5F96-48BE-BF82-AC67CAB84A85

การทำความสะอาดหน้าจอสัมผัสให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้า
จำเป็น ต้อง ทำ ความ สะอาด เ พ่ิม เติม ให้ ใช้ สาร ทำ
ความสะอาดที่เป็นกลางในปริมาณน้อยกับผ้านุ่ม ควรบิดผ้า
ให้หมาดก่อน แล้วจึงเช็ดทำความสะอาดหน้าจอ ห้ามฉีด
พ่นนํ้าหรือสารละลายลงบนหน้าจอ

วิธีการใช้ปุ่มควบคุมความสว่าง/เปิด·ปิด
หน้าจอ

GUID-50B19725-4C62-4E2E-A119-9285AA717AF8

กดปุ่มควบคุมความสว่าง/เปิด·ปิดหน้าจอ “ ” เพื่อ
เปล่ียนความสว่างของหน้าจอระหว่างโหมดอัตโนมัติและ
โหมดกลางคืน ในขณะท่ีโหมดนี้กำลังแสดงอยู่ สามารถ
ปรับ ต้ังความสว่างได้โดยใช้ปุ่มหมุน ENTER/Scroll

กดปุ่มควบคุมความสว่าง/เปิด·ปิดหน้าจอ “ ” ค้างไว้
เ พ่ื อ ปิด ห น้ า จอ กด ปุ่ม อี ก ครั้ ง เพื่ อ เ ปิ ด ห น้า จอ

วิธีการใช้ปุ่มหมุน ENTER/SCROLL
GUID-D4612502-03F0-45D1-A728-426BF32F2A69

หมุนปุ่ม ENTER/Scroll เพื่อเลือกรายการบนหน้าจอ และ
เพื่อปรับระดับของรายการการตั้งค่า กดปุ่มหมุนเพ่ือยืนยัน
รายการหรือการตั้งค่าที่เลือก

วิธีการใช้ปุ่ม BACK
GUID-529A0BA9-CB9B-4287-BC08-B19DA7ACCBEF

กด ปุ่ม BACK เ พ่ื อ กลั บ ไป ยั ง หน้ า จอ ก่อน ห น้ า

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-5

Condition: 'Except for China'/
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4-6 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-B20380B5-468D-47A0-B731-BBD4CB5BBAF1

สามารถตรวจสอบข้อมูลรถยนต์และปรับตั้งการตั้งค่าต่าง ๆ
ได้บนหน้าจอ

รูปแบบและรายการท่ีแสดงขึ้นบนหน้าจออาจแตกต่างกัน
ไป ขึ้นอยู่กับรุ่นและค่าจำเพาะ

วิธีการใช้งานปุ่ม INFO
GUID-4D210202-3379-49C6-B00F-06CE7E23B01C

กดปุ่ม INFO เพื่อแสดงข้อมูลต่อไปนี้บนหน้าจอแสดงผล

รายการที่มีใช้:
. แอพพลิเคชันของฉัน (My Apps)
. ข่าวสารการจราจร (Traffic Messages) (ถ้ามีติดต้ัง)
. เ ล่ี ยง เส้น ทาง (Avo id Road) ( ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )
. คะแนน Eco (Eco Score)
. คำ ส่ัง เสียง (Voice Commands) (ถ้า มี ติด ต้ัง)

แอปของฉัน (My Apps)
GUID-98062336-066B-4F2A-BECC-2CEE5834F324

สามารถใช้บริการแอพพลิเคชันบางตัวได้ด้วยระบบน้ี เมื่อ
ต่อเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่
“การใช้งานร่วมกับแอพสมาร์ทโฟน NissanConnect”
(หน้า 4-64)

ข่าวสารการจราจร (Traffic Messages) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-01F8CB4F-A775-4742-931A-DBFCE7194471

ข่าวสารการจราจรสามารถแสดงข้อมูลบนหน้าจอแสดงผล
ได้เมื่อมีใช้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือการใช้ระบบ
นำทางอีกเล่มหนึ่ง

เลี่ยงเส้นทาง (Avoid Road) (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-D0E1683F-2315-40C5-9F96-60BA180B2F2F

สำหรับรายละเอียด โปรดดูท่ีคู่มือการใช้ระบบนำทางอีก
เล่มหนึ่ง

คะแนน ECO (Eco Score)
GUID-981D8426-77F2-4572-962C-B04DBD4801CC

Eco Score จะวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ และประเมิน
คะแนนโดยรวม

วิธีการใช้งานปุ่ม SETUP
GUID-EA8DB8AE-92C0-422E-A37E-684D578F71FB

JVH1561X

แบบ A (ตัวอย่าง)

JVH1507X

แบบ B (ตัวอย่าง)
กดปุ่ม SETUP เพ่ือดูและปรับต้ังรายการต้ังค่าต่อไปนี้

รายการที่มีใช้:
. เครื่องเสียง (Audio)
. ระบบนำทาง (Navigation)
. ข่าวสารการจราจร (Traffic Messages) (ถ้ามีติดต้ัง)
. ระบบ (System)

— หน้าจอแสดงผล (Display)
— นาฬิกา (Clock)
— ภาษา (Language)
— การตั้งค่ากล้อง (Camera Settings) (ถ้ามีติดตั้ง)
— หน่วยอุณหภูมิ (Temperature Unit)
— แตะคลิก (Touch Click)
— เสียงบี๊ป (Beep Tones)
— กลับสู่การต้ังค่าจากโรงงาน (Factory Settings)
— ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software Licenses) (ถ้ามี

ติดตั้ง)
— เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของระบบ (System Software

Version)
. โทร ศัพท์ และ บล ู ท ูธ (Phone & Bluetooth/

Telephone & Bluetooth)
. วิทยุ (Radio) (ถ้ามีติดตั้ง)

การตั้งค่าเครื่องเสียง
GUID-96482CB3-EE85-4C13-B05B-06BB702F2974

สามารถปรับต้ังการต้ังค่าเครื่องเสียงได้จากหน้าจอตั้งค่า
เครื่องเสียง

1. กดปุ่ม SETUP

2. เลือกปุ่ม “เครื่องเสียง” (Audio)

3. เลือกรายการที่ท่านต้องการจะปรับตั้ง

ข้อมูลรถยนต์และการตั้งค่า (รุ่นที่มี
ระบบนำทางยกเว้นสำหรับประเทศไทย)

Condition: 'Except for China'/
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เสียงทุ้ม/เสียงแหลม/สมดุลซ้าย-ขวา/สมดุลหน้า-
หลัง (Bass/Treble/Balance/Fade) :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

แตะแถบปรับตั้งข้าง ๆ ปุ่มท่ีตรงกันบนหน้าจอเพ่ือปรับตั้ง
ค ุณภาพของ โทน เสียง และความสมดุลของลำโพง

รายการเหล่านี้ยังสามารถปรับต้ังได้โดยการใช้ปุ่มหมุน
ENTER/Scroll โปรดดูที่ “วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่นคอม
แพ็คดิสก์ (CD) (แบบ D)” (หน้า 4-58) สำหรับการใช้งาน
เครื่องเสียง

ระดับเสียงตามความเร็ว (Speed Sensitive Vol.) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ฟังก์ชันระดับเสียงตามความเร็วรถยนต์จะเพ่ิมระดับเสียง
ของระบบเครื่องเสียง เมื่อความเร็วรถเพ่ิมขึ้น เลือกระดับ
เอฟเฟกต์ท่ีต้องการได้จาก 0 (OFF) ถึง 5 การตั้งค่าที่สูง
ขึ้นเท่ากับการเพิ่มระดับเสียง ตามความเร็วรถ

ระดับเสียง (AUX Level) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

คุณลักษณะนี้จะควบคุมระดับเสียงที่มาจากอุปกรณ์เสริมที่
ต่อเข้ากับระบบ เลือกระดับจาก “ต่ำ (เสียงเบา)” (Low
(Quiet)) “ปานกลาง” (Medium) และ “สูง (เสียงดัง)”
(High (Loud))

การตั้งค่าระบบนำทาง
GUID-C53EF88E-B61B-4094-B399-1805592C53F7

สามารถเปลี่ยนการต้ังค่าระบบนำทางได้ โปรดดูท่ีคู่มือ
ระบบนำทางสำหรับรายละเอียด

Traffic Messages settings (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-A3EB9D02-5657-42E8-99E9-8D8694522BB9

สามารถปรับต้ังค่าการแจ้งข้อมูลการจราจร การแนะนำ
และการแจ้งเตือนได้

จะได้รับข้อมูลรายงานสภาพการจราจร (TA) เม่ืออยู่ใน
พื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น

การตั้งค่าระบบ
GUID-5F30BD04-7972-4A1D-BA58-B16F673F13D8

สามารถปรับ ต้ัง การ ต้ัง ค่า ต่าง ๆ ของ เครื่อง เสียง ได้

1. กดปุ่ม SETUP

2. เลือกปุ่ม “ระบบ” (System)

3. เลือกรายการที่ท่านต้องการจะปรับตั้ง

หน้าจอแสดงผล (Display) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เ ลื อก ปุ่ม ท่ี สอดค ล้อง กั น เ พ่ือ ปรั บ ต้ั ง กา ร ต้ั ง ค่ า

. ความสว่าง (Brightness):

ปรับตั้งความสว่างของหน้าจอ
. โหมดการแสดงผล (Display Mode):

ปรับ ต้ัง เพื่อให้ เหมาะสมกับระดับไฟส่องสว่างใน
รถยนต์ แตะที่ “โหมดการแสดงผล” (Display Mode)
เพ่ือเลื่อนผ่านตัวเลือกของโหมด (กลางวัน (Day)
กลางคืน (Night) และ อัตโนมัติ (Auto))

. ทิศทางการเลื่อน (Scroll Direction):

ปรับต้ังทิศทางการเล่ือนของเมนู เลือกลูกศรขึ้นหรือ
ลูกศรลง

นาฬิกา (Clock) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เ ลื อก ปุ่ม ท่ี สอดค ล้อง กั น เ พ่ือ ปรั บ ต้ั ง กา ร ต้ั ง ค่ า

. รูปแบบเวลา (Time Format):

สามารถเลือกการตั้งค่าเวลาได้จากรูปแบบ 12 ชั่วโมง
และ 24 ชั่วโมง

. รูปแบบวันที่ (Date Format):

สามารถเลือกรูปแบบการแสดงวัน เดือน และปีได้
. โหมดของเวลา (Clock Mode):

เลือกโหมดของเวลาจาก “ปรับด้วยตนเอง” (Manual)
“โซนเวลา” (Time Zone) และ “อัตโนมัติ” (Auto)

สามารถตั้งค่าโหมดของเวลาได้ เม่ือเลือก “ปรับด้วย

ตนเอง” (Manual) จากหน้าจอ “ตั้งเวลาด้วยตนเอง”
(Set Clock Manually)

เลือก “อัตโนมัติ” (Auto) เพ่ือต้ังเวลาโดยอัตโนมัติ
โดยใช้ GPS

. ตั้งเวลาด้วยตนเอง (Set Clock Manually):

สามารถตั้งค่าโหมด (AM/PM) (ถ้ามีติดตั้ง) “ชั่วโมง”
(Hours) “นาที” (Minutes) “วัน” (Day) “เดือน”
(Month) และ “ปี” (Year) ด้วยตัวเองได้ ถ้าเลือก
“ปรับด้วยตนเอง” (Manual) ในการต้ังค่าโหมดของ
เวลา

. เวลาออมแสง (Daylight Savings Time)*:

เปิดหรือปิดเวลาออมแสง
. โซนเวลา (Time Zone)*:

เลือกโซนเวลาที่มีใช้ได้จากรายการ

*: การ ต้ังค่าจะมี เฉพาะเมื่อ เลือก "โซนเวลา" (Time
Zone) จากเมนูการตั้งค่า "โหมดของเวลา" (Clock Mode)

ภาษา (Language) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เ ลื อ ก ก า ร ต้ั ง ค่ า ภ าษ า ที่ แ ส ด ง ข้ึ น บน ห น้ า จ อ

การตั้งค่ากล้อง (Camera Settings) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โปรดดูที่ “การปรับหน้าจอ (สำหรับรุ่นท่ีมีระบบนำทาง)”
(หน้า 4-10) หรือ “วิธี การปรับหน้าจอ” (หน้า 4-19)
สำหรับรายละเอียด

หน่วยอุณหภูมิ (Temperature Unit) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เลือกหน่วยอุณหภูมิจาก 8C และ 8F

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-7

Condition: 'Except for China'/



(166,1)
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4-8 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

แตะคลิก (Touch Click) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เปิดหรือปิดเสียงคลิกเม่ือสัมผัสหน้าจอ เมื่อเปิด จะได้ยิน
เสียงคลิกทุกครั้งที่แตะปุ่มบนหน้าจอ

เสียงบี๊ป (Beep Tones) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เปิดหรือปิดการใช้งานเสียงเตือนบี๊ป เมื่อเปิด จะได้ยิน
เ สี ย งบี๊ ป เ มื่ อ มี ข้ อ ค ว าม ป ร ากฏ ขึ้ น บน ห น้ า จอ

กลับสู่การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory Settings) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เลือกปุ่มน้ีเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าท้ังหมดกลับไปเป็นค่าเริ่ม
ต้น

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software Licenses) (ถ้ามี
ติดตั้ง) :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เลือกปุ่มนี้เพื่อดูข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

การตั้งค่าโทรศัพท์และบลูทูธ (Phone &
Bluetooth/Telephone & Bluetooth settings)

GUID-D11C9135-5157-44F1-A728-EB32C5AFA581

สามารถเปล่ียนแปลงการตั้งค่าโทรศัพท์และ Bluetooth
ได้ โปรดดู ท่ี “การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 4-87)
สำหรับรายละเอียด

Radio settings (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-383B505C-3D8E-4997-9A39-B3535A909A0F

สามารถเปิดหรือปิดการตั้ง ค่า RDS (ถ้ามีติด ต้ัง) และ
รายงานสภาพการจราจร (TA) ที่เก่ียวข้องได้ เมื่อเปิดใช้
งานรายการนี้ ข้อมูลรายงานสภาพการจราจรที่ได้รับจะถูก
ปรับใช้งานโดยอัตโนมัติ

จะได้รับข้อมูลรายงานสภาพการจราจร (TA) เม่ืออยู่ใน
พื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น

T32A130827-864D3105-3368-482B-83DC-0BF9829189CD

เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) หน้าจอจะ
แสดงมุมมองด้านหลังของรถยนต์

ระบบนี้ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจจับวัตถุ
ชิ้นใหญ่ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับรถยนต์
แต่ระบบจะไม่สามารถตรวจจับวัตถุขนาดเล็กที่อยู่ใต้กันชน
และจะไม่ตรวจ จับวัตถุที่ อยู่ ใกล้กับ กันชนหรือบนพ้ืน

คำเตือน:

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้งานหน้าจอมองภาพด้านหลังอย่างเหมาะสม อาจ
ส่งผลทำให้ได้ รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

. หน้าจอมองภาพด้านหลัง มี เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการถอยรถ เท่าน้ัน ไม่ สามารถใช้
ทดแทนการถอยรถอย่างถูกต้อง ควรตรวจสอบ
โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกกระจก
หน้าต่าง และกระจกมองข้างทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ แล้วจึงทำการถอย
รถอย่างช้า ๆ เสมอ

. ระบบได้ถูกออกแบบเพื่อการช่วยเหลือผู้ขับขี่ใน
การตรวจจับวัตถุขนาดใหญ่ที่อยู่กับที่ด้านหลัง
ของรถยนต์โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการ
เกิดความ เสียหายของรถยนต์ที่ อาจ เกิดขึ้น

. ระบบไม่สามารถลบจุดอับสายตาได้ทั้งหมด และ
อาจไม่แสดงวัตถุทุก ๆ ชิ้น

. ผู้ใช้รถไม่สามารถมองเห็นบริเวณใต้กันชนและ
ม ุม กันชน บนหน้า จอ มอง ภาพ ด้าน หลัง ได้
เน่ืองจากการมองเห็นที่จำกัด ระบบจะไม่แสดง
วัตถุขนาดเล็กที่อยู่ใต้กันชนและไม่สามารถแสดง
วัตถุที่อยู่ใกล้กับกันชนหรือบนพื้น

. วัตถุที่เห็นในหน้าจอมองภาพด้านหลังจะแตกต่าง
จากระยะทางจริง เน่ืองจากใช้ เลนส์มุมกว้าง

. วัตถุที่ เห็นในหน้าจอมองภาพด้านหลัง จะเห็น
ตรงกันข้ามกับการมองในกระจกมองหลังและ
กระจกมองข้าง

. ควรตรวจสอบว่าได้ทำการปิดประตูท้ายแน่น
ดี แล้ ว ห รือ ไม่ เ ม่ื อ ต้ อ ง ทำ การ ถอย ห ลัง

. ห้ามวางสิ่งของไว้บนกล้องมองหลัง

. เมื่อล้างรถยนต์ด้วยน้ำแรงดันสูง ต้องระมัดระวัง
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ฉีดที่บริเวณรอบ ๆ
กล้อง มิเช่นน้ัน อาจทำให้น้ําเข้าไปในตัวกล้อง
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้นํ้าควบแน่นบนเลนส์ ซึ่ง
อาจเกิดการทำงานผิดปกติ เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้า
ลัดวงจรได้

. เนื่องจากกล้องเป็นอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน ควร
ระมัดระวังไม่ให้มีการกระแทกเกิดข้ึน มิเช่นนั้น
อาจทำให้ทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย
ส่งผลทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร

ข้อควรระวัง:

เม่ือเช็ดฝุ่นหรือหิมะออกจากเลนส์ห้ามขูดเลนส์ของ
กล้อง

หน้าจอมองภาพด้านหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(167,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

วิธีอ่านเส้นที่แสดงบนหน้าจอ
GUID-F784552C-AF4F-44B5-A79F-3127745C344B

SAA2776

แนวเส้นท่ีแสดงความกว้างรถยนต์ และระยะห่างจากวัตถุ
โดย อ้างอิงจากเส้น กันชน Ⓐ จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

เส้นแสดงระยะห่าง:

แสดงระยะห่างจากกันชน

. เส้นสีแดง ①: ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)

. เส้นสีเหลือง ②: ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ③: ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ④: ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส้นแนวความกว้างของรถยนต์ ⑤:

แสดงความกว้างของรถยนต์โดยประมาณ

ความแตกต่างระหว่างระยะห่างในจอ และ
ระยะห่างจริง

T32A130827-3175353A-26AA-46C3-BDC0-661F8C735E5B

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
T32A130827-934532BC-08B1-444C-97DE-84287C859C9A

JVH0207X

เม่ือถอยหลังขึ้นทางชัน ระยะเส้นท่ีแสดง และเส้นแสดง
ความกว้างรถยนต์จะแสดงขึ้นมาใกล้กว่าระยะห่างจริง
ตัวอย่างเช่น หน้าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน่ง Ⓐ
แต่ระยะห่าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางลาดคือท่ีตำแหน่ง
Ⓑ พึงระลึกว่าวัตถุใด ๆ ก็ตามที่อยู่บนเนินจะอยู่ไกลกว่าที่
ปรากฏบนหน้าจอ

การถอยหลังลงทางลาดชัน
T32A130827-565F0DBC-8BB7-4A25-8C94-69D8C600E7D3

JVH0208X

เม่ือถอยหลังลงทางชัน ระยะเส้นท่ีแสดงและเส้นแสดง
ความกว้างรถยนต์จะแสดงขึ้นมาไกลกว่าระยะทางจริง
ตัวอย่างเช่น หน้าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน่ง Ⓐ
แต่ระยะห่าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางลาดคือท่ีตำแหน่ง
Ⓑ พึงระลึกว่าวัตถุใด ๆ ก็ตามที่อยู่บนเนินจะอยู่ใกล้กว่าที่
ปรากฏบนหน้าจอ

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-9

Condition: 'Except for China'/



(168,1)
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4-10 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การถอยหลังใกล้กับวัตถุที่ยื่นเข้ามา
T32A130827-DBA38444-2256-455A-B568-EEE2B4831ECF

JVH0232X

รถยนต์อาจดูเหมือนจะถอยพ้นวัตถุที่อยู่บนหน้าจอ อย่างไร
ก็ตาม รถยนต์อาจชนกับวัตถุได้ ถ้าส่วนท่ีย่ืนเข้ามาอยู่
สูงกว่าเส้นทางที่ถอยจริง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข้ามา
T32A130827-F39A09CE-BA79-40A1-AF0D-07C3BEDFF944

JVH0247X

ตำแหน่ง Ⓒ แสดงขึ้นบนจอว่า ไกลกว่าตำแหน่ง Ⓑ
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่ง Ⓒ ที่จริงแล้วระยะห่างเท่ากับ
ตำแหน่ง Ⓐ รถยนต์อาจชนเข้ากับวัตถุได้ เม่ือถอยไปท่ี
ตำแหน่ง Ⓐ ถ้าส่วนท่ีย่ืนเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางท่ีถอย
จริง

วิธีการปรับหน้าจอ
GUID-EC79F14B-6FF6-46AD-9BD8-9ECF9919E9F5

การปรับหน้าจอ (สำหรับรุ่นที่มีระบบนำทาง)
GUID-76CDE43F-B39B-4083-A190-7BDE7FDF94E7

การทำงานด้วยหน้าจอแบบสัมผัส :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

1. กดปุ่ม SETUP

2. เลือกปุ่ม “ระบบ” (System)

3. เลือกปุ่ม “การตั้งค่ากล้อง” (Camera Settings)

4. เลือกรายการที่ท่านต้องการจะปรับตั้ง

. โหมดการแสดงผล (Display Mode):

ปรับ ต้ัง เพื่อให้ เหมาะสมกับระดับไฟส่องสว่างใน
รถยนต์ แตะที่ “โหมดการแสดงผล” (Display Mode)
เพ่ือเลื่อนผ่านตัวเลือกของโหมด (กลางวัน (Day)
กลางคืน (Night) และ อัตโนมัติ (Auto))

. ความสว่าง (Brightness):

ปรับตั้งความสว่างของหน้าจอ
. ความเข้ม (Contrast):

ปรับตั้งระดับความเข้มของหน้าจอ
. สี (Colour):

ปรับตั้งระดับสีของหน้าจอ

การทำงานด้วยปุ่ม :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVH0649X

Condition: 'Except for China'/
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กดปุ่มควบคุมความสว่าง/เปิด·ปิดหน้าจอ “ ” ① เพื่อ
ปรับต้ังความสว่างของหน้าจอขณะที่กำลังแสดงหน้าจอ
มองภาพด้านหลัง

ปรับตั้งความสว่างให้เป็นการตั้งค่าที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม
หมุน ENTER/Scroll ②

ข้อแนะนำในการใช้งาน
T32A130827-4F7D57DD-7549-4CCF-8296-1AB785FE95AF

. เมื่อ เล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)
หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมดหน้าจอมองภาพด้านหลัง
โดยอัตโนมัติ

. เมื่อมุมมองถูกเปลี่ยน ภาพบนหน้าจออาจแสดงผล
ล่าช้า

. เม่ืออุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป หน้าจออาจแสดงวัตถุ
ไม่ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. เมื่อมีแสงสว่างจ้าส่องตรงมาท่ีกล้อง อาจทำให้มอง
เห็น วัตถุ ไม่ชัดเจน ซึ่ง ไม่ใช่ การทำงาน ผิดปกติ

. อาจเห็นเส้นแนวตั้งบนวัตถุที่แสดงบนหน้าจอ อันเป็น
ผลจากแสงจากกันชนตกกระทบ ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ

. หน้าจออาจกะพริบขณะอยู่ภายใต้แสงไฟฟลูออเรส
เซนส์ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. สีของวัตถุบนหน้าจอมองภาพด้านหลังอาจแตกต่าง
จาก สีของวัตถุ จริง เล็ก น้อย ซึ่ง ไม่ใช่ การทำงาน
ผิดปกติ

. วัตถุบนหน้าจออาจแสดงขึ้นไม่ชัดเจนในที่มืดหรือ
ตอน กลาง คื น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ กา ร ทำงาน ผิด ปกติ

. ถ้ามีเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล้อง หน้าจอมอง
ภาพด้านหลังอาจไม่แสดงวัตถุบนจออย่างชัดเจน ควร
ทำความสะอาดกล้อง

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน หรือทินเนอร์ทำ
ความสะอาดกล้อง เพราะ จะทำให้ เปลี่ยน สี ทำ
ความสะอาดกล้องด้วยผ้าท่ีชุบสารทำความสะอาด
อย่าง อ่อน ท่ีผสมน้ำ แล้ว เช็ดให้แห้ง ด้วยผ้าแห้ง

. ห้ามทำให้กล้องเกิดความเสียหาย เน่ืองจากจะมี
ผลกระทบกับหน้าจออย่างมาก

. ห้ามใช้แว็กซ์กับกระจกกล้อง ควรทำการเช็ดแว็กซ์
ออกด้วยผ้าสะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อน
ที่ผสมน้ำ

GUID-E802E65D-A689-4E19-82EC-89E19EC73B2F

WAE0029X

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ให้กดปุ่ม
CAMERA (ถ้ามีติดต้ัง)/ปุ่ม DISP (ถ้ามีติดตั้ง) หรือเล่ือน
คันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) เพ่ือใช้งานกล้อง
อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้องมองภาพรอบทิศทาง
หน้าจอจะแสดงมุมมองที่หลากหลายของตำแหน่งรถยนต์

มุมมองที่มองเห็น:
. มุมมองจากมุมสูง

มุมมองรอบ ๆ รถยนต์
. มุมมองหน้าด้านข้าง

มุมมองรอบ ๆ และด้านหน้าของล้อด้านผู้โดยสารหน้า
. มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของรถยนต์
. มุมมองด้านหลัง

มุมมองด้านหลังของรถยนต์

ระบบถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยเหลือผู้ขับข่ีในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น การจอดรถในช่องจอด หรือการจอดเข้าซอง

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-11

กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/
กล้องมองภาพรอบทิศทาง (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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4-12 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

JVH1573X

บริเวณระบบจะไม่สามารถแสดงวัตถุที่อยู่ในบางบริเวณได้
เม่ืออยู่ในหน้าจอมุมมองด้านหน้าหรือด้านหลัง วัตถุท่ีอยู่
ใต้กันชนหรือบนพ้ืนอาจไม่แสดงขึ้น ① เม่ืออยู่ในมุมมอง
จากมุมสูง วัตถุ ท่ีมีความสูงซึ่งอยู่ ริมขอบของบริเวณที่
กล้อง ตรวจ จับ ได้ จะ ไม่ ปรากฏ ขึ้น บน หน้า จอ ②

คำเตือน:

. กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้องมอง
ภาพรอบทิศทางช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายข้ึน
แต่ ไม่ สามารถ ใช้ แทนการ ขับ รถยนต์ อย่าง
ถูกต้อง เน่ืองจากมีบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็น

วัตถุได้ และควรมองออกไปนอกกระจกหน้าต่าง
และ ตรวจ สอบกระจก เสมอ เพ่ือ ให้ แน่ใจ ว่า
ปลอดภัยที่จะทำการเคลื่อนรถยนต์

. ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยระหว่าง
จอดรถและระหว่างขับขี่เสมอ

. ไม่ ควร ใช้ งาน กล้อง อัจฉริยะ มอง ภาพ รอบ
ทิศทาง/กล้องมองภาพรอบทิศทางขณะที่กระจก
มองข้างอยู่ในตำแหน่งพับเก็บ และควรตรวจสอบ
ว่าทำการปิดประตูท้ายแน่นดีแล้ว ขณะขับรถโดย
ใช้งานกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้อง
มองภาพรอบทิศทาง

. ระยะห่างระหว่างวัตถุที่แสดงขึ้นบนกล้องอัจฉริยะ
มองภาพรอบทิศทาง/กล้องมองภาพรอบทิศทาง
ต่างจากระยะห่างจริง

. กล้องติดตั้งอยู่ที่กระจังหน้า, กระจกมองข้าง และ
เหนือป้ายทะเบียนด้านหลัง ห้ามวางสิ่งของไว้บน
กล้อง

. ห้ามติดต้ังฝาครอบใด ๆ บนแผ่นป้ายทะเบียน
ด้านหลัง กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/
กล้องมองภาพรอบทิศทางไม่สามารถแสดงข้ึน
ได้อย่างถูกต้องจากการรบกวนหน้าจอกล้อง

. เมื่อล้างรถยนต์ด้วยน้ำแรงดันสูง ควรระวังและ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ฉีดน้ำที่บริเวณรอบ ๆ
กล้อง มิเช่นน้ัน อาจทำให้น้ำเข้าไปในตัวกล้อง
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำควบแน่นบนเลนส์ เกิด
การทำงานผิดปกติ เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจร
ได้

. ไม่ควรกระแทกกล้อง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่
ละเอียดอ่อน มิเช่นน้ัน จะส่งผลให้กล้องทำงาน
ผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย และเกิดเพลิงไหม้

หรือไฟฟ้าลัดวงจร

ข้อควรระวัง:

ทำความสะอาด เลนส์กล้องด้วย ผ้านุ่ม เพ่ือ เช็ด
ฝุ่นละออง หิมะ ฯลฯ อย่าให้เลนส์เป็นรอยขูดขีดเม่ือ
ทำความสะอาด

มุมมองที่มองเห็น
GUID-57397229-1F3F-4B79-8041-0B51113D8284

คำเตือน:

. ควรใช้เส้นแนวระยะห่างและเส้นแนวความกว้าง
ของรถยนต์ในการอ้างอิงเมื่อรถยนต์อยู่บนพ้ืน
เรียบที่ได้ระดับเท่านั้น ระยะห่างบนหน้าจอเป็น
เพียงการอ้างอิง และอาจจะแตกต่างจากระยะ
ห่างจริง ระหว่างรถยนต์ และวัตถุ ที่ แสดงบน
หน้าจอ

. ใช้เส้นที่แสดงข้ึนและมุมมองจากมุมสูงในการ
อ้างอิง จำนวนของผู้ โดยสาร ระดับน้ำมันเช้ือ
เพลิง ตำแหน่งรถยนต์ สภาพถนน และความลาด
ชันของถนนจะส่งผลต่อเส้นที่แสดงข้ึนและมุม
มองจากมุมสูง

. ถ้าเปล่ียนยางด้วยยางที่มีขนาดต่างกัน เส้นกะ
แนวทิศทางและมุมมองจากมุมสูงอาจแสดงขึ้นไม่
ถูกต้อง

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน้าจอจะอยู่ไกลกว่าที่ปรากฏ ในทางตรงกัน
ข้ามเม่ือขับรถลงทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน้าจอจะอยู่ใกล้กว่าที่ปรากฏ

Condition: 'Except for China'/
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. ควรใช้กระจกหรือการมองวัตถุจริง เพื่อตัดสิน
ระยะห่างจากวัตถุอย่างถูกต้อง

. เส้นแนวความกว้างของรถยนต์และเส้นกะแนว
ทิศทางจะกว้างกว่าความกว้างและเส้นทางจริง

มุมมองด้านหน้าและด้านหลัง
GUID-44FD58DC-3579-4924-83AA-0974C9DFBB3A

SAA1840

มุมมองด้านหน้า

SAA1896

มุมมองด้านหลัง
เส้นแนวท่ีแสดงความกว้างของรถยนต์และระยะห่างจาก
วัตถุ โดยอ้างอิงจากเส้นตัวถังรถยนต์ Ⓐ จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ

เส้นแสดงระยะห่าง:

แสดงระยะห่างจากตัวถังรถยนต์

. เส้นสีแดง ① : ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)

. เส้นสีเหลือง ② : ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ③ : ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ④ : ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส้นแนวความกว้างของรถยนต์ ⑤:

แสดงความกว้างของรถยนต์โดยประมาณ

เส้นกะแนวทิศทาง ⑥:

แสดงเส้นกะแนวทิศทางเม่ือ ขับขี่ รถยนต์ เส้นกะแนว
ทิศทางจะแสดงข้ึนบนหน้าจอเม่ือหมุนพวงมาลัย เส้นกะ
แนวทิศทางจะเคล่ือนที่ตามความมากน้อยของการหมุน
พวงมาลัย เมื่อมุมมองด้านหลังแสดง เส้นกะระยะจะไม่
แสดงขณะที่พวงมาลัยอยู่ในตำแหน่งว่าง

ภาพจากมุมมองด้านหน้าจะไม่แสดงขึ้น เมื่อความเร็วรถ
มากกว่า 10 กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.)

คำเตือน:

. ระยะห่างระหว่างวัตถุที่แสดงขึ้นบนมุมมองด้าน
หลังต่างจากระยะห่างจริง วัตถุที่เห็นในมุมมอง
ด้านหลัง จะเห็นตรงกันข้ามกับการมองในกระจก
มองหลังและกระจกมองข้าง

. บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ
แตกต่างระหว่างเส้นกะแนวทิศทางและเส้นแนว
จอดจริง

. เส้นที่แสดงขึ้นที่มุมมองด้านหลังจะเกินขอบด้าน
ขวาเล็กน้อย เนื่องจากกล้องมองหลังไม่ได้ติดตั้ง
อยู่บนกึ่งกลางด้านหลังของรถยนต์

หมายเหตุ:

เมื่อหน้าจอแสดงมุมมองด้านหน้าและหมุนพวงมาลัย
ประมาณ 90 องศา หรือน้อยกว่า จากตำแหน่งกลาง
เส้นกะแนวทิศทางทั้งด้านขวาและซ้าย ⑥ จะแสดง
ข้ึน เมื่อหมุนพวงมาลัยประมาณ 90 องศา หรือมาก
กว่า เส้นกะแนวทิศทางจะแสดงข้ึนเฉพาะด้านที่ตรง
ข้ามกับการหมุนเท่านั้น

มุมมองจากมุมสูง (แบบ A)
GUID-898B22EE-2CF3-441F-AAA1-AF318FFC0A83

SAA1841

มุมมองจากมุมสูงจะแสดงภาพของรถยนต์จากที่สูง ซึ่งช่วย
ยืนยันตำแหน่งของรถยนต์และแนวจอดไปยังพ้ืนที่จอดรถ

ไอคอนรถยนต์ ① จะแสดงตำแหน่งของรถยนต์ โปรดจำ
ไว้ว่าระยะห่างระหว่างวัตถุที่มองเห็นในมุมมองจากมุมสูงจะ
ต่างจากระยะห่างจริง

พื้นที่ที่มุมมองกล้องมองไม่เห็น ② จะแสดงเป็นสีดำ

หลังจากสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON พื้นที่ที่
ไม่สามารถมองเห็นได้ ② จะปรากฏแถบสีเหลืองเป็นเวลา
3 วินาที ห ลั ง จาก ม ุ ม มอง จาก ม ุ ม ส ู ง แสดง ข้ึน

เมื่อรถยนต์เคลื่อนเข้าใกล้วัตถุ ไฟแสดงเซ็นเซอร์การจอด
(โซนาร์) ③ (ถ้ามีติดต้ัง) จะสว่างขึ้น โปรดดูที่ “ฟังก์ชัน

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-13

Condition: 'Except for China'/
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4-14 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) เพื่อช่วยการทำงานของกล้อง”
(หน้า 4-16) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน:

. วัตถุท่ีอยู่ในมุมมองจากมุมสูงจะปรากฏอยู่ไกล
กว่าระยะห่างจริงเพราะมุมมองจากมุมสูงเป็นมุม
มองเสมือน ที่ ได้จากการประมวลผลมุมมอง
ต่าง ๆ จากกล้องที่อยู่ ด้านนอกกระจกมองข้าง
ด้านหน้า และด้านหลังของรถยนต์

. วัตถุที่มีความสูง เช่น ขอบทางเท้า หรือรถยนต์
อาจไม่ตรงแนว หรือ ไม่แสดงที่ขอบของมุมมอง

. ไม่ สามารถ แสดง วัตถ ุ ที่ อย ู่ เหนือ กล้อง ได้

. ภาพจากมุมสูงอาจไม่ตรงเมื่อตำแหน่งกล้อง
เปลี่ยน

. เส้นบนพื้นอาจเอียงและไม่เห็นเป็นเส้นตรงที่ขอบ
ของมุมมอง และจะเอียงเพ่ิมมากข้ึนหากเส้นอยู่
ห่างจากตัวรถมากขึ้นเรื่อย ๆ

มุมมองจากมุมสูง (แบบ B)
GUID-63436968-0EBA-49F3-936B-BF6ADB3E6589

SAA3570

มุมมองจากมุมสูงจะแสดงภาพของรถยนต์จากที่สูง ซึ่งช่วย

ยืนยันตำแหน่งของรถยนต์และแนวจอดไปยังพ้ืนที่จอดรถ

ไอคอนรถยนต์ ① จะแสดงตำแหน่งของรถยนต์ โปรดจำ
ไว้ว่าระยะห่างระหว่างวัตถุที่มองเห็นในมุมมองจากมุมสูงจะ
ต่างจากระยะห่างจริง

พื้นที่ที่มุมมองกล้องมองไม่เห็น ② จะแสดงเป็นสีดำ

หลังจากเปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปท่ีตำแหน่ง
“ON” บริเวณที่มองไม่ เห็น ② จะเป็นสี เหลืองนาน 3
วินาที หลังจากภาพจากมุมสูงแสดงขึ้น

นอกจากน้ีมุมท่ีมองไม่เห็น ③ แสดงขึ้นเป็นสีแดงเพื่อ
เตือนคนขับให้ระวัง

หลังจากเปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปท่ีตำแหน่ง
“ON” ม ุม ท่ี มอง ไม่ เห็น ③ จะ กะพริบนาน 3 วินาที
หลังจากภาพจากมุมสูงแสดงขึ้น

คำเตือน:

. วัตถุท่ีอยู่ในมุมมองจากมุมสูงจะปรากฏอยู่ไกล
กว่าระยะห่างจริงเพราะมุมมองจากมุมสูงเป็นมุม
มองเสมือน ที่ ได้จากการประมวลผลมุมมอง
ต่าง ๆ จากกล้องที่อยู่ ด้านนอกกระจกมองข้าง
ด้านหน้า และด้านหลังของรถยนต์

. วัตถุที่มีความสูง เช่น ขอบทางเท้า หรือรถยนต์
อาจไม่ตรงแนว หรือ ไม่แสดงที่ขอบของมุมมอง

. ไม่ สามารถ แสดง วัตถ ุ ที่ อย ู่ เหนือ กล้อง ได้

. ภาพจากมุมสูงอาจไม่ตรงเมื่อตำแหน่งกล้อง
เปลี่ยน

. เส้นบนพื้นอาจเอียงและไม่เห็นเป็นเส้นตรงที่ขอบ
ของมุมมอง และจะเอียงเพ่ิมมากข้ึนหากเส้นอยู่
ห่างจากตัวรถมากขึ้นเรื่อย ๆ

มุมมองหน้าด้านข้าง
GUID-B9E0FD3C-27B3-4635-BB0B-81A150E01B1B

SAA1842

เส้นแนว:

เส้นแนวที่แสดงความกว้างและปลายด้านหน้าของรถยนต์
จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

เส้นด้านหน้าของรถยนต์ ① จะแสดงส่วนหน้าของรถยนต์

เส้นด้านข้างของรถยนต์ ② จะแสดงความกว้างของรถยนต์
รวมกระจกมองข้าง

ส่วนขยาย ③ ของทั้งเส้นด้านหน้า ① และเส้นด้านข้าง ②
จะแสดงด้วยเส้นประสีเขียว

ตัวแสดงเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ④ (ถ้ามีติดต้ัง) จะ
แสดงขึ้นเม่ือรถเคล่ือนเข้าใกล้วัตถุ สามารถปิดตัวแสดง
เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ④ (ถ้ามีติดตั้ง) ได้เมื่อปิดการ
ตั้งค่าเซ็นเซอร์ด้านหน้าบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
โปรดดู ท่ี “Driver Assistance (การช่วยเหลือผู้ขับขี่)”
(หน้า 2-18)

Condition: 'Except for China'/
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ข้อควรระวัง:

. อย่าทำให้เลนส์ของกล้องเป็นรอยขีดข่วน เมื่อ
เช็ดฝุ่นหรือหิมะออก

. ไฟสัญญาณไฟเล้ียวอาจทับเส้นด้านข้างของ
รถยนต์ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

ความแตกต่างระหว่างระยะห่างในจอและ
ระยะห่างจริง

GUID-01D60EA8-D884-4818-B1D1-C2FC57169C6C

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
GUID-BCB2A53B-EF83-46D4-9495-DEA6F329EB32

JVH0207X

เมื่อถอยหลังขึ้นทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่างและเส้นแนว
ความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาใกล้กว่าระยะห่างจริง
ตัวอย่างเช่น หน้าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน่ง Ⓐ
แต่ระยะห่าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางลาดคือท่ีตำแหน่ง
Ⓑ สังเกตได้ว่าวัตถุที่อยู่บนทางชันจะอยู่ไกลกว่าที่แสดง
ขึ้นบนหน้าจอ

การถอยหลังลงทางลาดชัน
GUID-4B11D6A6-10AC-409E-902E-BDCF1AA5610D

JVH0208X

เม่ือถอยรถยนต์ลงทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่างและเส้น
แนวความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาไกลกว่าระยะห่าง

จริง ตัวอย่างเช่น หน้าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน่ง
Ⓐ แต่ ระยะห่าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางลาดคือ ท่ี
ตำแหน่ง Ⓑ สังเกตได้ว่าวัตถุที่อยู่บนทางชันจะอยู่ใกล้กว่า
ที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ

การถอยหลังใกล้กับวัตถุที่ยื่นเข้ามา
GUID-D5783A5E-49C3-4060-A9FA-B40ECC9C80D0

JVH0787X

เส้นกะแนวทิศทาง Ⓐ ต้องไม่ สัมผัสกับ วัตถุ ท่ีอยู่ บน
หน้าจอ อย่างไรก็ตาม รถยนต์อาจชนกับวัตถุได้ ถ้าส่วนที่
ยื่นเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางเคลื่อนที่จริง

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-15

Condition: 'Except for China'/
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4-16 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข้ามา
GUID-44F408C0-74E1-4D56-9D36-F374BD412BA0

JVH0211X

ตำแหน่ง Ⓒ แสดงขึ้นบนหน้าจอไกลกว่าตำแหน่ง Ⓑ
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่ง Ⓒ ที่จริงแล้วระยะห่างเท่ากับ
ตำแหน่ง Ⓐ รถยนต์อาจชนเข้ากับวัตถุได้ เม่ือถอยไปท่ี
ตำแหน่ง Ⓐ ถ้าส่วนท่ีย่ืนเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางท่ีถอย
จริง

วิธีการเปลี่ยนหน้าจอ
GUID-A747F8AB-E123-4197-9C40-C3B79985AC40

JVH0874X

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ให้กดปุ่ม
CAMERA (ถ้ามีติดต้ัง)/ปุ่ม DISP (ถ้ามีติดตั้ง) หรือเล่ือน
คันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) เพ่ือใช้งานกล้อง
อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้องมองภาพรอบทิศทาง

กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้องมองภาพรอบ
ทิศทางสามารถแยก จอแสดงภาพจากสองมุม มอง

ถ้าคันเกียร์ไม่ได้อยู่ท่ีตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) มุมมองท่ี
แสดงได้แก่:

. หน้าจอแยกมุมมอง ด้านหน้า/มุมมองจากมุมสูง

. หน้าจอแยกมุมมองด้านหน้า/มุมมองหน้าด้านข้าง

ถ้าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) มุมมองที่แสดง
ได้แก่:

. หน้าจอแยกมุมมอง ด้านหลัง/มุมมองจากมุมสูง

. หน้าจอแยกมุมมองด้านหลัง/มุมมองหน้าด้านข้าง

. ห น้ า จ อ ม ุ ม ม อ ง ด้ า น ห ลั ง ( ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

หน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง/กล้องมองภาพรอบทิศทางแสดงมุมมองด้านหน้า/
มุมมองจากมุมสูงโดยอัตโนมัติเมื่อ:

. คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “D” (ขับ) (รุ่นเกียร์ CVT) หรือ
คันเกียร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่ง R (ถอยหลัง) (รุ่นเกียร์ MT)
และเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ตรวจจับว่ารถยนต์เข้า
ใกล้วัตถุ

หน้าจอแสดงผลจะเปล่ียนกลับไปเป็นหน้าจอก่อนหน้าท่ี
แสดงขึ้นจากกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้อง
มองภาพรอบทิศทางเมื่อ:

. คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “D” (ขับ) (รุ่นเกียร์ CVT) หรือ
คันเกียร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่ง R (ถอยหลัง) (รุ่นเกียร์ MT)
และความเร็วรถเพิ่มขึ้นมากกว่าประมาณ 10 กม./ชม.
(6 ไมล์/ชม.)

. เลือกหน้าจออ่ืน (เมื่อคันเกียร์ไม่อยู่ ท่ีตำแหน่ง “R”
(ถอยหลัง))

ฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) เพื่อ
ช่วยการทำงานของกล้อง (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-3075C522-4C2F-473F-97C5-D722452F06B1

เม่ือรถเคล่ือนเข้าใกล้วัตถุขณะท่ีกล้องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทาง/กล้องมองภาพรอบทิศทางแสดงขึ้น ตัวแสดง
จะแสดงขึ้นและฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) จะส่ง
เสียงเพื่อเตือนผู้ขับขี่

สีของไฟแสดงเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) และรูปแบบ
เสียงจะเปลี่ยนตามระยะห่างจากวัตถุ

อย่าให้หิมะ น้ำแข็ง และส่ิงสกปรกสะสมติดค้างอยู่บน
เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) (ติดตั้งอยู่บนแผงกันชนหน้า
(ถ้ามีติด ต้ัง) และหลัง) ห้ามทำความสะอาดเซ็นเซอร์
(โซนาร์) ด้วยวัตถุ มี คม ถ้ามี ส่ิง แปลกปลอมปกคลุม
เซ็นเซอร์ (โซนาร์) ความแม่นยำของการทำงานเซ็นเซอร์
การจอดจะลดลง

สามารถเปิด/ปิดเสียงและไฟแสดงเซ็นเซอร์ (โซนาร์) และ

Condition: 'Except for China'/
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ปรับ ระดับ เสียงและช่วง ระยะตรวจจับของ เซ็นเซอร์
(โซนาร์) ได้ (โปรดดู ที่ “Driver Assistance (การ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่)” (หน้า 2-18))

คำเตือน:

. ฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ไม่ได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อป้องกันวัตถุ

. สีของไฟแสดงเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) และ
เส้นแสดงระยะห่างของมุมมองด้านหน้า/หลังจะ
แสดง ร ะย ะ ห่ า ง ของ วั ตถ ุ ไ ม่ เ หมื อน กั น

. สภาพอากาศที่ เลว ร้ายอาจ มีผลก ระทบต่อ
ฟังก์ชันของระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์)
รวมถึงลดประสิทธิภาพในการทำงานหรือเกิดการ
ทำงานผิดพลาด

. ฟังก์ชันนี้ถูกออกแบบเพื่อการช่วยเหลือผู้ขับขี่ใน
การตรวจจับวัตถุขนาดใหญ่ที่อยู่ น่ิง เพื่อช่วย
หลีกเล่ียงความเสียหายที่อาจเกิดกับรถยนต์
ระบบจะไม่ตรวจจับวัตถุเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้กันชน และ
อาจไม่ตรวจจับวัตถุที่อยู่ใกล้กับกันชนมากหรือ
บนพื้นถนน

. ถ้าบริเวณแผงกันชนได้รับความเสียหายหรืองอ
พื้นท่ีการรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
การวัดระยะห่างจากส่ิงกีดขวางไม่แม่นยำ หรือ
ส่งเสียงเตือนไม่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง:

รักษาความเงียบภายในห้องโดยสารให้มากที่สุดเท่าที่
จะ เ ป็น ไป ได้ เพื่อ ให้ ได้ ยิน เ สียง เตือน ชัดเจน

ฟังก์ชันตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ
และบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน
(MOD) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-6CAFFD96-0FA6-42CB-8531-35613FD16A94

ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ และบุคคลท่ี
เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD) สามารถแจ้งผู้ขับขี่
ให้ทราบถึงวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เม่ือขับรถออกจากโรงรถ
บั งคับ รถ เข้ า จอด ใน ช่อง จอด และ ใน กรณี อื่ น ๆ

ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุท่ีกำลังเคล่ือนที่โดยการใช้
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ข้ึนแสดงบนหน้า จอ

ระบบ MOD จะทำงานในสภาวะดังต่อไปนี้ เมื่อมุมมองของ
กล้องแสดงขึ้น:

. เม่ือ คันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว่าง) (รุ่นเกียร์ CVT) หรือคันเกียร์ไม่อยู่ท่ีตำแหน่ง
“R” (ถอยหลัง) (รุ่นเกียร์ MT) และรถยนต์หยุด ระบบ
MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนท่ีในมุมมองจาก
มุมสูง ระบบ MOD จะไม่ทำงานหากกระจกมองข้าง
กำลังเคล่ือนเข้าหรือออก หรือประตูบานใดเปิดอยู่

. เมื่อคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “D” (ขับ) (รุ่นเกียร์ CVT)
หรือคันเกียร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่ง R (ถอยหลัง) (รุ่นเกียร์
MT) และความเร็วรถต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม. (5
ไมล์/ ชม.) ระบบ MOD จะตรวจ จับ วัตถ ุ ท่ี กำลัง
เคลื่อนที่ในมุมมองด้านหน้า

. เม่ือ คันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) และ
ความเร็วรถยนต์ต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม. (5 ไมล์/
ชม.) ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนท่ีใน
มุมมอง ด้านหลัง ระบบ MOD จะไม่ทำงานอย่าง
ถูกต้องหากประตูท้ายเปิดอยู่

ระบบ MOD จะไม่ตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนท่ีในมุมมอง

หน้าด้านข้าง ไอคอน MOD จะไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอเมื่อ
อยู่ในมุมมองนี้

คำเตือน:

. ระบบ MOD ไม่ได้ทดแทนการใช้งานรถยนต์
อย่างถูกต้อง และไม่ ได้ถูกออกแบบมา เพ่ือ
ป้องกันการชนกับวัตถุรอบ ๆ รถยนต์ เมื่อทำการ
บังคับรถ ควรใช้กระจกมอง ข้างและกระจก
มองหลังพร้อมหันไปมองและตรวจสอบบริเวณ
โดยรอบเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยที่จะบังคับ
รถให้ขับเคลื่อนต่อไป

. ระบบจะหยุดการทำงานเมื่อความเร็วมากกว่า 10
กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงาน
อีกครั้งเมื่อความเร็วลดลง

. ระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการชนกับ
วัตถุทั้งหมด

. ระบบ MOD ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับ
วัตถุที่อยู่กับที่โดยรอบ

เม่ือระบบ MOD ตรวจ จับวัตถุ ท่ีกำลัง เคลื่อนท่ี รอบ ๆ
รถยนต์กรอบสีเหลืองจะแสดงขึ้นบนมุมมองที่ตรวจพบวัตถุ
และเสียงเตือนจะดังขึ้นหน่ึงครั้ง ในขณะที่ระบบ MOD ยัง
คงตรวจพบวัตถุ ท่ีกำลังเคล่ือนท่ี กรอบสีเหลืองก็จะยัง
แสดงขึ้นต่อไป

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-17
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4-18 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

JVH0872X

มุมมองจากมุมสูง

JVH0873X

มุมมองด้านหน้า/ด้านหลัง
ในมุมมองจากมุมสูง กรอบสีเหลือง ① จะแสดงขึ้นบน
แต่ละภาพจากกล้อง (หน้า หลัง ขวา ซ้าย) ตามตำแหน่ง
ที่ตรวจพบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

กรอบสีเหลือง ② จะแสดงขึ้นบนแต่ละมุมมองในโหมดมุม
มองด้านหน้าและโหมดมุมมองด้านหลัง

ในขณะที่เซ็นเซอร์ (โซนาร์) กำลังส่งเสียงบี๊ป ระบบ MOD
จะไม่ส่งเสียงเตือน

ไอคอน MOD ③ จะแสดงขึ้นด้วยสีฟ้าในมุมมองท่ีระบบ
MOD ทำงาน ไอคอน MOD ③ จะแสดงขึ้นด้วยสีเทาใน
มุมมองที่ระบบ MOD ไม่ทำงาน

ถ้าระบบ MOD ถูกปิด ไอคอน MOD ③ จะไม่แสดงขึ้น

ระบบ MOD จะทำงานโดยอัตโนมัติภายใต้สภาวะ ดัง
ต่อไปนี้:

. เมื่ อ คัน เกีย ร์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “R” (ถอย หลัง)

. เมื่อกดปุ่ม CAMERA (ถ้ามีติดต้ัง)/ปุ่ม DISP (ถ้ามี
ติดตั้ง) เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอต่าง ๆ ไปแสดงมุมมอง
ของกล้องบนหน้าจอ

. ความเร็วรถยนต์ต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม. (5 ไมล์/
ชม.)

. เม่ือให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF”
และกลับไปที่ตำแหน่ง “ON”

ระบบ MOD สามารถต้ังให้คงสภาพไม่เปิดใช้งานได้บน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (โปรดดูที่ “Driver Assistance
(การช่วยเหลือผู้ขับขี่)” (หน้า 2-18))

คำเตือน:

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากระบบเครื่อง
เสียง หรือการเปิดกระจกรถยนต์) ทำให้กลบ
เสียงเตือน ส่งผลให้ไม่ได้ยินเสียง

. ประสิทธิภาพของระบบ MOD จะถูกจำกัดตาม
สภาพแวดล้อมและวัตถุรอบ ๆ เช่น:

— เมื่อสีของฉากหลังและวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มี
ความแตกต่างกันน้อย

— เมื่อมีแหล่งที่เกิดแสงกะพริบ
— เมื่อ มี แสงจ้า เช่น แสงจากไฟหน้าของ
รถยนต์คันอื่นหรือแสงอาทิตย์

— เมื่อมีสิ่งสกปรก หยดน้ำ หรือหิมะอยู่บนเลนส์
กล้อง

— เม่ือตำแหน่งของวัตถุที่กำลัง เคลื่อนที่ ใน
หน้าจอไม่มีการเปลี่ยนแปลง

. ระบบ MOD อาจตรวจจับหยดน้ำที่ไหลผ่านเลนส์
กล้อง ควันสีขาวจากหม้อพักไอเสีย เงาที่กำลัง
เคลื่อนไหว ฯลฯ

. ระบบ MOD อาจทำงานไม่ถูกต้อง ข้ึนอยู่กับ
ความเร็ว ทิศทาง ระยะทาง หรือรูปร่างของวัตถุที่
กำลังเคลื่อนที่

. ถ้าบริเวณที่ติดตั้งกล้องได้รับความเสียหายหรือ
งอ พื้นท่ีการรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง และ
ระบบ MOD อาจตรวจจับ วัตถุ ได้ ไม่ ถ ูก ต้อง

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน้าจออาจไม่
แสดงวัตถุขึ้นมาอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ

การเปิดและปิดระบบ MOD
GUID-AA5B2549-6C8A-49E4-B448-E087C02404EF

การเปิดหรือปิดระบบ MOD สามารถทำได้โดยใช้หน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ โปรดดูที่ “Driver Assistance (การ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่)” (หน้า 2-18)

การทำงานผิดปกติของ MOD
GUID-1ECC1104-D4DE-4EF2-996D-E9161CFDD1F3

ระบบทำงานผิดปกติ เม่ือไอคอน MOD สีส้มแสดงขึ้นใน
มุมมอง แม้จะไม่กระทบต่อการขับขี่ตามปกติ แต่ควรนำ
รถยนต์ เข้ารับการตรวจสอบระบบท่ีศูนย์บริการนิส สัน

Condition: 'Except for China'/
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การดูแลรักษากล้อง
GUID-7A0DAC5C-4528-4068-A95F-D3E26A2A8BFA

ถ้ามีเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล้องอาจทำให้ระบบ
MOD ทำงาน ไม่ ถ ูก ต้อง ควรทำความสะอาดกล้อง

ท่ีฉีดน้ำยาล้างกล้องมองหลังจะทำงานโดยอัตโนมัติเม่ือ
ตรวจพบสิ่งสกปรกบนกล้องในระหว่างการขับขี่ ที่ฉีดน้ำยา
ล้างกล้องมองหลังจะหยุดทำงานหลังจากชั่วระยะเวลาหนึ่ง

วิธีการปรับหน้าจอ
GUID-818DAAB9-9049-4E59-8622-4E833C2CFC8C

การปรับหน้าจอ
GUID-7385AC2A-0DFE-4905-8AC3-609318907B14

WAE0031X

1. กดปุ่ม MENU ①
2. แตะปุ่ม “การตั้งค่า” (Settings)

3. แตะปุ่ม “กล้อง” (Camera)

4. แตะปุ่ม “การตั้งค่าจอแสดงผล” (Display Settings)

5. เลือกรายการการตั้งค่าท่ีต้องการจะปรับโดยการแตะ
หรือ หม ุน และ กด ปุ่ม หม ุน TUNE·SCROLL ②

รายการตั้งค่าที่มีใช้:
. ความสว่าง (Brightness)
. ความเข้ม (Contrast)

. ค ว าม สมด ุ ล ขอ ง สี แด ง กั บ สี เ ขี ย ว ( T i n t )

. สี (Colour)

. ระดับความเข้มของสีดำ (Black Level)

ข้อแนะนำในการใช้งาน
GUID-9AFF401E-A240-418E-A38E-44F26F558413

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน หรือทินเนอร์
ทำความสะอาดกล้อง เพราะจะทำให้เปลี่ยนสี ให้
เช็ดด้วยผ้าที่ชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อนที่
ผสมน้ำ แล้ว เช็ด ให้แห้งด้วย ผ้าแห้ง เพื่อทำ
ความสะอาดกล้อง

. ห้ามทำให้กล้องเกิดความเสียหาย เนื่องจากจะมี
ผลกระทบกับหน้าจออย่างมาก

. หน้าจอท่ีแสดงข้ึนบนกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง/กล้องมองภาพรอบทิศทางจะเปลี่ยนกลับเป็น
หน้าจอก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเป็น
เวลา 3 นาทีหลังจากกดปุ่ม CAMERA (ถ้ามีติดต้ัง)/
ปุ่ม DISP (ถ้ามีติดต้ัง) ขณะท่ีคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง
อื่นที่ไม่ใช่ “R” (ถอยหลัง)

. การแสดงผลของภาพบนหน้าจออาจล่าช้าหลังจาก
การสลับหน้าจอ วัตถุในกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง/กล้องมองภาพรอบทิศทางอาจบิดเบี้ยวชั่ว
ขณะ จนกว่ากล้อง อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/
กล้องมองภาพรอบทิศทางจะแสดงขึ้นครบสมบูรณ์

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน้าจออาจไม่แสดง
วัตถุขึ้นมาอย่างชัดเจน ซ่ึงไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. เมื่อมีแสงสว่างจ้าส่องตรงมาที่กล้อง วัตถุอาจแสดง
ขึ้นไม่ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. หน้าจออาจกะพริบขณะอยู่ภายใต้แสงไฟฟลูออเรส
เซนส์ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. สีของวัตถุบนกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/
กล้องมองภาพรอบทิศทางอาจแตกต่างจากสีของวัตถุ
จริงเล็กน้อย

. วัตถุบนหน้าจออาจไม่ชัดเจนและสีอาจต่างออกไปใน
ท่ีมืดหรือเวลากลางคืน ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. มุมมองของกล้องแต่ละตัวของมุมมองจากมุมสูงอาจมี
ความชัดเจนต่างกัน

. ถ้า เศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะสะสมบนกล้อง กล้อง
อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้องมองภาพรอบ
ทิศทางอาจไม่แสดงวัตถุบนจออย่างชัดเจน ควรทำ
ความสะอาดกล้อง

. ห้ามใช้แว็กซ์กับกระจกกล้อง เช็ดแว็กซ์ออกด้วยผ้า
สะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อนที่ผสมน้ำ

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-19
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4-20 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

T32A130827-CAFE1111-7E6C-4CD4-B64D-9F203FE0B124

ช่องลมกลาง
T32A130827-F33E5627-FD00-423C-BEEF-FD1BFD45C3B8

JVH0662X

เปิด/ปิดช่องลมโดยเลื่อนตัวควบคุมไปด้านใดด้านหนึ่ง

: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าช่องลมเปิด การเลื่อนตัว
ควบคุมไปทางด้านนี้จะเป็นการเปิดช่องลม

: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าช่องลมปิด การเลื่อนตัว
ควบคุมไปทางด้านนี้จะเป็นการปิดช่องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช่องลมโดยเลื่อนปุ่ม
ตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ้าย/ขวา) จนกระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้อง
การ

ช่องลมข้าง
T32A130827-14E8E99F-99CC-4128-B741-5C6C32DD4846

JVH0663X

เปิด/ปิดช่องลมโดยเลื่อนตัวควบคุมไปด้านใดด้านหนึ่ง

: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าช่องลมเปิด การเลื่อนตัว
ควบคุมไปทางด้านนี้จะเป็นการเปิดช่องลม

: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าช่องลมปิด การเลื่อนตัว
ควบคุมไปทางด้านนี้จะเป็นการปิดช่องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช่องลมโดยเลื่อนปุ่ม
ตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ้าย/ขวา) จนกระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้อง
การ

ช่องลมด้านหลัง
GUID-EC75828B-4BD7-4BC6-A2B0-57DB493DB952

JVH0879X

เปิด/ปิดช่องลมโดยเลื่อนตัวควบคุมไปด้านใดด้านหนึ่ง

: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าช่องลมเปิด การเลื่อนตัว
ควบคุมด้านข้างไปทางด้านนี้จะเป็นการเปิด
ช่องลม

: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าช่องลมปิด การเลื่อนตัว
ควบคุมด้านข้างไปทางด้านนี้จะเป็นการปิด
ช่องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช่องลมโดยเลื่อนปุ่ม
ตรงกลาง (ขึ้น/ลง, ซ้าย/ขวา) จนกระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้อง
การ

ช่องลม

Condition: 'Except for China'/



(179,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

T32A130827-B6B49E34-3817-4359-BDE6-6C6EB1F60D3D

คำเตือน:

. ฮีต เตอร์ และ ระบบปรับอากาศจะทำงาน เม่ือ
เครื่องยนต์ทำงานเท่านั้น

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือบุคคลที่ต้องให้ผู้อื่น
ช่วยเหลือดูแลอยู่ไว้ตามลำพังในรถของท่าน
รวมถึงไม่ควรปล่อยสัตว์เล้ียงไว้ในรถตามลำพัง
เน่ืองจากอาจไปกดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมด้วย
ความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ซ่ึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงและได้รับบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ ในวันที่
อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิในรถที่
ไม่มี การ ระบายอากาศจะ ข้ึนสูง จนอาจ เกิด
อันตรายร้ายแรงกับคนหรือสัตว์ได้

. ห้ามใช้โหมดหมุนเวียนอากาศภายในเป็นระยะ
เวลานาน เนื่องจากจะทำให้อากาศภายในรถไม่
บริส ุทธิ์ และ ทำให้ กระจก หน้าต่าง เป็น ฝ้า

. ไม่ควรปรับการควบคุมระบบทำความร้อนและ
ระบบปรับอากาศขณะขับข่ี เพื่อให้ผู้ขับข่ีมีสมาธิ
เต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศจะทำงาน เมื่อเครื่องยนต์
ทำงาน ถ้าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”
พัดลมจะทำงานได้ แม้ว่าจะดับเครื่องยนต์ไปแล้วก็ตาม

หมายเหตุ:
. กลิ่นจากด้านในและด้านนอกรถยนต์สามารถ

เข้าไปสะสมในชุดเคร่ืองปรับอากาศได้ กลิ่น
สามารถเข้ามาในห้องโดยสารผ่านทางช่องลม

. เม่ือจอดรถ ให้ปรับตั้งการควบคุมฮีตเตอร์และ
ระบบปรับอากาศเพ่ือปิดการหมุนเวียนอากาศ
ภายใน เพ่ือ เปิด ให้ อากาศบริส ุทธ์ิ เข้าไป ใน
ห้องโดยสาร จะ เป็นการ ช่วยลดกล่ินภายใน
รถยนต์

ข้อแนะนำในการใช้งาน (สำหรับ
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ)

T32A130827-94E48E8C-CACC-4A8C-8478-31C17097E10D

JVH0727X

JVH0728X

เม่ืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์และอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำ ช่องลมที่ เท้าอาจไม่มีการ จ่ายลมออกมา
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ หลังจากอุณหภูมิ
น้ำหล่อเย็นสูงขึ้น ช่องลมที่เท้าจะจ่ายลมออกมาตามปกติ

เซ็นเซอร์ ① และ ② ซึ่งอยู่บนแผงหน้าปัดจะช่วยรักษา
ระดับอุณหภูมิให้คงท่ี ห้ามวางส่ิงของใด ๆ ก็ตามบนหรือ
รอบ ๆ เซ็นเซอร์นี้

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-21

ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ
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4-22 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ระบบปรับอากาศและฮีตเตอร์แบบเลือกปรับเองได้ (แบบ A)
T32A130827-FC419F29-59C8-4324-B0B6-C961B2FBC0DF

JVH0664X

1. ปุ่ม “A/C”/หมุน ปุ่มหมุนควบคุมความเร็ว พัดลม
“ ”

2. ปุ่มควบคุมทิศทางลม
3. ปุ่ม “MAX A/C”/ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
4. ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ”
5. ปุ่ม ไล่ ฝ้า กระจก บังลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี

“สวิตช์ไล่ฝ้า” (หน้า 2-45))
6. ปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”

การควบคุม
T32A130827-429D575F-97C2-4BE3-AA18-DE7034F2134F

การเปิด/ปิดระบบ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อเปิดระบบ ให้หมุนปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม
“ ” ออกจากตำแหน่ง OFF หมุน ปุ่มหมุนทวนเข็ม
นาฬิกาไปยังตำแหน่ง OFF เพื่อปิดระบบ

การควบคุมความเร็วพัดลม :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

หมุน ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมุน ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อลดความเร็วพัดลม

การควบคุมอุณหภูมิ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

หมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิท่ีต้องการ
หมุนปุ่มหมุนให้อยู่ระหว่างตำแหน่งตรงกลางและทางขวา
เพ่ือให้ร้อน หมุนปุ่มหมุนให้อยู่ระหว่างตำแหน่งตรงกลาง
และทางซ้ายเพื่อให้เย็น

การควบคุมทิศทางลม :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่มควบคุมทิศทางลมเพื่อเลือกช่องที่ลมไหลออก

— ลมออกจากช่องลมกลาง และด้านข้างเป็น
หลัก

— ลมออกจากช่องลมกลาง ด้านข้าง และที่เท้า
เป็นหลัก

— ลมออกจากช่องลมที่เท้าเป็นหลักและไล่ฝ้า
เป็นบางส่วน

— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้าและที่เท้าเป็นหลัก

การควบคุมอากาศไหลเข้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดการควบคุมอากาศไหลเข้าจะเปล่ียนในแต่ละคร้ังท่ี
กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”

. เมื่อไฟแสดงสว่างข้ึน อากาศจะหมุนเวียนอยู่ภายใน
รถยนต์

. เมื่อไฟแสดงดับลง อากาศจากภายนอกจะไหลเวียน
เข้ามาในรถยนต์

การทำงานของ A/C (ระบบปรับอากาศ) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่ม “A/C” เพ่ือเปิดหรือปิดระบบปรับอากาศ เม่ือระบบ
ปรับอากาศเปิดอยู่ ไฟแสดงที่ปุ่ม “A/C” จะสว่าง

การทำงานของ MAX A/C (ระบบปรับอากาศอย่าง
รวดเร็ว) :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่ม “MAX A/C” เพื่อทำความเย็นและไล่ความชื้นอย่าง
รวดเร็ว

เมื่อ เปิดโหมด MAX A/C ตัวแสดงโหมดการควบคุม
ทิศทางลมจะดับลงเมื่อโหมดการควบคุมทิศทางลมถูกคง
ไว้ที่ “ ”

ในเวลาเดียวกัน ไฟแสดงบนปุ่ม “A/C” จะสว่างขึ้น และ
เปิดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน

กดปุ่ม “MAX A/C” อีกครั้งเพื่อปิดโหมด MAX A/C เมื่อปิด
โหมด MAX A/C การตั้งค่าส่วนใหญ่จะกลับไปเป็นสถานะ
ก่อนหน้าในขระที่ไฟแสดงบนปุ่ม “A/C” จะยังคงสว่างค้าง

การทำงานของฮีตเตอร์
T32A130827-412153F7-6002-440B-857B-25C8DA4A03B9

การทำความร้อน :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดนี้ใช้เพื่อเปิดลมร้อนลงสู่ช่องลมที่เท้า

1. กดปุ่มเปิดหมุนเวียนอากาศ “ ”เพื่อใช้งานการทำ
ค ว า ม ร้ อ น ธ ร ร ม ด า ( ไ ฟ แ ส ด ง จ ะ ดั บ ล ง )
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2. กดปุ่ม “ ” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

3. ปรับปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

4. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ระหว่างตำแหน่งกลางและตำแหน่งร้อน (ขวา)

การระบายอากาศ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดนี้จะควบคุมให้อากาศภายนอกไหลจากช่องลมด้าน
ข้างและตรงกลาง

1. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศ “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)

2. กดปุ่ม “ ” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

3. ปรับปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

4. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การละลายน้ำแข็งหรือการไล่ฝ้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดนี้จะควบคุมลมให้ออกทางช่องไล่ฝ้า เพื่อละลาย
น้ำแข็ง/ไล่ฝ้าที่กระจก

1. ปรับปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

2. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศ “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)

3. กดปุ่มไล่ฝ้าด้านหน้า “ ” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

4. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ระหว่างตำแหน่งกลางและตำแหน่งร้อน (ขวา)

เพื่อละลายน้ำแข็งบนกระจกบังลมอย่างรวดเร็ว ให้
หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งร้อนสุด (ขวา)
และหมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไป ท่ี
ตำแหน่งเร็วสุด

การทำความร้อนและไล่ฝ้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดนี้ จะทำให้ ภายใน รถ ร้อนขึ้น และ ไล่ ฝ้า กระจก

1. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศ “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)

2. กดปุ่ม “ ” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

3. ปรับปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

4. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งร้อนสุด
(ขวา)

การทำงานเครื่องปรับอากาศ
T32A130827-8C97504D-2DD0-4F8E-8F69-8C25B837FB86

ควรใช้งานระบบปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละประมาณ 10
นาที เพื่อช่วยไม่ให้ระบบปรับอากาศเสียหายเนื่องจากขาด
การหล่อลื่น

การทำความเย็น :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดนี้ใช้สำหรับทำให้อากาศเย็น และลดความชื้นใน
อากาศ

1. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศ “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)

2. กดปุ่ม “ ” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

3. ปรับปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

4. กดปุ่ม “A/C” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

5. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ระหว่างตำแหน่งกลางและตำแหน่งเย็น (ซ้าย)

อาจมองเห็นไอออกมาจากช่องลมในสภาวะที่ร้อนชื้น ขณะ
ท่ีอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ไม่ได้หมายความว่าเกิดการ
ทำงานผิดปกติ

การทำความร้อนไล่ความชื้น :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดน้ีใช้สำหรับทำให้อากาศร้อน และลดความช้ืนใน
อากาศ

1. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศ “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)

2. กดปุ่ม “ ” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

3. ปรับปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

4. กดปุ่ม “A/C” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

5. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ระหว่างตำแหน่งกลางและตำแหน่งร้อน (ขวา)

การไล่ความชื้นและไล่ฝ้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดนี้ใช้สำหรับไล่ฝ้าที่กระจก และลดความชื้นในอากาศ

1. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศ “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)

2. กดปุ่มไล่ฝ้าด้านหน้า “ ” (ไฟแสดงบนปุ่มไล่ฝ้า
ด้านหน้า “ ” จะสว่างขึ้น)

3. ปรับปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

4. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-23
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4-24 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ระบบปรับอากาศและระบบทำความร้อนธรรมดา (แบบ B)
GUID-28D6F171-7D3A-4518-A42A-FF5C4C8E7D11

JVH0827X

1. ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
2. ปุ่มไล่ฝ้ากระจกหน้า “ MAX”
3. ปุ่ม “A/C”
4. ปุ่มหมุนเวียนอากาศ “ ”
5. ปุ่ม ไล่ ฝ้า กระจก บังลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี

“สวิตช์ไล่ฝ้า” (หน้า 2-45))
6. ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
7. ปุ่มควบคุมทิศทางลม

การควบคุม
GUID-73F40F20-B1C0-426E-9749-0BB63E8A0C57

การเปิด/ปิดระบบ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อเปิดระบบ ให้หมุนปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม
“ ” ออกจากตำแหน่ง OFF หมุน ปุ่มหมุนทวนเข็ม
นาฬิกาไปยังตำแหน่ง OFF เพื่อปิดระบบ

การควบคุมความเร็วพัดลม :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

หมุน ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมุน ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อลดความเร็วพัดลม

การควบคุมอุณหภูมิ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

หมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิท่ีต้องการ
หมุนปุ่มหมุนให้อยู่ระหว่างตำแหน่งตรงกลางและทางขวา
เพ่ือให้ร้อน หมุนปุ่มหมุนให้อยู่ระหว่างตำแหน่งตรงกลาง
และทางซ้ายเพื่อให้เย็น

การควบคุมทิศทางลม :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่มควบคุมทิศทางลมเพื่อเลือกช่องที่ลมไหลออก
สามารถเลือกปุ่มควบคุมทิศทางลมได้มากกว่าหน่ึงปุ่มใน
ครั้งเดียว

— ลมออกจากช่องลมกลาง และด้านข้างเป็น
หลัก

— ลมออกจากช่องลมที่เท้าเป็นหลัก

— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้าเป็น
หลัก

การละลายน้ำแข็ง/ไล่ฝ้าอย่างรวดเร็ว :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ MAX” เพื่อเปิดโหมด
การละลายน้ำแข็ง/ไล่ฝ้าอย่างรวดเร็วและทำการไล่ฝ้า/
ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหน้าอย่างรวดเร็ว เมื่อเปิดโหมด
นี้ ไฟแสดง “A/C” จะสว่างขึ้นและการไหลเวียนอากาศจะ
ถูกคงไว้ท่ีโหมดการไหลเวียนอากาศภายนอก ไฟแสดง
“ ” จะสว่างขึ้น เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด ให้หมุนปุ่ม
หมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งร้อนสุดและตั้งความเร็ว
พัดลมสูงสุด

การควบคุมอากาศไหลเข้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดการควบคุมอากาศไหลเข้าจะเปล่ียนในแต่ละคร้ังท่ี
กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”

. เมื่อไฟแสดงสว่างข้ึน อากาศจะหมุนเวียนอยู่ภายใน
รถยนต์

. เมื่อไฟแสดงดับลง อากาศจากภายนอกจะไหลเวียน
เข้ามาในรถยนต์

การทำงานของ A/C (ระบบปรับอากาศ) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่ม “A/C” เพ่ือเปิดหรือปิดระบบปรับอากาศ เม่ือระบบ
ปรับอากาศเปิดอยู่ ไฟแสดงที่ปุ่ม “A/C” จะสว่าง

การทำงานของฮีตเตอร์
GUID-27D496D2-F250-415F-9ECB-62699E32F467

การทำความร้อน :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดนี้ใช้เพื่อเปิดลมร้อนลงสู่ช่องลมที่เท้า

1. กดปุ่มเปิดหมุนเวียนอากาศ “ ”เพื่อใช้งานการทำ
ค ว า ม ร้ อ น ธ ร ร ม ด า ( ไ ฟ แ ส ด ง จ ะ ดั บ ล ง )

2. กดปุ่ม “ ” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

3. ปรับปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

Condition: 'Except for China'/
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4. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ระหว่างตำแหน่งกลางและตำแหน่งร้อน (ขวา)

การทำความเย็น :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดนี้จะควบคุมให้อากาศภายนอกไหลจากช่องลมด้าน
ข้างและตรงกลาง

1. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศ “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)

2. กดปุ่ม “ ” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

3. ปรับปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

4. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ระหว่างตำแหน่งกลางและตำแหน่งร้อน (ขวา)

การทำความร้อนและไล่ฝ้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดนี้ จะทำให้ ภายใน รถ ร้อนขึ้น และ ไล่ ฝ้า กระจก

1. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศ “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)

2. กดปุ่ม “ ” และ “ ” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

3. ปรับปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

4. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ระหว่างตำแหน่งกลางและตำแหน่งร้อน (ขวา)

การทำงานเครื่องปรับอากาศ
GUID-67E5EEF5-BEB9-40BA-B38F-3675647881AC

ควรใช้งานระบบปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละประมาณ 10
นาที เพื่อช่วยไม่ให้ระบบปรับอากาศเสียหายเนื่องจากขาด
การหล่อลื่น

การทำความเย็น :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดนี้ใช้สำหรับทำให้อากาศเย็น และลดความชื้นใน
อากาศ

1. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศ “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)

2. กดปุ่ม “ ” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

3. ปรับปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

4. กดปุ่ม “A/C” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

5. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ระหว่างตำแหน่งกลางและตำแหน่งเย็น (ซ้าย)

อาจมองเห็นไอออกมาจากช่องลมในสภาวะที่ร้อนชื้น ขณะ
ท่ีอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ไม่ได้หมายความว่าเกิดการ
ทำงานผิดปกติ

การทำความร้อนไล่ความชื้น :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

โหมดน้ีใช้สำหรับทำให้อากาศร้อน และลดความช้ืนใน
อากาศ

1. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศ “ ” (ไฟแสดงจะดับลง)

2. กดปุ่ม “ ” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

3. ปรับปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

4. กดปุ่ม “A/C” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

5. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ระหว่างตำแหน่งกลางและตำแหน่งร้อน (ขวา)

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-25
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4-26 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ระบบปรับอากาศและระบบทำความร้อนอัตโนมัติ (แบบ A)
T32A130827-85B04328-ADD4-438F-A65C-AE08E4511EBC

JVH0665X

1. ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ”
2. ปุ่ม “ON·OFF” /ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ (สำหรับที่

นั่งด้านซ้าย)
3. ปุ่ม “MODE”
4. หน้าจอแสดงผล
5. ปุ่ม “A/C” (เครื่องปรับอากาศ)
6. ปุ่ม “DUAL” /ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ (สำหรับที่นั่ง

ด้านขวา)
7. ปุ่ม ไล่ ฝ้า กระจก บังลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี

“สวิตช์ไล่ฝ้า” (หน้า 2-45))
8. ปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”
9. ปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
10. ปุ่ม “AUTO”
11. ปุ่มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ”

การเปิดหรือปิดระบบ
GUID-52844401-F759-4093-80F2-A7F75F780409

กดปุ่ม “ON·OFF” เพื่อเปิดหรือปิดระบบ

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
T32A130827-2F5CE8FD-C9DC-41D9-8AC9-3D88D8BC61F7

โหมด AUTO สามารถใช้ได้ตลอดท้ังปี เนื่องจากระบบจะ
ควบคุมอุณหภูมิระบบปรับอากาศ ทิศทางการจ่ายลม และ
ความเร็วพัดลมให้คงที่ โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ตั้ง ค่า
อุณหภูมิที่ต้องการไว้แล้ว

การทำความเย็นและการทำความร้อนไล่ความชื้น :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

1. กดปุ่ม “AUTO” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

2. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต้อง
การ
. เม่ือ ไฟแสดง “DUAL” ไม่ สว่างขึ้น ให้ กด ปุ่ม
“DUAL” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้นมา) จะทำให้ผู้ใช้
สามารถเปล่ียนอุณหภูมิด้านคนขับและผู้โดยสาร
ได้อย่างอิสระ โดยใช้ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิให้
สอดคล้องกัน

. เพื่อยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให้กดปุ่ม “DUAL”
(ไฟแสดงจะดับลง) และจะใช้การตั้งอุณหภูมิด้าน
คนขับสำหรับท้ังด้านคนขับและด้านผู้ โดยสาร

3. กด ปุ่มไหลเวียนอากาศภายนอก “ ” หรือ ปุ่ม
หมุนเวียนอากาศภายใน “ ” ค้างไว้เพื่อเปล่ียน
โหมดการควบคุมอากาศไหลเข้า

เมื่อตั้งค่าเป็นโหมดการควบคุมอัตโนมัติ ไฟแสดงทั้ง
สองดวงจะกะพริบสองคร้ังเพื่อแสดงว่าระบบอยู่ใน
โหมดการควบคุมอัตโนมัติ

อาจมีไอออกมาจากช่องลมเมื่ออากาศภายในร้อนชื้น ขณะ
ท่ีอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

การไล่ความชื้นและละลายน้ำแข็ง/ไล่ฝ้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

1. กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ” (ไฟแสดงบน
ปุ่ม ไล่ฝ้า กระจก บังลมหน้า “ ” จะสว่างขึ้น)

2. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต้อง
การ

. เพ่ือละลายน้ำแข็งท่ีอยู่ภายนอกกระจกบังลมหน้า
อย่างรวดเร็ว ให้ตั้งอุณหภูมิให้สูงและปรับความเร็ว
พัดลมให้แรงสุด

. หลังจากที่กระจกบังลมหน้าใสแล้ว ให้กดปุ่ม “AUTO”
อี ก ค รั้ ง ( ไ ฟ แ ส ด ง A U TO จ ะ ส ว่ า ง ข้ึ น )

. เมื่อกดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ” ระบบปรับ
อากาศจะเปิดขึ้น เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกสูงกว่า
−28C (288F) เพื่อไล่ ฝ้ากระจกบังลมหน้า โหมด
หมุนเวียนอากาศภายในจะปิดโดยอัตโนมัติ โหมดการ
ไหลเวียนอากาศภายนอก “ ” จะถูกเลือกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการไล่ฝ้า

ห้ามตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป เมื่อเปิดโหมดไล่ฝ้ากระจกบังลม
หน้า (ไฟแสดง “ ” จะสว่างขึ้น) เพราะการทำเช่นนั้น
อาจทำให้กระจกบังลมหน้าเป็นฝ้าได้

Condition: 'Except for China'/
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การทำงานแบบปรับด้วยตนเอง
T32A130827-10CD41C0-BC89-4653-8476-6F13251D5996

โหมดการทำงานแบบปรับด้วยตนเองสามารถใช้ควบคุมฮีต
เตอร์และระบบปรับอากาศตามการตั้งค่าท่ีท่านต้องการได้

การควบคุมความเร็วพัดลม :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กด ปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม (ด้าน “ ” หรือ ด้าน
“ ”) เพื่อควบคุมความเร็วพัดลมด้วยตนเอง

กดปุ่ม “AUTO” เพื่อเปลี่ยนความเร็วพัดลมไปเป็นโหมด
อัตโนมัติ

การควบคุมทิศทางลม :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่ม “MODE” เพื่อเลือกโหมดทิศทางลมท่ีต้องการ:

— ลมออกจากช่องลมกลาง และด้านข้างเป็น
หลัก

— ลมออกจากช่องลมกลาง ด้านข้าง และที่เท้า
เป็นหลัก

— ลมออกจากช่องลมที่เท้าเป็นหลักและไล่ฝ้า
เป็นบางส่วน

— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า
และที่เท้าเป็นหลัก

การควบคุมอุณหภูมิ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือต้ังอุณหภูมิท่ีต้องการ

. เม่ือไฟแสดง “DUAL” ไม่สว่างขึ้น ให้กดปุ่ม “DUAL”
(ไฟแสดงจะสว่างขึ้นมา) จะทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน
อุณหภูมิด้านคนขับและผู้โดยสารได้อย่างอิสระ โดย
ใช้ ปุ่ ม หม ุน ควบค ุม อ ุณหภ ูมิ ใ ห้ สอดคล้อง กัน

การปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิด้านผู้โดยสารจะ
เปล่ียนเฉพาะอุณหภูมิด้านผู้โดยสารด้านหน้าเท่านั้น
(ไฟแสดง DUAL จะสว่างข้ึนและ “DUAL” จะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ)

. เพื่อยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให้กดปุ่ม “DUAL”
(ไฟแสดงจะดับลง) และจะใช้การตั้งอุณหภูมิด้านคน
ขับ สำหรับ ท้ัง ด้ าน คน ขับ และ ด้าน ผ ู้ โดยสาร

การควบคุมอากาศไหลเข้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” เพื่อให้อากาศ
หมุนเวียนภายในรถ ไฟแสดงบนปุ่มจะสว่างขึ้น

. กดปุ่ม ไหล เวียนอากาศภายนอก “ ” เพื่อ ให้
อากาศภายนอกไหลเข้ามาภายในห้องโดยสาร ไฟ
แสดงบนปุ่มจะสว่างขึ้น

. เพื่อ ควบคุม อากาศ ไหล เข้า อัตโนมัติ ให้ กด ปุ่ม
หมุนเวียนอากาศภายใน “ ” หรือปุ่มไหลเวียน
อากาศภายนอก “ ” (ปุ่มใดก็ได้ที่ไฟแสดงสว่าง
อยู่) ค้างไว้ ไฟแสดง (ทั้งปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน
และปุ่มไหลเวียนอากาศภายนอก) จะกะพริบสองครั้ง
หลังจากนั้นอากาศไหลเข้าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ
เมื่อต้ังเป็นการควบคุมโดยอัตโนมัติ ระบบจะสลับกัน
ระหว่างโหมดการไหลเวียนอากาศภายนอก “ ”
และ โหมดหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” โดย
อัตโนมัติ (ไฟแสดงของโหมดท่ีทำงานจะสว่างข้ึน)

หมายเหตุ:

แม้ว่าระบบจะถูกตั้งเป็นโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน
ไว้ด้วยตนเอง เมื่อทั้งอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิ
น้ำหล่อเย็นต่ำ ระบบอาจเปลี่ยนเป็นโหมดการไหล
เวียนอากาศภายนอกโดยอัตโนมัติ
เพื่อปิดระบบ :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อปิดฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ ให้กดปุ่ม “ON·OFF”

กดปุ่ม “ON·OFF” อีกคร้ัง ระบบจะเปิดในโหมดที่เปิดค้าง
ไว้เดิมก่อนที่จะปิดระบบ

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-27
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4-28 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ระบบปรับอากาศและระบบทำความร้อนอัตโนมัติ (แบบ B)
GUID-716C96C3-AD2B-493D-90AC-56FCFAD9D514

JVH0828X

1. ปุ่ม “A/C” (เครื่องปรับอากาศ)
2. ปุ่มไล่ฝ้ากระจกหน้า “ MAX”
3. ปุ่มหมุนเวียนอากาศ “ ”
4. ปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
5. ปุ่ม “ON·OFF”
6. ปุ่ม ไล่ ฝ้า กระจก บังลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี

“สวิตช์ไล่ฝ้า” (หน้า 2-45))
7. ปุ่ม “AUTO” /ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ (สำหรับที่นั่ง

ด้านซ้าย)
8. ปุ่มควบคุมทิศทางลม
9. ปุ่ม “DUAL” /ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ (สำหรับที่นั่ง

ด้านขวา)

การเปิดหรือปิดระบบ
GUID-F0128C93-C9B7-4E12-BD05-60A604123F33

กดปุ่ม “ON·OFF” เพื่อเปิดหรือปิดระบบ

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
GUID-65E0AA79-2234-4399-9B3F-CEB0E8E50104

โหมด AUTO สามารถใช้ได้ตลอดท้ังปี เนื่องจากระบบจะ
ควบคุมอุณหภูมิระบบปรับอากาศ ทิศทางการจ่ายลม และ
ความเร็วพัดลมให้คงที่ โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ตั้ง ค่า
อุณหภูมิที่ต้องการไว้แล้ว

การทำความเย็นและการทำความร้อนไล่ความชื้น :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

1. กดปุ่ม “AUTO” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

2. ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต้อง
การ
. เม่ือไฟแสดง DUAL ไม่สว่างข้ึน การกดปุ่มหรือ
หมุนปุ่ม “DUAL” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้นมา) จะ
ทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิด้านคนขับและ
ผู้โดยสารได้อย่างอิสระ โดยใช้ปุ่มหมุนควบคุม
อุณหภูมิให้สอดคล้องกัน

. เพื่อยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให้กดปุ่ม “DUAL”
(ไฟแสดงจะดับลง) และจะใช้การตั้งอุณหภูมิด้าน
คนขับสำหรับท้ังด้านคนขับและด้านผู้ โดยสาร

อาจมีไอออกมาจากช่องลมเมื่ออากาศภายในร้อนชื้น ขณะ

ท่ีอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

การละลายน้ำแข็ง/ไล่ฝ้าอย่างรวดเร็ว :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ MAX” เพื่อเปิดโหมด
การละลายน้ำแข็ง/ไล่ฝ้าอย่างรวดเร็วและทำการไล่ฝ้า/
ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหน้าอย่างรวดเร็ว เมื่อเปิดโหมด
นี้ พัดลมจะถูกต้ังเป็นความเร็วสูงสุด ไฟแสดง “A/C” จะ
สว่างขึ้นและการไหลเวียนอากาศจะถูกคงไว้ที่โหมดการ
ไหลเวียนอากาศภายนอก

ห้ามตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป เมื่อเปิดโหมดไล่ฝ้ากระจกบังลม
หน้า (ไฟแสดง “ MAX” จะสว่างขึ้น) เพราะการทำ
เช่ น นั้ น อ าจ ทำให้ ก ร ะจก บั ง ลม ห น้ า เ ป็น ฝ้ า ได้

การทำงานแบบปรับด้วยตนเอง
GUID-DDBBC2D9-339D-41EC-9AB4-04B6DAA9F08F

โหมดการทำงานแบบปรับด้วยตนเองสามารถใช้ควบคุมฮีต
เตอร์และระบบปรับอากาศตามการตั้งค่าท่ีท่านต้องการได้

การควบคุมความเร็วพัดลม :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กด ปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม (ด้าน “ ” หรือ ด้าน
“ ”) เพื่อควบคุมความเร็วพัดลมด้วยตนเอง

การควบคุมทิศทางลม :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่มควบคุมทิศทางลมเพ่ือเลือกหรือไม่เลือกช่องที่ลม
ไหลออก สามารถเลือกปุ่มควบคุมทิศทางลมได้มากกว่า
หนึ่งปุ่มในครั้งเดียว

— ลมออกจากช่องลมกลาง และด้านข้างเป็น
หลัก

— ลมออกจากช่องลมที่เท้าเป็นหลักและไล่ฝ้า
เป็นบางส่วน

— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า
เป็นส่วนใหญ่
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การควบคุมอุณหภูมิ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือต้ังอุณหภูมิท่ีต้องการ

. เม่ือไฟแสดง DUAL ไม่สว่างข้ึน การกดปุ่มหรือหมุน
ปุ่ม “DUAL” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้นมา) จะทำให้ผู้ใช้
สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิด้านคนขับและผู้โดยสารได้
อย่าง อิสระ โดย ใช้ ปุ่ม หมุน ควบคุม อ ุณหภูมิ ให้
สอดคล้องกัน

. เพื่อยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให้กดปุ่ม “DUAL”
(ไฟแสดงจะดับลง) และจะใช้การตั้งอุณหภูมิด้านคน
ขับ สำหรับ ท้ัง ด้ าน คน ขับ และ ด้าน ผ ู้ โดยสาร

การควบคุมอากาศไหลเข้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

. กดปุ่ม ไหล เวียนอากาศภายนอก “ ” เพ่ือให้
อากาศภายนอกไหลเข้ามาภายในห้องโดยสาร ไฟ
แสดงบนปุ่มจะดับลง

เลือกโหมดการไหลเวียนอากาศภายนอกสำหรับการ
ทำงานของระบบปรับอากาศหรือการทำความร้อนปกติ

. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” เพื่อให้อากาศ
หมุนเวียนภายในรถ ไฟแสดงบนปุ่มจะสว่างขึ้น

. เพื่อ ควบคุม อากาศ ไหล เข้า อัตโนมัติ ให้ กด ปุ่ม
หมุนเวียนอากาศภายใน “ ” ค้างไว้ อากาศไหล
เข้าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งเป็นการควบคุม
โดยอัตโนมัติ ระบบจะสลับกันระหว่างโหมดการไหล
เวียนอากาศภายนอกและโหมดหมุนเวียนอากาศ
ภายในโดยอัตโนมัติ (โหมดที่ทำงานจะแสดงขึ้น)

หมายเหตุ:

แม้ว่าระบบจะถูกตั้งเป็นโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน
ไว้ด้วยตนเอง เมื่อทั้งอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิ
น้ำหล่อเย็นต่ำ ระบบอาจเปลี่ยนเป็นโหมดการไหล
เวียนอากาศภายนอกโดยอัตโนมัติ

การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
T32A130827-02B6A735-AE1C-4FF1-853B-0711EFF486D2

คำเตือน:

ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร์อัดอยู่ภายใต้แรงดัน
สูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บ การซ่อม
บำรุงระบบปรับอากาศใด ๆ ควรดำเนินการโดยช่าง
ผ ู้ เ ช่ี ย วชาญ และ ใช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ เ หมา ะ สม

ระบบปรับอากาศในรถของท่านมีน้ำยาแอร์ที่ได้ รับการ
ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

น้ำยาแอร์น้ีจะไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย่างไรก็ตาม สารน้ีอาจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาวะ
โลกร้อน

เม่ือซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ จำเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ
ประจุแบบพิเศษและน้ำมันหล่อล่ืน การใช้น้ำยาแอร์ หรือ
น้ำมันหล่อ ล่ืนที่ ไม่ ถ ูกต้องจะทำให้ ระบบปรับอากาศ
เสี ย หาย ร้าย แรง ไ ด้ (โปรด ด ู ท่ี “ น้ ำยา แอร์ และ
น้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น ร ะบบ ปรั บ อ ากาศ ” (หน้ า 9 - 3 ) )

ศูนย์บริการนิสสันสามารถให้บริการแก่ระบบปรับอากาศ
โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

ตัวกรองระบบปรับอากาศ
T32A130827-BC1D1D75-3B43-4C79-840F-3711FA078F40

ระบบปรับอากาศจะมีตัวกรองอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ
ปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควร
เปลี่ยนตัวกรองตามช่วงเวลาการเข้ารับการบริการที่กำหนด
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบริการ และบำรุงรักษา สำหรับการ
เปลี่ยน กรองอากาศ กร ุณา ติดต่อ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

ควรเปล่ียนตัวกรอง ถ้าลมจ่ายลมออกมาน้อยลงอย่างเห็น
ได้ชัด หรือถ้ากระจกเป็นฝ้าได้ง่าย เมื่อเปิดใช้งานฮีตเตอร์
หรือระบบปรับอากาศ

T32A130827-CF902764-54DB-460C-9CCD-891B42007577

โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน NissanConnect สำหรับการใช้
งานระบบเครื่องเสียง

ข้อควรระวังการใช้งานระบบเสียง
T32A130827-4E34C5BD-9452-4AC0-A824-D0DEB1BDEF8C

คำเตือน:

ไม่ควรปรับระบบเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพื่อให้คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

วิทยุ
T32A130827-06011993-01E3-49CF-A636-2952299CE1E0

. ความแรงของสัญญาณ ระยะห่างจากเครื่องส่งวิทยุ
สิ่งก่อสร้าง สะพาน ภูเขา และการรบกวนภายนอก จะ
มีผลต่อการรับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่
ต่อเน่ืองของคุณภาพการรับสัญญาณมักเกิดจากการ
รบกวนภายนอกเหล่านี้

. การใช้โทรศัพท์มือถือในหรือใกล้กับรถยนต์อาจมีผล
ต่อคุณภาพการรับสัญญาณ

. โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์บางตัวอาจทำให้เกิดการ
รบกวน หรือเสียงสัญญาณรบกวนออกมาจากลำโพง
เครื่องเสียงได้ การเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบริเวณที่ต่าง
กั น อ า จ ช่ ว ย ลด ห รื อ ก ำ จั ด เ สี ย ง รบก วน ได้

เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD)
T32A130827-868CE57C-F62C-4BE4-8BE4-61333EF23B5F

. ระหว่างวันที่มีสภาพอากาศหนาวหรือมีฝนตก เคร่ือง
เล่นอาจทำงานผิดปกติอันเป็นผลจากความชื้น กรณีนี้
ให้นำแผ่น CD ออกและไล่ความชื้นหรือระบายอากาศ
ในเครื่องเล่นให้แห้งสนิท

. เครื่องเล่นอาจเล่นข้ามเพลงขณะขับรถบนถนนท่ี
ขรุขระ

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-29

ระบบเครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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4-30 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. บางคร้ังเครื่องเล่น CD อาจไม่ทำงาน ถ้าอุณหภูมิ
ภายในห้องโดยสารสูงมาก ให้ทำการลดอุณหภูมิก่อน
ใช้งาน

. ห้ามให้แผ่น CD โดนแสงแดดโดยตรง

. แผ่น CD ท่ีมีคุณภาพต่ำ สกปรก เป็นรอยขีดข่วน มี
รอยนิ้วมือ หรือเป็นรูเล็ก ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้

. แผ่น CD ต่อไปนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
— แผ่น ดิสก์แบบควบคุมการทำสำเนา (CCCD)
— แผ่นดิสก์แบบบันทึกได้ (CD-R)
— แผ่นดิสก์แบบบันทึกซ้ำได้ (CD-RW)

SAA0480

. ห้ามใช้แผ่น CD ที่มีลักษณะต่อไปน้ี เนื่องจากอาจ
ทำให้เครื่องเล่น CD ทำงานผิดปกติได้
— แผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม. (3.1 นิ้ว)
— แผ่น CD ที่ไม่กลม
— แผ่น CD ที่มีฉลากกระดาษ
— แผ่น CD ที่คดงอ มีรอยขีดข่วน หรือมีขอบที่

ผิดปกติ
. ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่น CD ที่บันทึกไว้แล้ว

เท่ า น้ั น ไ ม่ สามารถ ใช้ บั นทึ ก ห รือ เ ขียน CD

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
T32A130827-06C0FD9D-6627-4E60-A7B7-A6F027D40F71

คำเตือน:

ห้ามเสียบ ถอด หรือใช้งานอุปกรณ์ USB ขณะขับข่ี
เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิได้ ซึ่งอาจ
ทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์ และก่อให้ เกิด
อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไปในช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB การเสียบอุปกรณ์ USB ที่
เอียง หรือกลับข้างลงในช่องเสียบ อาจทำให้
ช่อง เสียบ เกิดความ เสียหายได้ ให้ แน่ใจ ว่า
อุปกรณ์ USB เชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์
USB อย่างถูกต้อง (อุปกรณ์ USB บางตัวจะมี
สัญลักษณ์ บ่งบอก ให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์
หันถูกทางก่อนจะเสียบอุปกรณ์)

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์ USB (ถ้ามี
ติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออกจากช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB เนื่องจากอาจทำให้ช่องเสียบ
อุปกรณ์ USB และฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์

USB (ถ้ามีติดตั้ง) เสียหายได้

. ห้ามปล่อยสายเคเบิ้ล USB ไว้ในบริเวณที่อาจถูก
ดึงได้โดยไม่ได้ตั้งใจ การดึงสายเคเบิ้ลอาจทำให้
ช่องเสียบอุปกรณ์ USB เสียหาย

รถยนต์ไม่มีอุปกรณ์ USB ติดตั้งมาด้วย ให้ซ้ืออุปกรณ์
USB แยกต่างหากตามความจำเป็น

ระบบนี้ไม่สามารถใช้ในการจัดรูปแบบข้อมูลในอุปกรณ์
USB ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อจัดรูปแบบข้อมูล
ในอุปกรณ์ USB

ในบางรัฐ/พื้นที่ มีข้อบังคับกำหนดให้อุปกรณ์ USB สำหรับ
เบาะนั่งด้านหน้าจะเล่นเฉพาะเสียง โดยไม่มีรูปภาพ แม้ว่า
รถยนต์จะจอดอยู่ก็ตาม

ระบบนี้สามารถรองรับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ฮาร์ด
ไดรฟ์ USB และ เคร่ืองเล่น iPod ท่ีหลากหลาย ระบบนี้
อาจไม่รองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด

. อุปกรณ์ USB ที่มีการแบ่งพาร์ทิชั่นอาจเล่นได้ไม่ปกติ

. บางตัวอักษรที่ใช้ในภาษาอื่น ๆ (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ฯลฯ) อาจไม่แสดงบนหน้าจอได้ตามปกติ ขอแนะนำ
ให้ ใช้ ตัว อักษร ภาษา อังกฤษ กับ อ ุปกรณ์ USB

ข้อสังเกตทั่วไปสำหรับการใช้งาน USB:

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

ข้อสังเกตสำหรับการใช้งาน iPod:

“Made for iPod” (ใช้สำหรับ iPod) “Made for iPhone”
(ใช้สำหรับ iPhone) และ “Made for iPad” (ใช้สำหรับ
iPad) หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการ
ออกแบบเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod, iPhone หรือ iPad โดย
เฉพาะ และได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตว่าตรงตามมาตรฐาน
ประสิทธิภาพของ Apple

Condition: 'Except for China'/
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และบริษัท Apple จะไม่ รับผิดชอบต่อการทำงานของ
อุปกรณ์หรือการเป็นไปตามข้อบังคับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอุปกรณ์

โปรดจดจำไว้ว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod, iPhone
หรือ iPad อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการ
ทำงานของช่องการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีได้รับ
การจดทะเบียนหรือเป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท
Apple Inc. ได้รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา
และ/หรือประเทศอื่น ๆ Lightning เป็นเครื่องหมายการค้า
ของ Apple Inc.

. ระบบเครื่องเสียงของนิสสันรองรับเฉพาะอุปกรร์เสริม
ท่ี Apple รับรองและมี โลโก้ “Made for iPod/
iPhone/iPad” เท่านั้น

. การต่อ iPod ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เคร่ืองหมายถูก
แสดงข้ึนและดับลง (กะพริบ) ควรตรวจสอบว่า iPod
ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

. iPod nano (รุ่น 1) อาจยังอยู่ในโหมดเร่งเพลงไป
ข้างหน้าหรือไปข้างหลัง หากเชื่อมต่อ iPod ระหว่าง
ท่ีทำการค้นหาเพลง ในกรณี น้ี กรุณาทำการต้ังค่า
iPod ด้วยตนเอง

. iPod nano (รุ่น 2) อาจยังอยู่ในโหมดเร่งเพลงไป
ข้างหน้าหรือไปข้างหลัง หากเชื่อมต่อ iPod ระหว่าง
ที่ทำการค้นหาเพลง

. ชื่อเพลงอาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้องถ้าเปล่ียน
โหมดการเล่นระหว่างใช้งาน iPod nano (รุ่น 2)

. หนังสือเสียงอาจไม่เล่นตามลำดับดังที่แสดงใน iPod

. ไฟล์วิดีโอใหญ่อาจส่งผลให้ iPod ตอบสนองช้า
หน้าจอกลางของรถอาจจะดับไปชั่วคราว และจะกลับ
มา เป็น ปกติ หลั ง จาก เวลา ผ่าน ไป ระยะ หนึ่ ง

. ถ้า iPod เลือกไฟล์วิดีโอใหญ่โดยอัตโนมัติขณะอยู่ใน
โหมดสุ่ม หน้าจอกลางของรถอาจจะดับไปช่ัวคราว
และจะกลับมาเป็นปกติหลังจากผ่านไประยะหน่ึง

เครื่องเสียง Bluetooth® (ถ้ามีติดตั้ง)
T32A130827-549739B3-2BF0-4594-A947-47F7D1823AB0

. อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® บางอย่างอาจไม่
รองรับระบบน้ี สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยว กับ
อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ที่สามารถใช้ได้กับ
ระบบนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

. ก่อนการใช้ระบบเครื่องเสียง Bluetooth® ต้องทำการ
ลง ทะเบียน เ ร่ิม ต้น สำหรับ อ ุปกรณ์ เค ร่ือง เสียง

. การทำงานของระบบเครื่องเสียง Bluetooth® อาจ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เครื่องเสียงท่ีเช่ือมต่อ
ยืนยันขั้นตอนการทำงานก่อนใช้งาน

. การเล่นของเครื่องเสียง Bluetooth® จะหยุดชั่วขณะ
ภายใต้ เงื่อนไขดัง ต่อไป น้ี และจะทำการ เล่นต่อ
หลังจากเงื่อนไขต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์
— ขณะที่มีการใช้โทรศัพท์แฮนด์ฟรี
— ขณะท่ีมีการตรวจสอบการเช่ือมต่อกับโทรศัพท์

มือถือ
. เสา อากาศ ภายใน รถ ท่ี ใ ช้ สำหรับ ส่ือสาร กับ

Bluetooth® ถูกประกอบมาในระบบ ห้ามวางอุปกรณ์
เครื่องเสียง Bluetooth® ในบริเวณท่ีล้อมรอบด้วย
โลหะ ห่างจากระบบหรือในพื้นที่แคบที่อุปกรณ์จะ
สัมผัสกับตัวถังหรือเบาะนั่ง ไม่เช่นนั้น คุณภาพเสียง
จะลดลงหรืออาจรบกวนการเชื่อมต่อ

. ในขณะที่อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ถูกเชื่อมต่อ
ผ่านทางการเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth® พลังงาน

แบตเตอรี่ ของ อุปกรณ์ อาจหมด เร็ว ขึ้น กว่า ปกติ
. ระบบน้ีรองรับกับโปรไฟล์ Bluetooth® AV (A2DP

และ AVRCP)

NOS1617
Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการ
ค้าของ Bluetooth SIG, Inc.
และอนุญาตให้บริษัท Visteon
และ Robert Bosch GmbH
จำกัด เป็นผู้ใช้สิทธิบัตร

อุปกรณ์คอมแพ็คดิสก์ (CD)/USB ที่มี MP3/
WMA

GUID-A4A92C8F-7274-403B-8631-6B6328139C4E

คำศัพท์ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

. MP3 — MP3 ย่อมาจาก Moving Pictures Experts
Group Audio Layer 3 MP3 เป็นรูปแบบไฟล์เสียง
ดิจิตอลผ่านการบีบอัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด รูปแบบนี้
ทำให้มีเสียงท่ีใกล้เคียงกับ “คุณภาพของ CD” แต่มี
ขนาดเล็กกว่าไฟล์เสียงธรรมดามาก การแปลง MP3
ของเพลงจาก CD สามารถลดขนาดไฟล์ลงประมาณ
อัตราส่วน 10:1 (ตัวอย่าง: 44.1 kHz บิทเรท: 128
kbps) โดยท่ีไม่มีการสูญเสียคุณภาพ การบีบอัดไฟล์
MP3 จะช่วยขจัดเสียงส่วนเกินและเสียงที่ไม่เกี่ยวข้อง
ในสัญญาณเสียงที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยิน

. WMA — Windows Media Audio (WMA) เป็นรูป
แบบไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัด ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท
Microsoft ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกของ MP3 ตัวเข้ารหัส
WMA จะสามารถบีบอัดไฟล์ได้มากกว่าตัวเข้ารหัส
MP3 ทำให้สามารถจุไฟล์เสียงดิจิตอลได้มากกว่า
เม่ือเทียบกับ MP3 ในพื้นที่และคุณภาพเสียงระดับ
เดียวกัน

ผลิตภัณฑ์นี้ ได้ รับความคุ้มครองในทรัพย์สินทาง

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-31

Condition: 'Except for China'/



(190,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

4-32 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ปัญญาของบริษัท Microsoft และบุคคลท่ีสาม ไม่
อนุญาตให้มีการใช้หรือจำหน่ายเทคโนโลยีดังกล่าว
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
บริษัท Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft
ที่ได้รับอนุญาตและบุคคลที่สาม

. บิทเรท — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต่อวินาทีท่ีใช้ใน
ไฟล์เสียงแบบดิจิตอล ขนาดและคุณภาพของไฟล์
เสียงดิจิตอลที่มีการบีบอัดจะถูกกำหนดโดยบิทเรทที่
ใช้เมื่อทำการเข้ารหัสไฟล์

. ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ — ความถี่การสุ่ม
ตัวอย่างสัญญาณเป็นอัตราวัดท่ีตัวอย่างสัญญาณถูก
แปลง จาก อนาล็อก ไป เป็น ดิจิตอล (การ แปลง
สัญญาณ A/D) ต่อวินาที

. มัลติเซสชั่น — มัลติเซสชั่นเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเขียน
ข้อมูลลงบนแผ่น การเขียนข้อมูลลงบนแผ่นหนึ่งครั้ง
เรียกว่าซิงเกิ้ลเซสชั่น และการเขียนมากกว่าหนึ่งครั้ง
เรียกว่ามัลติเซสชั่น

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA คือการเข้ารหัส
ไฟล์ MP3 หรือ ไฟล์ WMA ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์
เสียงแบบดิจิตอล เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน ชื่ออัลบั้ม บิท
เรทที่ใช้เข้ารหัส ความยาวเพลง และอ่ืน ๆ ข้อมูล
แท็ก ID3 จะแสดงอยู่ บนแถวที่ แสดง ช่ืออัลบั้ม/
ศิลปิน/ชื่อเพลง บนหน้าจอ

* Windows® and Windows Media® คือเครื่องหมายการ
ค้าจดทะเบียน และ/หรือ เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท
Microsoft ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศ
อื่น ๆ

ลำดับการเล่น :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

SAA2494

ลำดับการเล่นเพลงของ CD ที่มี MP3/WMA/AAC เป็นไป
ตามภาพประกอบด้านบน

. ชื่อของโฟลเดอร์ท่ีไม่มีไฟล์เพลง MP3/WMA จะไม่
แสดงบนหน้าจอ

. ถ้ามีไฟล์ที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ ข้อความ “โฟลเดอร์รูท”
(Root Folder) จะแสดงบนหน้าจอ

. ลำดับการเล่นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล์ทั้งหมดถูกเขียนขึ้น
ด้วยซอฟต์แวร์ ดังน้ันไฟล์เพลงอาจไม่เล่นตามลำดับ
ที่ต้องการ
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ตารางค่าคุณสมบัติเฉพาะ (สำหรับเครื่องเล่น CD/วิทยุ แบบ A) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สื่อที่รองรับ CD, CD-R, CD-RW, USB2.0

ระบบไฟล์ที่รองรับ

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ไม่สนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
ไม่สนับสนุนไฟล์ที่บันทึกโดยใช้ Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
Vista)

สนับสนุนเวอร์ชัน*1

MP3

เวอร์ชัน MPEG1, MPEG2, MPEG2.5

ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ 8 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*3

เวอร์ชัน WMA7, WMA8, WMA9 (ยกเว้น WMA9 Pro, WMA9 Lossless, WMA9 Voice)

ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR*4

ข้อมูลแท็ก (ชื่อเพลงและชื่อศิลปิน)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เท่านั้น)

แท็ก WMA (WMA เท่านั้น)

ระดับโฟลเดอร์ ระดับโฟลเดอร์: 8 โฟลเดอร์: 255 (รวมโฟลเดอร์รูท), ไฟล์: 512

รหัสอักขระที่แสดงได้*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 ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีตัวอย่างความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได้
*2 รหัสที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสื่อ เวอร์ชัน และข้อมูลที่จะแสดงผล
*3 ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ที่ถูกป้องกัน (DRM) ได้
*4 เมื่อเล่นไฟล์ VBR เวลาที่เล่นอาจแสดงขึ้นโดยไม่ถูกต้อง WMA7 และ WMA8 ไม่สามารถใช้งานกับ VBR ได้

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-33

Condition: 'Except for China'/



(192,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

4-34 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ตารางค่าคุณสมบัติเฉพาะ (สำหรับเครื่องเล่น CD/วิทยุ แบบ B และ C) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สื่อที่รองรับ CD, CD-R, CD-RW, USB2.0

ระบบไฟล์ที่รองรับ

CD, CD-R, CD-RW: ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ไม่สนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
* ไม่สนับสนุนไฟล์ที่บันทึกโดยใช้ Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista)

หน่วยความจำ USB: FAT16, FAT32

สนับสนุนเวอร์ชัน*1

MP3

เวอร์ชัน MPEG1 Audio Layer 3

ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*2

เวอร์ชัน WMA7, WMA8, WMA9

ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR4, 32 kbps - 320 kbps (WMA9 เท่านั้น)

ข้อมูลแท็ก (ชื่อเพลงและชื่อศิลปิน)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เท่านั้น)

แท็ก WMA (WMA เท่านั้น)

ระดับโฟลเดอร์

CD, CD-R, CD-RW ระดับโฟลเดอร์: 8, โฟลเดอร์: 255, ไฟล์: 999 (สูงสุด 255 ไฟล์ในหนึ่งโฟลเดอร์)

USB
ระดับโฟลเดอร์: 8, โฟลเดอร์ 255, ไฟล์: 2500 (สูงสุด 255 ไฟล์ในหนึ่งโฟลเดอร์)
ขนาดหน่วยความจำ: 4GB

รหัสอักขระที่แสดงได้*3
01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-
16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8)

*1 ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีตัวอย่างความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได้
*2 ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ที่ถูกป้องกัน (DRM) ได้
*3 รหัสที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสื่อ เวอร์ชัน และข้อมูลที่จะแสดงผล
*4 เมื่อเล่นไฟล์ VBR เวลาที่เล่นอาจแสดงขึ้นโดยไม่ถูกต้อง

Condition: 'Except for China'/
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ตารางค่าคุณสมบัติเฉพาะ (สำหรับเครื่องเล่น CD/วิทยุ แบบ D) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สื่อที่รองรับ CD, CD-R, CD-RW, USB2.0

ระบบไฟล์ที่รองรับ
ISO9660 LEVEL 1, ISO9660 LEVEL2, Apple ISO, Romeo, Joliet
* ไม่สนับสนุน ISO9660 LEVEL 3 (packet writing)

สนับสนุน
เวอร์ชัน*1

MP3

เวอร์ชัน MPEG1, MPEG2, MPEG2.5

ความถี่การสุ่มตัวอย่าง
สัญญาณ

8 kHz - 48 kHz

บิทเรท 8 kbps - 320 kbps, VBR

WMA*2

เวอร์ชัน WMA7, WMA8, WMA9

ความถี่การสุ่มตัวอย่าง
สัญญาณ

32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 48 kbps - 192 kbps, VBR

ข้อมูลแท็ก แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3 (MP3 เท่านั้น)

ระดับโฟลเดอร์ ระดับโฟลเดอร์: 8, โฟลเดอร์สูงสุด: 255 (รวมโฟลเดอร์รูท), ไฟล์: 512 (สูงสุด 255 ไฟล์ในหนึ่งโฟลเดอร์)

รหัสอักขระที่แสดงได้*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 ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีตัวอย่างความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได้
*2 รหัสที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสื่อ เวอร์ชัน และข้อมูลที่จะแสดงผล

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-35
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4-36 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

อาการปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข

ไม่สามารถเล่นได้

ตรวจสอบว่าใส่แผ่นดิสก์ถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์มีรอยขีดข่วนหรือสกปรกหรือไม่

ตรวจสอบดูว่ามีไอน้ำควบแน่นอยู่ภายในเครื่องเล่นหรือไม่ ถ้ามี ต้องรอจนกว่าไอน้ำจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก่อนใช้เครื่องเล่น

ถ้าเครื่องเล่น CD มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เครื่องเล่น CD จะกลับมาเล่นเป็นปกติก็ต่อเมื่ออุณหภูมิลดลงเป็นปกติแล้ว

ถ้ามีไฟล์เพลง CD (ข้อมูล CD-DA) และไฟล์เพลง MP3/WMA อยู่รวมกันใน CD แผ่นเดียว เครื่องเล่นจะเล่นเฉพาะไฟล์เพลง CD (ข้อมูล
CD-DA) เท่านั้น

ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ไม่ใช่นามสกุล “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” หรือ “.wma” ได้ นอกจากนั้น รหัสอักขระและจำนวนตัวอักษรในชื่อโฟลเดอร์
และชื่อไฟล์ควรเป็นไปตามข้อกำหนด

ตรวจสอบว่าดิสก์หรือไฟล์ถูกสร้างในรูปแบบที่ผิดปกติหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับเขียนไฟล์ MP3/
WMA หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความอื่น ๆ

ตรวจสอบว่ากระบวนการสุดท้าย เช่น การปิดเซสชั่น และปิดดิสก์สำหรับดิสก์เสร็จสิ้นหรือไม่

ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์ได้รับการคุ้มครองจากลิขสิทธิ์หรือไม่

คุณภาพเสียงไม่ดี ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์มีรอยขีดข่วน สกปรก หรือมีบิทเรทต่ำเกินไปหรือไม่

ใช้เวลานานกว่าเพลงจะเริ่มเล่น ถ้ามีหลายโฟลเดอร์หรือระดับไฟล์บนแผ่นดิสก์ MP3/WMA หรือถ้าเป็นแผ่นดิสก์มัลติเซสชั่น บางครั้งอาจต้องใช้เวลาก่อนที่เพลงจะเริ่มเล่น

เพลงกระตุกหรือข้าม
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ เนื่องจาก ความเร็ว ความลึก ความกว้าง ในการเขียนข้อมูล ฯลฯ อาจไม่ตรงกับ
คุณสมบัติที่กำหนด ควรใช้ความเร็วต่ำที่สุดในการเขียน

ข้ามไฟล์ที่มีบิทเรทสูง การข้ามเพลงอาจเกิดขึ้นได้ หากข้อมูลมีปริมาณมาก เช่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลบิทเรทสูง

ไปยังเพลงถัดไปทันทีเมื่อเริ่มเล่น
เมื่อไฟล์ที่ไม่ใช่ MP3/WMA ถูกเปลี่ยนชื่อโดยเติมนามสกุลไฟล์เป็น “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” หรือ “.wma” หรือเมื่อเล่นเพลงที่ได้รับการ
คุ้มครองทางลิขสิทธิ์ เครื่องเล่นจะข้ามไปยังเพลงถัดไป

เพลงไม่เล่นตามลำดับที่ต้องการ ลำดับการเล่นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล์ทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ ดังนั้นไฟล์เพลงอาจไม่เล่นตามลำดับที่ต้องการ
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วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (แบบ A)
GUID-B21CAB82-872E-4BBE-A581-6C0DF8101A1E

JVH0830X

รุ่นที่มีปุ่ม TA
1. ปุ่ม DISP (แสดงผล)
2. ปุ่ม RADIO
3. ปุ่ม Day/Night
4. ปุ่ม TA
5. ปุ่ม Seek/track (เร่งย้อนกลับ)
6. ปุ่ม Seek/track (เร่งไปข้างหน้า)
7. ปุ่ม SETUP

8. ปุ่ม Back
9. ปุ่ม CD eject
10. ปุ่ม MEDIA
11. ปุ่ม Phone
12. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
13. ปุ่ม RPT (เล่นซ้ำ)
14. ปุ่ม MIX

15. ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ
16. ปุ่ม A-Z
17. ปุ่มหมุน MENU/ENTER

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-37
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4-38 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

JVH0831X

รุ่นที่ไม่มีปุ่ม TA
1. ปุ่ม DISP (แสดงผล)
2. ปุ่ม RADIO
3. ปุ่ม Day/Night
4. ปุ่ม MIX
5. ปุ่ม Seek/track (เร่งย้อนกลับ)
6. ปุ่ม Seek/track (เร่งไปข้างหน้า)
7. ปุ่ม SETUP
8. ปุ่ม Back
9. ปุ่ม CD eject

10. ปุ่ม MEDIA
11. ปุ่ม Phone
12. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
13. ปุ่ม RPT (เล่นซ้ำ)
14. ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ
15. ปุ่ม A-Z
16. ปุ่มหมุน MENU/ENTER

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-F79A1FBC-533D-4A46-B2A4-FFD862545661

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

ปุ่มหมุน Power/VOL :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

Power ON/OFF:

เพื่อเปิดระบบเคร่ืองเสียง ให้กดปุ่มหมุน Power/VOL

ระบบจะเปิดในโหมดที่เปิดค้างไว้เดิม ก่อนที่จะปิดระบบ
เครื่องเสียง

เพื่อ ปิดระบบเครื่อง เสียง ให้กดปุ่มหมุน Power/VOL

การควบคุมระดับเสียง:

เพื่อควบคุม ระดับ เสียง ให้ปรับปุ่มหมุน Power/VOL

ปรับปุ่มหมุน Power/VOL ตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้เสียงดัง
ขึ้น

ปรับปุ่มหมุน Power/VOL ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให้เสียง
เบาลง

ปุ่ม SETUP :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อปรับตั้งการตั้งค่าเครื่องเสียง (Audio) นาฬิกา (Clock)
วิทยุ (Radio) หรือภาษา (Language) ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่ม SETUP

2. ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือกรายการการตั้ง
ค่าจากรายการดังต่อไปนี้:

เคร่ืองเสียง (Audio) � นาฬิกา (Clock) � วิทยุ
(Radio) � ภาษา (Language)

3. กดปุ่มหมุน MENU/ENTER

หลังจากได้ค่าระดับท่ีต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Back ซ้ำ ๆ

Condition: 'Except for China'/
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หรือกดปุ่ม SETUP

การตั้งค่าเครื่องเสียง:

ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือก “เครื่องเสียง”
(Audio) และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเลือกรายการการต้ังค่า
เคร่ืองเสียงท่ีต้องการ และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER ตามหรือทวนเข็มนาฬิกา เพื่อ
ปรับรายการต่อไปนี้ และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือ
ยืนยัน

รายการซึ่งสามารถตั้งค่าได้สำหรับ “เครื่องเสียง” (Audio)
แสดงอยู่ด้านล่าง:

. เมนูเสียง (Sound)

เสียงเบส (Bass):

ใช้ การควบคุมนี้ เพื่อ เพิ่ม ระดับหรือลด เสียง เบส

เสียงแหลม (Treble):

ใช้ การ ควบค ุม นี้ เ พ่ิม ระดับ หรือ ลด เสียง แหลม

สมดุลซ้าย-ขวา (Bal. (Balance)):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว่างลำโพงซ้ายและขวา

สมดุลหน้าหลัง (Fade):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว่างลำโพงหน้าและหลัง

. เมนูอุปกรณ์เสริม (AUX In)

ใช้การควบคุมนี้ เพ่ือปรับระดับเสียงท่ีออกจากช่อง
เสียบ auxiliary

. เมนู ระดับ เสียงตามความเร็ว (Speed Vol.)

โหมดน้ีควบคุมระดับเสียงท่ีออกมาจากลำโพงโดย
อัตโนมัติตามความเร็วรถยนต์

การปรับการตั้งค่าไปยัง 0 (ศูนย์) เพื่อปิดการใช้ระดับ
เสียงตามความเร็วรถยนต์

. เมนูการเพิ่มเสียงเบส (Bass Boost)

เปิดหรือปิดการเพ่ิมเสียงเบส (Bass Boost) ซึ่งเน้น
เสียงความถี่ต่ำ

. เมนูค่า เริ่ม ต้นเคร่ืองเสียง (Audio Default)

ชุดเครื่องเสียงได้ถูกตั้งค่ามาจากโรงงาน หากต้อง
การเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดให้กลับเป็นค่าเดิมที่ตั้งมา
จากโรงงาน ให้เลือก “Yes” (ใช่) และหากต้องการ
ออกจากเมนู โดยเก็บการต้ังค่าปัจจุบันไว้ ให้เลือก
“No” (ไม่)

การตั้งค่านาฬิกา:

ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือก “นาฬิกา” (Clock)
และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเลือกรายการการต้ังค่า
นาฬิกาที่ ต้อง การ และ กด ปุ่มหม ุน MENU/ENTER

รายการซึ่งสามารถต้ังค่าได้สำหรับ “นาฬิกา” (Clock)
แสดงอยู่ด้านล่าง:

. ตั้งเวลา (Set Time)

เลือก “ตั้งเวลา” (Set Time) แล้วปรับนาฬิกาดังนี้:

หน้า ปัดแสดง ช่ัวโมงจะ เริ่ม กะพริบ ปรับปุ่มหมุน
MENU/ENTER เพื่อปรับชั่วโมง และกด ปุ่มหมุน
MENU/ENTER หน้าปัดแสดงนาทีจะเริ่มกะพริบ ปรับ
ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือปรับนาที และกดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER เพ่ือ ส้ินสุดการ ต้ัง นาฬิกา

. เปิด/ปิด (ON/OFF)

สามารถเปิดและปิดการแสดงนาฬิกาได้ เม่ือเลือก
“เปิด” (ON) นาฬิกาจะแสดงข้ึน (นาฬิกาจะแสดงขึ้น
แม้ว่าจะ ปิด เครื่อง เสียง) เมื่อ เลือก “ปิด” (OFF)

นาฬิกาจะไม่แสดงขึ้น
. รูปแบบ (Format)

เปลี่ยนหน้าจอนาฬิการะหว่างโหมดของเวลา 24
ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง

การตั้งค่าวิทยุ:

ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเลือก “วิทยุ” (Radio)
และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเลือกรายการการต้ังค่า
วิทย ุ ท่ี ต้อง การ และ กด ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER

รายการซึ่งสามารถตั้งค่าได้สำหรับ วิทยุ (Radio) แสดงอยู่
ด้านล่าง:

. TA (ถ้ามีติดตั้ง)

ตั้งค่าเปิดหรือปิดข้อมูลการจราจร เม่ือเปิดใช้งาน
ข้อมูลการจราจรจะแทรกเพลงที่เล่นอยู่ในปัจจุบันและ
แจ้ ง ข้ อม ู ล กา ร จราจร ที่ ได้ รั บ ใ ห้ กั บ ผ ู้ ขั บ ข่ี

. การแทรก DAB (DAB Interrupts) (ถ้ามีติด ต้ัง)

สามารถเลือกหมวดหมู่การแทรก DAB ได้จากรายการ
สำหรับการต้ังค่า เมื่อได้รับข้อมูลที่เลือกไว้ จะแจ้ง
ข้อมูลไปยังผู้ขับขี่โดยแทรกเพลงท่ีกำลังเล่นอยู่ใน
เวลานั้น

. รายการ FM (Ref. FM List)

รายการของสถานี FM ที่สามารถรับสัญญาณได้จะถูก
อัพเดท

. ราย การ DAB (Ref. DAB List) ( ถ้า มี ติด ต้ัง)

รายการของสถานี DAB ท่ีสามารถรับสัญญาณได้จะ
ถูกอัพเดท รายการ DAB จะถูกอัพเดทโดยอัตโนมัติ
เ ม่ื อ ไ ม่ อย ู่ ใน โหมด แหล่ง ข้อม ู ล เ สียง DAB

. DAB EPG (ถ้ามีติดตั้ง)

ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (EPG) สำหรับ DAB ถูก

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-39
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4-40 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ออกแบบให้มีคุณลักษณะคล้ายกันกับ EPG ท่ีใช้
สำหรับโทรทัศน์ แต่นำมาใช้งานสำหรับ วิทยุและ
บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
— แสดงตารางเวลาสำหรับผังรายการและเหตุการณ์

ต่าง ๆ
— การ ค้นหาผ่าน ผังรายการปัจจุบันและอนาคต

ฯลฯ
. Intellitext (ถ้ามีติดตั้ง)

ข้อความ Intellitext คือข้อความ DL (Dynamic
Label) ซ่ึง ให้ บริการ ข้อม ูล เช่น กีฬา หรือ ข่ าว

การตั้งค่าภาษา:

ปรับ ปุ่ ม หม ุน MENU/ENTER เ พ่ือ เ ลือก “ภาษา”
(Language) และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER
ระหว่างการทำให้เสร็จสมบูรณ์ หน้าจอจะปรับเป็นภาษาท่ี
ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

ปุ่ม Day/Night :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่ม Day/Night เพื่อเปล่ียนความสว่างของหน้าจอ
ระหว่างโหมดกลางวันและกลางคืน

สวิตช์บนชุดเคร่ืองเสียงจะสว่างขึ้นในโหมดกลางคืนเช่น
กัน

ปุ่ม Phone :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สำหรับ วิ ธี การ ใช้ งาน ปุ่ม โทรศัพท์ โปรดดู ท่ี “ระบบ
โทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (สำหรับเครื่องเสียงแบบ
A)” (หน้า 4-67)

ปุ่ม MEDIA :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่ม MEDIA เพื่อเล่นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันเมื่อทำการ
เชื่อมต่อ

ในแต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม MEDIA แหล่งข้อมูลเสียงจะเปล่ียน
ไปดังนี้:

CD ? USB (iPod) ? Bluetooth ? AUX ? CD

แหล่ง ข้อม ูล ใด ท่ี ไม่ สามารถ ใช้ได้ จะ ถ ูก ข้ าม ไป

การทำงานของวิทยุ
GUID-E12C8422-F711-4BA3-B55B-3FF594C6FD9F

การเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สำหรับการเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่และค่าจำเพาะของคลื่น
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดระบบเครื่องเสียง

2. กดปุ่ม RADIO และเลือกโหมด AM หรือ FM

3. กดปุ่ม SETUP ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที

4. หลังจาก 3 วินาที ให้กดปุ่ม SETUP ค้างไว้และปรับ
ปุ่มหมุน MENU/ENTER ทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าจะ
ได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง หมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะ
ได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา
จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง

5. ปรับปุ่ม หมุน MENU/ENTER จนกว่า “ภ ูมิภาค”
(Region) จะอยู่ในแถบเลือก และกดปุ่มหมุน MENU/
ENTER

6. เลือกภูมิภาคที่เหมาะสม

7. เพ่ือใช้การต้ังค่า ให้ปิดระบบเคร่ืองเสียง ให้สวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF” และเปลี่ยน
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์กลับไปยังตำแหน่ง “ON”

ปุ่ม RADIO :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม RADIO ขณะที่ระบบเคร่ืองเสียงปิดอยู่ ระบบ
เครื่องเสียงจะเปิด และวิทยุจะเปิดขึ้น

เม่ือกดปุ่ม RADIO ในขณะที่เคร่ืองเสียงกำลังเล่นแหล่ง
ข้อมูลเสียงอื่นอยู่ แหล่งข้อมูลเสียงนั้นจะหยุดลง และวิทยุ
จะเปิดขึ้นมาแทน

เพื่อเปล่ียนช่วงคล่ืนวิทยุ ให้กดปุ่ม RADIO จนกว่าช่วง
คลื่นที่ต้องการจะแสดงขึ้น

สำหรับรุ่นที่มี DAB

FM 1 ? FM 2 ? DAB 1 ? DAB 2 ? AM ? FM 1

การกดปุ่ม RADIO ค้างไว้จะเป็นการอัพเดทรายการสถานี

สำหรับรุ่นที่ไม่มี DAB

FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1

การกดปุ่ม RADIO ค้างไว้จะเป็นการอัพเดทรายการสถานี

ปุ่ม Seek/track :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่ม หรือ ส้ัน ๆ เพื่อ เปลี่ยนความถี่ ด้วย
ตนเอง

เพ่ือปรับความถ่ีของสถานีท่ีออกอากาศโดยอัตโนมัติ ให้
กดปุ่ม หรือ ค้างไว้ ระบบจะหยุดค้นหา เมื่อพบ
สถานีที่ออกอากาศ

ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 &2 &3 &4 &5 &6 :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ระหว่างการรับสัญญาณวิทยุ การกดปุ่มบันทึกสถานีไว้น้อย
ก ว่ า 2 วิ น า ที จ ะ เ ลื อ ก สถ านี วิ ท ย ุ ท่ี บั น ทึ ก ไ ว้

Condition: 'Except for China'/
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สำหรับรุ่นที่มี DAB

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได้มาก
ถึง 12 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1 และ FM 2) ความถี่
สถานี AM ได้อีก 6 สถานะ และความถ่ีสถานี DAB ได้อีก
12 สถานี (6 สถานี สำหรับ DAB 1 และ DAB 2)

สำหรับรุ่นที่ไม่มี DAB

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได้มาก
ถึง 12 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1 และ FM 2) และ
ความถี่สถานี AM ได้อีก 6 สถานี

การบันทึกคลื่นความถี่สถานีด้วยตนเอง:

1. เลือกความถ่ี ของสถานี ท่ี ออกอากาศที่ ต้องการ

2. กดปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 -&6 ค้างไว้
จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊ป

3. ตัวแสดงสถานีวิทยุจะแสดงขึ้น เพื่อแสดงว่าได้ทำการ
บันทึกความจำเรียบร้อยแล้ว

4. ทำตามขั้นตอนท่ี 1-3 สำหรับปุ่มบันทึกสถานีอ่ืน ๆ

ถ้าปลดสายแบตเตอร่ีออก หรือฟิวส์ของระบบเคร่ืองเสียง
ขาด หน่วยความจำของสถานีวิทยุจะถูกลบ ในกรณีนี้ ให้
ตั้งค่าสถานีที่ต้องการใหม่อีกครั้ง

การทำงานของระบบข้อมูลวิทยุ (RDS) (ถ้ามี
ติดตั้ง) :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

RDS คือระบบท่ีข้อมูลดิจิตอลซึ่งมีการเข้ารหัสถูกส่งมา
โดยสถานีวิทยุ FM เพิ่มเติมจากการออกอากาศวิทยุ FM
ท่ัวไป RDS จะให้ข้อมูลของบริการ เช่น ชื่อสถานี สภาพ
การจราจร หรือข่าว

หมายเหตุ:

บริการเหล่านี้อาจไม่มีในบางท้องที่หรือบางประเทศ

โหมดคลื่นความถี่สำรอง (AF)

โหมด AF จะทำงานในโหมด FM (วิทยุ)

. โหมด AF จะทำงานในโหมด FM (วิทยุ) AUX หรือ
CD (ถ้าเลือก FM ไว้ก่อนหน้าในโหมดวิทยุ)

. ฟังก์ชัน AF จะเปรียบเทียบความแรงของสัญญาณ
และเลือกสถานีซึ่งอยู่ ในสภาพการรับ สัญญาณท่ี
เหมาะ สม สำหรับ สถานี ท่ี กำลัง รับ สัญญาณอย ู่

ฟังก์ชัน RDS

เมื่อเลือกสถานี RDS ด้วยการค้นหาคลื่นแบบอัตโนมัติหรือ
ด้วยตนเอง ข้อมูล RDS ท่ีได้รับและรายการที่ให้บริการ
(PS) จะแสดงขึ้น

ปุ่ม TA (การแจ้งข้อมูลการจราจร) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ฟังก์ชัน TA มีในโหมดวิทยุ (FM) หรือแหล่งข้อมูลเสียง
อื่น ๆ

. การกดปุ่ม TA จะเป็นการเลือกโหมด TA ตัวแสดง TA
จะ แสดง ขึ้ น ใน ขณะ ที่ เ ปิด ใช้ ง าน โหมด TA

. เมื่อกดปุ่ม TA อีกคร้ัง โหมดจะปิดการทำงานและตัว
แสดง TA จะหายไปจากหน้าจอ

ฟังก์ชันการแจ้งข้อมูลการจราจรแทรก

เม่ือได้รับการแจ้งข้อมูลการจราจร การแจ้งข้อมูลจะถูก
เลือกและหน้าจอจะแสดงข้อความเตือนพร้อมชื่อสถานี
วิทยุ

เมื่อการแจ้งข้อมูลการจราจรเสร็จส้ิน จะกลับไปยังแหล่ง
ข้อมูลท่ีทำงานอยู่ก่อนเร่ิมต้นการแจ้งข้อมูลการจราจร

ถ้ากดปุ่ม TA ในระหว่างการแจ้งข้อมูลการจราจร โหมดการ
แจ้งข้อมูลการจราจรแทรกจะถูกยกเลิก โหมด TA จะกลับ
สู่โหมดพร้อมใช้งาน และชุดเครื่องเสียงจะกลับไปยังแหล่ง
ข้อมูลเสียงก่อนหน้า

การกระจายเสียงแบบดิจิตอล (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

DAB (การกระจายเสียงแบบดิจิตอล) เป็นมาตรฐานสำหรับ
การกระจายเสียงวิทยุแบบดิจิตอล

สามารถรับข้อมูลต่าง ๆ ที่เลือกโดยผู้ขับข่ี (การเดินทาง
การเตือน ข่าวสาร สภาพอากาศ กีฬา ฯลฯ) และแจ้งไปยัง
ผู้ขับขี่ได้

การแทรก DAB

เมื่อต้ังค่าการแทรก DAB ข้อมูลท่ีได้รับจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ

การทำงานของเครื่องเล่น CD
GUID-A88BCE4A-E757-44BC-9108-D36196586FC6

การใส่แผ่น :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ใส่แผ่น CD ลงในช่องโดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น แผ่น CD
จะถูกดูด เข้าไปในช่องโดย อัตโนมัติ แล้วจะ เริ่ม เล่น
หลังจากใส่แผ่น CD จำนวนเพลงและเวลาจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้แรงฝืนดันแผ่น CD ลงในช่อง เนื่องจากจะ
ทำให้เครื่องเล่นเกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ:
. เครื่องเล่น CD ยอมรับ CD แผ่นเสียงธรรมดา

หรือ CD ที่บรรจุไฟล์ MP3/WMA
. ชุดเครื่องเสียงจะตรวจจับโดยอัตโนมัติ ถ้าใส่ CD

ที่มีไฟล์ MP3/WMA ลงไป และ “MP3CD” จะ
แสดงขึ้น

. เม่ือใส่ชนิดของ CD ที่ไม่รองรับจะขึ้นข้อความ
เตือนแสดงความผิดพลาด (เช่น DVD) หรือหาก
เครื่องเล่นไม่สามารถอ่านแผ่น CD ได้ ให้นำแผ่น

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-41

Condition: 'Except for China'/
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4-42 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ออกจากเคร่ืองและใส่แผ่นอ่ืนท่ีเคร่ืองรองรับ
เข้าไปแทน

ปุ่ม MEDIA :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพ่ือเปลี่ยนไปเป็นโหมด CD ให้กดปุ่ม MEDIA โดยที่มี
CD ใส่อยู่ จนกว่าจะเลือกโหมด CD ได้

การดูรายการ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ในขณะท่ีเพลงกำลังเล่น ให้กดปุ่มหมุน MENU/ENTER
เพื่อแสดงเพลงที่เล่นได้ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือกเพลง
จากรายการหรือเพลงที่ต้องการจะฟัง ให้หมุนปุ่ม MENU/
ENTER แล้วกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

การค้นหาแบบรวดเร็ว :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ในโหมดดูรายการ การค้นหาแบบรวดเร็วสามารถทำได้เพื่อ
หาเพลงจากรายการ กดปุ่ม A-Z ปรับปุ่มหมุน MENU/
ENTER ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อเพลง แล้วกดปุ่มหมุน
MENU/ENTER เมื่อพบ รายการเพลงที่มีจะแสดงขึ้น เลือก
และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเล่นเพลงที่ต้องการ

ปุ่ม Seek/Track :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่ม Seek/track ค้างไว้ เพ่ือเร่งเพลงไปข้างหน้าหรือ
ข้างหลัง เม่ือปล่อยปุ่ม เพลงจะเล่นด้วยความเร็วปกติ

การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก่อนหน้า:

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
ของเพลงปัจจุบันโดยการกดปุ่ม Seek/track หนึ่งครั้ง กด
ปุ่ม Seek/track มากกว่าหน่ึงครั้ง เพ่ือข้าม เพลงไป

การค้นหาโฟลเดอร์ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ถ้าข้อมูลที่บันทึกไว้มีโฟลเดอร์ที่มีไฟล์เพลง กดปุ่ม Seek/
track จะ เล่น เพลง ของ แต่ละ โฟลเดอร์ ตาม ลำดับ

เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ:

1. กดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือแสดงรายการของ
เพลงในโฟลเดอร์ปัจจุบัน

2. กดปุ่ม Back

3. ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER เลือกโฟลเดอร์ที่ต้อง
การ

4. กดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์ กดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER อีกครั้งเพ่ือเร่ิมเล่นเพลงแรก
หรือปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER และกดปุ่มหมุน
MENU/ENTER เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ้าโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบันมีโฟลเดอร์ย่อย ให้กดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER หน้าจอใหม่ที่มีรายการของโฟลเดอร์
ย่อยจะแสดงขึ้น ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER สำหรับ
โฟลเดอร์ย่อย แล้วกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือก
เลือกรายการโฟลเดอร์หลักเมื่อเพลงถูกบันทึกเพ่ิมเติมใน
โฟลเดอร์หลัก

กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยังหน้าจอโฟลเดอร์ก่อนหน้า

ปุ่ม RPT :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กด ปุ่ม RPT และ เพลง ปัจจ ุบัน จะ เล่น อย่างต่อ เน่ือง

ปุ่ม MIX :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่ม MIX และเพลงทั้งหมดจะเล่นแบบสุ่ม

ปุ่ม DISP :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ในขณะท่ี CD ท่ีมีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก CD-text/ID3-
text) กำลังเล่น ช่ือของเพลงท่ีกำลังเล่นจะแสดงขึ้น

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลงดังต่อไปนี้:

ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลปิน (Artist name)
? ช่ืออัลบ้ัม (Album title) ? ความยาวเพลง (Track
time)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยัง
หน้าจอก่อนหน้า

ปุ่ม CD eject :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม CD eject ในขณะที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ท่ี ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON” CD จะ เลื่อน ออกมา

ถ้า CD เลื่อนออกมาโดยการกดปุ่ม CD eject แล้วไม่ได้นำ
ออกจากช่องใส่แผ่นภายใน 20 วินาที CD จะถูกดึงกลับ
เข้าไปอัตโนมัติเพื่อป้องกันแผ่น

การทำงานของเครื่องเล่นอุปกรณ์ USB
GUID-DA76FC84-95B5-4BF4-8C53-9F7FC9D6F088

การทำงานหลักของอุปกรณ์ USB :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-64) เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ
USB เข้ากับช่อง เสียบอุปกรณ์ USB สามารถใช้ งาน
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้อัตโนมัติ

Condition: 'Except for China'/
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โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

ถ้าระบบปิดลงขณะที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB กำลังเล่น
อยู่ หากกดปุ่มหมุน Power/VOL ระบบจะเริ่มอุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB

การทำงานต่อไปนี้จะคล้ายกับการทำงานของคอมแพ็คดิ
สก์ (CD) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของ
เครื่องเล่น CD” (หน้า 4-41)

. การดูรายการ

. การค้นหาแบบรวดเร็ว

. (Seek/track)

. MIX (เล่นแบบสุ่ม)

. RPT (เล่นเพลงซ้ำ)

. การค้นหาโฟลเดอร์

ปุ่ม MEDIA :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สำหรับการใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ให้กดปุ่ม
MED IA ซ้ ำ ๆ จนก ว่ า จ ะ เ ลื อ ก โหมด USB ได้

ปุ่ม DISP :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงที่กำลังเล่นอยู่จะแสดงขึ้นมา

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลงดังต่อไปนี้:

ความยาวเพลง (Track time) ? ศิลปิน (Artist) ?
อัลบั้ม (Album) ? ความยาวเพลง (Track time)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยัง
หน้าจอการแสดงผลหลัก

การทำงานของเครื่องเล่น iPod
GUID-9E2C8C45-6ED0-427E-81FE-F6FCE10DE823

การเชื่อมต่อ iPod :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-64)

เม่ือเช่ือมต่อ iPod เข้ากับรถยนต์ สามารถเลือกรายการ
เพลงที่บันทึกใน iPod ได้โดยการใช้ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง
ของรถยนต์เท่านั้น

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ชุดระบบจะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ท้ังหมด (ทั้งใน
อดีตและอนาคต) ท่ีรองรับ Apple Accessory Protocol
บนการเชื่อมต่อ USB

รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง):

. iPod Classic G6 (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.0 -)

. iPod Nano G5 (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.1 -)

. iPod Nano G6 (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0 -)

. iPod Nano G7 (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.0 -)

. iPod Touch G4 (iOS 4.1 -)

. iPod Touch G5 (iOS 6.0.0 -)

. iPhone 3G (iOS 2.1 -)

. iPhone 3GS (iOS 3.0 -)

. iPhone 4 (iOS 4.0 -)

. iPhone 4S (iOS 4.0 -)

. iPhone 5 (iOS 6.0.0 -)

. iPhone 5c (iOS 6.0.0 -)

. iPhone 5s (iOS 6.0.0 -)

. iPhone 6 (iOS 8.0.0 -)

. iPhone 6 Plus (iOS 8.0.0 -)

. iPhone 6s (iOS 9.0.0 -)

. iPhone 6s Plus (iOS 9.0.0 -)

หมายเหตุ:

ระบบเครื่องเสียงนี้ไม่รองรับการชาร์จ iPad

ปุ่ม MEDIA :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อใช้งาน iPod ให้กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่าจะเลือก
โหมด USB (iPod) แล้วกด ปุ่มหมุน MENU/ENTER

การทำงานหลักของ iPod :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

อินเตอร์เฟซ:

อินเตอร์เฟซสำหรับการทำงานของ iPod แสดงอยู่บน
หน้าจอระบบเครื่องเสียงจะคล้ายกับอินเตอร์เฟซของ iPod
ใช้ ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER เพื่อ เล่น เพลง บน iPod

รายการต่อไปนี้สามารถเลือกได้จากหน้าจอรายการเมนู

. เพลย์ลิสต์ (Playlists)

. ศิลปิน (Artists)

. อัลบั้ม (Albums)

. เพลง (Tracks)

. อื่น ๆ (More)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายการ โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งานของ iPod

การทำงานต่อไปนี้จะคล้ายกับการทำงานของคอมแพ็คดิ
สก์ (CD) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของ
เครื่องเล่น CD” (หน้า 4-41)

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-43
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4-44 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. การดูรายการ

. การค้นหาแบบรวดเร็ว

. (Seek/track)

. MIX (เล่นแบบสุ่ม)

. RPT (เล่นเพลงซ้ำ)

ปุ่ม DISP :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงที่กำลังเล่นอยู่จะแสดงขึ้นมา

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลงดังต่อไปนี้:

ความยาวเพลง (Track time) ? ศิลปิน (Artist) ?
อัลบั้ม (Album) ? ความยาวเพลง (Track time)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
ให้กดปุ่ม Back

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
GUID-5497E9BF-9EFB-4B1A-806F-0653723247B5

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการ
ค้าของบริษัท Bluetooth SIG,
Inc. และได้อนุญาตให้บริษัท
Visteon จำกัด เป็นผู้ใช้สิทธิบัตร

หมายเหตุ:

ร ะบบ เค ร่ือง เ สียง จะ รองรั บ เฉพาะ อ ุ ปกรณ์
Bluetooth® ที่มี AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) เวอร์ชั่น 1.3 หรือ 1.0 หรือเก่ากว่า

เท่านั้น
การทำงานหลักของเครื่องเสียง Bluetooth® :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อเล่นเคร่ืองเสียง Bluetooth® อุปกรณ์เคร่ืองเสียง
Bluetooth® จำเป็น ต้อง เช่ือม ต่อ กับระบบในรถยนต์
สำหรับขั้นตอนการ เช่ือม ต่อ โปรดดูที่ “การ เชื่อม ต่อ
อุปกรณ์” (หน้า 4-69)

เม่ือเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ Apple ผ่านช่องเสียบอุปกรณ์
USB และ Bluetooth® อุปกรณ์จะถูกจดจำเป็นอุปกรณ์
Bluetooth® แบตเตอร่ีของอุปกรณ์ Apple จะชาร์จไฟใน
ขณะที่ เชื่อมต่อสายเคเบ้ิลกับช่องเสียบอุปกรณ์ USB

ปุ่ม MEDIA:

ในการใช้งานสัญญาณเสียงจาก Bluetooth® ให้กดปุ่ม
MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่า “เคร่ืองเสียง BT” (BT Audio) จะ
แสดงขึ้น

ปุ่มเร่งไปด้านหน้า (คิว) เร่งถอยหลัง
(ย้อนกลับ):

เมื่อกดปุ่ม (คิว) หรือ (ย้อนกลับ) ซ้ำ ๆ เพลง
จะเล่นด้วยความเร็วสูง เมื่อปล่อยปุ่ม เพลงจะเล่นด้วย
ความเร็วปกติ

ปุ่ม เปลี่ยน เพลงถัด ไป/ก่อนหน้า:

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
ของเพลงปัจจุบันโดยการกดปุ่ม (คิว) หรือ
(ย้อนกลับ) หน่ึงครั้ง กดปุ่ม (คิว) หรือ (ย้อน
กลับ) มากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อข้ามเพลงไป

ปุ่ม DISP:

ถ้าเพลงมีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) ชื่อของเพลงที่เล่น
อยู่จะแสดงขึ้น ถ้าไม่มีแท็ก หน้าจอจะไม่แสดงข้อความ
ใด ๆ

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลง

การกดปุ่ม DISP ค้าง จะทำให้หน้าจอเปลี่ยนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม ซ่ึงหลังจากน้ันสองถึงสาม
วินาทีจะเปลี่ยนกลับไปเป็นหน้าจอหลัก หรือกดปุ่ม DISP
สั้น ๆ

การใช้งานอุปกรณ์เครื่องเล่น AUX
GUID-1933BA9C-B9D2-4E49-A89A-486BCD2A2870

ช่องเสียบ AUX จะอยู่ที่ส่วนล่างของแผงหน้าปัด (โปรดดู
ท่ี “แจ็ก AUX (Auxiliary) นำเข้า” (หน้า 4-65)) ช่อง
เสียบ AUX จะ รับสัญญาณเสียงสัญญาณเข้าอนาล็อก
มาตรฐานจากอุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่นเทป/เครื่องเล่น CD
เครื่องเล่น MP3 หรือโน้ตบุ๊ก

นิสสันขอแนะนำให้ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
เสียบอุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเครื่องเสียง ท้ังนี้การ
เ ล่น เพลง อาจ ไม่ เ ป็น ปกติ เ ม่ือ ใช้ สาย แบบ โมโน

ปุ่ม MEDIA :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อ เปล่ียนไป เป็น โหมด AUX กด ปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว่าจะถึงโหมด AUX

Condition: 'Except for China'/
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วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (แบบ B)
T32A130827-0733A9C2-02B6-4AEA-972C-BBB86BE634E7

JVH0673X

1. ปุ่ม MEDIA
2. ปุ่ม FM·AM
3. ปุ่ม CD eject
4. ปุ่ม CD
5. ปุ่ม DISP (แสดงผล)
6. หน้าจอสี
7. ปุ่ม Apps

8. ปุ่ม SEEK·TRACK (เร่งย้อนกลับ)
9. ปุ่มเปลี่ยนคลื่น SCAN
10. ปุ่ม SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า)
11. ปุ่ม BACK
12. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
13. ปุ่ม RPT (เล่นซ้ำ)
14. ปุ่ม RDM (เล่นสุ่ม)

15. ปุ่มเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้
16. ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER
17. ปุ่ม ENTER/SETTING

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-45
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4-46 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
T32A130827-7B68DF70-2F5F-4607-9A4D-383767B4398E

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

ชุดเครื่องเสียง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

วงจรปรับระดับความดังอัตโนมัติจะเสริมช่วงความถี่ต่ำและ
สูงโดยอัตโนมัติ ทั้งในการรับสัญญาณวิทยุและการเล่น
แผ่น CD

ปุ่มหมุน Power/VOL :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่มหมุน Power/VOL เพื่อเปิดและปิดระบบเครื่องเสียง

ป รับ ปุ่ม หม ุ น Power /VOL เพื่ อ ป รับ ร ะดั บ เสี ย ง

การตั้งค่าเครื่องเสียง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

หน้าจอตั้งค่าจะแสดงขึ้นมา เมื่อกดปุ่ม ENTER/SETTING

สามารถ ต้ัง ค่า ราย การ ดัง ต่อ ไป นี้ บน หน้า จอ ได้

. Bluetooth (ถ้ามีติดตั้ง)

สามารถตั้งค่า Bluetooth® ได้ สำหรับรายละเอียด
ของการตั้งค่า Bluetooth® โปรดดูที่ “การทำงานของ
เครื่องเสียง Bluetooth®” (หน้า 4-50)

. เสียงทุ้ม (Bass) เสียงแหลม (Treble) สมดุลซ้าย-
ขวา (Balance) และ สมด ุล หน้า- หลัง (Fade)

ควบคุมเสียงของระบบเครื่องเสียง สมดุลซ้าย-ขวา
(Balance) จะปรับเสียงระหว่างลำโพงซ้าย และ
ลำโพงขวา สมดุลหน้า-หลัง (Fade) จะปรับเสียง
ระหว่างลำโพงหน้า และลำโพงหลัง

เลือก “Bass” (เสียงทุ้ม) “Treble” (เสียงแหลม)
“Balance” (สมดุลซ้าย-ขวา) หรือ “Fade” (สมดุล
หน้า-หลัง) โดยใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER แล้วกด
ปุ่ม ENTER/SETTING ปรับปุ่มหมุน TUNE·FOLDER
เพ่ือปรับ เสียงทุ้ม (Bass) เสียงแหลม (Treble)

สมดุลซ้าย-ขวา (Balance) และสมดุลหน้า-หลัง
( Fa de ) บน ห น้ า จอ ไป ยั ง ร ะดั บ ท่ี ต้ อ ง ก า ร

. ความสว่าง (Brightness) และความเข้ม (Contrast)

ป รับ ความ ส ว่าง และ ความ เ ข้ม ของ หน้ า จอ

เลือก “ความสว่าง” (Brightness) หรือ “ความเข้ม”
(Contrast) โดยใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER แล้วกด
ปุ่ ม ENTER/SETTING ปรับ ปุ่ม หม ุน ควบค ุม
TUNE·FOLDER เพ่ือปรับความสว่างและความเข้ม
ของหน้าจอไปยังระดับที่ต้องการ

. ปรับตั้งนาฬิกา (Clock Adjust)

ปรับนาฬิกาตามขั้นตอนต่อไปนี้

JVH0653X

1) เลือก “ปรับตั้งนาฬิกา” (Clock Adjust) โดยใช้
ปุ่ ม หม ุน TUNE·FOLDER ① แล้ ว กด ปุ่ม
ENTER/SETTING ②

2) ปรับต้ังชั่วโมงโดยใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER
① แล้วกดปุ่ม ENTER/SETTING ②

3) ปรับตั้งนาทีโดยใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER ①
แล้วกดปุ่ม ENTER/SETTING ②

ไม่มีนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง

. นาฬิกาบนหน้าจอ (On-Screen Clock)

เมื่อเปิดใช้รายการนี้ นาฬิกาจะแสดงขึ้นบนมุมขวาบน
ของหน้าจอเสมอ

เลือก “นาฬิกาบนหน้าจอ” (On-Screen Clock) โดย
ใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER แล้วกดปุ่ม ENTER/
SETTING สามารถสลับไปมาได้ระหว่าง ON และ
OFF โดยใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER

. หน้าจอ RDS (ถ้ามีติดตั้ง)

ข้อมูล RDS (ระบบข้อมูลวิทยุ) สามารถแสดงขึ้นบน
หน้าจอได้ เลือก “หน้าจอ RDS” (RDS Display) โดย
ใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER แล้วกดปุ่ม ENTER/
SETTING สามารถสลับไปมาได้ระหว่าง ON และ
OFF โดยใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER

. ระดับเสียงตามความเร็ว (Speed Sensitive Vol.)

เพ่ือเปลี่ยนระดับเสียงตามความเร็วจากปิด (0) ถึง 5
ให้ปรับปุ่มหมุน TUNE·FOLDER

. ระดับเสียง (AUX Vol.)

ควบคุมระดับเสียงของเสียงส่งเข้าจากอุปกรณ์เสริมที่
เช่ือมต่อเข้า กับระบบเคร่ืองเสียง เลือกการตั้ง ค่า
ระหว่าง 1 และ 3 หรือ เลือก 0 เพ่ือ ไม่ ใช้ งาน

. เลือกภาษา (Language Select)

การตั้งค่าภาษาสามารถเปลี่ยนได้

เลือก “เลือกภาษา” (Language Select) โดยใช้ปุ่ม
หมุน TUNE·FOLDER แล้วกดปุ่ม ENTER/SETTING
ใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER เพื่อเลือกภาษาที่ต้อง
การ
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ปุ่ม DISP :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

การแสดงผลของหน้าจอสามารถปิดได้โดยการกดปุ่ม
DISP การกดปุ่ม DISP อีกหนึ่งครั้งหรือกดปุ่ม FM·AM CD
Apps หรือ MEDIA เพื่อเปิดหน้าจอ

ปุ่ม MEDIA :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

การกดปุ่ม MEDIA จะเป็นการเปลี่ยนแหล่งข้อมูลเสียง ดัง
ต่อไปนี้:

USB/iPod? Bluetooth (ถ้ามีติดตั้ง)? AUX? USB/
iPod

ปุ่ม Apps :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ปุ่ม Apps จะเปิดโหมดการทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน
โปรด ด ู ท่ี “การ ใ ช้ งาน ร่วม กับ แอพ สมา ร์ท โฟน
NissanConnect” (หน้า 4-64)

การทำงานของวิทยุ
T32A130827-B3EDF0C3-D278-44B9-859E-F2AEECD42664

ปุ่ม FM·AM :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กด ปุ่ม FM·AM เพื่อ เปลี่ยน ช่วงคล่ืนวิทยุดัง ต่อไปนี้:

AM ? FM1 ? FM2? AM

จูนคลื่น (การเลือกคลื่น) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

หมุนปุ่มหมุนควบคุม TUNE·FOLDER วิทยุเพื่อเลือกคล่ืน
ด้วยตนเอง

ระบบข้อมูลวิทยุ (RDS) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

RDS ย่อมาจาก Radio Data System และเป็นข้อมูล
บริการที่ส่งมาจากสถานีวิทยุบางสถานีในช่วง FM (ไม่มีใน
ช่วง AM) ซึ่งเข้ารหัสอยู่ในรายการทั่วไปที่ส่งสัญญาณออก
มา ปัจจุบัน สถานีที่มี RDS มักอยู่ในเมืองใหญ่ แต่มีสถานี
วิทยุจำนวนมากท่ีพิจารณาใช้งานการออกอากาศข้อมูล
RDS

RDS จะสามารถแสดง:

. ชื่อสถานี เช่น “The Groove”

. ชนิด ของ ดนตรี หรือ ราย การ เช่น “Classical”,
“Country” หรือ “Rock”

การเปลี่ยนคลื่น SEEK :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กด ปุ่ ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้ อน ก ลับ ) หรื อ ปุ่ ม
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) เพ่ือเปล่ียนคลื่นความถี่
จากต่ำไปสูง หรือจากสูงไปต่ำ และหยุดท่ีสถานีถัดไป

การเปลี่ยนคลื่น SCAN :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่มเปลี่ยนคลื่น SCAN เพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่จากต่ำไป
สูง และหยุดที่แต่ละสถานีท่ีออกอากาศนาน 5 วินาที กด
ปุ่มอีกครั้งในระหว่างช่วง 5 วินาทีนี้จะหยุดการเปลี่ยนคลื่น
S C A N แ ล ะ วิ ท ย ุ จ ะ ยั ง ค ง อ ย ู่ ท่ี ส ถ า นี นั้ น

ถ้าไม่มีการกดปุ่มเปลี่ยนคลื่น SCAN ภายใน 5 วินาที การ
เปลี่ ยน ค ล่ืน SCAN จะ เป ล่ียน ไป ยัง สถานี ถัด ไป

การบันทึกสถานี ถึง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สามารถตั้งความถี่ของสถานีได้ 12 สถานี สำหรับช่วงคลื่น
FM (อย่างละ 6 สถานีสำหรับ FM1 และ FM2) และ
สามารถ ต้ัง สถานี ได้ 6 สถานี สำหรับ ช่วง คลื่น AM

1. เลือกช่วงคลื่นโดยใช้ปุ่ม FM·AM

2. เลือกความถี่ของสถานีที่ต้องการ

3. กดปุ่มตั้ง สถานี ท่ีต้องการ ถึง ค้าง ไว้

4. ตัวแสดงสถานีจะแสดง ข้ึนมา การบันทึกเสร็จ ส้ิน

5. สามารถตั้งปุ่มอื่น ๆ ได้ด้วยวิธีเดียวกัน

ถ้าปลดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟิวส์ขาด หน่วยความจำ
ของสถานีจะถูกลบ ถ้าเกิดกรณีดังกล่าว ให้ตั้งค่าสถานีท่ี
ต้องการใหม่อีกครั้ง

การทำงานของเครื่องเล่น CD
T32A130827-C5926ADA-0B4E-4360-AC42-A9B551F5C29C

ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “ACC” หรือ
“ON” และใส่แผ่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) ลงในช่องโดยให้
ด้านที่มีฉลากหันขึ้น แผ่น CD จะถูกดูดเข้าไปในช่องโดย
อัตโนมัติ แล้วจะเริ่มเล่น

หลังจากใส่แผ่น CD จำนวนเพลงในแผ่น CD และเวลาจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ถ้าวิทยุกำลังทำงานอยู่ วิทยุจะปิดลงและ CD จะเล่น

ถ้าระบบปิดลงขณะท่ี CD กำลังเล่นอยู่ การกดปุ่มหมุน
Power/VOL จะทำให้ CD เริ่มเล่น

PLAY :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เม่ือกดปุ่ม CD โดยท่ีระบบปิดอยู่และมีแผ่น CD อยู่ ใน
เครื่อง ระบบจะเปิดขึ้นและ CD จะเริ่มเล่น

เมื่อกดปุ่ม CD โดยท่ีมีแผ่น CD อยู่ในเครื่องและกำลังฟัง
วิทยุ วิทยุ จะ ปิดลงโดยอัตโนมัติ และ CD จะ เร่ิม เล่น

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-47
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4-48 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ปุ่ม SEEK/TRACK :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เ ม่ื อ กด ปุ่ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้อน กลับ ) หรื อ
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้นานกว่า 1.5 วินาที
ในขณะที่ CD กำลังเล่น CD จะเล่นโดยเร่งไปข้างหน้าหรือ
ข้างหลัง เมื่อปล่อยปุ่ม CD จะกลับไปเล่นด้วยความเร็ว
ปกติ

เ ม่ื อ กด ปุ่ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้อน กลับ ) หรื อ
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้น้อยกว่า 1.5 วินาที
ในขณะที่ CD กำลังเล่น CD จะเล่นเพลงต่อไปหรือเริ่มต้น
เล่นเพลงปัจจุบันใหม่ กดปุ่มหลาย ๆ ครั้งเพ่ือข้ามเพลง

เล่นซ้ำ (RPT) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม RPT ขณะที่กำลังเล่น CD รูปแบบการเล่นเพลง
จะเปลี่ยนไปดังนี้:

(CD)

(ปกติ) � เล่นซ้ำ 1 เพลง

(แผ่น CD ที่มีไฟล์เสียงบีบอัด)

(ปกติ) ? เล่นซ้ำ 1 โฟลเดอร์ ? เล่นซ้ำ 1 เพลง ?
(ปกติ)

เล่นสุ่ม (RDM) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม RDM ขณะท่ีกำลังเล่น CD รูปแบบการเล่น
เพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

(CD)

(ปกติ) � เล่นสุ่ม 1 แผ่น

(แผ่น CD ที่มีไฟล์เสียงบีบอัด)

(ปกติ) ? เล่นสุ่ม 1 แผ่น ? เล่นสุ่ม 1 โฟลเดอร์ ?
(ปกติ)

CD eject :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม CD eject โดยที่มีแผ่น CD อยู่ แผ่น CD จะถูก
ดันออกมา

ถ้าแผ่น CD ถูกดันออกมาแต่ยังไม่ถูกนำออกไป แผ่น
CD จะถูกดูดกลับเข้าไปในช่องใส่เพื่อป้องกันแผ่น

การทำงานของเครื่องเล่นอุปกรณ์ USB
GUID-DE980C85-E27D-4462-8885-88C9DEB3A959

การทำงานหลักของ USB :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-64) เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ
USB เข้ากับช่อง เสียบอุปกรณ์ USB สามารถใช้ งาน
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้อัตโนมัติ

ถ้าทำการปิดระบบขณะที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB กำลัง
เล่นอยู่ หากกด ปุ่มหมุน Power/VOL อุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB จะเริ่มทำงาน

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

PLAY :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม MEDIA ขณะที่ระบบปิดอยู่ และมีอุปกรณ์หน่วย
ค ว า ม จ ำ U S B เ สี ย บ อ ย ู่ ร ะ บ บ จ ะ เ ปิ ด ขึ้ น

ถ้ากำลังเล่นแหล่งข้อมูลเสียงอย่างอ่ืนอยู่ และมีอุปกรณ์
หน่วยความจำ USB เสียบอยู่ กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่า
หน้าจอสีจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

ไฟล์ก่อนหน้า/ถัดไป และการเร่งไปข้าง
หลัง/ไปข้างหน้า :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เ ม่ื อ กด ปุ่ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้อน กลับ ) หรื อ
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้นานกว่า 1.5 วินาที
ในขณะที่กำลังเล่นอุปกรณ์หน่วยความจำ USB อุปกรณ์
หน่วยความจำ USB จะเล่นโดยเร่งไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
เม่ือปล่อยปุ่ม อุปกรณ์หน่วยความจำ USB จะกลับไปเล่น
ด้วยความเร็วปกติ

เ ม่ื อ กด ปุ่ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้อน กลับ ) หรื อ
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้น้อยกว่า 1.5 วินาที
ในขณะที่กำลังเล่นอุปกรณ์หน่วยความจำ USB กำลังเล่น
เพลงต่อไปหรือช่วงต้นของเพลงปัจจุบันบนอุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB จะถูกเล่น กดปุ่มหลาย ๆ ครั้งเพื่อข้ามเพลง

การเลือกโฟลเดอร์ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อเลือกโฟลเดอร์อื่นในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB หมุน
ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER

เล่นซ้ำ (RPT) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เม่ือกดปุ่ม RPT ขณะท่ีกำลังเล่นอุปกรณ์หน่วยความจำ
USB ร ู ป แบบ กา ร เล่ น เพลง จะ เปลี่ ย น ไป ดั งนี้ :

เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่น กดปุ่ม RPT ซ้ำ ๆ และโหมดจะ
เปลี่ยนไปดังนี้

(ปกติ) ? เล่นซ้ำ 1 โฟลเดอร์ ? เล่นซ้ำ 1 เพลง ?
(ปกติ)
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เล่นสุ่ม (RDM) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม RDM ขณะท่ีกำลังเล่นอุปกรณ์หน่วยความจำ
USB ร ู ป แบบ กา ร เ ล่ น เพลง จ ะ เ ป ล่ี ยน ไป ดั ง นี้

เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่น กดปุ่ม RDM ซ้ำ ๆ และโหมดจะ
เปลี่ยนไปดังนี้

(ปกติ) ? เล่นสุ่ม ท้ังหมด ? เล่นสุ่ม 1 โฟลเดอร์ ?
(ปกติ)

การทำงานของเครื่องเล่น iPod
GUID-A0ADF5D6-E93A-45E3-86F0-97E027AB52E4

การเชื่อมต่อ iPod :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด ต่อ iPod เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB ด้วย
สายเคเบิ้ล โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-64) ในขณะที่มีการเชื่อมต่อสาย
เคเบิ้ล กับ รถยนต์ แบตเตอรี่ iPod จะ มี การ ชาร์จ ไฟ

หลังจากการเชื่อมต่อเสร็จส้ิน หน้าจอของ iPod จะแสดง
คำว่า NISSAN หรือหน้าจอการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม ขึ้น
อยู่กับเวอร์ชันของ iPod เมื่อเช่ือมต่อ iPod เข้ากับรถยนต์
สามารถเลือกรายการเพลงที่บันทึกใน iPod ได้โดยการใช้
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงของรถยนต์เท่านั้น

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

อุปกรณ์รุ่นดังต่อไปนี้สามารถใช้งานได้:

. iPod nano 1G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.3.1 -)

. iPod nano 2G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.1.3 -)

. iPod nano 3G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.0 -)

. iPod nano 4G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.2 -)

. iPod nano 5G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.1 -)

. iPod nano 6G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0 -)

. iPod nano 7G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.0 -)

. iPod 5G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.2.1 -)

. iPod classic (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.0 -)

. iPod Touch (iOS 1.1 -)

. iPod Touch 2G (iOS 2.1.1 -)

. iPod Touch 3G (iOS 3.1 -)

. iPod Touch 4G (iOS 4.1 -)

. iPod Touch 5G (iOS 6.0.0 -)

. iPhone (iOS 1.0.0 - 2.2.1)

. iPhone 3G (iOS 2.1 -)

. iPhone 3GS (iOS 3.0 -)

. iPhone 4/4S (iOS 4.0 -)

. iPhone 5 (iOS 6.0.0 -)

ไม่มีการรับประกันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอัพเดท
เฟิร์มแวร์โดย Apple

MEDIA :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพ่ือเปล่ียนเป็นโหมด iPod ให้กดปุ่ม MEDIA จนกว่า
โหมด USB/iPod จะ ถ ูก เลือก ขณะ ท่ี สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

ถ้ามีการเล่นเพลงจากแหล่งข้อมูลเสียงอื่น ๆ อยู่ และมีการ
เช่ือมต่อ iPod การกดปุ่ม MEDIA จะเปล่ียนไปยังโหมด
iPod

ถ้าระบบปิดลงในขณะที่ iPod กำลังเล่นอยู่ เมื่อกดปุ่มหมุน
Power/VOL iPod จะเริ่มเล่น

เม่ือกดปุ่ม MEDIA ในขณะท่ีมีการ เช่ือมต่อ iPod อยู่
หน้าจอสำหรับการทำงานของ iPod จะแสดงบนหน้าจอ

ระบบเครื่องเสียง สามารถเลื่อนรายการในเมนูได้โดยการ
กด ปุ่ม SEEK/TRACK (เร่ง ไปข้างหลัง) หรือ SEEK/
TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ขณะท่ี iPod กำลังเล่น กดปุ่ม
ENTER/SETTING เพ่ือเลือกรายการ รายการท่ีอยู่ในเมนู
ของ iPod จะแสดงบนหน้าจอตามลำดับ ดังต่อ ไปนี้

. รายการที่กำลังเล่น (Now Playing)

. เพลย์ลิสต์ (Playlists)

. ศิลปิน (Artists)

. อัลบั้ม (Albums)

. เพลง (Songs)

. พ็อดคาสท์ (Podcasts)

. ประเภท (Genres)

. ผู้ประพันธ์ (Composers)

. หนังสือเสียง (Audiobooks)

. เล่นเพลงแบบสุ่ม (Shuffle Songs)

กด ปุ่ม BACK เ พ่ื อ กลั บ ไป ยั ง หน้ า จอ ก่อน ห น้ า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายการ โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งานของ iPod

เพลงก่อนหน้า/ถัดไป และการเร่งไปข้าง
หลัง/ไปข้างหน้า :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เ ม่ื อ กด ปุ่ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้อน กลับ ) หรื อ
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้นานกว่า 1.5 วินาที
ในขณะท่ี iPod กำลังเล่น iPod จะเล่นโดยเร่งไปข้างหน้า
หรือข้างหลัง เม่ือปล่อยปุ่ม iPod จะกลับไปเล่นด้วย
ความเร็วปกติ

เ ม่ื อ กด ปุ่ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้อน กลับ ) หรื อ
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้น้อยกว่า 1.5 วินาที
ในขณะท่ี iPod กำลังเล่น เพลงต่อไปหรือช่วงต้นของ
เพลงปัจจุบันบน iPod จะถูกเล่น กดปุ่มหลาย ๆ ครั้งเพื่อ
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ข้ามเพลง

เล่นซ้ำ (RPT) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม RPT ขณะท่ีกำลังเล่นเพลง รูปแบบการเล่น
เพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

ปิดการเล่นซ้ำ ? เล่นซ้ำ 1 เพลง ? เล่นซ้ำท้ังหมด ?
ปิดการเล่นซ้ำ

เล่นสุ่ม (RDM) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เม่ือกดปุ่ม RDM ขณะท่ีกำลังเล่นเพลง รูปแบบการเล่น
เพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

ปิดการเล่นแบบสุ่ม ? เล่นเพลงแบบสุ่ม ? ปิดการเล่น
แบบสุ่ม

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth® (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-6686CB44-6F79-4CF5-A5C6-C27BDDC9DD37

ถ้ามีอุปกรณ์เคร่ืองเสียง Bluetooth® ท่ีรองรับซึ่งสามารถ
เล่นไฟล์เสียงได้ อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับระบบเคร่ือง
เสียงรถยนต์เพื่อให้ไฟล์เสียงบนอุปกรณ์เล่นผ่านลำโพง
ของรถยนต์

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เครื่องหมายทางการค้า Bluetooth®:

Bluetooth® เป็น เครื่องหมาย การ
ค้า ของ บริษัท Bluetooth SIG,
Inc. และ ได้ อนุญาต ให้ บริษัท
Visteon จำกัด เป็น ผู้ ใช้ สิทธิ บัตร

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® เข้ากับรถยนต์ ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนข้างล่าง:

1. กดปุ่ม ENTER/SETTING

JVH0620X

2. เลือกปุ่ม “บลูทูธ” (Bluetooth)

3. เลือกปุ่ม “เพ่ิมโทรศัพท์หรืออุปกรณ์” (Add Phone
or Device) สามารถเข้าถึงหน้าจอเดียวกันน้ีเพ่ือลบ
เปลี่ยน หรือ เลือก อ ุปกรณ์ Bluetooth® อื่น ๆ

4. ระบบจะตอบรับคำส่ังและขอให้เร่ิมการเช่ือมต่อจาก
อุปกรณ์ Bluetooth® ขั้น ตอนการ เชื่อม ต่อของ
อุปกรณ์ Bluetooth® จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
โทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดดู ท่ีคู่มือผู้ ใช้ของอุปกรณ์
Bluetooth® สำหรับรายละเอียด

การทำงานหลักของสัญญาณเสียงจาก
Bluetooth® :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5
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เพื่อ เปลี่ยนโหมดเคร่ือง เสียง Bluetooth® ให้กดปุ่ม
MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่าโหมดเครื่องเสียง Bluetooth® จะ
แสดงขึ้นบนหน้าจอ

การควบคุมสำหรับเครื่องเสียง Bluetooth® จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ ใช้ปุ่มต้ังสถานี 3 เพ่ือเล่นและใช้ปุ่มต้ังสถานี 4
เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว

การทำงานของเครื่องเล่นอุปกรณ์ AUX
GUID-F2C34026-F86E-4326-BA6E-78DE26361CB9

แจ็ก เสียบ AUX ติดตั้งอยู่ ท่ี ส่วน ล่างของแผงหน้าปัด
(โปรดดูท่ี “แจ็ก AUX (Auxiliary) นำเข้า” (หน้า 4-65))
แจ็กเสียบ AUX จะรับสัญญาณเสียงเข้าอนาล็อกมาตรฐาน
จากอุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่นเทป เครื่องเล่น CD เครื่องเล่น
MP3 หรือโน้ตบุ๊ก

เมื่อต่ออุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเครื่องเสียง แนะนำให้
ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เพราะการใช้สายแบบ
โมโน อาจ มี ผล ต่อ การ เล่น เพลง ของ เค ร่ือง เสียง
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MEDIA :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพ่ือเปลี่ยนเป็นโหมด AUX ให้กดปุ่ม MEDIA จนกว่า
โหมด AUX จะถูกเลือก ขณะที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ที่ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (แบบ C)
GUID-310B5E49-EA67-48E6-A7E3-F95389C09D95

JVH0924X

1. ปุ่ม MEDIA
2. ปุ่ม FM·AM
3. ปุ่ม CD eject
4. ปุ่ม CD
5. ปุ่ม DISP (แสดงผล)
6. หน้าจอสี
7. ปุ่ม iPod MENU

8. ปุ่ม SEEK·TRACK (เร่งย้อนกลับ)
9. ปุ่มเปลี่ยนคลื่น SCAN
10. ปุ่ม SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า)
11. ปุ่ม BACK
12. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
13. ปุ่ม RPT (เล่นซ้ำ)
14. ปุ่ม RDM (เล่นสุ่ม)
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15. ปุ่มเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้
16. ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER
17. ปุ่ม ENTER/SETTING

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-76DE082D-28F7-4CB6-A3EA-2B91D38DD80E

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

ชุดเครื่องเสียง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

วงจรปรับระดับความดังอัตโนมัติจะเสริมช่วงความถี่ต่ำและ
สูงโดยอัตโนมัติ ทั้งในการรับสัญญาณวิทยุและการเล่น
แผ่น CD

ปุ่มหมุน Power/VOL :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่มหมุน Power/VOL เพื่อเปิดและปิดระบบเครื่องเสียง

ป รับ ปุ่ม หม ุ น Power /VOL เพื่ อ ป รับ ร ะดั บ เสี ย ง

การตั้งค่าเครื่องเสียง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

หน้าจอตั้งค่าจะแสดงขึ้นมา เมื่อกดปุ่ม ENTER/SETTING

สามารถ ต้ัง ค่า ราย การ ดัง ต่อ ไป นี้ บน หน้า จอ ได้

. บลูทูธ (Bluetooth)

สามารถตั้งค่า Bluetooth® ได้ สำหรับรายละเอียด
ของการตั้งค่า Bluetooth® โปรดดูที่ “การทำงานของ
เครื่องเสียง Bluetooth®” (หน้า 4-56)

. เสียงทุ้ม (Bass), เสียงแหลม (Treble), สมดุลซ้าย-
ขวา (Balance) และ สมด ุล หน้า- หลัง (Fade)

ควบคุมเสียงของระบบเครื่องเสียง สมดุลซ้าย-ขวา
(Balance) จะปรับเสียงระหว่างลำโพงซ้าย และ
ลำโพงขวา สมดุลหน้า-หลัง (Fade) จะปรับเสียง
ระหว่างลำโพงหน้า และลำโพงหลัง

เลือก “Bass” (เสียงทุ้ม), “Treble” (เสียงแหลม),
“Balance” (สมดุลซ้าย-ขวา) หรือ “Fade” (สมดุล

หน้า-หลัง) โดยใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER แล้วกด
ปุ่ม ENTER/SETTING ปรับปุ่มหมุน TUNE·FOLDER
เพื่อปรับ เสียงทุ้ม (Bass), เสียงแหลม (Treble),
สมดุลซ้าย-ขวา (Balance) และ สมดุลหน้า-หลัง
( Fa de ) บน ห น้ า จอ ไป ยั ง ร ะดั บ ท่ี ต้ อ ง ก า ร

. ความสว่าง (Brightness) และ ความเข้ม (Contrast)

ป รับ ความ ส ว่าง และ ความ เ ข้ม ของ หน้ า จอ

เลือก “ความสว่าง” (Brightness) หรือ “ความเข้ม”
(Contrast) โดยใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER แล้วกด
ปุ่ ม ENTER/SETTING ปรับ ปุ่ม หม ุน ควบค ุม
TUNE·FOLDER เพ่ือปรับความสว่างและความเข้ม
ของหน้าจอไปยังระดับที่ต้องการ

. ปรับตั้งนาฬิกา (Clock Adjust)

ปรับนาฬิกาตามขั้นตอนต่อไปนี้

JVH0729X

1) เลือก “ปรับตั้งนาฬิกา” (Clock Adjust) โดยใช้
ปุ่ ม หม ุน TUNE·FOLDER ① แล้ ว กด ปุ่ม
ENTER/SETTING ②

2) ปรับต้ังชั่วโมงโดยใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER
① แล้วกดปุ่ม ENTER/SETTING ②

3) ปรับตั้งนาทีโดยใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER ①
แล้วกดปุ่ม ENTER/SETTING ②

ไม่มีนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง
. นาฬิกาบนหน้าจอ (On-Screen Clock)

เมื่อเปิดใช้รายการนี้ นาฬิกาจะแสดงขึ้นบนมุมขวาบน
ของหน้าจอเสมอ

เลือก “นาฬิกาบนหน้าจอ” (On-Screen Clock) โดย
ใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER แล้วกดปุ่ม ENTER/
SETTING สามารถสลับไปมาได้ระหว่าง ON และ
OFF โดยใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER

. ช่วงคลื่นความถี่ของวิทยุ

โปรด ด ู ที่ “การ ทำงาน ของ วิทย ุ” (หน้า 4-53)
. หน้าจอ RDS (ถ้ามีติดตั้ง)

ข้อมูล RDS (ระบบข้อมูลวิทยุ) สามารถแสดงขึ้นบน
หน้าจอได้ เลือก “หน้าจอ RDS” (RDS Display) โดย
ใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER แล้วกดปุ่ม ENTER/
SETTING สามารถสลับไปมาได้ระหว่าง ON และ
OFF โดยใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER

. ระดับเสียงตามความเร็ว (Speed Sensitive Vol.)

เพ่ือเปลี่ยนระดับเสียงตามความเร็วจากปิด (0) ถึง 5
ให้ปรับปุ่มหมุน TUNE·FOLDER

. ระดับเสียง (AUX Vol.)

ควบคุมระดับเสียงของเสียงส่งเข้าจากอุปกรณ์เสริมที่
เช่ือมต่อเข้า กับระบบเคร่ืองเสียง เลือกการตั้ง ค่า
ระหว่าง 1 และ 3 หรือ เลือก 0 เพ่ือ ไม่ ใช้ งาน

. เลือกภาษา (Language Select)

การตั้งค่าภาษาสามารถเปลี่ยนได้

เลือก “เลือกภาษา” (Language Select) โดยใช้ปุ่ม
หมุน TUNE·FOLDER แล้วกดปุ่ม ENTER/SETTING
ใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER เพื่อเลือกภาษาที่ต้อง

Condition: 'Except for China'/
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การ

ปุ่ม DISP :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

. รุ่นท่ีไม่มีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้อง
มองภาพรอบทิศทาง

การแสดงผลของหน้าจอสามารถปิดได้โดยการกดปุ่ม
DISP การ กด ปุ่ม DISP อีก หน่ึง ครั้ง หรือ กด ปุ่ม
FM ·AM CD หรื อ MEDIA เพื่ อ เ ปิ ด หน้ า จอ

. รุ่นท่ีมีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้องมอง
ภาพรอบทิศทาง

กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง/กล้องมองภาพ
รอบทิศทางสามารถแสดงขึ้นมาได้โดยการกดปุ่ม
DISP กดปุ่ม DISP ซ้ำ เพื่อแสดงหน้าจอเคร่ืองเสียง
อีกคร้ัง การกด ปุ่ม FM·AM, CD หรือ MEDIA ยัง
สามารถแสดงหน้าจอเคร่ืองเสียงได้เช่นกัน สำหรับ
รายละเอียด โปรดดูที่ “กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง/กล้องมองภาพรอบทิศทาง” (หน้า 4-11)

ปุ่ม MEDIA :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

การกดปุ่ม MEDIA จะเป็นการเปลี่ยนแหล่งข้อมูลเสียง ดัง
ต่อไปนี้:

USB/iPod? Bluetooth ? AUX? USB/iPod

การทำงานของวิทยุ
GUID-1CE22669-5219-4223-95D5-84E6D6A55D53

การเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สำหรับการเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่และค่าจำเพาะของคลื่น
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. กดปุ่ม ENTER/SETTING ในขณะที่ปิดระบบเครื่อง
เสียง

2. ปรับปุ่มหมุน TUNE·FOLDER จนกระทั่ง “ช่วงคลื่น
ความถี่วิทยุ” (Radio Frequency Range and Step)
จะอยู่ในแถบเลือก และกดปุ่ม ENTER/SETTING

3. ปรับปุ่มหมุน TUNE·FOLDER จนกระทั่งภูมิภาคที่ต้อง
การ (ลาตินอเมริกาและอ่ืน ๆ) แสดงขึ้น และกดปุ่ม
ENTER/SETTING

4. ระบบจะเริ่มต้นการใช้งานค่าจำเพาะคล่ืนความถ่ีของ
ภูมิภาคที่เลือกใหม่โดยอัตโนมัติ

การเลือกช่วงคลื่นวิทยุ (FM·AM) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

การกดปุ่ม FM·AM จะเป็นการเปล่ียนช่วงคลื่นวิทยุ ดัง
ต่อไปนี้:

AM ? FM1 ? FM2 ? AM

จูนคลื่น (การเลือกคลื่น) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ปรับปุ่มหมุนควบคุม TUNE·FOLDER วิทยุเพื่อเลือกคลื่น
ด้วยตนเอง

ระบบข้อมูลวิทยุ (RDS) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

RDS ย่อมาจาก Radio Data System และเป็นข้อมูล
บริการที่ส่งมาจากสถานีวิทยุบางสถานีในช่วง FM (ไม่มีใน
ช่วง AM) ซึ่งเข้ารหัสอยู่ในรายการทั่วไปที่ส่งสัญญาณออก
มา ปัจจุบัน สถานีที่มี RDS มักอยู่ในเมืองใหญ่ แต่มีสถานี
วิทยุจำนวนมากที่พิจารณาการใช้งานการออกอากาศข้อมูล
RDS

RDS จะสามารถแสดง:

. ชื่อสถานี เช่น “The Groove”

. ชนิด ของ ดนตรี หรือ ราย การ เช่น “Classical”,
“Country” หรือ “Rock”

การเปลี่ยนคลื่น SEEK :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กด ปุ่ ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้ อน ก ลับ ) หรื อ ปุ่ ม
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) เพ่ือเปล่ียนคลื่นความถี่
จากต่ำไปสูง หรือจากสูงไปต่ำ และหยุดท่ีสถานีถัดไป

การเปลี่ยนคลื่น SCAN :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่มเปลี่ยนคลื่น SCAN เพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่จากต่ำไป
สูง และหยุดที่แต่ละสถานีท่ีออกอากาศนาน 5 วินาที กด
ปุ่มอีกครั้งในระหว่างช่วง 5 วินาทีนี้จะหยุดการเปลี่ยนคลื่น
S C A N แ ล ะ วิ ท ย ุ จ ะ ยั ง ค ง อ ย ู่ ท่ี ส ถ า นี นั้ น

ถ้าไม่มีการกดปุ่มเปลี่ยนคลื่น SCAN ภายใน 5 วินาที การ
เปลี่ ยน ค ล่ืน SCAN จะ เป ล่ียน ไป ยัง สถานี ถัด ไป

การบันทึกสถานี ถึง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สามารถตั้งความถี่ของสถานีได้ 12 สถานี สำหรับช่วงคลื่น
FM (อย่างละ 6 สถานีสำหรับ FM1 และ FM2) และ
สามารถ ต้ัง สถานี ได้ 6 สถานี สำหรับ ช่วง คลื่น AM

1. เลือกช่วงคลื่นโดยใช้ปุ่ม FM·AM

2. เลือกความถี่ของสถานีที่ต้องการ

3. กดปุ่ม ต้ังสถานี ท่ีต้องการ ถึง ค้าง ไว้

4. ตัวแสดงสถานีจะแสดง ข้ึนมา การบันทึกเสร็จ ส้ิน

5. สามารถตั้งปุ่มอื่น ๆ ได้ด้วยวิธีเดียวกัน

ถ้าปลดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟิวส์ขาด หน่วยความจำ
ของสถานีจะถูกลบ ถ้าเกิดกรณีดังกล่าว ให้ตั้งค่าสถานีท่ี
ต้องการใหม่อีกครั้ง

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-53
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4-54 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานของเครื่องเล่น CD
GUID-8A89C159-20F3-4AC5-8A36-4BF0E8E51683

ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “ACC” หรือ
“ON” ใส่แผ่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) ลงในช่องโดยให้ด้านที่
มี ฉลาก หันขึ้น แผ่น CD จะถูกดูด เข้าไปในช่องโดย
อัตโนมัติ แล้วจะเริ่มเล่น

หลังจากใส่แผ่น CD จำนวนเพลงในแผ่น CD และเวลาจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ถ้าวิทยุกำลังทำงานอยู่ วิทยุจะปิดลงและ CD จะเล่น

ถ้าระบบปิดลงขณะท่ี CD กำลังเล่นอยู่ การกดปุ่มหมุน
Power/VOL จะทำให้ CD เริ่มเล่น

PLAY :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เม่ือกดปุ่ม CD โดยท่ีระบบปิดอยู่และมีแผ่น CD อยู่ ใน
เครื่อง ระบบจะเปิดขึ้นและ CD จะเริ่มเล่น

เมื่อกดปุ่ม CD โดยท่ีมีแผ่น CD อยู่ในเครื่องและกำลังฟัง
วิทยุ วิทยุ จะปิดลงโดยอัตโนมัติ และ CD จะ เร่ิม เล่น

SEEK/TRACK :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เ ม่ื อ กด ปุ่ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้อน กลับ ) หรื อ
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้นานกว่า 1.5 วินาที
ในขณะที่ CD กำลังเล่น CD จะเล่นโดยเร่งไปข้างหน้าหรือ
ข้างหลัง เมื่อปล่อยปุ่ม CD จะกลับไปเล่นด้วยความเร็ว
ปกติ

เ ม่ื อ กด ปุ่ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้อน กลับ ) หรื อ
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้น้อยกว่า 1.5 วินาที
ในขณะที่ CD กำลังเล่น CD จะเล่นเพลงต่อไปหรือเริ่มต้น
เล่นเพลงปัจจุบันใหม่ กดปุ่มหลาย ๆ ครั้งเพ่ือข้ามเพลง

เล่นซ้ำ (RPT) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม RPT ขณะที่กำลังเล่น CD รูปแบบการเล่นเพลง
จะเปลี่ยนไปดังนี้:

(CD)

(ปกติ) � เล่นซ้ำ 1 เพลง

(แผ่น CD ที่มีไฟล์เสียงบีบอัด)

(ปกติ) ? เล่นซ้ำ 1 โฟลเดอร์ ? เล่นซ้ำ 1 เพลง ?
(ปกติ)

เล่นสุ่ม (RDM) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม RDM ขณะท่ีกำลังเล่น CD รูปแบบการเล่น
เพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

(CD)

(ปกติ) � เล่นสุ่ม 1 แผ่น

(แผ่น CD ที่มีไฟล์เสียงบีบอัด)

(ปกติ) ? เล่นสุ่ม 1 แผ่น ? เล่นสุ่ม 1 โฟลเดอร์ ?
(ปกติ)

CD eject :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม CD eject โดยที่มีแผ่น CD อยู่ แผ่น CD จะถูก
ดันออกมา

ถ้าแผ่น CD ถูกดันออกมาแต่ยังไม่ถูกนำออกไป แผ่น
CD จะถูกดูดกลับเข้าไปในช่องใส่เพื่อป้องกันแผ่น

การทำงานของเครื่องเล่นอุปกรณ์ USB
GUID-67DB177C-1F24-47D7-A32E-D1F982355EFD

การทำงานหลักของ USB :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-64) เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ
USB เข้ากับช่อง เสียบอุปกรณ์ USB สามารถใช้ งาน
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้อัตโนมัติ

ถ้าระบบปิดลงขณะที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB กำลังเล่น
อยู่ หากกดปุ่มหมุน Power/VOL ระบบจะเริ่มอุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

เล่น (Play) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม MEDIA ขณะที่ระบบปิดอยู่ และมีอุปกรณ์ USB
เสียบอยู่ ระบบจะเปิดขึ้น

ถ้ากำลังเล่นแหล่งข้อมูลเสียงอย่างอ่ืนอยู่ และมีอุปกรณ์
USB เสียบอยู่ กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่าหน้าจอสีจะ
เปลี่ยนเป็นโหมดอุปกรณ์ USB

ไฟล์ก่อนหน้า/ถัดไป และการเร่งไปข้าง
หลัง/ไปข้างหน้า :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เ ม่ื อ กด ปุ่ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้อน กลับ ) หรื อ
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้นานกว่า 1.5 วินาที
ในขณะที่กำลังเล่นอุปกรณ์ USB อุปกรณ์ USB จะเล่นโดย
เร่งไปข้างหน้าหรือข้างหลัง เม่ือปล่อยปุ่ม อุปกรณ์ USB
จะกลับไปเล่นด้วยความเร็วปกติ

เ ม่ื อ กด ปุ่ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้อน กลับ ) หรื อ
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้น้อยกว่า 1.5 วินาที
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ในขณะท่ีกำลังเล่นอุปกรณ์ USB กำลังเล่น เพลงต่อไป
หรือช่วงต้นของเพลงปัจจุบันบนอุปกรณ์ USB จะถูกเล่น
กดปุ่มหลาย ๆ ครั้งเพื่อข้ามเพลง

การเลือกโฟลเดอร์ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ปรับปุ่มหมุน TUNE·FOLDER เพ่ือเปลี่ยนไปยังโฟลเดอร์
อื่นในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

เล่นซ้ำ (RPT) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม RPT ขณะที่กำลังเล่นอุปกรณ์ USB รูปแบบการ
เล่นเพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่น กดปุ่ม RPT ซ้ำ ๆ และโหมดจะ
เปลี่ยนไปดังนี้

(ปกติ) ? เล่นซ้ำ 1 โฟลเดอร์ ? เล่นซ้ำ 1 เพลง ?
(ปกติ)

เล่นสุ่ม (RDM) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม RDM ขณะที่กำลังเล่นอุปกรณ์ USB รูปแบบการ
เล่นเพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้

เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่น กดปุ่ม RDM ซ้ำ ๆ และโหมดจะ
เปลี่ยนไปดังนี้

(ปกติ) ? เล่นสุ่ม ท้ังหมด ? เล่นสุ่ม 1 โฟลเดอร์ ?
(ปกติ)

การทำงานของเครื่องเล่น iPod
GUID-F0306A02-C992-4DD8-ABDA-3E5DAF79BF42

การเชื่อมต่อ iPod :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-64)

ต่อสายเคเบิ้ล iPod เข้ากับช่องเสียบ USB ในขณะที่มีการ
เช่ือมต่อสายเคเบ้ิลกับรถยนต์ แบตเตอร่ี iPod จะมีการ
ชาร์จไฟ

หลังจากการเชื่อมต่อเสร็จส้ิน หน้าจอของ iPod จะแสดง
คำว่า NISSAN หรือหน้าจอการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม ขึ้น
อยู่กับเวอร์ชันของ iPod เมื่อเช่ือมต่อ iPod เข้ากับรถยนต์
สามารถเลือกรายการเพลงที่บันทึกใน iPod ได้โดยการใช้
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงของรถยนต์เท่านั้น

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

อุปกรณ์รุ่นดังต่อไปนี้สามารถใช้งานได้:

. iPod nano 1G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.3.1 -)

. iPod nano 2G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.1.3 -)

. iPod nano 3G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.0 -)

. iPod nano 4G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.2 -)

. iPod nano 5G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.1 -)

. iPod nano 6G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0 -)

. iPod nano 7G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.0 -)

. iPod 5G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.2.1 -)

. iPod classic (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.0 -)

. iPod Touch (iOS 1.1 -)

. iPod Touch 2G (iOS 2.1.1 -)

. iPod Touch 3G (iOS 3.1 -)

. iPod Touch 4G (iOS 4.1 -)

. iPod Touch 5G (iOS 6.0.0 -)

. iPhone (iOS 1.0.0 - 2.2.1)

. iPhone 3G (iOS 2.1 -)

. iPhone 3GS (iOS 3.0 -)

. iPhone 4/4S (iOS 4.0 -)

. iPhone 5 (iOS 6.0.0 -)

ไม่มีการรับประกันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอัพเดท
เฟิร์มแวร์โดย Apple

การทำงานหลักของ iPod :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ระบบจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“ACC” หรือ “ON” กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ หรือกดปุ่ม iPod
MENU เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมด iPod

ถ้าระบบปิดลงในขณะท่ีกำลังเล่น iPod การกดปุ่มหมุน
Power/VOL จะเป็นการเริ่มเล่น iPod

ถ้ามีการเล่นเพลงจากแหล่งข้อมูลเสียงอื่น ๆ อยู่ และมีการ
เช่ือมต่อ iPod การกดปุ่ม iPod MENU หรือปุ่ม MEDIA
ซ้ำ ๆ จะเปลี่ยนไปยังโหมด iPod

เมื่อกดปุ่ม iPod MENU ในขณะที่มีการเชื่อมต่อ iPod อยู่
หน้าจอสำหรับการทำงานของ iPod จะแสดงบนหน้าจอ
ระบบเครื่องเสียง สามารถเลื่อนรายการในเมนูได้โดยการ
หมุนปุ่มหมุน TUNE·FOLDER ในขณะที่ iPod กำลังเล่น
กดปุ่ม ENTER/SETTING เพื่อเลือกรายการ รายการที่อยู่
ในเมนูของ iPod จะแสดงบนหน้าจอตามลำดับดังต่อไปนี้

. รายการที่กำลังเล่น (Now Playing)

. เพลย์ลิสต์ (Playlists)

. ศิลปิน (Artists)

. อัลบั้ม (Albums)
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4-56 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. เพลง (Songs)

. พ็อดคาสท์ (Podcasts)

. ประเภท (Genres)

. ผู้ประพันธ์ (Composers)

. หนังสือเสียง (Audiobooks)

. เล่นเพลงแบบสุ่ม (Shuffle Songs)

กด ปุ่ม BACK เ พ่ื อ กลั บ ไป ยั ง หน้ า จอ ก่อน ห น้ า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายการ โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งานของ iPod

เพลงก่อนหน้า/ถัดไป และการเร่งไปข้าง
หลัง/ไปข้างหน้า :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เ ม่ื อ กด ปุ่ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้อน กลับ ) หรื อ
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้นานกว่า 1.5 วินาที
ในขณะท่ี iPod กำลังเล่น iPod จะเล่นโดยเร่งไปข้างหน้า
หรือข้างหลัง เม่ือปล่อยปุ่ม iPod จะกลับไปเล่นด้วย
ความเร็วปกติ

เ ม่ื อ กด ปุ่ม SEEK ·TRACK ( เ ร่ ง ย้อน กลับ ) หรื อ
SEEK·TRACK (เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้น้อยกว่า 1.5 วินาที
ในขณะท่ี iPod กำลังเล่น เพลงต่อไปหรือช่วงต้นของ
เพลงปัจจุบันบน iPod จะถูกเล่น กดปุ่มหลาย ๆ ครั้งเพื่อ
ข้ามเพลง

เล่นซ้ำ (RPT) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม RPT ขณะท่ีกำลังเล่นเพลง รูปแบบการเล่น
เพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

(ปิดการเล่นซ้ำ) ? เล่นซ้ำ 1 เพลง ? เล่นซ้ำทั้งหมด ?
(ปิดการเล่นซ้ำ)

เล่นสุ่ม (RDM) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เม่ือกดปุ่ม RDM ขณะท่ีกำลังเล่นเพลง รูปแบบการเล่น
เพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

(ปิดการเล่นแบบสุ่ม) ? เล่นเพลงแบบสุ่ม ? (ปิดการเล่น
แบบสุ่ม)

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
GUID-179C11CC-86CB-470B-8088-247DD20243AE

ถ้ามีอุปกรณ์เคร่ืองเสียง Bluetooth® ท่ีรองรับซึ่งสามารถ
เล่นไฟล์เสียงได้ อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับระบบเคร่ือง
เสียงรถยนต์เพื่อให้ไฟล์เสียงบนอุปกรณ์เล่นผ่านลำโพง
ของรถยนต์

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เครื่องหมายทางการค้า Bluetooth®:

Bluetooth® เป็น เครื่องหมาย การ
ค้าของ Bluetooth SIG, Inc. และ
ได้ อนุญาต ให้ บริษัท Visteon
จำกัด เป็น ผู้ ใช้ สิทธิ บัตร

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® เข้ากับรถยนต์ ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนข้างล่าง:

1. กดปุ่ม ENTER/SETTING

JVH0620X

2. เลือกปุ่ม “บลูทูธ” (Bluetooth)

3. เลือกปุ่ม “เพ่ิมโทรศัพท์หรืออุปกรณ์” (Add Phone
or Device) สามารถเข้าถึงหน้าจอเดียวกันน้ีเพ่ือลบ
เปลี่ยน หรือ เลือก อ ุปกรณ์ Bluetooth® อื่น ๆ

4. ระบบจะตอบรับคำส่ังและขอให้เร่ิมการเช่ือมต่อจาก
อุปกรณ์ Bluetooth® ขั้น ตอนการ เชื่อม ต่อของ
อุปกรณ์ Bluetooth® จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
โทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดดู ท่ีคู่มือผู้ ใช้ของอุปกรณ์
Bluetooth® สำหรับรายละเอียด
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การทำงานหลักของสัญญาณเสียงจาก
Bluetooth® :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVH0622X

เพื่อ เปลี่ยนโหมดเคร่ือง เสียง Bluetooth® ให้กดปุ่ม
MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่าโหมดเครื่องเสียง Bluetooth® จะ
แสดงขึ้นบนหน้าจอ

การควบคุมสำหรับเครื่องเสียง Bluetooth® จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ ใช้ปุ่มต้ังสถานี 3 เพ่ือเล่นและใช้ปุ่มต้ังสถานี 4
เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว

การทำงานของเครื่องเล่นอุปกรณ์ AUX
GUID-F6D808E8-313C-4430-90A8-A719C5AF791B

แจ็ก เสียบ AUX ติดตั้งอยู่ ท่ี ส่วน ล่างของแผงหน้าปัด
(โปรดดูท่ี “แจ็ก AUX (Auxiliary) นำเข้า” (หน้า 4-65))
แจ็กเสียบ AUX จะรับสัญญาณเสียงเข้าอนาล็อกมาตรฐาน
จากอุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่นเทป เครื่องเล่น CD เครื่องเล่น
MP3 หรือโน้ตบุ๊ก

เมื่อต่ออุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเครื่องเสียง แนะนำให้
ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เพราะการใช้สายแบบ
โมโน อาจ มี ผล ต่อ การ เล่น เพลง ของ เค ร่ือง เสียง

ปุ่ม MEDIA :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพ่ือเปลี่ยนเป็นโหมด AUX ให้กดปุ่ม MEDIA จนกว่า
โหมด AUX จะถูกเลือก ขณะที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ที่ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-57
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4-58 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (แบบ D)
T32A130827-203A38B4-603C-441C-A72C-6A13586BD731

JVH1566X

รุ่นที่มีปุ่ม RADIO
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JVH1567X

รุ่นที่มีปุ่ม FM·AM
1. ปุ่ม CD
2. ปุ่ม RADIO/FM·AM
3. ปุ่ม Disc eject
4. ช่องใส่แผ่น CD
5. ปุ่ม Seek/Track
6. ปุ่มหมุน Power/VOLUME
7. ปุ่ม AUX (อุปกรณ์เสริม)
8. ปุ่มหมุน ENTER/Scroll
9. ปุ่ม BACK
10. ปุ่ม SETUP

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
T32A130827-FA70A435-74A0-4F80-89E8-0285847C993F

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

ปุ่มหมุน Power/VOLUME :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่มหมุน Power/VOLUME เพื่อเปิดและปิดระบบเครื่อง
เสียง

หมุน ปุ่มหมุน Power/VOLUME เพื่อปรับ ระดับ เสียง

รถยนต์คันนี้ อาจ ติด ต้ัง ฟังก์ชัน เปลี่ยนระดับ เสียงตาม

ความเร็ว (SSV) สำหรับเครื่องเสียง เม่ือเปิดฟังก์ชันนี้
ระดับเสียงจากเครื่องเสียงจะปรับตามการเปลี่ยนแปลงของ
ความเร็วรถโดยอัตโนมัติ สำหรับการทำงานเพ่ือเปิดและ
ปิดฟังก์ชัน SSV โปรดดูท่ี “การต้ังค่าเคร่ืองเสียง” (หน้า
4-6)

การตั้งค่าเครื่องเสียง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สำหรับการทำงานเพื่อปรับตั้งการตั้งค่าเครื่องเสียง โปรดดู
ที่ “การตั้งค่าเครื่องเสียง” (หน้า 4-6)

การแจ้งข้อมูลการจราจร (Traffic Announcement)
(ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

แตะ “TA” บนหน้าจอเครื่องเสียงเพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า
ของการแจ้งข้อมูลการจราจร เม่ือเปิดใช้งาน ข้อมูลการ
จราจรจะแทรกเสียงเพลงซึ่งกำลังเล่นอยู่ และแจ้งผู้ขับข่ี
ถึงข้อมูลการจราจรที่ได้รับ

การทำงานของวิทยุ
T32A130827-FD693418-E014-4E0A-AFD3-0933BDD37EFB

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

ปุ่มเลือกช่วงคลื่นวิทยุ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่มเลือกช่วงคลื่นวิทยุเพื่อเปลี่ยนช่วงคลื่นวิทยุดัง
ต่อไปนี้:

AM ? FM ? AM

ถ้าแหล่งข้อม ูล เสียง อื่น ๆ กำลัง เล่น อยู่ เมื่อ กด ปุ่ม
RADIO/FM·AM การเล่นของแหล่งข้อมูลเสียงอื่น ๆ จะปิด
ลงโดยอัตโนมัติ และจะกลับไปเล่นสถานีวิทยุคลื่นล่าสุดที่
เปิดอีกครั้ง
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4-60 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การค้นหาคลื่นวิทยุ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่ออยู่ในโหมดวิทยุ จะสามารถใช้หน้าจอแบบสัมผัสค้นหา
สถานีวิทยุได้ สำหรับการแสดงภาพตัวรับสัญญาณ ให้แตะ
ปุ่ม “เปล่ียนคล่ืน” (Tune) ที่ส่วนล่างของหน้าจอ หน้าจอ
จะแสดงข้ึนด้วยแถบวิ่งจากความถ่ีต่ำทางด้านซ้ายไปยัง
ความถี่สูงทางด้านขวา

สามารถใช้ ข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ต่อไปนี้ เพ่ือ ค้นหา
คลื่นวิทยุ

. แตะแถบบนหน้าจอ

. แตะ “ ”/“ ” บนหน้าจอ

. หมุนปุ่มหมุน ENTER/Scroll

แตะที่ ปุ่ม “OK” เพื่อ กลับ ส ู่ หน้า จอแสดง วิทย ุ ปกติ

รายการสถานี :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่ออยู่ในโหมด FM หรือ DAB (ถ้ามีติดตั้ง) ให้แตะ “ราย
การ FM” (FM List) หรือ “รายการ DAB” (DAB List)

ปุ่ม Seek/Track :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่ออยู่ในโหมดวิทยุ ให้กดปุ่ม Seek/Track เพื่อเปลี่ยน
คล่ืนความถี่จากต่ำไปสูง หรือจากสูงไปต่ำ และหยุดที่
สถานีถัดไป

ปุ่มบันทึกสถานี :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สามารถบันทึกสถานีวิทยุในช่วงความถี่ AM ได้ถึงหกสถานี
และช่วงความถี่ อ่ืน ๆ แต่ละช่วงสามารถบันทึกได้ถึงสิบ
สองสถานี

1. เลือกช่วงคลื่นวิทยุโดยใช้ปุ่มเลือกช่วงคลื่นวิทยุ

2. เลือกความถี่ของสถานีที่ต้องการ แตะปุ่มบันทึกสถานี
วิทย ุ ที่ ต้อง การ ค้าง ไว้ จนกว่า จะ ได้ยิน เสียง บี๊ป

สำหรับ FM และ DAB (ถ้ามีติดตั้ง) ให้แตะปุ่ม “7-12”
เพื่อแสดงปุ่มบันทึก 7-12

3. ตัวแสดงสถานีจะแสดงขึ้นมาและเสียงจะกลับมาดัง
ขึ้น การบันทึกเสร็จสิ้น

การทำงานของ DAB (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ในโหมด DAB มีปุ่ม ส่ังการทำงานและข้อมูล ต่อไปนี้

. รายการ DAB (DAB List):

แต ะ เ พ่ื อ แสด ง ร า ย ก า ร สถ า นี ท่ี ใ ช้ ง า น ได้
. TA:

แตะปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดโหมด TA (การรายงานสภาพ
จราจร) เมื่อเปิดใช้งาน TA ท่ีได้รับจะหยุดแหล่ง
ข้อมูลเสียงที่กำลังเล่นอยู่

. ช่องพิเศษ (Extra chan.):

ปุ่ม “ช่องพิเศษ” (Extra chan.) อนุญาตให้เข้าถึง
สถานีพิเศษที่ส่งมาภายในกลุ่มของสถานีที่เลือกอยู่
ปุ่มจะไม่ทำงาน ถ้าไม่มีสถานีพิเศษภายในกลุ่ม

. ข้อความของวิทยุ (Radio text):

ข้อความของวิทยุแสดงบนหน้าจอหลักของ DAB ใต้
ชื่อสถานี DAB แสดงรายการวิทยุและข้อมูลเพลงท่ี
กำหนดโดยสถานี DAB

EAS ในการทดสอบ EAS (แสดงบนหน้าจอด้วยชื่อ PTY)
คือตัวย่อของระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน

ในพ้ืนท่ีซึ่งความแรงของสัญญาณ DAB ไม่ดี ช่ือเต็มของ
สถานีในรายการ DAB และหน้าจอหลักของ DAB อาจไม่
ตรงกันในบางครั้ง ในกรณีนี้อาจยังสามารถรับฟังสถานีนั้น
ได้ด้วยคุณภาพเสียงที่ลดลงแต่ไม่ทุกครั้ง และยังแสดงขึ้น
ในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

การทำงานของเครื่องเล่น CD
T32A130827-871F41A7-C7FD-4AAD-8ECD-13722AAAA101

การโหลดแผ่นดิสก์ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ใส่แผ่น CD ลงในช่องโดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น แผ่น CD
จะถูกดูดเข้าไปในช่องโดยอัตโนมัติ แล้วจะเริ่มเล่น ถ้าวิทยุ
กำลังทำงานอยู่ วิทยุจะปิดลงโดยอัตโนมัติและ CD จะเริ่ม
เล่น

ข้อควรระวัง:

ห้ามฝืนดันแผ่นคอมแพ็คดิสก์ลงในช่อง เนื่องจากจะ
ทำให้เครื่องเล่นเกิดความเสียหายได้

ปุ่ม :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เม่ือกดปุ่ม CD โดยท่ีระบบปิดอยู่และมีแผ่น CD อยู่ ใน
เครื่อง ระบบจะเปิดขึ้นและ CD จะเริ่มเล่น

เมื่อกดปุ่ม CD โดยท่ีมีแผ่น CD อยู่ในเครื่องและกำลังฟัง
วิ ท ย ุ วิ ท ย ุ จ ะ ปิ ด ล ง แ ล ะ C D จ ะ เ ริ่ ม เ ล่ น

ปุ่ม Seek/Track :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เม่ือกดปุ่ม Seek/Track (เร่งย้อนกลับ) หรือ Seek/Track
(เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้ในขณะท่ี CD กำลังเล่น CD จะ
เล่นโดยเร่งไปข้างหน้าหรือข้างหลัง เมื่อปล่อยปุ่ม CD จะ
กลับไปเล่นด้วยความเร็วปกติ

เม่ือกดปุ่ม Seek/Track (เร่งย้อนกลับ) หรือ Seek/Track
(เร่งไปข้างหน้า) ค้างไว้ในขณะท่ี CD กำลังเล่น CD จะ
เล่นเพลงต่อไปหรือเริ่มต้นเล่นเพลงปัจจุบันใหม่ กดปุ่ม
Seek/Track (เร่งย้อนกลับ) อีกครั้งเพ่ือเลือกเพลงก่อน
หน้า ถ้าข้ามเพลงสุดท้ายใน CD เพลงแรกของแผ่นดิสก์จะ
ถูกเล่น ถ้าข้ามเพลงสุดท้ายในโฟลเดอร์ของ CD MP3
เพลงแรกของโฟลเดอร์ถัดไปจะเล่น
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โหมดแสดง CD/MP3/WMA :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ในขณะท่ีกำลังเล่นแผ่น CD หรือแผ่น CD MP3/WMA
ข้อความบางอย่างอาจแสดงขึ้น (เม่ือใช้แผ่น CD ท่ีมีการ
เข้ารหัสข้อความ) ข้ึนอยู่กับลักษณะการเข้ารหัสแผ่น CD
หรือแผ่น CD MP3/WMA ข้อความจะแสดงรายชื่อศิลปิน
อัลบ้ัม และชื่อเพลง ปุ่มควบคุมการทำงานจะแสดงขึ้นบน
หน้าจอด้วยเช่นกัน

เล่นสุ่ม (Mix):

การแตะปุ่ม “เล่นสุ่ม” (Mix) ขณะที่กำลังเล่นแผ่น CD หรือ
แผ่น CD MP3 จะเปลี่ยนรูปแบบการสุ่มเล่นดังต่อไปน้ี:

(CD)

(ปกติ) ? เล่นสุ่ม (Mix) ? (ปกติ)

(แผ่น CD ที่มีไฟล์เสียงบีบอัด)

(ปกติ) ? สุ่มโฟลเดอร์ ? สุ่มทั้งหมด ? (ปกติ)

เล่นซ้ำ (Repeat):

แตะปุ่ม “เล่นซ้ำ” (Repeat) ขณะที่กำลังเล่นแผ่น CD หรือ
แผ่น CD MP3 จะเป็นการสลับรูปแบบการ เล่น ซ้ำ ดัง
ต่อไปนี้:

(CD)

(ปกติ) ? เล่นซ้ำ (Repeat) ? (ปกติ)

(แผ่น CD ที่มีไฟล์เสียงบีบอัด)

(ปกติ) ? เล่นเพลงซ้ำ ? เล่นโฟลเดอร์ซ้ำ ? (ปกติ)

ค้นหา (Browse):

แตะปุ่ม “ค้นหา” (Browse) เพื่อแสดงชื่อเพลงบน CD
ตามรูปแบบรายการ แตะที่ชื่อเพลงในรายการเพ่ือเร่ิมเล่น
เพลงนั้น ถ้า กำลัง เล่น แผ่น CD MP3 การ แตะที่ ปุ่ม
“Browse” (เรียกดู) ยังเป็นการแสดงรายการโฟลเดอร์ใน

แผ่นดิสก์ แตะที่ปุ่ม “Folder Up” (โฟลเดอร์ด้านบน) เพื่อ
แสดงรายการในแถวด้านบน ปฏิบัติตามขั้นตอนการเลือก
เพลง บน หน้า จอ แบบ สัม ผัส เพื่ อ เลื อก โฟลเดอร์

ปุ่ม Disc eject :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อกดปุ่ม CD eject โดยที่มีแผ่น CD อยู่ แผ่น CD จะถูก
ดันออกมา

ถ้าไม่นำ CD ออก ภายใน 10 วินาที CD จะถูกดูดกลับ
เข้าไปอีกครั้ง

การทำงานของอุปกรณ์ USB
GUID-4A456CCC-E0DD-4F6D-8C74-E76C9927A1FB

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-64) เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ
USB เข้ากับช่อง เสียบอุปกรณ์ USB สามารถใช้ งาน
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้อัตโนมัติ

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

การทำงานหลักของ USB :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ถ้ากำลังเล่นแหล่งข้อมูลเสียงอย่างอื่นอยู่โดยท่ีมีอุปกรณ์
หน่วยความจำ USB เสียบอยู่ กดปุ่ม AUX จนกว่าหน้า
จอแสดงผลจะ เปล่ียน เป็นโหมดหน่วยความจำ USB

ถ้าระบบปิดลงขณะที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB กำลังเล่น
อยู่ ให้กดปุ่มหมุน Power/VOLUME เพื่อเริ่มอุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB ใหม่

แตะ ท่ี ช่ือ เพลง บน หน้า จอ เพื่ อ เ ร่ิ ม เล่น เพลง นั้ น

การทำงานของหน้าจอ USB :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ขณะท่ีเล่นไฟล์จากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB รูปแบบ
การเล่นจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังน้ันอาจมีการเล่น
เพลงซ้ำหรือสุ่มเล่นเพลง

เล่นสุ่ม (Mix):

แตะปุ่ม “เล่นสุ่ม” (Mix) บนหน้าจอในขณะท่ีกำลังเล่น
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB จะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นดัง
ต่อไปนี้:

(ปกติ) ? สุ่มโฟลเดอร์ ? สุ่มทั้งหมด ? (ปกติ)

เล่นซ้ำ (Repeat):

แตะปุ่ม “เล่นซ้ำ” (Repeat) บนหน้าจอในขณะที่กำลังเล่น
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB จะเปลี่ยนรูปแบบการซ้ำดัง
ต่อไปนี้:

(ปกติ) ? เล่นเพลงซ้ำ ? เล่นโฟลเดอร์ซ้ำ ? (ปกติ)

ค้นหา (Browse):

แตะปุ่ม “ค้นหา” (Browse) เพื่อแสดงหน้าจอ USB เลือก
เพลงท่ีต้องการเล่น ด้วยการแตะ ท่ีรายการบนหน้าจอ

ปุ่ม Seek/Track :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่ม Seek/Track (เร่งไปข้างหลัง) ขณะเล่นไฟล์เสียง
จากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เพ่ือกลับไปช่วงต้นของ
เพลงที่กำลังเล่น กดปุ่มสองถึงสามครั้งเพ่ือย้อนข้ามกลับ
ไปสองถึงสามเพลง

กดปุ่ม Seek/Track (เร่งไปข้างหน้า) ขณะเล่นไฟล์เสียง
จากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เพ่ือไปยังเพลงก่อนหน้า
กดปุ่มสองถึงสามครั้งเพื่อย้อนข้ามไปสองถึงสามเพลง ถ้า
ข้ามเพลงสุดท้ายในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เพลงแรก
ของโฟลเดอร์ถัดไปจะเล่น

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-61
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4-62 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานของเครื่องเล่น iPod
GUID-EAA661F5-316D-43D5-85C1-4B44DC15DAEE

การเชื่อมต่อ iPod :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-64)

ถ้า iPod รองรับการชาร์จผ่านการเช่ือมต่อ USB แบตเตอรี่
จะถูกชาร์จระหว่างเช่ือมต่อกับรถยนต์ในขณะท่ีสวิตช์
สตาร์ท เคร่ืองยนต์อยู่ ท่ี ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้:

อุปกรณ์รุ่นดังต่อไปนี้สามารถใช้งานได้:

. iPod รุ่นที่ 5 (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.2.3 หรือใหม่กว่า)

. iPod classic (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.1.1 หรือใหม่กว่า)

. iPod touch (เฟิร์มแวร์รุ่น 2.0.0 หรือใหม่กว่า)*

. iPod nano - รุ่นท่ี 1 (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.3.1 หรือใหม่
กว่า)

. iPod nano - รุ่นท่ี 2 (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.1.3 หรือใหม่
กว่า)

. iPod nano - รุ่นท่ี 3 (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.1.3 หรือใหม่
กว่า)

. iPod nano - รุ่นท่ี 4 (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.4 หรือใหม่
กว่า)

. iPod nano - รุ่นท่ี 5 (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.1 หรือใหม่
กว่า)

* ฟังก์ชันบางอย่างของ iPod อาจไม่ทำงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

ให้แน่ใจว่าอัพเดทรุ่นเฟิร์มแวร์ของ iPod เป็นรุ่นที่แสดงไว้
ด้านบนแล้ว

การทำงานหลักของ iPod :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ถ้าระบบปิดลงในขณะท่ีกำลังเล่น iPod การกดปุ่มหมุน
Power/VOLUME จะเป็นการเริ่มเล่น iPod

ถ้ากำลังเล่นอย่างอื่นอยู่ และมี iPod เชื่อมต่ออยู่ ให้กดปุ่ม
AUX จนก ว่ า ห น้ า จอ จะ เปลี่ ยน เ ป็น โหมด iPod

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

การใช้งานรายการต่าง ๆ บนหน้าจอ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVH1508X

หน้าจอสำหรับการทำงานของ iPod แสดงอยู่บนหน้าจอ
ระบบเคร่ืองเสียงรถยนต์จะคล้ายกับหน้าจอของ iPod ใช้
หน้าจอแบบสัมผัส โดยใช้ปุ่ม BACK หรือปุ่มหมุน ENTER/
Scroll เพื่อดูเมนูบนหน้าจอ

ขณะท่ี iPod กำลังเล่น ให้แตะท่ี “เมนู” (Menu) เพื่อ
แสดง หน้า จอ สำหรับ การ ทำงาน ของ iPod ขึ้น มา

ขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPod รายการต่อไปนี้อาจใช้งานได้บนเมนู
หน้าจอ สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมของแต่ละรายการ โปรดดูที่
คู่มือการใช้งานของ iPod

. เพลย์ลิสต์ (Playlists)

. ศิลปิน (Artists)

. อัลบั้ม (Albums)

. เพลง (Songs)

. ประเภท (Genres)

. ผู้ประพันธ์ (Composers)

. หนังสือเสียง (Audiobooks)

. พ็อดคาสท์ (Podcasts)

. อัพเดทห้องสมุดเพลง (Update Music Library)

การเลื่อนเมนู :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVH0681X

สามารถเล่ือนดูรายการตามตัวอักษรได้ขณะดูรายการ
ชื่อศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงยาว ๆ บนเมนูเพลง สำหรับการ
เปิดใช้งานดัชนีตัวอักษร ให้แตะ “A-Z” ท่ีมุมขวาบนของ
หน้าจอ หมุนปุ่มหมุน ENTER/Scroll เพื่อเลือกจำนวนหรือ
ตัวอักษรเพื่อข้ามไปในรายการ แล้วจึงกดปุ่มหมุน ENTER/
Scroll

ถ้าไม่มีการเลือกตัวอักษรใด ๆ หลังจากผ่านไปสามสิบ
วินาที หน้าจอจะกลับเป็นปกติ
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โหมดการเล่นสุ่มและเล่นซ้ำ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อ iPod กำลังเล่นอยู่ รูปแบบการเล่นสามารถเปล่ียนได้
เ พ่ือ เ ล่น เพลง แบบ วน ซ้ ำ ห รือ เ ล่น เพลง แบบ ส ุ่ ม

เล่นสุ่ม (Mix):

แตะปุ่ม “เล่นสุ่ม” (Mix) ขณะที่กำลังเล่น iPod จะเปลี่ยน
รูปแบบการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? เล่นเพลงแบบสุ่ม ? (ปกติ)

เล่นซ้ำ (Repeat):

แตะปุ่ม “เล่นซ้ำ” (Repeat) ขณะท่ีกำลังเล่น iPod จะ
เปลี่ยนรูปแบบการเล่นซ้ำดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? เล่นเพลงซ้ำ ? (ปกติ)

ปุ่ม Seek/Track :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดปุ่ม Seek/Track (เร่งย้อนกลับ) หรือ Seek/Track (เร่ง
ไปข้างหน้า) เพ่ือข้ามย้อนกลับหรือไปข้างหน้าหนึ่งเพลง

กดปุ่ม Seek/Track (เร่งย้อนกลับ) หรือ Seek/Track (เร่ง
ไปข้างหน้า) ค้างนาน 1.5 วินาที ขณะที่เพลงกำลังเล่น
เพื่อเร่งเพลงที่กำลังเล่นไปข้างหลังหรือข้างหน้า เพลงจะ
เล่นด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้่นในขณะที่เร่งไปข้างหน้าหรือข้าง
หลัง เม่ือปล่อยปุ่ม เพลงจะกลับไปเล่นด้วยความเร็วปกติ

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
GUID-7D0325C2-37A7-4412-A45F-1B6BCAC23416

ถ้ามีอุปกรณ์เคร่ืองเสียง Bluetooth® ท่ีรองรับซึ่งสามารถ
เล่นไฟล์เสียงได้ อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับระบบเคร่ือง
เสียงรถยนต์เพื่อให้ไฟล์เสียงบนอุปกรณ์เล่นผ่านลำโพง
ของรถยนต์

เครื่องหมายทางการค้า Bluetooth® :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

Bluetooth® เป็น เครื่องหมาย การ
ค้า ของ บริษัท Bluetooth SIG,
Inc. และ ได้ อนุญาต ให้ บริษัท
Robert Bosch GmbH เป็น ผู้ ใช้
สิทธิบัตร

การเชื่อมต่อเครื่องเสียง Bluetooth® :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVH1561X

แบบ A (ตัวอย่าง)

JVH1507X

แบบ B (ตัวอย่าง)
เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ เคร่ืองเสียง Bluetooth® เข้า กับ
รถยนต์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่าง:

1. กดปุ่ม SETUP

2. เลือก ปุ่ ม “โทร ศัพท์ และ บล ู ท ู ธ ” (Phone &
Bluetooth/Telephone & Bluetooth)

3. เลือกปุ่ม “เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่” (Pair New Device)

4. ระบบจะตอบรับคำส่ังและขอให้เร่ิมการเช่ือมต่อจาก
โทรศัพท์มือถือ ขั้นตอนการเช่ือมต่อของโทรศัพท์
มือถือแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับโทรศัพท์แต่ละรุ่น
โปรดดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth® สำหรับ
รายละเอียด

การทำงานหลักของเครื่องเสียง Bluetooth® :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อเปลี่ยนโหมดเคร่ืองเสียง Bluetooth® ให้กดปุ่ม AUX
ซ้ำ ๆ จนกว่าโหมดเครื่องเสียง Bluetooth® จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ

การควบคุมสำหรับเครื่องเสียง Bluetooth® จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ

การทำงานของเครื่องเล่นอุปกรณ์ AUX
GUID-363D7194-978F-40B8-A35A-C7FD21AF5634

แจ็ก เสียบ AUX ติดตั้งอยู่ ท่ี ส่วน ล่างของแผงหน้าปัด
(โปรดดูท่ี “แจ็ก AUX (Auxiliary) นำเข้า” (หน้า 4-65))
แจ็กเสียบ AUX จะรับสัญญาณเสียงเข้าอนาล็อกมาตรฐาน
จากอุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่นเทป เครื่องเล่น CD เครื่องเล่น
MP3 หรือโน้ตบุ๊ก

ก่อนจะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาเข้ากับแจ็ก ให้ปิด
เครื่องอุปกรณ์ก่อน

เมื่อต่ออุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเครื่องเสียง แนะนำให้
ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เพราะการใช้สายแบบ
โมโน อาจ มี ผล ต่อ การ เล่น เพลง ของ เค ร่ือง เสียง

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-63
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4-64 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ปุ่ม :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพ่ือเปล่ียนเป็นโหมด AUX ให้กดปุ่ม AUX จนกว่าโหมด
AUX จะถูกเลือก ขณะที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

การใช้งานร่วมกับแอพสมาร์ทโฟน
NISSANCONNECT (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-3AE32C91-BDED-4BB9-AAD4-CC441C399892

รถยนต์มีการติดตั้งเทคโนโลยีการใช้งานร่วมกับสมาร์ท
โฟน อนุญาตให้แอพพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่ เข้ากันได้
แสดงขึ้นและควบคุมได้ง่ายผ่านหน้าจอสัมผัสของรถยนต์

หมายเหตุ:

ต้องมีสมาร์ทโฟนที่เข้ากันได้และลงทะเบียนแล้วเพื่อ
จะใช้แอพพลิเคชันหรือเพื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน
รถยนต์รุ่นที่ระบุไว้

การลงทะเบียนใช้งานกับ NissanConnect App
GUID-A8A52349-2CCD-4D15-B6E5-299EC30E1593

ในการใช้คุณลักษณะการใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟน ผู้ใช้จำเป็น
ต้องทำการลงทะเบียนท่ีเว็บไซต์ NissanConnect เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างบัญชีใหม่ ภายหลังการลงทะเบียน
ให้ทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน NissanConnect จาก
แหล่งดาวน์โหลดแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่จับคู่
และล็อกอินเข้าไปในแอพพลิเคชัน

การเชื่อมต่อโทรศัพท์
GUID-85744326-BDD6-4742-AE2F-14E4464D3199

เพื่อใช้งานคุณลักษณะนี้ต้องเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่
สามารถใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์ผ่าน Bluetooth® หรือ
USB สำหรับขั้นตอนการเช่ือมต่อ Bluetooth® โปรดดูท่ี
“ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (สำหรับเครื่องเสียง
แบบ C)” (หน้า 4-81) หรือ “ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth® (สำหรับเครื่องเสียงแบบ D)” (หน้า 4-85)

หมายเหตุ:
. สำหรับรถยนต์ที่มีระบบนำทาง Apple iPhone

จะต้องเช่ือมต่อผ่าน USB เพ่ือให้แอพพลิเคชัน
NissanConnect ทำงาน

สำหรับ รถยนต์ ที่ ไ ม่ มี ระบบ นำทาง Apple
iPhone จะต้องเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® เพื่อ
ให้แอพพลิเคชัน NissanConnect ทำงาน

. สำหรับ โทรศัพท์ Android แอพพลิเคชัน
NissanConnect จำเป็นต้องให้โทรศัพท์จับคู่
ผ่าน Bluetooth®

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน
GUID-9C318240-2F44-4BC0-BB76-9A71C99B9ABC

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว แอพพลิเคชันโทรศัพท์ NissanConnect
จะค้นหาโทรศัพท์ของท่านเพื่อตัดสินว่าแอพพลิเคชันท่ี
เข้า กันได้ตัว ใด ติดตั้งอยู่ ในขณะนี้ จาก น้ันรถยนต์จะ
ดาวน์โหลดหน้าจอในรถยนต์สำหรับแต่ละแอพพลิเคชันที่
ใช้งานร่วมกันได้ เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเข้า
ถึงแอพพลิเคชันจำนวนมากได้ผ่านหน้าจอแบบสัมผัสของ
รถโดยกดปุ่ม INFO ตามด้วยการแตะปุ่ม “แอพพลิเคชัน
ของ ฉัน” (My Apps) สำหรับ ข้อมูล เพิ่ม เติม เกี่ยวกับ
แ อ พพลิ เ ค ชั น ท่ี ใ ช้ ง า น ไ ด้ ใ ห้ ไ ป ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์
NissanConnect

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)

GUID-C5F6F8C0-9821-4509-A273-849D6FE8CA5D

คำเตือน:

ห้ามเสียบ ถอด หรือใช้งานอุปกรณ์ USB ขณะขับข่ี
เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิได้ ซึ่งอาจ
ทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์ และก่อให้ เกิด

อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไปในช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB การเสียบอุปกรณ์ USB ที่
เอียง หรือกลับข้างลงในช่องเสียบ อาจทำให้
ช่อง เสียบ เกิดความ เสียหายได้ ให้ แน่ใจ ว่า
อุปกรณ์ USB ต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB
อย่างถูกต้อง

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์ USB (ถ้ามี
ติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออกจากช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB เนื่องจากอาจทำให้ช่องเสียบ
อุปกรณ์ USB และฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์
USB เสียหายได้

. ห้ามปล่อยสายเคเบิ้ล USB ไว้ในบริเวณที่อาจถูก
ดึงได้โดยไม่ได้ตั้งใจ การดึงสายเคเบิ้ลอาจทำให้
ช่องเสียบอุปกรณ์ USB เสียหาย

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

JVH0683X
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ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด เสียบอุปกรณ์ USB หรือข้ัวต่อ iPod เข้ากับ
ช่องเสียบ

แจ็ก AUX (Auxiliary) นำเข้า
T32A130827-63582851-7DC1-486B-B8D6-F7B51394D14F

JVH0684X

แจ็กเสียบ AUX จะอยู่ท่ีส่วนล่างของแผงหน้าปัด อุปกรณ์
เครื่อง เส่ียง ท่ี เข้า กันได้ เช่น เครื่อง เล่น MP3 บาง ตัว
สามารถ เช่ือม ต่อ เข้า กับ ระบบ ผ่านแจ็ กนำ เข้า AUX

ก่อนจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปที่แจ็ก ปิดอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้าย
ได้ก่อน

โดยมีอุปกรณ์ ท่ี เข้ากันได้ เช่ือมต่อไปท่ีแจ็ก กดปุ่มที่
สอดคล้องกัน (ข้ึนอยู่กับระบบเคร่ืองเสียง) ซ้ำ ๆ จนกว่า
หน้าจอจะสวิตช์ไปที่โหมด AUX

นิสสันแนะนำให้ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
เสียบอุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเคร่ืองเสียง เพลงอาจ
เล่นไม่เป็นปกติ เมื่อใช้สายแบบโมโน

ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยสำหรับควบคุม
เครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-FCDFE3F9-E1B4-4B82-BBD9-555B151618A2

JVH1545X

1. ปุ่มควบคุมเมนู/ปุ่ม OK
2. ปุ่มควบคุมระดับเสียง
3. ปุ่มเปลี่ยนคลื่น
4. ปุ่ม Back

ปุ่มควบคุมเมนู/ปุ่ม OK
GUID-74826A21-C655-44CD-90E2-FB1BEB0DB111

กดปุ่ม / และเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
ไปยังโหมดเครื่องเสียง กดปุ่ม OK จนกระทั่งแหล่งข้อมูล
เสียงที่ต้องการถูกเลือก

ปุ่มควบคุมระดับเสียง
GUID-083444C8-C9DA-41E5-9381-D266FFF52706

กด ปุ่ ม + ห รื อ − เ พื่ อ เ พิ่ ม ห รื อ ลด ร ะดั บ เ สี ย ง

ปุ่มเปลี่ยนคลื่น
GUID-63D3A385-F9EE-42C1-B6D8-12EC4C796DD6

กดปุ่ม / เพื่อเลือกสถานีหรือเพลง

ปุ่มเปลี่ยนคล่ืนจะไม่สามารถใช้สำหรับการควบคุมเคร่ือง
เสียงได้ ข้ึนอยู่กับสถานะของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

วิทยุ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

. การกดปุ่ม / สั้น ๆ

เพื่ อ ไป ยัง สถานี ที่ ตั้ ง ไ ว้ ถัด ไป หรือ ก่อน หน้ า
. การกดปุ่ม / ยาว

เพื่อไปยังสถานีถัดไปหรือก่อนหน้า

CD iPod อุปกรณ์ USB หรือเครื่องเสียง
Bluetooth® :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

. การกดปุ่ม / สั้น ๆ

เพ่ือเล่นเพลงถัดไปหรือเริ่มต้นเล่นเพลงปัจจุบันใหม่
(ถ้ากดปุ่มทันทีหลังจากเพลงปัจจุบันเริ่มเล่นจะไปยัง
เพลงก่อนหน้า)

. การกดปุ่ม / ยาว

เพื่อเร่งไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ

ปุ่ม Back
GUID-7F543F26-CF5D-4EDA-B501-228AD89549AB

กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือยกเลิก
การเลือกในปัจจุบัน

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-65
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4-66 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การดูแลรักษาและทำความสะอาด ดิสก์/
USB

T32A130827-01EEFE61-F8F7-4266-A6FA-C6D0962CC782

ดิสก์
T32A130827-81F58E2E-EF8F-4D44-A000-0E9F64B1F9DB

SAA0451

. จับบริเวณขอบแผ่น ห้ามจับบนผิวหน้าของแผ่นหรือ
งอแผ่น

. เก็บแผ่นในกล่องทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

. ในการทำความสะอาด ให้ใช้ผ้าท่ีสะอาดและนุ่มเช็ด
พื้นผิวของแผ่นจากตรงกลางไปยังขอบ ห้ามเช็ดแผ่น
วนเป็นวง

ห้าม ใช้ น้ำยา ทำ ความ สะอาด แผ่น ทั่ วไป หรือ
แอลกอฮอล์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

. บริเวณขอบนอกและขอบในของแผ่นที่ยังใหม่อาจยัง
ขรุขระอยู่ ใช้ด้านข้างของปากกาหรือดินสอขัดบริเวณ
ขอบนอกและขอบใน เพื่อลบความขรุขระ

หน่วยความจำ USB
T32A130827-8345905B-D65B-436F-8C7C-3A270529094B

. ห้ามสัมผัสที่ส่วนขั้วของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

. ห้าม วาง วัตถ ุ ที่ หนัก ลง บนหน่วย ความ จำ USB

. ห้ามเก็บหน่วยความจำ USB ไว้ในบริเวณที่มีความชื้น
สูง

. ห้ามวางหน่วยความจำ USB ให้รับแสงแดดโดยตรง

. ห้ามทำของเหลวหกลงบนหน่วยความจำ USB

โปรดดูที่ ค ู่ มือการใช้งานหน่วยความจำ USB สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

T32A130827-5BB801AD-E395-4F8A-B057-3BC35BA60850

เสาอากาศแบบก้าน (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-56A38EE6-5355-4D35-86F5-16F6F6A4006A

JVH0666X

หาก มี ความ จำ เป็น สามารถ ถอด เสา อากาศ ออก ได้

วิธีการถอดเสาอากาศทำได้โดยจับฐานของเสาอากาศและ
ถอดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

สำหรับการติดตั้งเสาอากาศ ให้ทำการหมุนเสาอากาศตาม
เข็มนาฬิกาและขันให้แน่น

เสาอากาศ

Condition: 'Except for China'/
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ข้อควรระวัง:

เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการเสียรูป
ของเสาอากาศ ควรถอดเสาอากาศภายใต้เงื่อนไขดัง
ต่อไปนี้

. เมื่อรถยนต์เข้าเครื่องล้างรถอัตโนมัติ

. เมื่อรถยนต์เข้าโรงจอดรถที่มีหลังคาต่ำ

. เมื่อรถยนต์คลุมด้วยผ้าคลุมรถ

เสาอากาศแบบครีบฉลาม (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-296CE5C6-C2D2-4D63-9A7A-B7D7B5408162

เสาอากาศแบบครีบฉลามติดต้ังอยู่ท่ีส่วนหลังของหลังคา
รถยนต์

T32A130827-476F0724-DBF1-498A-AE79-D2D1E0AB997E

เมื่อติดต้ังวิทยุ CB วิทยุสมัครเล่น หรือโทรศัพท์ท่ีใช้ใน
รถยนต์มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้ ไม่เช่นนั้น อุปกรณ์ชิ้นใหม่
อาจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมเครื่องยนต์ และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ข้อควรระวัง:

. ควรทำการติดตั้งเสาอากาศให้ห่างจากโมดูล
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

. ติดตั้งสายไฟเสาอากาศให้ห่างจากชุดสายไฟ
ควบคุมเคร่ืองยนต์อย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว)
ห้ามเดินสายไฟเสาอากาศติดกับชุดสายไฟใด ๆ

. ปรับ อัตราส่วน คลื่น นิ่ง ตามที่ ผ ู้ ผลิต แนะนำ

. เชื่อมต่อสายกราวด์จากตัว วิทยุ เข้ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษาศูนย์บริการ
นิสสัน

GUID-6AF67780-2F6F-4E41-97E4-94B54D31FC45

คำเตือน:

. ควรใช้โทรศัพท์หลังจากหยุดรถยนต์ในสถานที่
ปลอดภัย หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงตลอดเวลา เพ่ือ
ให้ผู้ ขับข่ีมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. หากพบว่าไม่สามารถใช้สมาธิได้อย่างเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถขณะที่ใช้โทรศัพท์ ให้จอด
รถ ใน บริ เวณ ที่ ปลอดภัย ก่อน ใช้ โทรศัพท์

ข้อควรระวัง:

เพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่รถยนต์ ควรใช้
โทรศัพท์หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น

Bluetooth® เป็นเทคโนโลยีการส่ือสารวิทยุแบบไร้สาย
ระบบนี้จะใช้กับระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี เพื่อให้สามารถขับ
รถยนต์ได้อย่างสะดวกสบาย

เพื่อใช้งานระบบแฮนด์ฟรี Bluetooth® ต้องตั้งค่าโทรศัพท์
มือถือของท่านก่อน สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การตั้ง
ค่า Bluetooth®” (หน้า 4-69) เม่ือ ต้ัง ค่าแล้ว โหมด
แฮนด์ฟรีของโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้จะทำงานโดย
อัตโนมัติ (ผ่าน Bluetooth®) เ ม่ือ เ ข้า มา ใน ระยะ

ข้อความแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นบนหน้าจอเครื่องเสียง เม่ือ
เช่ือมต่อโทรศัพท์ เมื่อมีการรับสายโทรเข้า และเมื่อเร่ิม
การใช้โทรศัพท์

เมื่อมีการใช้โทรศัพท์ จะใช้ปุ่มควบคุมบนระบบเครื่องเสียง
ไมโครโฟน และปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยสำหรับการสื่อสาร
แบบแฮนด์ฟรี

ถ้าระบบเครื่องเสียงกำลังใช้งานอยู่ขณะนั้น วิทยุ CD iPod
เคร่ืองเสียง USB เคร่ืองเสียง Bluetooth® หรือโหมด

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-67

โทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์หรือวิทยุ CB
(ถ้ามีติดตั้ง)

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

(สำหรับเครื่องเสียงแบบ A)
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4-68 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

แหล่งข้อมูลอุปกรณ์เสริม จะหยุดทำงานจนกระทั่งมีการยุติ
การใช้โทรศัพท์

ระบบ Bluetooth® อาจไม่สามารถเช่ือมต่อกับโทรศัพท์
มือ ถือ ของ ท่าน ได้ เนื่ องจาก เหต ุผล ดัง ต่อ ไป น้ี:

. โทรศัพท์ มือ ถือ อย ู่ ห่าง จาก รถยนต์ มาก เกิน ไป

. ไม่ได้เปิดใช้งานโหมด Bluetooth® ในโทรศัพท์
มือถือ

. ยัง ไม่ ได้ จับคู่ โทรศัพท์มือ ถือของท่านกับ ระบบ
Bluetooth® ของชุดเครื่องเสียง

. โทรศัพท์มือถือไม่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth®

หมายเหตุ:
. สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน

โทรศัพท์มือถือของท่าน
. สำหรับการช่วยเหลือด้านการเช่ือมต่อโทรศัพท์

มือถือ โปรดติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ
GUID-40A86E36-0B53-4332-830B-931B7D80A7EE

เครื่องหมายทางการค้า Bluetooth®
GUID-6423D970-0B6D-42E9-AB9E-3A3D2A4B4566

Bluetooth® เป็น เครื่องหมาย การ
ค้า ของ บริษัท Bluetooth SIG,
Inc. และ ได้ อนุญาต ให้ บริษัท
Visteon จำกัด เป็น ผู้ ใช้ สิทธิ บัตร

หมายเหตุ:

ร ะบบ เค ร่ือง เสี ย ง จะ รองรั บ เฉพาะ อ ุ ปกรณ์
Bluetooth® ที่มี AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) เวอร์ชั่น 1.3 หรือ 1.0 หรือเก่ากว่า
เท่านั้น

ปุ่มควบคุมและไมโครโฟน
GUID-4FB3CCE5-D6CF-435F-AB68-B51078DBABDC

แผงหน้าปัด:

JVH0856X

1. ปุ่มค้นหาค้นหาอย่างเร็วในสมุดโทรศัพท์
2. ปุ่ม Back
3. ปุ่ม Phone
4. ปุ่มหมุน MENU/ENTER

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย:

JVH1553X

1. ปุ่มควบคุมระดับเสียง

กด ปุ่ม เพื่อ เพิ่ม หรือ ลด ระดับ เสียง ของ ลำโพง

2. ปุ่ม Phone send
. รับสายเรียกเข้าโดยการกดหนึ่งครั้ง
. โทรซ้ำหมายเลขท่ีโทรออกล่าสุดโดยการกดปุ่ม
นานกว่า 2 วินาที

3. ปุ่ม Phone end
. ปฏิเสธสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มขณะที่ มีสาย
เรียกเข้า

. สิ้นสุดการโทรโดยการกดปุ่มหนึ่งครั้ง
ไมโครโฟน:

ไมโครโฟน ติดตั้ง อยู่ บริเวณ ท่ี ใกล้กับ ไฟอ่านแผนที่
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การตั้งค่า Bluetooth®
GUID-1717375E-1E37-44D0-8B9E-F6E2BD87D1A7

การเชื่อมต่ออุปกรณ์
GUID-42259960-1453-4A2D-AB30-9B890DF733FE

เ ข้า ส ู่ เมน ู การ ต้ัง ค่า โทรศัพท์ ผ่าน ปุ่ ม บน
แผงหน้า ปัด เลือก ปุ่ม “บล ู ท ูธ” (Bluetooth) แล้ว
ตรวจสอบว่าได้เปิด Bluetooth® ไว้หรือไม่ (ถ้าไม่ได้เปิด
ไ ว้ ใ ห้ ก ด ปุ่ ม หม ุ น MENU / ENT ER เ พ่ื อ เ ปิ ด )

เพื่อ ต้ัง ค่า จับ ค ู่ ( เ ช่ือม ต่อ หรือ ลง ทะเบียน) ระบบ
Bluetooth® กับโทรศัพท์มือถือที่ท่านต้องการ ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. หากต้องการเช่ือมต่ออุปกรณ์ ให้เลือกปุ่ม “เช่ือมต่อ
อุปกรณ์” (Pair device) บนหน้าจอ

2. ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นเมื่ออุปกรณ์ทำการเชื่อมต่อ
เสร็จแล้ว

3. หน้าจอจะกลับไปเป็นสถานะแหล่งข้อมูลเสียงปัจจุบัน
หลังจากการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

. ขณะท่ีกำลังเช่ือมต่อ Bluetooth® ไอคอนต่อไปนี้จะ
แสดงขึ้นบนหน้าจอ
— : ตัวแสดงความแรงของสัญญาณ
— : ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่*
— : ตัวแสดงการเช่ือมต่อ Bluetooth® ON

*: ถ้าแบตเตอรี่ต่ำแสดงขึ้นมา จะต้องชาร์จไฟ
อุปกรณ์ Bluetooth® ใหม่โดยเร็ว

. สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีแตกต่าง
กันได้ถึงห้าเครื่อง อย่างไรก็ตาม สามารถใช้อุปกรณ์
แค่ ค ร้ัง ละ เครื่อง และ หาก ลง ทะเบียน อ ุปกรณ์
Bluetooth® ท่ีแตกต่างกันห้าเคร่ืองแล้ว จะสามารถ
ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ได้โดยการลงทับอุปกรณ์ตัว
ใดตัวหนึ่งในห้าเครื่องนั้นเท่านั้น

. ขั้นตอนการจับคู่และการใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับประเภทของอุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งาน
ได้ โปรดดูที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth®

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการตั้งค่า
GUID-DF5F635A-7AD7-4F85-805F-E7CDE205452C

เพื่อตั้งค่าระบบ Bluetooth® กับอุปกรณ์ รายการต่อไปนี้จะ
แสดงขึ้น:
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. ค้นหาอุปกรณ์ (Scan devices)

แสดงอุปกรณ์ Bluetooth® ที่ใช้งานได้ทั้งหมดที่มอง
เห็นและเร่ิมการเชื่อมต่อ Bluetooth® จากชุดเครื่อง
เสียง

. เชื่อมต่ออุปกรณ์ (Pair device)

เร่ิมการเช่ือมต่อ Bluetooth® จากโทรศัพท์มือถือ
. เลือกอุปกรณ์ (Sel. device)

อุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีถูกจับคู่แล้วถูกแสดงรายการ
ไว้และสามารถเลือกสำหรับการเชื่อมต่อได้

. ลบอุปกรณ์ (Del. device)

สามารถลบอุปกรณ์ Bluetooth® ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
ออกได้

. การตั้งค่า (Settings)

ตั้ง ค่า ระดับ เสียง โทรศัพท์ เสียง เรียก เข้า และ
ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์จากโทรศัพท์มือถือของ
ท่านไปยังระบบ โปรดดูที่ “การตั้งค่าทั่วไป” (หน้า 4-
73)

. บลูทูธ (Bluetooth)

ถ้า ปิด การ ต้ัง ค่า น้ี การ เชื่อม ต่อ ระหว่างอุปกรณ์
Bluetooth® และโมดูล Bluetooth® ในรถยนต์จะถูก
ยกเลิก

ค้นหาอุปกรณ์ (Scan devices) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

1. กดปุ่ม บนแผงหน้า ปัด เลือก ปุ่ม “ค้นหา
อุปกรณ์” (Scan devices) ชุดเคร่ืองเสียงจะค้นหา
อุปกรณ์ Bluetooth® และแสดงอุปกรณ์ทุกเคร่ืองท่ี
ค้นเจอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth® ของท่าน
ใช้งานได้

2. เลือกอุปกรณ์ท่ีจะจับคู่ด้วยปุ่มหมุน MENU/ENTER

3. ขั้น ตอนการ จับ ค ู่ ขึ้น อย ู่ กับ อ ุปกรณ์ ท่ี เชื่อม ต่อ:

a. อุปกรณ์ที่ไม่มีรหัส PIN:

Bluetooth® จะเช่ือมต่อโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการ
ป้อนข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม

b. อุปกรณ์ที่มีรหัส PIN:

มีสองวิธีในการจับคู่ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์:

สำหรับรุ่นที่มี DAB

ข้อความ “คำ ส่ัง จับคู่” (Pairing request) และ
“ยืนยันรหัสผ่าน” (Confirm password) รหัสผ่าน 6
หลักจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ รหัสเฉพาะที่เหมือนกัน
ควรแสดงขึ้นบนอุปกรณ์ ถ้ารหัสเหมือนกัน ให้ยืนยัน
บนอุปกรณ์

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-69
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4-70 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การเชื่อมต่อ Bluetooth® จะเริ่มขึ้น

สำหรับรุ่นที่ไม่มี DAB

ข้อความ “จับคู่” (To pair) และ “ใส่รหัส Pin” (Enter
Pin) พร้อมรหัสผ่าน 4 หลักจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ

ยืนยันรหัส PIN บนอุปกรณ์ การเชื่อมต่อ Bluetooth®

จะเริ่มขึ้น

เชื่อมต่ออุปกรณ์ (Pair device) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

. เปิด Bluetooth® บนชุดเครื่องเสียง โปรดดูที่ “บลูทูธ
(Bluetooth)” (หน้า 4-70)

. ใช้ชุดเครื่องเสียงเพื่อเชื่อมต่อ:

กดปุ่ม บนแผงหน้าปัด เลือกปุ่ม “เชื่อมต่อ
อุปกรณ์” (Pair Device)

ขั้นตอนการจับคู่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth® ที่
เชื่อมต่อ:
1) อุปกรณ์ที่ไม่มีรหัส PIN:

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® จะเชื่อมต่อโดย
อัตโนมัติ โดยไม่มี การป้อน ข้อมูล ใด ๆ เพ่ิม เติม
2) อุปกรณ์ที่มีรหัส PIN:

มี สอง วิธี ในการ จับคู่ ขึ้น อยู่ กับ อ ุปกรณ์ สำหรับ
รายละเอียดขั้นตอนที่ ถ ูก ต้อง โปรดดูที่ “ค้นหา
อุปกรณ์ (Scan devices)” (หน้า 4-69)

. ใช้เครื่องเสียง Bluetooth®/โทรศัพท์มือถือเพื่อจับคู่:
สำหรับรุ่นที่มี DAB
1) เปิดโหมดการค้นหาสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth®

ถ้าโหมดการค้นหาตรวจพบเคร่ืองเสียงแล้ว จะ
แสดงขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์

2) เลือกอุปกรณ์ที่แสดงว่า “My Car”
3) ใ ส่ หมายเลข รหัส ท่ี แสดง ขึ้ น บน อ ุปกรณ์

Bluetooth® ท่ี เชื่อม ต่อ ด้วย แป้น พิมพ์ ของ
อ ุ ป ก รณ์ แ ล้ ว ก ด ปุ่ ม ยื น ยั น บน อ ุ ป ก รณ์

Bluetooth® และปุ่มหมุน MENU/ENTER บนชุด
เครื่องเสียง

สำหรับรุ่นที่ไม่มี DAB
1) เปิดโหมดการค้นหาสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth®

ถ้าโหมดการค้นหาตรวจพบเคร่ืองเสียงแล้ว จะแสดง
ขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์
2) เลือกอุปกรณ์ที่แสดงว่า “My Car”
3) ใส่หมายเลขรหัสที่แสดงขึ้นบนอุปกรณ์ที่เช่ือม

ต่อด้วยแป้นพิมพ์ของอุปกรณ์ แล้วกดปุ่มยืนยัน
บนอุปกรณ์ Bluetooth®

เม่ือเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ Apple ผ่านช่องเสียบอุปกรณ์
USB และ Bluetooth® อุปกรณ์จะถูกจดจำเป็นอุปกรณ์
Bluetooth® แบตเตอร่ีของอุปกรณ์ Apple จะชาร์จไฟใน
ขณะที่ เชื่อมต่อสายเคเบ้ิลกับช่องเสียบอุปกรณ์ USB

สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ีคู่มือการใช้งาน
อุปกรณ์ Bluetooth®

เลือกอุปกรณ์ (Sel. device) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

รายการอุปกรณ์ที่ จับ คู่ จะ แสดงอุปกรณ์ เคร่ือง เสียง
Bluetooth® หรือโทรศัพท์มือถือที่จับคู่หรือลงทะเบียนกับ
ระบบไว้แล้ว เลือกอุปกรณ์ที่ เหมาะสมเพื่อเช่ือมต่อกับ
ระบบ

สัญลักษณ์ต่อไปน้ี (ถ้ามีติดต้ัง) แสดงความสามารถของ
อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน:

. : ใช้เป็นโทรศัพท์มือถือ

. : ส่งข้อมูล เสียง (A2DP – Advanced Audio
Distribution Profile)

ลบอุปกรณ์ (Del. device) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สามารถลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ออกจากการลงทะเบียน
ระบบ Bluetooth® ได้ เลือกอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน แล้วกด
ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อยืนยันการลบ

การตั้งค่า (Settings) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตั้งค่าระดับเสียงโทรศัพท์ เสียงเรียกเข้า และดาวน์โหลด
สมุดโทรศัพท์จากโทรศัพท์มือถือของท่านไปยังระบบ
โปรดดูที่ “การตั้งค่าทั่วไป” (หน้า 4-73)

บลูทูธ (Bluetooth) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ถ้าปิดสัญญาณ Bluetooth® ข้อความเตือน “เปิด/ปิด”
(ON/OFF) จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก “บลูทูธ” (Bluetooth)
จากเมนูโทรศัพท์ (กดปุ่ม เพื่อแสดงเมนูโทรศัพท์)
การเปิดสัญญาณ Bluetooth® ให้กดปุ่มหมุน MENU/
ENTER และหน้าจอต่อมาจะปรากฏขึ้น เลือก “เปิด” (ON)
และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อแสดงหน้าจอเมนูการ
ตั้งค่า Bluetooth®

การใช้ระบบ
GUID-208CE11E-34CA-404D-97DC-C8A4D28668DD

สามารถส่ังงานโหมดแฮนด์ฟรีได้โดยใช้ปุ่ม บน
แผงควบคุม
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การรับสาย
GUID-9FE9352D-A3CF-4B5C-BCD8-A77D15CC901C
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เมื่อได้รับสายเรียกเข้า หน้าจอบนชุดเคร่ืองเสียงจะแสดง
หมายเลขของสายที่ โทร เข้า (หรือ ข้อความเตือนว่า
หมายเลขของสายท่ีโทรเข้าไม่สามารถแสดงขึ้นได้) และ
ไอคอนการทำงานสามอย่างดังในภาพ เพื่อเลื่อนไปยัง
ไอคอนต่าง ๆ ให้หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER กดปุ่มหมุน
MENU/ENTER เพื่อเลือกไอคอน

① ขณะรับ และระหว่างสนทนา :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

รั บ ส าย โดย เ ลื อก บน ห น้ า จอ หรื อ โดย กด
/ บนพวงมาลัย

ระหว่าง การ สนทนา ไอคอน ต่อ ไป นี้ จะ แสดง ขึ้น:

. :

เลือกรายการนี้เพื่อจบการสนทนา
. :

เลือกรายการนี้เพื่อพักการสนทนา
. :

เลือกรายการนี้เพื่อย้ายการโทรจากระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรีไปยังโทรศัพท์มือถือ

. :

เลือกรายการนี้เพ่ือย้ายการโทรจากโทรศัพท์มือถือ
กลับไปยังระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี

. #123:

เลือกรายการนี้ เพ่ือพิมพ์ตัวเลขขณะโทร เช่น ใช้
ฟังก์ ชัน นี้ เมื่อ ระบบตอบ รับ อัตโนมัติ บอก ให้ กด
หมายเลขเพิ่มเติม

② การพักการสนทนา :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อพักการสนทนา เลือก เลือก เพื่อย้อนกลับไปที่
การสนทนา เพื่อปฏิเสธสาย เลือก

③ การปฏิเสธสาย :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า เลือก หรือกด บน
พวงมาลัย

การโทรออก
GUID-B127BFA1-6ABB-4F70-9F3D-4C87B05C2A8F

คำเตือน:

จอดรถในที่ปลอดภัย และใช้เบรกจอดก่อนทำการ
โทรออก
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การ โทร ออก สามารถ ใช้ วิ ธี ใด วิ ธี ห น่ึง ดัง ต่อ ไป นี้ :

. การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์

. กด หมายเลข ท่ี ต้อง การ โทร ออก ด้วย ตนเอง

. การโทรซ้ำ

. ใช้ประวัติการโทร (เมนูรายการโทร)
— สายที่โทรออก (Dialed)
— สายเข้า (Received)
— สายที่ไม่ได้รับ (Missed)

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เม่ือเชื่อมต่อ Bluetooth® ระหว่างโทรศัพท์มือถือท่ีลง
ทะเบียนและระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี ข้อมูลของสมุด
โทรศัพท์จะถูกส่งไปยัง ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี โดย
อัตโนมัติ การส่งข้อมูลอาจใช้เวลาสักพักหน่ึงก่อนเสร็จ
สมบูรณ์

หมายเหตุ:

ข้อมูลสมุดโทรศัพท์จะถูกลบเมื่อ:
. เปลี่ยน เป็นโทรศัพท์ มือถือที่ ลงทะเบียนแล้ว

เครื่องอื่น
. โทรศัพท์มือถือถูกตัดการเชื่อมต่อ
. โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนแล้วถูกลบออกจาก

ระบบเครื่องเสียง

1. กดปุ่ม บนแผงหน้าปัด

2. ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลื่อนแถบเลือกไปที่
“สมุดโทรศัพท์” (Phone Book) และกดปุ่มหมุน
MENU/ENTER

3. เลื่อนผ่านรายการ เลือกช่ือรายการติดต่อ (ด้วยแถบ
เลือก) แล้วกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

4. หน้าจอจะแสดงหมายเลขท่ีกำลังจะโทรออก กดปุ่ม
หม ุน MENU/ENTER เพื่อ โทร ออกหมายเลขนี้

ถ้าลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งหมายเลข ให้เลือกไอคอน
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ที่เหมาะสม
. : บ้าน
. : โทรศัพท์มือถือ
. : บริษัท

การค้นหาอย่างเร็วในสมุดโทรศัพท์:

JVH0858X

สามารถเลือกใช้โหมดการค้นหาอย่างเร็วได้ดังต่อไปน้ี:

1. กดปุ่ม A-Z

2. ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER ไปท่ีตัวหนังสือตัวแรก
หรือหมายเลขของชื่อรายการติดต่อ เมื่ออยู่ในแถบ
เลือก กดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือ เลือก ตัว
หนังสือ

3. หน้าจอจะแสดงชื่อรายการ ติดต่อที่ เก่ียวข้อง ถ้า
จำเป็น ใช้ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเลื่อนหาช่ือ
รายการติดต่อที่ต้องการโทรออก

4. หน้าจอจะแสดงหมายเลขท่ีกำลังจะโทรออก กดปุ่ม
หม ุน MENU/ENTER เพื่อ โทร ออกหมายเลขนี้

กดหมายเลขที่ต้องการโทรออกด้วยตนเอง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVH1196X

เพื่อกดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติ ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่ม บนแผงหน้าปัด และหมุนปุ่ม MENU/
ENTER เพ่ือเลื่อนแถบเลือกไปที่ “โทรหาหมายเลข”
(Dial Number)

2. กด ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อ เลือก “โทรหา
หมายเลข” (Dial Number)

3. ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลื่อน และเลื่อนแถบ
เลือกไปยังแต่ละหมายเลขโทรศัพท์ กด ปุ่มหมุน
MENU/ENTER เพื่อเลือกหมายเลือกที่อยู่ ในแถบ
เลือก

เพื่อลบหมายเลขสุดท้าย ท่ี ใส่ เข้าไป เล่ือนไป ท่ี
เครื่องหมาย “/” (สัญลักษณ์ลบ) เมื่ออยู่ ในแถบ
เลือก กดปุ่มหมุน MENU/ENTER หมายเลขสุดท้าย
จะถูกลบ กดปุ่มหมุน MENU/ENTER ซ้ำ ๆ เพื่อลบ
แต่ละหมายเลขที่อยู่ต่อกัน

4. หลังจากใส่หมายเลขสุดท้าย ให้เลื่อนแถบเลือกไปยัง
ไอคอน และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อ
โทรออกหมายเลขนั้น

การโทรซ้ำ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพ่ือต่อเลขหมายซ้ำหรือการโทรหาหมายเลขที่โทรออก
ล่าสุด ให้กดปุ่ม บนแผงหน้าปัดหรือบนพวงมาลัย
ค้างไว้นานกว่า 2 วินาที

ใช้ประวัติการโทร (เมนูรายการโทร) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVH0860X

สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์จากรายการเบอร์ท่ีโทรออก รับ
ส า ย ห รื อ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ส า ย เ พื่ อ โ ท ร อ อ ก ไ ด้

1. กดปุ่ม บนแผงหน้าปัด และเลือก “ข้อมูลการ
ใช้” (Call lists) บนหน้าจอ

2. ปรับปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเล่ือนไปยังรายการ
และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือกรายการ

รายการที่มีใช้:
. สายที่โทรออก (Dialed)

ใช้โหมดสายท่ีโทรออก ซึ่งเป็นรายการท่ีได้จาก
การโทรออก (เบอร์ที่โทรออก)

. สายเข้า (Received)

ใช้โหมดสายท่ีโทรเข้า ซ่ึงเป็นรายการที่ได้จาก
การโทรเข้า
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. สายที่ไม่ได้รับ (Missed)

ใช้โหมดสายท่ีไม่ได้รับ ซ่ึงเป็นรายการท่ีได้จาก
การไม่ได้รับสาย

3. เลื่อนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ท่ีต้องการ และกดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER หรือปุ่ม บนแผงหน้าปัด

สายเรียกเข้าสายที่สอง
GUID-59DF6319-FD19-4DC6-9028-5A12E96D1D6A

JVH0861X

เมื่อมีสายเรียกเข้าสายที่สอง สายเรียกเข้านั้นจะแสดงขึ้น
บนหน้าจอ เลือกไอคอน เพื่อรับสาย และการสนทนา
ปัจจุบันจะถูกพักไว้

เลือกไอคอน ด้วย ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือ
ปฏิเสธสายที่สอง เมื่อกดระหว่างที่สนทนา สายเรียกเข้าจะ
จบลง

เลือกไอคอน ด้วยปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเปลี่ยน
ระหว่างสายแรกและสายที่สอง

สิ้นสุดการโทร
GUID-75F8FFE0-134E-4C42-9687-3611EBA244FF

เพื่อส้ินสุดการโทรปัจจุบัน ให้เลือกไอคอน และกด
ปุ่มหมุน ENTER/MENU หรือกดปุ่ม บนพวงมาลัย

การทำงานของโหมดพร้อมใช้งาน (สำหรับรุ่นที่มี
DAB)

GUID-093B13A9-00CC-4ED3-A84C-6D190A3538D7

ระบบเครื่องเสียงจะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งานเมื่อไม่มีการใช้
งานระบบเครื่องเสียง แต่มีนาฬิกาแสดงอยู่บนหน้าจอ

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์โทรศัพท์เข้ากับระบบเคร่ืองเสียงใน
รถยนต์ผ่าน Bluetooth® โดยท่ีระบบเคร่ืองเสียงอยู่ใน
โหมดพร้อมใช้ งาน ระบบ เครื่อง เสียงจะ เปิดขึ้น โดย
อัตโนมัติดังตัวอย่างต่อไปนี้

. โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อได้รับสายเรียกเช้า

. ทำ ก า ร โท ร ออก ด้ ว ย โท รศั พ ท์ ที่ เ ช่ื อ ม ต่ อ

การทำงานของระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® จะ
สามารถใช้งานได้เม่ือเปิดใช้งานระบบเคร่ืองเสียง ระบบ
เครื่องเสียงจะกลับสู่โหมดพร้อมใช้งานหลังจากวางสาย

การตั้งค่าทั่วไป
GUID-433E6CA5-2B0C-434D-BE91-C83E663B4E6F

JVH0862X

ใช้งานปุ่มหมุน MENU/ENTER เลื่อนไปที่ “Settings” จาก

เมนูโทรศัพท์ และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

สามารถใช้งานการต้ังค่าระดับเสียง และการดาวน์โหลด
สมุดโทรศัพท์ด้วยตัวเองได้ในเมนูนี้

การทำงานของเมนู:

เปลี่ยนไปที่หมุน MENU/ENTER เพื่อเปลี่ยนไอเทมที่เน้น
และเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าความดังเสียง

กดไปท่ีปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเลือกไอเทมท่ีเน้น
และเพื่อเปลี่ยนการรับการตั้งค่า

ไอเทมเมนู:
. Volume

— เสียงเรียกเข้า
ตั้งระดับเสียงเรียกเข้า

— การโทรออก
ตั้ง ค่าความดังเสียงของบทสนทนาระหว่างคุย
โทรศัพท์

. เสียงเรียกเข้า
— รถ

สวิตช์ เสียง เ รียก เข้า ให้ ดัง จาก รถยนต์ หรือ
โทรศัพท์

— โทรศัพท์
สวิตช์ระดับความดังเสียงเรียกเข้าเปิดหรือปิด

. ดาวน์โหลด PB

ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ของอุปกรณ์มือถือไปยังชุด
เครื่องเสียงด้วยตัวเอง
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GUID-2FF81B79-FF09-4E7B-ABE3-1FA515BEB80D

คำเตือน:

. ควรใช้โทรศัพท์หลังจากหยุดรถยนต์ในสถานที่
ปลอดภัย หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงตลอดเวลา เพ่ือ
ให้ผู้ ขับข่ีมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ถ้าหากไม่สามารถใช้สมาธิเต็มที่ในการบังคับ
ควบคุมรถในขณะที่สนทนาทางโทรศัพท์ได้ ควร
จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย

ข้อควรระวัง:

เพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่รถยนต์ ควรใช้
โทรศัพท์หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น

รถยนต์ของท่านได้รับการติดต้ังระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth® ซึ่งสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือที่สามารถ
ใช้งาน Bluetooth® ได้ กับโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์แบบ
ไร้สายได้ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® จะทำให้
สามารถโทรออกหรือรับสายโทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้ด้วย
โทรศัพท์มือถือที่อยู่ในรถยนต์

เมื่อ เช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับโมดูลโทรศัพท์ใน
รถยนต์แล้ว ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเช่ือมต่อโทรศัพท์
มือถืออีก โทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์
โดยอัตโนมัติ เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง
“ON” เม่ือเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือท่ีเชื่อมต่อไว้แล้วใน
รถยนต์

หมายเหตุ:

บางอุปกรณ์จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ยอมรับการเชื่อมต่อไป
ยังอุปกรณ์ Bluetooth® อื่น ๆ ถ้าโทรศัพท์ไม่เช่ือม
ต่อไปยังระบบโดยอัตโนมัติ ศึกษาคู่มือการใช้ของ

โทรศัพท์สำหรับรายละเอียดเก่ียวกับการใช้ งาน
โทรศัพท์

สามารถเช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือระบบ Bluetooth® ที่
แตกต่างกันได้มากถึง 5 เคร่ือง เข้ากับโมดูลโทรศัพท์ใน
รถยนต์ อย่างไร ก็ ตาม ในแต่ละครั้ง ท่านสามารถ ใช้
โทรศัพท์ได้เพียงเครื่องเดียว

ก่อนการใช้งานระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® โปรด
ดูที่หมายเหตุดังต่อไปนี้

. ตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างโทรศัพท์มือถือ
ท่ีใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์
ก่อนการใช้งานระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี

. โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งาน Bluetooth® ได้บาง
รุ่นอาจไม่ถูกจดจำหรือไม่สามารถทำงานได้อย่าง
เหมาะสม สำหรับข้อมูลเก่ียวกับอุปกรณ์ Bluetooth®

ท่ีสามารถใช้ได้กับระบบน้ี กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสัน

. อาจไม่สามารถใช้โทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้ภายในสภาวะ
ดังนี้:
— รถยนต์ อย ู่ ใน พ้ืนที่ นอก เขตบริการ โทรศัพท์
— รถยนต์อยู่ ใน พ้ืนท่ีที่ ยาก ต่อการ รับ สัญญาณ

โทรศัพท์มือถือ เช่น อยู่ภายในอุโมงค์ โรงจอดรถ
ใต้ดิน ข้าง หลัง ตึก ส ูง หรือ อย ู่ ใน เขตภ ูเขา

. เมื่อคล่ืนวิทยุไม่ดีหรือมีเสียงรอบข้างดังเกินไป อาจ
ทำให้ ไม่ ได้ยิน เสียงคู่ สนทนาชัดเจน ในขณะใช้
โทรศัพท์

. ห้ามวางโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ที่มีโลหะล้อมรอบหรือ
ห่าง จาก โมดูล โทรศัพท์ ใน รถยนต์ เพ่ือ ป้องกัน
ความเสื่อมของคุณภาพโทนเสียงและการรบกวน
สัญญาณการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

. ในขณะท่ีโทรศัพท์มือถือถูกเช่ือมต่อผ่านทางการ
เช่ือมต่อไร้สาย Bluetooth® พลังงานแบตเตอร่ีของ
โทรศัพท์ มือ ถือ อาจหมด เร็ว ข้ึน กว่า ปกติ ระบบ
โทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ไม่สามารถชาร์จ
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้

. ถ้าระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรีมีการทำงานผิดปกติ โปรด
ดู วิ ธี การแก้ไขปัญหา ท่ี www.nissanusa.com/
bluetooth

. โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์บางอย่างอาจทำให้เกิด
เสียงรบกวนออกมาจากลำโพงระบบเครื่องเสียงได้
การเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบริเวณที่ต่างกันอาจช่วยลด
หรือกำจัดเสียงรบกวนได้

. โปรดดูคู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับ
การชาร์จแบตเตอรี่ เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ฯลฯ

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

(สำหรับเครื่องเสียงแบบ B)

Condition: 'Except for China'/



(233,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ
GUID-1CBA5F83-0C98-429E-9654-010E9EC00160

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ FCC
GUID-F6BFECAE-AF9C-41FB-AAE9-3F320CE2E319

. ข้อควรระวัง: เพื่อรักษาข้อกำหนดของแนวการปฏิบัติ
โดยตรง RF ของ FCC ให้ใช้เสาส่งสัญญาณท่ีให้มา
เท่าน้ัน เสาส่ง สัญญาณท่ีไม่ได้รับอนุญาต มีการ
ดัดแปลง หรือเพิ่มเติม อาจทำความเสียหายให้กับตัว
ส่งสัญญาณและอาจเป็นการละเมิดข้อบังคับของ FCC

. การทำงานจะ เปลี่ยนแปลง ไปตามสอง เง่ือนไข
ต่อไปนี้:
1) อุปกรณ์ชนิดนี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน
2) อุปกรณ์ชนิดน้ีจะต้องรับสัญญาณรบกวนทุกชนิด

รวมถึงสัญญาณรบกวนท่ีอาจทำให้อุปกรณ์ไม่
ทำงานตรงตามความต้องการ

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ IC
GUID-F2AD25CA-DAC0-4F0F-87DA-0B4C0A21ECE4

. การทำงานจะ เปลี่ยนแปลง ไปตามสอง เง่ือนไข
ต่อไปนี้:
1) อุปกรณ์ชนิดนี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน
2) อุปกรณ์ชนิดน้ีจะต้องรับสัญญาณรบกวนทุกชนิด

รวมถึงสัญญาณรบกวนท่ีอาจทำให้อุปกรณ์ไม่
ทำงานตรงตามความต้องการ

. เคร่ืองมือ ดิจิตอล Class B นี้ ผ่าน ข้อกำหนดของ
Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations แล้วทุกข้อ

เครื่องหมายทางการค้า Bluetooth®
GUID-9C01AC48-D6C7-4C2A-A3F6-D7A1B29AC727

Bluetooth® เป็น เครื่องหมาย การ
ค้า ของ บริษัท Bluetooth SIG,
Inc. และ ได้ อนุญาต ให้ บริษัท
Visteon จำกัด เป็น ผู้ ใช้ สิทธิ บัตร

การใช้งานระบบ
GUID-81FDC308-C6F5-48F9-A648-DF3513C71F39

ระบบจดจำเสียงทำให้สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® ได้แบบแฮนด์ฟรี

ถ้ารถยนต์อยู่ในสภาวะนี้ คำสั่งบางอย่างอาจไม่สามารถใช้
งานได้ เพื่อให้ผู้ขับข่ีมีสมาธิอย่างเต็มท่ีในการควบคุมรถ

ปุ่มควบคุมและไมโครโฟน
GUID-78B41662-4ED3-421C-A2E2-5585ED09A93D

ปุ่มควบคุม

JVH1557X

1. ปุ่มควบคุมระดับเสียง:

2. ปุ่มเลือก:

ในขณะใช้งานระบบจดจำเสียง ให้กดปุ่ม /
เพื่อควบคุมระบบโทรศัพท์ด้วยตนเอง

3. ปุ่ม Phone send :

กดปุ่ม เพ่ือเริ่มต้นการใช้งาน VR หรือรับสาย

เรียกเข้า

ท่านยังสามารถใช้ปุ่ม เพ่ือแทรกเสียงตอบกลับ
จากระบบและพูดคำส่ังในคร้ังเดียว โปรดดูท่ี “คำสั่ง
เสียง” (หน้า 4-77) และ “ในระหว่างสนทนา” (หน้า
4-78)

4. ปุ่ม Phone end :

ในขณะที่ระบบจดจำเสียงทำงาน กดปุ่ม ค้างไว้
เป็นเวลานาน 5 วินาทีเพื่อออกจากระบบจดจำเสียง
ได้ทุกเมื่อ

ไมโครโฟน:

ไมโครโฟน ติดตั้ง อยู่ บริเวณ ท่ี ใกล้กับ ไฟอ่านแผนที่

แบบควบคุมด้วยตนเอง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ในขณะท่ีกำลังใช้งานระบบจดจำเสียง สามารถทำการ
เลือกตัวเลือกของเมนูได้โดยการใช้ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย
แทนการพูดคำส่ังเสียง เพ่ือเปิดใช้งานโหมดการควบคุม
ด้วยตนเอง ให้กดปุ่ม บนพวงมาลัยเพื่อเข้าถึงเมนู
โทรศัพท์แล้วจึงกดปุ่มเลือก

โหมดการควบคุมด้วยตนเองไม่อนุญาตให้ต่อหมายเลข
โทรศัพท์ด้วย ตัวเลข ผู้ ใช้อาจเลือกรายการจากสมุด
โทรศัพท์หรือรายการโทรล่าสุด เพื่อเปิดใช้งานระบบจดจำ
เสียงอีกครั้ง ให้ออกจากโหมดการควบคุมด้วยตนเองโดย
การกดปุ่ม ค้างไว้ ในเวลานั้น การกดปุ่ม จะเริ่ม
ต้นระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-75
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4-76 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การเลือกภาษา
GUID-55409756-DE99-4448-814F-B9F02ED0DCBA

คุณสามารถส่ือสารด้วยการใช้ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth® ได้ทั้งภาษาหลายภาษาซึ่งปรากฏอยู่ สำหรับ
การทำงานเพ่ือเปล่ียนภาษา ดูท่ี “การทำงานหลักของ
ระบบเครื่องเสียง” (หน้า 4-46)

การเปลี่ยนระดับเสียงตอบกลับ
GUID-2A7A4417-6352-448C-8ED4-2D571A4FD1C8

ถ้าต้องการปรับระดับเสียงตอบกลับ ให้กดปุ่มควบคุมระดับ
เสียงบนพวงมาลัยในขณะท่ีมีเสียงตอบกลับ หรือใช้ปุ่ม
หมุน Power/VOL บนชุดเครื่องเสียงได้

การเริ่มต้นการทำงาน
GUID-8EE4D1D7-A9E4-45FA-A273-E3916CD6C61C

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ระบบ
จดจำเสียงจะเร่ิมต้นการทำงาน ซ่ึงใช้เวลาสองถึงสาม
วินาที ถ้ากดปุ่ม ก่อนที่การเริ่มต้นการทำงานจะเสร็จ
ส้ิน ระบบจะแจ้งว่า “Hands-free phone system not
ready” (ระบบ โทรศัพท์ แฮนด์ ฟรี ไม่ พร้อม ใช้ งาน)

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

หมายเหตุ:

ข้ันตอนการ เช่ือมต่อจำเป็นต้องปฏิบัติ ในขณะที่
รถยนต์จอดอยู่ กับ ท่ี ถ้ารถยนต์ เคลื่อนท่ีระหว่าง
ขั้นตอน ขั้นตอนจะถูกยกเลิก

สามารถลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือระบบ Bluetooth® ท่ี
แตกต่างกันได้มากถึง 5 เคร่ือง เข้ากับโมดูลโทรศัพท์ใน
รถยนต์ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละครั้งจะสามารถใช้โทรศัพท์
ได้เพียงเครื่องเดียว

เพ่ือเชื่อมต่อโทรศัพท์ เข้า กับระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth®;

1. กดปุ่ม ENTER/SETTING

2. ใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER เพ่ือ เลือก “บลูทูธ”
(Bluetooth) และกดปุ่ม ENTER/SETTING

3. เลือก “เพ่ิมโทรศัพท์หรืออุปกรณ์” (Add Phone or
Device) แล้วกดปุ่ม ENTER/SETTING

4. เม่ือข้อความท่ีมีรหัส PIN แสดงข้ึนบนหน้าจอ ให้ใช้
โทรศัพท์ระบบ Bluetooth® ใส่รหัส PIN

ขั้นตอนการเชื่อมต่อแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์แต่ละรุ่น
โปรด ด ู ท่ี ค ู่มือ การ ใช้ งาน โทรศัพท์ มือ ถือ สำหรับ
รายละเอียด

การให้คำสั่งเสียง
GUID-6FF5F905-2477-4A3E-8D69-6D6688FC945D

ในการใช้งานระบบจดจำเสียง ให้กดปุ่ม ท่ีติดต้ังอยู่
บนพวงมาลัยและปล่อย พูดคำสั่งหลังจากเสียงเตือนดังขึ้น

คำสั่งที่ได้จะถูกรับเข้าด้วยไมโครโฟน และจะมีเสียงตอบ
กลับเมื่อได้รับคำสั่ง

. ถ้าต้องการฟังคำส่ังท่ีมีใช้สำหรับเมนูปัจจุบันอีกครั้ง
ให้พูดว่า “Help” (การช่วยเหลือ) และระบบจะพูดซ้ำ

. ถ้าคำสั่งไม่ถูกจดจำ ระบบจะแจ้งว่า “Command not
recognized. Please try again.” (คำสั่งไม่ถูกจดจำ
กรุณาลองอีกคร้ัง) ให้แน่ใจว่าคำสั่งที่พูดเหมือนกัน
กับคำสั่งโดยระบบ และพูดคำสั่งซ้ำด้วยเสียงที่ชัดเจน

. ถ้าต้องการจะกลับไปยังคำสั่งก่อนหน้า สามารถพูดว่า
“Go back” (ย้อนกลับ) หรือ “Correction” (แก้ไข)
ได้ทุกเมื่อที่ระบบรอรับคำสั่ง

. สามารถยกเลิกคำสั่งขณะที่ระบบกำลังรอรับคำสั่งโดย
พูดว่า “Cancel” (ยกเลิก) หรือ “Quit” (จบการ
ทำงาน) ระบบจะแจ้งว่า “Cancel” (ยกเลิก) และจบ
การใช้งาน VR ยังสามารถกดปุ่ม บนพวงมาลัย
ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีได้ทุกเมื่อเพื่อจบการใช้งาน

VR เมื่อใดก็ตามที่ยกเลิกการใช้งาน VR เสียงบี๊ปสอง
คร้ังจะดังขึ้นเพื่อแจ้งว่าท่านได้ออกจากการใช้งาน
ระบบแล้ว

. ถ้าต้องการปรับระดับเสียงตอบกลับ ให้กดปุ่มควบคุม
ระดับเสียงบนพวงมาลัยในขณะที่มีเสียงตอบกลับ ยัง
สามารถใช้ปุ่มหมุน Power/VOL บนชุดเครื่องเสียงได้

การพูดแทรกเมนูเสียง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว จะสามารถพูดแทรกเสียงตอบกลับ
เพื่อพูดคำส่ังต่อไปได้โดยการกดปุ่ม บนพวงมาลัย
หลังจากการพูดแทรกระบบ ให้รอเสียงบ๊ีปก่อนที่จะพูด
คำสั่งของท่าน

การโทรออกด้วยการสั่งงานขั้นตอนเดียว :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อาจพูดคำสั่งระดับที่
สองพร้อมกับคำส่ังเมนูหลักบนเมนูหลักได้ ตัวอย่างเช่น
กดปุ่ม และหลังจากเสียงเตือน ให้พูด “Call Redial”
(โทร โทรซ้ำ)

ข้อแนะนำในการใช้งาน :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เพื่อให้ใช้ระบบจดจำเสียงได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด ให้
สังเกตดังต่อไปนี้:

. รักษาความเงียบภายในห้องโดยสารให้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ ปิดกระจกหน้าต่างเพื่อกำจัดเสียงรบกวน
รอบด้าน (เสียงจากการจราจร เสียงการสั่นสะเทือน
ฯลฯ) ซึ่งอาจทำให้ระบบไม่ได้ รับคำส่ังเสียงอย่าง
ถูกต้อง

. รอจนกระท่ังเสียงเตือนดังขึ้นก่อนพูดคำส่ัง มิฉะนั้น
จะไม่ได้รับคำสั่งอย่างถูกต้อง

. เริ่มพูดคำสั่งภายในเวลา 5 วินาทีหลังจากเสียงเตือน

. พูดด้วยน้ำเสียงธรรมชาติโดยไม่มีการหยุดพักระหว่าง
คำ
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คำสั่งเสียง
GUID-7CCBCEC6-67F0-42B2-B2C0-8F3F10B6AB67

สามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อใช้งานระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth® ได้ กด ปุ่ม และ พ ูด ว่า “Phone”
(โทรศัพท์) เพื่อแสดงเมนูคำสั่งโทรศัพท์ขึ้นมา ตัวเลือกที่
มีใช้งานได้แก่:

. Call (โทร)

. Phonebook (สมุดโทรศัพท์)

. Recent Calls (โทรออกล่าสุด)

. Messaging (พิมพ์ข้อความ) (ถ้ามีติดตั้ง)

. Show Applications (แสดงแอพพลิเคชัน) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

. Select Phone (เลือกโทรศัพท์)

Call (โทร) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง “Call” (โทร) โปรดดูที่
“การโทรออก” (หน้า 4-78)

Phonebook (สมุดโทรศัพท์) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

คำสั่ง ต่อไปน้ีมีอยู่ ใน “Phonebook” (สมุดโทรศัพท์)

. (a name) (ชื่อ)

พูดรายชื่อในสมุดโทรศัพท์เพื่อแสดงรายการตัวเลือก
สำหรับรายการสมุดโทรศัพท์นั้น ระบบจะพูดรายชื่อที่
จับใจความได้จากคำส่ังเสียงท่ีส่งมา ถ้ารายช่ือไม่
ถูกต้อง ให้พูดว่า “Correction” (แก้ไข) เพ่ือพูดราย
ชื่ออื่น ๆ

เมื่อระบุรายการสมุดโทรศัพท์ท่ีถูกต้องแล้ว พูดว่า
“Dial” (โทรออก) เพื่อต่อหมายเลขโทรศัพท์หรือ
“Send Text” (ส่งข้อความ) เพ่ือส่งข้อความตัวอักษร
ไปยังหมายเลขนั้น พูด “Record Name” (บันทึกราย
ชื่อ) เพ่ือบันทึกชื่อ รายกายในสมุดโทรศัพท์ พูด
“Delete Recording” (ลบบันทึก) เพื่อลบชื่อรายการ

ที่บันทึกในสมุดโทรศัพท์
. List Names (รายชื่อ)

พูดคำสั่งนี้เพื่อให้ระบบแสดงรายชื่อในสมุดโทรศัพท์
ตามลำดับตัวอักษร พูด “Dial” (โทรออก) เพื่อต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ของรายช่ือนี้หรือ “Send Text”
(ส่ง ข้อความ) เพื่อ ส่ง ข้อความ ตัว อักษร ไป ยัง
หมายเลขนั้น พูด “Next Entry” (รายการถัดไป) หรือ
“Previous Entry” (รายการก่อนหน้า) เพ่ือเล่ือนผ่าน
รายการตามตัวอักษร พูด “Record Name” (บันทึก
ราย ช่ือ) เพื่อ บันทึก รายชื่อ สำหรับ รายการสมุด
โทรศัพท์ปัจจุบัน พูด “Delete Recording” (ลบ
บันทึก) เพ่ือลบรายชื่อสำหรับรายการสมุดโทรศัพท์
ปัจจุบัน

. Transfer Entry (การถ่ายโอนรายการ)

สามารถใช้คำสั่งนี้ในการถ่ายโอนรายช่ือผู้ติดต่อได้
ครั้งละหลายรายการ เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนราย
ชื่อผู้ติดต่อด้วยตนเอง ให้ปิดการตั้งค่า “ดาวน์โหลด
รายชื่อ” (Phonebook Download) ในเมนูการตั้งค่า
ความสามารถในการถ่ายโอนรายชื่อผู้ติดต่อผ่าน
โปรไฟล์ OPP Bluetooth® จะข้ึนอยู่ กับโทรศัพท์
มือถือของท่าน โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งานโทรศัพท์
มือ ถือของท่านสำหรับรายละเอียดและคำแนะนำ

. Delete Entry (ลบรายการ)

พูดคำส่ังนี้เพื่อลบรายการในสมุดโทรศัพท์ เลือกราย
การที่จะลบโดยการพูดชื่อที่ต้องการหรือพูด “รายชื่อ”
(List Names)

Recent Calls (โทรออกล่าสุด) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

คำส่ังต่อไปน้ีมีอยู่ใน “Recent Calls” (โทรออกล่าสุด):

. Incoming Calls (สายเรียกเข้า)

พูดคำสั่งนี้เพื่อแสดงรายการสายเรียกเข้ามายังรถยนต์
ล่าสุด ห้าสาย ถ้าสาย น้ันมาจากรายการ ในสมุด
โทรศัพท์ ช่ือ จะ แสดงขึ้น นอกจากนี้ หมายเลข
โ ท ร ศั พท์ ข อ ง ส า ย เ รี ย ก เ ข้ า จ ะ แ ส ด ง ขึ้ น

พูด “Dial” (โทรออก) เพื่อต่อหมายเลขโทรศัพท์หรือ
“Send Text” (ส่งข้อความ) เพ่ือส่งข้อความตัวอักษร
ไปยังหมายเลขนั้น พูด “Next Entry” (รายการถัดไป)
หรือ “Previous Entry” (รายการก่อนหน้า) เพื่อเลื่อน
ผ่านรายการสายเรียกเข้า

. Missed Calls (สายที่ไม่ได้รับ)

พูดคำส่ัง น้ีเพื่อแสดงรายการสายท่ีไม่ได้รับมายัง
รถยนต์ล่าสุดห้าสาย ถ้าสายนั้นมาจากรายการในสมุด
โทรศัพท์ ช่ือ จะ แสดงขึ้น นอกจากนี้ หมายเลข
โท รศั พท์ ข อ ง ส าย ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ จ ะ แสดง ขึ้ น

พูด “Dial” (โทรออก) เพื่อต่อหมายเลขโทรศัพท์หรือ
“Send Text” (ส่งข้อความ) เพ่ือส่งข้อความตัวอักษร
ไปยังหมายเลขนั้น พูด “Next Entry” (รายการถัดไป)
หรือ “Previous Entry” (รายการก่อนหน้า) เพื่อเลื่อน
ผ่านรายการสายที่ไม่ได้รับ

. Outgoing Calls (สายที่โทรออก)

พูดคำ ส่ังนี้ เพ่ือแสดงรายการสายที่ โทรออกจาก
รถยนต์ล่าสุดห้าสาย ถ้าสายน้ันไปยังรายการในสมุด
โทรศัพท์ ช่ือ จะ แสดงขึ้น นอกจากนี้ หมายเลข
โท ร ศัพท์ ข อ ง ส าย ท่ี โท ร ออก จ ะ แสดง ขึ้ น

พูด “Dial” (โทรออก) เพื่อต่อหมายเลขโทรศัพท์หรือ
“Send Text” (ส่งข้อความ) เพ่ือส่งข้อความตัวอักษร
ไปยังหมายเลขนั้น พูด “Next Entry” (รายการถัดไป)

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-77
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4-78 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

หรือ “Previous Entry” (รายการก่อนหน้า) เพื่อเลื่อน
ผ่านรายการสายที่โทรออก

. Redial (โทรซ้ำ)

พูดคำส่ังนี้ เพ่ือโทรออกไปยังหมายเลขท่ีโทรออก
ล่าสุด

. Call Back (โทรศัพท์กลับ)

พูดคำสั่งน้ีเพื่อโทรกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของ
สายเรียกเข้าล่าสุด

Messaging (พิมพ์ข้อความ) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

พูดคำส่ังนี้ เพ่ือเข้าสู่ฟังก์ชันการพิมพ์ข้อความตัวอักษร
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเหล่านี้ โปรดดูที่ “การ
พิมพ์ข้อความตัวอักษร” (หน้า 4-79)

Show Applications (แสดงแอพพลิเคชัน) (ถ้ามี
ติดตั้ง) :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

พูดคำสั่งนี้เพื่อแสดงรายการของแอพพลิเคชันสมาร์ทโฟน
ที่มีใช้

หมายเหตุ:

สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานร่วมกันได้และการลง
ทะเบียนจำเป็นต่อการเข้าถึงแอพพลิเคชัน โปรดดูที่
“ ก า ร ใ ช้ ง า น ร่ ว ม กั บ แ อ พ ส ม า ร์ ท โ ฟ น
NissanConnect” (หน้า 4-64) สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม
Select Phone or Device (เลือกโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์) :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

พูดคำสั่งนี้เพื่อเลือกโทรศัพท์ที่จะใช้จากรายการโทรศัพท์
ที่เชื่อมต่อกับรถยนต์

การโทรออก
GUID-A7F864BF-CC9E-455F-973D-2E9C831A6D67

เพื่อการโทรออกด้วยโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® ของรถยนต์:

1. กดปุ่ม

2. ระบบจะถามหาคำสั่ง พูดว่า “Call”

3. เลือกคำส่ังเสียง ท่ีมี ให้ ใช้งานเพ่ือดำเนินการต่อ:
. (ชื่อ)

พูดชื่อของรายการในสมุดโทรศัพท์เพื่อโทรหาราย
การ น้ัน ระบบจะตอบกลับด้วยช่ือท่ี รับรู้ ได้จาก
คำ ส่ัง เสียง และจะถามเพ่ือ ยืนยันว่า เป็นชื่อ ท่ี
ถูกต้องหรือไม่ พูดว่า “Yes” เพื่อเริ่มการโทร หรือ
“ N o ” เ พ่ื อ ฟั ง ช่ื อ อื่ น จ า ก สม ุ ด โท ร ศัพ ท์

. หมายเลข

พูดคำ ส่ัง น้ี เพื่อโทรออกโดยการใส่หมายเลข

สำหรับ เลขหมาย ท่ีมี 7 และ 10 หลัก ให้พูด
หมายเลข เม่ือจบแล้ว ให้พูด “Dial” เพื่อเร่ิมการ
โทร พูดว่า “Correction” ระหว่างขั้นตอนเพื่อแก้
หมายเลขที่ผิด

สำหรับหมายเลขท่ีมีหลักมากกว่าปกติ หรือ มีตัว
อักษรพิเศษ ให้พูดว่า “Special Number” แล้วพูด
หมายเลข สามารถใส่หมายเลขได้สูงสุด 24 หลัก
ตัว อักษร พิเศษ ท่ีมี ให้ ใช้ งาน คือ “star” (*),
“pound” (#), “plus” (+) และ “pause” เม่ือจบ
แล้ว ให้ พ ูด “Dial” เ พ่ือ เริ่ม การ โทร พ ูด ว่า
“Correction” ระหว่างขั้นตอนเพ่ือแก้หมายเลข
หรือตัวอักษรที่ผิด

. การต่อเลขหมายซ้ำ

พูดคำส่ังนี้ เพื่อโทรไปยังสายท่ีโทรออกล่าสุด

ระบบจะแสดง “Redialing (ช่ือ/หมายเลข)” ถ้า
มีชื่ออยู่ในรายการสมุดโทรศัพท์จะแสดงขึ้น หาก
ไ ม่ มี ห ม า ย เ ล ข ท่ี โท ร อ อก จ ะ แสด ง ขึ้ น

. Call Back (โทรกลับ)

พูดคำสั่งนี้เพื่อโทรไปยังสายที่โทรเข้าล่าสุด ระบบ
จะแสดง “Calling back (ชื่อ/หมายเลข)” ถ้ามีชื่อ
อยู่ในรายการสมุดโทรศัพท์จะแสดงขึ้น หากไม่มี
หมายเลขที่โทรกลับจะแสดงขึ้น

การรับสาย
GUID-9007396D-F0C5-4030-AEBE-C6C6BAB6F713

เม่ือรับสายด้วยโทรศัพท์ท่ีเชื่อมต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® ของรถยนต์ ข้อมูลการโทรจะแสดง
ขึ้นท้ังบนหน้าจอแสดงข้อมูลของรถยนต์ และหน้าจอแผง
ควบคุม

กดปุ่ม เพื่อรับสาย กดปุ่ม เพื่อปฏิเสธสาย

ในระหว่างสนทนา
GUID-C5659119-BFD3-4698-87C9-0E15C45D2877

ในขณะที่กำลังใช้สนทนา กดปุ่ม เพื่อเข้าถึงตัวเลือก
เพิ่มเติม พูดหนึ่งในคำสั่งต่อไปนี้:

. Send (ส่ง)

พูดคำสั่งนี้ตามด้วยตัวเลขเพื่อกรอกตัวเลขในระหว่าง
สายสนทนา

. Mute On (เปิดการเงียบเสียง) หรือ Mute Off (ปิด
การเงียบเสียง)

พ ูด คำ ส่ัง เพ่ือ ปิด เสียง หรือ เปิด เสียง ของ ระบบ
. Transfer Call (โอนสาย)

พูดคำส่ังนี้เพื่อถ่ายโอนสายไปยังโทรศัพท์ เพื่อถ่าย
โอนสายจากโทรศัพท์กลับไปยัง ระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® ให้กดปุ่ม และยืนยันเมื่อ
แสดงขึ้น

Condition: 'Except for China'/
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ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® จะให้ฟังก์ชันพักสาย
ทำงานถ้าโทรศัพท์รองรับ ถ้ามีสายเรียกเข้าในขณะที่กำลัง
สนทนาอยู่ ข้อความจะแสดงข้ึนบนหน้าจอ กดปุ่ม
เพื่อพักสายที่กำลังสนทนาอยู่และสลับไปยังสายที่สอง กด
ปุ่ม เพื่อปฏิเสธสายที่สอง

ขณะท่ีกำลังใช้สนทนากับสายที่สองอยู่ การกดปุ่ม
จะทำให้คำส่ังที่สามารถใช้งานได้ในระหว่างการสนทนา
ใด ๆ สามารถใช้งานได้พร้อมกับสองคำ ส่ัง เพ่ิม เติม:

. Switch Call (สลับสายสนทนา)

พูดคำสั่งนี้เพื่อพักการสนทนาสายที่สองและสลับกลับ
ไปยังการสนทนาเดิม

. End Other Call (วางสาย)

พูดคำสั่งนี้เพื่อใช้งานการสนทนาสายที่สองและตัด
สายสนทนาเดิม

กดปุ่ม เพื่อรับสาย กดปุ่ม เพื่อปฏิเสธสาย

สิ้นสุดการโทร
GUID-1CF536A5-E18C-4E40-A510-DB4BAB1A7225

เพื่อหยุดการสนทนาปัจจุบัน กดปุ่ม

การพิมพ์ข้อความตัวอักษร
GUID-A384D87D-A652-4B2F-9BAF-0FE66591315D

คำเตือน:

. กฎหมายในบางท้องถิ่นอาจไม่อนุญาตให้ใช้
แอพพลิเคชันและคุณลักษณะบางอย่าง เช่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์และการใช้ข้อความตัว
อักษร

. กฎหมายในบางท้องถิ่นอาจไม่อนุญาตให้ใช้ “
การแปลงข้อความเป็นเสียงพูด” โปรดตรวจสอบ
กฎระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายก่อนการใช้
งานคุณลักษณะนี้

. ใช้ ค ุณลักษณะการ พิมพ์ ข้อความ ตัว อักษร
หลังจากหยุดรถในที่ปลอดภัยแล้ว ถ้าท่านจำเป็น
ต้อง ใช้ ค ุณลักษณะนี้ ใน ขณะที่ ขับข่ี ให้ ใช้
ความระมัดระวังอย่างมากตลอดเวลา เพ่ือให้มี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ถ้าท่านพบว่าไม่สามารถใช้สมาธิเต็มที่ในการ
บังคับควบคุมรถในขณะที่ใช้การพิมพ์ข้อความ
ตัวอักษร ให้ขับรถไปจอดในสถานที่ปลอดภัย

หมายเหตุ:

คุณลักษณะนี้จะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติถ้า
อุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อไม่ รองรับโปรไฟล์การ เข้า ถึง
ข้อความ (MAP) โปรดดูที่คู่มือการใช้งานโทรศัพท์
มือถือของท่านสำหรับรายละเอียดและคำแนะนำ

ระบบจะอนุญาตให้ทำการส่งและรับข้อความตัวอักษรผ่าน
หน้าจอในรถยนต์

การส่งข้อความตัวอักษร :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

1. กดปุ่ม

2. พูด “Messaging” (พิมพ์ข้อความ)

3. พูด “Send Text” (ส่งข้อความ)

4. ระบบจะแสดงรายการคำส่ังท่ีมีใช้เพ่ือกำหนดผู้รับ
ข้อความ ตัว อักษร เลือกจากรายการ ดัง ต่อไป น้ี:
. (A name) (ชื่อ)
. Number (หมายเลข)
. Incoming Calls (สายเรียกเข้า)
. Outgoing Calls (สายที่โทรออก)
. Missed Calls (สายที่ไม่ได้รับ)

ถ้า เลือก “Incoming Cal ls” (สาย เรียก เข้า) ,
“Outgoing Calls” (สายท่ีโทรออก) หรือ “Missed
Calls” (สายที่ไม่ได้รับ) คำสั่งเพิ่มเติมต่อไปนี้จะแสดง

ขึ้น:
. Send Text (ส่งข้อความ)
. Next Entry (รายการถัดไป)
. Previous Entry (รายการก่อนหน้า)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ โปรดดู
ที่ “คำสั่งเสียง” (หน้า 4-77)

5. เม่ือเลือกผู้รับ ระบบจะเตรียมพร้อมสำหรับข้อความที่
จะส่ง มีข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าห้าข้อความ เช่น
เดียวกับข้อความท่ีกำหนดเองสามข้อความ ในการ
เลือกข้อความท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้าหน่ึงข้อความ ให้
พูดหนึ่งในรายการดังต่อไปนี้:
. “Driving, can’t text” (กำลังขับรถ ไม่สามารถ
ตอบข้อความได้)

. “Call me” (โทรหาฉัน)

. “On my way” (กำลังเดินทาง)

. “Running late” (ฉันจะไปสาย)

. “Okay” (ตกลง)

ในการส่งข้อความท่ีกำหนดเองหน่ึงข้อความ ให้พูด
“Custom Messages” (ข้อความท่ีกำหนดเอง) ถ้ามี
ข้อความที่กำหนดเองที่บันทึกไว้มากกว่าหนึ่งข้อความ
ระบบจะเตรียมพร้อมสำหรับหมายเลขของข้อความท่ี
กำหนดเองท่ีต้องการ สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การต้ังค่าและการจัดการข้อความตัวอักษรท่ีกำหนด
เอง โปรดดูท่ี “การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 4-80)

การอ่านข้อความตัวอักษรที่ได้รับ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

1. กดปุ่ม

2. พูด “Messaging” (พิมพ์ข้อความ)

3. พูด “Read Text” (อ่านข้อความ)

ข้อความตัวอักษร ผู้ส่ง และเวลาที่ส่งจะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ ใช้ปุ่มเลือกบนพวงมาลัยเพื่อเลื่อนผ่านข้อความตัว

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-79
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4-80 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

อักษรทั้งหมดถ้ามีมากกว่าหนึ่งข้อความ กดปุ่ม เพื่อ
ออกจากหน้าจอข้อความตัวอักษร กดปุ่ม เพื่อเข้าถึง
ตัวเลือกดังต่อไปน้ีสำหรับการตอบกลับข้อความตัวอักษร:

. Call Back (โทรศัพท์กลับ)

พูดคำสั่งนี้เพื่อทำการโทรไปยังผู้ส่งข้อความตัวอักษร
โดยการใช้ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

. Send Text (ส่งข้อความ)

พูดคำส่ังนี้เพื่อส่งข้อความตัวอักษรตอบไปยังผู้ ส่ง
ข้อความ

. Read Text (อ่านข้อความ)

พ ูด คำ ส่ัง น้ี เพื่อ อ่าน ข้อความ ตัว อักษร อีก ค ร้ัง
. Previous Text (ข้อความก่อนหน้า)

พูดคำสั่งนี้เพื่อเลื่อนไปยังข้อความตัวอักษรก่อนหน้า
(ถ้ามี)

. Next Text (ข้อความถัดไป)

พูดคำสั่งนี้เพื่อเลื่อนไปยังข้อความตัวอักษรถัดไป (ถ้า
มี)

หมายเหตุ:

ข้อความตัวอักษรจะแสดงขึ้นถ้าความเร็วรถยนต์
ต่ำกว่า 8 km/h (5 MPH) เท่านั้น

สำหรับ iPhone:

ยืนยันการตั้งค่าของ iPhone ก่อนการใช้งานคุณสมบัติช่วย
เขียนข้อความตัวอักษร

1. เชื่อมต่อ iPhone ของท่านเข้ากับระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth®

2. ปลด การ เชื่ อม ต่อ iPhone จะ เมน ู การ ต้ัง ค่า
Bluetooth® โปรดดูที่ “การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า
4-80) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

3. เ ปิ ด ใช้ ง าน “แสดง กา ร แจ้ ง เ ตื อน ” (Show
Notifications) จากเมนูการต้ังค่า Bluetooth® บน
iPhone ของท่าน

4. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” แล้ว
ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ACC” หรือ
“ON” หลั ง จาก รอ เ ป็น เวลา ประมาณ 3 นาที

การตั้งค่า Bluetooth®
GUID-2860D5C2-E46F-492A-A6E7-0D1F98AC6985

เพื่อเข้าถึง และปรับตั้งค่าสำหรับ ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth®:

1. กดปุ่ม SETTING

2. บิดปุ่มปรับ TUNE·FOLDER เพื่อเลือก “Bluetooth”
และกดปุ่ม ENTER/SETTING:
. Bluetooth

เลือก “On” หรือ “Off” เพื่อ เปิดหรือปิดระบบ
Bluetooth® ของรถยนต์

. Add Phone or Device (เพิ่มโทรศัพท์ หรือ
อุปกรณ์)

เพ่ือต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบ โปรดดูที่ “ขั้นตอน
การเชื่อมต่อ” (หน้า 4-76)

. Delete Phone or Device (ลบโทรศัพท์ หรือ
อุปกรณ์)

เลือกเพื่อลบโทรศัพท์ออกจากรายการที่แสดงขึ้น
ระบบ จะ ถาม เพ่ือ ให้ ยืนยัน ก่อน ลบ โทรศัพท์

. Replace Phone (แทนที่โทรศัพท์)

เลือกเพ่ือแทนที่โทรศัพท์จากรายการท่ีแสดงขึ้น
เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะสอบถามให้ยืนยันก่อนจะ
ดำเนินการต่อ สมุดโทรศัพท์ที่บันทึกไว้สำหรับ
โทรศัพท์ที่ ถ ูกลบออกไปจะ ยังคงอยู่ ถ้าสมุด

โทรศัพท์ในโทรศัพท์ใหม่เหมือนกับสมุดโทรศัพท์
ในโทรศัพท์เดิม

. Select Phone or Device (เลือกโทรศัพท์ หรือ
อุปกรณ์)

เลือกเพ่ือเชื่อมต่อโทรศัพท์ท่ีเคยเชื่อมต่อมาก่อน
จากรายการที่แสดงขึ้น

. Download Phonebook (ดาวน์โหลด สม ุด
โทรศัพท์)

เลือกเพื่อเปิดหรือปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติของ
สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์

. Show Incoming Calls (แสดงสายที่โทรเข้า)

เลือก “Driver Only” เพ่ือให้ข้อมูลสายเข้าแสดง
ขึ้นบนหน้าจอข้อมูลรถยนต์เท่านั้น เลือก “Both”
เพื่อให้ข้อมูลสายเข้าแสดงขึ้นบนทั้งหน้าจอข้อมูล
รถยนต์ และจอแสดงผลตรงกลาง

. Text messaging (การส่งข้อความ)

เลือกเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันการส่งข้อความของ
รถยนต์

. New Text Sound (เสียงข้อความใหม่)

เลือกเพื่อปรับระดับเสียงที่ดังเมื่อโทรศัพท์ที่เชื่อม
ต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ได้
รับ ข้อความ ใหม่ หาก ต้ัง ไ ว้ ที่ ด้ าน ซ้ าย ส ุด
หมายความว่าปิดเสียงข้อความเข้า

. Show Incoming Text (แสดงข้อความเข้า)

เลือก “Driver Only” เพื่อให้ข้อความเข้าแสดงขึ้น
บนหน้าจอข้อมูลรถยนต์เท่านั้น เลือก “Both” เพื่อ
ให้ ข้อความ เข้าแสดงขึ้นบน ท้ังหน้าจอข้อมูล
รถยนต์ และจอแสดงผลตรงกลาง เลือก “None”
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เพื่อไม่ให้แสดงข้อความเข้า
. Edit Custom Messages (แก้ไขข้อความกำหนด
เอง)

เลือกข้อความกำหนดเองซึ่งจะมีให้เลือกจากตัว
เลือกมาตรฐาน เม่ือส่งข้อความ เพ่ือต้ังข้อความ
กำหนดเอง ให้ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของท่าน
ขณะที่เช่ือมต่ออยู่ กับระบบ สามารถต้ังข้อความ
กำหนดเองได้สามข้อความ สามารถต้ังข้อความ
กำหนด เอง ไ ด้ เ ฉพา ะ เ มื่ อ ร ถยน ต์ อย ู่ นิ่ ง

. Auto Reply (การตอบกลับอัตโนมัติ)

เลือกเพ่ือเปิด หรือปิดการตอบกลับอัตโนมัติ เมื่อ
เปิดใช้งาน รถยนต์จะส่งข้อความที่กำหนดไว้กลับ
ไปที่ผู้ ส่งโดยอัตโนมัติ เม่ือได้รับข้อความขณะ
ขับขี่

. Auto Reply Message (ข้อความตอบกลับ
อัตโนมัติ)

เลือกข้อความที่ส่งออกเม่ือเปิดใช้งานการตอบ
กลับอัตโนมัติ เลือก “I’m Driving” หรือข้อความ
ก ำ ห น ด เ อ ง ที่ มี ส า ม ข้ อ ค ว า ม ใ น ร ะ บ บ

. Vehicle Signature On/Off (ลายเซ็นของรถยนต์
On/Off)

เลือกว่าจะเปิดการใช้งานลายเซ็นของรถยนต์เพิ่ม
เข้าไปในข้อความออกของรถยนต์หรือไม่ ข้อความ
นี้ไม่สามารถเปลี่ยน หรือแก้ไขได้

GUID-93C568DE-55FA-42A6-B876-01DFAFF388EE

คำเตือน:

. ควรใช้โทรศัพท์หลังจากหยุดรถยนต์ในสถานที่ที่
ปลอดภัย หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงตลอดเวลา เพ่ือ
ให้ผู้ ขับข่ีมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ถ้าพบว่าไม่สามารถใช้สมาธิเต็มที่ในการบังคับ
ควบคุมรถในขณะที่สนทนาทางโทรศัพท์ ให้ขับ
รถไปจอดในสถานที่ปลอดภัยก่อนใช้โทรศัพท์

ข้อควรระวัง:

เพื่อหลีกเล่ียงการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ รถยนต์ ใช้
โทรศัพท์หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น

รถยนต์ของท่านติดตั้งระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

ไว้ สามารถทำการเช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้
งาน Bluetooth® กับโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์แบบไร้สาย
ได้ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® เพื่อสามารถโทร
ออกหรือรับสายโทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้ด้วยโทรศัพท์มือถือที่
อยู่ในรถยนต์

เมื่อ เช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับโมดูลโทรศัพท์ใน
รถยนต์แล้ว ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเช่ือมต่อโทรศัพท์
มือ ถืออีก โดย โทรศัพท์ มือ ถือ จะ เช่ือมต่อ กับ โมดูล
โทรศัพท์ ใน รถยนต์ โดยอัตโนมัติ เ ม่ือ สวิตช์ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” เม่ือเปิดใช้งานโทรศัพท์
มือถือที่เชื่อมต่อไว้แล้วในรถยนต์

หมายเหตุ:

บางอุปกรณ์จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ยอมรับการเชื่อมต่อไป
ยังอุปกรณ์ Bluetooth® อื่น ๆ ถ้าโทรศัพท์ไม่เช่ือม
ต่อไปยังระบบโดยอัตโนมัติ ศึกษาคู่มือการใช้ของ

โทรศัพท์สำหรับรายละเอียดเก่ียวกับการใช้ งาน
โทรศัพท์

สามารถเช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือระบบ Bluetooth® ที่
แตกต่างกันได้มากถึง 5 เคร่ือง เข้ากับโมดูลโทรศัพท์ใน
รถยนต์ อย่างไร ก็ ตาม ในแต่ละครั้ง ท่านสามารถ ใช้
โทรศัพท์ได้เพียงเครื่องเดียว

ก่อนการใช้งานระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® โปรด
ดูที่หมายเหตุดังต่อไปนี้

. ตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างโทรศัพท์มือถือ
ท่ีใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์
ก่อนการใช้งานระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี

. โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งาน Bluetooth® ได้บาง
รุ่นอาจไม่ถูกจดจำหรือไม่สามารถทำงานได้อย่าง
เหมาะสม สำหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษาศูนย์
บริการนิสสัน

. อาจไม่สามารถใช้โทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้ภายในสภาวะ
ดังนี้:
— รถยนต์ อย ู่ ใน พ้ืนที่ นอก เขตบริการ โทรศัพท์
— รถยนต์อยู่ ใน พ้ืนท่ีที่ ยาก ต่อการ รับ สัญญาณ

โทรศัพท์มือถือ เช่น อยู่ภายในอุโมงค์ โรงจอดรถ
ใต้ดิน ข้าง หลัง ตึก ส ูง หรือ อย ู่ ใน เขตภ ูเขา

— โทรศัพท์ถูกล็อกไม่ให้โทรออก
. เมื่อคลื่นวิทยุไม่ดีหรือเสียงรอบ ๆ ดังเกินไป อาจ

ทำให้ ไม่ ได้ยิน เสียงคู่ สนทนาชัดเจน ในขณะใช้
โทรศัพท์

. ห้ามวางโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ที่มีโลหะล้อมรอบหรือ
ห่าง จาก โมดูล โทรศัพท์ ใน รถยนต์ เพ่ือ ป้องกัน
ความเสื่อมของคุณภาพโทนเสียงและการรบกวน
สัญญาณการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-81

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

(สำหรับเครื่องเสียงแบบ C)
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4-82 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. ในขณะท่ีโทรศัพท์มือถือถูกเช่ือมต่อผ่านทางการ
เช่ือมต่อไร้สาย Bluetooth® พลังงานแบตเตอร่ีของ
โทรศัพท์ มือ ถือ อาจหมด เร็ว ข้ึน กว่า ปกติ ระบบ
โทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ไม่สามารถชาร์จ
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้

. โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์บางอย่างอาจทำให้เกิด
เสียงรบกวนออกมาจากลำโพงระบบเครื่องเสียงได้
การเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบริเวณที่ต่างกันอาจช่วยลด
หรือกำจัดเสียงรบกวนได้

. โปรดดูคู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับ
การชาร์จแบตเตอรี่ เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ฯลฯ

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ
GUID-210759BD-88A4-4235-B5B0-27C06849152E

เครื่องหมายทางการค้า Bluetooth®
GUID-8F5D351D-17EB-4E16-A56F-CE8F1D72D900

Bluetooth® เป็น เครื่องหมาย การ
ค้า ของ บริษัท Bluetooth SIG,
Inc. และ อนุญาต ให้ บริษัท
Visteon เป็น ผู้ ใช้ สิทธิ บัตร

การใช้งานระบบ
GUID-0D3F745B-400A-4C2A-BB36-1D443A40754D

ปุ่มควบคุม:

JVH1557X

1. ปุ่มควบคุมระดับเสียง

2. ปุ่มเลือก:

กดปุ่ม / เพื่อควบคุมระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® ด้วยตนเอง

3. ปุ่ม Phone send :

กดปุ่ม เพื่อเริ่มต้นการใช้โทรศัพท์หรือรับราย
เรียกเข้า

4. ปุ่ม Phone end :

กดปุ่ม เพ่ือส้ินสุดการโทรหรือหยุดเมนูเสียง

ไมโครโฟน:

ไมโครโฟน ติดตั้ง อยู่ บริเวณ ท่ี ใกล้กับ ไฟอ่านแผนท่ี

การเลือกภาษา
GUID-F42630F7-A06D-4278-BD66-9EB2EA1F13F8

ท่าน สามารถ ตอบโต้ กับ ระบบ โทรศัพท์ แฮนด์ ฟรี
Bluetooth® โดยใช้ภาษาต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้
สำหรับขั้นตอนการเปล่ียนภาษา โปรดดูท่ี “การทำงาน
หลักของระบบเครื่องเสียง” (หน้า 4-52)

การเปลี่ยนระดับเสียงตอบกลับ
GUID-68CB6967-4A6F-499B-BFF8-29F039BA128F

ถ้าท่านต้องการปรับระดับเสียงตอบกลับ ให้กดปุ่มควบคุม
ระดับเสียงบนพวงมาลัยในขณะที่มีเสียงตอบกลับ หรือ
สามารถใช้ปุ่มหมุน Power/VOL บนชุดเคร่ืองเสียงได้

การเริ่มต้นการทำงาน
GUID-869679C9-895A-4BC6-B4EB-E558199E0819

เม่ือสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “ACC” หรือ
“ON” ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® จะเริ่มต้นการ
ทำงาน ซึ่งใช้เวลาสองถึงสามวินาที ถ้ากดปุ่ม ก่อนที่
การเริ่มต้นการทำงานจะเสร็จส้ิน ระบบจะแจ้งว่าระบบ
โทรศัพท์แฮนด์ฟรีไม่พร้อมใช้งาน

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สามารถลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือระบบ Bluetooth® ท่ี
แตกต่างกันได้มากถึง 5 เคร่ือง เข้ากับโมดูลโทรศัพท์ใน
รถยนต์ อย่างไร ก็ ตาม ในแต่ละครั้ง ท่านสามารถ ใช้
โทรศัพท์ได้เพียงเครื่องเดียว

เพ่ือเชื่อมต่อโทรศัพท์ เข้า กับระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth®;

1. กดปุ่ม ENTER/SETTING

2. ใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER เพ่ือ เลือก “บลูทูธ”
(Bluetooth) และกดปุ่ม ENTER/SETTING

3. เลือก “เพ่ิมโทรศัพท์หรืออุปกรณ์” (Add Phone or
Device) แล้วกดปุ่ม ENTER/SETTING

4. เม่ือข้อความท่ีมีรหัส PIN แสดงข้ึนบนหน้าจอ ให้ใช้
โทรศัพท์ระบบ Bluetooth® ใส่รหัส PIN

ขั้นตอนการเชื่อมต่อแตกต่างกันขึ้นอยู๋กับโทรศัพท์แต่ละรุ่น
โปรด ด ู ท่ี ค ู่มือ การ ใช้ งาน โทรศัพท์ มือ ถือ สำหรับ
รายละเอียด

รายการคำสั่ง
GUID-C9CF83BC-619F-4474-B2DC-4149E99F18CF

สามารถใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อใช้งานระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth® ได้ กดปุ่ม เพื่อแสดงเมนูคำสั่งโทรศัพท์
ขึ้นมา ตัวเลือกที่มีใช้งานได้แก่:

. สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)

. ราย ช่ือที่ บันทึก (Record Name) (ถ้า มี ติด ต้ัง)

. โทรออกล่าสุด (Recent Calls)

. แสดงแอพพลิเคชัน (Show Applications) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

. เลือกโทรศัพท์ (Select Phone)
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สมุดโทรศัพท์ (Phonebook) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

คำสั่ง ต่อไปน้ีมีอยู่ ใน “สมุดโทรศัพท์” (Phonebook)

หมายเหตุ:

โทรศัพท์แต่ละเครื่องมีสมุดโทรศัพท์แยกกันเป็นของ
ตนเอง ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ A ถ้า
ท่านกำลังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ B

. รายชื่อ (List Names)

เลือก คำ ส่ัง นี้ เพื่อ ให้ ระบบแสดง รายชื่อ ในสมุด
โทรศัพท์ตามลำดับตัวอักษร เลือก “โทรออก” (Dial)
เพื่อต่อหมายเลขโทรศัพท์ของชื่อที่กำลังเลือกอยู่ กด
ปุ่มเลือกเพื่อเลื่อนผ่านรายการและเลือกบุคคลที่ท่าน
ต้องการจะโทรหา เลือก “รายช่ือท่ีบันทึก” (Record
Name) เพ่ือบันทึกรายชื่อสำหรับรายการนี้ในสมุด
โทรศัพท์ เลือก “ลบการบันทึก” (Delete Recording)
เพื่อลบรายช่ือสำหรับรายการสมุดโทรศัพท์ปัจจุบัน

. ลบรายการ (Delete Entry)

เลือกคำส่ังน้ีเพ่ือลบรายการในสมุดโทรศัพท์ เลือก
รายการที่จะลบ

รายชื่อที่บันทึก (Record Name) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ระบบอนุญาตให้ท่านบันทึกแท็กเสียงด้วยตนเองสำหรับ
รายชื่อผู้ติดต่อในสมุดโทรศัพท์ สามารถบันทึกแท็กเสียง
ในระบบได้ถึง 40 แท็กเสียง

โทรออกล่าสุด (Recent Calls) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

คำส่ังต่อไปน้ีมีอยู่ใน “โทรออกล่าสุด” (Recent Calls):

. สายเรียกเข้า (Incoming Calls)

เลือกคำส่ังน้ีเพ่ือแสดงรายการสายเรียกเข้ามายัง
รถยนต์ล่าสุดห้าสาย ถ้าสายนั้นมาจากรายการในสมุด
โทรศัพท์ ช่ือ จะ แสดงขึ้น นอกจากนี้ หมายเลข
โ ท ร ศั พท์ ข อ ง ส า ย เ รี ย ก เ ข้ า จ ะ แ ส ด ง ขึ้ น

เลือก “โทรออก” (Dial) เพ่ือทำการ โทร ไปยัง
หมายเลขนั้น เลือก “รายการถัดไป” (Next Entry)
หรือ “รายการก่อนหน้า” (Previous Entry) เพื่อเลื่อน
ผ่านรายการสายเรียกเข้า

. สายที่ไม่ได้รับ (Missed Calls)

เลือกคำส่ังนี้เพื่อแสดงรายการสายท่ีไม่ได้รับมายัง
รถยนต์ล่าสุดห้าสาย ถ้าสายนั้นมาจากรายการในสมุด
โทรศัพท์ ช่ือ จะ แสดงขึ้น นอกจากนี้ หมายเลข
โทรศัพท์ของสายที่ไม่ได้รับจะแสดงขึ้น เลือก “โทร
ออก” (Dial) เพื่อทำการโทรไปยังหมายเลขนั้น เลือก
“รายการถัดไป” (Next Entry) หรือ “รายการก่อน
หน้า” (Previous Entry) เพื่อเลื่อนผ่านรายการสายที่
ไม่ได้รับ

. สายที่โทรออก (Outgoing Calls)

เลือกคำสั่ง น้ีเพื่อแสดงรายการสายที่โทรออกจาก
รถยนต์ล่าสุดห้าสาย ถ้าสายน้ันไปยังรายการในสมุด
โทรศัพท์ ช่ือ จะ แสดงขึ้น นอกจากนี้ หมายเลข
โทรศัพท์ของสายที่โทรออกจะแสดงขึ้น เลือก “โทร
ออก” (Dial) เพื่อทำการโทรไปยังหมายเลขนั้น เลือก
“รายการถัดไป” (Next Entry) หรือ “รายการก่อน
หน้า” (Previous Entry) เพื่อเลื่อนผ่านรายการสายที่
โทรออก

. โทรซ้ำ (Redial)

เลือกคำส่ังนี้เพ่ือโทรออกไปยังหมายเลขท่ีโทรออก
ล่าสุด

. โทรศัพท์กลับ (Call Back)

เลือกคำส่ังนี้เพ่ือโทรกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์
ของสายเรียกเข้าล่าสุด

แสดงแอพพลิเคชัน (Show Applications) (ถ้ามี
ติดตั้ง) :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เลือกคำส่ังนี้เพื่อแสดงรายการของแอพพลิเคชันสมาร์ท
โฟนที่มีใช้

หมายเหตุ:

สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานร่วมกันได้และการลง
ทะเบียนจำเป็นต่อการเข้าถึงแอพพลิเคชัน โปรดดูที่
“ ก า ร ใ ช้ ง า น ร่ ว ม กั บ แ อ พ ส ม า ร์ ท โ ฟ น
NissanConnect” (หน้า 4-64) สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม
เลือกโทรศัพท์ (Select Phone) :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เลือกคำ ส่ังนี้ เพื่อ เลือกโทรศัพท์ ท่ี จะ ใช้ จากรายการ
โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับรถยนต์

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์
GUID-5817D68E-97E0-44A3-B34A-DC2E6ABE14AE

1. กดปุ่ม บนพวงมาลัย และกดปุ่มเลือกเพื่อเลือก
เมนู “สมุดโทรศัพท์” (Phonebook)

2. กดปุ่มเลือกบนพวงมาลัยเพื่อเลือกเมนู “รายชื่อ” (List
Names)

3. กดปุ่มเลือกเพ่ือเลือกบุคคลท่ีท่านต้องการจะโทรหา

4. กดปุ่มเลือกเพ่ือเลือก ระบบจะตอบรับการเลือกและ
เริ่มการโทร

การโทรซ้ำ
GUID-986F7C18-C189-4FDB-931D-8999469E319B

1. กดปุ่ม บนพวงมาลัย และกดปุ่มเลือกเพื่อเลือก
“โทร” (Call)

2. กดปุ่มเลือกและเลือก “โทรซ้ำ” (Redial) เพ่ือโทร
ออกไปยังหมายเลขที่โทรออกล่าสุด

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-83
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4-84 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การรับสาย
GUID-81797E97-CD8D-436A-8377-74358B3113D6

เมื่อรับสายโดยโทรศัพท์ ท่ี เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® ของรถยนต์ ข้อมูลการโทรจะแสดง
ขึ้นทั้งบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์หรือท้ังบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์และหน้าจอแผงควบคุม

กดปุ่ม เพื่อรับสาย กดปุ่ม เพื่อปฏิเสธสาย

ในระหว่างสนทนา
GUID-A05C22DF-B41B-4F3F-82F9-B2C267D7F02D

ในขณะที่กำลังใช้สนทนา กดปุ่ม เพื่อเข้าถึงตัวเลือก
เพิ่มเติม เลือกหนึ่งในคำสั่งต่อไปนี้:

. “เปิดการเงียบเสียง” (Mute On) / “ปิดการเงียบเสียง
” (Mute Off)

เลือกคำ ส่ัง เพื่อ ปิด เสียงหรือ เปิด เสียงของระบบ
. “โอนสาย” (Transfer Call)

เลือกคำสั่งนี้เพื่อถ่ายโอนสายไปยังโทรศัพท์ เพื่อถ่าย
โอนสายจากโทรศัพท์กลับไปยัง ระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® ให้กดปุ่ม และยืนยันเมื่อ
แสดงขึ้น

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® จะให้ฟังก์ชันพักสาย
ทำงานถ้าโทรศัพท์รองรับ ถ้ามีสายเรียกเข้าในขณะที่กำลัง
สนทนาอยู่ ข้อความจะแสดงข้ึนบนหน้าจอ กดปุ่ม
เพื่อพักสายที่กำลังสนทนาอยู่และสลับไปยังสายที่สอง กด
ปุ่ม เพื่อปฏิเสธสายที่สอง

ขณะท่ีกำลังใช้สนทนากับสายที่สองอยู่ การกดปุ่ม
จะทำให้คำส่ังที่สามารถใช้งานได้ในระหว่างการสนทนา
ใด ๆ สามารถใช้งานได้พร้อมกับสองคำ ส่ัง เพ่ิม เติม:

. “สลับสายสนทนา” (Switch Call)

เลือกคำส่ังนี้เพ่ือพักการสนทนาสายที่สองและสลับ
กลับไปยังการสนทนาเดิม

. “วางสาย” (End Other Call)

เลือกคำสั่งนี้เพื่อใช้งานการสนทนาสายที่สองและตัด
สายสนทนาเดิม

กดปุ่ม เพื่อรับสาย กดปุ่ม เพื่อปฏิเสธสาย

สิ้นสุดการโทร
GUID-298028E5-33AA-4342-A375-2A3AE30D549B

เพื่อหยุดการสนทนาปัจจุบัน กดปุ่ม

การตั้งค่า Bluetooth®
GUID-E7AF4B3C-02C1-4F95-9887-CB74CBB3EB4E

เพื่อ เข้า ถึงและปรับการ ต้ัง ค่าสำหรับ ระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth®

1. กดปุ่ม ENTER/SETTING

2. ใช้ปุ่มหมุน TUNE·FOLDER เพ่ือ เลือก “บลูทูธ”
(Bluetooth) และกดปุ่ม ENTER/SETTING

รายการตั้งค่าที่มีใช้:
. บลูทูธ (Bluetooth)

เลือก “เปิด” (On) หรือ “ปิด” (Off) เพื่อเปิดหรือปิด
ระบบ Bluetooth® ของรถยนต์

. เพ่ิมโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ (Add Phone or Device)

สำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบ
โปรดดู ท่ี “ ข้ัน ตอนการ เชื่อม ต่อ” (หน้า 4-82)

. ลบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ (Delete Phone or Device)

เลือกเพ่ือลบโทรศัพท์ออกจากรายการที่แสดง ระบบ
จะร้องขอเพื่อยืนยันก่อนการลบโทรศัพท์

หมายเหตุ:

เมื่อท่านลบโทรศัพท์ สมุดโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องจะ
ถูกลบด้วยเช่นกัน

. เปลี่ยนโทรศัพท์ (Replace Phone)

เลือกเพื่อเปลี่ยนโทรศัพท์จากรายการที่แสดง เมื่อทำ

การเลือกแล้วระบบจะขอให้ยืนยันเพ่ือดำเนินการต่อ
ไป ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์เครื่องเก่าที่กำลัง
จะถูกลบจะ ยังคงถูก บันทึกไว้หากข้อมูลในสมุด
โทรศัพท์ใหม่มีข้อมูลตรงกัน

. เลือกโทรศัพท์ หรือ อ ุปกรณ์ (Select Phone or
Device)

เลือกเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไว้แล้วจากราย
การที่แสดง

. ดาวน์โหลดรายชื่อ (Phonebook Download)

เลือกเพ่ือเปิดหรือปิดการดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์
ข อ ง โท รศั พท์ ท่ี เ ช่ื อ ม ต่ อ ไ ว้ โ ด ย อั ต โ นมั ติ

. แสดงสายเรียกเข้า (Show Incoming Calls)

เลือก “ผู้ขับข่ีเท่านั้น” (Driver Only) เพ่ือให้ข้อมูล
สายเรียกเข้าแสดงข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
เท่านั้น เลือก “ท้ังคู่” (Both) เพ่ือให้ข้อมูลสายเรียก
เข้าแสดงข้ึนทั้งบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์และ
หน้าจอกลาง
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GUID-6C273C4E-5AA9-4C57-915E-FB092716E29A

คำเตือน:

. ควรใช้โทรศัพท์หลังจากหยุดรถยนต์ในสถานที่
ปลอดภัย หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงตลอดเวลา เพ่ือ
ให้ผู้ ขับข่ีมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. หากไม่ สามารถใช้ สมาธิ เต็มที่ ในการบังคับ
ควบคุมรถในขณะที่สนทนาทางโทรศัพท์ ควร
จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อใช้งานโทรศัพท์

ข้อควรระวัง:

ใช้โทรศัพท์หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ไฟแบตเตอรี่รถยนต์หมด

รถยนต์ของท่านติดตั้งระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

ไว้ สามารถทำการเช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้
งาน Bluetooth® กับโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์แบบไร้สาย
ได้ ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® จะทำให้สามารถ
โทรออกหรือรับสายโทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้ด้วยโทรศัพท์
มือถือที่อยู่ในรถยนต์

เมื่อ เช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับโมดูลโทรศัพท์ใน
รถยนต์แล้ว ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเช่ือมต่อโทรศัพท์
มือถืออีก โทรศัพท์มือถือจะเชื่อมต่อเข้ากับโมดูลโทรศัพท์
ในรถยนต์ใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” เมื่อเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือที่เชื่อม
ต่อไว้แล้วในรถยนต์

สามารถลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือระบบ Bluetooth® ท่ี
แตกต่างกันได้มากถึง 5 เคร่ือง เข้ากับโมดูลโทรศัพท์ใน
รถยนต์ อย่างไร ก็ ตาม ในแต่ละครั้ง ท่านสามารถ ใช้
โทรศัพท์ได้เพียงเครื่องเดียว

ก่อนการใช้งานระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® โปรด
ดูที่หมายเหตุดังต่อไปนี้

. ติดตั้งการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างโทรศัพท์มือถือ
เข้ากับโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์ก่อนการใช้งาน ระบบ
โทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

. โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งาน Bluetooth® ได้บาง
รุ่นอาจไม่ถูกจดจำโดยโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์

. อาจไม่สามารถใช้โทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้ภายในสภาวะ
ดังนี้:
— รถยนต์ อย ู่ ใน พ้ืนที่ นอก เขตบริการ โทรศัพท์
— รถยนต์อยู่ ใน พ้ืนท่ีที่ ยาก ต่อการ รับ สัญญาณ

โทรศัพท์มือถือ เช่น อยู่ภายในอุโมงค์ โรงจอดรถ
ใต้ดิน ข้าง หลัง ตึก ส ูง หรือ อย ู่ ใน เขตภ ูเขา

— โทรศัพท์ถูกล็อกไม่ให้โทรออก
. เม่ือคลื่นวิทยุไม่ดีหรือเสียงรอบข้างดังเกินไป อาจ

ทำให้ ไม่ ได้ยิน เสียงคู่ สนทนาชัดเจน ในขณะใช้
โทรศัพท์

. ทันทีหลังจากที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
“ON” อาจไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้เป็นช่วงเวลา
สั้น ๆ

. ห้ามวางโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ที่มีโลหะล้อมรอบหรือ
ห่าง จาก โมดูล โทรศัพท์ ใน รถยนต์ เพ่ือ ป้องกัน
ความเสื่อมของคุณภาพโทนเสียงและการรบกวน
สัญญาณการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

. ในขณะท่ีโทรศัพท์มือถือถูกเช่ือมต่อผ่านทางการ
เช่ือมต่อไร้สาย Bluetooth® พลังงานแบตเตอร่ีของ
โทรศัพท์ มือ ถือ อาจหมด เร็ว ข้ึน กว่า ปกติ ระบบ
โทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ไม่สามารถชาร์จ
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้

. โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์บางอย่างอาจทำให้เกิด
เสียงรบกวนออกมาจากลำโพงระบบเครื่องเสียงได้
การเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบริเวณที่ต่างกันอาจช่วยลด
หรือกำจัดเสียงรบกวนได้

. โปรดดูคู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับ
การชาร์จแบตเตอรี่ เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ฯลฯ

. ความแรงของสัญญาณท่ีแสดงบนหน้าจอบนรถยนต์
จะแสดงผลไม่ตรงกับความแรงของสัญญาณท่ีแสดง
ผลบนโทรศัพท์มือถือบางเครื่อง

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ
GUID-0CF44482-51A1-45F2-A7BD-66E4388266EE

เครื่องหมายทางการค้า Bluetooth®
GUID-884D6E69-9366-4D71-A379-39B7F166B7D9

Bluetooth® เป็น เครื่องหมาย การ
ค้า ของ บริษัท Bluetooth SIG,
Inc. และอนุญาตให้บริษัท Robert
Bosch GmbH เป็น ผู้ ใช้ สิทธิ บัตร

ปุ่มควบคุมและไมโครโฟน
GUID-8926D41B-2E59-4B5D-AC16-632E32E1D9D4

JVH1553X

1. ปุ่มควบคุมระดับเสียง

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-85

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

(สำหรับเครื่องเสียงแบบ D)
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4-86 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

2. ปุ่ม Phone send

3. ปุ่ม Phone end

แผงหน้าปัด:

JVH0704X

1. ปุ่ม Phone

ไมโครโฟน:

ไมโครโฟน ติดตั้ง อยู่ บริเวณ ท่ี ใกล้กับ ไฟอ่านแผนที่

ขั้นตอนการจับคู่
GUID-506D14D5-51EB-44CA-899A-2783EA00C45F

หมายเหตุ:

ข้ันตอนการ เช่ือมต่อจำเป็นต้องปฏิบัติ ในขณะที่
รถยนต์จอดอยู่ กับ ท่ี ถ้ารถยนต์ เคลื่อนท่ีระหว่าง
ขั้นตอน ขั้นตอนจะถูกยกเลิก

1. กดปุ่ม SETUP บนแผงควบคุม

2. เลือก ปุ่ ม “โทร ศัพท์ และ บล ู ท ู ธ ” (Phone &
Bluetooth/Telephone & Bluetooth)

3. เลือกปุ่ม “เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่” (Pair New Device/
Connect New Device)

4. เร่ิมตอนขั้นตอนการเช่ือมต่อจากโทรศัพท์ ระบบจะ
แสดงข้อความถามว่า PIN แสดงขึ้นบนอุปกรณ์
Bluetooth® ของท่านหรือไม่ ถ้า PIN แสดงขึ้นบน

อุปกรณ์ Bluetooth® เลือก “ใช่” (Yes) เพื่อจบ
ขั้นตอนการจับคู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งานอุปกรณ์
Bluetooth®

สมุดโทรศัพท์
GUID-5032C685-971D-4071-98B0-65C528528DF4

เพื่อเข้าสู่สมุดโทรศัพท์ในรถยนต์:

1. กดปุ่ม บนแผงควบคุม

2. เลือก ปุ่ม “ราย ช่ือผู้ ติดต่อ” (Contacts) / “สมุด
โทรศัพท์” (Phonebook)

3. เลือก รายการ ท่ี ต้องการจาก รายการ ท่ี แสดงอยู่

4. หมายเลขของรายการจะปรากฏบนหน้าจอ แตะ
หมายเลขเพื่อเริ่มการโทรออก

หมายเหตุ:

เพื่อเลื่อนผ่านรายการอย่างรวดเร็ว ให้แตะปุ่ม “A-Z”
ที่มุมขวาบนของหน้าจอ หมุนปุ่มหมุน ENTER/Scroll
เพื่อ เลือกตัวอักษรหรือจำนวน แล้ว จึงกดปุ่มหมุน
ENTER/Scroll รายการจะเลื่อนไปยังรายการแรกสุด
ที่ ข้ึ น ต้ น ด้ ว ย ตั ว เ ล ข ห รื อ ตั ว อั ก ษ ร นั้ น

การโทรออก
GUID-28E11027-893F-4719-93DB-5F9808D28781

เ พ่ื อ โทร ออก ให้ ปฏิบั ติ ตาม ขั้ น ตอน ข้าง ล่ าง นี้ :

1. กด ปุ่ม บนแผงควบคุม หน้าจอ “โทรศัพท์”
(Phone) จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

2. เลือกตัวเลือกหน่ึงจากตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อโทรออก:
. “รายชื่อผู้ติดต่อ” (Contacts)/“สมุดโทรศัพท์”
(Phonebook): เลือกชื่อจากรายการที่บันทึกเอา
ไว้ในสมุดโทรศัพท์ในรถ

. “ข้อมูลการใช้” (Call Lists): เลือกชื่อจากรายการ
สายเรียกเข้า, สายที่โทรออก หรือสายที่ไม่ได้รับ

. “โทรซ้ำ” (Redial): โทรออกไปยังสายที่โทรออก
ล่าสุดจากรถยนต์

. “ ”: ใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยตัวเองโดยใช้
แป้นพิมพ์ที่แสดงอยู่บนหน้าจอ สำหรับข้อมูลเกี่ยว
กับวิธีการใช้หน้าจอแบบสัมผัส โปรดดู ท่ี “การ
ทำงาน ของหน้า จอ แบบ สัมผัส” (หน้า 4-5)

การรับสาย
GUID-E52BDAC4-CBC5-40C8-A3B8-7F7B7ABFE103

เมื่อมีสายเข้ามายังโทรศัพท์ที่ เช่ือมต่ออยู่ หน้าจอจะ
เปลี่ยนเป็นโหมดโทรศัพท์

เพื่อ รับสาย เรียก เข้า ให้ปฏิบัติ ส่ิง ใด ส่ิงหนึ่ง ต่อ ไปนี้

. กดปุ่ม บนพวงมาลัย

. แตะ ไอคอน “ ” หรื อ “ ” บน หน้ า จอ

เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้ปฏิบัติ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งต่อไปนี้

. กดปุ่ม บนพวงมาลัย

. แตะ ท่ีไอคอนโทรศัพท์ สีแดง “ ” บนหน้าจอ

ในระหว่างสนทนา
GUID-9C2A87F7-5C76-4F4D-AE66-32142B8C469A

เม่ือมีการใช้โทรศัพท์ ตัวเลือกต่อไปน้ีจะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ:

. “แฮนด์เซท” (Handset)

เลือกใช้ตัวเลือกน้ีเพื่อเปลี่ยนการควบคุมสายสนทนา
ไปที่โทรศัพท์มือถือ

. “ปิดไมค์” (Mute Mic.)

เลือกใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดเสียงไมโครโฟน เลือกตัว
เลือก น้ี อีกคร้ังเพื่อยกเลิกการปิดเสียงไมโครโฟน
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. ไอคอน “ ”

เลือกเพื่อสิ้นสุดการโทร

สิ้นสุดการโทร
GUID-1E4D16F6-69C9-453E-8301-54B20498CD42

เพ่ือส้ินสุดการโทร เลือกไอคอนโทรศัพท์สีแดง “ ”
บน หน้ า จอ ห รือ หรื อ กด ปุ่ม บน พวง มาลัย

การตั้งค่า Bluetooth®
GUID-BE0F2964-B72B-4900-BFE6-0195D2A42405

การเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า Bluetooth®:

1. กดปุ่ม SETUP

2. แตะปุ่ม “โทรศัพท์และบลูทูธ” (Phone & Bluetooth/
Telephone & Bluetooth)

รายการตั้งค่าที่มีใช้:
. การตั้งค่าโทรศัพท์ (Telephone Setup/Phone

Settings)

โปรดดูที่ “การตั้งค่าโทรศัพท์” (หน้า 4-87) สำหรับ
รายละเอียด

. จับคู่อุปกรณ์ใหม่ (Pair New Device)/เชื่อมต่อ
โทรศัพท์ใหม่ (Connect New Phone)

เลือกเพ่ือจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® ใหม่เข้ากับระบบ
โทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

. เลือกอุปกรณ์ที่จับคู่ (Select Paired Device)/
เลือกอุปกรณ์ที่ เช่ือมต่อ (Select Connected
Device)

เลือกเพื่อเลือกอุปกรณ์ Bluetooth® จากรายการ
อ ุ ปกร ณ์ ที่ จั บ ค ู่ กั บ ร ะบบ โทร ศัพ ท์ แฮนด์ ฟ รี
Bluetooth®

. เปล่ียน อ ุปกรณ์ ที่ จับ ค ู่ (Replace Paired
Device)/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อ (Replace
Connected Device)

เลือกเพื่อเปลี่ยนโทรศัพท์จากรายการที่แสดง เมื่อได้

ทำการเลือกแล้ว ระบบจะร้องขอเพื่อยืนยันก่อนการ
ทำงาน สมุดโทรศัพท์ที่บันทึกไว้สำหรับโทรศัพท์ท่ี
กำลังจะถูกลบจะถูกบันทึกไว้ถ้าสมุดโทรศัพท์ใหม่
เหมือนกันกับสมุดโทรศัพท์เก่า

. ลบอุปกรณ์ที่จับคู่ (Delete Paired Device)/ลบ
อ ุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ (Delete Connected
Device)

เลือก เพื่อ ลบอุปกรณ์ Bluetooth® จากรายการ
อุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อ/จับคู่กับระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth®

. บลูทูธ (Bluetooth)

เลือกเพื่อเปิดหรือปิดการทำงานของ Bluetooth®

การตั้งค่าโทรศัพท์
GUID-B6926515-80D2-4955-9E58-1005539D361E

การเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าโทรศัพท์:

1. กดปุ่ม SETUP

2. แตะปุ่ม “โทรศัพท์และบลูทูธ” (Phone & Bluetooth/
Telephone & Bluetooth)

3. แตะปุ่ม “ตั้งค่าโทรศัพท์” (Telephone Setup)

รายการตั้งค่าที่มีใช้:
. จัดเรียงสมุดโทรศัพท์ตาม (Sort Phonebook By):

เลือก “ชื่อจริง” (First Name) หรือ “นามสกุล” (Last
Name) เพื่อเลือกวิธีแสดงรายการสมุดโทรศัพท์ตาม
ตัวอักษรบนหน้าจอ

. จากสมุดโทรศัพท์ (From Phonebook)/ใช้สมุด
โทรศัพท์จาก (Use Phonebook from):

เลือก “โทรศัพท์” (Phone) เพื่อใช้สมุดโทรศัพท์จาก
เคร่ือง เลือก “ซิม” (SIM) เพ่ือใช้งานสมุดโทรศัพท์
ใน SIM การ์ด เลือก “ทั้งคู่” (Both) เพื่อใช้จากท้ัง
สองแหล่ง

. ดาวน์โหลดรายชื่อ (Download Phonebook Now):

เลือกเพื่อดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ลงรถจากแหล่งที่
เลือก

. เลือกเพ่ือบันทึกชื่อสำหรับรายการสมุดโทรศัพท์เพ่ือ
ใช้กับระบบจดจำเสียง

. การแจ้งเตือนโทรศัพท์สำหรับ (Phone Notifications
for):

เลือก “ผ ู้ ขับขี่ ” (Driver) เพื่อ ให้ การแจ้ง เตือน
โทรศัพท์แสดงขึ้นบนหน้าจอข้อมูลรถยนต์ เลือก “ทั้ง
คู่” (Both) เพ่ือให้ข้อความเตือนจากโทรศัพท์แสดง
ท้ังบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์และหน้าจอกลาง

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-87
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4-88 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-00DF6CF3-DC03-4508-9AB0-1F2E8B0AAD8E

ระบบจดจำเสียงช่วยให้ใช้งานระบบที่ติดตั้งบนรถยนต์ เช่น
ระบบ โทรศัพท์ และ ระบบ นำทาง ได้ แบบ แฮนด์ ฟรี

ในการใช้งานระบบจดจำเสียง ให้กดปุ่ม ท่ีติดต้ังอยู่
บนพวงมาลัย เมื่อพร้อมใช้งาน ให้พูดคำสั่งสำหรับระบบที่
ต้องการใช้งาน คำส่ังจะถูกรับเข้าโดยไมโครโฟนและ
ปฏิบัติเมื่อได้รับคำสั่งอย่างถูกต้อง การจดจำเสียงจะให้การ
ตอบสนองด้วยเสียงและแสดงข้อความในหน้าจอกลางเพื่อ
แจ้งให้ท่านทราบถึงผลของคำสั่ง

ปุ่มควบคุมและไมโครโฟน
GUID-661F980D-48BA-49AC-8773-4B16B7F09CBD

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย:

JVH1555X

1. ปุ่ม Back
2. ปุ่ม Talk
3. ปุ่ม Cancel
ไมโครโฟน:

ไมโครโฟน ติดตั้ง อยู่ บริเวณ ท่ี ใกล้กับ ไฟอ่านแผนที่

การใช้ระบบ
GUID-18526230-86E8-4B94-A0C9-2C3C60876ABC

การเริ่มต้นการทำงาน
GUID-4DB66233-DA94-4798-B89D-E43157E3B807

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ระบบ
จดจำเสียงจะเร่ิมต้นการทำงาน ซ่ึงใช้เวลาสองถึงสาม
วินาที เม่ือเสร็จส้ิน ระบบจะพร้อมรับคำส่ังเสียง ถ้ากดปุ่ม

ก่อนที่การเริ่มต้นการทำงานจะเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้ง
ว่าไม่พร้อมสำหรับการจดจำเสียง

การให้คำสั่งเสียง
GUID-11F23A36-ED43-4E0E-B383-08EBBEDF1DA3

1. กดปุ่ม

2. ระบบจะแจ้งและพร้อมให้ท่านพูดคำสั่ง รายการคำสั่ง
ที่มีใช้จะถูกพูดขึ้นโดยระบบ

3. หลังจากเสียงเตือนและไอคอนรูปใบหน้าบนหน้าจอมี
การเปลี่ยนแปลง ให้พูดคำสั่ง โปรดดูที่ “คำสั่งเสียง”
(หน้า 4-89) สำหรับคำสั่งที่มีใช้

4. จ ะ มี เ สี ยง และ ห น้า จอ ตอบ รับ เ ม่ื อ รั บ คำ ส่ั ง

. กดปุ่ม บนแผงหน้าปัดเพ่ือกลับไปยังหน้าจอ
ก่อนหน้า

. ถ้าคำส่ังไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งรายการคำส่ังท่ีมีใช้

. ถ้าท่านต้องการยกเลิกคำส่ังหรือกลับไปยังเมนูก่อน
หน้าของคำสั่ง ให้กดปุ่ม

. กดปุ่ม เพื่อเลื่อนกลับผ่านเมนูต่าง ๆ ที่แสดงขึ้น
บนหน้าจอ

. ถ้าท่านต้องการปรับระดับเสียงตอบกลับ ให้ใช้สวิตช์
ควบคุมระดับเสียงบนพวงมาลัยหรือปุ่มหมุน Power/
VOLUME บนแผงควบคุม

การทำงานบนหน้าจอแผงควบคุม:

หน้าจอคำสั่งเสียงยังสามารถเข้าถึงได้โดยใช้หน้าจอแผง
ควบคุม

1. กดปุ่ม INFO บนแผงควบคุม

2. แตะ ปุ่ ม “Vo ice Commands” (คำ สั่ ง เ สียง)

ข้อแนะนำในการใช้งาน
GUID-32D2D1E9-C534-45C4-B437-266D2AEAB66A

เพ่ือให้ใช้งานระบบจดจำเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้
อ่านคำแนะนำต่อไปนี้:

. รักษาความเงียบภายในห้องโดยสารให้มากที่สุดเท่าที่
จะทำได้ ปิดหน้าต่างเพ่ือไม่ให้มี เสียงรบกวนจาก
ภายนอก (เสียงจากการจราจร เสียง ส่ันสะเทือน
เป็นต้น) ซึ่งอาจทำให้ระบบไม่สามารถรับรู้เสียงคำสั่ง
ได้อย่างถูกต้อง

. รอจนกว่าเสียงสัญญาณจะเงียบลงแล้วจึงพูดคำส่ัง
เสียง มิเช่นนั้น ระบบอาจรับคำส่ังได้อย่างไม่ถูกต้อง

. เริ่มพูดคำสั่งเสียงภายใน 3.5 วินาที ท่ีเสียงสัญญาณ
เงียบลง

. พูดโดยใช้เสียงธรรมชาติโดยไม่ต้องหยุดระหว่างคำ

คุณลักษณะเด่นของระบบ
GUID-73161CD3-EC39-47E3-BAD6-F422DB5B0657

JVH0865X

ระบบ จดจำ เสียง สามารถ ใช้ งาน ระบบ ต่อ ไป นี้ ไ ด้:

ระบบจดจำเสียง
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. ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

. ระบบนำทาง

. ระบบเครื่องเสียง

. ข้อมูล

. My Apps

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบนำทาง โปรดดูที่คู่มือ
การใช้ระบบนำทางของรถยนต์อีกเล่ม

วิธีการพูดหมายเลข
GUID-5B05D65E-5D9F-41A2-8266-760EE6929193

ระบบจดจำเสียงจำเป็นต้องใช้วิธีพูดหมายเลขแบบเฉพาะ
ให้ดูตัวอย่างต่อไปนี้

กฎ ท่ัวไป: สามารถพูดว่า “zero” หรือ “oh” สำหรับ
หมายเลข “0”

หมายเลขโทรศัพท์

พูดหมายเลขโทรศัพท์ ตาม ตัวอย่าง ต่อไปนี้ สำหรับ
หมายเลข 1-800-662-6200 ให้พูด dial number แล้วพูด
หมายเลขโทรศัพท์ตามรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงต่อไปนี้:

. “one eight oh oh six six two six two oh oh”

. “one eight hundred six six two six two oh oh”

. “one eight zero zero six six two six two oh oh”

เพื่อให้โทรออกด้วยระบบจดจำเสียงได้เป็นอย่างดี ให้พูด
หมายเลขโทรศัพท์ทีละตัว และ หากต้องการพูดรวมกัน
สามารถใช้ได้เพียงหมายเลข “800” เช่น ไม่สามารถพูด
555-6000 เป็น “five five five six thousand” ได้

คำสั่งเสียง
GUID-0E1FF614-9415-4C56-AA45-7D0CF03A1C30

คำสั่งของระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®
GUID-26BFFE6F-B5D1-4A8C-9348-8056D25F4BD8

ในการ เข้า ถึงคำ ส่ัง เสียงของระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth®:

1. กดปุ่ม

2. พูด “Call” (โทร) และรายช่ือในสมุดโทรศัพท์ใน
รถยนต์เพื่อทำการโทรไปยังรายการนั้น มิฉะนั้น ให้พูด
“Phone” (โทรศัพท์) เพ่ือเข้าสู่คำ ส่ังต่าง ๆ ของ
โทรศัพท์

ถ้า Bluetooth® ถูกตั้งไปที่ “Off” (ปิด) ระบบจะถามว่า
ต้องการจะเปิด Bluetooth® หรือไม่

ถ้าไม่มีโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับระบบและรถยนต์จอดอยู่กับ
ที่ ระบบจะถามว่าต้องการจะเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือไม่ พูด
“Yes” (ใช่) เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ คำส่ังเสียงของระบบ
โทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®นอกเหนือจากนี้จะมีใช้ถ้า
โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น

ถ้ามีโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่และ Bluetooth® ถูกต้ังไว้ ท่ี
“On” ( เ ปิด) คำ ส่ัง เสียง ดัง ต่อ ไป น้ี จะ มี ใ ช้ งาน:

. Call (โทร (ชื่อ))

พูดรายช่ือของผู้ติดต่อซึ่งท่านต้องการจะทำการโทร
ระบบจะยืนยันว่าเป็นผู้ติดต่อท่ีถูกต้อง พูด “Dial”
(โทรออก) เพื่อเริ่มการโทร

. Dial Number (ต่อหมายเลข)

สามารถต่อหมายเลขได้ถึง 24 หลัก หลังจากใส่
หมายเลข ให้พูด “Dial” (โทรออก) เพ่ือเริ่มการโทร
พูด “Correction” (แก้ไข) เพื่อแก้ไขหมายเลขท่ีใส่
พูด “Go Back” (ย้อนกลับ) เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก

. List Phonebook (รายการสมุดโทรศัพท์)

เริ่มต้นด้วยรายการแรกตามตัวอักษรในสมุดโทรศัพท์
ของรถยนต์ ระบบจะพร้อมสำหรับคำส่ังเพ่ิมเติม พูด
“Dial” (โทรออก) เพื่อทำการโทรหมายเลขในราย
การสมุดโทรศัพท์ พูด “Send Text” (ส่งข้อความ)
เพ่ือส่งข้อความตัวอักษรไปยังหมายเลขในรายการ
สมุดโทรศัพท์ พูด “Next Entry” (รายการตัดไป)
เพื่อข้ามไปยังรายการตามตัวอักษรถัดไปในสมุด
โ ท ร ศั พ ท์ ซ่ึ ง จ ะ มี ตั ว เ ลื อ ก แ บ บ เ ดี ย ว กั น

. Recent Calls (โทรออกล่าสุด)

ระบบพร้อมสำหรับคำสั่งเพิ่มเติม พูด “Missed Calls”
(สายที่ไม่ได้รับ) “Incoming Calls” (สายเรียกเข้า)
หรือ “Outgoing Calls” (สายท่ีโทรออก) เพ่ือแสดง
รายการของการโทรดังกล่าวบนหน้าจอ

พูดหมายเลขของรายการที่แสดงขึ้นบนหน้าจอเพื่อต่อ
หมายเลขนั้น หรือพูด “Next Page” (หน้าถัดไป)
เพื่อดูรายการบนหน้าถัดไป (ถ้ามี)

. Redial (โทรซ้ำ)

ต่อหมายเลขที่โทรล่าสุดซ้ำ
. Read Text (อ่านข้อความ)

อ่านข้อความตัวอักษรท่ีเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความตัวอักษรด้วยระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® โปรดดูที่ “ระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® (สำหรับเครื่องเสียงแบบ D)”
(หน้า 4-85)

. Send Text (ส่งข้อความ)

ส่งข้อความตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การ พิมพ์ ข้อความ ตัว อักษร ด้วย ระบบ โทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® โปรดดูที่ “ระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® (สำหรับเครื่องเสียงแบบ D)”
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(หน้า 4-85)
. Select Phone (เลือกโทรศัพท์)

ระบบจะสั่งให้ใช้การควบคุมด้วยตนเองเพื่อดำเนินการ
ต่อ ใช้การควบคุมด้วยตนเองเพ่ือเปล่ียนโทรศัพท์ท่ี
ใช้งานจากรายการโทรศัพท์ที่ เชื่อมต่อกับรถยนต์

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
B luetooth® โปรด ด ู ท่ี “ระบบ โทรศัพท์ แฮนด์ ฟรี
Bluetooth® (สำหรับเครื่องเสียงแบบ D)” (หน้า 4-85)
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วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
GUID-8DE87D89-7805-4CF3-BA58-B9A2BB7D92C7

ระบบควรจะตอบรับคำสั่งเสียงทั้งหมดอย่างถูกต้องโดยไม่มีปัญหา หากพบปัญหาใด ๆ ให้ปฏิบัติตามวิธีแก้ไขปัญหาที่มีในคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับข้อบกพร่องที่เหมาะสม ซึ่งวิธีแก้ไข
ปัญหา นั้น ถ ูก จัด เ รียง ไว้ ตาม หมายเลข ให้ ทดลอง แต่ละ แนวทาง แก้ไข ที ละ ขั้น ตอน ตาม ลำดับ โดย เ ร่ิม จาก หมายเลข หน่ึง จน กระท่ัง ปัญหา ได้ รับ การ แก้ไข

อาการปัญหา/ข้อความระบุความผิดพลาด วิธีแก้ไขปัญหา

ระบบไม่สามารถรับคำสั่งได้อย่างถูกต้อง 1. ให้แน่ใจว่ารูปแบบคำสั่งถูกต้อง ใช้คำสั่ง “List Commands” (รายการคำสั่ง) หรือ “What Can I Say?” (ฉันสั่งอะไร
ได้บ้าง) ในเมนู “การช่วยเหลือ” (Help)

2. พูดอย่างชัดเจนโดยไม่เว้นวรรคระหว่างคำด้วยระดับเสียงที่เหมาะสมกับระดับเสียงภายนอก
3. ให้แน่ใจว่าระดับเสียงภายนอกไม่มากเกินไป (ตัวอย่างเช่น กระจกหน้าต่างเปิดอยู่ หรือเปิดใช้งานไล่ฝ้า)

หมายเหตุ:
ถ้าเสียงดังเกินไปที่จะใช้โทรศัพท์ เป็นไปได้ว่าอาจไม่ได้รับคำสั่งเสียง

4. ถ้าไม่ได้พูดคำที่เป็นตัวเลือกในคำสั่ง ควรทดลองพูดคำสั่งโดยไม่ละคำเหล่านั้น
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5 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ระยะรันอิน .............................................................................. 5-3
ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ .............................................................. 5-3
ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่ .................................... 5-3

ก๊าซไอเสีย (คาร์บอนมอนอกไซด์) .......................................... 5-4
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง (ถ้ามีติดตั้ง) .............................. 5-4
ตัวกรองอนุภาคไอเสียเบนซิน (GPF) (ถ้ามีติดตั้ง) ..................... 5-5
ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ (ถ้ามีติดตั้ง) ....................................... 5-5

ข้อควรระวังในการขับขี่บนถนนลาดยางและทางวิบาก ....................... 5-6
การดูแลรักษารถยนต์ในขณะขับขี่ ................................................ 5-6

ช่วงสตาร์ทในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ ................................. 5-6
น้ำหนักบรรทุก .................................................................... 5-6
การขับขี่บนสภาพถนนที่เปียกน้ำ ............................................ 5-6
การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น .......................................... 5-6

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด .............................................. 5-7
ข้อควรระวังในการใช้งานสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด ......... 5-7
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................................................ 5-7
ล็อกพวงมาลัย (ถ้ามีติดตั้ง) ................................................... 5-8
ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ ............................................ 5-8
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ............................................. 5-9

การสตาร์ทเครื่องยนต์ ............................................................... 5-9
การขับขี่รถยนต์ ..................................................................... 5-10

การขับขี่ด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT) ............ 5-10
ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ (ถ้ามีติดตั้ง) .................................... 5-14

การขับเคลื่อน 4x4 อัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง) ..................................... 5-14
การทำงานของสวิตช์โหมดการขับเคลื่อน 4x4 อัจฉริยะ ............. 5-14
ไฟเตือน 4WD .................................................................. 5-16
ไฟแสดงโหมด 4WD ......................................................... 5-17
ตัวแสดงการกระจายแรงบิดของการขับเคลื่อน 4x4 อัจฉริยะ ....... 5-17
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขับบนทางวิบาก ............... 5-17
ยางของรถรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) ..................................... 5-18

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ................. 5-19
สวิตช์ OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) .......................................................................... 5-20

ระบบควบคุมแชสซี ................................................................ 5-20
Intelligent Trace Control
(ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง) ........................... 5-20
Intelligent Engine Brake (เครื่องยนต์ช่วยเบรกอัจฉริยะ)
(รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT)) ..................... 5-21
Intelligent Ride Control
(ระบบช่วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระ) ............................ 5-22

ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน .......................................... 5-23
ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (ถ้ามีติดตั้ง) ............. 5-23

สวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน ................ 5-24
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW) (ถ้ามีติดตั้ง) ................ 5-25

การทำงานของระบบ LDW ................................................ 5-25
วิธีการเปิด/ปิดระบบ LDW ................................................. 5-26
ข้อจำกัดของระบบ LDW ................................................... 5-27
ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ....................................... 5-27
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ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ
(ถ้ามีติดตั้ง) ......................................................................... 5-28

การใช้งานระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถ
เมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ ......................................... 5-29
วิธีการเปิด/ปิดระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถ
เมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ ......................................... 5-30
ข้อจำกัดของระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถ
เมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ ......................................... 5-31
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ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) (ถ้ามีติดตั้ง) ............................... 5-33
การทำงานของระบบ BSW .................................................. 5-34
วิธีการเปิด/ปิดระบบ BSW ................................................... 5-35
ข้อจำกัดของระบบ BSW ..................................................... 5-35
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การทำงานผิดปกติของระบบ ................................................ 5-44
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ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง) ........................ 5-44
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การทำงานของระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ................ 5-45
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(ถ้ามีติดตั้ง) .......................................................................... 5-65
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T32A130827-0AC29463-3C0B-4206-B92B-13B6E4EF1077

ในช่วง 1,600 กม. (1,000 ไมล์) แรก ให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำต่อไปนี้ อย่าง เคร่งครัด เพื่อให้ เคร่ืองยนต์มี
สมรรถนะสูงสุด และเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน
รถยนต์ได้อย่างสมบูรณ์และคุ้ม ค่า การไม่ปฏิบัติตาม
คำแนะนำอาจส่งผลให้เคร่ืองยนต์มีอายุการใช้งานท่ีน้อย
ลงและมีประสิทธิภาพลดลง หรืออาจทำให้อายุการใช้งาน
และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง

. ห้ามขับรถด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะ
เร็วหรือช้า

. ขับที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 4,000 รอบ/นาที

. ห้ามเร่งเครื่องยนต์จนถึงความเร็วรอบสูงสุดในแต่ละ
เกียร์

. ห้ามออกตัวอย่างรวดเร็ว

. ควรหลีกเล่ียงการเหยียบเบรกอย่างรุนแรง ยกเว้น
เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

T32A130827-090F95DC-E091-4394-8A6C-A8CC493B8141

คำเตือน:

ลักษณะการขับเคล่ือนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัด หากมีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและการ
กระจายน้ำหนัก รวมทั้งอุปกรณ์เสริม (ข้อต่อรถพ่วง
แร็คหลังคา ฯลฯ) ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับ
และความเร็วที่ใช้ตามสภาพแวดล้อม โดยเมื่อบรรทุก
ของ หนัก ต้อง ลด ระดับ ความเร็ว ลง ใน อัตรา ที่
เหมาะสม

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณรอบรถไม่มี ส่ิงกีดขวาง

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด้วยตาเปล่า วัด
และตรวจสอบว่าแรง ดันลมยางเหมาะสมหรือไม่

. ตรวจสอบว่ากระจกทุกบานและไฟทุกดวงสะอาด

. ปรับตำแหน่งเบาะนั่งและที่พิงศีรษะ

. ปรับตำแหน่งกระจกมองหลังและกระจกมองข้าง

. คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับข่ีและผู้ โดยสารท้ังหมด

. ตรวจสอบว่าประตูทุกบานปิดสนิท

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต่าง ๆ เมื่อสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

. ควรทำการตรวจสอบรายการที่ต้องบำรุงรักษาใน
หมวด “8 การ ซ่อมบำรุงและการดูแล รักษา ด้วย
ตนเอง” เป็นระยะ ๆ

T32A130827-EDC4EF8C-D00C-4C82-AB1C-DA53C86C7DED

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ที่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือดูแลจากผู้อื่น รวมถึงสัตว์เลี้ยงไว้ในรถ
เพียงลำพัง เน่ืองจากอาจไปกดสวิตช์หรือปุ่ม
ควบคุม โดยรู้ เท่า ไม่ ถึงการณ์ ซึ่งทำให้ เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงและได้รับบาดเจ็บโดยไม่ต้ังใจ
ในวันที่อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิใน
รถที่ ไม่มีการระบายอากาศจะสูงจนอาจเกิด
อันตรายร้ายแรงกับคนหรือสัตว์ได้

. มัดสัมภาระทุกช้ินให้แน่นหนา เพ่ือป้องกันการ
เล่ือนหรือเคลื่อนท่ี ห้ามวางสัมภาระให้สูงกว่า
พนักพิงหลัง ในการหยุดรถอย่างกะทันหันหรือ
การชน ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บจากสัมภาระ
ที่ ไม่ ได้ จัด เก็บอย่าง เรียบร้อยและแน่นหนา

หมายเหตุ:

ในช่วงสองสามเดือนแรกหลังจากซื้อรถใหม่ หากได้
กล่ินสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOCs) ภายใน
รถ ให้ระบายอากาศภายในห้องโดยสาร เปิดหน้าต่าง
ทั้งหมดก่อนเข้าสู่รถหรือขณะอยู่ในรถ นอกจากนี้
เม่ืออุณหภูมิในห้องผู้โดยสารสูงข้ึน หรือเมื่อจอดรถ
กลางแจ้งเป็นเวลานาน ให้ปิดโหมดการหมุนเวียน
อากาศภายในของเคร่ืองปรับอากาศ และ/หรือเปิด
หน้าต่างเพ่ือให้อากาศภายนอกไหลเข้ามายังห้อง
ผู้โดยสาร

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-3

ระยะรันอิน ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และ
ขับขี่
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5-4 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ก๊าซไอเสีย (คาร์บอนมอนอกไซด์)
T32A130827-A70640B2-660A-40EC-AACA-9AE673CECA70

คำเตือน:

. ห้ามหายใจสูดเอาก๊าซไอเสียเข้าไปเน่ืองจากมี
คาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึง ไม่มี สี และไม่มีกลิ่น
คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นอันตราย อาจทำให้สลบ
โดยไม่รู้ตัวหรือเสียชีวิตได้

. ถ้าสงสัยว่ามีไอเสียเข้าไปในรถ ให้ขับรถโดยเปิด
กระจก หน้าต่าง ท ุก บาน และ นำ รถ เข้าไป
ตรวจสอบทันที

. ห้ามให้เคร่ืองยนต์ทำงานในพ้ืนท่ีปิดที่ไม่มีการ
ระบายอากาศ เช่น โรงรถ

. ห้ามจอดรถโดยท่ีเครื่องยนต์ทำงานอยู่เป็นระยะ
เวลานาน

. ปิดประตูท้ายทุกครั้งขณะขับขี่ ไม่เช่นนั้น ก๊าซ
ไอเสียอาจไหลเข้ามาในห้องโดยสาร ถ้าจำเป็น
ต้องขับรถโดยเปิดประตูท้าย ให้ทำตามข้อควร
ระวังเหล่านี้:

— เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน
— ปิดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และตั้ง
ความเ ร็ว พัดลม ไป ท่ี ระดับ ส ู งส ุด เ พ่ือ
หมุนเวียนอากาศ

. ถ้าต้องเดินสายไฟหรือข้อต่อสายอ่ืน ๆ ไปยังรถ
พ่วงผ่านทางซีลผนึกของประตูท้ายหรือตัวถังรถ
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อป้องกันไม่
ให้ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไหล เข้า มา ใน รถ

. ถ้ามีติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวถังหรืออุปกรณ์อื่นเพิ่ม
เติม เพื่อกิจกรรมสันทนาการหรือใช้งานด้าน
อ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้คาร์บอนมอนอกไซด์ไหลเข้ามาใน
รถ (เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในรถเพ่ือสันทนาการ เช่น
เตา อบ ต ู้ เ ย็ น ฮี ต เตอ ร์ ฯลฯ อาจ ส ร้ า ง
คาร์บอนมอนอกไซด์ด้วย)

. ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

— มีการยกรถข้ึนในขณะท่ีเข้ารับการบริการ
— สงสัย ว่า มี ไอ เสีย เข้าไป ในห้อง โดยสาร
— ได้ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลงไป
— ได้รับอุบัติเหตุที่ทำให้ระบบไอเสีย ใต้ท้องรถ
หรือด้านหลังของรถได้ รับความเสียหาย

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

T32A130827-E3FB65A9-B2E7-4DF0-9305-1A61B5242E01

คำเตือน:

. ก๊าซไอเสียและระบบไอเสียจะร้อนมาก ควรระวัง
ให้ คน สัตว์ หรือ วัตถุ ไวไฟอยู่ ห่าง จากส่วน
ประกอบของระบบไอเสีย

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น
หญ้าแห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เนื่องจากอาจ
ทำให้เพลิงไหม้ได้

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง เป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
ท่ีติดต้ังในระบบไอเสีย ก๊าซไอเสียในเครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทางจะถูกเผาไหม้ในอุณหภูมิสูง เพื่อช่วยลดสาร
พิษ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่ มีสารตะก่ัว (โปรดดูที่
“ของเหลว/สารหล่อ ล่ืนและปริมาณความจุที่
แนะนำ” (หน้า 9-2)) เขม่าสะสมจากน้ำมันที่มี
สารตะก่ัวจะทำให้ประสิทธิภาพการลดสารพิษ
ของเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางลดลงอย่าง
มาก และ/หรือทำให้เครื่องฟอกไอเสียแบบสาม
ทางเสียหายได้

. ปรับต้ังเครื่องยนต์อยู่เสมอ การทำงานผิดพลาด
ในระบบจุดระเบิด ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ
ระบบไฟฟ้าจะทำให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนเกิน
ไหลเข้าไปในเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเป็น
สาเหตุทำให้ เคร่ือง ร้อนจัด ห้ามขับรถต่อ ถ้า
เคร่ืองยนต์จุดระเบิดไม่ครบสูบ สูญเสียกำลัง
อย่างเห็นได้ชัดหรือมีสภาวะทำงานที่ ผิดปกติ
อ่ืน ๆ นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
นิสสันทันที

. หลีกเลี่ยงการขับรถที่ เหลือน้ำมันเช้ือเพลิงใน
ระดับต่ำมาก เม่ือน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำให้
เครื่องยนต์ จุด ระเบิด ไม่ ครบสูบ ซ่ึง จะทำให้
เค ร่ือง ฟอก ไอ เสีย แบบ สาม ทาง เ สีย หาย

. ห้าม เร่ง เครื่องยนต์ ขณะ ที่ กำลัง อ ุ่น เครื่อง

. ห้ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
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ตัวกรองอนุภาคไอเสียเบนซิน (GPF) (ถ้า
มีติดตั้ง)

GUID-4F97B745-EA41-48D9-925A-D7A98D499120

ถ้ารถยนต์ของท่านเป็นเครื่องยนต์เบนซิน อาจได้รับการ
ติดตั้งตัวกรองอนุภาคไอเสียเบนซิน (GPF) ไว้ในส่วนของ
ระบบควบคุมมลพิษ

โดย GPF จะกรองอนุภาคคาร์บอนจากก๊าซไอเสีย ซึ่งจะ
ช่ ว ย ลด กา ร ปล่ อย เข ม่ า ควั น ไป ยั ง ส่ิ ง แวดล้ อม

ภายใต้สภาวะการขับขี่ปกติ อนุภาคคาร์บอนท่ีสะสมอยู่ใน
GPF จะถูกเผาไหม้อยู่ เสมอ ด้วยเหตุนี้ตัวกรองจึงไม่มี
อนุภาคคาร์บอนหลงเหลืออยู่ ด้วยวิธีนี้เอง GPF จึงได้รับ
การ “ฟ้ืนฟู” และสามารถกรองอนุภาคคาร์บอนออกจาก
ก๊าซไอเสียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

. ภายใต้สภาวะการขับขี่ที่ไม่เอื้ออำนวย GPF อาจ
ล้น/อุดตัน เนื่องจากสภาวะการขับข่ีเหล่านี้จะ
ป้องกันการฟื้นฟูโดยอัตโนมัติของตัวกรอง ใน
กรณี นี้ ข้ อความ จะ แสดง ขึ้ น บน หน้ า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ และไฟแสดงการทำงาน
ผิดปกติของเครื่องยนต์ (MIL - สีส้ม) หรือไฟ
เตือนการทำงานผิดปกติ (MWL - สีแดง) อาจ
สว่าง ข้ึน (แม้ว่าความผิดปกติในการจัดการ
เครื่องยนต์อื่น ๆ อาจส่งผลให้ไฟแสดงสว่างขึ้น)
การล้น/การอุดตันของ GPF อาจ ส่งผลให้
สมรรถนะของเครื่องยนต์และการจำกัดความเร็ว
รอบเครื่องยนต์ลดลง

WAF0107X

. เมื่อข้อความ “Exhaust filter maintenance”
แสดงขึ้น รถยนต์ควรขับขี่ที่ความเร็วมากกว่า 50
กม./ชม. (30 ไมล์/ชม.) โดยค่อย ๆ เหยียบคัน
เร่ง จนกระท่ังข้อความไม่แสดงข้ึนอีก ทั้งนี้ควร
เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนดและไม่ ขัด ต่อ
เงื่อนไขด้านความปลอดภัย

. ถ้าไฟ MIL หรือ MWL สว่างขึ้นด้วยเหตุผลใด ๆ
ก็ตาม หรือถ้าข้อความเตือน “Exhaust filter
maintenance” แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ ให้นำรถยนต์เข้าศูนย์บริการนิสสันโดย
เร็วที่สุด หากยังคงขับขี่ต่อไปโดยที่ไฟ MIL/
MWL สว่าง ข้ึน อาจ ส่ง ผล ให้ ระบบ ควบค ุม
เครื่องยนต์เสียหายได้

การป้องกันไม่ให้ GPF ล้น/อุดตัน:

. หลีกเล่ียงการขับขี่ ในระยะทางส้ัน ๆ บ่อยครั้ง ซึ่ง
ทำให้อุณหภูมิในการทำงานของเคร่ืองยนต์ไม่ปกติ

. ขับข่ีรถยนต์ที่ความเร็วมากกว่า 60 กม./ชม. (37
ไมล์/ชม.) เป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 30 นาที) อยู่
เสมอ

ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-AF1E7E00-C55E-40C4-97E9-3664A44629F7

ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ใช้น้ำมันเครื่องเพ่ือหล่อล่ืนและ
ระบายความร้อนให้กับชิ้นส่วนที่หมุนได้ เทอร์โบชาร์จเจอร์
ด้านเทอร์ไบน์จะทำงานด้วยความเร็วสูงมากและอุณหภูมิ
จะเพิ่มสูงมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาการ
ไหลของน้ำมันที่จ่ายเข้าไปยังระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ การ
หยุดจ่ายน้ำมันอย่างฉับพลันอาจส่งผลให้เทอร์โบชาร์จ
เจอร์ทำงานผิดปกติได้

จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนบำรุงรักษาต่อไปนี้ เพ่ือให้
มั่นใจว่าเทอร์โบชาร์จเจอร์มีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้
งานที่ยาวนาน

ข้อควรระวัง:

. เปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองตามช่วงระยะที่แนะนำดังที่
แสดง ใน ค ู่มือ การ บำร ุง รักษา อีก เ ล่ม หน่ึง

. ใช้เฉพาะน้ำมันเครื่องที่แนะนำเท่านั้น โปรดดูที่
“ของเหลว/สารหล่อ ล่ืนและปริมาณความจุที่
แนะนำ” (หน้า 9-2)

. ถ้าเคร่ืองยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูงเป็นระยะ
เวลานาน ให้ปล่อยให้ทำงานที่รอบเดินเบาสองถึง
สามนาทีก่อนดับเครื่องยนต์

. อย่าเร่งให้เคร่ืองยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูง
ทันทีหลังจากที่สตาร์ท

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-5
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5-6 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

T32A130827-E3568FA0-1FCD-4E0B-9D9A-62C1D62A8525

รถอเนกประสงค์ มี อัตราการพลิกคว่ำสูงกว่า รถ
ประเภทอื่นอย่างมีนัยสำคัญ

รถยนต์ เอนกประสงค์มี ระยะ ห่างจากพื้นถนนมากกว่า
รถยนต์นั่ง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้บนเส้นทางที่หลาก
หลายรวมถึงบนถนนลาดยางและทางวิบาก ดังนั้นจึงจำเป็น
ต้องมีจุดศูนย์ถ่วงสูงกว่ารถยนต์ท่ัวไป ข้อได้เปรียบของ
ระยะห่างจากพื้นถนนท่ีสูงกว่าคือ การมองเห็นสภาพถนน
ได้กว้างกว่า และทำให้สามารถคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
ได้ อย่างไรก็ตาม รถยนต์เอนกประสงค์ไม่ได้ถูกออกแบบ
มาสำหรับการเข้าโค้งโดยใช้ความเร็วเท่ากับรถยนต์นั่งดัง
เช่นรถสปอร์ตที่ มี ความสูงของใต้ท้องรถ ต่ำซึ่งไม่ได้
ออกแบบมาสำหรับการขับขี่บนทางวิบาก จึงควรหลีกเลี่ยง
การเข้าโค้งหักมุมหรือการหลบหลีกอย่างฉับพลันในขณะที่
ขับขี่ด้วยความเร็วสูง เช่นเดียวกับรถยนต์คันอื่น ๆ ที่มี
คุณลักษณะเดียวกับรถยนต์ชนิดนี้ การใช้งานรถยนต์ผิดวิธี
อาจทำให้ส ูญ เสียการควบคุมหรือ เกิดการพลิกคว่ำ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามขับขี่ในโหมด LOCK บนถนนที่ พ้ืนผิวแห้ง
และแข็ง (รุ่นขับเคล่ือนสี่ล้อ (4WD)/ขับเคล่ือน
ทุกล้อ (AWD))

. การขับข่ีบนถนนท่ีพื้นผิวแห้งและแข็งในโหมด
LOCK อาจทำให้เกิดเสียงและการสึกหรอของ
ยางโดยไม่จำเป็นได้ นิสสันขอแนะนำให้ขับขี่
ด้วยโหมด 2WD หรือ AUTO ภายใต้สภาวะเหล่า
นี้ (รุ่นขับเคล่ือนส่ีล้อ (4WD)/ขับเคล่ือนทุกล้อ
(AWD))

โปรดดู ท่ี “การขับเคล่ือน 4x4 อัจฉริยะ” (หน้า 5-14)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

T32A130827-FAEDCC51-03A5-46E8-A1B4-05F8A0ACFCB0

การขับรถให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นส่ิงจำเป็น
สำหรับการควบคุมความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ของท่าน ผู้ขับรถควรจะรู้วิธีขับขี่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ได้ดีที่สุด

ช่วงสตาร์ทในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่
T32A130827-423ABF28-182C-4532-8735-2CF508C400B5

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องเย็น เครื่องยนต์จะใช้
ความเร็วรอบท่ีสูงกว่าปกติในช่วงอุ่นเครื่อง ทำให้ต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเข้าเกียร์

น้ำหนักบรรทุก
T32A130827-F90D098F-7D0F-487B-AF46-661F74A575F1

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ์ อ่ืน (อุปกรณ์ข้อ ต่อ พ่วง ที่ รองรับสัมภาระบน
หลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคลื่อนของรถอย่าง
เห็นได้ชัด ท่านต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและ
ความเร็วที่ใช้ตามสภาพแวดล้อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เปียกน้ำ
T32A130827-9C65E705-D46A-4F87-85ED-94B9DB9A0814

. หลีก เล่ียงการ เร่งความเร็วหรือหยุด รถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข้าโค้งหักมุมมากหรือเปล่ียนช่องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล้ รถคัน ข้างหน้ามาก เกินไป

เม่ือมีน้ำนองบนพ้ืนถนนท่ีมีแอ่งน้ำ ธารน้ำเล็ก ๆ ฯลฯ ให้
ลดความเร็วเพื่อป้องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให้รถลื่นไถล
และสูญเสียการบังคับควบคุมได้ ถ้าใช้ยางที่สึกหรอมากจะ
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
T32A130827-707A43BC-7022-449E-80CD-602716C03D25

. ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

. หลีก เล่ียงการ เร่งความเร็วหรือหยุด รถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข้าโค้งหักมุมมากหรือเปล่ียนช่องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล้ รถคัน ข้างหน้ามาก เกินไป

ข้อควรระวังในการขับขี่บนถนนลาดยาง
และทางวิบาก การดูแลรักษารถยนต์ในขณะขับขี่

Condition: 'Except for China'/
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GUID-A4676F80-7282-4B00-8821-9F149B55F8EE

ข้อควรระวังในการใช้งานสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์แบบปุ่มกด

GUID-086E9D42-2B55-4695-AC49-9675494A70E1

คำเตือน:

ห้ามใช้งานสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกดขณะที่
ขับรถ ยกเว้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (เครื่องยนต์จะ
ดับเมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ 3 คร้ังติดต่อกัน
หรือกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ค้างไว้นานเกิน 2
วินาที) พวงมาลัยอาจจะล็อกและไม่สามารถบังคับ
ควบค ุ ม รถยน ต์ ไ ด้ ซึ่ ง อ า จ ทำ ให้ ร ถ ไ ด้ รั บ
ความ เสียหายหรือผู้ โดยสารได้ รับการบาด เจ็บ
ร้ายแรง

ก่อนการใช้งานสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด ให้
แน่ใจว่าเล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) (สำหรับ
ร ุ่ น เ กียร์ อัตโนมัติ แบบ อัตรา ทด ต่อ เ น่ือง (CVT))

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-11621F56-5195-4DE6-92E0-5AFEC5B4DC1F

ระบบ ก ุญแจ อัจฉริยะ สามารถ ส่ัง งาน สวิตช์ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ได้โดยไม่ต้องนำกุญแจออกมาจากกระเป๋า
สภาพแวดล้อมและ/หรือสภาพในการใช้งานอาจจะมี
ผลกระทบต่อการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ การ
แสดงและการเตือนบางอย่างสำหรับการทำงานจะปรากฏที่
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (โปรดดูที่ “หน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์” (หน้า 2-17))

ข้อควรระวัง:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อ
ใช้รถ

. ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถเม่ือท่านออกห่าง
จากตัวรถ

. ถ้าไฟแบตเตอรี่รถยนต์หมด จะไม่สามารถใช้งาน
สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์จากตำแหน่ง “LOCK”
ได้ และถ้าระบบล็อกพวงมาลัยทำงานจะทำให้ไม่
สามารถหมุนพวงมาลัยได้ ต้องทำการชาร์จ
แบตเตอรี่ โดย เร็วที่ส ุด (โปรดดูที่ “การพ่วง
สตาร์ท” (หน้า 6-8))

ระยะการใช้งาน
GUID-6DCA9273-95BE-404D-9DED-C3ABB1547B7E

SSD0436

กุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช้สตาร์ทเคร่ืองยนต์ได้ เม่ือ
กุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในระยะการทำงานท่ีกำหนดเท่าน้ัน
①

เม่ือไฟแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะใกล้จะหมด หรือมี
คลื่นวิทยุที่แรงใกล้บริเวณใช้งาน ระยะการใช้งานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจมีการทำงานไม่ถูกต้อง

ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ในระยะการใช้งาน ผู้ ท่ีไม่มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ เพ่ือ
สตาร์ทเครื่องยนต์ได้

. บริเวณห้องเก็บสัมภาระจะไม่รวมอยู่ในระยะการใช้งาน
แต่กุญแจอัจฉริยะอาจทำงานได้

. ถ้าวางกุญแจอัจฉริยะไว้บนแผงหน้าปัด ภายในกล่อง
เ ก็บ ของ ช่อง ใ ส่ ของ ท่ี ประต ู หรือ ที่ ม ุ ม ของ
ห้อง โดยสาร ก ุญแจ อัจฉริ ย ะ อาจ ไ ม่ ทำงาน

. ถ้าวางกุญแจอัจฉริยะใกล้ประตูหรือกระจกหน้าต่าง
ด้านนอกรถ กุญแจอัจฉริยะอาจทำงาน

รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT)
GUID-4846178B-012D-41FF-8D9A-4B56BC7ED0EE

ล็อกสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบเพื่อไม่ให้
เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง “LOCK” ได้
จนกว่า จะ เลื่อน คัน เกียร์ ไป ที่ ตำแหน่ง “P” (จอด)

เมื่อ ไม่ สามารถ เปล่ียนสวิตช์สตาร์ท เคร่ืองยนต์ ไป ท่ี
ตำแหน่ง “LOCK” ได้:

1. การ เตือน “Shift to Park” จะปรากฏบนหน้าจอ
แสดง ข้อม ู ล รถยน ต์ และ มี เสี ยง เตื อน ดั ง ขึ้ น

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

3. กดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง “OFF”

4. เปิดประตู สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะเปลี่ยนไปที่
ตำแหน่ง “LOCK”

สำหรับการเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ โปรดดูท่ี “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-
17)

ถ้าเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปท่ีตำแหน่ง “LOCK”
คันเกียร์จะไม่สามารถเลื่อนออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)
ได้ คันเกียร์จะเลื่อนได้ ถ้าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON” และเหยียบแป้นเบรกจอดไว้

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-7

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด

Condition: 'Except for China'/
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5-8 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ล็อกพวงมาลัย (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-51E55D68-F23A-4B9F-922D-FB2A89F461A5

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์มีอุปกรณ์ล็อกพวงมาลัยป้องกัน
ขโมย

การล็อกพวงมาลัย
GUID-DAE59353-C43A-4135-85E1-2B9AABDD5C86

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” ซ่ึง
ไฟแสดงตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะไม่สว่าง
ขึ้น

2. เปิดหรือปิดประตู สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์เปล่ียนไป
ยังตำแหน่ง “LOCK”

3. หมุนวงพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือขวา 1/6 รอบจาก
ตำแหน่งล้อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
GUID-38F2C6E2-71BA-4EB6-AD76-1DA96CF7E0F3

กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วพวงมาลัยจะปลดล็อกโดย
อัตโนมัติ

ข้อควรระวัง:

. ถ้าไฟแบตเตอรี่รถยนต์หมด ปุ่มกดสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์จะไม่สามารถเปลี่ยนจากตำแหน่ง
“LOCK” ได้

. ถ้าไฟแสดงปลดล็อกพวงมาลัยทำงานผิดปกติ
แสดงขึ้นบนจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ให้กดสวิตช์
สตาร์ท เค ร่ืองยนต์ อีก คร้ัง ขณะ ที่ หม ุน วง
พวงมาลัยไปทางขวาและทางซ้าย เล็กน้อย

(โปรดดูที่ “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-
17))

ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
GUID-16FBF6ED-49B2-4CD6-9EF9-8B109D501B73

คำเตือน:

ห้ามให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”
ขณะที่ขับขี่ เพราะพวงมาลัยอาจล็อกและอาจส่งผล
ให้ ไม่ สามารถบังคับ รถยนต์ ได้ อันจะทำให้ เกิด
ความเสียหายร้ายแรงต่อรถยนต์หรือทำให้ผู้ขับข่ีได้
รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามปล่อยให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON” และเครื่องยนต์ไม่ทำงานเป็น
เวลานาน เพราะจะส่งผลให้ไฟแบตเตอรี่หมดได้

. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงไม่ให้ไฟแบตเตอร่ีหมด ถ้าจำเป็นต้อง
ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างที่ เคร่ืองยนต์ไม่
ทำงาน ห้ามใช้ งาน เป็น เวลานานและอย่า ใช้
อ ุ ป ก ร ณ์ ไฟฟ้ า หล าย ช นิ ด พร้ อ ม ๆ กั น

JVS0937X

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์โดยที่ไม่ได้เหยียบแป้น

เบรก (รุ่นเกียร์ อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง) สวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์จะสว่างขึ้น

กดที่ตรงกลางของสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์:

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “OFF”

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะกลับไปที่ตำแหน่ง “LOCK”
โดยอัตโนมัติ เมื่อประตูบานใด ๆ เปิดหรือปิดเมื่อสวิตช์อยู่
ที่ตำแหน่ง “OFF”

ตำแหน่ง LOCK
GUID-ED5510B6-7895-4E20-81E6-DE8C23CAA8BB

สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์และล็อกพวงมาลัย (ถ้ามีติดต้ัง)
จะสามารถล็อกได้ เฉพาะ เมื่ออยู่ ในตำแหน่งนี้ เท่าน้ัน

สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์จะล็อกเม่ือประตูบานใดบานหนึ่ง
เปิดอยู่หรือปิดโดยที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ปิด

ตำแหน่ง ON
GUID-1853F228-2702-4CE6-858C-9045EB728323

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้ที่ตำแหน่งนี้
โดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์

ตำแหน่ง “ON” มีคุณลักษณะในการประหยัดแบตเตอร่ีซ่ึง
จะเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปท่ีตำแหน่ง “OFF”
หลังผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ถ้ารถยนต์ไม่ถูกขับขี่อยู่ ภายใต้
สภาวะต่อไปนี้:

. ประตูทุกบานปิด

. คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “P” (จอด)

คุณลักษณะในการประหยัดแบตเตอรี่จะถูกยกเลิกเมื่อมีสิ่ง
ใดต่อไปนี้เกิดขึ้น:

. ประตูบานใดบานหนึ่งเปิดอยู่

Condition: 'Except for China'/
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. คัน เ กียร์ เลื่ อน ออก จาก ตำแหน่ ง “P” (จอด)

. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เปลี่ยนตำแหน่ง

ตำแหน่ง OFF
GUID-DA2B9201-206A-406B-891F-59A88D312FBD

เครื่องยนต์จะดับในตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง ACC อัตโนมัติ
GUID-0E2947FE-3378-4474-91C2-392C40908C39

เมื่อ รถยนต์ อยู่ ท่ี ตำแหน่ง “P” (จอด) เมื่อพกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัว หรือเปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์จาก
ตำแหน่ง “ON” ไปยัง “OFF” วิทยุจะยังคงสามารถใช้งาน
ต่อได้อีกเป็นระยะเวลาหน่ึง หรือจนกว่าประตูคนขับจะถูก
เปิด หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น
วิทยุ ระบบนำทาง (ถ้า มีติดตั้ง) และ ระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® อาจรีสตาร์ทโดยเปิดระบบเครื่อง
เสียง (โปรดดูที่ “ระบบเครื่องเสียง” (หน้า 4-29) ในคู่มือ
เล่มนี้หรือคู่มือการใช้ NissanConnect อีกเล่มหนึ่ง (ถ้ามี
ติดตั้ง)) หรือโดยการกดปุ่ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ
เป็นเวลารวมสูงสุด 30 นาที

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
GUID-DDD49134-EED6-4344-B5AB-8DE3B2930F7E

JVS0404X

ถ้าไฟแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะหมด หรือการทำงานของ
กุญแจอัจฉริยะถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อม ให้ทำการ
สตาร์ทเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเน่ือง (CVT):

เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว่าง)

2. เหยียบแป้นเบรกจนสุด

3. แตะสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยกุญแจอัจฉริยะดังที่
แสดงในภาพ (เสียงเตือนจะดังขึ้น)

4. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ขณะท่ีเหยียบแป้นเบรก
ภายใน 10 วินาที ห ลัง จาก ได้ ยิน เสียง เตือน
เครื่องยนต์จะสตาร์ทติด

หลัง จากทำ ข้ัน ตอน ท่ี 3 แล้ว เมื่อ กดสวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์โดยไม่เหยียบแป้นเบรก (รุ่นเกียร์ CVT) สวิตช์
สตา ร์ท เครื่องยนต์ จะ เปลี่ยน ไป ท่ี ตำแหน่ง “ON”

หมายเหตุ:
. เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง

“ON” หรือเครื่องยนต์สตาร์ทติดโดยขั้นตอนข้าง
ต้น การเตือน “Key battery low” จะแสดงขึ้น
(บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์) แม้ว่ากุญแจ
อัจฉริยะอยู่ในรถ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ใน
การปิดการเตือน ให้แตะสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
ด้วยกุญแจอัจฉริยะอีกครั้ง

. ถ้าการเตือน “Key battery low” แสดงขึ้น (บน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์) ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
โดยเร็วท่ีสุด (โปรดดูที่ “แบตเตอร่ี” (หน้า 8-
17))

GUID-85BD5A32-4CA0-4B20-A3F7-7F2F8C6EA88C

1. เข้าเบรกจอด

2. เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว่าง)

มอเตอร์สตาร์ทได้ รับการออกแบบให้ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น
ต้องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเม่ือใช้งานสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์

3. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON”
เหยียบ แป้น เบรก จน ส ุด และ กด สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

เพ่ือสตาร์ท เคร่ืองยนต์ ทันที ให้กดสวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์และปล่อย ขณะท่ีเหยียบแป้นเบรกหรือ
แป้นคลัตช์ โดยท่ีสวิตช์สตาร์ท เครื่องยนต์อยู่ ใน
ตำแหน่งใดก็ได้

4. ปล่อยสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ทันทีเม่ือเคร่ืองยนต์
สตาร์ทติด ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดแต่ดับลง ให้ทำ
ขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีก

ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดยากในอากาศที่หนาวจัดหรือ
ร้อนจัด ให้ เหยียบคันเร่งค้างไว้ กดสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ เป็นเวลา 15 วินาที ขณะที่ เหยียบค้าง
ปล่อยคันเร่งเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด

ข้อควรระวัง:

. เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด ให้ปล่อยสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ทันที

. ห้ามให้มอเตอร์สตาร์ททำงานนานเกินกว่า 15
วินาทีต่อคร้ัง ถ้า เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ ติด ให้
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”
แล้วรอ 10 วินาที ก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์อีก
ครั้ง ไม่เช่นนั้น มอเตอร์สตาร์ทจะเสียหายได้

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-9

การสตาร์ทเครื่องยนต์

Condition: 'Except for China'/
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5-10 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. ถ้าจำเป็นต้องสตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยการพ่วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและข้อควรระวัง
ในหมวด “6 ในกรณีฉุกเฉิน” อย่างระมัดระวัง

5. ให้เคร่ืองยนต์เดินเบาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที
หลังจากสตาร์ทเพ่ืออุ่นเครื่องยนต์ ควรขับรถด้วย
ความเร็วปานกลางเป็นระยะทาง ส้ัน ๆ ก่อน โดย
เฉพาะเมื่ออยู่ในสภาพอากาศหนาว

ข้อควรระวัง:

ห้าม ปล่อย รถยนต์ ทิ้ง ไว้ ตาม ลำพัง ใน ขณะ อ ุ่น
เครื่องยนต์

6. เพื่อดับเครื่องยนต์ ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P”
(จอด) เข้าเบรกจอดและให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
อยู่ในตำแหน่ง “OFF”

T32A130827-5DFB93F9-CDD2-40A4-B4CA-7AD7192119CB

การขับขี่ด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทด
ต่อเนื่อง (CVT)

T32A130827-F7C5BDAC-B708-41F7-9A32-F14C17BDCDAE

เกียร์ อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อ เนื่อง (CVT) ในรถจะ
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดกำลังสูงสุดและการ
ทำงานที่ราบรื่น

ควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำสำหรับการใช้เกียร์ที่แสดง
อย ู่ ใ น ห น้ า ถัด ไป เพื่ อ ปร ะ สิทธิ ภาพ ส ู งส ุ ด และ
ความเพลิดเพลินในการขับขี่

คำเตือน:

ห้ามเปลี่ยนเกียร์กะทันหันเมื่ออยู่บนถนนลื่น เพราะ
อาจทำให้ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้

ข้อควรระวัง:

. ความเร็วรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต์ขณะเย็นจะ
สูง ดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะ
เข้าเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังก่อนช่วงอุ่นเครื่อง

. หลีกเลี่ยงการเร่งเคร่ืองยนต์ขณะที่รถจอดอยู่
เ น่ืองจากอาจทำให้ รถ เคลื่อนท่ี โดยไม่ ต้ังใจ

. ห้ามเปล่ียนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล่นไปข้างหน้า
และตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “D” (ขับขี่) ขณะ
ที่รถถอยหลัง เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือทำให้เกียร์เสียหาย

. สตาร์ทเครื่องยนต์โดยที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P”
(จอด) หรือ “N” (ว่าง) เคร่ืองยนต์จะสตาร์ทไม่
ติดในตำแหน่งเกียร์อื่น แต่ถ้าสตาร์ทได้ ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน

. ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง) ขณะที่
ขับขี่ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อนคันเกียร์ไป
ยังตำแหน่ง “N” (ว่าง) ขณะที่รถกำลังแล่นอาจ
ทำให้เกียร์เกิดความเสียหายรุนแรง

. เลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) และเข้า
เบรกจอด เมื่อจอดรถนานเกินกว่าการจอดรอใน
ช่วงสั้น ๆ

. ต้องให้ เครื่องยนต์ทำงานที่ รอบเดินเบาขณะ
เปล่ียน เกียร์ จากตำแหน่ง “N” (ว่าง) ไป ยัง
ตำแหน่งอื่น ๆ

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห้ามใช้วิธีเลี้ยงคันเร่ง
เพ่ือไม่ให้รถยนต์ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบแป้น
เบรกจอด

การเริ่มออกตัวรถยนต์
T32A130827-E0E8CE2C-3F3F-496A-B326-0ED705AD3FCB

1. หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบแป้นเบรกจอด
จนสุดก่อนเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)

2. เหยียบแป้นเบรกจอดค้างไว้แล้วเลื่อนคันเกียร์ไปยัง
ตำแหน่งขับขี่

3. ปลดเบรกจอด ปล่อยแป้นเบรกจอด แล้วค่อย ๆ ให้รถ
เริ่มออกตัว

เกียร์ CVT ได้รับการออกแบบให้ต้องเหยียบแป้น
เบรกจอดก่อนจึงจะสามารถเล่ือนคันเกียร์ออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) ไปยังตำแหน่งอื่นได้ เมื่อสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

คันเกียร์จะไม่สามารถเลื่อนออกจากตำแหน่ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหน่งเกียร์อ่ืนได้ ถ้าให้สวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “LOCK” “OFF” หรือ
“ACC”

การขับขี่รถยนต์
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ข้อควรระวัง:

. เหยียบแป้นเบรกจอด - การเลื่อนคันเกียร์ไปยัง
“D” “Ds” “R” “L” หรือโหมดการเปลี่ยนเกียร์
ธรรมดาโดยไม่เหยียบแป้นเบรกจอด จะทำให้รถ
ออกตัว ช้า เม่ือ เคร่ืองยนต์ทำงาน ให้แน่ใจ ว่า
เหยียบแป้นเบรกจอดจนสุดและรถหยุดนิ่งก่อน
เลื่อนคันเกียร์

. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์ให้แน่ใจ - ให้แน่ใจว่าคัน
เกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ “D” “Ds” “L”
และโหมดการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาใช้สำหรับเดิน
หน้า และ “R” ใช้สำหรับถอยหลัง

. อุ่นเครื่องยนต์ - เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่
เครื่องยนต์เย็น เครื่องยนต์จะใช้ความเร็วรอบเดิน
เบาที่สูงกว่าปกติทำให้ต้องใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษขณะเข้าเกียร์

การเปลี่ยนเกียร์
GUID-66883E50-62DB-4D0A-AD0D-64E18A8E9465

JVS1025X

เกียร์ CVT มีโหมดการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา

SSD0727

เกียร์ CVT ไม่มีโหมดการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา

: กดปุ่ม Ⓐ ขณะเหยียบแป้นเบรกจอด

: กดปุ่ม Ⓐ

: เลื่อนคันเกียร์

คำเตือน:

. ต้องทำการเข้าเบรกจอดไว้ไม่ว่าคันเกียร์อยู่ใน
ตำแหน่งใดก็ตามขณะที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงาน
มิเช่นน้ันรถอาจเคล่ือนท่ีโดยไม่คาดคิดหรือแล่น
ออกไปทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือทรัพย์สิน
เสียหาย

. ถ้าไม่สามารถเล่ือนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง
“P” (จอด) ได้ขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานและ
เหยียบแป้นเบรกจอดแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าไฟ
เบรกไม่ทำงาน ไฟเบรกที่ทำงานผิดปกติน้ีอาจ
เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้ท่านและผู้
อื่นได้รับบาดเจ็บได้

หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบแป้นเบรกจอดจนสุด
กดปุ่มคันเกียร์ และเล่ือนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง “P”
(จอด)

ถ้าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” หรือ
“ACC” ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามขณะท่ีคันเกียร์อยู่ ใน
ตำแหน่งอ่ืนที่ไม่ใช่ตำแหน่ง “P” (จอด) จะไม่สามารถให้
สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “LOCK” ได้

เม่ือการเล่ือนคันเกียร์จากตำแหน่ง “P” (จอด) ไปยัง
ตำแหน่งอื่น ๆ ทำได้ยาก ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าเข้าเบรก
จอดอยู่หรือไม่ แล้วปล่อยแป้นเบรกจอดและเหยียบอีกครั้ง

ถ้าไม่สามารถให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“LOCK” ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เข้าเบรกจอด

2. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON”
โดยที่เหยียบแป้นเบรกจอดเอาไว้

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

4. ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK”

P (จอด) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ใช้ตำแหน่งน้ีเมื่อรถจอดหรือเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้
แน่ใจว่ารถยนต์จอดสนิท แล้วเล่ือนคันเกียร์ไปยัง
ตำแหน่ง “P” (จอด) เข้าเบรกจอด เมื่อจอดรถบนทาง
ลาดชัน ให้เหยียบแป้นเบรกจอดก่อน แล้วเข้าเบรกจอด
และ เลื่ อ น คัน เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำแห น่ ง “ P ” ( จอด )

R (ถอยหลัง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ใช้ตำแหน่งน้ีเพื่อถอยหลัง ให้แน่ใจว่ารถจอดสนิทก่อนท่ี
จะ เลื่ อน คัน เ กียร์ ไป ยัง ตำแหน่ง “R” (ถอย หลัง)

N (ว่าง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เป็นตำแหน่ง เกียร์ ว่าง ไม่มีการ เข้า เกียร์ เดินหน้าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต์สามารถสตาร์ทได้ในตำแหน่งน้ี อาจ
เปล่ียน เกียร์ ไปที่ ตำแหน่ง “N” (ว่าง) แล้ว สตาร์ท
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ที่ ดั บ ไ ป ขณ ะ ที่ ร ถ ก ำ ลั ง แ ล่ น อ ย ู่

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-11
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5-12 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

D (ขับ) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ใช้ตำแหน่งนี้สำหรับการขับรถเดินหน้าปกติ

Ds (ขับแบบ Sport) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อเลื่อนคันเกียร์จากตำแหน่ง “D” (ขับ) ไปยัง “Ds” (ขับ
แบบ Sport) เกียร์จะเข้าสู่โหมด Ds (ขับแบบ Sport) การ
เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “Ds” (ขับแบบ Sport) จะ
ทำให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการขับขี่แบบ “sporty” บน
ถนนที่คดเคี้ยว และรู้สึกถึงการเร่งหรือการลดความเร็วบน
เนินเขาที่ เป็นไปอย่างราบ ร่ืน โดยการเปลี่ยนเกียร์ลง
อัตโนมัติ การเล่ือนคันเกียร์ไปด้านหน้าและด้านหลังจะ
ทำให้สามารถเปล่ียนเกียร์แบบธรรมดาได้ เม่ือทำการ
ยกเลิกโหมด Ds (ขับแบบ Sport) ให้เล่ือนคันเกียร์กลับ
ไปยังตำแหน่ง “D” (ขับ) เกียร์จะกลับไปยังโหมดการขับขี่
แบบปกติ

L (ต่ำ) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ใช้ตำแหน่งนี้เพื่อขับรถขึ้นเขาที่สูงชันอย่างช้า ๆ หรือขับ
ช้า ๆ ผ่านหิมะ ทราย หรือโคลนหนา หรือเพื่อให้เกิดแรง
หน่วงเคร่ืองยนต์สูงสุดในการขับลงเขาที่ลาดชันมาก ๆ

โหมดการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา (ถ้ามีติดตั้ง)
T32A130827-7DBE3DA8-E793-455A-A5EF-C0C301D4126A

เมื่อเล่ือนคันเกียร์จากตำแหน่ง “D” ไปยังช่องการเปลี่ยน
เกียร์ธรรมดา ขณะที่รถยนต์จอดอยู่หรือในขณะขับขี่ เกียร์
จะเข้าสู่โหมดการเปล่ียนเกียร์ธรรมดา ซ่ึงท่านสามารถ
เลือกช่วงการเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตนเอง

ในโหมดการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา ช่วงการเปลี่ยนเกียร์จะ
แสดงขึ้นตรงการแสดงตำแหน่งในมาตรวัด

การเปลี่ยนเกียร์จะมีระยะขึ้นหรือลงทีละขั้นดังต่อไปน้ี:

M1
?

/
M2

?

/
M3

?

/
M4

?

/
M5

?

/
M6

?

/
M7

. เม่ือต้องการเปล่ียนเกียร์ขึ้น ให้เลื่อนคันเกียร์ไปยัง
ด้าน + (ข้ึน) (เปล่ียน เกียร์ ไป ยัง ช่วง ท่ี ส ูง ข้ึน)

. เมื่อต้องการเปลี่ยนเกียร์ลง ให้เลื่อนคันเกียร์ไปยังด้าน
- ( ล ง ) ( เ ป ลี่ ย น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ช่ ว ง ท่ี ต่ ำ ล ง )

. การ เล่ือนคันเกียร์ไปด้านเดิมสองครั้งจะ เป็นการ
เปลี่ยนเกียร์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ถ้าเลื่อนคัน
เกียร์อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนเป็นเกียร์ในลำดับที่สอง
อาจไม่สามารถทำได้

M7 (เกียร์เจ็ด) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ใช้ตำแหน่งนี้สำหรับการขับรถเดินหน้าปกติ อย่างไรก็ตาม
ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ลงด้วยตนเอง เมื่อเร่งความเร็ว
หรือกำลังขับแซงรถยนต์คันอื่น

M6 (เกียร์หก) และ M5 (เกียร์ห้า) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ใช้ตำแหน่งเหล่านี้เมื่อขับรถขึ้นทางลาดยาว หรือเพ่ือให้
เกิดแรงหน่วง เคร่ืองยนต์ขณะขับ รถลงทางลาดยาว

M4 (เกียร์สี่) M3 (เกียร์สาม) และ M2 (เกียร์สอง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ใช้ตำแหน่งเหล่านี้สำหรับขับขึ้นเขา หรือเพื่อให้เกิดแรง
หน่วงเครื่องยนต์ขณะขับลงเขา

M1 (เกียร์หนึ่ง) :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ใช้ตำแหน่งนี้เพื่อขับรถขึ้นเขาที่สูงชันอย่างช้า ๆ หรือขับ
ช้า ๆ ผ่านหิมะ ทราย หรือโคลนหนา หรือเพื่อให้เกิดแรง
หน่วงเคร่ืองยนต์สูงสุดในการขับลงเขาที่ลาดชันมาก ๆ

. ระวังอย่าขับรถด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานานเม่ือช่วง
เกียร์ต่ำกว่าช่วง M7 เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิง

. ในโหมดการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา เกียร์จะเลื่อน
ไปยัง M1 (เกียร์หนึ่ง) โดยอัตโนมัติก่อนรถหยุด
เมื่อเร่งความเร็วอีกคร้ัง จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์

ขึ้นไปยังช่วงที่ต้องการ
. ในโหมดการเปล่ียนเกียร์ธรรมดา เกียร์อาจไม่

เล่ือนไปยังเกียร์ที่ เลือก ระบบนี้ จะช่วยรักษา
สมรรถนะในการขับข่ี และลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายกับรถยนต์หรือสูญเสียการควบคุม
รถ

. เมื่อต้องการยกเลิกโหมดการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา ให้
เลื่อนคันเกียร์กลับไปยังตำแหน่ง “D” เกียร์จะกลับไป
ยังโหมดการขับขี่แบบปกติ

. เม่ืออุณหภูมิ น้ำมัน เกียร์ CVT ต่ำมาก โหมดการ
เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาอาจไม่ทำงานและไม่เปลี่ยนกลับ
ไปเป็นเกียร์ D โดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิด ปกติ ใน กรณี นี้ ให้ เลื่อน คัน เกียร์ กลับ ไปยัง
ตำแหน่ง “D” และขับขี่ต่อไปสักครู่ จากนั้นเลื่อนคัน
เกียร์ กลับ ไป ยัง โหมด การ เปล่ียน เกียร์ ธรรมดา

. เม่ือ อ ุณหภูมิ น้ำมัน เกียร์ CVT สูง ความเร็ว รอบ
เครื่องยนต์ของช่วงการเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นอาจต่ำกว่า
ปกติ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

สวิตช์โหมด SPORT (รุ่นที่ไม่มีโหมดการเปลี่ยน
เกียร์ธรรมดา) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-77438257-E1FF-4E69-99E9-6666774EFF45

JVS0208X

เพื่อเลือกโหมด SPORT ให้กดสวิตช์โหมด SPORT โดยที่

Condition: 'Except for China'/
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คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “D” (ขับ) ไฟแสดงโหมด SPORT
บนแผงมาตรวัดสว่างขึ้น เพื่อปิดโหมด SPORT ให้

กดสวิตช์โหมด SPORT อีกคร้ัง ไฟแสดงโหมด SPORT
จะดับลง เมื่อเปลี่ยนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งใด ๆ นอกเหนือ
จาก “D” หรือ “Ds” โหมด SPORT จะ ปิด อัตโนมัติ

ตำแหน่ง “OFF” :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สำหรับการขับขี่แบบปกติและแบบประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้ใช้ตำแหน่ง “OFF”

ตำแหน่ง “ON” :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

สำหรับการขับขี่ข้ึนหรือลงทางลาดยาว ซึ่งจำเป็นต้องใช้
แรงหน่วงเครื่องยนต์ หรือการเร่งความเร็วอย่างมาก ให้ใช้
ตำแหน่ง “ON” เกียร์จะเลือกอัตราทดเกียร์ท่ีต่างออกไป
โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ได้กำลังเครื่องยนต์สูง

เมื่อสภาวะการขับขี่เปลี่ยนไป ให้กดสวิตช์เพ่ือปิดโหมด
SPORT

ระวังอย่าขับรถด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานานเมื่อโหมด
SPORT อยู่ในตำแหน่ง “ON” เพราะจะทำให้ส้ินเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง

การเหยียบคันเร่งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร์ต่ำ - ใน
ตำแหน่งเกียร์ “D”

T32A130827-9B0959D9-CDA3-438D-BAD4-19B7455A9D16

สำหรับการเร่งแซงหรือขึ้นเขา ให้เหยียบคันเร่งจนสุด เกียร์
จะ เปล่ียนไปใช้ เกียร์ ต่ำ ลง ตามความเร็ว ในขณะนั้น

การปลดล็อกคันเกียร์
T32A130827-09CD4710-D0CA-4864-9ACC-D217C7C4615A

ถ้าแบตเตอรี่ไฟหมด คันเกียร์อาจจะเลื่อนออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) ไม่ได้แม้ว่าจะเหยียบแป้นเบรกจอด
อยู่ก็ตาม

ในการปลดล็อกคันเกียร์ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้:

แบบ A :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVS0392X

ตัวอย่าง
1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” หรือ

“LOCK”

2. เข้าเบรกจอด

3. ถอดแผงปิดปลดล็อกคันเกียร์ (ดังท่ีแสดงในภาพ
ด้ า น บ น ) โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม

4. เสียบกุญแจธรรมดาและกดปุ่มปลดล็อกคันเกียร์

5. กดปุ่มคันเกียร์ และเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “N”
(ว่าง) ขณะท่ีกดปุ่มปลดล็อกคันเกียร์ค้างไว้ เปลี่ยน
แผงปิดปลดล็อกคันเกียร์ที่ถอดออกหลังจากการใช้
งาน

แบบ B :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVS0466X

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK”

2. เข้าเบรกจอด

3. กดปุ่มปลดล็อกคันเกียร์

4. กดปุ่มคันเกียร์ และเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “N”
(ว่าง) ขณะ ท่ี กด ปุ่ม ปลด ล็อก คัน เกีย ร์ ค้าง ไว้

ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON” เพื่อ
ปลดล็อกพวงมาลัย

ขณะนี้ จะสามารถ เข็นรถไปยังตำแหน่ง ท่ีต้องการได้

ถ้า ยังไม่สามารถเลื่อนคัน เกียร์ออกจากตำแหน่ง “P”
(จอด) ได้ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบเกียร์ CVT ที่
ศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-13

Condition: 'Except for China'/
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5-14 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

โหมดป้องกันอุณหภูมิน้ำมันสูงผิดปกติ
T32A130827-808BD7D2-9BE0-470E-A660-24B385D4FB8A

ชุดเกียร์นี้มีโหมดป้องกันอุณหภูมิน้ำมันสูงผิดปกติ ถ้า
อุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูงเกินไป (เช่น เมื่อขับขี่ขึ้นทางลาดใน
วัน ท่ี อากาศ ร้อน ขณะที่ บรรท ุก น้ำ หนัก มาก) กำลัง
เครื่องยนต์และความเร็วรถยนต์ในบางสภาวะจะลดลงโดย
อัตโนมัติเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในชุดเกียร์
ความเร็วรถยนต์ยังสามารถควบคุมได้โดยการเหยียบคันเร่ง
แต่ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์และความเร็วรถยนต์อาจถูก
จำกัด

ระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
(Fail-safe)

T32A130827-5877C85B-EA11-4DD6-9D52-6992317A74D5

เมื่อระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดเหตุขัดข้องทำงาน
เกียร์ CVT จะไม่เปล่ียนไปยังตำแหน่งการขับขี่ท่ีเลือกไว้

ในกรณีที่รถมีการใช้งานหนักมากเกินปกติ เช่น ล้อ
หมุนฟรีมากเกินไปหรือเบรกรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Fail-
safe) อาจทำงานแม้ว่าวงจรไฟฟ้าทั้งหมดจะทำงาน
เป็น ปกติ ใน กรณี น้ี ควร กด ให้ ส วิตช์ สตา ร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง off แล้วรอเป็นเวลา 10
วินาที จากน้ันให้กดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON” รถจะกลับสู่สภาวะการทำงานปกติ
หากพบว่ารถยังไม่กลับคืนสู่สภาวะการทำงานปกติ
ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ
เกียร์และทำการซ่อมแซมถ้าจำเป็น

คำเตือน:

เม่ือระบบสำรองทำงาน ความเร็วรถยนต์อาจค่อย ๆ
ลดลง จนน้อยกว่ารถยนต์คันอื่น ๆ ที่ สัญจรอยู่ใกล้
เคียง ซ่ึงอาจทำให้มีโอกาสเกิดการชนมากยิ่ง ข้ึน
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับข่ี ถ้า
จำเป็น ให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยและให้เกียร์

กลับสู่การทำงานปกติ หรือเข้ารับการซ่อมถ้าจำเป็น

ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-AE4B246D-E5F4-4910-9BC9-041317659762

JVS0331X

ไฟ แสดง การ เปลี่ยน เกียร์ จะ แสดง ข้ึน บน หน้า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์เม่ือผู้ขับควรเปลี่ยนเป็นเกียร์ท่ีสูงขึ้น
หรือต่ำลงตามที่ลูกศรที่ชี้ขึ้นและลง

การใช้ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์จะช่วยลดการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อลูกศรชี้ขึ้นแสดงขึ้น แนะนำให้เปลี่ยนเป็นเกียร์ที่สูงขึ้น
เมื่อลูกศรชี้ลงแสดงขึ้น แนะนำให้เปลี่ยนเป็นเกียร์ที่ต่ำลง

ข้อควรระวัง:

ไฟแสดงการเปล่ียนเกียร์จะช่วยลดการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟแสดงนี้ไม่ได้ช่วยแนะนำให้เปลี่ยน
เกียร์ให้เหมาะสมกับทุกสภาพการขับขี่ ในบางสถาน
การณ์ ผู้ ขับ เท่าน้ันที่ เลือก เปลี่ยน เกียร์ ได้ อย่าง
ถูกต้อง (เช่น เม่ือแซงรถยนต์คันอ่ืน เมื่อขับขึ้นเนิน
หรือลากรถพ่วง)

T32A130827-E8C4648E-2B44-40A2-A9F1-CD8F04FAE545

การทำงานของสวิตช์โหมดการขับเคลื่อน
4X4 อัจฉริยะ

T32A130827-E9652442-23D3-4F57-A857-6752C8B9C890

JVS0401X

สวิตช์โหมดการขับเคลื่อน 4x4 อัจฉริยะ
ระบบการขับเคล่ือน 4x4 อัจฉริยะใช้สำหรับเลือกโหมด
2WD (ขับเคลื่อนสองล้อ) AUTO หรือ LOCK โดยข้ึนอยู่
กับสภาวะการขับขี่

ปรับสวิตช์โหมดการขับเคลื่อน 4x4 อัจฉริยะท่ีคอนโซล
กลางเพื่อเลือก 2WD AUTO หรือ LOCK

AUTO: ปรับสวิตช์โหมดการขับเคลื่อน 4x4 อัจฉริยะไปที่
ตำแหน่งว่าง (AUTO) ไฟแสดง AUTO ขับเคล่ือนส่ีล้อ
(4WD) ในมาตรวัดจะสว่างขึ้น

2WD: ปรับสวิตช์โหมดการขับเคล่ือน 4x4 อัจฉริยะตาม
เข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่ง 2WD

LOCK: ในการเข้าโหมด LOCK ให้ปรับสวิตช์โหมดการขับ
เคล่ือน 4x4 อัจฉริยะทวนเข็มนาฬิกาไปท่ีตำแหน่ง LOCK
สวิตช์จะกลับสู่ตำแหน่ง AUTO โดยอัตโนมัติ และไฟ
แสดง LOCK ขับเคลื่อนส่ีล้อ (4WD) ในมาตรวัดจะ
สว่างขึ้น ในการออกจากโหมด LOCK ให้ปรับสวิตช์ไปท่ี
ตำแหน่ง LOCK อีกครั้ง สวิตช์จะกลับสู่ตำแหน่ง AUTO

การขับเคลื่อน 4X4 อัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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โดย อัตโนมัติ และ ไฟ แสดง LOCK 4WD จะ ดับ ลง

โหมด 4WD ล้อที่ขับเคลื่อน
ไฟแสดงโหมด 4WD
( , ) สภาพการใช้งาน

2WD

ล้อหน้า:
โหมดการขับเคลื่อนอยู่ที่ขับ
เคลื่อนสองล้อ (2WD) เมื่อขับขี่
บนถนนปกติ*1

ปิด
สำหรับการขับขี่บนพื้น
ถนนราบและแห้ง

AUTO

การกระจายแรงบิดไปยังล้อหน้า
และล้อหลังจะเปลี่ยนแปลงโดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
พื้นถนน [อัตราส่วน; 100 : 0
(2WD) ? 50 : 50 (4WD)]
การทำงานดังกล่าวนี้ช่วยเพิ่ม
เสถียรภาพในการขับขี่

สว่าง สำหรับการขับขี่บนถนน
ที่ราบและลื่น

LOCK ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) *2*3*
สว่าง
/

สำหรับการขับขี่บนถนน
ขรุขระ

*1: โหมด 2WD อาจเปลี่ยนเป็นโหมด 4WD โดยอัตโนมัติข้ึนอยู่กับสภาวะการขับขี่ ไฟแสดงโหมด 4WD ไม่สว่างขึ้น
*2: โหมด LOCK จะเปลี่ยนไปยังโหมด AUTO โดยอัตโนมัติ เมื่อขับขี่รถยนต์ที่ความเร็วสูง ไฟแสดง LOCK 4WD ดับ

ลง
*3: โหมด LOCK จะ ถ ูก ยกเ ลิก โดย อัตโน มัติ เมื่ อ ส วิต ช์ สตาร์ท เค ร่ืองยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ ง “OFF”

ข้อแนะนำในการเปลี่ยน 4WD
T32A130827-36A0B76C-CF6C-4546-B388-BD02EB8DB6F1

. อุณหภูมิน้ำมันของชิ้นส่วนระบบส่งกำลังจะสูงขึ้น หาก
มีการใช้งานรถยนต์ในสภาพที่มีความแตกต่างของการ
หมุนระหว่างล้อหน้าและล้อหลังมาก (การลื่นไถลของ
ล้อ) เช่น เมื่อขับขี่รถยนต์บนถนนขรุขระที่มีทรายหรือ
โคลน หรือเมื่อขับออกจากหล่ม ในกรณีนี้ การเตือน
“4WD High Temp. Stop vehicle” จะปรากฏขึ้นและ
โหมด 4WD จะเปลี่ยนเป็นโหมด 2WD เพ่ือป้องกัน
ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง หากท่านหยุดขับขี่ในขณะท่ี
เครื่องยนต์เดินเบาอยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัยและรอจน
กระทั่งการเตือน “4WD High Temp. Stop vehicle”
ดับลง 4WD จะกลับ เข้าสู่ โหมดที่ ใช้ ก่อนหน้านี้

. ระยะเบรกในโหมด 4WD จะเหมือนกับโหมด 2WD

ข้อควรระวัง:

. โหมด 4WD อาจเปลี่ยนจาก 2WD ไปยัง 4WD
โดยอัตโนมัติ แม้ว่าเลือกใช้งานโหมด 2WD อยู่
ก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการขับขี่ ถ้าเกิดสิ่งนี้
ข้ึนในขณะการขับข่ี ไฟแสดงโหมด 4WD จะไม่
สว่างขึ้น

. ห้ามสตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยสวิตช์โหมดการขับ
เคลื่อน 4x4 อัจฉริยะในโหมดใด ๆ ก็ตามในกรณี
ต่อไปนี้:

— เม่ือรถยนต์อยู่บนสายพานลูกกลิ้งหรือยก
รถยนต์ข้ึนด้วยแม่แรงโดยท่ียางล้อหน้าถูก
ยกขึ้นและยางล้อหลังอยู่บนพื้น

— เมื่อลากจูงรถยนต์โดยยางล้อหลังถูกยกข้ึน
จากพื้น

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-15
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5-16 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. ใช้สวิตช์โหมดการขับเคล่ือน 4x4 อัจฉริยะเมื่อ
ขับข่ีทางตรงเท่านั้น ห้ามใช้งานสวิตช์โหมดการ
ขับ เคลื่อน 4x4 อัจฉริยะ ระหว่าง เ ล้ียว หรือ
ถอยหลัง ถ้าสวิตช์โหมดการขับเคลื่อน 4x4
อัจฉริยะทำงาน ขณะท่ีกำลังเล้ียว เร่งความเร็ว
หรือลดความเร็ว หรือถ้า เปล่ียนสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปที่ off ขณะอยู่ในโหมด “AUTO”
หรือ “LOCK” อาจรู้สึกถึงการกระตุก ซ่ึงไม่ใช่
การทำงานผิดปกติ

. ห้าม ใช้ งานสวิตช์ โหมดการ ขับ เคลื่อน 4x4
อัจฉริยะขณะที่ล้อหน้าหมุนฟรี

. ความเร็วการเดินเบาของเครื่องยนต์จะสูง ขณะที่
ทำการอุ่นเคร่ืองยนต์ ใช้ความระมัดระวังเม่ือ
สตาร์ทหรือขับข่ีบนพื้นถนนลื่นด้วยสวิตช์โหมด
การขับเคล่ือน 4x4 อัจฉริยะโดยต้ังไว้ที่โหมด
AUTO

ไฟเตือน 4WD
GUID-23709BED-21E1-4D10-B889-D097C5F3D412

ถ้าระบบขับเคล่ือนสี่ล้อ (4WD) มีการทำงานผิดปกติใด ๆ
เกิดขึ้นขณะท่ีเครื่องยนต์กำลังทำงาน ข้อความเตือนจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

JVS0411X

ถ้าการเตือน “4WD system fault” ① ปรากฏข้ึน อาจมี
การทำงานผิดปกติในระบบ 4WD ให้ทำการลดความเร็ว
และนำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสันโดยเร็ว
ที่สุด

การเตือน “4WD High Temp. Stop vehicle” (อุณหภูมิ
สูง) ② อาจปรากฏขึ้นขณะที่พยายามนำรถออกจากหล่ม
เนื่องจากอุณหภูมิน้ำมัน ท่ี เพ่ิมขึ้น โหมดการขับข่ีอาจ
เปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนสองล้อ (2WD) ถ้าการเตือนนี้แสดง
ขึ้น ให้หยุดรถโดยให้เครื่องยนต์เดินเบาในทันทีที่สามารถ
ทำได้โดยปลอดภัย จากนั้นเมื่อการเตือนดับลง จะสามารถ

ขับรถต่อไปได้

การเตือน “Tyre size incorrect” ③ อาจปรากฏขึ้น ถ้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่างล้อหน้าและล้อหลังมีความ
แตกต่างกันเป็นอย่างมาก จอดรถข้างทางในบริเวณท่ี
ปลอดภัยโดยให้เคร่ืองยนต์เดินเบา ตรวจสอบว่ายางทุก
เส้นมีขนาดเดียวกัน แรงดันลมยางถูกต้อง และยางไม่
สึกหรอเกินไป เปลี่ยนสวิตช์โหมดการขับเคลื่อน 4x4
อั จ ฉ ริ ย ะ เ ป็ น โ หมด 2WD แล ะ อ ย่ า ขั บ ร ถ เ ร็ ว

หากข้อความเตือนใด ๆ ยังคงแสดงอยู่ ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวัง:

. อย่าให้เคร่ืองยนต์ทำงานบนสายพานลูกกล้ิง
เมื่อยกล้อใด ๆ ขึ้น

. ถ้าการเตือน “4WD system fault” ปรากฏขึ้น
ขณะขับขี่ อาจมีการทำงานผิดปกติในระบบ
4WD ลดความเร็วรถยนต์และนำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด ให้ใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับขี่

. ระบบส่งกำลังอาจเสียหายถ้ายังขับขี่รถยนต์ต่อ
ไปเม่ือการเตือน “4WD system fault” ปรากฏ
ขึ้น

Condition: 'Except for China'/
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ไฟแสดงโหมด 4WD
T32A130827-369691F0-AE85-4F02-8C65-5AED24075D5A

ไฟแสดงโหมด 4WD ( , ) ติดต้ังอยู่บนมาตรวัด

ไฟแสดงโหมด 4WD ( , ) จะสว่างขึ้นเมื่อสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟแสดงจะดับลง
ภายใน 1 วินาที

ไฟแสดงโหมด 4WD จะแสดงโหมดที่ถูกเลือกโดยสวิตช์
โหมดการขับเคล่ือน 4x4 อัจฉริยะ ขณะเคร่ืองยนต์กำลัง
ทำงาน

ไฟแสดง LOCK 4WD จะสว่างขึ้นพร้อมกับไฟแสดง
AUTO 4WD เมื่อเลือกโหมด LOCK

ไฟแสดง AUTO 4WD จะสว่างขึ้น เมื่อเลือกโหมด
AUTO

ถ้าข้อความเตือน 4WD ปรากฏขึ้นในหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ ไฟแสดงโหมด 4WD จะดับลง

ตัวแสดงการกระจายแรงบิดของการขับ
เคลื่อน 4X4 อัจฉริยะ

GUID-84EA7676-E650-4703-AFC4-09971834FEA8

JVS0400X

เมื่อหน้าจอการกระจายแรงบิดของการขับเคล่ือน 4x4

อัจฉริยะถูกเลือก จะสามารถดูอัตราส่วนการกระจายแรงบิด
ไปยัง ล้อหน้าและล้อหลังในขณะขับข่ีได้ หน้าจอการ
กระจายแรงบิดของการขับเคลื่อน 4x4 อัจฉริยะจะแสดงขึ้น
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “คอมพิวเตอร์ระยะทาง”
(หน้า 2-33)
① อัตราส่วนของการกระจายแรงล้อหน้า
② อัตราส่วนของการกระจายแรงล้อหลัง

คำเตือน:

อย่าดูหน้าจอเป็นระยะเวลานานในขณะขับขี่ มิฉะน้ัน
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ข้อควรระวัง:

เม่ือการเปลี่ยนแปลงของการกระจายแรงบิดนั้นไม่
มาก หน้าจออาจไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขับ
บนทางวิบาก

T32A130827-027ACF7F-C771-4B12-832A-1B7C545C2479

. ขับอย่างระมัดระวังเมื่อขับขี่อยู่นอกถนน และ
หลีกเลี่ยงพื้นที่อันตราย ควรคาดเข็มขัดนิรภัยตลอด
เวลาเพื่อช่วยยึดคนขับและผู้โดยสารให้อยู่ในตำแหน่ง
ขณะขับขี่บนพื้นขรุขระ

. ก่อนทำการขับรถขี้นหรือลงเนิน ให้ตรวจสอบสภาพ
พ้ืนถนนว่ามี หลุมหรือไม่ ค่อย ๆ ขึ้นและลง เนิน

. อย่าขับขี่คร่อมทางลาดชัน ให้ขับขึ้นหรือลงทางลาด
ชันแทน รถยนต์ออฟโรดสามารถหงายท้องจากด้าน
ข้ า ง ได้ ง่ า ย กว่ า จาก ด้ าน ห น้า ห รือ ด้ าน หลั ง

. เพ่ือป้องกันความเสียหายกับรถ ห้ามขับข่ีบนพื้นถนน
แ ห้ ง แ ล ะ แ ข็ ง เ มื่ อ อ ย ู่ ใ น โ ห ม ด L O C K

. เนิน เขาจำนวนมากชัน เกินไปสำหรับ รถยนต์ทุก
ประเภท ถ้าขับขึ้นเขาชันเกินไป เครื่องยนต์อาจดับ
ถ้า ขับลง เขาชัน เกิน ไป อาจ ไม่ สามารถควบคุม
ความเร็วรถได้ ถ้าขับคร่อมเขาชันเกินไป รถอาจพลิก
คว่ำได้

. ห้ามเปลี่ยนเกียร์ขณะขับลงเขาเนื่องจากอาจทำให้รถ
สูญเสียการควบคุม

. ให้ แน่ใจ ว่า ใช้ แรง หน่วง เครื่องยนต์ เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการเหยียบเบรกอาจลดลง ซึ่งอาจทำให้
เกิดอุบัติได้

. ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาขณะขับรถขึ้นเขา บนยอดเขาอาจ
มีทางลงท่ีชันมากหรืออันตรายอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุได้

. ถ้าเคร่ืองยนต์ดับหรือไม่สามารถขับรถขึ้นไปถึงยอด
เขาชันได้ อย่าพยายามเลี้ยวกลับ รถอาจเอียงหรือ
พลิกคว่ำได้ ถอยหลังลงให้ตรงทุกครั้งโดยเมื่อใช้
เกียร์ถอยหลัง อย่าถอยหลังโดยท่ีคันเกียร์อยู่ที่ N
(ว่าง) โดยใช้งานเบรกเท่านั้น เพราะอาจทำให้สูญ
เสียการควบคุมได้

. การ เข้า เบรกอย่าง ร ุนแรงขณะลง เขาอาจทำให้
ความร้อนเบรกสูงเกินไปและอ่อนแรง ส่งผลให้สูญ
เสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุได้ เหยียบเบรกเบา ๆ
และใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมความเร็ว

. สัมภาระที่ไม่ได้จัดเก็บอย่างเรียบร้อยและแน่นหนา
อาจกล้ิงไปมาเม่ือขับขี่บนพื้นขรุขระ ยึดสัมภาระ
ท้ังหมดเอาไว้ให้แน่นเพ่ือไม่ให้กลิ้งไปด้านหน้าและ
ทำ ให้ คน ขั บ และ ผ ู้ โ ดยสา ร ได้ รั บ บาด เจ็ บ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-17
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5-18 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. เพื่อหลีกเลี่ยงจุดศูนย์ถ่วงให้ยกสูงขึ้นเกินความจำเป็น
ห้ามบรรทุกเกินปริมาณความจุบนราวหลังคา (ถ้ามี
ติดตั้ง) และจัดน้ำหนักให้เฉลี่ยเสมอกัน ยึดสัมภาระที่
น้ำหนักมากไว้บริเวณส่วนเก็บสัมภาระให้ใกล้ด้านหน้า
มากท่ีสุดและต่ำท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ ห้ามใช้ยางรถ
ขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้

. อย่าจับส่วนในหรือซี่ของพวงมาลัยเม่ือขับบนทาง
วิบาก พวงมาลัยอาจสะบัดและทำให้บาดเจ็บที่มือได้
ให้ขับโดยท่ีน้ิวมือและน้ิวหัวแม่มืออยู่ท่ีด้านขอบนอก
แทน

. ก่อนใช้งานรถยนต์ ให้แน่ใจว่าคนขับและผู้โดยสาร
ทั้งหมดได้คาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว

. ให้ขับขี่ในขณะที่แผ่นรองปูพื้นอยู่เข้าที่เสมอเนื่องจาก
พ้ืนอาจมีความร้อน ควรใช้ความระมัดระวังหากขับรถ
ด้วยเท้าเปล่า

. ต้องทำการลดความเร็วลงเม่ือมีลมปะทะแรง เพราะ
เมื่อจุดศูนย์ถ่วงสูงขึ้นรถยนต์อาจได้ผลกระทบมากขึ้น
จากลมพัดแรงท่ีมาจากด้านข้าง ลดความเร็วลงเพ่ือ
การควบคุมรถยนต์ที่ดีกว่า

. อย่าขับข่ีในสภาพที่เหนือกว่าความสามารถของ
ยาง แม้ว่าจะใช้ระบบ 4WD
การเร่งความเร็วอย่างรวดเร็ว การบังคับเลี้ยว
กะทันหัน หรือการเบรกกะทันหันอาจส่งผลให้สูญ
เสียการควบคุม

. ควรใช้ยางท่ีมีขนาด ย่ีห้อ โครงสร้าง (ยางธรรมดา
ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือยางเรเดียล) และลายดอกยาง
ท่ีเหมือนกันทั้ง 4 ล้อ ติดต้ังโซ่พันล้อท่ีล้อหน้าขณะ
ขั บ ข่ี บ น ถ น น ล่ื น แ ล ะ ขั บ อ ย่ า ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง

. ตรวจสอบเบรกทันทีหลังจากขับข่ีในโคลนหรือน้ำ
(โปรดดูที่ “ระบบเบรก” (หน้า 5-79))

. เมื่อขับรถบนทางวิบาก บนทราย โคลน หรือน้ำลึกเท่า
กับระดับดุมล้อ จำเป็นต้องนำรถเข้ารับการบำรุงรักษา
บ่อยคร้ังขึ้น สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การ
บำรุงรักษาสำหรับการขับรถบนทางวิบาก” ในคู่มือการ
บำรุงรักษาตามระยะอีกเล่มหนึ่ง

. หลีกเล่ียงการจอดรถบนเขาชัน หากท่านออกจากรถ
และรถกลิ้งไปด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้าง อาจ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บ

ยางของรถรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)
T32A130827-AE5C0353-CEE0-4F0C-8B42-DD14B0A90107

ข้อควรระวัง:

. ใช้ยางที่มีขนาด ยี่ห้อ โครงสร้าง (ยางธรรมดา
ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือยางเรเดียล) และลาย
ดอกยางเหมือนกับยางเดิมทั้งส่ีล้อเสมอ การไม่
ทำเช่นนั้นอาจทำให้มีความแตกต่างของเส้นรอบ
วงระหว่างยางบนเพลาหน้าและเพลาหลัง ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ยางสึกหรอมากข้ึนและทำให้เกียร์ เสื้อ
ทรานสเฟอร์ และเฟืองท้ายเสียหาย

. ใช้ยางอะไหล่ที่กำหนดไว้สำหรับ 4WD แต่ละรุ่น
เท่านั้น

ถ้าพบการสึกหรอของยาง แนะนำให้เปลี่ยนยางทั้ง 4 เส้น
ด้วยขนาด ย่ีห้อ โครงสร้าง และลายดอกยางท่ีเหมือนกับ
ยางเดิม ควรตรวจสอบแรงดันลมยางและศูนย์ล้อและแก้ไข
ให้ถูกต้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
T32A130827-786C9A7D-5F2C-4C44-8252-7577B2315AD6

ถ้าติดตั้งยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ยางนั้นจะต้องมีขนาด ยี่ห้อ
โครงสร้ าง และ ลาย ดอก ยาง เหมือน กัน ท้ัง สี่ ล้อ

แรงดันลมยาง
T32A130827-02F5E13F-EB84-4678-B8E3-01C847020459

ตรวจสอบแรงดันลมยางทุกล้อ รวมถึงยางอะไหล่เป็นระยะ
ด้วยเกจวัดที่มีให้บริการตามปั๊มน้ำมันหรือศูนย์บริการต่าง ๆ
เติมลมให้ได้ตามระดับที่กำหนดถ้าจำเป็น แรงดันลมยางจะ
แสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง

การสลับยาง
T32A130827-BCA9ABF3-4A1A-425E-8276-807FAAD0A08E

นิสสันขอแนะนำให้สลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000
ไมล์) ห้ามนำยางอะไหล่ ไป นับ รวม ในการสลับยาง

โซ่พันล้อ
T32A130827-612057E2-0991-4824-9088-F44BB593B9BC

ติดต้ังโซ่พันล้อที่ล้อหน้าเท่านั้น ห้ามติดต้ังที่ล้อหลัง

อย่าขับรถที่ติดตั้งโซ่พันล้อบนถนนราบที่ไม่มีหิมะ การขับ
รถท่ีติดต้ังโซ่พันล้อในสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหายกับกลไกต่าง ๆ ของรถเน่ืองจากการเสียด
ทานที่มากเกินไป

Condition: 'Except for China'/
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GUID-282AEC18-4435-4758-87F0-FE282A2B8D35

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC)

คำเตือน:

. ระบบ VDC ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ ขับข่ีรักษา
ความ เสถียรภาพของรถยนต์ แต่ ไม่ ได้ ช่วย
ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหักเลี้ยวพวงมาลัย
กะทันหันเม่ือขับขี่รถยนต์ที่ความเร็วสูง หรือการ
ใช้เทคนิคการขับข่ีที่อันตรายและไม่ระมัดระวัง
ให้ลดความเร็วรถยนต์ และระมัดระวังเป็นพิเศษ
เมื่อ เล้ียวตรงมุมบนพ้ืนถนนล่ืน และควรขับข่ี
อย่างระมัดระวังเสมอ

. ห้ามดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต์
การใช้ชิ้นส่วนระบบรองรับน้ำหนัก เช่น โช๊คอัพ
สตรัท สปริง เหล็กกันโคลง บู๊ช และล้อที่นิสสัน
ไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถยนต์ หรือช้ินส่วนเหล่า
นั้นเสียสภาพอย่างมาก และอาจทำให้ระบบ VDC
ทำงานไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลเสียต่อการควบคุม
รถยนต์ และไฟเตือน VDC อาจจะสว่างข้ึน

. การใช้ชิ้นส่วนเบรก เช่น ผ้าเบรก โรเตอร์ และ
คาลิเปอร์ที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถ หรือ
ชิ้นส่วนเหล่านั้นเสื่อมสภาพอย่างมาก ระบบ VDC
อาจทำงานไม่ถูกต้องและไฟเตือน VDC
อาจสว่างขึ้น

. การ ใช้ ชิ้น ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ ระบบควบคุม
เครื่องยนต์ที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถ หรือ
ช้ินส่วนเหล่านั้นเส่ือมสภาพอย่างมาก ไฟเตือน
VDC อาจสว่างขึ้น

. เมื่อขับขี่บนถนนลาดเอียงมาก เช่น มุมเขาสูง
ระบบ VDC อาจทำงานไม่ถูกต้อง และไฟเตือน
VDC อาจสว่างข้ึน ห้ามขับขี่บนสภาพถนน

เหล่านี้

. เมื่อขับขี่บนถนนที่ไม่มั่นคง เช่น พื้นที่หมุนได้ บน
เรือ ข้ามฟาก ในลิฟท์ หรือทางลาด ไฟเตือน
VDC อาจสว่าง ข้ึน ซ่ึงไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ ให้รีสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากขับข่ีบน
พื้นถนนที่ไม่มั่นคง

. การใช้ล้อหรือยางรถที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้
กับรถ ระบบ VDC อาจทำงานไม่ถูกต้อง และไฟ
เตือน VDC อาจสว่างขึ้น

. ระบบ VDC ไม่สามารถใช้แทนยางฤดูหนาว หรือ
โซ่ พันล้อที่ ใช้บนถนนที่ ปกคลุม ด้วยหิมะได้

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
ใช้เซ็นเซอร์หลายตัวในการควบคุมคำสั่งการขับขี่จากผู้ขับ
และความเคลื่อนไหวของรถยนต์ ภายใต้สภาพการขับขี่ที่
แน่นอน ระบบ VDC จะช่วยเสริมการใช้งานฟังก์ชันดัง
ต่อไปนี้

. ควบคุมแรงดันเบรกเพ่ือลดการล่ืนไถลของล้อขับ
เคลื่อนด้านหนึ่ง พลังงานการขับเคลื่อนจึงส่งไปยังล้อ
ขับเคลื่อนอีกด้านที่ไม่มีการลื่นไถลในแกนล้อเดียวกัน

. ควบคุมแรงดันเบรกและการส่งกำลังเคร่ืองยนต์ เพื่อ
ลดการลื่นไถลของล้อขับเคลื่อนตามความเร็วรถยนต์
(ฟังก์ชันควบคุมการทรงตัว)

. ควบคุมแรงดันเบรกของแต่ละล้อและการส่งกำลัง
เคร่ืองยนต์ เพ่ือช่วยผู้ขับรักษาการควบคุมรถยนต์ใน
สภาพดังต่อไปนี้:
— ด้ือโค้ง (รถยนต์มักจะไม่ขับเคลื่อนตามการหมุน

ของพวงมาลัย แม้ว่าจะเพิ่มกำลังในการบังคับ
พวงมาลัย)

— ท้ายปัด (รถยนต์จะหมุนเนื่องจากสภาพถนนหรือ
สภาพการขับขี่บางอย่าง)

ระบบ VDC สามารถช่วยผู้ขับรักษาการควบคุมรถยนต์ แต่
ไม่สามารถป้องกันการสูญเสียการควบคุมได้ในทุก ๆ สถาน
การณ์

เมื่อระบบ VDC ทำงาน ไฟเตือน VDC บน
แผง หน้า ปัด จะ กะพริบ โปรด สัง เกต ส่ิง ต่ อ ไป น้ี :

. ถนนอาจลื่น หรือระบบได้รับคำสั่งช่วยเหลือในการหัก
เลี้ยวพวงมาลัย

. อาจรู้สึกถึงการสั่นของแป้นเบรก และได้ยินเสียงหรือ
การสั่นจากใต้ฝากระโปรงหน้า ซ่ึงเป็นเรื่องปกติ และ
แสดง ว่า ระบบ VDC กำลังทำงาน ได้ อย่าง ปกติ

. ปรับความเร็วและขับข่ีให้ เหมาะสมกับสภาพถนน

ถ้า ระบบ ทำงาน ผิด ปกติ ไฟ เตือน VDC บน
แผงหน้า ปัด จะสว่าง ขึ้น ระบบ VDC จะหยุดทำงาน
อัตโนมัติ

ใช้สวิตช์ VDC OFF เพื่อยกเลิกการใช้งานระบบ VDC ไฟ
แสดงระบบ VDC OFF สว่างข้ึนเพื่อแสดงว่าได้ปิด
ระบบ VDC แล้ว เมื่อใช้งานสวิตช์ OFF VDC เพื่อปิดการ
ทำงานของระบบ ระบบ VDC จะยังคงทำงานอยู่ เพื่อ
ป้องกันการล่ืนไถลของล้อด้านหน่ึง โดยการถ่ายพลังการ
ขับเคลื่อนไปยังล้อท่ีไม่ล่ืนไถล ถ้าส่ิงนี้เกิดข้ึน ไฟเตือน
VDC จะกะพริบ ฟังก์ชัน VDC อ่ืน ๆ ท้ังหมดจะหยุด
ทำงาน และไฟเตือน VDC จะไม่กะพริบ ระบบ VDC
จะรีเซ็ตอัตโนมัติ เพื่อเปิดการทำงาน เม่ือสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” และให้กลับไปยังตำแหน่ง
“ON”

โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) ” (หน้า 2-14) และ “ไฟเตือนระบบช่วย
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ” (หน้า 2-

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-19

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)

Condition: 'Except for China'/
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5-20 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

16)

คอมพิวเตอร์จะมีฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อบกพร่องอยู่ในตัว ซ่ึง
จะทดสอบระบบทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์และรถเลื่อนไป
ข้างหน้า หรือถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ เม่ือระบบทำการ
ทดสอบตัวเอง จะได้ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู้สึกถึงอาการ
สั่นที่แป้นเบรก ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

สวิตช์ OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

GUID-6741A6E6-5C87-4519-ADE2-B1D05929FA1D

SSD1149

ควรขับขี่รถโดยท่ีระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) ON ในทุกสภาวะการขับขี่

เมื่อรถยนต์ติดหล่มโคลนหรือหิมะ ระบบ VDC จะลดแรงส่ง
กำลังเครื่องยนต์เพ่ือลดแรงการหมุนของล้อ ความเร็ว
เคร่ืองยนต์จะลดลง ถึงแม้จะเหยียบคันเร่งจนสุด หาก
จำเป็นต้องเร่งเครื่องยนต์จนถึงขีดสุดเพื่อออกจากหล่ม ให้
ปิดการทำงานระบบ VDC

ปิดระบบ VDC โดยการกดสวิตช์ OFF ระบบ VDC ไฟ
แสดงการปิด VDC จะสว่าง

กดสวิตช์ OFF ระบบ VDC อีกครั้ง หรือสตาร์ทเครื่องยนต์

ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดระบบ
GUID-D61024E5-C48F-496E-ADD2-05254F815CE1

ระบบควบคุมแชสซีเป็นโมดูลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
รวมไปถึงฟังก์ชันต่าง ๆ เหล่านี้:

. Intelligent Trace Control (ระบบช่วยควบคุม
เสถียรภาพขณะเข้าโค้ง)

. Intelligent Engine Brake (เคร่ืองยนต์ช่วยเบรก
อัจฉริยะ)

. Intelligent Ride Control (ระบบช่วยลดอาการโยน
ตัวบนทางขรุขระ)

INTELLIGENT TRACE CONTROL
(ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้า
โค้ง)

GUID-A194BC39-5509-44A9-B0A4-D7DB6C5B4131

ระบบน้ีจะตรวจจับการขับข่ี ตามการเลี้ยวและรูปแบบการ
เร่งความเร็ว/การเบรกของผู้ขับขี่ และควบคุมแรงดันเบรก
ในแต่ละล้อ เพ่ือช่วยเหลือในการเข้าโค้งและช่วยให้การ
ตอบสนองของเครื่องยนต์ราบรื่นขึ้น

Intelligent Trace Control (ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพ
ขณะเข้าโค้ง) สามารถตั้งเป็น ON (ใช้งาน) หรือ OFF (ไม่
ใช้ งาน) ผ่านหน้าจอแสดงข้อมูล รถยนต์ ใน ส่วนของ
“Settings” (การต้ังค่า) โปรดดูท่ี “หน้าจอแสดงข้อมูล
ร ถ ยนต์ ” ( ห น้ า 2 - 1 7 ) ส ำห รั บ ข้ อ ม ู ล เ พิ่ ม เ ติ ม

เมื่อใช้สวิตช์ OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) เพ่ือปิดการทำงานของระบบ VDC/
ESP Intelligent Trace Control (ระบบ ช่วยควบคุม
เสถียรภาพขณะเข้าโค้ง) จะถูก ปิดการทำงานเช่นกัน

ระบบควบคุมแชสซี

Condition: 'Except for China'/
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เมื่อใช้งาน Intelligent Trace Control (ระบบช่วยควบคุม
เสถียรภาพขณะเข้าโค้ง) และโหมด “Chassis Control”
(ระบบควบคุมแชสซี) ถูกเลือกในคอมพิวเตอร์ระยะทาง
กราฟฟิกของ Intelligent Trace Control (ระบบช่วย
ควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง) จะแสดงขึ้นที่หน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ (โปรดดูท่ี “คอมพิวเตอร์ระยะทาง”
(หน้า 2-33))

ถ้าข้อความเตือน chassis control ปรากฏขึ้นในหน้าจอ
แสดงข้อมูล รถยนต์ อาจแสดงว่า Intelligent Trace
Control (ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง) กำลัง
ทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์
บริการนิสสันโดยเร็วท่ีสุด (โปรดดูท่ี “การเตือนและการ
แสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล รถยนต์” (หน้า 2-25))

คำเตือน:

Intelligent Trace Control (ระบบช่วยควบคุม
เสถียรภาพ ขณะ เข้า โค้ง) อาจ ทำงาน ไม่ เ ต็ม
ประสิทธิภาพข้ึนอยู่กับสภาวะการขับขี่ แต่ควรขับขี่
ด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอ

เมื่อใช้งาน Intelligent Trace Control (ระบบช่วยควบคุม

เสถียรภาพขณะเข้าโค้ง) อาจรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่แป้น
เบรก และได้ยินเสียงดัง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และแสดงว่า
Intelligent Trace Control (ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพ
ขณะ เ ข้ า โ ค้ ง ) กำ ลั ง ทำงาน ได้ อ ย่ า ง เหมาะ สม

แม้ว่า Intelligent Trace Control (ระบบช่วยควบคุม
เสถียรภาพขณะเข้าโค้ง) จะถูกตั้งเป็น OFF แต่บางฟังก์ชัน
ยังคงใช้งานอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ (เช่น เหตุการณ์ที่ต้อง
หลีกเลี่ยง)

INTELLIGENT ENGINE BRAKE
(เครื่องยนต์ช่วยเบรกอัจฉริยะ) (รุ่นเกียร์
อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT))

GUID-0FF9DFF6-696E-4189-AD9D-E1914B89F4E4

ฟังก์ชัน Intelligent Engine Brake (เครื่องยนต์ช่วยเบรก
อัจฉริยะ) ช่วยชะลอความเร็วของรถยนต์ลงเล็กน้อยโดย
การควบคุมอัตราทดเกียร์ CVT โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการ
เลี้ยวที่คำนวณจากการบังคับเลี้ยวของผู้ขับขี่และเซ็นเซอร์
ต่าง ๆ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้รถยนต์มีการยึดเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้น
และแบ่งเบาภาระในปรับความเร็วด้วยการเบรกขณะเข้าโค้ง

Intelligent Engine Brake (เครื่องยนต์ช่วยเบรกอัจฉริยะ)

ยังช่วยชะลอความเร็วของรถยนต์ลงเล็กน้อยโดยการ
ควบคุมอัตราทดเกียร์ตามการใช้งานแป้นเบรกของผู้ขับข่ี

Intelligent Engine Brake (เครื่องยนต์ช่วยเบรกอัจฉริยะ)
สามารถตั้งเป็น ON (ใช้งาน) หรือ OFF (ไม่ใช้งาน) ผ่าน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ในส่วนของ “Settings” (การตั้ง
ค่า) โปรดดูท่ี “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-17)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-21

Condition: 'Except for China'/
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5-22 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่
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เม่ือใช้งาน Intelligent Engine Brake (เครื่องยนต์ช่วย
เบรกอัจฉริยะ) ขณะเข้าโค้ง และโหมด “Chassis Control”
(ระบบควบคุมแชสซี) ถูกเลือกในคอมพิวเตอร์ระยะทาง
กราฟฟิกของ Intelligent Engine Brake (เครื่องยนต์ช่วย
เบรกอัจฉริยะ) จะแสดงขึ้นท่ีหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
โปรดดูท่ี “คอมพิวเตอร์ระยะทาง” (หน้า 2-33) สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าข้อความเตือน chassis control ปรากฏขึ้นในหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ อาจแสดงว่า Intelligent Engine
Brake (เคร่ืองยนต์ ช่วย เบรกอัจฉริยะ) กำลังทำงาน
ผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการ
นิสสันโดยเร็วที่สุด

คำเตือน:

Intelligent Engine Brake (เคร่ืองยนต์ช่วยเบรก
อัจฉริยะ) อาจทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ
สภาวะการขับขี่ แต่ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังและ
มีสติอยู่เสมอ

เม่ือใช้งาน Intelligent Engine Brake (เครื่องยนต์ช่วย
เบรกอัจฉริยะ) เข็มของมาตรวัดรอบเครื่องยนต์จะขึ้นข้าง

บน และอาจได้ยินเสียงเคร่ืองยนต์ ซ่ึงเป็นเรื่องปกติ และ
แสดงว่า Intelligent Engine Brake (เครื่องยนต์ช่วยเบรก
อัจฉริยะ) กำลังทำงานได้อย่างเหมาะสม

INTELLIGENT RIDE CONTROL (ระบบ
ช่วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระ)

GUID-EE92B57E-E6A7-47CC-8CBE-738B0F9EF222

ระบบนี้ตรวจจับการเคล่ือนที่ของตัวถังส่วนบนตามข้อมูล
ความเร็วล้อ และควบคุมแรงบิดของเครื่องยนต์และแรงดัน
เบรกท้ังส่ีล้อ เพ่ือเพิ่มความนุ่มสบายในการขับข่ีผ่านการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวถังส่วนบน ระบบจะทำงานที่
ความเร็วมากกว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/ชม.) เม่ือใช้
สวิตช์ OFF VDC/ESP เพื่อปิดการทำงานของระบบ VDC/
ESP Intelligent Ride Control (ระบบช่วยลดอาการโยน
ตัวบนทางขรุขระ) จะถูกปิดการทำงานเช่นกัน การควบคุม
แรงบิดของเคร่ืองยนต์จะสามารถใช้ได้ กับเครื่องยนต์
MR20 และ QR25 เท่านั้น

JVS0398X

เมื่อใช้งานการควบคุมเบรกของ Intelligent Ride Control
(ระบบช่วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระ) และโหมด
“Chassis Control” (ระบบควบคุมแชสซี) ถูกเลือกใน
คอมพิวเตอร์ระยะทาง กราฟฟิกของ Intelligent Ride
Control (ระบบช่วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระ) จะ
แสดง ขึ้น ท่ี หน้า จอ แสดง ข้อม ูล รถยนต์ โปรด ด ู ท่ี
“คอมพิวเตอร์ระยะทาง” (หน้า 2-33) สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม

ถ้าข้อความเตือน chassis control ปรากฏขึ้นในหน้าจอ
แสดงข้อมูล รถยนต์ อาจแสดงว่า Intelligent Ride
Control (ระบบช่วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระ) กำลัง
ทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์
บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

เม่ือ Intelligent Ride Control (ระบบช่วยลดอาการโยน
ตัวบนทางขรุขระ) กำลังทำงาน อาจได้ยินเสียงและรู้สึกถึง
การลดความเร็วลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และแสดงว่า
Intelligent Ride Control (ระบบช่วยลดอาการโยนตัวบน
ทางขรุขระ) กำลังทำงานได้อย่างเหมาะสม

Condition: 'Except for China'/
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GUID-778037C2-4069-417C-90C0-40F4092CEE51

คำเตือน:

. ไม่ควรพ่ึงพาระบบช่วยการออกตัวบนทางลาด
ชันเพ่ือป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลลงจากทางลาด
ชั น เ พี ย ง อย่ า ง เ ดี ย ว แต่ ค ว ร ขั บ ข่ี ด้ ว ย
ความระมัดระวังและมีสติอยู่ เสมอ ต้องเหยียบ
แป้นเบรกเมื่อหยุดรถยนต์บนทางลาดชัน และใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อหยุดรถบนถนนบน
เขาที่ เป็นน้ำแข็งหรือ โคลน หากไม่สามารถ
ป้องกันไม่ให้รถถอยหลังบนเขาอาจส่งผลให้รถ
สูญเสียการควบคุม และส่งผลให้บาดเจ็บร้ายแรง
หรือเสียชีวิตได้

. ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันไม่ได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อช่วยยึดให้รถจอดนิ่งบนทางลาด
ชัน เหยียบแป้นเบรกเมื่อหยุดรถยนต์บนทางลาด
ชัน มิฉะน้ัน อาจทำให้รถไหลลงและอาจเป็นผล
ให้เกิดการชน หรือ การบาดเจ็บที่ ร้ายแรงได้

. ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันอาจไม่
สามารถป้องกันไม่ให้รถถอยหลังบนเขาในสภาวะ
บรรทุกน้ำหนักหรือในบางสภาพถนนได้ เตรียม
พร้อมเหยียบแป้นเบรกเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้
รถยนต์ไหลลง มิเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดการชน
หรือบาดเจ็บร้ายแรงได้

ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันจะช่วยให้เบรกทำงาน
อัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้รถไหลลงในขณะท่ีผู้ขับขี่ต้อง
ปล่อยแป้นเบรกและเหยียบคันเร่ง เมื่อรถยนต์หยุดบนทาง
ลาดชัน

ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันจะทำงานอัตโนมัติภาย
ใต้สภาวะดังต่อไปนี้:

. เล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่งเดินหน้าหรือถอยหลัง

. รถ จอด สนิท บน ทาง ลาด ชัน โดย การ ใช้ เบรก

ระยะเวลาหยุดรถสูงสุด 2 วินาที ระบบช่วยการออกตัวบน
ทางลาดชันจะหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงหลังผ่านไป 2 วินาที
และรถยนต์จะเริ่มไหลลง

ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันจะไม่ทำงานเม่ือเกียร์
เลื่อนไปที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง) หรือ “P” (จอด) หรือเมื่อรถ
วิ่งบนพื้นถนนเรียบและราบ

เม่ือไฟเตือนระบบช่วยควบคุม เสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) สว่างขึ้นบนมาตรวัด ระบบช่วยการ
ออกตัวบนทางลาดชันจะไม่ทำงาน (โปรดดูที่ “ไฟเตือน
ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ”
(หน้า 2-14))

T32A130827-BF217822-AA17-4F95-BAE1-62EB7B0C2508

คำเตือน:

. ไม่ควรพ่ึงพาระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชันเพียงอย่างเดียวขณะขับรถลงเขา
ลาดชัน เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลลงจากทาง
ลาดชัน ต้องขับรถอย่างระมัดระวังตลอดเวลาเมื่อ
มีการใช้ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชันและลดความเร็วเครื่องยนต์ลงด้วยการ
เหยียบเบรกหากจำเป็น ใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษเม่ือขับรถบนทางท่ีเป็นน้ำแข็ง เต็มไปด้วย
โคลน หรือเขามีความชันมาก การไม่สามารถ
ควบคุมความเร็วรถได้จะส่งผลให้สูญเสียการ
ควบคุมรถและอาจส่งผลให้บาดเจ็บร้ายแรงหรือ
เสียชีวิตได้

. ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
อาจไม่สามารถควบคุมความเร็วรถยนต์บนเขาใน
สภาวะบรรทุกน้ำหนักหรือในบางสภาพถนนได้ ผู้
ขับข่ีต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเหยียบแป้น
เบรกเพ่ือควบคุมความเร็วรถยนต์เสมอ มิเช่นนั้น
อาจส่งผลให้เกิดการชนหรือบาดเจ็บร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

เมื่อระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน อุณหภูมิของอุปกรณ์
ควบคุมการทำงานระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) จะเพ่ิมสูงข้ึน
และระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
อาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว (ไฟแสดงระบบ
ช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันจะกะพริบ)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-23

ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชัน (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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5-24 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ถ้าไฟแสดงไม่สว่างข้ึนต่อเนื่องหลังจากการกะพริบ
ให้หยุดใช้ระบบนี้

เมื่อเปิดใช้งานระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชัน จะมีการป้อนแรงเบรกอย่างน่ิมนวลโดยอัตโนมัติเพ่ือ
ควบคุมความเร็วเม่ือขับลงทางลาดชันที่ล่ืน หรือบนทาง
วิบาก โดยไม่ต้องใช้งานเบรกหรือคันเร่ง

ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันช่วยรักษา
ความเร็วของรถยนต์เม่ือขับขี่ท่ีความเร็วน้อยกว่า 25 กม./
ชม. (15 ไมล์/ชม.) ลงทางลาดชัน ซึ่งการควบคุมความเร็ว
ในโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/ขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD)
ไม่สามารถทำได้ด้วยแรงหน่วงเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียว

เมื่อการขับรถยนต์เดินหน้าปกติลงทางลาดชัน ความเร็วจะ
ได้รับการปรับโดยการใช้งานเบรกหรือคันเร่ง ระบบจะรักษา
ความเร็วดังกล่าวไว้สำหรับการขับถอยหลังลงทางลาดชัน

สวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชัน

T32A130827-A22A42E7-41B2-4114-88DB-9E1B7BDE94E3

JVS0402X

เม่ือจำเป็นต้องใช้งานเบรกบนถนนทางลงเขาลาดชัน ให้
เปิดใช้งานระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

ด้วยการกดเปิดสวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชัน

เมื่อเปิดใช้งานระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชัน ไฟแสดงระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

จะสว่างข้ึน (โปรดดูท่ี “ไฟแสดงระบบช่วยควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชัน (Hill Descent Control
System) ทำงาน” (หน้า 2-15)) นอกจากนี้ ไฟเบรก/ไฟ
ท้ายจะสว่างขึ้นมาขณะที่ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชันใช้งานเบรกเพื่อควบคุมความเร็วรถยนต์

ในการเปิดใช้งานระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชัน ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

. เปล่ียนเกียร์ให้เป็นเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง

. ปรับสวิตช์โหมดการขับเคลื่อน 4x4 อัจฉริยะไปท่ี
โหมด LOCK และขับรถท่ีความเร็วน้อยกว่า 25 กม./
ชม. (15 ไมล์/ชม.)

. กดสวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันไปที่ตำแหน่ง “ON”

ถ้าเหยียบคันเร่งหรือแป้นเบรกระหว่างท่ีระบบช่วยควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชันทำงาน ระบบจะหยุดการ
ทำงานช่ัวคราว ทันทีที่ปล่อยคันเร่งหรือแป้นเบรก ระบบ
ช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันจะเร่ิมทำงานอีก
ครั้ง ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานระบบช่วยควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชัน

เมื่อสวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันอยู่
ที่ ON ไฟแสดงระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันจะกะพริบ หากไม่เข้าเงื่อนไขการทำงานของระบบ หรือ
เมื่ อ ร ะบบ หย ุ ด ทำงาน ด้ วย เหต ุ ผล ใด ๆ ก็ ตาม

เมื่อความเร็วรถยนต์มากกว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/ชม.)
ไฟแสดงโหมด 4WD จะเปลี่ยนจาก LOCK เป็น AUTO

เม่ือความเร็วลดลงไปท่ี 25 กม./ชม. (15 ไมล์/ชม.) ให้
ปรับสวิตช์โหมดการขับเคล่ือน 4x4 อัจฉริยะไปท่ี LOCK
อีกครั้งเพื่อเปิดระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชัน

ในการปิดระบบระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชัน ให้ดันสวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันไปที่ตำแหน่ง OFF

Condition: 'Except for China'/



(275,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

GUID-8028EE70-D018-41B3-BA32-7A61E10E2802

JVS0939X

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ ระบบ LDW อย่าง เหมาะสม อาจทำให้ ได้ รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

. ระบบน้ีเป็นเพียงอุปกรณ์เตือนเพื่อแจ้งให้ผู้ขับข่ี
ทราบ เมื่อ รถออกนอกช่องทางโดยไม่ ต้ังใจ
เท่านั้น ซึ่งจะไม่บังคับรถยนต์หรือป้องกันการสูญ
เสียการควบคุม ผู้ขับขี่ยังคงมีหน้าที่ที่ต้องขับขี่
อย่างระมัดระวัง ขับขี่ให้ปลอดภัย ควบคุมรถให้
อยู่ในช่องทางเดินรถ และควบคุมรถได้อยู่ตลอด
เวลา

ระบบ LDW จะทำงานเมื่อขับรถที่ความเร็วดังต่อไปน้ีและ
มากกว่า และเมื่อเส้นแบ่งช่องทางเดินรถบนถนนเห็นได้ชัด
เท่านั้น

. ประมาณ 70 กม./ชม. (43 ไมล์/ชม.)

ระบบ LDW จะตรวจสอบเส้นแบ่งช่องทางเดินรถบนช่อง
ทาง ท่ีขับข่ีโดยใช้ชุดกล้อง Ⓐ ท่ีติดตั้งอยู่ บนกระจก
มองหลัง

ระบบ LDW จะเตือนผู้ขับขี่ด้วยตัวแสดง LDW บนหน้าจอ

แสดงข้อมูลรถยนต์และเสียงเตือนเมื่อรถเริ่มเบี่ยงออกจาก
ช่องทางเดินรถ สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การ
ทำงานของระบบ LDW” (หน้า 5-25)

JVS1018X

① หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
② ตัวแสดง LDW (บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์)
③ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
④ สวิตช์ LDW (ถ้ามีติดตั้ง)

การทำงานของระบบ LDW
GUID-61DA9158-B6ED-4822-96CD-8BDF79ECB863

ระบบ LDW จะมีฟังก์ชันเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง เมื่อ
ขับรถท่ีความเร็วดังต่อไปนี้และมากกว่า และเม่ือเห็นเส้น
แบ่งช่องทางเดินรถชัดเจน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-25

ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง
(LDW) (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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5-26 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. ประมาณ 70 กม./ชม. (43 ไมล์/ชม.) และมากกว่า

เมื่อรถยนต์วิ่งเอนไปทางด้านซ้ายหรือขวาของช่องทาง
เดินรถ เสียงเตือนจะดังขึ้น และตัวแสดง LDW บนหน้าจอ
แสดง ข้อม ู ล รถยน ต์ จะ กะพริ บ เ พ่ือ เตื อน ผ ู้ ขั บขี่

ฟังก์ชันการเตือนจะหยุดลงเมื่อรถกลับเข้ามาในเส้นแบ่ง
ช่องทางเดินรถ

สำหรับรุ่นท่ีมีสวิตช์ LDW ให้เปิดระบบ LDW โดยการกด
สวิตช์ LDW บน แผง หน้า ปัด หลัง จาก การ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ กดสวิตช์ LDW อีกคร้ัง เพ่ือปิดระบบ LDW

วิธีการเปิด/ปิดระบบ LDW
GUID-7E752ACF-8222-4A6B-BBB2-7C0F49527D10

JVS1019X

① หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
② ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
③ สวิตช์ LDW (ถ้ามีติดตั้ง)

ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ เพ่ือเปิดหรือปิดระบบ LDW

1. กดปุ่ม จนกระทั่ง “Settings” (การตั้งค่า)
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ จากนั้นกดปุ่ม
“OK” ใช้ปุ่ม เพื่อเลือก “Driver Assistance”

( ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ผ ู้ ขั บ ข่ี ) แ ล้ ว กด ปุ่ ม “OK ”

2. เลือก “Driving Aids” (การช่วยเหลือการขับข่ี) และ
กดปุ่ม “OK”

3. สำหรับการเปิดหรือปิดระบบ LDW ให้ใช้ปุ่ม
เพื่อเลื่อนดูเมนู และใช้ปุ่ม “OK” เพื่อเลือกหรือเปลี่ยน
รายการ:

Condition: 'Except for China'/
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. เลือก “Lane” (ช่องทางเดินรถ) และกดปุ่ม “OK”
— เพื่อเปิดระบบการเตือน ให้ใช้ปุ่ม “OK” เพื่อ
ทำเคร่ืองหมายใน “Warning” (การเตือน)

สำหรับรุ่นท่ีมีสวิตช์ LDW ให้เปิดระบบ LDW โดยการกด
สวิตช์ LDW บน แผง หน้า ปัด หลัง จาก การ สตาร์ท
เครื่องยนต์ กดสวิตช์ LDW อีกครั้ง เพื่อปิดระบบ LDW ตัว
แสดงในสวิตช์ LDW จะสว่างขึ้นเม่ือใช้งานระบบ LDW
เมื่อเปิดการใช้งานระบบ LDW โดยใช้สวิตช์ LDW (ถ้ามี
ติดตั้ง) การต้ังค่าระบบ LDW ที่อยู่บนเมนู “Settings”
(การตั้งค่า) จะเปิดใช้งานเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ:

ถ้าปิดการใช้งานระบบ LDW โดยใช้สวิตช์ LDW (ถ้า
มีติดตั้ง) หรือเมนู “Settings” (การต้ังค่า) ระบบจะ
ยังคงปิดการ ใช้ งาน ในคร้ัง ต่อไปที่ ท่านสตาร์ท
เครื่องยนต์

ข้อจำกัดของระบบ LDW
GUID-140D36CC-91C8-4120-BA61-BC463EA1A07E

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบ LDW หากไม่
ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการใช้ระบบ
LDW อย่างเหมาะสม อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิต

. ระบบจะไม่ทำงานเมื่อความเร็วน้อยกว่าความเร็ว
ดังต่อไปนี้ หรือถ้าระบบไม่สามารถตรวจจับเส้น
แบ่งช่องทางเดินรถได้

— ประมาณ 70 กม./ชม. (43 ไมล์/ชม.)
. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ

อาจจะไม่ได้ยินเสียงเตือน

. ห้าม ใช้ ระบบ LDW ภาย ใต้ สภาวะ ต่อ ไป นี้
เนื่องจากระบบอาจทำงานผิดปกติ:

— ในสภาพอากาศย่ำแย่ (ฝน หมอก หิมะ ฯลฯ)
— เมื่อขับขี่บนถนนลื่น เช่น บนน้ำแข็งหรือหิมะ
— เม่ือขับขี่บนถนนท่ีคดเค้ียวหรือผิวถนนไม่
เสมอกัน

— เม่ือมีการปิดช่องทางเดินรถเน่ืองจากมีการ
ซ่อมแซมถนน

— เมื่อขับขี่บนถนนหรือช่องทางเดินรถชั่วคราว
— เมื่อขับขี่บนถนนที่ช่องทางเดินรถแคบเกินไป
— เม่ือขับขี่ ด้วยสภาพยางไม่ปกติ (เช่น ยาง
สึกหรอ แรงดันลมยางต่ำ ติดตั้งยางอะไหล่
โซ่พันล้อ ไม่ใช่ยางมาตรฐาน)

— เมื่อรถยนต์มีการติดตั้งชิ้นส่วนของเบรกหรือ
ระบบรองรับน้ำหนักซึ่งไม่ใช่ของดั้งเดิมที่
ติดตั้งจากโรงงาน

. ระบบอาจทำงานผิดปกติภายใต้สภาวะต่อไปนี้:
— บนถนนที่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถขนานกัน
หลายเส้น หรือสีเส้นถนนจางหรือตีเส้นไม่
ชัด ตีเส้นแบ่งด้วยสีเหลือง เส้นแบ่งช่องทาง
เดินรถไม่ใช่แบบมาตรฐาน หรือเส้นแบ่งช่อง
ทางเดินรถมีน้ำ ฝุ่น หิมะ ฯลฯ บังเส้น

— บนถนนที่เส้นแบ่งช่องทางเดินรถไม่เชื่อมต่อ
กันแต่ยังตรวจจับได้อยู่

— บนถนนที่มีโค้งอันตราย
— บนถนนที่มีวัตถุโทนสีตัดกันอย่างมากเช่น
เงา หิมะ น้ำ ร่องแคบบนถนน ร่องถนน หรือ
เส้นถนนที่ยังหลงเหลือจากการซ่อมแซม
ถนน (ระบบ LDW อาจตรวจจับสิ่งเหล่านี้
เป็นเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ)

— บนถนนที่มีช่องทางเดินรถเข้ามาบรรจบกัน
หรือแยกออกจากกัน

— เมื่อเคล่ือนท่ีไปในทิศทางที่ไม่ขนานกับเส้น
แบ่งช่องทางเดินรถ

— เม่ือ เข้า ใกล้ รถยนต์ คัน ข้าง หน้า ซึ่ง จะ
กีดขวางระยะการตรวจจับของชุดกล้อง
ตรวจจับเส้นทางเดินรถ

— เม่ือฝน หิมะ เศษฝุ่น หรือวัตถุใดเกาะกระจก
บังลมหน้าบริเวณชุดกล้องตรวจจับช่องทาง
เดินรถ

— เมื่อไฟหน้าไม่สว่างชัดเน่ืองจากมีเศษฝุ่น
เกาะอยู่บนเลนส์หรือมีการปรับระดับอย่างไม่
ถูกต้อง

— เมื่อมีแสงสว่างจ้าส่องตรงมาที่ชุดกล้อง
ตรวจจับช่องทางเดินรถ (เช่น แสงส่องตรง
เข้าด้านหน้าของตัวรถในช่วงพระอาทิตย์ขึ้น
หรือพระอาทิตย์ตก)

— เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของความสว่าง
อย่างกะทันหัน (เช่น เมื่อรถยนต์วิ่งเข้าหรือ
ออกจากอุโมงค์ หรือใต้สะพาน)

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-94BB8C75-64AA-479B-82AD-0F4214B6CA50

ถ้าจอดรถกลางแดดภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง (มากกว่า
408C (1048F) โดยประมาณ) และสตาร์ทเครื่องยนต์
ระบบ LDW อาจหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ ตัวแสดง
LDW จะกะพริบและข้อความ “Not available: High
Cabin Temperature” จะปรากฏในหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์

เม่ืออุณหภูมิภายในรถยนต์ลดลงแล้ว ระบบ LDW จะกลับ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-27

Condition: 'Except for China'/



(278,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

5-28 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

มาทำงานโดยอัตโนมัติ และตัวแสดง LDW จะหยุดกะพริบ

ระบบ LDW ไม่ได้รับการออกแบบมาให้เตือนภายใต้สภาวะ
ต่อไปนี้:

. เมื่อเปิดสัญญาณเปลี่ยนช่องทางเดินรถและเปล่ียน
ช่องทางเดินรถตามทิศทางของสัญญาณ (ระบบ
LDW จะใช้งานได้อีกคร้ังประมาณ 2 วินาทีหลังจาก
ปิดสัญญาณเปลี่ยนช่องทางเดินรถ)

. เมื่อความเร็วรถยนต์ลดลงจนน้อยกว่าความเร็วดัง
ต่อไปนี้:
— ประมาณ 70 กม./ชม. (43 ไมล์/ชม.)

หลังจากสภาวะข้างบนหายไปแล้ว และเกิดสภาวะการ
ทำงานท่ีจำเป็นขึ้น ระบบ LDW จะกลับมาทำงานอีกครั้ง

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-A97A624A-0628-4C45-BD74-E7EC0653FFB2

ถ้าระบบ LDW ทำงานผิดปกติ ระบบจะยกเลิกการทำงาน
อัตโนมัติ และ “System fault” จะปรากฏบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ ถ้า “System fault” ปรากฏบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ ให้จอดรถข้างทางในที่ปลอดภัยและ
ดับเคร่ืองยนต์ ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“OFF” และสตาร์ทเคร่ืองยนต์อีกคร้ัง ถ้า “System fault”
ยังคงปรากฏท่ีหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ให้นำรถเข้ารับ
การตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-A8716E18-5328-4473-95AD-A82EC6FF37B6

SSD0453

ชุดกล้องตรวจจับช่องทางเดินรถ ① สำหรับระบบ LDW
ติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของกระจกมองหลัง

เพ่ือให้ระบบ LDW มีการทำงานได้ปกติและป้องกันการ
ทำงาน ผิดปกติ โปรดปฏิบัติ ตามคำแนะนำ ต่อ ไปนี้ :

. รักษากระจกบังลมหน้าให้สะอาดอยู่เสมอ

. ห้ามติดสติกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) หรือติดต้ัง
อุปกรณ์เสริมใกล้บริเวณชุดกล้อง

. ห้ามวางวัสดุสะท้อนแสง เช่น กระดาษขาวหรือกระจก
บนแผงหน้าปัด แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์อาจมีผล
เสียต่อความสามารถของชุดกล้องในการตรวจจับเส้น
แบ่งช่องทางเดินรถ

. ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
ชุดกล้อง ห้ามสัมผัสเลนส์กล้องหรือถอดสกรูที่ชุด
กล้อง ถ้าชุดกล้องเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ขอ
แนะนำให้นำรถเข้าศูนย์บริการนิสสัน

GUID-21FF1C7F-CF66-49B4-873E-AE3790F77662

JVS0939X

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่อง
ทางอัจฉริยะอย่างถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้ รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

. ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอก
ช่องทางอัจฉริยะจะไม่บังคับรถยนต์หรือป้องกัน
การสูญเสียการควบคุม ผู้ ขับขี่ ยังคงมีหน้าที่ที่
ต้องขับข่ี อย่าง ระมัดระวัง ขับข่ี ให้ ปลอดภัย
ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ และควบคุม
รถได้อยู่ตลอดเวลา

. ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอก
ช่องทางอัจฉริยะมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการใช้
งานบนทางหลวงพิเศษหรือทางหลวง ระบบอาจ
ตรวจไม่พบเส้นแบ่งช่องทางเดินรถในบางสภาพ
ถนน สภาพอากาศ หรือสภาวะการขับขี่

ต้องเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออก
นอกช่องทางอัจฉริยะด้วยสวิตช์ระบบแจ้งเตือนและควบคุม
รถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะทุก ๆ ครั้งที่สวิตช์

ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถ
ออกนอกช่องทางอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(279,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช่องทาง
อัจฉริยะจะทำงานเมื่อขับรถท่ีความเร็วดังต่อไปนี้และมาก
กว่า และเม่ือเส้นแบ่งช่องทางเดินรถบนถนนเห็นได้ชัด
เท่านั้น

. ประมาณ 70 กม./ชม. (43 ไมล์/ชม.)

ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช่องทาง
อัจฉริยะจะเตือนผู้ขับขี่ เม่ือรถยนต์หลุดออกจากกึ่งกลาง
ของช่องทางเดินรถด้วยตัวแสดงระบบแจ้ง เตือนและ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ และเสียงเตือน ระบบจะช่วยผู้ขับขี่ให้
นำรถยนต์กลับเข้าสู่กึ่งกลางของช่องทางเดินรถโดยการส่ง
แรงเบรกไปที่ล้อด้านซ้ายหรือขวาแยกกัน (ในช่วงเวลา
สั้น ๆ)

ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช่องทาง
อัจฉริยะจะตรวจสอบเส้นแบ่งช่องทางเดินรถบนช่องทางที่
ขับข่ีโดยใช้ชุดกล้อง Ⓐ ท่ีติดตั้งอยู่ที่ ด้านบนกระจก
มองหลัง

JVS0940X

① หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
② ตัวแสดงระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออก

นอกช่องทาง อัจฉริยะ (บนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์)

③ ตัวแสดง ON ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถ
ออกนอกช่องทางอัจฉริยะ (บนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์)

④ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
⑤ สวิตช์ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอก

ช่องทางอัจฉริยะ

การใช้งานระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถ
เมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ

GUID-A66AF88B-5EA8-4AAB-9D98-A0D2BA434BFA

ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช่องทาง
อัจฉริยะจะทำงานตามความเร็วดังต่อไปนี้:

. ประมาณ 70 กม./ชม. (43 ไมล์/ชม.) และมากกว่า

เมื่อรถยนต์วิ่งเอนไปทางด้านซ้ายหรือขวาของช่องทาง
เดินรถ เสียงเตือนจะดังขึ้น และตัวแสดงระบบแจ้งเตือน
และควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ (สีส้ม) บน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-29

Condition: 'Except for China'/



(280,1)
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5-30 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะกะพริบเพ่ือเตือนผู้ขับขี่ จาก
นั้น ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทาง
อัจฉริยะจะช่วยส่งแรงเบรกโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา
ส้ัน ๆ เพื่อช่วยผู้ขับขี่ให้นำรถยนต์กลับเข้าสู่ก่ึงกลางของ
ช่องทางเดินรถ

เพ่ือเปิดการใช้งานระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถ
ออกนอกช่องทางอัจฉริยะ ให้กดสวิตช์ระบบแจ้งเตือนและ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะบนแผงหน้าปัด
หลังจากการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ตัวแสดง ON ระบบแจ้ง
เตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะปรากฏขึ้น กดสวิตช์ระบบแจ้ง
เตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะอีก
ครั้งเพ่ือปิดการทำงานของระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถ
เมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ ตัวแสดง ON ระบบแจ้ง
เตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะดับลง

วิธีการเปิด/ปิดระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ
GUID-2D25EEF0-ED6B-42C7-BAD4-3E4600ED9229

JVS0947X

① หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
② สวิตช์ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอก

ช่องทางอัจฉริยะ

เพ่ือเปิดการใช้งานระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถ
ออกนอกช่องทางอัจฉริยะ ให้กดสวิตช์ระบบแจ้งเตือนและ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะบนแผงหน้าปัด
หลังจากการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ตัวแสดง ON ระบบแจ้ง

เตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะปรากฏขึ้น กดสวิตช์ระบบแจ้ง
เตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะอีก
ครั้งเพ่ือปิดการทำงานของระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถ
เมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ ตัวแสดง ON ระบบแจ้ง
เตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะดับลง

Condition: 'Except for China'/
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ข้อจำกัดของระบบแจ้งเตือนและควบคุม
รถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ

GUID-673D5EF2-0E01-477B-9E55-CF855C4972E2

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบแจ้งเตือนและ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ หากไม่
ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการใช้ระบบ
แจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช่องทาง
อัจฉริยะอย่างถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต

. ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอก
ช่องทางอัจฉริยะอาจทำงานได้ เช่น ถ้ามีการ
เปล่ียนช่องทางเดินรถโดยที่ไม่เปิดสัญญาณไฟ
เล้ียวก่อน หรือ ถ้าพื้นที่ก่อสร้างบังคับให้การ
จราจรวิ่งข้ามเส้นแบ่งช่องทางเดินรถที่มีอยู่ ถ้ามี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น อาจจำเป็นต้องบังคับ
เล้ียว ให้ ถ ูก ต้อง เพื่อ เปลี่ยนช่องทาง เดินรถ

. เน่ืองจากระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถ
ออกนอกช่องทางอัจฉริยะอาจไม่ทำงานภายใต้
สภาวะถนน สภาพอากาศ และสภาวะเส้นแบ่ง
ช่องทางเดินรถที่อธิบายไว้ในหมวดน้ี ระบบอาจ
ไม่ทำงานทุกคร้ังที่รถยนต์เร่ิมออกจากช่องทาง
เดินรถ และจำเป็นต้องบังคับเลี้ยวให้ถูกต้อง

. ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอก
ช่องทางอัจฉริยะจะไม่ทำงานเม่ือความเร็วน้อย
กว่าความเร็วดังต่อไปนี้ หรือถ้าระบบไม่สามารถ
ต ร ว จ จั บ เ ส้ น แ บ่ ง ช่ อ ง ท า ง เ ดิ น ร ถ ไ ด้

— ประมาณ 70 กม./ชม. (43 ไมล์/ชม.)

. ห้ามใช้งานระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถ
ออกนอกช่องทางอัจฉริยะภายใต้สภาวะต่อไปนี้
เนื่องจากระบบอาจทำงานผิดปกติ:

— ในสภาพอากาศไม่ดี (ฝน หมอก หิมะ ฯลฯ)
— เมื่อขับขี่บนถนนลื่น เช่น บนน้ำแข็งหรือหิมะ
— เม่ือขับขี่บนถนนท่ีคดเค้ียวหรือผิวถนนไม่
เสมอกัน

— เม่ือมีการปิดช่องทางเดินรถเน่ืองจากมีการ
ซ่อมแซมถนน

— เมื่อขับขี่บนถนนหรือช่องทางเดินรถชั่วคราว
— เมื่อขับขี่บนถนนที่ช่องทางเดินรถแคบเกินไป
— เม่ือขับขี่ ด้วยสภาพยางไม่ปกติ (เช่น ยาง
สึกหรอ แรงดันลมยางต่ำ ติดตั้งยางอะไหล่
โซ่พันล้อ ไม่ใช่ยางมาตรฐาน)

— เมื่อรถยนต์มีการติดตั้งชิ้นส่วนของเบรกหรือ
ระบบรองรับน้ำหนักซึ่งไม่ใช่ของดั้งเดิมที่
ติดตั้งจากโรงงาน

. ระบบอาจทำงานผิดปกติภายใต้สภาวะต่อไปนี้:
— บนถนนที่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถขนานกัน
หลายเส้น หรือสีเส้นถนนจางหรือตีเส้นไม่
ชัด ตีเส้นแบ่งด้วยสีเหลือง เส้นแบ่งช่องทาง
เดินรถไม่ใช่แบบมาตรฐาน หรือเส้นแบ่งช่อง
ทางเดินรถมีน้ำ ฝุ่น หิมะ ฯลฯ บังเส้น

— บนถนนที่เส้นแบ่งช่องทางเดินรถไม่เชื่อมต่อ
กันแต่ยังตรวจจับได้อยู่

— บนถนนที่มีโค้งอันตราย
— บนถนนที่มีวัตถุโทนสีตัดกันอย่างมากเช่น
เงา หิมะ น้ำ ร่องแคบบนถนน ร่องถนน หรือ
เส้นถนนที่ยังหลงเหลือจากการซ่อมแซม
ถนน (ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถ

ออกนอกช่องทางอัจฉริยะอาจตรวจจับสิ่ง
เหล่า นี้ เ ป็น เส้น แบ่ง ช่อง ทาง เดินรถ)

— บนถนนที่มีช่องทางเดินรถเข้ามาบรรจบกัน
หรือแยกออกจากกัน

— เมื่อเคล่ือนท่ีไปในทิศทางที่ไม่ขนานกับเส้น
แบ่งช่องทางเดินรถ

— เมื่อเข้าใกล้รถยนต์คันหน้า ซึ่งจะกีดขวาง
ระยะการตรวจจับของชุดกล้องตรวจจับเส้น
ทางเดินรถ

— เม่ือฝน หิมะ หรือเศษฝุ่นเกาะกระจกบังลม
หน้า ด้านหน้าของชุดกล้องตรวจจับทาง
เดินรถ

— เมื่อไฟหน้าไม่สว่างชัดเน่ืองจากมีเศษฝุ่น
เกาะอยู่บนเลนส์หรือมีการปรับระดับอย่างไม่
ถูกต้อง

— เมื่อมีแสงสว่างจ้าส่องตรงมาที่ชุดกล้อง
ตรวจจับช่องทางเดินรถ (เช่น แสงส่องตรง
เข้าด้านหน้าของตัวรถในช่วงพระอาทิตย์ขึ้น
หรือพระอาทิตย์ตก)

— เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของความสว่าง
อย่างกะทันหัน (เช่น เมื่อรถยนต์วิ่งเข้าหรือ
ออกจากอุโมงค์ หรือใต้สะพาน)

. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ
อาจจะไม่ได้ยินเสียงเตือน

ขณะที่ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอก
ช่องทางอัจฉริยะทำงาน ท่านอาจได้ยินเสียงการ
ทำงานของเบรก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และแสดงว่าระบบ
แจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช่องทาง
อัจฉริยะกำลังทำงานได้อย่างเหมาะสม

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-31
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5-32 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-2426649A-4FAA-4841-9972-20E74C791C44

สภาวะ A:

การเตือนและฟังก์ชันช่วยเหลือของระบบแจ้งเตือนและ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะไม่ได้รับการ
ออกแบบ มา เพ่ือ การ ใช้ งาน ภาย ใต้ สภาวะ เหล่า นี้ :

. เมื่อเปิดสัญญาณเปลี่ยนช่องทางเดินรถและเปล่ียน
ช่องทางเดินรถตามทิศทางของสัญญาณ (ระบบแจ้ง
เตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ
จะหยุดการทำงานเป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีหลังจาก
ปิดสัญญาณเปลี่ยนช่องทางเดินรถ)

. เมื่อความเร็วรถยนต์ลดลงจนน้อยกว่าความเร็วดัง
ต่อไปนี้:
— ประมาณ 70 กม./ชม. (43 ไมล์/ชม.)

หลังจากสภาวะข้างบนหายไปแล้ว และเกิดสภาวะการ
ทำงานที่จำเป็นขึ้น การเตือนและฟังก์ชันช่วยเหลือจะกลับ
มาทำงานอีกครั้ง

สภาวะ B:

ฟังก์ชันช่วยเหลือของระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถ
ออกนอกช่องทางอัจฉริยะไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการ
ใช้งานภายใต้สภาวะเหล่านี้ (การเตือนยังคงทำงาน):

. เมื่อเหยียบแป้นเบรก

. เม่ือหมุนพวงมาลัยเท่าท่ีจำเป็นเพื่อเปล่ียนช่องทาง
เดินรถ

. เมื่อเร่งความเร็วรถยนต์ระหว่างการทำงานของระบบ
แจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช่องทาง
อัจฉริยะ

. เม่ือการเตือนการเข้าใกล้ของระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) ปรากฏขึ้น

. เมื่อไฟกะพริบฉุกเฉินทำงาน

. เมื่อขับขี่บนทางโค้งด้วยความเร็วสูง

หลังจากสภาวะข้างบนหายไปแล้ว และเกิดสภาวะการ
ทำงานที่จำเป็นขึ้น ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถ
ออกนอกช่องทางอัจฉริยะจะกลับมาใช้งานเบรกอีกครั้ง

สภาวะ C:

ถ้าข้อความดังต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ เสียง เตือนจะ ดังขึ้น และระบบแจ้ง เตือนและ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะจะปิดการใช้งาน
โดยอัตโนมัติ

. “Not available: Poor Road Conditions”:

เมื่อระบบ VDC/ESP (ยกเว้นฟังก์ชันระบบป้องกันล้อ
หมุนฟรี (TCS)) หรือ ABS ทำงาน

. “Not available”:

เมื่อระบบ VDC/ESP ถูกปิดการใช้งาน
สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะข้างบนหายไปแล้ว ให้ปิดการใช้งานระบบแจ้ง
เตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ กด
สวิตช์ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช่อง
ทางอัจฉริยะอีกคร้ังเพื่อกลับมาใช้งานระบบแจ้งเตือนและ
ค วบค ุ ม ร ถ เ ม่ื อ ร ถ ออก นอก ช่ อ ง ท า ง อั จ ฉ ริ ย ะ

สถานะไม่ทำงานชั่วคราวเมื่ออุณหภูมิสูง:

ถ้าจอดรถกลางแดดภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง (มากกว่า
408C (1048F) โดยประมาณ) ระบบแจ้งเตือนและควบคุม
รถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะท่ีเปิดใช้งานอยู่อาจ
หยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และข้อความดังต่อไปนี้จะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์: “Not available:
High Cabin Temperature” (ไม่สามารถใช้งานได้:
อุณหภูมิในห้องโดยสารสูง) เมื่ออุณหภูมิภายในรถยนต์ลด
ล ง แ ล้ ว ร ะบบ จ ะ กลั บ ม า ทำ ง าน โดย อั ต โนมั ติ

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-8791827B-E7CE-4B2B-B93D-3BBDD10C6CF4

ถ้าระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทาง
อัจฉริยะทำงานผิดปกติ ระบบจะยกเลิกการทำงานโดย
อัตโนมัติ ตัวแสดงระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออก
นอกช่องทางอัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่างขึ้น และข้อความ
เ ตือน “Sys tem fau l t ” จ ะ ปรากฏ ข้ึน ท่ี ห น้ า จอ

ถ้าตัวแสดงระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเม่ือรถออกนอก
ช่องทางอัจฉริยะ (สีส้ม) สว่างขึ้นที่หน้าจอ ให้จอดรถข้าง
ทางในท่ีปลอดภัยและดับเคร่ืองยนต์ ดับเครื่องยนต์ และ
สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ถ้าตัวแสดงระบบแจ้งเตือนและ
ควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะ (สีส้ม) ยังคง
สว่างอยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนและ
ควบคุมรถเม่ือรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะที่ศูนย์บริการ
นิสสัน

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-25BC5A95-2785-446C-B56D-69AF7BC938D8

SSD0453

ชุดกล้องตรวจจับช่องทางเดินรถ ① สำหรับระบบแจ้ง
เตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะติดตั้ง
อยู่ที่ด้านบนของกระจกมองหลัง เพ่ือให้ระบบแจ้งเตือน
และควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะมีการ
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ทำงานได้ปกติและป้องกันการทำงานผิดปกติ โปรดปฏิบัติ
ตามคำแนะนำต่อไปนี้:

. รักษากระจกบังลมหน้าให้สะอาดอยู่เสมอ

. ห้ามติดสติกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) หรือติดต้ัง
อุปกรณ์เสริมใกล้บริเวณชุดกล้อง

. ห้ามวางวัสดุสะท้อนแสง เช่น กระดาษขาวหรือกระจก
บนแผงหน้าปัด แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์อาจมีผล
เสียต่อความสามารถของชุดกล้องในการตรวจจับเส้น
แบ่งช่องทางเดินรถ

. ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
ชุดกล้อง ห้ามสัมผัสเลนส์กล้องหรือถอดสกรูที่ชุด
กล้อง ถ้าชุดกล้องเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ขอ
แนะนำให้นำรถเข้าศูนย์บริการนิสสัน

GUID-567AFB97-924A-4EF2-8926-FF593C525885

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบ BSW อย่างถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

. ระบบ BSW ไม่สามารถทดแทนขั้นตอนการขับขี่
และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันการชนกับ
รถหรือวัตถุอ่ืน เม่ือเปล่ียนช่องทางเดินรถ ให้ใช้
กระจกมองข้างและกระจกมองหลังเสมอ และ
มอง ใน ทิศทาง ท่ี รถ จะ เคลื่ อน ท่ี ไป เ พ่ื อ
ความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ไม่
ควร พึ่ งพา ระบบ BSW เพียง อ ย่าง เดี ยว

ระบบ BSW ช่วยเตือนผู้ขับขี่ถึงรถยนต์คันอื่นในช่องทาง
เดินรถ ใกล้ เคียง เ ม่ือ ทำ การ เปล่ียน ช่อง ทาง เดินรถ

JVS0945X

ระบบ BSW จะใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ ① ท่ีติดตั้งใกล้กันชน
หลังเพื่อตรวจจับรถยนต์คันอื่นในช่องทางเดินรถใกล้เคียง

SSD1030

พื้นที่ตรวจจับ
เซ็นเซอร์เรดาร์สามารถตรวจจับรถยนต์คันอื่นได้ท้ังสอง
ด้านของรถท่านภายในระยะตรวจจับดังที่แสดงในภาพ
พ้ืนที่ตรวจจับมีพื้นที่ตั้งแต่กระจกมองข้างจนถึงประมาณ
3.0 ม. (10 ฟุต) หลังกันชนหลัง และประมาณ 3.0 ม. (10
ฟุต) ที่ด้านข้าง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-33
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JVS0953X

① ไฟแสดงด้านข้าง
② หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
③ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

การทำงานของระบบ BSW
GUID-0E57580E-BD17-4C81-8BFF-FE2AACD15613

ระบบ BSW จะทำงานที่ความเร็วมากกว่า 32 กม./ชม. (20
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

ถ้าเซ็นเซอร์เรดาร์ตรวจพบรถยนต์คันอ่ืนในพื้นท่ีตรวจจับ
ไฟแสดงด้านข้าง ① จะสว่างขึ้น

ถ้าเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน (สองครั้ง)
และไฟแสดงด้านข้างจะกะพริบ ไฟแสดงด้านข้างจะ
กะพริบอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังรถยนต์ที่ถูกตรวจพบออก

จากพื้นที่ตรวจจับ

ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองถึงสามวินาทีเมื่อ
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

ความสว่างของไฟแสดงด้านข้างจะปรับอัตโนมัติขึ้นอยู่กับ
ความสว่างภายนอก

ถ้ามีรถยนต์คันอ่ืนเข้ามาในพื้นที่ตรวจจับหลังผู้ขับขี่เปิด
สัญญาณไฟเลี้ยว จะมีเพียงไฟแสดงด้านข้างที่กะพริบและ
จะไม่มีเสียงเตือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “สถาน
การณ์การขับขี่ของ BSW” (หน้า 5-36)

Condition: 'Except for China'/
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วิธีการเปิด/ปิดระบบ BSW
GUID-DA10CCFB-62E6-492C-916C-5231325607C0

JVS0942X

① หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
② ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพ่ือเปิดหรือปิดระบบ BSW

1. กดปุ่ม จนกระทั่ง “Settings” (การตั้งค่า)
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ จากนั้นกดปุ่ม
“OK” ใช้ปุ่ม เพื่อเลือก “Driver Assistance”
( ก า ร ช่ ว ย เ หลื อ ผ ู้ ขั บ ข่ี ) แ ล้ ว กด ปุ่ ม “OK ”

2. เลือก “Driving Aids” (การช่วยเหลือการขับข่ี) และ
กดปุ่ม “OK”

3. สำหรับการเปิดหรือปิดระบบ BSW ให้ใช้ปุ่ม
เพื่อเลื่อนดูเมนู และใช้ปุ่ม “OK” เพื่อเลือกหรือเปลี่ยน
รายการ
. เลือก “Blind Spot” (จุดอับสายตา) และกดปุ่ม
“OK”

— เพื่อเปิดระบบการเตือน ให้ใช้ปุ่ม “OK” เพื่อ
ทำเคร่ืองหมายใน “Warning” (การเตือน)

หมายเหตุ:

เมื่อเปิด/ปิดระบบ ระบบจะเก็บการต้ังค่าปัจจุบันไว้
แม้ว่ า จะ สตาร์ท เค ร่ืองยนต์ อีก คร้ัง แล้ว ก็ ตาม

ข้อจำกัดของระบบ BSW
GUID-414C81FB-002A-4222-B9AC-624B2ACE23E4

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบ BSW การใช้
งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบเหล่า
นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ระบบ BSW ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์ได้ทุกคัน
ในทุกสภาวะ

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจไม่สามารถตรวจพบและเปิด
ร ะบบ BSW เมื่ อ มี วั ตถ ุ บ า ง อย่ า ง เ ช่น :

— คนเดินถนน จักรยาน สัตว์
— พาหนะเช่น จักรยานยนต์ พาหนะที่มี
ความสูงไม่มาก หรือพาหนะที่สูงจากพื้น
ถนนมาก

— รถยนต์ที่วิ่งสวนมาในทางตรงข้าม
— รถยนต์ท่ียังคงอยู่ในพื้นที่ตรวจจับหลังจาก
ท่ า น เ ร่ ง ค ว า ม เ ร็ ว จ า ก จ ุ ด หย ุ ด น่ิ ง

— รถยนต์ที่เข้ามาช่องทางเดินรถใกล้เคียงด้วย
ความเร็วใกล้เคียงกัน

— รถยนต์ที่เข้ามาใกล้จากทางด้านหลังอย่าง
รวดเร็ว

— รถยนต์ที่ท่านขับแซงอย่างรวดเร็ว

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-35

Condition: 'Except for China'/



(286,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

5-36 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

— รถยนต์ที่วิ่งผ่านพื้นที่ตรวจจับอย่างรวดเร็ว
— เมื่อขับแซงรถยนต์หลายคันต่อเนื่องกัน อาจ
ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์หลังจากคันแรก
ไ ด้ ถ้ า ร ถ ย น ต์ เ ห ล่ า นั้ น วิ่ ง ใ ก ล้ กั น

. พื้นที่ ตรวจ จับของ เซ็นเซอร์ เรดาร์ได้ รับการ
ออกแบบโดยยึดตามความกว้างช่องทางเดินรถ
มาตรฐาน เมื่อขับขี่บนช่องทางเดินรถที่กว้างกว่า
ปกติ เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์ใน
ช่องทางเดินรถใกล้เคียง เมื่อขับข่ีบนช่องทาง
เดินรถ ท่ี แคบกว่า ปกติ เซ็นเซอร์ เรดาร์ อาจ
ตรวจจับรถยนต์ในช่องทางเดินรถสองช่องถัดไป

. เซ็นเซอร์เรดาร์ได้รับการออกแบบไม่ให้ตรวจจับ
วัตถุที่อยู่กับที่ อย่างไรก็ตาม วัตถุต่าง ๆ เช่น ราว
กั้น กำแพง กองใบไม้ และรถยนต์ที่จอดอยู่อาจ
ถูกตรวจจับได้ในบางคร้ัง ซ่ึงถือเป็นสภาวะการ
ทำงานปกติ

. สภาวะต่อไปนี้อาจลดความสามารถของเรดาร์ใน
การตรวจจับรถยนต์คันอื่น:

— สภาพอากาศที่ไม่ดี
— ละอองน้ำบนถนน
— น้ำแข็ง/น้ำค้างแข็ง/ฝุ่นเกาะติดบนรถยนต์

. ห้าม ติด สติ ก เกอร์ (รวม ถึง วัสด ุ โปร่งแสง)
อุปกรณ์ติดรถต่าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล้กับ
เซ็นเซอร์ เรดาร์ สภาวะ เหล่า น้ี อาจลดความ
สามารถของเรดาร์ในการตรวจจับรถยนต์คันอ่ืน

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากระบบเครื่อง
เสียง การเปิดกระจกรถยนต์) จะกลบเสียงเตือน
และอาจทำให้ไม่ได้ยินเสียง

สถานการณ์การขับขี่ของ BSW
GUID-B6B6E7AE-1F87-4BD1-827A-FEB5B53F96C9

ไฟแสดงสว่าง

ไฟแสดงดับ

ไฟแสดงกะพริบ

รถยนต์คันอื่นเข้ามาใกล้จากทางด้านหลัง
GUID-6061C063-D380-4F32-90F5-D8722786684B

JVS0737X

ภาพ 1 - เข้ามาใกล้จากทางด้านหลัง
ภาพ 1: ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างข้ึนถ้ามีรถยนต์ในช่อง
ทางเดินรถใกล้เคียงเข้ามาในพ้ืนที่ตรวจจับจากทางด้าน
หลัง

JVS0738X

ภาพ 2 - เข้ามาใกล้จากทางด้านหลัง
ภาพ 2: ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณไฟเล้ียว ระบบจะส่งเสียง
เตือน (สอง ครั้ง) และ ไฟ แสดง ด้าน ข้าง จะ กะพริบ

หมายเหตุ:
. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์ที่เข้าใกล้

จากทางด้านหลังอย่างรวดเร็ว
. ถ้าผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนที่รถยนต์

คันอื่นจะเข้ามาในพ้ืนที่ตรวจจับ ไฟแสดงด้าน
ข้างจะกะพริบแต่จะไม่มีเสียงเตือนเม่ือตรวจพบ
รถคันอื่น

Condition: 'Except for China'/
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การขับแซงรถคันอื่น
GUID-93711A78-B2FA-4DF0-B749-61C44D388AAF

JVS0739X

ภาพ 3 - การขับแซงรถคันอื่น
ภาพ 3: ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างขึ้นถ้าขับแซงรถคันอ่ืน
และรถคันนั้นอยู่ในพื้นที่ตรวจจับเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที

JVS0740X

ภาพ 4 - การขับแซงรถคันอื่น
ภาพ 4: ถ้าผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวในขณะที่มีรถคันอื่น
อยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน (สองครั้ง) และ
ไฟแสดงด้านข้างจะกะพริบ

หมายเหตุ:
. เมื่อขับแซงรถยนต์หลายคันต่อเนื่องกัน อาจไม่

สามารถตรวจจับรถยนต์หลังจากคันแรกได้ถ้า
รถยนต์เหล่านั้นวิ่งใกล้กัน

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์ที่ขับช้า
กว่าหากขับแซงอย่างรวดเร็ว

. ถ้าผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนที่รถยนต์
คันอื่นจะเข้ามาในพ้ืนที่ตรวจจับ ไฟแสดงด้าน
ข้างจะกะพริบแต่จะไม่มีเสียงเตือนเม่ือตรวจพบ
รถคันอื่น

การเข้ามาจากทางด้านข้าง
GUID-FF413A6C-F1EF-406E-A355-F7CA1388F99C

JVS0741X

ภาพ 5 - การเข้ามาจากทางด้านข้าง
ภาพ 5: ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างข้ึนถ้ามีรถยนต์เข้ามาใน
พื้นที่ตรวจจับจากด้านใดด้านหนึ่ง

JVS0742X

ภาพ 6 - การเข้ามาจากทางด้านข้าง
ภาพ 6: ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณไฟเล้ียว ระบบจะส่งเสียง
เตือน (สอง ครั้ง) และ ไฟ แสดง ด้าน ข้าง จะ กะพริบ

หมายเหตุ:
. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์ที่วิ่งด้วย

ความเร็วใกล้ เคียงกับรถของท่าน เมื่อรถคัน
ดังกล่าวเข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ

. ถ้าผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนที่รถยนต์
คันอื่นจะเข้ามาในพ้ืนที่ตรวจจับ ไฟแสดงด้าน
ข้างจะกะพริบแต่จะไม่มีเสียงเตือนเม่ือตรวจพบ
รถคันอื่น

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-37
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ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-244BAE2F-0B9D-4209-9AED-84B6DCDD4A77

JVS0948X

① หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

เม่ือตรวจพบการกีดขวางเรดาร์ ระบบ BSW จะปิดโดย
อัตโนมัติ เสียงเตือนจะดังขึ้น และข้อความเตือน “Not
available: Side Radar Obstructed” จะปรากฏขึ้นใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ①

ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวจนกระท่ังสภาวะ
ดังกล่าวหายไป

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ้า หรือสภาวะรบกวนยังอาจ
เกิดขึ้นได้จากวัตถุ เช่น น้ำแข็ง น้ำค้างแข็ง หรือ ฝุ่นที่
กีดขวางเซ็นเซอร์เรดาร์

หมายเหตุ:

ถ้าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะหยุด
การทำงานเช่นเดียวกัน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะที่รบกวนการทำงานของเรดาร์ดังกล่าวข้างบน
หาย ไป แล้ว ระบบ จะ กลับ มา ทำงาน โดย อัตโนมัติ

ถ้า ข้อความ เตือน “Not ava i lab le: S ide Radar
Obstructed” ยัง คง ปรากฏขึ้น ให้ นำ รถ เข้า รับ การ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-293BEC57-A03E-4123-8FA1-385200F350DA

เม่ือระบบ BSW ทำงานผิดปกติ ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ
และข้อความเตือน “System fault” จะปรากฏในหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

หมายเหตุ:

ถ้าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะหยุด
การทำงานเช่นเดียวกัน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

จอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์
อีกครั้ง หากการเตือนยังคงปรากฏขึ้น ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบโดยศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ BSW

Condition: 'Except for China'/



(289,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-4EAD7247-CF8C-4FB0-8E9B-7B96249E04E8

JVS0945X

เซ็นเซอร์เรดาร์สองตัว ① สำหรับระบบ BSW ติดต้ังอยู่
ใกล้กันชนหลัง รักษาบริเวณใกล้กับเซ็นเซอร์ เรดาร์ให้
สะอาดอยู่เสมอ

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ้า

หรือสภาวะรบกวนยังอาจเกิดข้ึนได้จากวัตถุเช่น น้ำแข็ง
น้ ำ ค้ า งแ ข็ ง ห รื อ ฝุ่ น ท่ี กี ดขว า ง เ ซ็น เซอร์ เ ร ด า ร์

ตรวจสอบและกำจัด วัตถ ุ ท่ี กีดขวางบริเวณโดย รอบ
เซ็นเซอร์เรดาร์

ห้ามติดสติกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) อุปกรณ์ติดรถ
ต่ า ง ๆ หรื อ ทำ สี บ ริ เ วณ ใกล้ กับ เซ็น เซอร์ เ รดาร์

ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร์เรดาร์

ให้นำรถไปศูนย์บริการนิสสันหากบริเวณรอบ ๆ เซ็นเซอร์
เรดาร์เสียหายเนื่องจากการชน

GUID-A42104AA-CF72-46FA-83AB-AB21ECA8509D

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบ RCTA อย่างถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

. ระบบ RCTA ไม่สามารถทดแทนขั้นตอนการขับขี่
และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันการชนกับ
รถหรือวัตถุอ่ืน เมื่อถอยหลังออกจากพ้ืนท่ีจอด
รถ ให้ใช้กระจกมองข้างและกระจกมองหลัง
เสมอ และ เม่ือ เลี้ยว ให้ มอง ไปยังทางด้านที่
รถยนต์จะเคล่ือนท่ีไป ไม่ควรพึ่งพาระบบ RCTA
เพียงอย่างเดียว

ระบบ RCTA จะช่วยเม่ือถอยหลังออกจากพ้ืนที่จอดรถ
ระบบถูกออกแบบให้ตรวจจับรถยนต์ อ่ืน ๆ ท่ี เข้า ใกล้
รถยนต์ของท่านจากด้านขวาหรือซ้าย เมื่อรถยนต์ถอยหลัง
ถ้าระบบตรวจจับการจราจรที่วิ่งตัดผ่าน ระบบจะทำการ
เตือน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-39

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะ
ถอยหลัง (RCTA) (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(290,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

5-40 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

JVS0953X

① ไฟแสดงด้านข้าง
② หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
③ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

การทำงานของระบบ RCTA
GUID-4248F6AB-E541-4DC1-B68B-EC26836B4030

ระบบ RCTA จะช่วยเตือนผู้ขับข่ีเมื่อรถยนต์อื่น ๆ เข้าใกล้
ในขณะที่ ผ ู้ ขับขี่ กำลังถอยหลังออกจาก พ้ืนที่ จอดรถ

ระบบ RCTA จะทำงานเม่ือคันเกียร์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “R”
(ถอยหลัง) และความเร็วรถยนต์น้อยกว่า 8 กม./ชม. (5
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

ถ้าเรดาร์ตรวจจับรถยนต์ที่เข้ามาใกล้จากทั้งสองด้าน ระบบ
จะส่งเสียงเตือน (หน่ึงคร้ัง) และไฟแสดงด้านข้างจะ

กะพริบในด้านที่รถยนต์กำลังเข้ามาใกล้

JVS0173X

JVS0945X

ระบบ RCTA ใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ ① ท่ีติดต้ังท้ังสองด้าน
ใกล้กับกันชนหลังเพื่อตรวจจับรถยนต์ท่ีกำลังเข้ามาใกล้

เซ็นเซอร์เรดาร์ ① สามารถตรวจจับรถยนต์ท่ีกำลังเข้ามา
ใกล้ ไ ด้ ไกล ถึ ง 20 ม . ( 66 ฟุ ต ) โดย ปร ะมาณ

Condition: 'Except for China'/



(291,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

วิธีการเปิด/ปิดระบบ RCTA
GUID-B0922C3C-E5AA-48B5-A58C-DE12098580F2

JVS0942X

① หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
② ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเปิดหรือปิดระบบ RCTA

1. กดปุ่ม จนกระทั่ง “Settings” (การตั้งค่า)
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ จากนั้นกดปุ่ม
“OK” ใช้ปุ่ม เพื่อเลือก “Driver Assistance”
( ก า ร ช่ ว ย เ หลื อ ผ ู้ ขั บ ข่ี ) แ ล้ ว กด ปุ่ ม “OK ”

2. เลือก “Parking Aids” (การช่วยจอด) และกดปุ่ม
“OK”

3. สำหรับการเปิดหรือปิดระบบ RTCA ให้ใช้ปุ่ม
เพื่อเลื่อนดูเมนู และใช้ปุ่ม “OK” เพื่อเลือกหรือเปลี่ยน
รายการ:
. เพื่อ เปิด ระบบ RTCA ให้ ใช้ ปุ่ม “OK” เพ่ือทำ
เคร่ืองหมายใน “Cross Traffic” (การจราจรวิ่งตัด

ผ่าน)

หมายเหตุ:

เม่ือเปิด/ปิดระบบ ระบบจะเก็บการต้ังค่าไว้แม้ว่าจะ
สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งแล้วก็ตาม

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-41

Condition: 'Except for China'/



(292,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

5-42 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

JVS0479X

ข้อจำกัดของระบบ RCTA
GUID-39DFF7CD-0FE9-4DE3-9A17-8BA74ACDD3FE

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบ RCTA การใช้
งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบเหล่า
นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ตรวจสอบบริเวณโดยรอบเสมอ และหันมองด้าน
หลังเพ่ือตรวจสอบก่อนการถอยหลัง เซ็นเซอร์
เรดาร์ตรวจจับรถยนต์ที่กำลัง (เคลื่อนที่) เข้ามา

ใกล้ เซ็นเซอร์เรดาร์ไม่สามารถตรวจจับได้ทุกสิ่ง
เช่น:

— คนเดินเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ สัตว์ หรือ
รถยนต์ของเล่นเด็ก

— รถยนต์ที่เคล่ือนผ่านด้วยความเร็วมากกว่า
30 กม./ชม. (19 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

— รถยนต์ที่เคลื่อนผ่านด้วยความเร็วน้อยกว่า 8
กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์ที่เข้าใกล้
ในบางสถานการณ์:

— ภาพ Ⓐ: เม่ือรถยนต์ที่จอดถัดจากรถยนต์
ของท่านกีดขวางแสงของเซ็นเซอร์เรดาร์

— ภาพ Ⓑ: เม่ือรถยนต์จอดอยู่ในพื้นที่จอดรถ
แนวเฉียง

— ภาพ Ⓒ: เม่ือรถยนต์จอดอยู่บนพื้นท่ีลาด
เอียง

— ภาพ Ⓓ: เมื่อรถยนต์ที่เข้าใกล้เล้ียวเข้าช่อง
ที่จอดรถของท่าน

— ภาพ Ⓔ: เมื่อรถของท่านและรถที่เข้ามาใกล้
ทำมุมเล็กเกินไป

. สภาวะต่อไปนี้อาจลดความสามารถของเรดาร์ใน
การตรวจจับรถยนต์คันอื่น:

— สภาพอากาศที่ไม่ดี
— ละอองน้ำบนถนน
— น้ำแข็ง/น้ำค้างแข็ง/ฝุ่นเกาะติดบนรถยนต์

. ห้าม ติด สติ ก เกอร์ (รวม ถึง วัสด ุ โปร่งแสง)
อุปกรณ์ติดรถต่าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล้กับ
เซ็นเซอร์ เรดาร์ สภาวะ เหล่า น้ี อาจลดความ
สามารถของเรดาร์ในการตรวจจับรถยนต์คันอ่ืน

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากระบบเครื่อง
เสียง การเปิดกระจกรถยนต์) จะกลบเสียงเตือน
และอาจทำให้ไม่ได้ยินเสียง

Condition: 'Except for China'/



(293,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

JVS0172X

ภาพ 1

JVS0173X

ภาพ 2

หมายเหตุ:

ในกรณีที่มีรถยนต์กำลังเข้ามาใกล้เป็นจำนวนหลาย
คันต่อเนื่องกัน (ภาพ 1) หรือมาจากทิศทางตรงข้าม
กัน (ภาพ 2) เสียงเตือนจากระบบ RCTA อาจไม่ดัง
ข้ึน หลัง จาก รถยนต์ คัน แรก ผ่าน เซ็นเซอร์ ไป

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-3143535C-AFD3-409B-BD6A-F8F1D02FBE57

JVS0948X

① หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

เมื่อตรวจพบการกีดขวางของเรดาร์ ระบบจะไม่ทำงานโดย
อัตโนมัติ ข้อความเตือน “Not available: Side Radar
Obstructed” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวจนกระท่ังสภาวะ
ดังกล่าวหายไป

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ

ที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ้า

หรือสภาวะรบกวนยังอาจเกิดข้ึนได้จากวัตถุเช่น น้ำแข็ง
น้ ำ ค้ า งแ ข็ ง ห รื อ ฝุ่ น ท่ี กี ดขว า ง เ ซ็น เซอร์ เ ร ด า ร์

หมายเหตุ:

ถ้าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะหยุด
การทำงานเช่นเดียวกัน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-43

Condition: 'Except for China'/



(294,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

5-44 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะที่รบกวนการทำงานของเรดาร์ดังกล่าวข้าง
บนหายไปแล้ว ระบบจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-D1DDB008-4A21-4FE8-BBE0-C73CE7556225

เม่ือระบบ RCTA ทำงานผิดปกติ ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ
ข้อความเตือน “System fault” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

หมายเหตุ:

ถ้าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะหยุด
การทำงานเช่นเดียวกัน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

จอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์
อีกคร้ัง หากข้อความยังคงปรากฏอยู่ ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-650F5094-516C-4F6B-8831-C40FF18C052D

JVS0945X

เซ็นเซอร์เรดาร์สองตัว ① สำหรับระบบ RCTA ติดต้ังอยู่
ใกล้กันชนหลัง รักษาบริเวณใกล้กับเซ็นเซอร์ เรดาร์ให้
สะอาดอยู่เสมอ

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ้า

หรือสภาวะรบกวนยังอาจเกิดข้ึนได้จากวัตถุเช่น น้ำแข็ง
น้ ำ ค้ า งแ ข็ ง ห รื อ ฝุ่ น ท่ี กี ดขว า ง เ ซ็น เซอร์ เ ร ด า ร์

ตรวจสอบและกำจัด วัตถ ุ ท่ี กีดขวางบริเวณโดย รอบ
เซ็นเซอร์เรดาร์

ห้ามติดสติกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) อุปกรณ์ติดรถ
ต่ า ง ๆ หรื อ ทำ สี บ ริ เ วณ ใกล้ กับ เซ็น เซอร์ เ รดาร์

ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร์เรดาร์ ขอแนะนำให้นำรถไปศูนย์บริการนิสสัน
หากบริเวณรอบ ๆ เซ็นเซอร์เรดาร์เสียหายเนื่องจากการชน

T32A130827-FF5B488B-DD40-465E-8AD4-BD88C01B80E9

JVS1005X

① สวิตช์ RES/+
② สวิตช์ CANCEL
③ สวิตช์ SET/-
④ สวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

คำเตือน:

. ให้สังเกตป้ายจำกัดความเร็วเสมอ และห้ามตั้งค่า
ความเร็วเกินกว่านั้น

. ห้ามใช้ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
เมื่อขับขี่ภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้ ไม่เช่นนั้น อาจ
ทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์และเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได้

— เมื่อไม่สามารถรักษาความเร็วรถยนต์ให้คงที่
ได้

— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรแออัด
— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรที่ใช้ความเร็วไม่คงที่
— เมื่อขับขี่ในพื้นที่ที่มีลมแรง
— เมื่อขับขี่บนถนนที่คดเคี้ยวหรือเนินเขา
— เมื่อขับข่ีบนถนนล่ืน (ฝน หิมะ น้ำแข็ง ฯลฯ)

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
(ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติ

T32A130827-DF670F83-9B80-4A99-B18B-04CB9B1ECBD9

. ถ้า ระบบควบคุมความเร็ว รถยนต์ อัตโนมัติทำงาน
ผิดปกติ ระบบจะยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติ ตัว
แสดง CRUISE บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะ
กะพริบเพื่อเตือนผู้ขับขี่

. ถ้าตัวแสดง CRUISE กะพริบ ให้ปิดสวิตช์ ON/OFF
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ และนำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

. ตัวแสดง CRUISE อาจจะกะพริบ เมื่อเปิดสวิตช์ ON/
OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ในขณะท่ีกด
สวิตช์ ACCELERATE/RESUME หรือ RES/+
COAST/SET หรือ SET/- หรือ CANCEL เพื่อตั้งระบบ
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอย่างถูกต้อง ให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การทำงานของระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติ

T32A130827-4BD70071-615A-4BE0-8E01-02D3FB02318A

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติช่วยให้ท่านสามารถ
ขับขี่ที่ความเร็วมากกว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/ชม.) โดย
ไม่ต้องเหยียบคันเร่ง

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะถูกยกเลิกการ
ทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าความเร็วรถยนต์ลดลงน้อยกว่า
ความเร็วท่ีตั้งไว้มากกว่าประมาณ 13 กม./ชม. (8 ไมล์/
ชม.)

การเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “N” (ว่าง) จะเป็นการ
ยกเลิกระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

การเปิดระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
T32A130827-D9A26350-0978-4C2D-81F7-A433A8DD2D61

กดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ตัว
แสดง CRUISE บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะปรากฏขึ้น

การตั้งความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
T32A130827-C830EB0E-975B-4C65-891B-9EDAAA4D8E3E

1. เร่งความเร็วจนถึงความเร็วที่ต้องการ

2. กดสวิตช์ COAST/SET หรือ SET/- แล้วปล่อย

3. ปล่อยเท้าออกจากคันเร่ง

รถยนต์จะรักษาความเร็วที่ได้ตั้งไว้

การขับแซงรถคันอื่น :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เหยียบ คันเร่ง เพื่อ เร่งความเร็ว หลังจากปล่อยคันเร่ง
รถยนต์ จะ กลับ ไป ยังความเร็วที่ ได้ ตั้ง ไว้ ก่อนหน้า นี้

รถยนต์อาจไม่ขับเคลื่อนตามความเร็วท่ีตั้งไว้ เม่ือขับขึ้น
หรือลงเขาชัน ในกรณีดังกล่าวน้ี ให้ขับขี่โดยไม่ใช้ระบบ
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

การตั้งค่าใหม่เพื่อลดความเร็ว :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อตั้งค่าความเร็วใหม่
ให้ช้าลงกว่าเดิม

. แตะแป้นเบรกจอดเบา ๆ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้อง
การ ให้กดและปล่อยสวิตช์ COAST/SET หรือ SET/-

. กดสวิตช์ COAST/SET หรือ SET/- ค้างไว้ เมื่อได้
ความเร็วรถยนต์ท่ีต้องการ ให้ปล่อยสวิตช์ COAST/
SET หรือ SET/-

. กดและปล่อยสวิตช์ COAST/SET หรือ SET/- อย่าง
รวดเร็ว ขั้นตอนดังกล่าวจะลดความเร็วรถยนต์ลง
ประมาณ 1 กม./ชม. หรือ 1 ไมล์/ชม.

การตั้งค่าใหม่เพื่อเพิ่มความเร็ว :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อปรับความเร็วให้เร็ว
ขึ้นกว่าเดิม

. เหยียบคันเร่ง เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ ให้กด
และ ปล่ อย สวิ ต ช์ COAST/SET หรื อ SET / -

. กดสวิตช์ ACCELERATE/RESUME หรือ RES/+ ค้าง
ไว้ เม่ือได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ ให้ปล่อยสวิตช์
ACCELERATE/RESUME หรือ RES/+

. กดและปล่อยสวิตช์ ACCELERATE/RESUME หรือ
RES/+ อย่างรวดเร็ว ขั้นตอนดังกล่าวจะเพิ่มความเร็ว
รถยนต์ขึ้นประมาณ 1 กม./ชม. หรือ 1 ไมล์/ชม.

การกลับไปใช้ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

กดและปล่อยสวิตช์ ACCELERATE/RESUME หรือ RES/+

รถยนต์จะกลับไปใช้ความเร็วอัตโนมัติเดิมที่ได้ตั้งไว้ล่าสุด
เมื่อขับขี่รถยนต์ที่ความเร็วมากกว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/
ชม.)

การยกเลิกความเร็วอัตโนมัติ
T32A130827-D50DF324-B09E-4323-8AC9-35C0187CD15A

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต่อไปนี้ เพ่ือยกเลิกความเร็ว
อัตโนมัติที่ตั้งไว้

. กดสวิตช์ CANCEL

. แตะแป้นเบรกจอด

. กดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ของระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ตัวแสดง
CRUISE จะหายไป

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-45

Condition: 'Except for China'/
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5-46 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-745243FD-4F6B-48D0-B7F9-7FBA92DDAD93

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบ ICC อย่างถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

. ICC ไม่ใช่อุปกรณ์เตือนหรือหลีกเล่ียงการชน
ระบบนี้มีไว้สำหรับใช้บนทางหลวงเท่านั้น และไม่
ใช้ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการขับขี่
ในเมือง หากไม่ใช้เบรกอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได้

. ระบบ ICC นี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่เท่านั้น และ
ไม่ใช่อุปกรณ์เตือนหรือหลีกเลี่ยงการชน ผู้ขับขี่
ยังคงมีหน้าที่ที่ต้องขับขี่อย่างระมัดระวัง ขับขี่ให้
ปลอดภัย และ ควบคุม รถ ได้ อย ู่ ตลอด เวลา

. ให้สังเกตป้ายจำกัดความเร็วเสมอ และห้ามตั้งค่า
ความเร็วเกินกว่านั้น

. ควรขับข่ีด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอ
เมื่อ ใช้ โหมด การ ควบค ุม ความเร็ว รถยนต์
อัตโนมัติทั้งสองแบบ อ่านและทำความเข้าใจคู่มือ
การใช้งานอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการใช้งาน
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์ อัตโนมัติ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ไม่ควร
พึ่งพาระบบดังกล่าวเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุหรือ
ควบคุมความเร็วรถยนต์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ห้ามใช้ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ยกเว้นอยู่ในสภาพถนนและสภาพการจราจรที่
เหมาะสม

. ในโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ทั่วไป (ความเร็วคงที่) เสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นเพื่อ
เตือน ถ้ารถอยู่ใกล้รถยนต์คันข้างหน้ามากเกิน

ไป ให้ตรวจสอบระยะห่างให้ดี มิฉะนั้นอาจเกิด
การชนได้

ระบบ ICC จะรักษาระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้าให้เป็น
ไปตามที่ได้เลือกไว้ภายในความเร็วดังน้ี โดยขึ้นอยู่ กับ
ความเร็วที่ตั้งไว้

. 0 ถึง 144 กม./ชม. (0 ถึง 90 ไมล์/ชม.)

ผู้ขับข่ีสามารถเลือกความเร็วได้เอง ระหว่างความเร็วดัง
ต่อไปนี้

. 30 ถึง 144 กม./ชม. (20 ถึง 90 ไมล์/ชม.)

เมื่อ ถนน โล่ง รถยนต์ จะ ขับขี่ ตาม ความเ ร็ว ที่ ตั้ ง ไ ว้

ระบบ ICC สามารถตั้งการใช้งานในหนึ่งจากสองโหมดของ
โหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

. โหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์:

เพ่ือ รักษาระยะ ห่าง ระหว่าง รถยนต์ ของ ท่านและ
รถยนต์คันข้างหน้าให้เป็นไปตามที่ได้เลือกไว้โดยขึ้น
อยู่กับความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

. โหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์ อัตโนมัติ ท่ัวไป
(ความเร็วคงที่):

สำหรับการขับข่ีด้วยความเร็วท่ีตั้งไว้ล่วงหน้าอย่าง
คงที่

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
อัจฉริยะ (ICC) (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(297,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

JVS0954X

① สวิตช์ ICC
② หน้าจอและตัวแสดง
Ⓐ สวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

กดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ Ⓐ
เพ่ือ เลือกโหมดการควบคุมความเร็ว รถยนต์อัตโนมัติ
ระหว่างโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์ และ
โหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็ว
คงที่)

เมื่อ เปิดใช้ งานโหมดการควบคุมแบบหน่ึงแล้ว จะไม่

สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติอีกแบบหนึ่งได้ เพื่อเปล่ียนโหมด ให้กดสวิตช์
ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ Ⓐ หนึ่งคร้ัง
เพ่ือปิดระบบ จากนั้นกดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติ Ⓐ อีกครั้งเพื่อกลับมาใช้งานระบบ และ
เลือกโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติที่ท่านต้อง
การ

ให้ ยืนยัน การ ต้ัง ค่า ใน หน้า จอ ระบบ ICC อย ู่ เสมอ

สำหรับโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์ โปรดดูที่

“โหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์” (หน้า 5-48)

สำหรับโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติทั่วไป
(ความเร็วคงท่ี) โปรดดู ท่ี “โหมดการควบคุมความเร็ว
รถยนต์ อัตโนมัติ ท่ัวไป (ความเร็วคงที่)” (หน้า 5-57)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-47
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5-48 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

วิธีการเลือกโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
GUID-38668E97-B8F9-47E0-A4BE-8D8E8703CD8E

JVS0955X

การเลือกโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่าง
รถยนต์

GUID-90F9D3C6-2405-45BC-A966-96654AC90115

เพื่อเลือกโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์ ① ให้
กดและปล่อยสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ Ⓐ อย่างรวดเร็ว

การเลือกโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงที่)

GUID-415070D2-4516-4A9A-9464-F4E0CAFCA91E

เพื่อเลือกโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติทั่วไป
(ความเร็วคงที่) ② ให้กดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติ Ⓐ ค้าง ไว้ นานกว่า 1.5 วินาที โดย
ประมาณ โปรดดู ท่ี “โหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงที่)” (หน้า 5-57)

โหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์
GUID-C95C8EC3-D117-4306-8BDC-212BDB02F324

ในโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์ ระบบ ICC จะ
รักษาระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้าให้เป็นไปตามท่ีได้
เลือกไว้โดยอัตโนมัติ ตามความเร็วของรถยนต์คันดังกล่าว
(ข้ึนอยู่กับความเร็วที่ตั้งไว้) หรือความเร็วที่ตั้งไว้เมื่อถนน
โล่ง

JVS0956X

ระบบมีเป้าหมายเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
รถยนต์ เมื่อทำการขับขี่ตามหลังรถยนต์ที่ขับอยู่ในช่องทาง

เดินรถและทิศทางเดียวกัน

ถ้า เซ็นเซอร์ เรดาร์ Ⓐ ตรวจพบรถยนต์คันข้างหน้าที่
เคลื่อนที่ช้ากว่า ระบบจะลดความเร็วรถยนต์เพื่อให้รถยนต์
ของท่านสามารถตามรถยนต์คันข้างหน้าในระยะห่างที่
เลือกไว้ได้

ระบบจะควบคุมการเร่งและใช้เบรก (สูงสุดท่ีประมาณ
40% ของ กำลัง การ เบรก ของ รถยนต์) ถ้า จำเป็น

ระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์จากด้านหน้าอยู่ที่ประมาณ
200 ม. (650 ฟุต)

การทำงานของโหมดการควบคุมระยะห่าง
ระหว่างรถยนต์

GUID-0C332BBD-1654-4548-ADE8-015F7111701F

โหมดการควบคุม ระยะ ห่าง ระหว่าง รถยนต์ได้ รับการ
ออกแบบมาเพื่อรักษาระยะห่างที่เลือกไว้ และลดความเร็ว
ให้สัมพันธ์กับรถยนต์คันข้างหน้าที่เคล่ือนที่ช้ากว่า ระบบ
จะลดความเร็วรถยนต์ลงเท่าท่ีจำเป็น และถ้ารถยนต์คัน
ข้างหน้าหยุด รถยนต์ก็จะลดความเร็วลงจนหยุดเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ระบบ ICC จะสามารถใช้ได้ ถึงประมาณ
40% ของกำลังเบรกทั้งหมดของรถยนต์เท่านั้น ระบบนี้
ควรใช้ งานเมื่อสภาพการจราจร ช่วยให้สามารถรักษา
ความเร็วรถยนต์ให้คงที่ได้ หรือเมื่อความเร็วรถยนต์ค่อย ๆ
เปลี่ยนแปลงทีละน้อยเท่านั้น ถ้ารถยนต์เคลื่อนที่ไปสู่ช่อง
ทางเดินรถข้างหน้า หรือถ้ารถยนต์คันข้างหน้าลดความเร็ว
อย่างรวดเร็ว ระยะห่างระหว่างรถยนต์อาจใกล้กว่าเดิม
เนื่องจากระบบ ICC ไม่สามารถลดความเร็วรถยนต์ได้ใน
ทันที ถ้าเกิดส่ิงนี้ ระบบ ICC จะส่งเสียงเตือนและหน้าจอ
ระบบ จะ กะพริบ เ พ่ือ แจ้ง ผ ู้ ขับขี่ ใ ห้ ทำ ส่ิง ท่ี จำเป็น

ระบบจะยกเลิกและเสียงเตือนจะดังข้ึน ถ้าความเร็วน้อย
กว่าประมาณ 25 กม./ชม. (15 ไมล์/ชม.) และตรวจไม่พบ
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รถยนต์คันข้างหน้า นอกจากนี้ ระบบจะปิดการใช้งาน เมื่อ
ขั บ ข่ี รถยน ต์ เ ร็ ว ก ว่ า ค่ า ความ เ ร็ ว ส ู งส ุ ด ท่ี ตั้ ง ไ ว้

โปรด ด ู ที่ “การ เ ตือน การ เ ข้า ใกล้ ” (หน้า 5-53)

รายการดังต่อไปนี้จะถูกควบคุมในโหมดการควบคุมระยะ
ห่างระหว่างรถยนต์:

. เม่ือไม่มีรถยนต์คันข้างหน้า โหมดการควบคุมระยะ
ห่างระหว่างรถยนต์จะรักษาความเร็วที่ตั้งไว้โดยผู้ขับขี่
ช่ วง ความเ ร็ว ท่ี ตั้ ง ไว้ คือ ความเร็ ว ดัง ต่อ ไป นี้
— 30 และ 144 กม./ชม. (20 และ 90 ไมล์/ชม.)

. เมื่อมีรถยนต์คันข้างหน้า โหมดการควบคุมระยะห่าง
ระหว่างรถยนต์จะปรับความเร็วเพื่อรักษาระยะห่างจาก
รถยนต์คันข้างหน้าตามที่ผู้ขับขี่ได้เลือกไว้ ช่วงการ
ปรับความเร็วจะเป็นไปตามความเร็วที่ตั้งไว้ ถ้ารถยนต์
คันข้างหน้าหยุด รถยนต์จะชะลอความเร็วจนจอดน่ิง
ภายในการจำกัดของระบบ ระบบจะยกเลิกทันทีท่ี
ตัดสินว่าจอดนิ่งด้วยเสียงเตือน

. เมื่อรถยนต์คันข้างหน้าเคลื่อนตัวออกจากช่องทาง
เดินรถ โหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์จะ
เร่งและรักษาความเร็วของรถยนต์จนถึงความเร็วที่ตั้ง
ไว้

ระบบ ICC จะไม่ควบคุมความเร็วรถยนต์หรือเตือน เมื่อ
รถยนต์ของท่านเข้าใกล้รถยนต์ ท่ีหยุดน่ิงและเคลื่อนท่ี
อย่างช้า ๆ ต้องใส่ใจต่อการใช้งานรถยนต์เพื่อรักษาระยะ
ห่างที่เหมาะสมจากรถยนต์คันข้างหน้าเมื่อเข้าใกล้ด่านเก็บ
ค่าผ่านทางหรือสภาพการจราจรแออัด

SSD0254

เมื่อขับขี่บนทางหลวงพิเศษด้วยความเร็วที่ตั้งไว้และกำลัง
เข้าใกล้รถยนต์คันข้างหน้าที่ขับช้ากว่า ระบบ ICC จะปรับ
ความเร็วเพื่อรักษาระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้าตามที่ผู้
ขับขี่ได้เลือกไว้ ถ้ารถยนต์คันข้างหน้าเปลี่ยนช่องทาง
เดินรถ หรือออกจากทางหลวงพิเศษ ระบบ ICC จะเร่ง
ความเร็วและรักษาความเร็วให้เท่ากับความเร็ว ท่ีตั้งไว้
โปรดใส่ใจในการขับข่ีเพ่ือรักษาการควบคุมของรถยนต์
ขณ ะ ที่ เ ร่ ง ค ว า ม เ ร็ ว ไ ป ยั ง ค ว า ม เ ร็ ว ท่ี ตั้ ง ไ ว้

รถยนต์อาจไม่คงระดับความเร็วตามที่ตั้งไว้ เมื่อขับขี่บน
ถนนท่ีคดเค้ียวหรือเนินเขา ถ้าสิ่ง น้ีเกิดขึ้น ต้องทำการ
ควบคุมความเร็วรถยนต์ด้วยตนเอง

โดยทั่วไปเมื่อต้องควบคุมระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้า
ระบบนี้จะเร่งหรือลดความเร็วของรถยนต์โดยอัตโนมัติตาม
ความเร็วของรถยนต์คันข้างหน้า เหยียบคันเร่งเพื่อเร่ง
ความเร็วรถยนต์อย่างเหมาะสม เมื่อจำเป็นต้องเร่งความเร็ว
เพื่อเปล่ียนช่องทางเดินรถ เหยียบแป้นเบรก เมื่อจำเป็น
ต้องลดความเร็วเพื่อรักษาระยะห่างให้ปลอดภัยจากรถยนต์
คันข้างหน้า เนื่องจากมีการเบรกกะทันหันหรือถ้ามีรถยนต์
ขับตัดหน้า ให้ขับข่ีอย่างระมัดระวังอยู่ เสมอเม่ือใช้งาน
ระบบ ICC

สวิตช์โหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์
GUID-D0E16721-6FAC-4AB8-ADD0-ECC3FB9B71CD

JVS0957X

ระบบทำงานโดยสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ และสวิตช์ควบคุมทั้ง ส่ีสวิตช์ ท่ีติดตั้งอยู่ บน
พวงมาลัย

1. สวิตช์ RES/+:

กลับไปใช้ความเร็วท่ีตั้งไว้ หรือเพ่ิมความเร็วข้ึนตาม
ลำดับขั้น

2. สวิตช์ CANCEL:

ปิดการทำงานของระบบโดยไม่ต้องลบความเร็วที่ตั้ง
ไว้

3. สวิตช์ SET/-:

ตั้งความเร็วท่ีต้องการ หรือลดความเร็วลงตามลำดับ
ขั้น

4. สวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ:

สวิตช์หลักที่ใช้เปิดระบบ

5. สวิตช์ระยะห่าง:

เ ป ลี่ ย น ร ะ ย ะ ห่ า ง ข อ ง ร ถ ยนต์ ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ :
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5-50 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. ไกล

. กลาง

. ใกล้

หน้าจอและตัวแสดงโหมดการควบคุมระยะห่าง
ระหว่างรถยนต์

GUID-73E09030-BF50-47D0-9175-DD5F8E1848AA

JVS0958X

หน้าจอตั้งอยู่ระหว่างมาตรวัดความเร็วและมาตรวัดรอบ
เครื่องยนต์

1. ตัวแสดงนี้จะแสดงสถานะของระบบ ICC ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละสี
. ตัวแสดง ON ระบบ ICC (สีเทา):

แสดงว่าสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติเปิดอยู่

. ตั ว แสดง การ ตั้ ง ค่ า ร ะบบ ICC (สี เขี ยว ) :

แสดงว่าความเร็วอัตโนมัติได้รับการ ต้ังค่าแล้ว
. การเตือนระบบ ICC (สีเหลือง):

แสดง ว่า มี การ ทำงาน ผิด ปกติ ใน ระบบ ICC

2. ตัวแสดงระยะห่างที่ตั้งไว้:

แสดงระยะห่างระหว่างรถยนต์ท่ีเลือกไว้ซ่ึงตั้งค่าด้วย
สวิตช์ระยะห่าง

3. ตัวแสดงความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้:

แสดงความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้

4. ตัวแสดงการตรวจจับรถยนต์คันข้างหน้า:

แสดง ว่ า ตรวจ พบ รถยนต์ คัน ข้ าง หน้า หรือ ไม่

การใช้งานโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่าง
รถยนต์

GUID-B11F4838-3176-4E90-8387-D495F2A0F975

JVS0959X

เพื่อเปิดการใช้งานระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ ให้ กดและปล่อยสวิตช์ ON/OFF ควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ Ⓐ อย่างรวดเร็ว ตัวแสดง ON
ระบบ ICC (สีเทา) ตัวแสดงระยะห่างที่ตั้งไว้ ตัวแสดง
ความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้ จะสว่างขึ้นและอยู่ในสถานะพร้อม
ใช้งานสำหรับการตั้งค่า

JVS0961X

เพ่ือต้ังความเร็ว ให้เร่งความเร็วรถยนต์ไปที่ความเร็วที่
ท่านต้องการ กดและปล่อยสวิตช์ SET/- Ⓑ (ตัวแสดงการ
ตั้งค่าระบบ ICC (สีเขียว) ตัวแสดงการตรวจจับรถยนต์คัน
ข้างหน้า ตัวแสดงระยะห่างท่ีตั้งไว้ และตัวแสดงความเร็ว
รถยนต์ ท่ีตั้งไว้ จะสว่างขึ้น) ปล่อยเท้าออกจากคันเร่ง
รถยนต์จะรักษาความเร็วที่ได้ตั้งไว้

เมื่อกดสวิตช์ SET/- Ⓑ ภายใต้สภาวะเหล่านี้ ระบบจะไม่
สามารถต้ังค่าได้ และตัวแสดง ICC จะกะพริบประมาณ 2
วินาที:

. เม่ือ ขับข่ีด้วยความเร็วน้อยกว่า 30 กม./ชม. (20
ไมล์/ ชม.) และ ตรวจ ไม่ พบ รถยนต์ คัน ข้างหน้า

. เมื่อคันเกียร์ไม่อยู่ท่ีตำแหน่ง D (ขับ) หรือโหมดการ
เปลี่ยนเกียร์ธรรมดา

. เมื่อเข้าเบรกจอด

. เมื่อผู้ขับขี่ใช้งานเบรก

เมื่อกดสวิตช์ SET/- Ⓑ ภายใต้สภาวะเหล่านี้ ระบบจะไม่
สามารถตั้งค่าได้

เ สี ย ง เตื อน จะ ดั ง ขึ้ น และ ข้ อความ จะ แสดง ขึ้ น :

. เมื่อระบบ VDC/ESP ไม่ทำงาน (เพื่อใช้งานระบบ ICC
ให้เปิดระบบ VDC/ESP ให้กดสวิตช์ ON/OFF ควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติเพื่อปิดระบบ ICC และตั้งค่า
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ระบบ ICC ใหม่โดยการกดสวิตช์ ON/OFF ควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอีกครั้ง)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ VDC/ESP โปรดดู
ท่ี “ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC)” (หน้า 5-19)

. เมื่อระบบ VDC/ESP (รวมถึงระบบป้องกันล้อหมุนฟรี)
กำลังทำงาน

. เม่ือล้อล่ืน (เพื่อใช้งานระบบ ICC ให้แน่ใจว่าล้อไม่
ลื่น) JVS0963X

① ระบบ จะ ต้ัง ค่า แสดง แบบ มี รถยนต์ ข้าง หน้า
② ระบบจะ ต้ัง ค่า แสดงแบบไม่มี รถยนต์ ข้างหน้า

ผู้ขับข่ีจะต้ังค่าความเร็วรถยนต์ที่ต้องการตามสภาพถนน
ระบบ ICC จะรักษาค่าความเร็วรถยนต์ท่ีตั้งไว้ในลักษณะ
คล้ายกับ ระบบควบคุมความเร็ว รถยนต์ อัตโนมัติ แบบ
มาตรฐาน หากไม่ตรวจพบรถยนต์ ท่ี ช่องทาง เดินรถ
ข้างหน้า

ระบบ ICC จะแสดงความเร็วที่ตั้งไว้

ตรวจพบรถยนต์คันข้างหน้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อตรวจพบรถยนต์ในช่องทางเดินรถข้างหน้า ระบบ ICC
จะลดความเร็วรถยนต์โดยควบคุมการเร่งและช่วยเบรกเพื่อ
ให้สัมพันธ์กับความเร็วของรถยนต์คันข้างหน้าที่ขับช้ากว่า
จากนั้น ระบบจะควบคุมความเร็วรถยนต์ตามความเร็วของ
รถยนต์คันข้างหน้าเพื่อรักษาระยะห่างตามที่ผู้ขับขี่เลือกไว้

หมายเหตุ:
. ไฟเบรกของรถยนต์จะสว่างข้ึน เมื่อมีการเบรก

โดยใช้ระบบ ICC
. เม่ือเบรกทำงาน อาจจะได้ยินเสียงดัง ซึ่งไม่ใช่

การทำงานผิดปกติ

เมื่อตรวจพบรถยนต์คันข้างหน้า ตัวแสดงการตรวจจับ

รถยนต์ คัน ข้างหน้า จะสว่าง ข้ึน ระบบ ICC จะแสดง
ความเร็ ว ท่ี ตั้ ง ไ ว้ และ ระยะ ห่าง ท่ี เลือก ไว้ อีก ด้วย

เมื่อตรวจไม่พบรถยนต์คันข้างหน้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

เมื่อตรวจไม่พบรถยนต์คันข้างหน้าอีกต่อไป ระบบ ICC จะ
ค่อย ๆ เร่งความเร็วรถยนต์ เพื่อกลับไปใช้ค่าความเร็ว
รถยนต์ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้น ระบบ ICC จะรักษา
ความเร็วที่ตั้งไว้

เมื่อตรวจไม่พบรถยนต์อีกต่อไป ตัวแสดงการตรวจจับ
รถยนต์คันข้างหน้าจะดับลง

ถ้ารถยนต์คันข้างหน้าปรากฏขึ้นในขณะเร่งความเร็วขึ้นเพื่อ
ใช้ความเร็วรถยนต์ ท่ีได้ตั้งไว้หรือเม่ือระบบ ICC กำลัง
ทำงาน ระบบจะควบคุม ระยะห่าง จาก รถยนต์ คันนั้น

เม่ือตรวจไม่พบรถยนต์ ท่ีความเร็วน้อยกว่าประมาณ 25
กม./ชม. (15 ไมล์/ชม.) อีกต่อไป ระบบจะถูกยกเลิก

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-51
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JVS0964X

เม่ือขับแซงรถยนต์คันอ่ืน ตัวแสดงความเร็วที่ตั้งไว้จะ
กะพริบเม่ือความเร็วรถยนต์เกินกว่าความเร็วท่ีตั้งไว้ ตัว
แสดงการตรวจจับรถยนต์จะ ดับลง เม่ือ พ้ืนท่ีข้างหน้า
รถยนต์ ว่าง เมื่อปล่อยคันเร่ง รถยนต์จะกลับไปยัง ค่า
ความเร็วที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

แม้ว่าความเร็วรถยนต์จะได้รับการตั้งค่าไว้ในระบบ ICC ผู้
ขับขี่สามารถเหยียบคันเร่งได้ เม่ือจำเป็นต้องเร่งความเร็ว
รถยนต์ทันที

วิธีการเปลี่ยนค่าความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้
GUID-F01A0C49-D245-40CB-A9DD-7742B7F0F38E

เพื่อยกเลิกความเร็วท่ีตั้งไว้ล่วงหน้า ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
ต่อไปนี้:

. กดสวิตช์ CANCEL ตัวแสดงความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้จะ
ดับลง

. แตะแป้นเบรก ตัวแสดงความเร็วรถยนต์ท่ีตั้งไว้จะดับ
ลง

. ปิดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ตัวแสดง ICC จะดับลง

เพื่อตั้งค่าความเร็วใหม่ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ให้ใช้วิธีใดวิธี
หนึ่งต่อไปนี้:

. เหยียบคันเร่ง เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ ให้กด
และปล่อยสวิตช์ SET/-

. กดสวิตช์ RES/+ ค้างไว้ ความเร็วรถยนต์ท่ีตั้งไว้จะ
เพิ่มขึ้น 5 กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

. กดและปล่อยสวิตช์ RES/+ อย่างรวดเร็ว ในแต่ละ
ครั้งที่ท่านทำสิ่งนี้ ความเร็วที่ตั้งไว้จะเพิ่มขึ้นประมาณ
1 กม./ชม. (1 ไมล์/ชม.)

เพื่อตั้งค่าความเร็วใหม่ให้ช้าลงกว่าเดิม ให้ใช้วิธีใดวิธี
หนึ่งต่อไปนี้:

. แตะแป้นเบรกเบา ๆ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ
ให้กดและปล่อยสวิตช์ SET/-

. กดสวิตช์ SET/- ค้างไว้ ความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้จะลด
ลง 5 กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

. กดและปล่อยสวิตช์ SET/- อย่างรวดเร็ว ในแต่ละครั้ง
ที่ทำตามขั้นตอนนี้ ความเร็วที่ตั้งไว้จะลดลงประมาณ
1 กม./ชม. (1 ไมล์/ชม.)

เพื่อกลับมาใช้งานความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้กดและ
ปล่อยสวิตช์ RES/+ รถยนต์จะกลับไปใช้ความเร็วอัตโนมัติ
เดิมที่ได้ตั้งไว้ล่าสุด เม่ือขับข่ีรถยนต์ท่ีความเร็วมากกว่า
30 กม./ชม. (20 ไมล์/ชม.)

วิธีการเปลี่ยนระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้าที่
ตั้งไว้

GUID-73A28A2C-CB10-4807-81D3-6A02FF76EF00

JVS0965X

ระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้าสามารถเลือกได้ในทุก

เวลา ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

ในแต่คร้ังที่กดสวิตช์ระยะห่าง Ⓐ ระยะห่างท่ีตั้งไว้จะ
เปลี่ยนเป็นไกล กลาง ใกล้ และกลับไปยังไกลอีกครั้งตาม
ลำดับ

Condition: 'Except for China'/



(303,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

JVS0966X

. ระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้าจะเปล่ียนได้ตาม
ความเร็วของรถยนต์ เม่ือความเร็วรถยนต์สูงขึ้น ระยะ
ห่างก็จะยิ่งมากขึ้นเช่นกัน

. ถ้าดับเครื่องยนต์ ระยะห่างที่ตั้งไว้จะกลายเป็น “ไกล”
(ในแต่ละครั้งที่เครื่องยนต์สตาร์ทติด การตั้งค่าเริ่มต้น
จะกลายเป็น “ไกล”)

การเตือนการเข้าใกล้
GUID-FB3072E1-1E6E-490F-872D-45FB642A0603

ถ้ารถยนต์ของท่านเข้าใกล้รถยนต์คันข้างหน้ามากย่ิงขึ้น
เน่ืองจากรถยนต์คันดังกล่าวลดความเร็วลงอย่างรวดเร็ว
หรือถ้ามีรถยนต์อีกคันหนึ่งขับตัดหน้า ระบบจะเตือนผู้ขับขี่
ด้วยเสียงเตือนและหน้าจอระบบ ICC ให้ลดความเร็วโดย
การเหยียบแป้นเบรกเพื่อรักษาระยะห่างรถยนต์ที่ปลอดภัย
ถ้า:

. เสียงเตือนดังขึ้น

. ตัวแสดงการตรวจ จับรถยนต์คันข้างหน้ากะพริบ

เสียงเตือนอาจไม่ดังขึ้นในบางกรณี เมื่อมีระยะห่างระหว่าง
รถยนต์เพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น:

. เมื่อ รถยนต์ขับในความเร็ว เท่า เดิม และระยะห่าง
ระหว่างรถยนต์นั้นไม่เปลี่ยนแปลง

. เมื่อ รถยนต์คันข้างหน้าขับ เร็วกว่า และระยะ ห่าง
ระหว่างรถยนต์นั้นเพิ่มขึ้น

. เมื่อมีรถยนต์ขับตัดหน้ารถยนต์ของท่าน

เสียงเตือนจะไม่ดังขึ้น เมื่อ:

. รถยนต์ของท่านเข้าใกล้รถยนต์คันอื่นที่จอดอยู่ หรือ
เคลื่อนตัวอย่างช้า ๆ

. มีการเหยียบคันเร่ง ซึ่งเป็นการยกเลิกระบบ

หมายเหตุ:
เสียงเตือนการเข้าใกล้อาจดังข้ึน และหน้าจอแสดง
ระบบอาจกะพริบ เมื่อเซ็นเซอร์เรดาร์ตรวจพบวัตถุที่
ด้านข้างตัวรถ หรือด้านข้างของถนน สิ่งนี้อาจทำให้
ระบบ ICC ลดความเร็วหรือ เร่งความเร็วรถยนต์
เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจพบวัตถุเหล่านี้ เมื่อรถยนต์
ขับอยู่บนถนนที่คดเคี้ยว ถนนแคบ เนินเขา หรือเมื่อมี
การเข้าหรือออกโค้ง ในกรณี เหล่านี้ ต้องทำการ
ควบคุมระยะห่างที่บริเวณด้านหน้ารถยนต์ของท่าน
ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม

อีกท้ัง ความไวของเซ็นเซอร์อาจได้รับผลกระทบโดยการ
ทำงานของรถยนต์ (การควบคุมพวงมาลัยหรือตำแหน่งท่ี
รถวิ่งในช่องทางเดินรถ) หรือการจราจร หรือสภาวะรถยนต์
(เช่น ถ้าขับรถยนต์ในขณะท่ีมีความเสียหายบางอย่าง)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-53

Condition: 'Except for China'/



(304,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]
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การยกเลิกโดยอัตโนมัติ
GUID-E5933918-D0D7-4B42-ADA6-F0901E7E7084

เสียงเตือนจะดังขึ้นภายใต้สภาวะต่อไปนี้ และการควบคุม
จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

. เม่ือตรวจไม่พบรถยนต์คันข้างหน้า และรถยนต์ของ
ท่านขับข่ีด้วยความเร็วที่น้อยกว่า 25 กม./ชม. (15
ไมล์/ชม.)

. เมื่อระบบตัดสินว่ารถยนต์จอดนิ่ง

. เมื่อคันเกียร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่ง “D” (ขับ) หรือโหมดการ
เปลี่ยนเกียร์ธรรมดา

. เมื่อเข้าเบรกจอด

. เมื่อระบบ VDC/ESP หยุดทำงาน

. เมื่อระบบ VDC/ESP (รวมถึงระบบป้องกันล้อหมุนฟรี)
ทำงาน

. เมื่อระยะห่างที่วัดได้นั้นไม่ดี เนื่องจากมีฝุ่นติดอยู่หรือ
มีสิ่งกีดขวางเซ็นเซอร์

. เมื่อล้อลื่น

. เมื่อสัญญาณเรดาร์ถูกรบกวนชั่วคราว

. เม่ือขับข่ีอยู่บนถนนท่ีมีลักษณะเป็นทางลาดชันขึ้น
และลงต่อเนื่องกัน

ข้อจำกัดของโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่าง
รถยนต์

GUID-C45EC0FC-F4FC-4B70-B22A-474648E34E33

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบ ICC การใช้
งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบเหล่า
นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ระบบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการใช้งานบนถนน
ทางตรง ถนนแห้ง ถนนโล่งที่ไม่มีการจราจรหนา
แน่น ไม่แนะนำให้ใช้ระบบนี้สำหรับการจราจรใน

เมือง หรือ บริ เวณ ที่ มี การ จราจร หนา แน่น

. ระบบน้ีจะไม่ปรับเข้ากับสภาพถนนโดยอัตโนมัติ
ระบบนี้ควรใช้งานในสภาพการจราจรที่มีการ
เคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่อง ห้ามใช้ระบบนี้ในถนนที่มี
โค้งอันตราย ทางลาดชันและทางลงเขา หรือ
ถนนที่มีน้ำแข็ง ในขณะที่ฝนตกหนักหรือมีหมอก

. ฟังก์ชันควบคุมระยะห่าง มี ข้อจำกัดทางด้าน
สมรรถนะ ดังนั้นจึงไม่ควรพึ่งพาระบบ ICC เพียง
อย่างเดียว ระบบน้ีจะไม่แก้ไขสภาวะอันเกิดจาก
การขับขี่ที่ไม่ระมัดระวัง ละเลย หรือเหม่อลอย
หรือไม่สามารถช่วยให้ผ่านทัศนวิสัยที่ไม่ดีซึ่ง
เกิดจากฝน หมอก หรือสภาพอากาศที่ไม่ดีอื่น ๆ
ให้ลดความเร็วรถยนต์โดยการเหยียบแป้นเบรก
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้า
และ สภาพ แวดล้อม เ พ่ือ รักษา ระยะ ห่าง ที่
ปลอดภัยระหว่างรถยนต์

. ถ้ารถยนต์ คัน ข้างหน้าหยุด รถยนต์จะชะลอ
ความเร็วจนจอดน่ิงภายในการจำกัดของระบบ
ระบบจะยกเลิกทันทีที่ตัดสินว่ารถยนต์จอดนิ่งและ
จะทำให้เสียงเตือนดัง ข้ึน เพ่ือป้องกันรถยนต์
เคลื่ อน ท่ี ผ ู้ ขับขี่ จะ ต้อง เหยียบ แป้น เบรก

. โปรดใส่ใจในการใช้งานรถยนต์และเตรียมพร้อม
ที่จะควบคุมรถยนต์ให้มีระยะห่างในการขับตาม
หลังท่ีเหมาะสมด้วยตนเองอยู่ เสมอ โหมดการ
ควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์ของระบบ ICC
อาจไม่สามารถรักษาระยะห่างระหว่างรถยนต์ที่
เลือกไว้ (ระยะห่างในการขับตามหลัง) หรือ
ความเร็วรถยนต์ที่เลือกไว้ได้ในบางสถานการณ์

. ระบบอาจตรวจไม่พบรถยนต์ คัน ข้างหน้าใน
สภาพถนนหรือสภาพอากาศบางอย่าง เพ่ือ

หลีกเล่ียงอุบัติเหตุ ห้ามใช้ระบบ ICC ภายใต้
สภาวะดังต่อไปนี้:

— เมื่ออยู่บนถนนที่มีการจราจรหนาแน่น หรือ
โค้งอันตราย

— เม่ืออยู่บนถนนลื่น เช่น บนน้ำแข็ง หรือบน
หิมะ ฯลฯ

— ในสภาพอากาศย่ำแย่ (ฝน หมอก หิมะ ฯลฯ)
— เม่ือฝน หิมะ หรือเศษฝุ่นติดอยู่ที่ เซ็นเซอร์
ของระบบ

— เม่ืออยู่บนถนนทางลงเขาลาดชัน (รถยนต์
อาจขับขี่มากกว่าความเร็วที่ ต้ังไว้ และการ
ใช้เบรกบ่อย ๆ อาจส่งผลให้เบรกมีอุณหภูมิ
สูงเกินไป)

— เมื่อขับขี่อยู่บนถนนที่มีลักษณะเป็นทางลาด
ชันขึ้นและลงต่อเนื่องกัน

— เมื่อสภาพการจราจรทำให้ยากที่จะรักษา
ระยะห่างระหว่างรถยนต์ เนื่องจากการเร่ง
หรือลดความเร็วบ่อยครั้ง

— ถูกรบกวนโดยแหล่งสัญญาณเรดาร์ อ่ืน ๆ
. ในบางสภาพถนนหรือสภาพการจราจร รถยนต์

หรือวัตถุสามารถ เข้ามาอยู่ ในพื้นที่ ตรวจ จับ
เซ็นเซอร์ได้อย่างไม่คาดคิด และส่งผลให้เบรก
ทำงานอัตโนมัติ อาจต้องทำการควบคุมระยะห่าง
จากรถยนต์คันอ่ืนโดยใช้คันเร่ง ให้ขับข่ีอย่าง
ระมัดระวังอยู่ เสมอ และหลีกเล่ียงการใช้ระบบ
ICC เม่ือระบบไม่ถูกแนะนำให้ ใช้ ในหมวดนี้

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจไม่ตรวจจับวัตถุต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี:

. รถยน ต์ ท่ี อย ู่ กั บ ท่ี และ เคลื่ อน ท่ี อ ย่ า ง ช้ า ๆ
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. คนเดินเท้าหรือวัตถุบนถนน

. รถยนต์ที่วิ่งสวนมาในช่องทางเดินรถเดียวกัน

. จักรยานยนต์ที่ขับขี่ล้ำเส้นช่องทางเดินรถ

โดยท่ัวไป เซ็นเซอร์จะตรวจจับสัญญาณท่ีส่งกลับมาจาก
รถยนต์คันข้างหน้า ดังนั้น ถ้าเซ็นเซอร์ไม่สามารถตรวจจับ
การสะท้อนกลับจากรถยนต์คันข้างหน้าได้ ระบบ ICC อาจ
ไม่รักษาระยะห่างที่เลือกไว้

เซ็นเซอร์ไม่สามารถตรวจจับสัญญาณได้ในบางสภาวะดัง
ต่อไปนี้:

. เ ม่ือ หิมะ หรือ ละออง น้ำ บน ถนนจาก รถยนต์ ลด
ทัศนวิสัยของเซ็นเซอร์

. เมื่อวางกระเป๋าสัมภาระที่หนักมากเกินไปที่เบาะนั่ง
ด้านหลังหรือห้องเก็บสัมภาระ

ระบบ ICC ออกแบบมาเพ่ือตรวจสอบการทำงานของ
เซ็นเซอร์โดยอัตโนมัติ ภายในข้อจำกัดของระบบ เมื่อ
เซ็นเซอร์ถูกปกคลุมด้วยเศษฝุ่น หรือถูกกีดขวาง ระบบจะ
ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ถ้าเซ็นเซอร์ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
หรือถุงพลาสติกโปร่งแสง ฯลฯ ระบบ ICC อาจไม่ตรวจจับ
ในกรณีเหล่าน้ี โหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์
อาจยกเลิกการใช้งาน และอาจไม่สามารถรักษาระยะห่าง
ในการขับตามหลังรถยนต์คันข้างหน้าตามที่เลือกไว้ได้ ให้
แน่ใจว่าตรวจสอบและทำความสะอาดเซ็นเซอร์อยู่ เป็น
ประจำ

SSD0252

พื้นที่ตรวจจับของเซ็นเซอร์เรดาร์นั้นมีจำกัด สำหรับโหมด
การควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์ รถยนต์คันข้างหน้าจะ
ต้องอยู่ในพ้ืนท่ีตรวจจับเพื่อรักษาระยะห่างท่ีเลือกไว้จาก
รถยนต์คันข้างหน้า

รถยนต์คันข้างหน้าอาจเคล่ือนตัวออกจากพ้ืนท่ีตรวจจับ
เนื่องจากอยู่ ในตำแหน่งของช่องทาง เดินรถเดียวกัน
จักรยานยนต์อาจไม่ถูกตรวจจับในช่องทางเดินรถเดียวกัน
ถ้าขับรถเบี่ยงออกจากเส้นกึ่งกลางของช่องทางเดินรถ
รถยนต์ที่กำลังขับเข้าสู่ช่องทางเดินรถข้างหน้าอาจไม่ถูก
ตรวจจับ จนกว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ ช่องทางเดินรถโดย
สมบูรณ์แล้ว ถ้าสิ่งนี้เกิดข้ึน ระบบ ICC อาจเตือนโดย
การกะพริบไฟแสดงระบบและทำให้เสียงเตือนดังข้ึน
ผู้ขับขี่อาจต้องรักษาระยะห่างที่เหมาะสมจากรถยนต์
คันข้างหน้าด้วยตนเอง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-55
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5-56 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

SSD0253

เมื่อขับขี่บนบางสภาพถนน เช่น ถนนคดเคี้ยว เนินเขา โค้ง
แคบ หรือถนนท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เซ็นเซอร์เรดาร์
อาจตรวจจับรถยนต์ในช่องทางเดินรถอื่น หรืออาจตรวจ
รถยนต์คันข้างหน้าไม่พบชั่วคราว สิ่งนี้อาจทำให้ระบบ ICC
ลดความเร็วหรือเร่งความเร็วรถยนต์

การตรวจจับรถยนต์อาจได้รับผลกระทบจากการทำงานของ
รถ (การควบคุมพวงมาลัยหรือตำแหน่งท่ีรถวิ่งในช่องทาง
วิ่ง ฯลฯ) หรือสภาวะรถยนต์ ถ้าส่ิงน้ีเกิดข้ึน ระบบ ICC
อาจเตือนโดยการกะพริบไฟแสดงระบบและทำให้
เสียงเตือนดังข้ึนโดยไม่คาดคิด ต้องทำการรักษา
ระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้าในระดับที่เหมาะสม
ด้วยตนเอง

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-C07FB555-B9FE-42C1-8A6E-3172A2CD8384

ระบบ ICC จะไม่สามารถใช้งานได้ช่ัวคราวในสภาวะดัง
ต่อไปนี้ ในกรณีเหล่านี้ ระบบ ICC อาจยกเลิกการใช้งาน
และอาจไม่สามารถรักษาระยะห่างในการขับตามหลัง
รถยนต์คันข้างหน้าตามที่เลือกไว้ได้

สภาวะ A :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ระบบ ICC จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติภายใต้สภาวะดัง
ต่อไปนี้ เสียงเตือนจะดังข้ึนและระบบจะไม่สามารถตั้งค่า
ได้:

. เมื่อระบบ VDC/ESP หยุดทำงาน

. เมื่อระบบ VDC/ESP (รวมถึงระบบป้องกันล้อหมุนฟรี)
ทำงาน

. เม่ือตรวจไม่พบรถยนต์คันข้างหน้า และรถยนต์ของ
ท่านขับข่ีด้วยความเร็วที่น้อยกว่า 25 กม./ชม. (15
ไมล์/ชม.)

. เมื่อระบบตัดสินว่ารถยนต์จอดนิ่ง

. เมื่อคันเกียร์ไม่อยู่ท่ีตำแหน่ง D (ขับ) หรือโหมดการ
เปลี่ยนเกียร์ธรรมดา

. เมื่อเข้าเบรกจอด

. เมื่อล้อลื่น

. เมื่อสัญญาณเรดาร์ถูกรบกวนชั่วคราว

. เม่ือขับข่ีอยู่บนถนนท่ีมีลักษณะเป็นทางลาดชันขึ้น
และลงต่อเนื่องกัน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะข้างต้นไม่ปรากฏขึ้นอีกต่อไป ให้เปิดระบบ ICC
เพื่อกลับมาใช้งานอีกครั้ง

สภาวะ B :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVS0967X

เสียงเตือนจะดังข้ึน และข้อความเตือน “Not available:
Front radar obstructed” จะ ปรากฏ บน หน้า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

. เมื่อบริเวณเซ็นเซอร์เรดาร์ถูกปกคลุมด้วยเศษฝุ่น หรือ
ถูก กีดขวาง ทำให้ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์คัน
ข้างหน้าได้ ระบบ ICC จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

ถ้าข้อความเตือนปรากฏข้ึน ให้จอดรถยนต์ในที่ปลอดภัย
และดับเครื่องยนต์ เมื่อสัญญาณเรดาร์ถูกรบกวนช่ัวคราว
ให้ทำความสะอาดบริเวณเซ็นเซอร์และสตาร์ทเครื่องยนต์
อีกครั้ง ถ้าข้อความเตือน “Not available: Front radar
obstructed” ยังคงแสดงอยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
ระบบ ICC ที่ศูนย์บริการนิสสัน

. เมื่อขับขี่บนถนนที่มีโครงสร้างถนนที่มีพื้นที่จำกัด หรือ
อาคาร (เช่น สะพานท่ีมีระยะทางยาว ทะเลทราย
พื้นที่หิมะปกคลุม การขับขี่ข้างกำแพงแนวยาว) ระบบ
อาจทำให้การเตือนระบบ ICC (สีเหลือง) สว่างข้ึน
และแสดงข้อความ “Not available: Front radar
obstructed”
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สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะข้างต้นไม่ปรากฏขึ้นอีกต่อไป ให้เปิดระบบ ICC
เพื่อกลับมาใช้งานอีกครั้ง

สภาวะ C :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVS0968X

เม่ือระบบ ICC ทำงานไม่เหมาะสม เสียงเตือนจะดังขึ้น
และ การ เตือน ระบบ ICC (สี เหลือง) จะ สว่ าง ขึ้ น

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

ถ้าการเตือนปรากฏข้ึน ให้จอดรถยนต์ในท่ีปลอดภัย ดับ
เคร่ืองยนต์ สตาร์ทเคร่ืองยนต์อีกครั้ง กลับมาขับข่ีอีกครั้ง
และตั้งค่าระบบ ICC อีกครั้ง

ถ้าไม่สามารถต้ังค่าระบบได้ หรือการเตือนยังคงอยู่
อาจแสดงว่าระบบ ICC กำลังทำงานผิดปกติ แม้ว่า
รถยนต์ยังสามารถขับขี่ได้ภายใต้สภาวะปกติ แต่ควร
นำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบ ติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันเพื่อรับบริการ

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-673345AA-61EC-452E-92A5-4F7A16CDCC41

JVS0956X

เซ็นเซอร์ของระบบ ICC Ⓐ ติดตั้งอยู่ ท่ีด้านหน้าของ
รถยนต์

เพื่อ ให้ ระบบ ICC ทำงาน ได้ ปกติ โปรดปฏิบัติ ตาม
คำแนะนำต่อไปนี้:

. รักษาบริเวณเซ็นเซอร์ให้สะอาดอยู่เสมอ

. ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร์

. ห้ามปิดหรือติดสติกเกอร์หรือวัตถุที่คล้ายกันใกล้กับ
บริเวณเซ็นเซอร์ อาจทำให้ทำงานผิดพลาดหรือ
ผิดปกติได้

. ห้ามติดวัตถุโลหะใกล้กับบริเวณเซ็นเซอร์ (กันชน
เหล็ก ฯลฯ) อาจทำให้ทำงานผิดพลาดหรือผิดปกติ
ได้

. ห้ามสลับ ถอด หรือพ่นสีที่กันชนหน้า ติดต่อศูนย์
บริการนิสสันก่อนปรับแต่งหรือแก้ไขบริเวณกันชนหน้า

โหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงที่)

GUID-02268697-A01B-4FB9-AE99-BD499FB826CC

โหมดนี้ช่วยให้สามารถขับขี่ที่ความเร็ว:

. ระหว่าง 40 กม./ชม. ถึง 144 กม./ชม. (25 ถึง 90
ไมล์/ชม.) โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง

คำเตือน:

. ในโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ทั่วไป (ความเร็วคงที่) เสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นเพื่อ
เตือน ถ้ารถอยู่ใกล้รถยนต์คันข้างหน้ามากเกิน
ไป เน่ืองจากรถยนต์คันข้างหน้าหรือระยะห่าง
ระหว่างรถยนต์ต่างก็ไม่ถูกตรวจจับ

. ให้ตรวจสอบระยะห่างระหว่างรถยนต์ของท่าน
และรถยนต์คันข้างหน้าให้ดี มิฉะน้ันอาจเกิดการ
ชนได้

. ให้ยืนยันการตั้งค่าในหน้าจอระบบ ICC อยู่เสมอ

. ห้าม ใช้ โหมดการ ควบค ุม ความเร็ว รถยนต์
อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงท่ี) ในการขับข่ีภาย
ใต้สภาวะดังต่อไปนี้:

— เมื่อไม่สามารถรักษาความเร็วรถยนต์ตาม
ค่าที่ตั้งไว้ได้

— ในสภาพการจราจรที่แออัด หรือการจราจรที่
มีความเร็วรถยนต์แตกต่างกัน

— บนถนนที่คดเคี้ยวหรือเนินเขา
— บนถนนลื่น (ฝนตก หิมะ น้ำแข็ง ฯลฯ)
— ในพื้นที่ที่มีลมแรง

. ไม่เช่นน้ัน อาจทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์
และเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-57
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5-58 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

สวิตช์การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติทั่วไป
(ความเร็วคงที่)

GUID-57B16880-D490-411C-A2DE-A45AF9DB56C6

JVS0999X

1. สวิตช์ RES/+:

กลับไปใช้ความเร็วท่ีตั้งไว้ หรือเพ่ิมความเร็วข้ึนตาม
ลำดับขั้น

2. สวิตช์ CANCEL:

ปิดการทำงานของระบบโดยไม่ต้องลบความเร็วที่ตั้ง
ไว้

3. สวิตช์ SET/-:

ตั้งความเร็วท่ีต้องการ หรือลดความเร็วลงตามลำดับ
ขั้น

4. สวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ:

สวิตช์หลักที่ใช้เปิดระบบ

หน้าจอและตัวแสดงโหมดการควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงที่)

GUID-EED65521-9C22-4A56-AB00-8B26887AD1B4

JVS1000X

หน้า จอ จะ ติด ตั้ง อย ู่ ใน หน้า จอ แสดง ข้อม ูล รถยนต์

1. ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็ว รถยนต์อัตโนมัติ:

ตัวแสดงนี้จะแสดงสถานะของระบบ ICC ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละสี
. ตัวแสดง ON ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ (สีเทา):

แสดงว่าสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติเปิดอยู่

. ตัวแสดงการตั้งค่าระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ (สีเขียว):

จะแสดงขึ้นในขณะท่ีความเร็วรถยนต์ถูกควบคุม
โดยโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ทั่วไป (ความเร็วคงที่) ของระบบ ICC

. การเตือนระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (สี
เหลือง):

แสดง ว่า มี การ ทำงาน ผิด ปกติ ใน ระบบ ICC

2. ตัวแสดงความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้:

ตัวแสดงนี้จะแสดงความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้

การใช้งานโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงที่)

GUID-83DC1F04-F6A1-4337-8CC8-565BC0F5A3BA

JVS1001X

เพื่อเปิดการใช้งานโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงท่ี) ให้กดสวิตช์ ON/OFF
ควบคุมความเร็ว รถยนต์ อัตโนมัติ Ⓐ ค้างไว้ นานกว่า
ประมาณ 1.5 วินาที

เมื่อกดเปิดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ หน้าจอและตัวแสดงโหมดการควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงที่) จะแสดงบนหน้าจอ
แสดงข้อมูล รถยนต์ หลังจากกด เปิดสวิตช์ ON/OFF
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติค้างไว้นานกว่าประมาณ
1.5 วินาที หน้าจอระบบ ICC จะดับลง ตัวแสดงระบบ
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะปรากฏข้ึน ในเวลานี้
สามารถต้ังความเร็วที่ต้องการใหม่ได้ การกดสวิตช์ ON/
OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอีกครั้งจะเป็นการปิด
ระบบโดยสมบูรณ์

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” ระบบจะ
ปิดโดยอัตโนมัติเช่นกัน

Condition: 'Except for China'/
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เพื่อใช้ระบบ ICC อีกครั้ง ให้กดและปล่อยสวิตช์ ON/OFF
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอย่างรวดเร็ว (โหมดการ
ควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์) หรือกดสวิตช์ค้างไว้อีก
คร้ัง (โหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติท่ัวไป)
เพื่อเปิดระบบ

ข้อควรระวัง:

เพ่ือหลีก เล่ียงการใช้ งานระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติโดยไม่ได้ ต้ังใจ ให้แน่ใจว่าได้ปิด
สวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
เมื่อไม่ใช้ระบบ ICC

JVS1002X

เพ่ือต้ังความเร็ว ให้เร่งความเร็วรถยนต์ไปที่ความเร็วที่
ต้องการ กดและปล่อยสวิตช์ SET/- Ⓑ (สีของตัวแสดง
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติเปล่ียนเป็นสีเขียว
และตัวแสดงความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้จะสว่างขึ้น) ปล่อยเท้า
ออกจาก คัน เร่ง รถยนต์ จะ รักษาความเร็ว ท่ี ได้ ตั้ง ไว้

. เพื่อขับแซงรถยนต์คันอ่ืน ให้เหยียบคันเร่ง เมื่อ
ปล่อยคันเร่ง รถยนต์จะกลับไปยังค่าความเร็วที่ได้ตั้ง
ไว้ก่อนหน้านี้

. รถยนต์อาจไม่ขับเคล่ือนตามความเร็วที่ตั้งไว้ เมื่อขับ
ขึ้นหรือลงเขาชัน ถ้าส่ิงน้ีเกิดขึ้น ให้รักษาความเร็ว

รถยนต์ด้วยตนเอง
เพื่อยกเลิกความเร็วท่ีตั้งไว้ล่วงหน้า ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
ต่อไปนี้:

1. กดสวิตช์ CANCEL ตัวแสดงความเร็วรถยนต์จะดับลง

2. แตะแป้นเบรก ตัวแสดงความเร็วรถยนต์จะดับลง

3. ปิดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ และ
ตั ว แสดง ความ เ ร็ ว รถยนต์ ท่ี ตั้ ง ไ ว้ จ ะ ดับ ลง

เพื่อตั้งค่าความเร็วใหม่ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ให้ใช้วิธีใดวิธี
หนึ่งในสามวิธีต่อไปนี้:

1. เหยียบคันเร่ง เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ ให้กด
และปล่อยสวิตช์ SET/-

2. กดสวิตช์ RES/+ ค้างไว้ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ท่ี
ต้องการ ให้ปล่อยสวิตช์

3. กดและปล่อยสวิตช์ RES/+ อย่างรวดเร็ว ในแต่ละ
คร้ังท่ีดำเนินการในขั้นตอนนี้ ความเร็วท่ีตั้งไว้จะเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 1.6 กม./ชม. (1 ไมล์/ชม.)

เพื่อตั้งค่าความเร็วใหม่ให้ช้าลงกว่าเดิม ให้ใช้วิธีใดวิธี
หนึ่งในสามวิธีต่อไปนี้:

1. แตะแป้นเบรกเบา ๆ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ
ให้กดและปล่อยสวิตช์ SET/-

2. กดสวิตช์ SET/- ค้างไว้ ปล่อยสวิตช์ เมื่อความเร็ว
รถยนต์ลดลงจนถึงความเร็วที่ต้องการ

3. กดและปล่อยสวิตช์ SET/- อย่างรวดเร็ว ในแต่ละครั้ง
ท่ีดำเนินการตามข้ันตอนนี้ ความเร็วท่ีตั้งไว้จะลดลง
ประมาณ 1.6 กม./ชม. (1 ไมล์/ชม.)

เพื่อกลับมาใช้งานความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้กดและ
ปล่อยสวิตช์ RES/+ รถยนต์จะกลับไปใช้ความเร็วอัตโนมัติ
เดิมที่ได้ตั้งไว้ล่าสุด เม่ือขับข่ีรถยนต์ท่ีความเร็วมากกว่า
40 กม./ชม. (25 ไมล์/ชม.)

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-CEAEB9DD-E18D-4A05-8136-DA53D1607534

เสียงเตือนจะดังขึ้นภายใต้สภาวะต่อไปนี้ และการควบคุม
จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

. เมื่อรถยนต์ลดความเร็วลงจนน้อยกว่าความเร็วที่ตั้งไว้
อยู่ 13 กม./ชม. (8 ไมล์/ชม.)

. เมื่อคันเกียร์ไม่อยู่ท่ีตำแหน่ง D (ขับ) หรือโหมดการ
เปลี่ยนเกียร์ธรรมดา

. เมื่อเข้าเบรกจอด

. เมื่อระบบ VDC/ESP (รวมถึงระบบป้องกันล้อหมุนฟรี)
ทำงาน

. เมื่อล้อลื่น
การเตือน

JVS1003X

เมื่อระบบทำงานผิดปกติ เสียงเตือนจะดังขึ้น และสีของตัว
แสดงระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นสี
เหลือง

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

ถ้าสีของตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
เปลี่ยนเป็นสี เหลือง ให้จอดรถยนต์ในที่ปลอดภัย ดับ
เคร่ืองยนต์ สตาร์ทเคร่ืองยนต์อีกครั้ง กลับมาขับข่ีอีกครั้ง
และตั้งค่าอีกครั้ง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-59
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5-60 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ถ้าไม่สามารถต้ังค่าได้ หรือตัวแสดงยังคงสว่างอยู่
อาจแสดงว่าระบบกำลังทำงานผิดปกติ ควรนำรถยนต์
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสันแม้ว่ารถยนต์
ยังสามารถขับขี่ได้ภายใต้สภาวะปกติ

GUID-0A1AD12F-CA4D-4158-BE76-CC63B88A06A1

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอย่างถูกต้อง อาจส่งผล
ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะเป็นเพียงระบบเสริม
เพ่ือช่วยเหลือผู้ ขับข่ี ไม่สามารถทดแทนการมี
สมาธิของผู้ขับขี่ในการสังเกตสภาพการจราจร
หรือ ความ รับ ผิด ชอบที่ จะ ต้อง ขับ รถ อย่าง
ปลอดภัย ระบบดังกล่าวนี้ ไม่สามารถป้องกัน
อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความประมาทหรือการ
ขับขี่ที่อันตรายได้

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะไม่สามารถทำงานได้
ในทุกสภาวะการขับขี่ สภาพการจราจร สภาพ
อากาศ และสภาพถนน

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะสามารถช่วยเหลือผู้ขับขี่เม่ือมี
ความเส่ียงท่ีจะเกิดการชนบริเวณด้านหน้าในช่องทาง
เดินรถ

JVS0956X

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ Ⓐ ที่ติดตั้งอยู่
ที่ด้านหน้ารถยนต์ เพื่อวัดระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้า

ในช่องทางเดินรถเดียวกัน

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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WAF0158X

① ไฟเตือนฉุกเฉินระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
② ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บนแผงมาตร

วัด)
③ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

การทำงานของระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
GUID-1E192FBB-7D69-4B8A-BDDE-DF4A607DF175

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานเมื่อขับรถที่ความเร็ว
มากกว่า 5 กม./ ชม. (3 ไมล์ / ชม.) โดย ประมาณ

ถ้าตรวจพบว่ามีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการชนด้านหน้า ระบบ
ตรวจจับจะเตือนผู้ขับขี่ ก่อนโดยการทำให้ไฟเตือน (สี
เหลือง) บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์สว่างขึ้นและส่ง
เสียงเตือน

ถ้าผู้ขับขี่เหยียบเบรกอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลังจากการ

เตือน และระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะตรวจพบว่ายังคงมี
ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการชนด้านหน้า ระบบจะเพิ่มแรง
เบรกโดยอัตโนมัติ

ถ้าผู้ขับข่ีไม่กระทำการใด ๆ ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะ
เตือนครั้งที่สอง (กะพริบ) (สีแดง) และส่งเสียงเตือน ถ้าผู้
ขับขี่ ปล่อยคัน เร่ง ระบบจะทำการ ช่วย เบรกบาง ส่วน

ถ้าความเสี่ยงที่จะชนใกล้เข้ามามากขึ้น ระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะช่วยออกแรงเบรกมากยิ่ง ข้ึนโดยอัตโนมัติ

ขณะที่ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงาน อาจได้ยินเสียง
การทำงานของเบรก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และแสดงว่าระบบ
เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะกำลังทำงานได้ อย่าง เหมาะสม

หมายเหตุ:

ไฟเบรกจะสว่างข้ึนเมื่อเป็นการเบรกโดยระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ

ระบบอาจช่วยให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการชนด้านหน้าได้ หรือ
อาจช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการชนในกรณีที่เป็น
การชนท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่ กับความเร็ว
รถยนต์และระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้าตลอดจน
สภาวะการขับขี่และสภาพถนน

ถ้าผู้ขับขี่บังคับพวงมาลัย เหยียบคันเร่ง หรือทำการเบรก
ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานภายหลังหรือจะไม่
ทำงาน

การเบรกโดยอัตโนมัติจะหยุดภายใต้สภาวะ ต่อไป น้ี:

. เมื่อหมุนพวงมาลัยเท่าที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการชน

. เมื่อเหยียบคันเร่ง

. เมื่อ ตรวจ ไม่ พบ รถยนต์ คัน ข้าง หน้า อีก ต่อ ไป

ถ้ารถยนต์หยุดด้วยระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ รถยนต์จะ
หยุด นิ่ง อย ู่ กับที่ ประมาณ 2 วินาที ก่อนปล่อย เบรก

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-61

Condition: 'Except for China'/



(312,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

5-62 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การเปิด/ปิดระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
GUID-D749CDF6-0806-41F6-94B7-4093F5B8AB69

JVS0971X

① หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
② ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บน

แผงหน้าปัด)
③ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป น้ี เพื่อ เปิดหรือปิดระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ

1. กดปุ่ม จนกระทั่ง “Settings” (การตั้งค่า)
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ จากนั้นกดปุ่ม
“OK” ใช้ปุ่ม เพื่อเลือก “Driver Assistance”
( ก า ร ช่ ว ย เ หลื อ ผ ู้ ขั บ ข่ี ) แ ล้ ว กด ปุ่ ม “OK ”

2. เลือก “Driving Aids” (การช่วยเหลือการขับข่ี) และ
กดปุ่ม “OK”

3. เพื่อตั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะให้เปิดหรือปิด ให้ใช้
ปุ่ม “OK” เพื่อเลือก/ทำเครื่องหมายใน “Emergency
Brake” (เบรกฉุกเฉิน)

เมื่อ ปิดระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ไฟเตือนระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) ① จะสว่างขึ้น

หมายเหตุ:

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อ
สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

ข้อจำกัดของระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
GUID-ED7F0212-ABD7-43EE-B26B-ADFEE7BA1EA0

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ การใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อ
จำกัดของระบบเหล่าน้ีอาจทำให้ เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะไม่สามารถตรวจจับ
รถยนต์ ท ุก คัน ได้ ภาย ใต้ สภาวะ ทั้ งหมด นี้

. เซ็นเซอร์ เรดาร์จะไม่ตรวจจับวัตถุ ต่าง ๆ ดัง
ต่อไปนี้:

— คนเดินเท้า สัตว์ หรือวัตถุบนถนน
— รถยนต์ที่วิ่งสวนมา
— รถยนต์ที่วิ่งผ่านหน้า

. เซ็นเซอร์เรดาร์ มีข้อจำกัดในการทำงาน ถ้ามี
รถยนต์คันอื่นจอดอยู่ กับที่ขวางเส้นทาง ระบบ
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม่ทำงานเมื่อขับรถที่
ความเร็วมากกว่า 80 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.)
โดยประมาณ
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. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์คัน
ข้างหน้าในสภาวะต่อไปนี้:

— มีฝุ่น น้ำแข็ง หิมะ หรือสิ่งอื่น ๆ ปกคลุม
เซ็นเซอร์เรดาร์

— ถูกรบกวนโดยแหล่งสัญญาณเรดาร์ อ่ืน ๆ
— หิมะหรือละอองน้ำบนถนนที่มาจากรถยนต์ที่
ขับอยู่

— ถ้า พาหนะ ข้าง หน้า มี ขนาด แคบ (เช่น
จักรยานยนต์)

— เมื่อขับขี่บนทางลาดชันหรือถนนที่ มี โค้ง
อันตราย

. ในบางสภาวะถนนหรือการจราจร ระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะอาจยกคันเร่งขึ้นหรือทำการช่วย
เบรกบางส่วนอย่างกะทันหัน เมื่อจำเป็นต้องเร่ง
เครื่องยนต์ ให้เหยียบคันเร่งไว้เพื่อยกเลิกระบบ

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจตอบสนองต่อวัตถุ
ที่ขอบถนน (ป้ายจราจร รั้วกั้น ฯลฯ)

. ระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นบนพื้นถนนลื่น

. ระบบได้รับการออกแบบให้ตรวจสอบการทำงาน
ของเซ็นเซอร์โดยอัตโนมัติภายใต้ข้อจำกัดบาง
อย่าง ระบบอาจไม่ตรวจจับสิ่งกีดขวางบางอย่าง
บริเวณเซ็นเซอร์ เช่น น้ำแข็ง หิมะ สติกเกอร์ ใน
กรณีเหล่าน้ี ระบบอาจจะไม่สามารถเตือนผู้ขับข่ี
ได้อย่างถูกต้อง ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบและทำ
ความสะอาดบริเวณเซ็นเซอร์อย่างสม่ำเสมอ

. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ
อาจจะไม่ได้ยินเสียงเตือน

SSD0253

เมื่อขับขี่บนบางสภาพถนน เช่น ถนนคดเคี้ยว เนินเขา โค้ง
แคบ หรือถนนท่ีอยู่ ระหว่างการก่อสร้าง เซ็นเซอร์อาจ
ตรวจจับรถยนต์ในช่องทางเดินรถอ่ืน หรืออาจตรวจไม่พบ
รถยนต์คันข้างหน้าชั่วคราว ซึ่งอาจทำให้ระบบทำงานได้
ไม่ถูกต้อง

การตรวจจับรถยนต์อาจได้รับผลกระทบจากการทำงานของ
รถ (การควบคุมพวงมาลัยหรือตำแหน่งท่ีรถวิ่งในช่องทาง
วิ่ง ฯลฯ) หรือสภาวะรถยนต์ ถ้าสิ่งนี้เกิดข้ึน ระบบอาจ
เตือนโดยการกะพริบไฟแสดงระบบและทำให้เสียง
เตือนดังขึ้นโดยไม่คาดคิด ต้องทำการรักษาระยะห่าง
จากรถยนต์คันข้างหน้าในระยะที่เหมาะสมด้วยตนเอง

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-FB33D7DE-E17B-42A3-899F-7C7450AC21C4

JVS0972X

สภาวะ A

เมื่อเซ็นเซอร์เรดาร์ตรวจพบการรบกวนจากแหล่งสัญญาณ
เรดาร์อ่ืน ทำให้ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์คันข้างหน้าได้
ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่างขึ้น

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อสภาวะข้างบนหายไปแล้ว ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะ
กลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-63
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5-64 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

สภาวะ B

ในสภาวะต่อไปนี้ ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สี
ส้ม) จะสว่าง ข้ึน และข้อความเตือน “Not available:
Front radar obstructed” จะปรากฏขึ้น บนหน้า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

. บริเวณเซ็นเซอร์ที่ด้านหน้าของรถยนต์ปกคลุมด้วยฝุ่น
หรือมีสิ่งกีดขวาง

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ถ้าไฟเตือน (สีส้ม) สว่างขึ้น ให้หยุดรถในท่ีปลอดภัยและ
ดับเคร่ืองยนต์ เช็ดฝาครอบเรดาร์ด้านหน้ารถยนต์ด้วยผ้า
นุ่ม และสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ถ้าไฟเตือนยังคงสว่าง
อยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
ที่ศูนย์บริการนิสสัน

. เม่ือขับข่ีบนถนนหรือโครงสร้างที่มีพ้ืนท่ีจำกัด (เช่น
สะพานที่มีระยะทางยาว ทะเลทราย พื้นที่หิมะปกคลุม
การขับขี่ข้างกำแพงแนวยาว)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อสภาวะข้างบนหายไปแล้ว ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะ
กลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

สภาวะ C

เมื่อปิดระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC)/โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม่
ทำงาน ในกรณีน้ีจะมีเพียงแค่ไฟเตือนและเสียงเตือนท่ี
ทำงาน ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่าง
ขึ้น

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อเปิดระบบ VDC/ESP ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะกลับ
มาทำงานโดยอัตโนมัติ

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-BD32F039-33EB-4E61-B917-2CCE3D477471

ถ้าระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงานผิดปกติ ระบบจะปิด
โดยอัตโนมัติ เสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟเตือนระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่างขึ้น และข้อความเตือน
“System fault” (ระบบบกพร่อง) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

ถ้าไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) สว่างขึ้น ให้
จอด รถ ใน ท่ี ปลอดภัย ดับ เค ร่ืองยนต์ และ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อีกคร้ัง ถ้าไฟเตือนยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถเข้า
รับการตรวจสอบระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะที่ศูนย์บริการ
นิสสัน

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-0E95B520-B34F-476A-A922-336E3F8406FF

JVS0956X

เซ็ น เซอ ร์ Ⓐ ติ ด ต้ั ง อย ู่ ท่ี ด้ า น หน้ า ของ รถยนต์

เ พ่ือ ให้ ระบบ มี การ ทำงาน ได้ ปกติ โปรด ปฏิบัติ ตาม
คำแนะนำต่อไปนี้:

. รักษาบริเวณเซ็นเซอร์ด้านหน้ารถยนต์ให้สะอาดอยู่
เสมอ

. ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร์

. ห้ามปิดหรือติดสติกเกอร์หรือวัตถุท่ีคล้ายกันท่ีด้าน
หน้าของรถยนต์ใกล้กับบริเวณเซ็นเซอร์ เพราะอาจ
ทำให้ทำงานผิดพลาดหรือผิดปกติได้

. ห้ามติดวัตถุโลหะใกล้กับบริเวณเซ็นเซอร์ (กันชน
เหล็ก ฯลฯ) เพราะอาจทำให้ทำงานผิดพลาดหรือ
ผิดปกติได้

. ห้ามสลับ ถอด หรือพ่นสีท่ีด้านหน้ารถยนต์ใกล้กับ
บริเวณเซ็นเซอร์ ติดต่อศูนย์บริการนิสสันก่อนปรับแต่ง
หรือแก้ไขบริเวณเซ็นเซอร์

Condition: 'Except for China'/
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GUID-DF3147D0-074A-45C8-9655-C65DBAB74306

คำเตือน:

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับคน
เดินเท้าอย่างถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรืออันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับคน
เดินเท้าเป็นระบบเสริมเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ ระบบ
นี้ไม่สามารถทดแทนการมีสมาธิของผู้ ขับข่ีใน
การสังเกตสภาพการจราจรหรือความรับผิดชอบ
ที่จะต้องขับรถอย่างปลอดภัย ระบบดังกล่าวนี้ไม่
สามารถป้องกันอุบัติเหตุ อันเน่ืองมาจากความ
ประมาทหรือการขับขี่ที่อันตรายได้

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับคน
เดินเท้าไม่สามารถทำงานได้ในทุกสภาวะการ
ขับขี่ สภาพการจราจร สภาพอากาศ และสภาพ
ถนน

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับคนเดินเท้า
สามารถช่วยเหลือผู้ขับขี่เม่ือมีความเส่ียงท่ีจะชนด้านหน้า
กับรถยนต์คันข้างหน้าในช่องทางเดินรถหรือชนกับคนเดิน
เท้า

JVS0973X

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับคนเดินเท้า
ใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ Ⓐ ที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้ารถยนต์ เพื่อวัด
ระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้าในช่องทางเดินรถเดียวกัน

สำหรับคนเดินเท้า ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะใช้กล้อง
Ⓑ ที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของกระจกบังลมหน้าเพิ่มเติมจาก
เซ็นเซอร์เรดาร์

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-65

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบ
ตรวจจับคนเดินเท้า (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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5-66 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

WAF0158X

① ไฟเตือนฉุกเฉินระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
② ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บนแผงมาตร

วัด)
③ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

การทำงานของระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
พร้อมระบบตรวจจับคนเดินเท้า

GUID-96B4EF37-4DB6-4587-A0D0-16CCA9A266E3

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานเมื่อขับรถที่ความเร็ว
มากกว่า 5 กม./ ชม. (3 ไมล์ / ชม.) โดย ประมาณ

สำหรับฟังก์ชันตรวจจับคนเดินเท้า ระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะทำงานที่ความเร็วระหว่าง 10 – 60 กม./ชม. (6
– 37 ไมล์/ชม.)

ถ้าตรวจพบว่ามีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการชนด้านหน้า ระบบ

ตรวจจับจะเตือนผู้ขับขี่ ก่อนโดยการทำให้ไฟเตือน (สี
เหลือง) บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์สว่างขึ้นและส่ง
เสียงเตือน

ถ้าผู้ขับขี่เหยียบเบรกอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลังจากการ
เตือน และระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะตรวจพบว่ายังคงมี
ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการชนด้านหน้า ระบบจะเพิ่มแรง
เบรกโดยอัตโนมัติ

ถ้าผู้ขับข่ีไม่กระทำการใด ๆ ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะ
เตือนครั้งที่สอง (กะพริบ) (สีแดง) และส่งเสียงเตือน ถ้าผู้
ขับขี่ ปล่อยคัน เร่ง ระบบจะทำการ ช่วย เบรกบาง ส่วน

ถ้าความเสี่ยงที่จะชนใกล้เข้ามามากขึ้น ระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะช่วยออกแรงเบรกมากยิ่ง ข้ึนโดยอัตโนมัติ

ขณะที่ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงาน อาจได้ยินเสียง
การทำงานของเบรก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และแสดงว่าระบบ
เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะกำลังทำงานได้ อย่าง เหมาะสม

หมายเหตุ:

ไฟเบรกจะสว่างข้ึนเมื่อเป็นการเบรกโดยระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ

ระบบอาจช่วยให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการชนด้านหน้าได้ หรือ
อาจช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการชนในกรณีที่เป็น
การชนท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่ กับความเร็ว
รถยนต์และระยะห่างจากรถยนต์หรือคนเดินเท้าข้างหน้า
ตลอดจนสภาวะการขับขี่และสภาพถนน

ถ้าผู้ขับขี่บังคับพวงมาลัย เหยียบคันเร่ง หรือทำการเบรก
ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานภายหลังหรือจะไม่
ทำงาน

การเบรกโดยอัตโนมัติจะหยุดภายใต้สภาวะ ต่อไป น้ี:

Condition: 'Except for China'/
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. เมื่อหมุนพวงมาลัยเท่าที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการชน

. เมื่อเหยียบคันเร่ง

. เมื่อตรวจไม่พบรถยนต์หรือคนเดินเท้าอยู่ทางด้านหน้า
อีก

ถ้ารถยนต์หยุดด้วยระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ รถยนต์จะ
หยุด นิ่ง อย ู่ กับที่ ประมาณ 2 วินาที ก่อนปล่อย เบรก

การเปิด/ปิดระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับคนเดินเท้า
GUID-372A5A68-5CFB-4D79-88E3-8085181B53C9

JVS0971X

① ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บนแผงมาตร
วัด)

② หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
③ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป น้ี เพื่อ เปิดหรือปิดระบบเบรก
ฉ ุก เฉิน อัจฉ ริยะ พ ร้อม ระบบ ตรวจ จับ คน เ ดิน เท้ า

1. กดปุ่ม จนกระทั่ง “Settings” (การตั้งค่า)
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ จากนั้นกดปุ่ม
“OK” ใช้ปุ่ม เพื่อเลือก “Driver Assistance”
( ก า ร ช่ ว ย เ หลื อ ผ ู้ ขั บ ข่ี ) แ ล้ ว กด ปุ่ ม “OK ”

2. เลือก “Driving Aids” (การช่วยเหลือการขับข่ี) และ
กดปุ่ม “OK”

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-67

Condition: 'Except for China'/
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5-68 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

3. เพื่อตั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะให้เปิดหรือปิด ให้ใช้
ปุ่ม “OK” เพื่อเลือก/ทำเครื่องหมายใน “Emergency
Brake” (เบรกฉุกเฉิน)

เมื่อปิดระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ไฟเตือนระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะจะสว่างขึ้น ①

หมายเหตุ:
. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะเปิดโดยอัตโนมัติ

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง
. เมื่อปิดระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

อัตโนมัติ (VDC)/ESP ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
ก็จะปิดด้วย สำหรับรายละเอียดเก่ียวกับระบบ
VDC/ESP โปรด ด ู ที่ “ ระบบ ช่วย ควบค ุม
เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)” (หน้า
5-19)

ข้อจำกัดของระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
พร้อมระบบตรวจจับคนเดินเท้า

GUID-0A55C40F-E7F3-445A-9364-488859000550

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ การใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อ
จำกัดของระบบเหล่าน้ีอาจทำให้ เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะไม่สามารถตรวจจับ
รถยนต์ทุกคันหรือคนเดินเท้าได้ภายใต้สภาวะ
ทั้งหมดนี้

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม่ตรวจจับวัตถุ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

— คนเดินเท้าที่มีความสูงไม่มาก (รวมถึงเด็ก)
สัตว์ และคนขี่จักรยาน

— ผู้ที่นั่งบนวีลแชร์หรือพาหนะที่พกพาได้ เช่น
สกูตเตอร์ รถของเล่นเด็ก หรือสเก็ตบอร์ด

— ผู้ที่น่ังอยู่หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในท่ายืนตรงหรือ
ท่าเดิน

— สิ่งกีดขวางบนถนน
— รถยนต์ที่วิ่งสวนมา
— รถยนต์ที่วิ่งผ่านหน้า
— สิ่งกีดขวางที่ขอบถนน

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ มี ข้อจำกัดในการ
ทำงาน

— ถ้ามีรถยนต์คันอ่ืนจอดอยู่กับที่ขวางเส้นทาง
ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม่ทำงานเม่ือ
ขับรถที่ความเร็วมากกว่า 80 กม./ชม. (50
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

— สำหรับการตรวจจับคนเดินเท้า ระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม่ทำงานเม่ือ ขับรถ ท่ี
ความเร็วมากกว่า 60 กม./ชม. (37 ไมล์/
ชม.) หรือน้อยกว่า 10 กม./ชม. (6 ไมล์/
ชม.) โดยประมาณ

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจไม่ทำงานเมื่อคน
เดินเท้าอยู่ในที่มืดหรืออยู่ในอุโมงค์ แม้ว่าจะมีไฟ
ถนนอยู่ในบริเวณนั้นก็ตาม

. ระบบเบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะอาจไม่ทำงาน ถ้า
รถยนต์ คั น ข้ า ง หน้ า มี ขนาด แคบ ( เช่ น
จักรยานยนต์)

. ระบบเบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะอาจไม่ทำงาน ถ้า
ความเร็วระหว่างรถยนต์สองคันไม่ต่างกันมาก

. เซ็นเซอร์เรดาร์ของระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
อาจทำงานผิดปกติหรือตรวจไม่พบรถยนต์คัน
ข้างหน้าในสภาวะดังต่อไปนี้:

— ทัศนวิสัยไม่ดี (ในสภาวะเช่น ฝน หิมะ หมอก
พายุฝุ่น พายุทราย และละอองน้ำบนถนน
ที่มาจากรถยนต์คันอื่น)

— ขับขี่บนทางลาดชันหรือถนนที่มีโค้งอันตราย
— ขับข่ีบนถนนเป็นหลุมบ่อ เช่น บนถนนลูกรัง
ที่ผิวถนนไม่เท่ากัน

— เมื่อฝุ่น น้ำแข็ง หิมะ หรือส่ิงอ่ืน ๆ ปกคลุม
บริเวณเซ็นเซอร์เรดาร์

— ถูกรบกวนโดยแหล่งสัญญาณเรดาร์ อ่ืน ๆ
— บริเวณกล้องของกระจกบังลมหน้ามีฝ้าข้ึน
หรือ มี ฝุ่น ละออง น้ำ น้ำแข็ง หิมะ ฯลฯ
ปกคลุมอยู่

— มีแสงจ้า (เช่น แสงอาทิตย์หรือไฟสูงจากรถ
ที่วิ่งสวนมา) ส่องตรงมาที่กล้องตัวหน้า ซ่ึง
แสงดังกล่าวจะทำให้เกิดเงาบริเวณรอบคน
เดินเท้า ทำให้มองเห็นได้ยาก

— เกิดการเปล่ียนแปลงของความสว่างอย่าง
กะทันหัน (เช่น เม่ือรถยนต์วิ่งเข้าหรือออก
จากอุโมงค์ หรือบริเวณ ร่ม เงา หรือ เกิด
ฟ้าแลบ)

— มีความแตกต่างระหว่างคนกับพื้นหลังน้อย
เช่น สวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีหรือลายกลมกลืนกับ
พื้นหลัง

— รูปร่างของคนเดินเท้าเห็นได้ไม่ชัดเจนหรือ
ไม่สามารถระบุรูปร่างได้เนื่องจากคนเดินเท้า
กำลังเข็นกระเป๋าสัมภาระ สวมใส่เสื้อผ้าตัว
ใหญ่ หรือ เคร่ือง ประดับ ที่ หลวม มาก ๆ

Condition: 'Except for China'/
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. ประสิทธิภาพของระบบจะลดลงในสภาวะต่อไปนี้:
— ขับขี่บนถนนลื่น
— ขับขี่บนถนนลาดชัน
— วางกระเป๋าสัมภาระที่ หนักมาก เกินไปที่
เบาะ น่ั ง ด้าน หลัง หรือ ที่ เ ก็ บ สัมภาระ

. ระบบได้รับการออกแบบให้ตรวจสอบการทำงาน
ของเซ็นเซอร์ (เรดาร์และกล้อง) โดยอัตโนมัติ
ภายใต้ข้อจำกัดบางอย่าง ระบบอาจตรวจไม่พบ
การกีดขวางในบริเวณเซ็นเซอร์ที่ถูกปกคลุมด้วย
น้ำแข็ง หิมะ หรือสติกเกอร์ ในกรณีเหล่านี้ ระบบ
อาจจะไม่สามารถเตือนผู้ขับขี่ได้อย่างถูกต้อง ให้
แน่ใจว่าได้ตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณ
เซ็นเซอร์อย่างสม่ำเสมอ

. ในบางสภาพถนนและสภาพการจราจร ระบบ
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจทำการช่วยเบรกบาง
ส่วนอย่างกะทันหัน เมื่อจำเป็นต้องเร่งเครื่องยนต์
ให้เหยียบคันเร่งเพื่อยกเลิกระบบ

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจตอบสนองต่อวัตถุ
ที่ขอบถนน (ป้ายจราจร รั้วกั้น ฯลฯ)

. ระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นบนพื้นถนนลื่น

. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ
อาจจะไม่ได้ยินเสียงเตือน

SSD0253

เมื่อขับขี่บนบางสภาพถนน เช่น ถนนคดเคี้ยว เนินเขา โค้ง
แคบ หรือถนนท่ีอยู่ ระหว่างการก่อสร้าง เซ็นเซอร์อาจ
ตรวจจับรถยนต์ในช่องทางเดินรถอ่ืน หรืออาจตรวจไม่พบ
รถยนต์คันข้างหน้าชั่วคราว ซึ่งอาจทำให้ระบบทำงานได้
ไม่ถูกต้อง

การตรวจจับรถยนต์อาจได้รับผลกระทบจากการทำงานของ
รถ (การควบคุมพวงมาลัยหรือตำแหน่งท่ีรถวิ่งในช่องทาง
วิ่ง ฯลฯ) หรือสภาวะรถยนต์ ถ้าสิ่งนี้เกิดข้ึน ระบบอาจ
เตือนโดยการกะพริบไฟแสดงระบบและทำให้เสียง
เตือนดังขึ้นโดยไม่คาดคิด จะต้องรักษาระยะห่างจาก
รถยนต์คันข้างหน้าให้เหมาะสมด้วยตนเอง

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-F30E190F-D531-40DB-9EF5-1E69DE01D4A1

JVS0972X

สภาวะ A
GUID-3A5F3867-5BF3-4431-AF71-DD98D2F66CCC

ในสภาวะต่อไปนี้ ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สี
ส้ม) จะสว่างขึ้น และระบบจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

. เรดาร์เซ็นเซอร์ตรวจจับการรบกวนจากแหล่งสัญญาณ
เรดาร์อื่น

. บริเวณกล้องของกระจกบังลมหน้าเกิดฝ้าหรือมีน้ำแข็ง
เกาะ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-69
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5-70 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. มีแสงสว่างจ้าส่องมาจากด้านหน้า

. ห้องโดยสารมีอุณหภูมิสูงกว่า 408C (1048F) โดย
ประมาณในสภาพโดนแสงแดดโดยตรง

. บริเวณกล้องของกระจกบังลมหน้ายังคงถูกปกคลุม
ด้วยฝุ่น ฯลฯ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะข้างบนหายไปแล้ว ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
พร้อมระบบตรวจจับคนเดิน เท้าจะกลับมาทำงานโดย
อัตโนมัติ

หมายเหตุ:

เมื่อภายในกระจกบังลมหน้าท่ีบริเวณกล้องเกิดฝ้า
หรือน้ำแข็งเกาะ ต้องใช้เวลาสักพักถึงจะหายไป
หลังจากเปิดระบบปรับอากาศ ถ้ามีฝุ่นปรากฏบน
บริเวณน้ี ขอแนะให้นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ
นิสสัน

สภาวะ B
GUID-D352F438-2CE5-4E3C-8543-E4D9BC36A260

ในสภาวะต่อไปนี้ ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สี
ส้ม) จะสว่าง ข้ึน และข้อความเตือน “Not available:
Front radar obstructed” จะปรากฏขึ้น บนหน้า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

. บริเวณเซ็นเซอร์ที่ด้านหน้าของรถยนต์ถูกปกคลุมด้วย
ฝุ่นหรือมีสิ่งกีดขวาง

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

ถ้า ไฟ เตือน (สี ส้ม) สว่างขึ้น ให้ หยุด รถ ในบริเวณ ท่ี
ปลอดภัยและดับเครื่องยนต์ ทำความสะอาดฝาครอบเรดาร์
ท่ีกระจังหน้าด้วยผ้านุ่ม และสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ถ้า
ไฟเตือนยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบ
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับคนเดินเท้าที่ศูนย์
บริการนิสสัน

. เม่ือขับข่ีบนถนนหรือโครงสร้างที่มีพ้ืนท่ีจำกัด (เช่น
สะพานที่มีระยะทางยาว ทะเลทราย พื้นที่หิมะปกคลุม
การขับขี่ข้างกำแพงแนวยาว)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะข้างบนหายไปแล้ว ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
พร้อมระบบตรวจจับคนเดิน เท้าจะกลับมาทำงานโดย
อัตโนมัติ

สภาวะ C
GUID-91FC1661-EA90-4DFD-B53E-2C4751A34490

เมื่อปิดระบบ VDC/ESP ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม่
ทำงาน ในกรณีน้ีจะมีเพียงแค่ไฟเตือนและเสียงเตือนท่ี
ทำงาน ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่าง
ขึ้น

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อเปิดระบบ VDC/ESP ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะกลับ
มาทำงานโดยอัตโนมัติ

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-DD8E2F72-AF12-4952-B544-66B31D70464E

ถ้าระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงานผิดปกติ ระบบจะปิด
โดยอัตโนมัติ เสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟเตือนระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่างขึ้น และข้อความเตือน
“System fault” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

ถ้าไฟเตือน (สีส้ม) สว่างขึ้น ให้จอดรถในที่ปลอดภัย ดับ
เครื่องยนต์ และสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ถ้าไฟเตือนยังคง
สว่างอยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะที่ศูนย์บริการนิสสัน

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-64C5B0CD-47BF-4B40-BC7A-B6C9F274A53D

JVS0973X

เซ็นเซอร์เรดาร์ Ⓐ ติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของรถยนต์ กล้อง
Ⓑ ติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของกระจกบังลมหน้า

เพื่อให้ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะมีการทำงานได้ปกติ
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

. รักษาบริเวณเซ็นเซอร์ที่ด้านหน้าของรถยนต์และ
กระจกบังลมหน้าให้สะอาดอยู่เสมอ

. ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร์ (เช่น กันชน กระจกบังลมหน้า)

. ห้ามปิดหรือติดสติกเกอร์หรือวัตถุท่ีคล้ายกันท่ีด้าน
หน้าของรถยนต์ใกล้กับบริเวณเซ็นเซอร์ เพราะอาจ
ทำให้ทำงานผิดพลาดหรือผิดปกติได้

. ห้าม ติดวัตถุ โลหะใกล้ กับบริเวณเซ็นเซอร์ เรดาร์
(กันชนเหล็ก ฯลฯ) เพราะอาจทำให้ทำงานผิดพลาด
หรือผิดปกติได้

. ห้ามวางวัสดุสะท้อนแสง เช่น กระดาษขาวหรือกระจก
บนแผงหน้าปัด แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์อาจส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการตรวจจับ
ของชุดกล้อง
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. ห้ามสลับ ถอด หรือพ่นสีท่ีด้านหน้ารถยนต์ใกล้กับ
บริเวณเซ็นเซอร์ ติดต่อศูนย์บริการนิสสันก่อนปรับแต่ง
หรือแก้ไขบริเวณเซ็นเซอร์

GUID-A85C994A-1056-485E-B143-E35B07612C60

การปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างง่ายสำหรับการขับขี่แบบการ
ใช้ น้ำมัน เชื้อ เพลิง อย่าง มี ประสิทธิภาพและ การ ลด
คาร์บอนไดออกไซด์ดังต่อไปนี้ จะช่วยให้เกิดการประหยัด
น้ ำ มั น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ส ู ง ส ุ ด แ ล ะ ล ด ก า ร ป ล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์

1. ใช้งานคันเร่งและแป้นเบรกอย่างนุ่มนวล
. หลีกเล่ียงการออกรถ หรือหยุดรถอย่างกะทันหัน
. ใช้การเหยียบคันเร่งและเบรกเบา ๆ อย่างนุ่มนวล
เมื่อสามารถทำได้

. รักษาความเร็วให้คงที่ ในขณะเดินทาง และใช้
ค ว าม เ ร็ ว ค งที่ เ มื่ อ ใด ก็ ต าม ท่ี เ ป็ น ไป ไ ด้

2. รักษาความเร็วให้คงที่
. มองไปข้างหน้าเพ่ือเตรียมพร้อม และลดการหยุด
รถ

. การปรับความเร็วให้สอดคล้องกับสัญญาณไฟ
จราจรจะช่วยให้ท่านสามารถลดจำนวนการหยุดรถ
ได้

. การรักษาความเร็วให้คงที่สามารถลดการหยุดรถที่
สัญญาณไฟแดงได้ และช่วยทำให้ประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงมากขึ้น

3. ขับขี่ที่ความเร็วและระยะทางที่พอเหมาะ
. สังเกตการจำกัดความเร็วและไม่ขับข่ีด้วยความ
เร็วกว่า 97 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.) (ในพื้นท่ีท่ี
ก ฎหมาย อน ุญ าต ) จ ะ ส าม า ร ถ ช่ ว ย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ น้ำมันเชื้อ เพลิงได้มากขึ้น
เ น่ื อ ง จ า ก แ ร ง ต้ า น ขอ ง อ า ก า ศ ท่ี ล ด ล ง

. การรักษาระยะห่างท่ีปลอดภัยเม่ือขับตามรถคัน
ห น้ า จะ ช่ วย ลด การ เบรก ที่ ไม่ จ ำ เป็ น ได้

. ตรวจสอบสภาพการจราจรอย่างปลอดภัยเพื่อ
ระมัดระวัง การเปลี่ยนแปลงความเร็ว จะช่วยลด
การเบรกและช่วยให้เปล่ียนการเร่งความเร็วได้
อย่างนุ่มนวล

. เลือก ช่ วง เ กียร์ ที่ เหมาะ สม กับ สภาพ ถนน
4. ใช้ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง)

. การใช้การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติขณะ
ขับข่ีอยู่บนไฮเวย์จะช่วยรักษาความเร็วให้คงที่

. การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะมีผลต่อการ
ประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงอย่างย่ิง เมื่อขับข่ีบนทาง
เรียบ

5. วางแผนเพื่อใช้เส้นทางที่สั้นที่สุด
. ใช้แผนท่ีหรือระบบนำทาง (ถ้ามีติดต้ัง) ในการ
พิจารณา เส้นทาง ท่ี ดี ท่ีส ุด เพ่ือ ประหยัด เวลา

6. หลีกเลี่ยงการเดินเบา
. ดับเคร่ืองยนต์ เมื่อหยุดรถอย่างปลอดภัยนานกว่า
30-60 วินาที จะช่วยประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงและ
ลดการปล่อยไอเสีย

7. ซื้อบัตรผ่านทางอัตโนมัติ
. บัตรผ่านทางอัตโนมัติช่วยให้คนขับใช้ช่องทาง
พิเศษเพื่อรักษาความเร็วอัตโนมัติไว้ตลอดเส้นทาง
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการหยุดและการสตาร์ท

8. อุ่นเครื่องในหน้าหนาว
. จำกัดระยะเวลาการเดินเบาเพื่อช่วยลดผลกระทบที่
มีต่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

. ตามปกติ รถยนต์ต้องใช้เวลาไม่นานกว่า 30 วินาที
ในการเดินเบาเม่ือสตาร์ทรถ เพ่ือให้หมุนเวียน
น้ำมันเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการขับขี่

. รถยนต์จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเร็วขึ้นในขณะขับขี่
เมื่อเทียบกับการให้เครื่องยนต์เดินเบา

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-71

คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพและลด
คาร์บอนไดออกไซด์
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9. ควรทำให้รถอยู่ในสภาวะอุณหภูมิเย็น
. จอดรถของท่านในที่จอดรถท่ีมีหลังคา หรือในร่ม
เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

. เมื่อเข้าสู่ รถ ท่ี ร้อน การเปิดหน้าต่างจะช่วยลด
อุณหภูมิภายในได้เร็วขึ้น ทำให้ลดความต้องการ
ในการใช้งานระบบ A/C

10. ห้ามบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป
. นำวัตถุที่ไม่จำเป็นออกจากรถเพื่อลดน้ำหนัก

GUID-623CAAFC-D19D-475B-A847-CC53BACC3533

. ปรับตั้งเครื่องยนต์อยู่เสมอ

. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาที่แนะนำ

. รักษาแรงดันลมยางให้อยู่ในระดับแรงดันลมยางที่
ถูกต้องเสมอ แรงดันลมยางต่ำจะเพิ่มการสึกหรอของ
ยางและลดการประหยัดน้ำมัน

. รักษาต้ังศูนย์ล้อให้ถูกต้อง ศูนย์ล้อท่ีไม่เหมาะสมจะ
เพ่ิมการสึกหรอของยางและลดการประหยัดพลังงาน

. ใช้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดตามที่แนะนำ (โปรดดูที่
“ของเหลว/สารหล่อล่ืนและปริมาณความจุท่ีแนะนำ”
(หน้า 9-2))

GUID-7553A2A8-0370-4910-AC88-82CE83F86111

JVS0185X

ระบบโหมด ECO จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการควบคุมรอบเครื่องยนต์และการ
ทำงานของเกียร์ CVT โดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเร่ง
ความเร็วกะทันหัน

เพื่อเปิดระบบโหมด ECO ให้กดสวิตช์ ECO ตัวแสดง
โหมด ECO จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
หรือไฟแสดงระบบโหมด ECO จะสว่างขึ้นบนแผงมาตรวัด

เพ่ือปิดโหมด ECO ให้กดสวิตช์ ECO อีกคร้ัง ตัวแสดง
โหมด ECO หรือไฟแสดงระบบโหมด ECO จะดับลง

. ไม่สามารถปิดระบบโหมด ECO ได้ในขณะท่ีเหยียบ
คันเร่ง แม้ว่าจะกดสวิตช์ ECO ไปที่ OFF ปล่อยคันเร่ง
เพื่อปิดระบบโหมด ECO

. ระบบโหมด ECO จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้า
เกิดการทำงานผิดปกติขึ้นในระบบ

. ปิดระบบโหมด ECO เมื่อจำเป็นต้องเร่งความเร็ว เช่น
เมื่อ:
— ขับรถโดยมีการบรรทุกน้ำหนักของผู้โดยสารหรือ

สัมภาระมาก
— ขับรถขึ้นทางลาดชัน

การเพิ่มการประหยัดน้ำมัน และลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบโหมด ECO (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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ฟังก์ชันแนะนำการขับขี่แบบ ECO
GUID-DDE3E3BA-F896-46E1-926E-74DCB96AEB2E

WAF0142X

แบบ A

JVS0201X

แบบ B
ใช้ฟังก์ชันแนะนำการขับขี่แบบ ECO เพื่อลดการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อแถบชี้ วัดการขับข่ีแบบ ECO อยู่ ในช่วงสี เขียว ①
แสด ง ว่ า ขั บ ร ถ อย ู่ ใ น ช่ ว ง ก า ร ป ร ะห ยั ด น้ ำ มั น

ถ้าแถบช้ีวัดการขับขี่แบบ ECO ไม่อยู่ในช่วงสีเขียว แสดง
ว่าเหยียบคันเร่งเกินช่วงการประหยัดน้ำมัน

แถบ ชี้ วัด การ ขับ ข่ี แบบ ECO จะ ไม่ แสดง ขึ้น เมื่อ:

. ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (ถ้ามีติดต้ัง)
กำลังทำงาน

. ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)
(ถ้ามีติดตั้ง) กำลังทำงาน

. ความเร็วรถยนต์น้อยกว่า 4 กม./ชม. (2 ไมล์/ชม.)
โดยประมาณ

. คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) “N” (ว่าง) หรือ
“R” (ถอยหลัง)

เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันแนะนำการขับขี่แบบ ECO โปรดดู
ที่ “การตั้งค่า” (หน้า 2-18)

ไฟแสดง ECO
GUID-9809FFEA-AECE-412F-A92C-66A486882392

WAF0143X

แบบ A

JVS0200X

แบบ B
ไฟแสดง ECO ① แสดงขึ้นตามการทำงานของคันเร่ง
ขณะที่ขับรถในโหมด ECO

ไฟแสดง ECO จะสว่างข้ึนไปในทิศทางของ ② เม่ือรูป
แบบการ ขับขี่ เป็น มิตร ต่อ ส่ิง แวดล้อม ECO มาก ข้ึน

เพื่อเปิดหรือปิดไฟแสดง ECO โปรดดูที่ “การตั้งค่า” (หน้า
2-18)

ไฟ แสดง ECO จะ ไม่ แสดง ขึ้ น ใน สภาวะ ต่อ ไป นี้

. ความเร็วรถยนต์น้อยกว่า 10 กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.)

. คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) “N” (ว่าง) หรือ
“R” (ถอยหลัง)

. ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (ถ้ามีติดต้ัง)
กำลังทำงาน

. ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)
(ถ้ามีติดตั้ง) กำลังทำงาน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-73
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5-74 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

รายงานการขับขี่แบบ ECO
GUID-50E23061-A0D4-48FA-B1AB-3D81CC65EBC0

JVI0929X

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” หน้าจอ
การจัดการ ECO จะปรากฏขึ้น
① การประเมินผล ECO
② 5 ครั้งก่อน (ประวัติ)
③ การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน
④ การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด

ผลที่ได้จากการประเมินผล ECO จะแสดงขึ้นเมื่อขับรถเป็น
เวลาประมาณ 10 นาที หรือมากกว่า

①: หากท่านประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้น ก็จะ
แสดงมากขึ้นเช่นกัน

②: การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 5 ครั้ง ท่ีแล้วจะ
แสดงขึ้น

③: การประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงเฉล่ียหลังการตั้งค่าใหม่
ครั้งล่าสุดจะแสดงขึ้น

④: การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีดี ท่ีสุดในประวัติการ
ทำงานจะแสดงขึ้น

GUID-4EA3AC09-F236-4911-80A7-FA5BD8B3C037

คำเตือน:

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น
หญ้าแห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให้ไฟไหม้ได้

. ขั้นตอนการจอดที่ปลอดภัยนั้นจำเป็นต้องใช้งาน
ทั้งเบรกจอดและเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P”
(จอด) (รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเน่ือง
(CVT)) ไม่เช่นนั้น รถอาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม่
ถึ ง และ เ ป็น สาเหต ุ ทำให้ เกิด อ ุบัติ เหต ุ ได้

. เมื่อจอดรถ ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “P”
(จอด) คัน เกียร์จะไม่สามารถเล่ือนออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) ได้ หากไม่ได้เหยียบแป้น
เบรกจอด (รุ่นเกียร์ CVT)

. ห้ามปล่อยรถทิ้งไว้ตามลำพังในขณะเคร่ืองยนต์
กำลังทำงาน

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพัง เพราะเด็ก
อาจกดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ หรือกระทำ
การอื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เด็กที่อยู่เพียงลำพัง
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้

. เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเนื่องจากรถยนต์และ/หรือระบบทำงาน
โดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยให้เด็ก บุคคลที่ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือดูแลจากผู้อื่น หรือสัตว์เลี้ยงไว้ใน
รถเพียงลำพัง และในวันที่อากาศอบอุ่น อุณหภูมิ
ภายในรถยนต์ที่ปิดประตูไว้จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากที่อาจทำให้บุคคลและ
สัตว์เล้ียงได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายถึงข้ัน
เสียชีวิตได้

การจอดรถ

Condition: 'Except for China'/
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SSD0489

1. เข้าเบรกจอดจนสุด

2. รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT): เลื่อน
คันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด)

3. เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้เคล่ือนท่ีเข้าหาทางจราจรเม่ือ
จอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล้อดังภาพ

หันลงทางลาดโดยมีขอบทางเท้า ①

หันล้อไปยังขอบทางเท้าและเลื่อนรถไปข้างหน้าจน
ล้อด้านขอบทางเท้าค่อย ๆ แตะกับขอบทางเท้า แล้ว
เข้าเบรกจอด

หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบทางเท้า ②

หันล้อออกจากขอบทางเท้าและเล่ือนรถกลับจนล้อ
ด้านขอบทางเท้าค่อย ๆ แตะกับขอบทางเท้า แล้วเข้า
เบรกจอด

หันขึ้นหรือลงทางลาด โดยไม่มีขอบทางเท้า ③

หันล้อไปทางด้านข้างของถนนเพื่อให้รถเลื่อนออก
จากกลางถนน หากรถยนต์มีการเคลื่อนที่ แล้วเข้า
เบรกจอด

4. รุ่นที่มีกุญแจอัจฉริยะ:

ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-75
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5-76 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-B933B47B-826E-4EDF-9FFF-A382A0D7D08E

SSD0723

แบบ A

JVS0437X

แบบ B

ระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) จะส่งเสียงเพ่ือแจ้งให้ผู้
ขั บ ข่ี ท ร า บ ว่ า มี ส่ิ ง กี ด ข ว า ง อ ย ู่ ใ ก ล้ กั น ช น

เมื่อรายการ “Display” (หน้าจอแสดงผล) อยู่ท่ี ON มุม
มองของเซ็นเซอร์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์โดยอัตโนมัติ

คำเตือน:

. ระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ช่วยให้สะดวก
ข้ึน แต่ไม่ได้ทดแทนการจอดที่ถูกต้อง ผู้ ขับขี่
ต้องรับผิดชอบเร่ืองความปลอดภัยระหว่างจอด

รถและระหว่างขับขี่เสมอ ให้มองและตรวจสอบ
บริเวณโดยรอบว่าปลอดภัย ก่อนทำการจอดรถ
เสมอ

. อ่าน และทำความ เข้าใจ ข้อ จำกัดของ ระบบ
เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ตามที่ ระบุ ไว้ ใน
หมวดน้ี สีของตัวแสดงเซ็นเซอร์และเส้นแสดง
ระยะห่างของมุมมองด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)/หลัง
จะแสดงระยะห่างของวัตถุไม่เหมือนกัน สภาพ
อากาศเลวร้ายหรือแหล่งกำเนิดคลื่นเสียงความถี่
สูง เช่น เคร่ืองล้างรถอัตโนมัติ เบรกแบบใช้

อากาศอัด (เบรกลม) ของรถบรรทุก หรือเครื่อง
เจาะแบบใช้อากาศอัด อาจส่งผลกระทบต่อ
ฟังก์ชันของระบบ รวมถึงลดประสิทธิภาพหรือ
อาจทำให้การทำงานผิดพลาด

. ฟังก์ชันนี้ถูกออกแบบเพื่อการช่วยเหลือผู้ขับขี่ใน
การตรวจจับวัตถุขนาดใหญ่ที่อยู่ น่ิง เพื่อช่วย
หลีกเล่ียงความเสียหายที่อาจเกิดกับรถยนต์
ระบบนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันการชน
หรือสัมผัสกับวัตถุ เล็ก ๆ หรือวัตถุที่ สามารถ
เคล่ือนท่ี ได้ ให้ รถ เคล่ือนท่ี ช้า ๆ อย ู่ เสมอ

. ระบบจะไม่ตรวจจับวัตถุขนาดเล็กที่อยู่ใต้กันชน
และอาจไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ ใกล้ กับ
กันชนหรือบนพื้น

. ร ะ บ บ อ า จ ต ร ว จ ไ ม่ พ บ วั ต ถ ุ ต่ อ ไ ป นี้
— วัตถุที่นุ่มและเบา เช่น หิมะ ผ้า สำลี ใยแก้ว
ฯลฯ

— วัตถุขนาดบาง เช่น เชือก สายไฟ และโซ่
— วัตถุทรงลิ่ม

. ถ้าบริเวณแผงกันชนได้รับความเสียหายหรืองอ
พื้นท่ีการรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
การวัดระยะห่างจากส่ิงกีดขวางไม่แม่นยำ หรือ
ส่งเสียงเตือนไม่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง:

. รักษาความเงียบภายในห้องโดยสารให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ได้ยินเสียงเตือนชัดเจน

. อย่าให้หิมะ น้ำแข็ง และสิ่งสกปรกสะสมติดค้าง
อยู่บนเซ็นเซอร์ (ติดตั้งอยู่บนแผงกันชน) ห้าม
ใช้ วัตถุมีคมทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ถ้ามีสิ่ง
แปลกปลอมปกคลุมเซ็นเซอร์ ความแม่นยำใน

ระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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การทำงานจะลดลง

สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ด้านหลัง (แบบ A):

ระบบจะแจ้งเตือนส่ิงกีดขวางด้านหลังด้วยสัญญาณภาพ
และเสียง เม่ือคันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

ระบบจะหยุดการทำงานเมื่อความเร็วมากกว่า 10 กม./ชม.
(6 ไมล์/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงานอีกคร้ังเมื่อความเร็ว
ลดลง

เสียงเตือนแบบเป็นจังหวะจะหยุดหลังจากผ่านไป 3 วินาที
เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางด้วยเซ็นเซอร์การจอดเท่านั้น และ
ระยะห่างไม่เปลี่ยนแปลง เสียงเตือนจะหยุดเมื่อสิ่งกีดขวาง
ออกห่างจากรถยนต์

สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ด้านหน้าและด้านหลัง
(แบบ B):

ระบบจะแจ้งเตือนส่ิงกีดขวางด้านหน้าด้วยสัญญาณภาพ
และเสียง เม่ือคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “D” (ขับ) และแจ้ง
เตือนสิ่งกีดขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อคันเกียร์อยู่
ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

ระบบจะหยุดการทำงานเมื่อความเร็วมากกว่า 10 กม./ชม.
(6 ไมล์/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงานอีกคร้ังเมื่อความเร็ว
ลดลง

เสียงเตือนแบบเป็นจังหวะจะหยุดหลังจากผ่านไป 3 วินาที
เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางด้วยเซ็นเซอร์การจอดเท่านั้น และ
ระยะห่างไม่เปลี่ยนแปลง เสียงเตือนจะหยุดเมื่อสิ่งกีดขวาง
ออกห่างจากรถยนต์

JVS1050X

เม่ือมุมของรถยนต์เคล่ือนเข้าใกล้วัตถุมากขึ้น ตัวแสดง
เซ็นเซอร์ การ จอด ① จะ ปรากฏ ขึ้น (ถ้า มี ติด ต้ัง)

เม่ือส่วนกลางของรถยนต์เคลื่อนเข้าใกล้วัตถุมากข้ึน ตัว
แสดงโซนาร์ส่วนกลาง ② จะปรากฏขึ้น

เม่ือตรวจพบวัตถุ ไฟแสดง (สีเขียว) จะปรากฏขึ้นและ
กะพริบ และเสียงเตือนจะดังเป็นจังหวะ เมื่อรถยนต์เคลื่อน
เข้าใกล้วัตถุมากขึ้น สีของไฟแสดงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
และอัตราการกะพริบจะเพิ่มขึ้น เมื่อรถยนต์ใกล้วัตถุมาก
ไฟแสดงจะหยุดกะพริบและเปลี่ยนเป็นสีแดง จากนั้นเสียง
เตือนจะดังต่อเนื่อง

สวิตช์ OFF ระบบเซ็นเซอร์การจอด
(โซนาร์) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-669F16C6-EACD-47A7-9781-2C30B6CE59DB

ปุ่ม หรือ หรือปุ่ม ENTER บนปุ่มควบคุม
ที่พวงมาลัยจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปิดระบบเซ็นเซอร์การ
จอด (โซนาร์) ได้

ระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) จะเปิดอัตโนมัติภายใต้
สภาวะดังต่อไปนี้

. เมื่อ เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จากตำแหน่ง
“OFF” ไปที่ตำแหน่ง “ON”

. เมื่อเปลี่ยนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) จาก
ตำแหน่งอื่น

. เมื่อความเร็วรถยนต์ลดลงจนน้อยกว่า 10 กม./ชม. (6
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

สามารถเปิดและปิดฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติได้ด้วยราย
การ “Display” (หน้าจอแสดงผล) ในเมนูการตั้งค่า โปรดดู
ท่ี “Park ing Aids (การ ช่วย จอด) ” (หน้า 2-19)

การตั้งค่าระบบเซ็นเซอร์การจอด
(โซนาร์)

GUID-82D930BF-66F8-4110-8091-C0957A40D8BB

JVI1566X

ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกโหมดการต้ังค่าเซ็นเซอร์
การจอด (โซนาร์)

1. ใช้ปุ่ม ④ และปุ่ม OK ① บนพวงมาลัย
จนกว่า “Settings” (การ ต้ัง ค่า) จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ และจากนั้นกดปุ่ม OK ①

2. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Driver Assistance” (การ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ผ ู้ ขั บ ขี่ ) แ ล้ ว ก ด ปุ่ ม O K ①

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-77

Condition: 'Except for China'/
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5-78 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

3. เลือก “Parking Aids” (การช่วยจอด) และกดปุ่ม OK
①

4. เลือกรายการเมนู เพื่อเปล่ียนจากตัวเลือกต่อไปนี้

Cross Traffic (การจราจรวิ่งตัดผ่าน) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-F5C86DA9-D1E0-4C15-9DD3-6EF3F2519E2A

เปิดหรือปิดการทำงานของระบบเตือนเม่ือมีรถในจุดอับ
สายตาขณะถอยหลัง (RCTA) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดู ท่ี “ระบบเตือน เมื่อมี รถ ในจุด อับสายตาขณะ
ถอยหลัง (RCTA)” (หน้า 5-39)

ON (ค่าเริ่มต้น) - OFF

Moving Object (วัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหว)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-276CE6E4-8D55-4D55-BFD8-EAEFD5E089DA

เปิดหรือปิดการใช้เซ็นเซอร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูที่ “ฟังก์ชันตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ และ
บุคคลท่ีเคล่ือนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD)” (หน้า 4-
17)

ON (ค่าเริ่มต้น) - OFF

เซ็นเซอร์หน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-9B773B27-863A-41FC-A3C0-0ED05513ACCC

ใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานเซ็นเซอร์

ON (เปิด) (ค่าเริ่มต้น) - OFF (ปิด)

เซ็นเซอร์หลัง
GUID-7531A6E4-9903-4D4C-9F97-CA8222232CC5

ใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานเซ็นเซอร์

ON (เปิด) (ค่าเริ่มต้น) - OFF (ปิด)

หน้าจอ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-4568C52F-E4BD-410C-B505-29984645A465

แสดงมุมมองของเซ็นเซอร์บนจอแสดงข้อมูลรถยนต์โดย
อัตโนมัติ เมื่อให้เซ็นเซอร์ทำงาน

ON (เปิด) (ค่าเริ่มต้น) - OFF (ปิด)

Volume (ระดับเสียง)
GUID-9F0D0F6F-74CE-4317-BF0A-C293E940631A

ปรับระดับความดังเสียง

High (สูง) - Med. (กลาง) (ค่าเริ่มต้น) - Low (ต่ำ)

Range (ระยะห่าง)
GUID-8F282FF5-3336-4336-8F18-0633E6F6401D

ปรับระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์

Far (ไกล) - Mid. (กลาง) (ค่าเริ่มต้น) - Near (ใกล้)

GUID-0F1C7E08-65B1-4A70-9C77-02D5853143CA

รถยนต์คันนี้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระ
นิส สัน ไม่ แนะนำ ให้ ใช้ ลาก รถ พ่วง เพราะ จะ ทำให้
เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว เบรก และ
ระบบอื่น ๆ ทำงานหนักขึ้น

ข้อควรระวัง:

รถยนต์ที่ เสียหายจากการลากรถพ่วงไม่รวมอยู่ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

การลากรถพ่วง

Condition: 'Except for China'/
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T32A130827-2BE6C77F-54D5-4EEB-AD11-DE7247EC89B3

คำเตือน:

. ถ้าเครื่องยนต์ไม่ทำงานหรือดับขณะขับข่ี ระบบ
ช่วยหมุนพวงมาลัยจะไม่ทำงาน การบังคับเล้ียว
พวงมาลัยจะทำได้ยากขึ้น

. เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าสว่างข้ึน
ขณะ ที่ เครื่ องยนต์ ทำงาน ระบบ ช่วย หม ุน
พวงมาลัยจะหยุดทำงาน แม้จะยังสามารถบังคับ
ควบคุมรถได้ แต่การบังคับเล้ียวพวงมาลัยจะ
ทำได้ยากขึ้น

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงช่วย
หมุนขณะขับขี่ ทำให้ไม่ต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยว
พวงมาลัยมาก

เมื่อใช้งานพวงมาลัยซ้ำ ๆ หรือต่อเนื่องขณะที่รถยนต์จอด
อยู่ หรือขณะที่ขับรถด้วยความเร็วต่ำมาก แรงช่วยหมุน
พวงมาลัยจะลดลง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเพา
เวอร์ไฟฟ้าร้อนเกินไป และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ขณะท่ีแรงช่วยหมุนลดลง การบังคับเล้ียวพวงมาลัยจะ
ทำได้ยากขึ้น เมื่ออุณหภูมิของพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าลด
ลง ระดับของแรงช่วยหมุนจะกลับเป็นปกติ หลีกเล่ียงการ
ใช้งานพวงมาลัยในลักษณะดังกล่าวซ้ำ ๆ เนื่องจากอาจ
ทำให้พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าร้อนเกินไป

อาจได้ยินเสียงเสียดแทรกเมื่อหมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติ

ถ้าไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า สว่างขึ้นขณะที่
เครื่องยนต์ทำงาน อาจแสดงว่าพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
ทำงานผิดปกติและอาจต้องเข้ารับการบริการ ให้นำรถเข้า
รับการตรวจสอบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าท่ีศูนย์บริการ
นิสสัน (โปรดดู ท่ี “ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า”

(หน้า 2-12))

เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ ไฟฟ้าสว่างขึ้นขณะท่ี
เครื่องยนต์ทำงาน ระบบช่วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน
ท่านจะยังคงสามารถควบคุมรถยนต์ได้อยู่ แต่ต้องใช้แรงใน
การหมุนพวงมาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะในโค้งท่ีหักมุมมาก
และที่ความเร็วต่ำ

T32A130827-33A6A8D1-5B12-482B-8640-23F7435A914C

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถ้าวงจร
หนึ่งไม่ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการเบรกอีกสอง
ล้อ

ข้อควรระวังในการเบรก
T32A130827-90F02356-5F15-4ED4-99DC-1111D7A143F4

หม้อลมเบรกสุญญากาศ
T32A130827-06FB242C-CC82-419B-8F9B-757838B48E62

หม้อลม เบรกจะช่วย เพิ่มแรง เบรกโดยใช้สุญญากาศ
(แว็คคัม) ของเคร่ืองยนต์ ถ้าเครื่องยนต์ดับ จะสามารถ
หยุดรถได้โดยการเหยียบแป้นเบรก แต่ต้องใช้แรงในการ
เหยียบ แป้น เบรก มาก ขึ้น และ ระยะ เบรก จะ ยาว ข้ึน

ถ้าเครื่องยนต์ไม่ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบช่วย
เบรกจะไม่ทำงาน และเบรกจะแข็งขึ้น

คำเตือน:

อย่าให้รถวิ่งขณะที่เครื่องยนต์ดับ

การใช้งานเบรก
T32A130827-7685ABCE-3DB1-41CC-B5B8-18AA17ED1ABA

หลีกเลี่ยงการพักเท้าไว้บนแป้นเบรกขณะขับรถ เนื่องจาก
จะทำให้เบรกร้อนจัด ผ้าเบรก/แผ่นเบรกสึกหรอเร็วขึ้น และ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

เพื่อช่วยลดการสึกหรอของเบรกและป้องกันไม่ให้เบรกร้อน
จัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช้เกียร์ต่ำ ก่อนขับรถลง
เนินหรือทางลาดลงที่ยาว เบรกที่ร้อนจัดจะมีประสิทธิภาพ
ในการเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้

เม่ือขับรถบนถนนล่ืน ให้ระมัดระวังเม่ือทำการเบรก ให้
เปล่ียนเกียร์ต่ำเพ่ือให้รอบเครื่องยนต์สูงข้ึน การเบรกหรือ
เร่งความเร็วกะทันหันจะทำให้ล้อลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุ
ได้

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-79

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ระบบเบรก

Condition: 'Except for China'/
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5-80 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

เบรกเปียก
T32A130827-AD58DC9A-3C68-4844-A916-478DBC224255

เมื่อล้างรถหรือขับผ่านแอ่งน้ำ เบรกจะเปียกชื้น ทำให้ระยะ
เบรกยาวขึ้น และอาจทำให้รถปัดไปด้านใดด้านหน่ึงขณะ
เบรก

สำหรับการทำให้ เบรกแห้ง ให้ขับ รถ ด้วยความเร็ว ท่ี
ปลอดภัยและแตะแป้นเบรกเบา ๆ เพื่อให้เบรกร้อน ทำเช่น
นี้จนกระทั่งเบรกแห้งกลับสู่สภาพปกติ หลีกเลี่ยงการขับรถ
ด้วยความเร็วสูงจนกว่าเบรกจะสามารถทำงานได้เป็นปกติ

การรันอินเบรกจอด
GUID-4EA5AD91-B89C-4754-AFD4-56CB6178CF59

รันอินก้ามเบรกจอดเมื่อประสิทธิภาพในการเบรกแย่ลง
หรือเม่ือก้ามเบรกจอด และ/หรือดรัม/โรเตอร์ถูกเปลี่ยน
ใหม่ เพ่ือประสิทธิภาพการทำงานที่ ดี ท่ีส ุดของ เบรก

ขั้นตอนการทำงานได้ถูกอธิบายเอาไว้ ในคู่มือนี้ และ
สามารถดําเนินการโดยศูนย์บริการนิสสัน

การขับขึ้นเนิน
T32A130827-B903C177-351C-4E85-9937-E5FD2194B30C

เมื่อสตาร์ทรถบนทางลาดชัน บางครั้งการใช้งานคลัตช์และ
เบรกจะทำได้ยากขึ้น (สำหรับรุ่นเกียร์ MT) ให้ใช้งานเบรก
จอดไว้เพื่อให้รถยนต์หยุดอยู่กับท่ี อย่าเล้ียงคลัตช์ เม่ือ
พร้อมสตาร์ทรถ ให้ค่อย ๆ ปล่อยเบรกจอด ขณะที่เหยียบ
คันเร่ง และปล่อยแป้นคลัตช์

การขับรถลงทางลาดชัน
T32A130827-BB693F62-5E26-4570-ABA6-532E41F9A9A9

แรงหน่วงของเคร่ืองยนต์สามารถใช้ควบคุมรถยนต์ได้ดี
ขณะขับรถลงทางลาดชัน สำหรับรุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบ
อัตราทดต่อเน่ือง (CVT) ควรเลือกให้อยู่ที่ โหมดการ
เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาหรือตำแหน่ง “L”

ระบบช่วยเบรก
GUID-FAF01B0B-7CB4-4828-94D6-A67EB1907396

เมื่อแรงที่เหยียบเบรกเกินค่าหนึ่ง ระบบช่วยเบรกจะทำงาน
สร้างแรงเบรกที่แรงข้ึนกว่าหม้อลมเบรกธรรมดา แม้จะใช้
แรงเหยียบไม่มาก

คำเตือน:

ระบบช่วยเบรกน้ีมีไว้เพ่ือช่วยการเบรกเท่านั้น ไม่ใช่
อุปกรณ์เตือนหรือหลีกเลี่ยงการชน เป็นหน้าที่ของผู้
ขับข่ีที่ต้องระมัดระวัง ขับขี่ให้ปลอดภัย และควบคุม
รถได้ตลอดเวลา

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)
T32A130827-683C35C0-5BE2-4929-8230-2F12153688C3

คำเตือน:

. ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) เป็น
อุปกรณ์ที่ทันสมัย แต่ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากการขับขี่ที่ประมาทหรือเป็นอันตราย
ระบบจะช่วยให้สามารถบังคับควบคุมรถขณะ
เบรกบนถนนลื่น ให้พึงระลึกไว้ว่าระยะหยุดบน
พื้นที่ลื่นจะยาวกว่าบนพื้นผิวปกติ แม้จะเป็นเบรก
ABS ระยะหยุดอาจจะยาวข้ึนบนถนนที่ขรุขระ มี
กรวด มีหิมะปกคลุม หรือเมื่อใช้งานโซ่พันล้อ ให้
รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน้าเสมอ อย่างไร
ก็ตาม ผู้ขับข่ีเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในการขับรถ

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต่อการเบรกด้วย
— เมื่อ เปล่ียนยาง ให้ ใส่ ยางที่ มี ขนาดตาม
กำหนดทั้งสี่ล้อ

— เมื่อติดตั้งยางอะไหล่ให้แน่ใจว่าเป็นชนิดและ
ขนาดตามที่กำหนดในแผ่นป้ายค่าแรงดัน
ลมยาง (โปรดดูที่ “แผ่นป้าย ค่าแรงดัน
ลมยาง” (หน้า 9-7))

— สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ล้อและ
ยาง” (หน้า 8-30)

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพื่อไม่
ให้ล้อล็อก ขณะที่เบรกอย่างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพื้นผิว
ล่ืน ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล้อแต่ละข้าง
และปรับแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อป้องกันไม่ให้ล้อล็อกและ
ล่ืนไถล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับข่ีสามารถบังคับควบคุมรถ และ
ช่วย ลด อา การ เลี้ ยว ปัด หรือ ล่ืน ไถล ให้ น้อย ที่ส ุด

การใช้งานระบบ
T32A130827-E23B0C95-6959-4B5D-B45D-1644E60ADE90

เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ ด้วยแรงที่คงท่ีแต่ไม่ต้องย้ำเบรก
ABS จะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อล็อก บังคับรถยนต์หลีก
สิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

ห้ามย้ำเบรก เพราะจะทำให้ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟังก์่ชั่นทดสอบตัวเอง
T32A130827-DA8726AA-9312-4804-BB85-3097CB09683D

ABS ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปั๊มไฟฟ้า
โซลินอยด์ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะ
มีฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อบกพร่องอยู่ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบ
ทุกครั้ง ท่ีสตาร์ทเครื่องยนต์และขับรถไปข้างหน้า หรือ
ถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำการทดสอบตัวเอง
จะได้ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู้สึกถึงอาการสั่นที่แป้นเบรก
ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ถ้าคอมพิวเตอร์ตรวจพบว่า
มีอาการผิดปกติ ABS จะหยุดทำงานและไฟเตือนเบรก

Condition: 'Except for China'/
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ABS บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ซ่ึงระบบเบรกจะทำงาน
เป็นปกติ แต่ไม่มีการป้องกันล้อล็อก

ถ้าไฟเตือน ABS สว่างขึ้นขณะทำการทดสอบตัวเองหรือ
ขณะขับข่ี ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบ
และทำการซ่อมแซม

การทำงานปกติ
T32A130827-E5A82564-C0DC-4321-8A21-CCD22D746C00

ABS ทำงานท่ีความเร็วมากกว่า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 MPH) ความเร็ว จะ แตก ต่าง กัน ไปตามสภาพถนน

เม่ือ ABS รู้สึกว่าล้อใดล้อหน่ึงหรือมากกว่ากำลังจะล็อก
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานจะทำงานทันที และทำการ
ปล่อยแรงดันไฮดรอลิก การทำเช่นน้ันจะคล้ายกับการย้ำ
เบรกแบบเร็วมาก อาจรู้สึกถึงแรงส่ันสะเทือนท่ีแป้นเบรก
และได้ยินเสียงจากใต้ฝากระโปรงหน้า หรือรู้ ถึงแรงส่ัน
สะเทือนจากอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ขณะท่ีอุปกรณ์
กำลังทำงานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และแสดงว่า ABS กำลัง
ทำงานได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แรงส่ันสะเทือน
ดังกล่าวอาจแสดงว่าสภาพถนนเป็นอันตราย และต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะขับขี่

T32A130827-B5BB8109-3587-4C7A-979E-9F8A81D60F87

เมื่อออกจากรถ:

. นำกุญแจรถติดตัวเสมอ - แม้ว่าจะจอดรถในโรงรถ
ของท่านเองก็ตาม

. ปิดกระจกหน้าต่างทุกบานให้สนิทและล็อกประตูทุก
บาน

. จอดรถในบริเวณที่มองเห็นได้เสมอ จอดรถในบริเวณ
ที่มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน

. เปิดระบบกันขโมย ถ้ามีติดตั้งไว้ - แม้ว่าจะจอดรถเป็น
เวลาสั้น ๆ ก็ตาม

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เล้ียงอยู่ในรถเพียงลำพัง

. ห้ามทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในรถ ให้นำสิ่งของมีค่าติดตัวไว้
เสมอ

. ห้ามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไว้ในรถ

. ห้ามทิ้งส่ิงของไว้บนราวหลังคา ให้นำส่ิงของบนราว
หลังคามาเก็บในรถยนต์และล็อกรถให้เรียบร้อย

. ห้ามเก็บกุญแจสำรองไว้ในรถ

T32A130827-31F5E23F-87C8-4DEE-9E65-020C019B2AB5

คำเตือน:

. ไม่ว่าในสภาพใด ให้ขับขี่ ด้วยความระมัดระวัง
เร่งและลดความเร็วอย่างระมัดระวัง ถ้าเร่งหรือ
ลดความเร็วเร็วเกินไป ล้อที่ ขับเคลื่อนจะย่ิงไม่
เกาะถนน

. เผื่อระยะหยุดให้มากข้ึนเมื่อขับขี่ขณะอากาศ
หนาว ควรเริ่มเบรกเร็วกว่าขณะขับข่ีบนถนนที่
แห้ง

. บนถนนท่ีลื่น ให้อยู่ห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้น

. น้ำแข็งเปียก (08C, 328F และฝนที่แข็งตัว) หิมะ
ที่เย็นมากและน้ำแข็งจะลื่น และทำให้ขับรถได้
ยากมาก รถยนต์จะ เกาะถนนน้อยลงมากใน
สภาพดังกล่าว พยายามหลีกเลี่ยงการขับขี่บน
น้ำแข็งเปียกจนกว่าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ
ทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่เป็นน้ำแข็งชัดเจน) จุดเหล่านี้
จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม่โดนแสงแดด หาก
เห็นพื้น ผิวน้ำแข็ง ให้ เบรกก่อนจะ ขับไปถึง
พยายาม อย่า เบรก บน พ้ืน ผิว น้ำแข็ง และ
หลีกเลี่ยงการบังคับเลี้ยวอย่างกะทันหัน

. ห้ามใช้การควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนถนนลื่น

. หิมะอาจอุดก๊าซไอเสียให้อยู่ใต้ท้องรถของท่าน
ได้ ทำความสะอาดไม่ให้หิมะไปอุดท่อไอเสียหรือ
รอบ ๆ ตัวรถ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-81

ความปลอดภัยของรถยนต์ การขับขี่ขณะที่อากาศหนาว

Condition: 'Except for China'/
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5-82 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

แบตเตอรี่
T32A130827-BD622040-1F8F-4FB6-8DF8-896F8AF3E925

ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ให้เต็มในสภาพอากาศหนาวจัด
น้ำกรดแบตเตอร่ีอาจแข็ง และทำให้แบตเตอร่ีเสียหายได้
เพื่อให้สามารถใช้ งานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ ควร
ตรวจสอบแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียด
โปรด ด ู ที่ “แบตเตอรี่ ” (หน้า 8-17) ใน ค ู่มือ เล่ม นี้

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
T32A130827-1902E310-78AC-4591-9565-19BAB071E173

ถ้าต้องจอดรถไว้ข้างนอกโดยไม่มีสารป้องกันการแข็งตัว
ให้ถ่ายระบบหล่อเย็นรวมถึงเสื้อสูบ เติมใหม่ก่อนใช้งาน
รถยนต์ สำหรับ รายละเอียด โปรดดู ท่ี “การ เปลี่ยน
น้ำ หล่อ เย็น เคร่ืองยนต์” (หน้า 8-7) ใน ค ู่มือ เล่ม นี้

อุปกรณ์ยาง
T32A130827-77A3E381-71B6-489C-8E41-9907068B0B92

1. หากติดต้ังยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล้อหน้า/หลังของ
รถยนต์แล้ว ล้อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก โครงสร้าง
และชนิด (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือยาง
เรเดียล) เหมือนกับยางที่ใช้อยู่ธรรมดา

2. ถ้าต้องใช้งานรถยนต์ในสภาพอากาศหนาวจัด ควรใช้
ยางสำหรับวิ่งบนหิมะทั้งสี่ล้อ

3. เพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช้งาน
ยางที่มีสตัทฝังอยู่ได้ แต่ในบางประเทศจะไม่อนุญาต
ให้ใช้ยางแบบนี้ ต้องทำการตรวจสอบกฎหมายใน
ท้องถ่ิน รัฐ และจังหวัดก่อนติดต้ังยางท่ีมีสตัทฝัง

ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะ
แบบมีสตัทฝัง บนพื้นผิวที่เปียกหรือแห้ง อาจแย่
กว่ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

4. สามารถใช้โซ่พันล้อได้แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
โซ่มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดต้ังตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิต ใช้ตัวดันโซ่เม่ือผู้ผลิตยางแนะนำให้ใช้

เพื่อให้แน่ใจว่าโซ่รัดแน่น ต้องยึดปลายโซ่พันล้อด้าน
ท่ีปล่อยไว้ให้แน่น หรือ ถอดออกเพื่อป้องกันไม่ให้
ฟาดโดนบังโคลน หรือ ใต้ท้องรถ นอกจากนั้น ควร
ลดความเร็ว ใน การ ขับ ไม่ เช่น น้ัน รถ อาจ ได้ รับ
ความเสียหาย และ/หรืออาจส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อการบังคับและสมรรถนะของรถยนต์ได้

อุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้ในฤดูหนาว
T32A130827-38F91172-3BF7-430D-9536-3CE83B06974C

แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ไว้ในรถในช่วงฤดูหนาว:

. ท่ีขูด หรือแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็ง และ
หิมะออกจากหน้าต่าง

. แผ่นไม้ที่เรียบ และแข็งแรงสำหรับวางรองใต้แม่แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต์ออกจากกองหิมะ

เบรกจอด
GUID-ED1242F6-0D74-4A0A-8880-253E42ECF77A

ถ้าจอดรถในบริเวณที่อุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 08C (328F)
หากมีการเข้าเบรกจอด เบรกจอดอาจแข็งและติดค้าง และ
ทำให้ปลดได้ยาก

เพื่อการจอดรถอย่างปลอดภัย ขอแนะนำให้เลื่อนคันเกียร์
ไปยัง ตำแหน่ง “1” (เกียร์ 1) หรือ “R” (ถอยหลัง)
(สำหรับรุ่นเกียร์ MT) หรือที่ตำแหน่ง “P” (จอด) (สำหรับ
รุ่นเกียร์ CVT) และกั้นล้อให้แน่นหนา

สำหรับรุ่นที่มีระบบเบรกจอดไฟฟ้า
GUID-029E85CF-75D0-448C-A695-99F6A63779EC

เพื่อที่จะปลดเบรกจอดไฟฟ้าหลังจากดับเครื่องยนต์ โปรด
ดูที่ “เบรกจอด” (หน้า 3-33)

การป้องกันสนิม
T32A130827-3F1FCB4A-7D59-4318-9831-CEC3E4022DD1

สารเคมีที่ใช้ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่าง
มาก และจะเร่งการผุกร่อนของชิ้นส่วนใต้ตัวถังรถ เช่น
ระบบไอเสีย ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและเบรก สายเบรก พื้นรถ
และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต้องทำความสะอาดใต้ท้องรถเป็นระยะ ๆ
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การป้องกันสนิม”
(หน้า 7-5) ของคู่มือเล่มนี้

สำหรับข้อมูลการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป็นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย์บริการนิสสัน

Condition: 'Except for China'/
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6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

T32A130827-1CA14978-018C-4DAF-9882-1F9A0A0A23F2

SIC2475

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได้ไม่ว่าสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์จะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ยกเว้นเมื่อ
แบตเตอรี่ไม่มีไฟ

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ในรถยนต์คันอื่น
เมื่อ ท่าน ต้องหยุดหรือจอดรถในสถานการ ณ์ฉุกเฉิน

เม่ือกดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟสัญญาณไฟเล้ียวทุก
ดวงจะกะพริบ การปิดไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำได้โดย
การกดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง

เมื่อ ตรวจ พบ แรง กระแทกที่ อาจ ทำให้ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยทำงาน ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบโดย
อัตโนมัติ หากมีการกดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินจะทำให้ไฟ
กะพริบฉุกเฉินดับลง

คำเตือน:

อย่าปิดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินจนกว่าจะแน่ใจว่าถึง
ความปลอดภัย ไฟกะพริบฉุกเฉินอาจไม่กะพริบโดย
อัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับแรงกระแทก

T32A130827-5BBC013D-2895-406E-B78D-DB3360F5A392

ถ้ายางรถยนต์แบน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

การจอดรถ
T32A130827-40DAB509-FB3E-4FB9-8C5E-CC9C163BB1F4

คำเตือน:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เหยียบเบรกจอดจนสุด
แล้ว

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เล่ือน คัน เกียร์ ไปยัง
ตำแหน่ง “P” (จอด) (รุ่น เกียร์อัตโนมัติแบบ
อัตราทดต่อเนื่อง (CVT))

. ห้ามเปล่ียนยาง หากรถจอดอยู่บนทางลาดเอียง
มีน้ำแข็งหรือลื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

. ห้ามเปลี่ยนยาง หากจอดรถอยู่ในบริเวณที่มีการ
จราจรแออัด ควรเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาทำการ
ช่วยเหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย

2. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. จอดรถบนพื้นราบ

4. เข้าเบรกจอด

5. รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT): เลื่อน
คันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด)

6. ดับเครื่องยนต์

7. เปิดฝากระโปรงหน้าและ ติด ต้ังแผ่นสะท้อนแสง
สามเหลี่ยม (ถ้ามีติดตั้ง):
. เพื่อเตือนรถคันอื่น
. เพื่อให้สัญญาณแก่ช่างผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าท่านต้อง
การความช่วยเหลือ

8. ให้ผู้โดยสารทุกคนออกจากรถ และยืนในบริเวณท่ี
ปลอดภัย ห่ าง จาก ตัว รถ และ เ ส้น ทาง จราจร

การเตรียมเครื่องมือและยางอะไหล่ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-0B6A7447-E1F6-4F4F-A758-E815D16305E1

JVE0162X

แบบ A

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน

Condition: 'Except for China'/
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JVE0218X

แบบ B
JVE0371X

แบบ C
JVE0372X

แบบ D
นำแม่แรง เครื่องมือที่จำเป็น และยางอะไหล่ออกจากพื้นที่
จัดเก็บ

ในกรณีฉุกเฉิน 6-3
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6-4 ในกรณีฉุกเฉิน

JVE0374X

1. ถอดประตูพ้ืนท่ีจัดเก็บออกโดยการกดแถบปลดล็อก
สองตัวออกพร้อมกัน

2. ปลดคลิปยึดแม่แรงและชุดเครื่องมือออก แล้วจึงนำ
เครื่องมือออกมา (สำหรับแบบ A และแบบ B)

3. คลายแม่แรงออกจากช่องเก็บโดยหมุนด้ามหมุน
แม่แรง ① ดังที่แสดงในภาพ

4. บิดด้านล่าง ② ของแม่แรง 90 องศา เอียงด้านบน ③
ของแม่แรงเข้าหาตัว แล้วนำแม่แรงออกมาอย่างช้า ๆ
สำหรับการเก็บแม่แรง ให้ปฏิบัติในลำดับกลับกันกับที่
ถอด และหมุนด้ามหมุนแม่แรงให้แน่นเพื่อหลีกเล่ียง

การเกิดเสียงรบกวน

ข้อควรระวัง:

เมื่อนำแม่แรงออกมา ให้ระมัดระวังไม่ให้มือกระแทก
กับ รถยนต์ เพราะ อาจ ทำให้ ไ ด้ รั บ บาด เ จ็บ

หมายเหตุ:
. เม่ือเก็บแม่แรง ห้ามหมุนด้ามหมุนแม่แรงแน่น

เกินไปด้วยไขควง การทำเช่นนั้นจะทำให้บริเวณ
ที่ติดตั้งแม่แรงเสียรูปทรง

. ห้ามให้แม่แรงสัมผัสกับช้ินส่วนภายใน เพราะ
อาจทำให้รถยนต์เสียหายได้

ยางอะไหล่ (รุ่นสองแถว)
T32A130827-A83EF95B-4E15-4412-9826-D3EDCABF1A13

JVE0164X

สำหรับแบบ A และแบบ B:

ยางอะไหล่ถูกจัดเก็บอยู่ใต้แผ่นพื้นที่เก็บสัมภาระ

ถอดแผ่นพื้นที่เก็บสัมภาระ

Condition: 'Except for China'/
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SCE0367A

ถอดแคลมป์ยึดยางอะไหล่

สำหรับแบบ C และแบบ D:

ยางอะไหล่และเครื่องมือถูกจัดเก็บอยู่ใต้แผ่นพ้ืนท่ีเก็บ
สัมภาระ

ถอดแผ่นพื้นที่เก็บสัมภาระ

JVE0373X

นำเครื่องมือออกมาจากพื้นที่จัดเก็บ

ถอดแคลมป์ยึดยางอะไหล่

ยางอะไหล่ (รุ่นสามแถว)
GUID-2B977AFD-78CE-45B8-AD6A-51FC23CEF1AF

JVE0166X

สำหรับแบบ A และแบบ B:

ยางอะไหล่ถูกจัดเก็บอยู่ใต้แผ่นพื้นที่เก็บสัมภาระ

พับเบาะนั่งแถวสามให้แบนราบ แล้วถอดแผ่นพื้นทีเก็บ
สัมภาระ ① สำหรับการพับเบาะน่ังแถวสาม โปรดดูที่ “
เบาะนั่งแถวสาม” (หน้า 1-6)

ดึงสายรัด ② เพื่อยกเบาะนั่ง

ถอดฝาปิด ③

SCE0367A

ถอดแคลมป์ยึดยางอะไหล่

สำหรับแบบ C และแบบ D:

ยางอะไหล่และเครื่องมือถูกจัดเก็บอยู่ใต้แผ่นพ้ืนท่ีเก็บ
สัมภาระ

พับเบาะนั่งแถวสามให้แบนราบ แล้วถอดแผ่นพื้นทีเก็บ
สัมภาระ ① สำหรับการพับเบาะน่ังแถวสาม โปรดดูที่ “
เบาะนั่งแถวสาม” (หน้า 1-6)

ดึงสายรัด ② เพื่อยกเบาะนั่ง

ถอดฝาปิด ③

JVE0373X

นำเครื่องมือออกมาจากพื้นที่จัดเก็บ
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6-6 ในกรณีฉุกเฉิน

ถอดแคลมป์ยึดยางอะไหล่

การบล็อกล้อ
T32A130827-6A7B1011-550C-4358-9F60-727F236E60FB

MCE0001D

คำเตือน:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ บล็อก ล้อแน่นแล้ว เพื่อ
ป้องกันไม่ให้รถเคล่ือนที่ซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อ
ท่ีอยู่ตรงข้ามกับยางเส้นที่แบนตามแนวทแยงมุม Ⓐ เพ่ือ
ป้องกัน ไม่ ให้ รถ เคล่ือนท่ี เมื่อ ถ ูก ยกขึ้น ด้วย แม่แรง

การถอดฝาครอบล้อ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-3674401C-151D-43A1-9DF6-72964288CB88

SCE0630

คำเตือน:

ห้ามใช้มือในการถอดฝาครอบล้อ เพราะอาจทำให้ได้
รับบาดเจ็บได้

ให้ใช้ด้ามหมุนแม่แรง ① ถอดฝาครอบล้อตามภาพที่แสดง

วางผ้า ② ระหว่างล้อและด้ามหมุนแม่แรง เพ่ือป้องกันล้อ
และฝาครอบล้อได้รับความเสียหาย

การถอดยาง
T32A130827-A4847D33-094A-426F-AC3E-6A473AA5D740

JVE0165X

จุดขึ้นแม่แรง

Condition: 'Except for China'/
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ยกรถขึ้นด้วยแม่แรง
T32A130827-DBAE999F-CE6C-44E9-9569-9ED9514CF77B

SCE0574

คำเตือน:

. ควรศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในหมวดนี้

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถขึ้นด้วยแม่แรง
เพียงอย่างเดียว

. ห้ า ม ใช้ แม่ แ ร ง อื่ น ท่ี ไ ม่ ได้ ใ ห้ ม า กั บ รถ

. แม่แรงที่ ให้ มา กับ รถ ได้ รับการออกแบบ ให้
สามารถยกรถของท่านข้ึนเม่ือต้องการเปลี่ยน
ยางเท่านั้น ห้ามใช้แม่แรงนี้กับรถยนต์ คัน อ่ืน

. ห้ามยกรถตรงจุดอื่นที่ ไม่ใช่จุดขึ้นแม่แรงที่
กำหนดไว้

. ห้ามยกรถสูงเกินความจำเป็น

. ห้ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต้แม่แรง

. ห้ามสตาร์ทเคร่ืองยนต์หรือให้เคร่ืองยนต์ทำงาน
ขณะที่รถอยู่บนแม่แรง รถอาจเคลื่อนที่และทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารอยู่บนรถขณะที่ยางไม่ได้อยู่
ติดพื้น

. ควรอ่านแผ่นป้ายคำเตือนที่ติดอยู่บนแม่แรงก่อน
ใช้งาน

1. วางแม่แรงไว้ใต้จุดขึ้นแม่แรงโดยตรงดังแสดงในภาพ
ประกอบ เพ่ือให้ด้านบนของแม่แรงสัมผัสกับรถท่ีจุด
ขึ้นแม่แรง

ควรวางแม่แรงไว้บนพื้นแข็ง
2. จัดแนวหัวแม่แรงไว้ระหว่างร่องทั้งสองที่จุดขึ้นแม่แรง

ที่ส่วนหน้าหรือส่วนหลัง

3. จัดให้ช่องที่หัวแม่แรงอยู่ระหว่างร่องดังภาพ

4. คลายน็อตล้อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง
หรือสองรอบ โดยใช้ประแจขันน็อตล้อ

ห้ามถอดน็อตล้อออกจนกว่ายางจะลอยพ้นจาก
พื้น

5. ค่อย ๆ ยกรถขึ้นจนกระทั่งได้ระยะห่างระหว่างยางกับ
พื้น

6. สำหรับการยกรถขึ้น ให้จับด้ามหมุนแม่แรงและก้านต่อ
เอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง แล้วหมุนด้ามหมุนแม่แรง

การถอดยาง
T32A130827-9C928725-DE13-4524-B106-43CBCA933524

1. ถอดน็อตล้อ

2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข้อควรระวัง:

ยางจะมีน้ำหนักมาก ให้แน่ใจว่าเท้าของท่านพักอยู่
พ้นจากยาง และ ใช้ ถ ุงมือตามความจำ เป็น เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล่
T32A130827-435AF232-C329-432F-8AAD-7473B8100EC2

SCE0039

คำเตือน:

. ห้ามใช้ น็อตล้อที่ ไม่ ได้ ให้ มากับรถของท่าน
เพราะน็อตล้อที่ไม่ถูกต้องหรือขันไม่แน่นอาจ
ทำให้ล้อหลวมหรือหลุดออกมา ซึ่งอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุ

. ห้ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล้อหรือ
น็อตล้อ เนื่องจากจะทำให้น็อตล้อลื่นหลวม

. ยางอะไหล่แบบ T-type ถูกออกแบบมาเพื่อใช้
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6-8 ในกรณีฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
ระหว่างล้อกับดุมล้อ

2. ใส่ยางอะไหล่ให้เข้าที่ และหมุนน็อตล้อด้วยนิ้วมือ
ตรวจสอบว่า น็อตล้อทุกอันสัมผัสกับพื้น ผิวล้อใน
แนวนอน

3. ขันน็อต ล้อสลับ กันตามลำดับและขัน ให้น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันดังท่ีแสดงตามที่แสดงอยู่ในภาพ (① -
⑤) มากกว่า 2 คร้ัง โดยการใช้ประแจขันน็อตล้อจน
กระทั่งแน่น

4. ลด ร ะ ดั บ ร ถ ล ง ช้ า ๆ จน ย า ง สั มผั ส กั บ พื้ น

5. ขันน็อตล้อให้แน่น ด้วยประแจขันน็อตล้อ ตามลำดับที่
แสดงอยู่ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล้อด้วยประแจขันน็อตตามแรงขันที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล้อ:
108 นิวตันเมตร (11 กิโลกรัม-เมตร, 80 ฟุต-
ปอนด์)

น็อตล้อต้อง ขันแน่นตาม ค่าจำเพาะอยู่ เสมอ ขอ
แนะนำให้ขันน็อตล้อให้แน่นด้วยแรงขันที่กำหนดทุก
ครั้งที่ เข้ารับบริการเปล่ียนถ่ายน้ำมันตามช่วงเวลา

คำเตือน:

ขันน็อตล้อให้แน่นหนา เมื่อขับรถยนต์เป็นระยะทาง
1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงในกรณียางแบน
ฯลฯ)

การเก็บยางที่ได้รับความเสียหาย และ
เครื่องมือ

T32A130827-5EF8CC3C-3891-4896-8173-496E49108424

คำเตือน:

. ให้แน่ใจว่าได้เก็บยาง แม่แรง และเครื่องมือเข้าที่
หลังจากใช้งาน เนื่องจากของเหล่านี้อาจพุ่งออก
มาจนเกิดอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมี
การหยุดรถกะทันหัน

. ยางอะไหล่แบบ T-type ถูกออกแบบมาเพื่อใช้
ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

1. เก็บยางที่ได้รับความเสียหาย แม่แรง และเครื่องมือ
ให้เรียบร้อยในพื้นที่ จัดเก็บในลำดับกลับกันกับการ
ถอด (โปรดดูที่ “การเตรียมเครื่องมือและยางอะไหล่”
(หน้า 6-2))

2. เปลี่ยนแผ่นพื้นที่เก็บสัมภาระ

3. ปิดฝากระโปรงท้าย

หมายเหตุ:

เมื่อเก็บแม่แรงและเครื่องมือ ให้รวบรวมและรัดไว้ด้วย
เข็มขัดที่รวมอยู่ในกระเป๋าเครื่องมือก่อนจัดเก็บ มิ
ฉะน้ัน เครื่องมืออาจสัมผัสกันและทำให้เกิดเสียงดัง
รบกวน

T32A130827-A9A95FA9-77F4-4CCA-AD10-3D185CD2C553

คำเตือน:

. การพ่วง สตาร์ทที่ ไม่ ถ ูก ต้อง สามารถทำให้
แบตเตอร่ีระเบิดได้ ซ่ึงการระเบิดดังกล่าวอาจ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิต
ได้ และยังอาจทำให้รถเสียหายได้ ให้แน่ใจว่าได้
ทำตามคำแนะนำในหมวดนี้

. ระมัดระวังไม่ให้ เกิดประกายไฟหรือ เปลวไฟ
บริเวณแบตเตอรี่

. ให้สวมแว่นตานิรภัย และถอดแหวน กำไลข้อมือ
และเครื่องประดับอ่ืน ๆ เม่ือดำเนินการใด ๆ กับ
หรือใกล้กับแบตเตอรี่

. ห้ามชะโงกหน้าหรือเท้าแขนบนแบตเตอร่ีขณะ
พ่วงสตาร์ท

. ระวัง ไม่ ให้ น้ำกรดแบตเตอร่ีกระเด็น โดนตา
ผิวหนัง เส้ือผ้า หรือสีรถ เพราะน้ำกรดแบตเตอรี่
เป็นกรดซัลฟูริกที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งทำให้เกิด
การไหม้พองอย่างรุนแรงข้ึนได้ ถ้าโดนน้ำกรด
ให้รีบล้างบริเวณที่ โดนด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ
ทันที

. เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากมือเด็ก

. แบตเตอร่ีที่จะใช้พ่วงต้องมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12
โวลต์ การใช้แบตเตอร่ีที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่
ถ ูก ต้อง จะ ทำให้ รถ ของ ท่าน เ สีย หาย ได้

. ห้ามพยายามพ่วงสตาร์ทแบตเตอรี่ที่เย็นจัดจน
เป็นน้ำแข็ง เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

การพ่วงสตาร์ท
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JVE0160X

รุ่นเครื่องยนต์ QR25
1. ถ้าแบตเตอร่ีที่ใช้พ่วงอยู่ในรถอีกคันหน่ึง Ⓑ ให้จอด

รถท้ังสองคัน Ⓐ และ Ⓑ โดยให้แบตเตอรี่ของท้ัง
สองคันอยู่ใกล้กัน

ข้อควรระวัง:

ถ้าแบตเตอร่ีของรถยนต์ Ⓐ ที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ
ไฟหมด จะไม่สามารถเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
จาก ตำแหน่ง “LOCK” ได้ และ ถ้า ใช้ งาน ล็อก
พวงมาลัย จะทำให้ไม่สามารถหมุนพวงมาลัยได้ ต่อ
สายพ่วงไป ยังรถคันที่ ใช้ พ่วง Ⓑ ก่อนกดสวิตช์
สตาร์ท เครื่องยนต์ และ ก่อนปลดล็อกพวงมาลัย

2. ใช้งานเบรกจอด

3. รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT): เลื่อน
คันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด)

4. ปิดการทำงานของระบบไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นทั้งหมด (ไฟ
หน้า ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ ฯลฯ)

5. ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK”

6. ถ อ ด ฝ า ร ะ บ า ย บ น แ บ ต เ ต อ รี่ ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง

7. หุ้มแบตเตอรี่ด้วยผ้าชุบน้ำที่บิดจนแห้งหมาด เพื่อลด
อันตรายจากการระเบิด

8. ต่อสาย พ่วงตามลำดับ ในภาพ (①, ②, ③, ④)

ข้อควรระวัง:

. ต่อขั้วบวก + เข้ากับขั้วบวก + และต่อขั้วลบ 7
เข้ากับกราวด์ตัวถังเสมอ ห้ามต่อเข้ากับข้ัวลบ
แบตเตอรี่ 7

. ให้ แน่ใจ ว่า สาย พ่วง ไม่ สัมผัส โดน ช้ินส่วนที่
เคลื่อนที่ในห้องเครื่องยนต์

. ให้แน่ใจว่าแคลมป์ยึดสายพ่วงไม่สัมผัสโดนโลหะ
อื่น ๆ

9. สตาร์ทเคร่ืองยนต์ของรถคันที่ใช้พ่วง Ⓑ และปล่อย
ให้ทำงานสองถึงสามนาที

10. เหยียบคัน เร่งของรถ คันที่ ใช้ พ่วง Ⓑ ท่ี ประมาณ
2,000 รอบ/นาที

11. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันท่ีใช้แบตเตอรี่หมด Ⓐ
ในแบบปกติ

ข้อควรระวัง:

ห้ามให้มอเตอร์สตาร์ททำงานเกินกว่า 10 วินาที ถ้า
เค ร่ืองยนต์ ยัง สตาร์ท ไม่ ติด ให้ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” และรออย่างน้อย
10 วินาที จาก น้ันลองสตาร์ทเคร่ืองยนต์ อีกคร่้ัง

12. หลังจากที่เครื่องยนต์สตาร์ทติด ให้ปลดสายพ่วงตาม
ลำดับอย่างระมัดระวัง ตรงกันข้ามกับลำดับที่แสดงใน
ภาพประกอบ (④, ③, ②, ①)

13. ดึงผ้าท่ีใช้หุ้มแบตเตอรี่ออกแล้วกำจัดทิ้ง เน่ืองจาก
อาจเปื้อนน้ำกรด

14. เปลี่ยนฝาระบาย ถ้ามีการถอดออก

T32A130827-F123FE9F-EA80-4BD4-8400-0FE8D527FD22

อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยการเข็นรถ

ข้อควรระวัง:

. ไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบ
อัตราทดต่อเน่ือง (CVT) ได้โดยการเข็น เพราะ
อาจทำให้เกียร์เสียหายได้

. รถรุ่นที่มีเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางไม่ควร
สตาร์ทด้วยการเข็น การพยายามสตาร์ทด้วยวิธีนี้
อาจทำให้เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเสียหาย
ได้

. ห้ามพยายามสตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยการลากจูง
เพราะเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด รถอาจกระชาก
ไปข้างหน้าทำให้รถพุ่งไปชนกับรถที่ทำการลาก
จูง
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6-10 ในกรณีฉุกเฉิน

T32A130827-0650D05A-CC67-40AA-8C96-B273BCC7A50B

คำเตือน:

. ห้าม ขับรถยนต์ต่อ ไป เม่ือรถ มีความ ร้อนสูง
ผิดปกติ เพราะ อาจทำให้ เกิด ไฟไหม้ รถ ได้

. ห้ามเปิดฝากระโปรงหน้า หากพบว่ามีไอน้ำพุ่ง
ออกมา

. ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล่อเย็น
ในขณะที่เคร่ืองยนต์ร้อน ถ้าเปิดฝาปิดหม้อน้ำ
หรือฝาถังพักน้ำหล่อเย็นในขณะที่เครื่องยนต์ยัง
ร้อนอยู่ น้ำร้อนจะถูกดันพุ่งออกมา ซึ่งอาจจะลวก
พองหรือการบาดเจ็บรุนแรงได้

. ถ้า มี ไอ น้ำ หรือ น้ำ หล่อ เย็น พ ุ่ง ออก มา จาก
เคร่ืองยนต์ ให้ยืนออกห่างจากรถเพื่อไม่ให้ถูก
ลวกพอง

. พัดลมระบายความร้อนสามารถเริ่มทำงานได้ทุก
เมื่อ ถ้าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงเกินระดับที่กำหนด

. ระมัดระวังไม่ให้มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ้า
สัมผัส โดน หรือหลุด เข้าไปในพัดลมระบาย
ความร้อนหรือสายพานขับ

หากรถมีความร้อนสูงผิดปกติ (แสดงขึ้นด้วยไฟแสดง
อุณหภูมิสูง) หรือถ้ารู้สึกว่าเคร่ืองยนต์ไม่มีกำลัง ได้ยิน
เสียง ผิด ปกติ ฯลฯ ให้ ปฏิบัติ ตาม ขั้น ตอน ต่อ ไป นี้ :

1. เลื่อนรถออกจากเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย

2. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. เข้าเบรกจอด

4. รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT): เลื่อน
คันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด)

อย่าดับเครื่องยนต์

5. เปิดหน้าต่างทุกบาน

6. ปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งการควบคุมอุณหภูมิไปที่ร้อน
สุด และ เปิดการควบคุมพัดลม ท่ีความเร็วสูงสุด

7. ออกจากรถ

8. ตรวจสอบ ด้วยตา เปล่าและฟังดู ว่า มี ไอ น้ำ หรือ
น้ ำ หล่อ เย็น พ ุ่ ง ออก มา จาก หม้อ น้ ำ ก่อน เปิด
ฝาก ระ โปรง หน้า รอ จน กระท่ัง ไม่มี ไอ น้ำ หรือ
น้ำหล่อ เย็นพุ่งออกมาก่อน เริ่มทำขั้นตอนต่อไป

9. เปิดฝากระโปรงหน้า

10. ตรวจสอบด้วยตาเปล่าว่า พัดลมระบายความร้อน
ทำงานอยู่หรือไม่

11. ตรวจสอบหม้อน้ำและท่อยางต่าง ๆ เพื่อหารอยรั่วซึม

ถ้าพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงานหรือมีน้ำหล่อเย็น
รั่วออกมา ให้ดับเครื่องยนต์

12. หลัง จาก เครื่องยนต์ เย็น ลง ให้ ตรวจ สอบ ระดับ
น้ำหล่อเย็นในถังพักขณะเคร่ืองยนต์ทำงานอยู่ ห้าม
เปิดฝาปิดหม้อน้ำ

13. เ ติ ม น้ ำ ห ล่ อ เ ย็ น ล ง ใ น ถั ง พั ก ถ้ า จ ำ เ ป็ น

ควรนำรถเข้ารับการตรวจสอบ/ซ่อมแซมท่ีศูนย์บริการ
นิสสัน

T32A130827-5ADBFDCE-C556-495F-8294-4EFD4BFC5099

เม่ือต้องทำการลากจูงรถ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
ท้องถ่ินในการลากจูง อุปกรณ์ลากจูงท่ีไม่ถูกต้องอาจ
ทำให้รถยนต์เกิดความเสียหายได้ นิสสันขอแนะนำให้เรียก
ช่างผู้เชี่ยวชาญมาทำการลากรถยนต์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
ดำเนินการลากอย่างถูกวิธี และเพื่อป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นขอแนะนำให้ช่างผู้เชี่ยวชาญได้อ่านข้อควรระวัง
ดังต่อไปนี้

ข้อควรระวังในการลากจูง
T32A130827-7E42C152-10BF-4374-A885-0A3D89794DC3

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัย และ
ระบบส่งกำลังอยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานก่อนทำการ
ลากจูง ถ้ามีระบบใดระบบหน่ึงเสียหาย ต้องทำการ
ลากรถโดยใช้ดอลลี่หรือยกรถขึ้นทั้งคัน (รุ่นขับเคลื่อน
สองล้อ (2WD))

. นิสสันแนะนำให้ลากรถยนต์ด้วยการยกล้อขับเคลื่อน
(ล้อหน้า) ให้ พ้นจาก พ้ืน (ร ุ่น ขับ เคลื่อนสองล้อ
(2WD))

. ล่ามโซ่นิรภัยก่อนการลากจูงเสมอ

. ห้ามนั่งในรถที่กำลังถูกลากจูง

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถหลังจากยกรถด้วยรถบรรทุกลาก

. ห้ามลากจูงรถยนต์รุ่นขับเคลื่อนส่ี ล้อ (4WD)/ขับ
เคลื่อนทุกล้อ (AWD) ในขณะท่ีล้อใดล้อหน่ึงยังอยู่
บน พ้ืน เ น่ืองจาก อาจ ทำให้ ระบบ ส่ง กำลัง เ กิด
ความเสียหายซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมแซม

รถมีความร้อนสูงผิดปกติ การลากจูงรถยนต์
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คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
T32A130827-4F07BA95-CC62-4AA4-95CD-C75F7896FA0C

การลากจูงรถยนต์รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/ขับ
เคลื่อนทุกล้อ (AWD)

GUID-8C21C370-FFF3-4134-A879-803314410541

JVE0169X

รุ่น 4WD/AWD

JVE0170X

รุ่น 4WD/AWD
นิสสันแนะนำให้ใช้ดอลล่ีสำหรับลากจูงใต้ล้อหน้าหรือล้อ
หลังเมื่อต้องลากจูงรถ หรือยกรถขึ้นท้ังคันดังที่แสดงใน
ภาพ

ข้อควรระวัง:

ห้ามลากจูงรถยนต์รุ่น 4WD/AWD โดยท่ีล้อใดล้อ
หนึ่งสัมผัสพื้นถนน เนื่องจากจะทำให้เกียร์เกิด
ความเสียหายและมีค่าใช้ จ่ายสูงในการซ่อมแซม

การลากจูงรถยนต์รุ่นขับเคลื่อนสองล้อ (2WD)
T32A130827-20FA02AA-F817-48A2-B25D-1D1DCBE00315

JVE0167X

รุ่น 2WD

JVE0168X

รุ่น 2WD

แบบให้ล้อหน้าสัมผัสพื้นถนน :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

นิสสันแนะนำให้ใช้ดอลลี่สำหรับลากจูงใต้ล้อหน้าเมื่อต้อง
ลาก จ ูง รถ หรือ ยก รถ ขึ้น ทั้ ง คัน ดัง ท่ี แสดง ใน ภาพ

ข้อควรระวัง:

ห้ามลากจูงรถรุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง
(CVT) โดยที่ล้อหน้าสัมผัสพื้นถนน เนื่องจากจะทำให้
เกียร์ เกิดความเสียหายและมี ค่าใช้จ่ายสูงในการ
ซ่อมแซม

แบบให้ล้อหลังสัมผัสพื้นถนน :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ N ” ( ว่ า ง )

3. ปล่อยเบรกจอด

4. ล่ามโซ่นิรภัยเมื่อทำการลากจูงเสมอ

แบบให้ล้อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

นิส สัน แนะนำ ให้ ยก รถขึ้น ท้ัง คัน ดัง ท่ี แสดง ใน ภาพ

ข้อควรระวัง:

ห้ามลากรถยนต์รุ่นเกียร์ CVT โดยที่ล้อทั้งสี่สัมผัสพื้น
ถนน เน่ืองจากจะทำให้เกียร์เกิดความเสียหายและมี
ค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมแซม

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ N ” ( ว่ า ง )

3. ปล่อยเบรกจอด

ในกรณีฉุกเฉิน 6-11
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6-12 ในกรณีฉุกเฉิน

การช่วยเหลือรถที่ติดหล่ม
GUID-12A4552C-8AF3-492C-8958-3AD857FAAFD4

คำเตือน:

. ห้ามให้ผู้ใดยืนใกล้แนวลากดึงในระหว่างการดึง
รถยนต์ขึ้นจากหล่ม

. ห้ามเร่งความเร็วจนยางล้อหมุนฟรี เน่ืองจากจะ
ทำให้ยางระเบิดและทำให้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง
นอกจากนั้น ช้ิน ส่วน อื่น ๆ ของ รถ อาจ เกิด
ความร้อนสูงผิดปกติและเสียหายได้

. ห้ามลากดึงรถยนต์โดยใช้ห่วงด้านหลัง ห่วงด้าน
หลังไม่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือลากดึงรถยนต์
ออกจากสถานการณ์รถติดหล่ม

ในกรณีที่รถติดหล่มทราย หิมะ หรือโคลน และไม่สามารถ
ออกจากหล่มได้หากไม่ลากดึง ให้ใช้ห่วงสำหรับลากดึง

. ให้ใช้ห่วงสำหรับลากดึงเท่าน้ัน ห้ามติดอุปกรณ์ลาก
ดึงเข้ากับช้ินส่วนอื่นใดของตัวถังรถ ไม่เช่นนั้น ตัวถัง
รถอาจเสียหายได้

. ใช้ห่วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจากหล่ม
เท่านั้น

. ห่วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช้ดึงรถ
ออกจากหล่ม ให้ดึงอุปกรณ์ลากดึงรถในแนวตรงจาก
รถเสมอ ห้ามดึงห่วงสำหรับลากดึงในแนวเฉียงกับตัว
รถ

หน้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVE0379X

SCE0833

หน้า
① ถอดฝาปิดห่วงลากดึงออกจากกันชนด้วยเคร่ืองมือ

ที่เหมาะสม
② ติด ต้ังห่วงสำหรับลากดึงให้มั่นคงดังภาพ (ห่วง

สำหรับ ลาก ดึง ถ ู ก เก็ บ ไ ว้ ใน พ้ืน ท่ี จัด เ ก็บ )

ให้แน่ใจว่าเก็บห่วงสำหรับลากดึงไว้ในพื้นที่จัดเก็บ
หลังจากใช้งานอย่างเรียบร้อย

หลัง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVE0159X

ห้ามใช้ห่วงด้านหลังเพื่อลากดึงรถยนต์
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7-2 การดูแลรักษาสภาพรถ

T32A130827-B546E8D4-F62E-4E44-86B7-FDA25D20C022

การรักษาสภาพรถให้สวยงามอยู่เสมอน้ันจำเป็นท่ีจะต้อง
ทำการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ควรจอดรถภายในโรงรถหรือในบริเวณที่มีหลังคาอยู่เสมอ
เ พ่ือ ลด โอกาส ท่ี จะ เกิด ความ เสีย หาย ขึ้น กับ สี รถ

หากจำเป็นที่จะต้องจอดรถกลางแจ้ง ควรจอดรถในท่ีร่ม
หรือใช้ผ้าคลุมรถ ระมัดระวังไม่ให้ขีดข่วนสีรถจนเป็น
รอย เมื่อ ทำ การ คล ุม หรือ เปิด ผ้า คล ุม รถ ออก

การล้างรถ
T32A130827-75EA71EE-82C3-45D9-89B6-534587A2F13A

ในกรณีต่อไปนี้ ให้ล้างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพสีรถ
ของท่าน:

. หลัง จากฝนตก เนื่องจากฝนกรดอาจทำให้ สี รถ
เสียหายได้

. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ
ทำให้รถเป็นสนิมได้

. เมื่อมีสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบเขม่า มูลนก ยางไม้
ผงโลหะ หรือแมลงติดอยู่บนสีรถ

. เมื่อมีฝุ่นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล้างพ้ืนผิวรถด้วยฟองน้ำท่ีเปียกชุ่มโดยใช้น้ำมาก ๆ

2. ทำความสะอาดพ้ืนผิวรถเบา ๆ ให้ท่ัวถึงด้วยสบู่อ่อน
แชมพูล้างรถพิเศษ หรือน้ำยาล้างจานทั่วไป ผสมกับ
น้ำอุ่นที่สะอาด (ห้ามใช้น้ำร้อน)

ข้อควรระวัง:

. ห้ามล้างรถด้วยสบู่ที่มีฤทธิ์แรง ผงซักฟอกเข้ม
ข้น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอย่างอื่น

. ห้ามล้างรถกลางแดดโดยตรง หรือขณะที่ตัวถัง
รถร้อน เนื่องจากสีรถจะเป็นรอยคราบน้ำ

. หลีกเล่ียงการใช้ผ้าท่ีมีขนแข็งหรือหยาบ เช่น
ถุงมือล้าง ให้ระมัดระวังขณะท่ีล้าง เอาคราบ
สกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอย่างอ่ืนออก เพื่อไม่
ใ ห้ สี ร ถ เ ป็ น ร อย ขี ด ข่ ว น ห รื อ เ สี ย ห าย

3. ล้าง ออก ให้ ทั่ ว ด้ วย น้ ำ สะอาด ปริมาณ มาก ๆ

4. ใช้ผ้าชามัวร์ เปียกหมาด ๆ เช็ดรถให้แห้ง โดยไม่
ปล่อยให้มีคราบน้ำหลงเหลืออยู่

เมื่อล้างรถ ให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้:

. บริเวณภายในหน้าแปลน ข้อต่อและบานพับประตู
ประตูท้าย และฝากระโปรงหน้า เพราะเป็นส่วนที่ไวต่อ
เกลือท่ีใช้โรยถนน ดังนั้นต้องทำความสะอาดบริเวณ
เหล่านี้อยู่เสมอ

. ให้แน่ใจว่ารูระบายน้ำที่ขอบด้านล่างของประตูไม่
อุดตัน

. ฉีดน้ำล้างใต้ท้องรถและในช่องล้อเพื่อขจัดสิ่งสกปรก
และ/หรือล้างเกลือโรยถนน

การขจัดคราบสกปรกที่เป็นจุด
T32A130827-D69C8C6E-23D2-464A-971C-BACAC95FCE20

ข จัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ำ มัน ฝุ่น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม้ออกจากสีรถให้เร็วท่ีสุด
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยด่างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน่ายที่ศูนย์บริการนิสสัน หรือ
ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทั่วไป

การเคลือบเงา
T32A130827-D9B96C11-516D-48E7-8EEB-9F4E4A00E581

การเคลือบเงาเป็นประจำจะช่วยปกป้องสีรถ และรักษา
สภาพรถให้ดูใหม่เสมอ

หลังจากการเคลือบเงา นิสสันขอแนะนำให้ขจัดคราบสะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นคราบฝังแน่น

ศูนย์บริการนิสสันสามารถช่วยท่านเลือกผลิตภัณฑ์เคลือบ
เงาที่เหมาะสมได้

ข้อควรระวัง:

. ล้างรถให้ทั่ว ถึงจนเสร็จเรียบร้อยก่อนลงสาร
เคลือบเงาสีรถ

. ให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ให้มากับสาร
เคลือบเงาเสมอ

. ห้ามใช้สารเคลือบเงาที่มีส่วนผสมของสารขัดสี
สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจไป
ทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

สารขัดหยาบหรือการขัดอย่างรุนแรงบนช้ันเคลือบสีพ้ืน/
เคลือบใส อาจทำให้ชั้นเคลือบสีหมองลงไป หรือมีรอยขัด
วนหลงเหลือเอาไว้

กระจก
T32A130827-EF64A817-F9D8-41D9-9211-AFD2A86FD09E

ใช้น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว้กลางแดดจัดจะทำให้มีคราบหมอง
อยู่บนผิวกระจกซึ่งเป็นเรื่องปกติ ใช้น้ำยาเช็ดกระจกและผ้า
นุ่มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต์

Condition: 'Except for China'/
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ใต้ท้องรถ
T32A130827-BA480363-16DC-4809-9936-A44F5C56CE12

ในบริเวณท่ีใช้ เกลือที่ ใช้โรยถนนในฤดูหนาว ควรทำ
ความสะอาดใต้ท้องรถอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันการสะสมส่ิง
สกปรกและเกลือ ซ่ึงทำให้เกิดสนิมบริเวณใต้ท้องรถและ
ระบบรองรับน้ำหนักได้ง่าย

ก่อนฤดูหนาวและในช่วงใบไม้ผลิ ต้องตรวจสอบซีลใต้ท้อง
รถ และถ้าจำเป็นให้ทำใหม่

ล้อ
T32A130827-1FED6115-CDF5-4D29-9D6F-978963C17285

. เมื่อล้างรถ ให้ล้างล้อด้วย เพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพดี

. ทำความสะอาดด้านในของล้อเมื่อเปลี่ยนล้อ หรือเมื่อ
ทำความสะอาดด้านล่างของล้อ

. เม่ือล้างล้อรถ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร่อน

. ตรวจสอบขอบกระทะล้อสม่ำเสมอดูการงอหรือการ
สึกหรอ สิ่งนี้อาจจะทำให้แรงดันลมยางลดลงหรือ
ทำให้ตัวยางเสียหายได้

. นิสสันแนะนำให้ลงสารเคลือบสีกระทะล้อ เพื่อป้องกัน
เกลือที่ใช้โรยถนนในฤดูหนาว

ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย
T32A130827-3E219F7A-1CE4-4ABB-A185-4CD840AD7AF2

ล้างล้ออย่างสม่ำเสมอด้วยฟองน้ำชุบสบู่อ่อน ๆ โดยเฉพาะ
ระหว่างฤดูหนาวในพื้นที่ที่ใช้เกลือโรย เกลือที่ตกค้างจาก
เกลือท่ีใช้โรยถนนจะทำให้ล้อสีด่าง ถ้าไม่ได้ล้างเป็น
ประจำ

ข้อควรระวัง:

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ล้อสกปรก
หรือสีด่าง:

. ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือ
ด่างรุนแรงทำความสะอาดล้อ

. ห้ามใช้สารทำความสะอาดล้อ ขณะท่ีล้อยังร้อน
อยู่ อุณหภูมิของล้อควรเท่ากับอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก

. ล้างล้อให้สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่ใช้
สารทำความสะอาดล้อ

ชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียม
T32A130827-953BD860-77FB-4AEF-920D-7A4794831B88

ทำความสะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำยาขัดโครเมียมท่ีไม่มีฤทธิ์
กัดกร่อน เพื่อรักษาความเงางาม

T32A130827-0D28E95A-3F1F-45DF-A576-219BF9D83DA7

ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนขจัดฝุ่นละอองออกจาก
คิ้วขอบตกแต่ง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก และเบาะนั่งเป็นครั้ง
คราว เช็ดส่วนที่เป็นไวนิลและหนังด้วยผ้านุ่มท่ีสะอาดชุบ
น้ำสบู่อ่อน แล้วใช้ผ้านุ่มที่แห้งเช็ดทำความสะอาดอีกคร้ัง

ต้องดูแลและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อรักษาสภาพ
ของหนังเอาไว้

ก่อนการใช้น้ำยารักษาเน้ือผ้าใด ๆ ให้อ่านคำแนะนำของ
ผู้ผลิตก่อน น้ำยารักษาเนื้อผ้าบางชนิดจะมีสารเคมี ซึ่งอาจ
ท ำ ใ ห้ ผ้ า ห ุ้ ม เ บ า ะ เ ป็ น ร อ ย ด่ า ง ห รื อ สี ต ก ไ ด้

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเปล่าเท่านั้นเช็ดทำความสะอาดเลนส์เกจวัด
และมาตรวัดต่าง ๆ

คำเตือน:

สำหรับรุ่นที่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยข้ันสูง
ห้ามใช้น้ำเปล่าหรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นก
รด (เคร่ืองทำความสะอาดระบบแรงดันไอร้อน) กับ
เบาะ นั่ง จะ ทำให้ เบาะ น่ัง หรือ เซ็นเซอร์ จำแนก
ผู้โดยสารเสียหายได้ ยังส่งผลต่อการทำงานของ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย และเป็นเหตุให้ได้รับ
บาดเจ็บที่รุนแรง

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรืออย่างอื่นที่
คล้ายกัน

. เศษฝุ่นอาจกัดกร่อนและทำให้ผิวของหนัง
เสียหายได้ จึงควรกำจัดออกทันที ห้ามใช้สบู่
ฟอกหนัง แว็กซ์รถยนต์ สารขัด น้ำมัน สารทำ
ความสะอาด สารละลาย ผงซักฟอก หรือสารทำ
ความสะอาดที่มีส่วนประกอบหลักเป็นแอมโนเนีย

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-3

การทำความสะอาดภายในรถยนต์

Condition: 'Except for China'/
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7-4 การดูแลรักษาสภาพรถ

เพราะทำให้สภาพพ้ืนผิวตามธรรมชาติของหนัง
เสียหาย

. ห้ามใช้น้ำยารักษาเนื้อผ้า เว้นแต่จะได้รับ
คำแนะนำจากผู้ผลิต

. ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติกเช็ดฝา
เลนส์เกจวัดหรือมาตรวัดต่าง ๆ เนื่องจากอาจ
ทำให้เลนส์เสียหาย

น้ำหอมปรับอากาศ
GUID-72312FC7-5532-4483-8ACA-46B4476BB1AC

น้ำหอม ปรับ อากาศ ส่วน มาก ใช้ สารละลาย ท่ี อาจ มี
ผลกระทบต่อภายในห้องโดยสาร ควรสังเกตข้อควรระวัง
ดังต่อไปนี้:

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนสามารถทำให้เกิดการ
เปลี่ยนสีถาวรเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวภายในห้องโดยสาร
วางน้ำหอมปรับอากาศในตำแหน่งที่สามารถแขวนได้
อย่าง เป็น อิสระ และ ไม่ สัมผัส กับ พ้ืน ผิว ภายใน
ห้องโดยสาร

. น้ำหอมปรับอากาศแบบเหลวมักจะมี ท่ีหนีบไว้ กับ
ช่อง แอร์ ผลิตภัณฑ์ เหล่า น้ี สามารถ ทำให้ เ กิด
ความเสียหายและการเปล่ียนสีได้ทันทีเม่ือหกเลอะ
พื้นผิวภายในห้องโดยสาร

ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างระมัดระวัง
ก่อนใช้น้ำหอมปรับอากาศ

แผ่นรองปูพื้น
T32A130827-80572BAF-1108-49C9-B224-42046E7761C4

การใช้แผ่นรองปูพื้นแท้ของนิสสัน (ถ้ามีติดตั้ง) จะช่วยยืด
อายุพรมในรถ และทำให้ทำความสะอาดภายในรถได้ง่าย
ขึ้น ให้แน่ใจว่าแผ่นรองดังกล่าวมีขนาดพอดีกับรถของท่าน
และวางในตำแหน่งช่องวางเท้าให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ไป
กีดขวางการทำงานของแป้นเหยียบต่าง ๆ ควรดูแลรักษา
แผ่นรองโดยการทำความสะอาดอยู่เสมอ และเปลี่ยนใหม่
ถ้าแผ่นรองสึกหรอมากเกินไป

ตัวช่วยวางตำแหน่งพรมปูพื้น
T32A130827-CE644DB4-3148-4C91-A8F6-E821DB544738

JVA0018X

รถคันนี้จะมีตะขอยึดแผ่นรองปูพ้ืนด้านหน้า เพื่อทำหน้าที่
เป็นจุดช่วยจัดตำแหน่งแผ่นรองปูพื้น โดยแผ่นรองปูพ้ืน
ของ นิส สัน ได้ รับ การ ออกแบบ มา เฉพาะ รถ ร ุ่ น นี้

จัดวางแผ่นรองให้อยู่ตรงกลางในบริเวณที่วางเท้าโดยขยับ
แ ผ่ น ร อ ง ใ ห้ ต ะ ข อ เ ก่ี ย ว ล อ ด ร ู ท่ี แ ผ่ น ร อ ง

หมั่นตรวจสอบดู ว่าแผ่น รองอยู่ ในตำแหน่ง ท่ีถูก ต้อง

กระจก
T32A130827-83E88A14-E247-45C2-BF71-C35DA3CC4E23

ใช้น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว้กลางแดดจัดจะทำให้มีคราบหมอง
อยู่บนผิวกระจกซึ่งเป็นเรื่องปกติ ใช้น้ำยาเช็ดกระจกและผ้า
นุ่มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

ข้อควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดกระจกด้านใน ห้ามใช้เครื่องมือที่
มีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสม
ของคลอรีน อาจจะทำให้ ตัวนำ ไฟฟ้า เช่น ส่วน
ประกอบ ของ ไล่ ฝ้า กระจก บัง ลม หลัง เสีย หาย

เข็มขัดนิรภัย
T32A130827-F9432F08-3792-4FA4-AA51-AFC4E594F19F

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้สายเข็มขัดที่เปียกช้ืนม้วนเข้าไป
เก็บในชุดดึงกลับ

. ห้ามใช้น้ำยาฟอกย้อมหรือน้ำยาเคมีทำ
ความสะอาด เข็มขัด นิรภัย เน่ืองจากอาจไป
กัดก ร่อน สาย เข็มขัด ให้ เ ป่ื อย บาง ลง ได้

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด้วยการเช็ดด้วยฟองน้ำชุบน้ำ
สบู่อ่อน

ปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยแห้งสนิทในที่ร่มก่อนนำมาใช้ (โปรด
ดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-9))

Condition: 'Except for China'/
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T32A130827-628AF844-8B0A-4F74-8B43-4D5C12B10BC4

ปัจจัยพื้นฐานที่มีส่วนทำให้รถเป็นสนิม
T32A130827-81558637-6389-47B3-ABF5-4A3221A5BC65

. ความชื้นสะสมในส่ิงสกปรก และดินทรายตามแผง
ช่องต่าง ๆ และบริเวณอื่น ๆ

. ชั้นผิวสีหรือชั้นเคลือบท่ีกะเทาะลอกหลุดออกไป
เน่ืองจากเศษหินและกรวด หรือการเฉ่ียวชนบนท้อง
ถนน

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลให้
เกิดสนิม

T32A130827-3FC66B16-681C-4FE2-8F25-48F4C4EA08F9

ความชื้น
T32A130827-DAD060B3-3DCD-45BC-A61C-27F7B70AEF74

ทราย ส่ิงสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพ้ืนด้านในตัวถังรถจะ
เป็นตัวเร่งให้เกิดสนิม พรมปูพื้น/แผ่นรองปูพื้นที่เปียกจะไม่
แห้งสนิท ถ้าปล่อยท้ิงไว้ในรถ ดังนั้น จึงควรนำออกมาผึ่ง
ให้ แห้ง เ พ่ือ ป้องกัน ไม่ ใ ห้ เกิด สนิม ท่ี พ้ืน ตัว ถัง รถ

ความชื้นสัมพัทธ์
T32A130827-6D19F150-CCDF-4E5D-8D3D-B473F199985C

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงจะทำให้เกิดสนิมได้เร็วขึ้น

อุณหภูมิ
T32A130827-F60DFABF-9DAB-4B4F-B4FA-B73FD551C8B9

อุณหภูมิสูงจะเร่งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิ้นส่วนที่
ไม่ได้รับการระบายอากาศที่ดี

นอกจากนี้ รถจะเป็นสนิมได้ง่ายในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิใกล้
จุดเยือกแข็ง

มลภาวะทางอากาศ
T32A130827-358B8802-21CA-4331-B61A-68560BEE1792

มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเลหรือเกลือท่ีใช้โรยถนนจะเร่งให้เกิดสนิมเร็วขึ้น
เกลือท่ีใช้โรยถนนจะทำให้พ้ืนผิวของสีละลายเร็วขึ้นเช่น
กัน

เพื่อป้องกันรถของท่านไม่ให้เกิดสนิม
T32A130827-CB6DD96E-D4B5-4F03-B7B8-CD9012C01D4F

. ให้ ล้าง รถ ให้ สะอาด และ เคลือบ เงา รถ บ่อย ๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู่เสมอ ถ้าพบรอยชำรุด
ให้รีบซ่อมโดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม่ให้รูระบายน้ำที่ขอบด้านล่างของประตู
อุดตันเพื่อป้องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย สิ่งสกปรก หรือเกลือที่สะสมอยู่ใต้ท้อง
รถ ถ้าพบให้ล้างออกด้วยน้ำโดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้สายยางฉีดน้ำล้างทำความสะอาดสิ่ง
สกปรก ทราย หรือเศษดินจากห้องโดยสาร ทำ
ความ สะอาด สิ่ ง สกปรก ด้วย เค ร่ือง ด ูด ฝุ่น

. ห้ามปล่อยให้มีน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ สัมผัสโดน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรถ เนื่องจากจะ
ทำให้เกิดความเสียหายได้

สารเคมีท่ีใช้ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร่อน
อย่างมาก จะเร่งการเกิดสนิมและการเส่ือมสภาพของ
ชิ้นส่วนใต้ท้องรถ เช่น ระบบไอเสีย ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
เบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต้องทำความสะอาดใต้ท้องรถเป็นระยะ ๆ

สำหรับข้อมูลการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป็นในบางพ้ืนท่ี กรุณาปรึกษาผู้จำหน่ายนิสสัน

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-5

การป้องกันสนิม
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8-2 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

T32A130827-0502B887-9293-4255-B737-1A75B9EBE59B

การบำรุงรักษาท่ัวไปและการดูแลประจำวันบางอย่างเป็น
ส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยรักษาและคงสภาพการทำงานที่ดีของ
รถยนต์ รวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และการปล่อย
ไอเสีย

เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถหรือผู้ใช้รถที่ต้องทำ
การบำรุง รักษา ท้ังแบบ ท่ัวไปและแบบเฉพาะ เจาะจง

เจ้าของรถ เป็นบุคคลเพียงคนเดียวท่ีสามารถทำให้มั่นใจ
ได้ว่ารถยนต์ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
T32A130827-1AF9EFDF-11D3-4E79-A687-B18003567180

เพื่อให้เกิดความสะดวก การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาที่
จำเป็นระบุไว้ และอธิบายอยู่ ในสมุดรับประกันและการ
บำรุงรักษาอีกเล่มหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้แน่ใจว่ารถของท่านได้รับ
การบำรุงรักษาที่จำเป็นตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
T32A130827-21A9ECDE-764E-448F-9627-03CACE492717

การบำรุงรักษาทั่วไปนั้นหมายรวมไปถึงสิ่งที่ควรได้รับการ
ตรวจสอบทุกๆ วันท่ีมีการใช้รถ เป็นส่ิงจำเป็นท่ีจะช่วยให้
รถทำงาน เป็นปกติ ได้ อย่าง ต่อ เน่ือง โดย เป็น ความ
รับผิดชอบของท่านที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
เป็นประจำตามที่กำหนดไว้

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ัวไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้
ทักษะทางช่างสูง และสามารถใช้เคร่ืองมือท่ัวไปสำหรับ
รถยนต์เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น

สามารถทำการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองหรือโดย
เรียกช่างผู้เชี่ยวชาญ หรือมอบหมายให้ศูนย์บริการนิสสัน
ดำเนินการ

สถานที่เข้ารับบริการ
T32A130827-E992BEEB-58F2-4980-B85D-7522676C7996

ถ้าต้องเข้ารับบริการเพ่ือบำรุง รักษา หรือตรวจพบการ
ทำงานท่ีผิดปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือ
ตรวจสอบและดำเนินการตามที่เหมาะสม

T32A130827-33611883-3F4A-4D74-9C04-479B9B808DE3

ในระหว่างการใช้รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษาทั่วไป
เป็นประจำตามท่ีกำหนดไว้ในบทนี้ ถ้าพบเสียง การสั่น
หรือกลิ่นผิดปกติ ให้ตรวจหาสาเหตุหรือให้ศูนย์บริการ
นิสสันดำเนินการตรวจสอบทันที นอกจากนี้ ถ้าคิดว่าต้องมี
การซ่อมแซม ควรแจ้งศูนย์บริการนิสสัน

เพื่อตรวจสอบหรือดำเนินการซ่อมแซม ให้ดู “ข้อควรระวัง
ในการบำรุงรักษา” (หน้า 8-4)

คำอธิบายของรายการที่ต้องบำรุงรักษา
ทั่วไป

T32A130827-9E64D705-5D51-4EF3-B757-C014C6BA1081

ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการดังต่อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย
“*” อธิบายไว้ในส่วนหลังของบทนี้

ภายนอกรถ
T32A130827-3B6990FC-07B7-4E4D-A8A2-E7502A73D704

รายการที่ต้องบำรุงรักษาซึ่งแสดงไว้นี้ควรทำเป็นครั้งคราว
ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษ

ประตูและฝากระโปรงหน้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบว่าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน้าทำงานเป็น
ปกติ รวมท้ังประตูหลัง ฝากระโปรงท้าย และประตูท้าย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกทุกตัวยึดแน่น และให้ใช้
น้ำมันหล่อลื่นเมื่อจำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกเสริม
ของฝากระโปรงหน้ารั้งไม่ให้ฝากระโปรงหน้าเปิดขึ้น เมื่อ
ปลดล็อกตัวหลักแล้ว กรณีที่มีการขับรถในพื้นที่ที่มีวัสดุที่มี
ฤทธิ์กัดกร่อน ให้ตรวจสอบการหล่อลื่น

ไฟส่องสว่าง* :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ทำความสะอาดไฟหน้าเป็นประจำ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟ
หน้า ไฟเบรก ไฟท้าย ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว และไฟอื่น ๆ
ทำงานเป็นปกติและติดตั้งยึดแน่น และตรวจสอบองศาไฟ
หน้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป
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ยาง* :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบแรงดันลมยางด้วยเกจวัดเป็นประจำและก่อนการ
เดินทางไกลทุกครั้ง ควรปรับแรงดันลมยางทุกเส้นรวมทั้ง
ยางอะไหล่ตามแรงดันที่กำหนด

ตรวจสอบหาความเสียหาย รอยฉีกขาด หรือการสึกหรอ
อย่างผิดปกติอย่างละเอียด

การสลับยาง* :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล้อ (2WD) และยางล้อหน้า
และหลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุก ๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล์) ยางที่มีสัญลักษณ์บ่งช้ีทิศทางการหมุนจะ
สามารถสลับได้ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังเท่าน้ัน ให้
แน่ใจว่าสัญลักษณ์บ่งชี้ทิศทางการหมุนชี้ไปยังทิศทางท่ี
ล้อหมุน หลังจากสลับยางเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีของรถขับเคล่ือนส่ีล้อและรถขับเคล่ือนทุกล้อ
(4WD/AWD) และยางล้อหน้าและหลังมีขนาดเดียวกัน
ควรสลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล์) ยาง ท่ีมี
สัญลักษณ์บ่งชี้ทิศทางการหมุนจะสามารถสลับได้ระหว่าง
ล้อหน้าและล้อหลังเท่าน้ัน ให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์บ่งชี้
ทิศทางการหมุนชี้ไปยังทิศทางที่ล้อหมุน หลังจากสลับ
ยางเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีท่ีล้อหน้ามีขนาดไม่เท่ากับล้อหลัง จะไม่สามารถ
สลับยางได้

ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต่างกันตามนิสัยการขับขี่
ของท่านและสภาพพื้นผิวถนน

การตั้งศูนย์ล้อและการถ่วงล้อ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

หากพบว่ารถยนต์วิ่งเอนไปยังด้านใดด้านหน่ึงขณะขับรถ
บนถนนที่เป็นเส้นตรงและพ้ืนราบ หรือพบการสึกหรอของ
ยางที่ไม่เท่ากันหรือผิดปกติ อาจจำเป็นต้องทำการตั้งศูนย์
ล้อ ถ้าพวงมาลัยหรือเบาะนั่งสั่นขณะขับรถที่ความเร็วปกติ

อาจจำเป็นต้องทำการถ่วงล้อ

กระจกบังลมหน้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าเป็นประจำ ตรวจสอบ
กระจกบังลมหน้าอย่างน้อยทุกหกเดือน เพ่ือหารอยแตก
หรือความ เสียหาย อ่ืน ๆ และทำการ ซ่อมแซมอย่าง
เหมาะสม

ใบปัดน้ำฝน* :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบหารอยแตกหรือการสึกหรอ ถ้าใบปัดน้ำฝน
ทำงานไม่ถูกต้อง หรือทำการเปลี่ยนใหม่

ภายในรถ
T32A130827-92ACDC4E-987C-49DA-8D8E-20CE20E92881

ส่ิงท่ีต้องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว้นี้ควรได้รับการตรวจสอบ
เป็นประจำ เช่น เม่ือทำการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
เมื่อทำความสะอาดรถ ฯลฯ

แป้นคันเร่ง :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบแป้นคันเร่งว่าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และ
ให้แน่ใจว่าแป้นคันเร่งไม่ติดขัดหรือต้องออกแรงมาก
ผิด ปกติ วาง แผ่น รอง พรม ปู พื้ น ให้ ห่ าง จาก แป้น

แป้นเบรก* :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบแป้นเบรกว่าสามารถทำงานได้อย่างราบร่ืน และ
ให้แน่ใจว่ามีระยะห่างจากแผ่นรองพรมปูพื้นที่เหมาะสมเมื่อ
เหยียบจนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม้อลมเบรก ให้
แ น่ใจ ว่ า ได้ วาง แผ่น รอง พรม ปู พื้ น ห่าง จาก แป้น

เบรกจอด* :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบการทำงานของเบรกจอดเป็นประจำ ว่าคันเบรก
จอด (ถ้ามีติดต้ัง) หรือแป้นเบรก (ถ้ามีติดต้ัง) มีระยะการ
เคลื่อนที่ที่เหมาะสม ให้แน่ใจว่ารถยนต์สามารถจอดพักบน
เนินเขาได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการเข้าเบรกจอดอย่างเดียว

เข็มขัดนิรภัย :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบว่าส่วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย่างเช่น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ตัวปรับตั้ง และชุดดึง
กลับ) ทำงานปกติ ราบร่ืนและติดต้ังยึดแน่น ตรวจสอบ
สายเข็มขัดเพื่อหารอยฉีกขาด ลุ่ยเป็นฝอย สึกหรอหรือเกิด
ความเสียหาย

พวงมาลัย :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการบังคับเลี้ยว เช่น
ระยะฟรีที่มากเกินไป บังคับเลี้ยวได้ยาก หรือเสียงผิดปกติ

ไฟเตือนและเสียงเตือน :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบว่าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเป็น
ปกติ

ไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบว่ามีอากาศไหลออกมาจากช่องไล่ฝ้าในปริมาณ
ท่ีพอ เหมาะ เม่ือ เปิด ฮีต เตอร์ หรือ เครื่อง ปรับ อากาศ

ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า* :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบว่าท่ีปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกทำงานเป็น
ป ก ติ แ ล ะ ท่ี ปั ด น้ ำ ฝ น ไ ม่ ล า ก เ ป็ น ร อ ย เ ส้ น

ใต้ฝากระโปรงหน้าและใต้ท้องรถ
T32A130827-7742FF9D-6320-4F0D-86C0-408787680914

สิ่งที่ต้องบำรุงรักษาดังต่อไปนี้ควรได้รับการตรวจสอบเป็น
ระยะ ๆ (ตัวอย่างเช่น แต่ละคร้ังท่ีตรวจสอบน้ำมันเคร่ือง
หรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)

แบตเตอรี่ (ยกเว้นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่แบบไม่ต้องดูแล
รักษา)* :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต่ละเซลล์ ควรอยู่ระหว่างขีด
UPPER และ LOWER รถที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช้งาน
หนักต้องได้รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่เป็น
ประจำ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-3

Condition: 'Except for China'/



(354,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

8-4 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ระดับน้ำมันเบรก :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ให้แน่ใจว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ระหว่างขีด MAX และ MIN
บนกระปุก

ระดับสารหล่อเย็นเครื่องยนต์* :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบระดับสารหล่อเย็นในขณะท่ีเคร่ืองยนต์เย็น ให้
แน่ใจว่าระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ระหว่างขีด MAX และ MIN
ของกระปุก

สายพานเครื่องยนต์* :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานไม่หลุดลุ่ย สึกหรอ แตก
หรือ มีน้ำมันเปื้อน

ระดับน้ำมันเครื่อง* :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองหลังจากจอดรถ (บนพื้นราบ)
และดับเครื่องยนต์

การรั่วของของเหลวต่าง ๆ :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบใต้ ท้องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเครื่อง น้ำ หรือของเหลวอื่น ๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว้
สักพัก จะมีน้ำที่หยดจากเครื่องปรับอากาศหลังจากการใช้
งานเป็นอาการปกติ ถ้าสังเกตเห็นว่ามีการรั่วหรือมีไอน้ำมัน
เช้ือเพลิงระเหยออกมาชัดเจน ให้ตรวจหาสาเหตุและทำ
การแก้ไขทันที

น้ำยาล้างกระจก* :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

ตรวจสอบว่ามี น้ำยา ล้างกระจกอยู่ ใน ถัง พัก เพียงพอ

ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา
T32A130827-106C2D29-B070-4D5F-A2F9-9FBEA180F240

เมื่อทำการตรวจสอบหรือบำรุง รักษารถของท่าน ควร
ระมัดระวัง เสมอ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ร้ายแรงจาก
อุบัติเหตุที่อาจเกิดกับท่านหรือสร้างความเสียหายกับ
รถยนต์ ต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังทั่วไปซึ่งควรระมัดระวังเป็น
พิเศษ

คำเตือน:

. จอดรถบนพื้นราบ ใช้เบรกจอด และกั้นล้อเพ่ือ
ป้องกันรถไหล เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P”
(จอด) (รุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเน่ือง
(CVT))

. ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK” เมื่อ ทำการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ

. ห้ามดำเนินการใด ๆ อยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าขณะ
เครื่องยนต์ร้อน ต้องทำการดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
และรอจนกระทั่งเครื่องยนต์เย็นลง

. ถ้า ต้องทำงานโดยที่ติด เคร่ืองยนต์อยู่ ให้มือ
เสื้อผ้า ผม และเครื่องมือต่าง ๆ ห่างจากพัดลม
สายพานและช้ินส่วนอื่น ๆ ที่มีการเคล่ือนไหว

. แนะนำให้รัดหรือถอดเสื้อผ้าที่หลวมและ
เคร่ืองประดับต่าง ๆ ออก เช่น แหวน นาฬิกา
ฯลฯ ก่อนดำเนินการใด ๆ กับรถยนต์

. ถ้าต้องติดเคร่ืองยนต์ในพ้ืนที่จำกัด เช่น โรงรถ
ให้แน่ใจว่ามีการระบายก๊าซไอเสียอย่างเหมาะสม

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถขึ้นด้วยแม่แรง

. ระวังไม่ให้บุหร่ี เปลวไฟ และประกายไฟอยู่ใกล้
กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห้ามต่อหรือปลดแบตเตอรี่หรือ ข้ัว ต่อ ช้ินส่วน
ทรานซิสเตอร์ ขณะสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ON”

. ในรถรุ่นเครื่องยนต์เบนซินที่มีระบบหัวฉีด
มัลติพอร์ต (MFI) กรองน้ำมันเช้ือเพลิงและท่อ
น้ำมันเชื้อเพลิงควรได้ รับการบริการโดยศูนย์
บริการนิสสัน เนื่องจากท่อน้ำมัน เช้ือ เพลิงมี
แรงดันสูง แม้ว่าจะดับเครื่องยนต์ไปแล้วก็ตาม

. เนื่องจาก รถ ของ ท่าน ติด ตั้ ง พัดลม ระบาย
ความร้อนอัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได้ทุกเวลา
โดยไม่มีการเตือน ถึงแม้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
อยู่ ในตำแหน่ง “OFF” และ เคร่ืองยนต์ ไม่ ได้
ทำงาน ดัง น้ัน เพ่ือ หลีก เล่ียง ไม่ ให้ เกิด การ
บาดเจ็บ ให้ปลดสายขั้วลบแบตเตอร่ีออกทุกครั้ง
ก่อนทำงานใกล้กับพัดลม

. ใส่แว่นตานิรภัยทุกครั้งที่ดำเนินการใด ๆ กับรถ

. ห้ามปลดขั้วต่อชุดสายไฟของชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับ
เกียร์หรือเครื่องยนต์ออก ขณะสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเครื่องและ
สารหล่อเย็นที่ ใช้แล้ว การกำจัดน้ำมันเคร่ือง
น้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ และ/หรือของเหลวอ่ืน ๆ
ที่ใช้ในรถยนต์อย่างไม่ถูกต้องจะสร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อ
บังคับตามกฎหมายในการกำจัดของเหลวที่ใช้ใน
รถยนต์เสมอ

หมวด “8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษารถด้วยตนเอง”
นี้จะให้คำแนะนำเฉพาะการดำเนินงานที่เจ้าของรถสามารถ

Condition: 'Except for China'/



(355,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

ดำเนินการด้วยตนเอง

การดำเนินการท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์อาจทำให้เกิด
การทำงานของรถยนต์มีปัญหาหรือการปล่อยไอเสียที่มาก
เกินไป และส่งผลถึงการคุ้มครองจากการรับประกันรถ
กรณีที่มี ข้อสงสัยเก่ียวกับการให้บริการใด ๆ ควร
ติดต่อผู้จำหน่ายนิสสัน

T32A130827-A113C209-87FD-4373-810A-611E3D0BFDAF

JVM0384X

ถอดท่ออากาศและตัวกันเสียง Ⓐ:
1. ถอด ค ลิป Ⓑ โดย ใช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ เ หมา ะ สม

2. คลายสลักเกลียว Ⓒ โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม

3. ดึงท่ออากาศและตัวกันเสียงขึ้นด้านบนแล้วดึงออก
ด้านข้างถ้าจำเป็น

ในการติดตั้งท่ออากาศและตัวกันเสียง ให้ทำในลำดับกลับ
กัน

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-5

จุดที่ตรวจสอบในห้องเครื่องยนต์

Condition: 'Except for China'/
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8-6 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

เครื่องยนต์รุ่น QR25DE
GUID-60579DCB-DED7-4C83-9E15-6D17D2DCBE76

JVC0580X

1. ถังพักน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง
4. กรองอากาศ
5. แบตเตอรี่
6. ถังน้ำฉีดล้างกระจก
7. สายพานเครื่องยนต์

8. ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง
9. ฝาหม้อน้ำ

— รถมีความร้อนสูงผิดปกติ
10. กล่องฟิวส์/สายฟิวส์

T32A130827-19593050-B056-4531-8627-E20FFECA682D

คำเตือน:

. ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล่อเย็น
เคร่ืองยนต์ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์ร้อน เน่ืองจาก
ของเหลวแรงดันสูงพุ่งออกจากหม้อน้ำซ่ึงอาจ
ทำให้เกิดการไหม้พองอย่างรุนแรง ต้องรอจน
กระทั่งเคร่ืองยนต์และหม้อน้ำเย็นจึงทำการเปิด
ฝาบิด

. น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์มีพิษ และควรเก็บอย่าง
ระมัดระวังในภาชนะท่ีมีการทำเครื่องหมายและ
วางให้ห่างจากมือเด็ก

ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ได้รับการเติมน้ำหล่อเย็นคุณภาพ
สูงจากโรงงานซ่ึงป้องกันการแข็งตัวและใช้งานได้ตลอด
ท้ังปี น้ำหล่อเย็นมีส่วนผสมของสารยับยั้งสนิมและการ
กัดกร่อน ดังน้ันจึงไม่จำเป็นต้องเติมสารเติมแต่งลงใน
ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้สารเติมแต่งกับระบบหล่อเย็นเคร่ืองยนต์
เช่น ซีลเลอร์หม้อน้ำ สารเติมแต่งนั้นอาจจะไป
อุดตันระบบหล่อเย็นและทำให้เครื่องยนต์ เกียร์
และ/หรือ ระบบหล่อ เย็น เกิดความ เสียหาย

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ตรวจดูให้แน่ใจว่า
ได้ใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสัน หรือที่
มีคุณภาพเทียบเท่าในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม
ตัวอย่างอัตราส่วนผสมของน้ำหล่อเย็นและน้ำจะ
แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้นี้:

ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์

Condition: 'Except for China'/
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อุณหภูมิภายนอก
ลดลงถึง

น้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์

(ความเข้มข้น)

น้ำกลั่นหรือน้ำ
บริสุทธิ์

8C 8F

−15 5 30% 70%

−35 −30 50% 50%

ใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสันหรือคุณภาพเทียบ
เท่า น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสันเป็นน้ำหล่อเย็น
ประเภท Pre-mixed (อัตราส่วนผสม 50%)

การ ใช้ น้ำหล่อ เย็นชนิด อ่ืนอาจทำให้ ระบบหล่อ เย็น
เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย

หม้อน้ำมีฝาปิดที่รักษาแรงดัน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์
เกิดความเสียหาย หากต้องทำการเปลี่ยนต้องใช้เฉพาะฝา
ปิดหม้อน้ำท่ี เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสันหรือคุณภาพ
เทียบเท่าเท่านั้น

การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
T32A130827-5C9918BA-FD7E-4C97-BD4E-184D4427F3F6

JVM0379X

เครื่องยนต์ QR25
ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต์เย็น ถ้า
ระดับ น้ำ หล่อ เย็น อย ู่ ต่ำ กว่า ระดับ MIN ② ให้ เติม
น้ำหล่อเย็นจนถึงระดับ MAX ① ถ้าถังพักไม่มีน้ำหล่อเย็น

เลย ให้ ตรวจสอบ ระดับน้ำ หล่อ เย็น ในหม้อน้ำ เมื่อ
เครื่องยนต์เย็น ถ้าในหม้อน้ำมีน้ำหล่อเย็นไม่เพียงพอ ให้
เติมน้ำหล่อเย็นลงในหม้อน้ำจนถึงปากช่องเติม และให้เติม
ลงในถังพักจนถึงระดับ MAX ①
ถ้าพบว่าระบบหล่อเย็นขาดน้ำหล่อเย็นบ่อย ๆ ให้นำ
รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบ ที่ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
T32A130827-AD5DF877-1CDE-4E8A-AA98-E31DFED82EF8

ควรติดต่อผู้จำหน่ายนิสสันหากจำเป็นต้องทำการเปล่ียน
น้ำหล่อเย็น

การซ่อมแซมระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์หลัก ควรดำเนินการ
โดยผู้จำหน่ายนิสสันรายละเอียดขั้นตอนการบริการจะอยู่
ในคู่มือการบริการของนิสสัน

การซ่อมแซมท่ีไม่ถูกต้องอาจทำให้ประสิทธิภาพของฮีต
เตอร์ ลด ลง และ เคร่ืองยนต์ มี ความ ร้อน ส ูง ผิด ปกติ

คำเตือน:

. ห้ามเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์
ร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

. ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล่อเย็น
เคร่ืองยนต์ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์ร้อน เน่ืองจาก
ของเหลวแรงดันสูงพุ่งออกจากหม้อน้ำอาจทำให้
เกิดการไหม้พองอย่างรุนแรง

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล่อเย็นที่ใช้แล้วโดยตรง
ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือน้ำยา
ล้างมือให้ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำหล่อ เย็นให้ พ้นจากเด็กและสัตว์ เล้ียง

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการกำจัด
อย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับทาง
กฎหมาย

T32A130827-7FBFDE42-D934-4EBF-A456-15EF83DB52FC

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
T32A130827-832AD9AE-E088-46FB-B20C-ACC097451A7F

JVM0423X

เครื่องยนต์ QR25
1. จอดรถบนพื้นราบ และเข้าเบรกจอด

2. สตาร์ท เคร่ืองยนต์ และ อุ่น เครื่องยนต์ จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต์ ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต์

4. รออย่างน้อย 10 นาที เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ่างน้ำมัน

5. ดึง ก้าน วัด ระดับ ออก แล้ว เ ช็ด ทำ ความ สะอาด

สำหรับเคร่ืองยนต์ M9R ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องติด
อยู่กับฝาปิดช่องเติมน้ำมันเคร่ือง เปิดฝาปิดช่องเติม
น้ำมัน เครื่อง เพ่ือ ถอดก้าน วัด ระดับ น้ำมัน เครื่อง

6. ใส่ก้านวัดระดับกลับลงจนสุด

7. ดึงก้านวัดระดับออกแล้วตรวจสอบระดับน้ำมัน ควรอยู่
ภายในช่วง Ⓒ

8. ถ้าระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำกว่า Ⓐ ให้เปิดฝาช่องเติม
น้ำมันเครื่องแล้วเติมน้ำมันเครื่องท่ีแนะนำลงในช่อง
เติม ห้ามเติมเกินระดับที่กำหนด Ⓑ

ขณะเติมน้ำมันเครื่อง ห้ามถอดก้านวัดระดับ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-7

น้ำมันเครื่อง

Condition: 'Except for China'/
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8-8 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

9. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องด้วยก้านวัดระดับอีกครั้ง

เป็น เร่ืองปกติที่ จะ มีการ เติมน้ำมัน เคร่ืองใน
ปริมาณเล็กน้อยก่อนถึงช่วงเวลาท่ีต้องเข้ารับ
การบำรุงรักษาหรือในระหว่างการรันอิน ทั้งนี้ขึ้น
อยู่ กับความรุนแรงของลักษณะการ ใช้ งาน

ข้อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำ การใช้รถ
โดยท่ีมีปริมาณน้ำมัน เคร่ืองไม่ เพียงพอจะทำให้
เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย และซึ่งความเสียหาย
ดังกล่าวจะไม่อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกัน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง

T32A130827-17863BB7-3386-4EB2-B542-3228E21833C2

คำเตือน:

. น้ำมันเคร่ืองที่ใช้แล้วต้องได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกต้อง ห้ามเทหรือทิ้งน้ำมันเครื่องลงบนพื้น
คลอง แม่น้ำ ฯลฯ ควรได้รับการกำจัดในสถานที่
ก ำจั ด ที่ เ หมาะ สม ขอ แนะนำ ใ ห้ เป ล่ียน
น้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการนิสสัน

. เน่ืองจากน้ำมันเคร่ืองอาจร้อน ระมัดระวังอย่าให้
ลวกโดนร่างกาย

. การสัมผัสกับน้ำมันเครื่องใช้แล้วบ่อย ๆ และเป็น
เ ว ล า น าน อ าจ ทำ ใ ห้ เ กิ ด ม ะ เ ร็ ง ผิ วห นั ง

. หลีก เลี่ยง การ สัมผัส น้ำมัน เคร่ือง ที่ ใช้ แล้ว
โดยตรง ถ้ามีการสัมผัส ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือ
น้ำยาล้างมือและน้ำมาก ๆ ให้ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองที่ใช้แล้วในภาชนะท่ีมีการทำ
เครื่องหมายและวางให้พ้นมือเด็ก

การเตรียมรถยนต์
GUID-EF5792C3-0A80-4BDF-944F-8C21E6FF05DC

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข้าเบรกจอดไว้

2. สตาร์ท เคร่ืองยนต์ และ อุ่น เครื่องยนต์ จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต์ ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต์

4. รออย่างน้อย 10 นาที เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ่างน้ำมัน

5. ยกและยึดรถโดยใช้แม่แรงจรเข้ที่เหมาะสม และขาตั้ง
รองรับแม่แรงที่ปลอดภัย
. วางขาตั้งรองรับแม่แรงท่ีปลอดภัยใต้จุดที่ใช้ขึ้น
แม่แรงจรเข้

. ติดอุปกรณ์รองรับที่เหมาะสมบริเวณแท่นของขาตั้ง
รองรับ

6. ถอดแผงปิดพลาสติกใต้ห้องเคร่ืองยนต์ (ถ้ามีติดต้ัง)
. ถอด คลิป พลาสติก ออก จาก แผง ปิด ใต้ ห้อง
เครื่องยนต์

น้ำมันเครื่องและตัวกรอง
T32A130827-6F86E2B7-D38C-4534-AFED-674BD03BA210

เครื่องยนต์ QR25DE :
GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

JVM0372X

เครื่องยนต์ QR25DE

Condition: 'Except for China'/
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JVM0399X

เครื่องยนต์ QR25DE
① ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง
② ปลั๊กถ่ายน้ำมัน
③ กรองน้ำมันเครื่อง
1. วางอ่างรองน้ำมันขนาดใหญ่ไว้ใต้ปลั๊กถ่าย

2. ถอดปลั๊กถ่ายออกด้วยประแจ

3. ถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง และถ่ายน้ำมันเคร่ือง
ออกจนหมด

ถ้าต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให้ถอดและเปลี่ยนใน
ช่วงนี้

ข้อควรระวัง:

น้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกต้อง โปรดตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับทาง
กฎหมาย

4. ถอดฝาครอบพลาสติกเหนือตำแหน่งของกรอง
น้ำมันเครื่อง โดยการถอดคลิปพลาสติกเล็ก ๆ ดังท่ี
แสดง ใน ภาพ (สำหรับ เค ร่ืองยนต์ QR25DE)

5. คลาย กรอง น้ ำ มัน เครื่ อง ด้ วย ประแจ ขัน กรอง
น้ำมันเครื่อง

6. ใช้มือหมุนกรองน้ำมันเครื่องออก

7. เช็ดผิวหน้าติดต้ังกรองน้ำมันเครื่องด้วยผ้าที่สะอาด

ให้แน่ใจว่าได้ขจัดปะเก็นเก่าที่ตกค้างบนผิวหน้าติดตั้ง
ออกจนหมด

8. ทาน้ำมันเครื่องใหม่บนปะเก็นของกรองน้ำมันเคร่ือง
ใหม่

9. หมุนกรองน้ำมันเครื่องจนรู้สึกว่ามีแรงต้านเล็กน้อย
แล้วขันเพิ่มไปอีก 2/3 รอบ เพ่ือให้กรองน้ำมันเครื่อง
แน่น
แรงขันกรองน้ำมันเครื่อง:
15 ถึง 20 นิวตันเมตร
(1.5 ถึง 2.0 กิโลกรัม-เมตร, 11 ถึง 15 ฟุต-
ปอนด์)

10. ทำความสะอาดและติดต้ังปล๊ักถ่ายและแหวนรองตัว
ใหม่กลับเข้าไป ขันปลั๊กถ่ายให้แน่นด้วยประแจ ห้าม
ใช้แรงมากเกินไป
แรงขันปลั๊กถ่าย:
29 ถึง 39 นิวตันเมตร
(3.0 ถึง 4.0 กิโลกรัม-เมตร, 22 ถึง 29 ฟุต-
ปอนด์)

11. เติมน้ำมันเครื่องตามชนิดและปริมาณที่แนะนำ (โปรด
ดูที่ “ของเหลว/สารหล่อล่ืนและปริมาณความจุ ท่ี
แนะนำ” (หน้า 9-2))

ขณะเติมน้ำมันเคร่ือง ห้ามถอดก้าน วัดระดับ
12. ปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องให้แน่น

13. สตาร์ทเครื่องยนต์

14. ตรวจสอบปลั๊กถ่ายเพ่ือหาร่องรอยการรั่วไหลใด ๆ

15. กำจัดน้ำมันเครื่องใช้แล้วและกรองน้ำมันเครื่องอย่าง
เหมาะสม โปรดตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ทางกฎหมาย

16. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน้า 8-
7))

SDI2149

ตัวอย่าง
1 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
2 โอริง
3 ฝาครอบกรองน้ำมันเครื่อง
1. วางอ่างรองน้ำมันขนาดใหญ่ไว้ใต้ปลั๊กถ่าย

2. ถอดปลั๊กถ่ายออกด้วยประแจ

3. ถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง และถ่ายน้ำมันเคร่ือง
ออกจนหมด

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-9

Condition: 'Except for China'/
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8-10 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ถ้าต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให้ถอดและเปลี่ยนใน
ช่วงนี้

ข้อควรระวัง:

น้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกต้อง โปรดตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับทาง
กฎหมาย

4. คลายฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องด้วยประแจ

5. ถอดฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องและไส้กรอง
น้ำมันเครื่อง

6. ถอดโอริงยางออกจากฝาครอบกรองน้ำมันเคร่ือง

7. เช็ดฝาครอบกรองน้ำมันเคร่ืองให้ทั่วด้วยผ้าที่สะอาด

ให้แน่ใจว่าได้ขจัดโอริงเก่าที่ตกค้างบนผิวหน้าติดตั้ง
ออกจนหมด

8. ทาน้ำมันเครื่องใหม่ลงบนโอริง

ติด ตั้ ง โอ ริง ใหม่ บน ไส้ กรอง น้ำมัน เครื่อง ใหม่

9. ใส่ไส้กรองน้ำมันเครื่องเข้าในฝาครอบกรอง
น้ำมันเครื่อง

10. หมุนฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องจนรู้สึกว่ามีแรงต้าน
เล็ ก น้ อ ย แ ล้ ว ขั น ก รอง น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง ให้ ส ุ ด
แรงขันฝาครอบกรองน้ำมันเครื่อง:
25 นิวตันเมตร
(2.6 กิโลกรัม-เมตร, 19 ฟุต-ปอนด์)

11. ทำความสะอาดและติดต้ังปล๊ักถ่ายและแหวนรองตัว
ใหม่กลับเข้าไป ขันปลั๊กถ่ายให้แน่นด้วยประแจ ห้าม
ใช้แรงมากเกินไป
แรงขันปลั๊กถ่าย:
· เครื่องยนต์ R9M
50 นิวตันเมตร
(5.1 กิโลกรัม-เมตร, 36.9 ฟุต-ปอนด์)

· เครื่องยนต์ M9R
44 นิวตันเมตร
(4.5 กิโลกรัม-เมตร, 32 ฟุต-ปอนด์)

· เครื่องยนต์ R9N
25 นิวตันเมตร
(2.6 กิโลกรัม-เมตร, 19 ฟุต-ปอนด์)

12. เติมน้ำมันเครื่องตามชนิดและปริมาณที่แนะนำ (โปรด
ดูที่ “ของเหลว/สารหล่อล่ืนและปริมาณความจุ ท่ี
แนะนำ” (หน้า 9-2))

13. ปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องให้แน่น

14. สตาร์ทเครื่องยนต์

15. ตรวจสอบปลั๊กถ่ายเพ่ือหาร่องรอยการรั่วไหลใด ๆ

16. กำจัดน้ำมันเครื่องใช้แล้วและกรองน้ำมันเครื่องอย่าง
เหมาะสม โปรดตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ทางกฎหมาย

17. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน้า 8-
7))

หลังจากปฏิบัติงาน
T32A130827-3D1A8691-255E-47E3-9C50-DDE5E8CFBD36

1. ลด ความ ส ู ง ของ รถ ลง ส ู่ พ้ืน อย่ าง ระมัดระวั ง

2. กำจัดน้ำมันเครื่องใช้แล้วและกรองน้ำมันเครื่องอย่าง
เหมาะสม

การปกป้องสิ่งแวดล้อม
T32A130827-20860574-F3E8-4014-8CD9-B62C3473024F

การสร้างมลภาวะให้กับท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และดินเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมาย ให้ใช้สถานท่ีเก็บของเสียที่ได้รับอนุญาต
รวมถึงสถานที่ เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินและอู่สำหรับ
กำจัดน้ำมันและกรองน้ำมันที่ใช้แล้ว หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินสำหรับข้อแนะนำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
กำจัดของเสีย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

Condition: 'Except for China'/
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T32A130827-88FE8B68-7EC8-43A9-87D9-027F2C7FD6F9

JVM0398X

เครื่องยนต์ QR25DE
1. พูเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง
2. ตัวปรับความตึงสายพานอัตโนมัติ
3. ปั๊มน้ำ
4. ไดชาร์จ
5. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”

ตรวจสอบสายพานแต่ละเส้นด้วยตาเปล่าเพื่อดูการสึกหรอ
ท่ีผิดปกติ รอยขาด ลุ่ยเป็นฝอย หรือหลวม ตรวจสอบ
สภาพเป็นประจำ ถ้าสายพานอยู่ในสภาพที่ไม่ดีหรือหย่อน
ให้ทำการเปลี่ยนหรือปรับตั้งใหม่โดยศูนย์บริการนิสสัน

GUID-15F30443-A743-4FB1-8DD2-0348CDB56899

คำเตือน:

ให้แน่ใจว่าดับเคร่ืองยนต์และเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปที่ OFF และเข้าเบรกจอดแล้ว

เปลี่ยนหัวเทียนตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แสดงในคู่มือ
การบำรุงรักษาตามระยะอีกเล่มหนึ่ง

ถ้าจำเป็น ต้อง เปล่ียน กรุณา ติดต่อศูนย์ บริการ นิส สัน

หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียม (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-D0767371-DD30-47E5-8EA2-C3004E7D8712

SDI2020

หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยเท่า
กับ หัว เทียนแบบธรรมดา หัว เทียน เหล่า น้ี ได้ รับ การ
ออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข้อควรระวัง:

. ห้ามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมกลับมาใช้ใหม่
โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะ เข้ียว

. ให้เปลี่ยนด้วยหัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมที่แนะนำ
เท่านั้น

หัวเทียนแบบเขี้ยวแพลทินัม (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-EED4B33A-DCE9-4F24-8B2A-66C6DAF28464

หัวเทียนแบบเขี้ยวแพลทินัมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยเท่า
กับ หัว เทียนแบบธรรมดา หัว เทียน เหล่า น้ี ได้ รับ การ
ออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข้อควรระวัง:

. ห้ามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวแพลทินัมกลับมาใช้
ใหม่โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะเขี้ยว

. ให้ เปล่ียนด้วยหัว เทียนแบบเข้ียวแพลทินัมที่
แนะนำเท่านั้น

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-11

สายพาน หัวเทียน (รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน)

Condition: 'Except for China'/
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8-12 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

T32A130827-25E4620C-DE5B-4B75-B071-642C43C0D27B

การตรวจสอบเบรกจอด
T32A130827-B3B65B74-4F6E-4C29-8235-69F87496ED8E

แบบแป้นเหยียบ
GUID-7CD88690-D8CF-43E1-96DF-FC6437C41039

SDI1391D

จากตำแหน่งปลดเบรก กดแป้นเบรกจอดลงช้า ๆ ถ้า
จำนวนคลิกไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด ให้นำรถไปยังผู้จำหน่าย
นิสสัน

6 ถึง 7 คลิก
แรงกด 196 นิวตัน(20 กิโลกรัม, 44 ปอนด์)

แบบสวิตช์
GUID-56D5F3BC-8A8D-4E65-8388-10DE21AC8A13

ตรวจสอบการทำงานของเบรกจอดเป็นระยะ โดยจอดรถ
บนเนินลาดและเข้าเบรกจอดไว้เพียงอย่างเดียว สอบถาม
รายละเอียด เพิ่ม เติม กร ุณา ติดต่อศูนย์บริการนิส สัน

การตรวจสอบแป้นเบรก
T32A130827-1F622C6B-DF2B-4E16-B146-D21BEC4F89C4

DI1020MR

คำเตือน:

ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ
เบรก ถ้าความสูงของแป้นเบรกไม่กลับคืนสู่ปกติ

ให้เครื่องยนต์ทำงาน แล้วตรวจสอบระยะระหว่างผิวด้านบน
ของแป้นกับพ้ืนตัวรถบริเวณใต้แป้นเบรก ถ้าไม่อยู่ในระยะ
ที่ระบุ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสัน

แรงเหยียบ
490 นิวตัน (50 กิโลกรัม, 110 ปอนด์)

Ⓐ: 85 มิลลิเมตร (3.3 นิ้ว) หรือมากกว่า

เบรกแบบปรับตั้งเอง
T32A130827-D013BB8E-379E-4FA2-A485-E22643A173FA

รถยนต์มีเบรกแบบปรับตั้งเองติดตั้งอยู่ ดิสก์เบรกจะปรับตั้ง
เองทุกครั้งที่เหยียบแป้นเบรก

เสียงเตือนผ้าเบรกหมด
T32A130827-4DBFEE6A-552E-465B-9896-BF7E8484B818

เม่ือจำเป็นต้องเปล่ียนผ้าเบรก จะมีเสียงเตือนผ้าเบรกสึก
โดยเป็นเสียงแหลมเสียดสี เม่ือรถเคล่ือนท่ี เสียงน้ีจะเร่ิม
เกิดขึ้นเมื่อเหยียบแป้นเบรก หากผ้าเบรกเริ่มสึกมากขึ้น จะ
ได้ยินเสียงเตือนตลอดเวลา แม้จะไม่ได้เหยียบแป้นเบรก
ให้ทำการตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด

ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย่าง อาจได้ยิน
เสียงดังเอ๊ียด ๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่น ๆ จากเบรก
เป็นบางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางคร้ังที่เกิดขึ้นจากการ
เบรกเบา ๆ หรือปานกลางเป็นเรื่องปกติ และไม่ส่งผลต่อ
การทำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย่างเหมาะสมตามระยะเวลา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ท่ีสมุดรับประกันและการ
บำรุงรักษาอีกเล่มหนึ่ง

หม้อลมเบรก
T32A130827-44610C9A-C5C7-4DF3-80B7-84908CFA7E50

ตรวจสอบการทำงานของหม้อลมเบรกดังนี้:

1. ดับเคร่ืองยนต์ เหยียบและปล่อยแป้นเบรกหลาย ๆ
ครั้ง เมื่อการเคลื่อนที่ของแป้นเบรก (ระยะเคลื่อนตัว)
เท่ากันทุกคร้ัง ท่ี เหยียบ ให้ปฏิบัติ ข้ันตอนต่อไป

2. ขณะที่ เหยียบ แป้น เบรก ให้ สตาร์ท เครื่องยนต์
ค ว าม ส ู ง ของ แ ป้น เบ รก จ ะ ลด ลง เ ล็ ก น้ อ ย

3. เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ แล้วดับเคร่ือง เหยียบแป้น
เบรกค้างไว้นานประมาณ 30 วินาที ความสูงของแป้น
เบรกไม่ควรจะเปลี่ยน

4. ให้เครื่องยนต์ทำงานเป็นเวลา 1 นาที โดยที่ไม่
เหยียบแป้นเบรก และดับเครื่องยนต์ เหยียบแป้นเบรก
หลาย ๆ ครั้ง ระยะทางที่แป้นเบรกเคลื่อนไปจะค่อย ๆ
ลดลงขณะท่ีเหยียบแป้นเบรกแต่ละคร้ัง เน่ืองจาก

เบรก

Condition: 'Except for China'/
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สุญญากาศค่อย ๆ ถูกปล่อยออกจากหม้อลมเบรก

ถ้าเบรกทำงานไม่ปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบ

T32A130827-1040D229-3352-4917-A316-DB46DD616FA8

คำเตือน:

. ใช้น้ำมันใหม่จากบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเท่านั้น
น้ำมันเก่า เสื่อมสภาพ หรือมีการปนเปื้อน อาจ
ทำให้ระบบเบรกเกิดความเสียหายได้ การใช้
น้ำมัน ท่ี ไม่ เหมาะสมจะทำให้ ระบบ เบรก เกิด
ความเสียหายและส่งผลต่อความสามารถในการ
หยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาปิดช่องเติมน้ำมันก่อนถอด
ออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย่างระมัดระวังไว้
ในภาชนะที่มีการทำเคร่ืองหมายและวางให้ห่าง
จากมือเด็ก

ข้อควรระวัง:

ระวังไม่ให้น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให้สีรถเกิดความเสียหาย ถ้าน้ำมันกระเด็นไปโดน
ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก

JVM0422X

แบบ A

JVM0593X

แบบ B
Ⓐ รุ่นพวงมาลัยซ้าย

Ⓑ รุ่นพวงมาลัยขวา (แบบ A)

Ⓒ รุ่นพวงมาลัยขวา (แบบ B)

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ้าน้ำมันเบรกอยู่
ต่ำกว่าขีด MIN ② ไฟเตือนระบบเบรกจะสว่างขึ้น เติม
น้ำมันเบรกให้ถึงขีด MAX ① (โปรดดูท่ี “ของเหลว/สาร
หล่อล่ืนและปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน้า 9-2) สำหรับ
ชนิดของของเหลวที่แนะนำ)

ถ้าต้องเติมน้ำมันบ่อย ๆ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสัน
เพื่อตรวจสอบระบบอย่างละเอียด

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-13

น้ำมันเบรก

Condition: 'Except for China'/



(364,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

8-14 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

T32A130827-A09B9085-A503-4BD2-90B6-A9712DBC4699

ถ้าจำเป็นต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

ข้อควรระวัง:

. ใช้น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 แท้เท่านั้น ห้าม
ผสมกับน้ำมันชนิดอื่น

. การใช้น้ำมันเกียร์ที่ไม่ใช่ NISSAN CVT NS-3
ของแท้จะทำให้เกียร์ CVT เสียหาย ซ่ึงไม่อยู่ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

T32A130827-D2355B7A-043F-4BB2-9663-01336EFEC28F

JVM0378X

คำเตือน:

การที่เครื่องยนต์ทำงานขณะที่กรองอากาศถูกถอด
ออกอาจทำให้ท่านหรือคนอื่นเป็นแผลไหม้พองได้
เน่ืองจากกรองอากาศไม่เพียงทำหน้าท่ีกรองอากาศ
เข้าแต่ยังช่วยกั้นเปลวไฟที่ เกิดจากจุดระเบิดย้อน
กลับของ เครื่องยนต์ ถ้า ไม่ ใส่ กรองอากาศและ
เครื่องยนต์เกิดจุดระเบิดย้อนกลับ ท่านอาจได้รับแผล
ไหม้พองได้ ห้ามขับรถโดยไม่ใส่กรองอากาศโดยเด็ด
ขาด และควรระมัดระวัง เม่ือดำเนินการใด ๆ กับ
เครื่องยนต์ที่ไม่ใส่กรองอากาศไว้

ในการถอดกรอง ให้ปลดคลิปยึด ① และดึงฝาครอบ ②
ขึ้นด้านบน

ไม่ควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศแบบกระดาษอาบไข
และนำกลับมาใช้ใหม่ ไส้กรองอากาศแบบกระดาษแห้ง
สามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เปลี่ยน
กรองอากาศตามกำหนดการบำรุงรักษาท่ีแสดงในสมุดรับ
ประกันและการบำรุงรักษาอีกเล่มหนึ่ง

เมื่อเปลี่ยนกรองอากาศ ให้เช็ดภายในของเสื้อกรองอากาศ
และฝาครอบด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ

T32A130827-92A6E04C-A62D-49E8-AF64-DB5B5FFE6ED7

ใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า
T32A130827-DF3D1435-AA51-4883-8010-DB50D9990E2E

การทำความสะอาด
T32A130827-8C27AFED-580F-433B-9CE9-DEA808733750

ถ้ากระจกบังลมหน้าไม่สะอาดขึ้นหลังจากใช้ที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหน้า หรือถ้าใบปัดน้ำฝนมีเสียงดังขณะท่ีใช้
งานที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า อาจมีขี้ผึ้งหรือวัสดุอื่นอยู่
บนกระจกบังลมหน้า และ/หรือใบปัดน้ำฝน

ทำความสะอาดด้านนอกของพ้ืนผิวหน้ากระจกบังลมหน้า
ด้วยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน
กระจกบังลมหน้าจะสะอาดถ้าไม่มีหยดน้ำเกาะบนกระจก
เมื่อล้างออกด้วยน้ำ

ทำความสะอาดใบปัดโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ
น้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนเช็ด ล้างใบปัดน้ำฝนด้วย
น้ำ ถ้ากระจก บังลมหน้า ยังคงไม่สะอาดหลังจากทำ
ความสะอาดใบปัดน้ำฝนและใช้ที่ปัดน้ำฝน ให้เปล่ียนใบ
ปัดน้ำฝนใหม่

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์แบบ
ต่อเนื่อง (CVT) (ถ้ามีติดตั้ง) เครื่องกรองอากาศ ใบปัดน้ำฝน

Condition: 'Except for China'/



(365,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

SDI2693

ระวังอย่าทำให้หัวฉีดน้ำยาล้างกระจกอุดตัน Ⓐ อาจทำให้
ท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้าทำงานผิดปกติได้ ถ้าหัว
ฉีดอุดตัน ให้นำวัตถุที่อุดอยู่ออกด้วยเข็มเล็ก ๆ Ⓑ ระวัง
อย่าทำให้หัวฉีดเกิดความเสียหาย

การเปลี่ยน
T32A130827-42DE41B1-2781-4C58-9227-157AE89E65EF

SDI2359

ถ้ า ใ บ ปั ด น้ ำ ฝน สึ กห รอ ใ ห้ เ ปลี่ ย น ใ บ ปั ด ใหม่

ก่อนทำการเปล่ียนใบปัดน้ำฝน ใบปัดควรอยู่ในตำแหน่ง
ตั้งตรง เพ่ือหลีกเล่ียงการขีดข่วนกับฝากระโปรงหน้าหรือ
ทำความเสียหายกับก้านปัดน้ำฝน สำหรับการดึงก้านปัด
น้ำฝน โปรดดูท่ี “สวิตช์ท่ีปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก”
(หน้า 2-42)

1. ยก ก้ าน ปัด น้ ำ ฝน ออก จาก กระจก บัง ลม หน้า

2. ดันและยึดแถบปลด Ⓐ แล้วเลื่อนใบปัดน้ำฝนลงใต้
ก้านปัดน้ำฝนเพื่อถอด ①

3. ถอดใบปัดน้ำฝน

4. ใส่ใบปัดน้ำฝนใหม่ลงบนก้านปัดน้ำฝนจนกระทั่งล็อก
เข้าที่

ข้อควรระวัง:

. หลังจากเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้ว ให้ดันก้านปัด
น้ำฝนกลับไปยังตำแหน่งเดิม ไม่เช่นนั้น ก้านปัด
น้ำฝนหรือฝากระโปรงหน้าอาจจะครูดทำให้เป็น
รอยเสียหายได้ ระหว่างที่ฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่

. ใบปัดน้ำฝนที่สึกหรออาจทำให้กระจกบังลมหน้า
เสียหาย และทำให้ทัศนวิสัยของคนขับแย่ลง

ใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหลัง
T32A130827-CB9D8342-2180-4FFF-9BDC-CF4DC13E7621

ถ้าจำเป็นต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-15

Condition: 'Except for China'/



(366,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

8-16 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

T32A130827-B990E0BD-E958-4300-AFB5-DA449BD53928

JVM0380X

คำเตือน:

สาร ป้องกันการแข็งตัว มี พิษ และควร เก็บอย่าง
ระมัดระวังไว้ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวาง
ให้ไกลมือเด็ก

ในการตรวจสอบระดับน้ำยาล้างกระจก ใช้นิ้วของท่านอุดรู
กลาง ① ของชุดฝาปิด/ท่อ จากนั้นถอดออกจากถังพัก

ไม่มีน้ำมันในท่อ ให้ทำการเติมน้ำมัน

ให้ เติมน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงในน้ำเพ่ือให้ทำ
ความสะอาดได้ดีขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป้องกันการแข็ง
ตัวของน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า ตามอัตราส่วนท่ีระบุไว้
ในคำแนะนำของผู้ผลิต

น้ำยาล้างกระจก

Condition: 'Except for China'/



(367,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

T32A130827-D956DCD1-8BC7-44DD-92C0-14451F2C7BB2

SDI1573

แบตเตอรี่รถยนต์
T32A130827-2FD7FB13-E56B-4088-919A-39C54C986E76

คำเตือน:

ห้ามขับรถ หากน้ำกรดแบตเตอรี่ต่ำ เพราะอาจทำให้
เกิดโหลดสูงในแบตเตอรี่ ซึ่งทำให้เกิดความร้อน ลด
อาย ุ แบตเตอรี่ และ อาจ นำ ไป ส ู่ การ ระเบิด ได้

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-17

แบตเตอรี่

Condition: 'Except for China'/



(368,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

8-18 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

การตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ (ยกเว้นรุ่น
แบตเตอรี่แบบไม่ต้องบำรุงรักษา)

T32A130827-C7602421-9FE8-4ABF-9401-FDF02316F502

DI0137MD

SDI1480D

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต่ละเซลล์ ระดับน้ำกรดควรอยู่
ระหว่างขีด UPPER LEVEL ① และ LOWER LEVEL ②

ถ้าจำเป็นต้องเติมน้ำ ให้เติมน้ำกลั่น/น้ำบริสุทธิ์จนถึงระดับ
ตัววัดในแต่ละช่องเติมเท่านั้น ห้ามเติมเกิน

1. ถอดจุกเซลล์ ③ (ถ้ามีติด ต้ัง) โดยใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม

2. เติมน้ำกลั่น/น้ำบริสุทธิ์จนถึงขีด UPPER LEVEL ①

ถ้าด้านข้างของแบตเตอรี่ไม่ชัดเจน ให้ตรวจสอบระดับ

น้ำบริสุทธ์ิโดยมองตรง ๆ จากด้านบนเซลล์ ถ้าพบ
สภาพ Ⓐ แสดงว่าปกติ และถ้าพบสภาพ Ⓑ แสดงว่า
ต้องเติมน้ำบริสุทธิ์เพิ่ม

3. ใส่จุกเซลล์กลับเข้าที่แล้วขันให้แน่น

. รถที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช้งานหนักต้องได้รับการ
ตรวจ สอบ ระดับ น้ำกรด แบตเตอรี่ เ ป็น ประจำ

. รักษาพื้นผิวแบตเตอรี่ให้สะอาดและแห้ง ทำ
ความสะอาดแบตเตอรี่ด้วยสารละลายเบคก้ิงโซดา
และน้ำ

. ให้แน่ใจว่าจุดเช่ือมต่อข้ัวสะอาดและได้รับการขันจน
แน่น

. ถ้าไม่ใช้รถนานเกินกว่า 30 วัน ให้ปลดสายขั้วลบ (−)
ของแบตเตอรี่ออก เพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมด

การพ่วงสตาร์ท
T32A130827-B9E1C45F-8AA3-4F68-A3A1-97F3A11BE41D

หากจำเป็นต้องพ่วงสตาร์ท โปรดดูท่ี “การพ่วงสตาร์ท”
(หน้า 6-8) ถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดหลังจากพ่วงสตาร์ทหรือ
แบตเตอรี่ไม่ประจุไฟ ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม่
ติดต่อผู้จำหน่ายนิสสัน เพื่อดำเนินการ

แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
T32A130827-4E0E6233-619D-449B-803A-3C1D1831CF27

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
T32A130827-73896530-7C0A-4291-A663-1E8096A5284C

ข้อควรระวัง:

. ระวังไม่ให้เด็กกลืนแบตเตอร่ีและช้ินส่วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัดแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องจะเป็นการ
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามข้อ
กำหนดท้องถิ่น ในการกำจัดแบตเตอรี่ เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห้ามให้ฝุ่นหรือน้ำมันโดน
เข้ากับชิ้นส่วน

. แบตเตอร่ีลิเธียมอาจระเบิดได้ ถ้าทำการเปล่ียน
อย่างไม่ถูกต้อง ให้ เปล่ียนเป็นแบตเตอร่ีแบบ
เดียวกันหรือที่เทียบเท่ากันเท่านั้น

JVM0381X

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. สอดไขควงเล็กเข้าไปในช่อง Ⓐ และเพ่ือเปิดฝาปิด
ใช้ผ้าหุ้มเพื่อป้องกันฝาครอบ

Condition: 'Except for China'/



(369,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

2. เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่

แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2032 หรือที่เทียบเท่า
. ห้ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ้า เนื่องจากจะ
ทำให้ทำงานผิดพลาด

. ให้แน่ใจว่าด้านที่มีเครื่องหมาย + อยู่ด้านล่างของ
ฝาครอบ Ⓑ

3. ปิดฝาปิดให้แน่น

4. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน ถ้าต้องการความช่วยเหลือเกี่ยว
กับการเปลี่ยน

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
T32A130827-0795585A-4590-40CB-B4DD-549A1FA4DDE8

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
T32A130827-C7C6166A-C4F7-4BA4-94AA-A78E882D4D47

ข้อควรระวัง:

. ระวังอย่าให้เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส่วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัดแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องจะเป็นการ
ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อกำหนดทางกฎหมายในการกำจัดแบตเตอร่ี
เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห้ามให้ฝุ่นหรือน้ำมันโดน
เข้ากับชิ้นส่วน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได้ ถ้าเปลี่ยนอย่างไม่
ถูกต้อง ให้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือ
ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันเท่านั้น

JVM0317X

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ปลดปุ่มล็อกที่ด้านหลังของกุญแจอัจฉริยะ แล้วถอด
กุญแจธรรมดาออก (โปรดดูที่ “กุญแจธรรมดา” (หน้า
3-3))

2. สอดไขควงปลายแบนท่ีพันไว้ด้วยผ้าเข้าไปในร่องที่
มุม แล้วบิดเพื่อให้ส่วนบนแยกออกจากส่วนล่าง

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่
. แบตเตอร่ี ท่ีแนะนำ: CR2032 หรือ ท่ีมีคุณภาพ
เทียบเท่า

. ห้ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ้า เนื่องจากจะ
ทำให้ทำงานผิดปกติ

. ให้แน่ใจว่าด้านที่มีเครื่องหมาย + หันไปทาง
ด้านล่างของฝาครอบ

SDI2452

4. จัดปลายของส่วนบนและล่างให้อยู่ในแนวเดียวกัน ①
จากนั้นกดลงไปพร้อม ๆ กันจนกระทั่งปิดสนิทดี ②

5. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน เม่ือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยว
กับการเปลี่ยน

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-19
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8-20 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

T32A130827-12416677-0A48-4E66-B067-4EB7C158E2E4

ระบบควบคุมการเปล่ียนแรงเคล่ือนไฟฟ้าทำหน้าที่ วัด
ปริมาณไฟฟ้าที่ปล่อยออกจากแบตเตอรี่ และแรงเคลื่อน
ไฟฟ้าควบคุมที่สร้างขึ้นจากไดชาร์จ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามต่ออุปกรณ์เสริมลงบนข้ัวแบตเตอร่ีโดยตรง
เนื่องจากจะขัดขวางการทำงานของระบบควบคุม
แรงเคล่ือนไฟฟ้า และส่งผลให้แบตเตอรี่รถยนต์
ชาร์จไม่เต็มที่

. ใช้ งานอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ รถยนต์ วิ่ง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมด

T32A130827-8AB0AAAB-E205-4819-9DC6-D43AB8CC9EC1

ห้องเครื่องยนต์
T32A130827-183829BC-8212-47E4-8904-A6582E9358C5

JVM0386X

รุ่นเครื่องยนต์ QR25DE (ตัวอย่าง)

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เน่ืองจากอาจทำให้ระบบ
ไฟฟ้า เ กิด ความ เสีย หาย หรือ เกิด ไฟ ไหม้ ไ ด้

ถ้า อ ุปกรณ์ ไฟฟ้า ไม่ ทำงาน ให้ ตรวจ หา ฟิวส์ ขาด

1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“OFF”

2. ให้แน่ใจ ว่าสวิตช์ ไฟหน้าอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. เปิดฝากระโปรงหน้า

4. ถอดท่อกรองอากาศ (โปรดดูที่ “จุดท่ีตรวจสอบใน
ห้องเครื่องยนต์” (หน้า 8-5))

5. ถอดฝาครอบฟิวส์/กล่องสายฟิวส์โดยใช้เคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมและกดแถบ

6. ระบุตำแหน่งของฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน

SDI1753

แบบ A

SDI1754

แบบ B
7. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์ที่อยู่ในห้องโดยสาร

8. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ

ถ้าฟิวส์ใหม่ขาดหลังจากที่ติดต้ังอีกครั้ง ให้นำรถเข้าศูนย์
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทำการซ่อม
หากจำเป็น

ระบบควบคุมการเปลี่ยนแรงเคลื่อน
ไฟฟ้า (ถ้ามีติดตั้ง) ฟิวส์

Condition: 'Except for China'/
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JVM0444X

รุ่นเครื่องยนต์ QR25DE (ตัวอย่าง)
ตัวยึด ① จะบรรจุฟิวส์ไว้ด้วยเช่นกัน สำหรับการตรวจสอบ
และ/หรือการเปลี่ยน ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสัน

สายฟิวส์
T32A130827-208E32EE-667A-42F8-A3BB-B552FCE416DA

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใดไม่ทำงานและฟิวส์อยู่ในสภาพที่ดีให้
ตรวจสอบสายฟิวส์ ถ้าสายฟิวส์เส้นใดละลาย ให้เปลี่ยน
ใหม่โดยใช้อะไหล่แท้ของนิสสัน

ห้องโดยสาร
T32A130827-AE5A32D9-86A8-49E9-9B78-3857F2C7C1FE

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เน่ืองจากอาจทำให้ระบบ
ไฟฟ้าเสียหายและเกิดเพลิงไหม้

ถ้ า อ ุปกรณ์ ไฟฟ้า ไม่ ทำงาน ให้ ตรวจ หา ฟิ ว ส์ ขาด

ด้านนอกของแผงหน้าปัด
GUID-98D0498D-2955-47C0-AA09-13C3DDECAE27

JVM0783X

1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“OFF”

2. ให้แน่ใจ ว่าสวิตช์ ไฟหน้าอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์

4. ระบุตำแหน่งของฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน

5. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์ Ⓐ

SDI1754

6. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ

ถ้าฟิวส์ใหม่ขาดหลังจากที่ติดต้ังอีกครั้ง ให้นำรถเข้าศูนย์
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทำการซ่อม

หากจำเป็น

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-21
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8-22 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

กล่องเก็บของ
GUID-15A32307-7137-4C89-A48B-85EC6F9F70D8

JVM0786X

สำหรับรุ่นพวงมาลัยขวาทั้งหมด
1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง

“OFF”

2. ให้แน่ใจ ว่าสวิตช์ ไฟหน้าอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. เ ปิด กล่อง เก็บ ของ และ ปลด ล็อก ตัว หน่วง ①
4. จับฝาปิดกล่องเก็บของ เพื่อให้มีระยะห่างระหว่าง

ปลายด้านบนของฝา ปิดและแผงหน้าปัด ห่างกัน
ประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว) แล้วดึงบานพับ ② ท่ีอยู่ใต้
ฝาปิดออก

5. ปลดล็อกสต็อปเปอร์ซ้ายและขวา ③ และถอดฝาปิด
กล่องเก็บของออก

6. ระบุตำแหน่งของฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน

7. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์

SDI1754

8. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ

ถ้าฟิวส์ใหม่ขาดหลังจากที่ติดต้ังอีกครั้ง ให้นำรถเข้าศูนย์
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทำการซ่อม
หากจำเป็น

สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน
GUID-4DACCDD0-02EB-4845-B9C4-BFD1EAF1C1EF

JVM0415X

ตัวอย่าง
เพ่ือลดการส้ินเปลืองแบตเตอรี่ รถยนต์ เม่ือออกมาจาก
โรงงานสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานจะถูกปิด ก่อนการส่ง
มอบรถยนต์ สวิตช์จะกดลง (เปิดสวิตช์) และจะเปิดไว้
ตลอด

ถ้าไม่ได้กดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน (สวิตช์เปิด)
คำเตือน “Shipping Mode On Push Storage Fuse” บน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ โปรดดูท่ี “การเตือนและการ
แสดงบนหน้า จอแสดงข้อม ูล รถยนต์” (หน้า 2-25)

ถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ ไม่ทำงาน ให้ถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อ
จอดรถนานออก และใส่เข้าไปอีกครั้ง

หมายเหตุ:
ถ้าสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานทำงานผิดปกติ ให้นำรถ
ไปยังศูนย์บริการนิสสัน
วิธีการถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน :

GUID-572411AA-8577-490B-88E5-8F4E0E52D4D5

1. สำหรับการถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน ให้แน่ใจว่า
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK”

Condition: 'Except for China'/
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2. ให้แน่ใจ ว่าสวิตช์ ไฟหน้าอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์

4. หนีบแถบล็อก ① อยู่ท่ีแต่ละด้านของสวิตช์ฟิวส์เม่ือ
จอดรถนาน

5. ดึงสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานออกจากกล่องฟิวส์ ②

วิธีการถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

1. สำหรับการถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน ให้แน่ใจว่า
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK”

2. ให้แน่ใจ ว่าสวิตช์ ไฟหน้าอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์

4. หนีบแถบล็อก ① อยู่ท่ีแต่ละด้านของสวิตช์ฟิวส์เม่ือ
จอดรถนาน

5. ดึงสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานออกจากกล่องฟิวส์ ②

T32A130827-A9037DC9-DD9B-4B9A-BE7E-9036F9796D86

ไฟหน้า
T32A130827-ED0F3255-CEC5-401B-8EE0-63DB4CAAD8B3

หลอดไฟหน้า LED
T32A130827-EAA65B62-0E55-490E-990B-536AFDF2EB8D

ถ้าจำเป็น ต้อง เปล่ียน กรุณา ติดต่อศูนย์ บริการ นิส สัน

หลอดไฟหน้าแบบฮาโลเจน
T32A130827-AAC92517-09B4-4636-9E2D-83C41DBC0FCC

ไฟหน้าแบบฮาโลเจนเป็นประเภทโคมกึ่งผนึก ซึ่งใช้
หลอดไฟหน้า (ฮาโล เจน) แบบ เปล่ียนใหม่ได้ โดย
สามารถทำการเปลี่ยนได้จากภายในห้องเครื่องยนต์ โดย
ไม่ต้องถอดชุดประกอบไฟหน้าออก

ข้อควรระวัง:

ก๊าซฮา โล เจนแรงดันสูง ถ ูกซีลอยู่ ในหลอดไฟ
หลอดไฟอาจจะแตกได้ ถ้าหลอดแก้วถูกขีดข่วนหรือ
ทำหลอดไฟตก

ไฟต่ำ :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVM0395X

1. ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่
2. ปลดขั้วต่อสายไฟ ① ออกจากปลายด้านหลังของ

หลอดไฟ
3. ถอดหลอดไฟหน้า ② โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ห้าม เขย่ า ห รือ หม ุน หลอด ไฟ เ พ่ือ ถอด ออก
4. ติด ต้ังหลอดไฟใหม่ในลำดับกลับ กัน กับที่ ถอด

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-23

ไฟส่องสว่าง
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8-24 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ไฟสูง :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

JVM0396X

1. ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่
2. หมุนฝาครอบ ① ทวนเข็มนาฬิกา แล้วถอดฝาครอบ

ออก
3. ปลดขั้วต่อสายไฟ ② ออกจากปลายด้านหลังของ

หลอดไฟ
4. ถอดหลอดไฟหน้า ③ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ห้าม เขย่ า ห รือ หม ุน หลอด ไฟ เ พ่ือ ถอด ออก
5. ติด ต้ังหลอดไฟใหม่ในลำดับกลับ กัน กับที่ ถอด

ข้อควรระวัง:

. เ ม่ื อ จั บ หลอด ไฟ ห้ า ม จั บ ที่ ห ลอด แ ก้ ว

. ใช้ กำลัง วัตต์ ให้ เท่า กับของ เดิม ท่ี ติด ต้ังมา:

รุ่นไฟหน้าแบบฮาโลเจน
หลอดไฟสูง: 65W (H9)
หลอดไฟต่ำ: 55W (H11)

. ห้ามปล่อยให้โคมไฟไฟหน้าไม่มีหลอดไฟเป็น
เวลานาน เนื่องจากฝุ่นละออง ความชื้น และควัน
จะ เข้าไป ใน ตัว เ รือน ไฟ หน้า และ ส่ง ผล ถึง
ประสิทธิภาพของไฟหน้า

ไม่จำเป็นต้องปรับมุมแสง ถ้าเปล่ียนเฉพาะหลอดไฟ เม่ือ
ต้องปรับมุมแสงไฟหน้า กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

อาจจะ เกิด ฝ้าภายในเลนส์ของไฟส่องสว่างภายนอก
ชั่วคราวในช่วงฝนตกหรือล้างรถ อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ระหว่างภายในและภายนอกของเลนส์จะทำให้เกิดฝ้ามัว
ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ถ้าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ่ขึ้น
ภายในเลนส์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ไฟส่องสว่างภายนอก
T32A130827-CDB84EFB-58D1-403B-9E3B-411F1E572715

รายการ กำลังวัตต์ (วัตต์)

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านหน้า 21

ไฟหรี่ด้านหน้า/ไฟส่องสว่างเวลา
กลางวัน*

LED

ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามีติดตั้ง) 35

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง* LED

ชุดไฟท้าย

สัญญาณไฟเลี้ยว 21

ไฟเบรก 21

ไฟท้าย* LED

ไฟถอยหลัง 16

ไฟเบรกดวงที่สาม* LED

ไฟส่องป้ายทะเบียน 5

*: โปรด ติดต่อศูนย์บริการ นิส สันสำหรับการ เปลี่ยน

Condition: 'Except for China'/



(375,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

ไฟส่องสว่างภายใน
T32A130827-F1957544-EA31-4B98-9D49-891C8723F994

รายการ กำลังวัตต์ (วัตต์)

ไฟอ่านแผนที่ LED

ไฟกระจกแต่งหน้า 1.8

ไฟคอนโซล LED

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (ถ้ามี
ติดตั้ง)

8

ไฟอ่านหนังสือด้านหลัง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

8

ไฟที่ส่วนเก็บสัมภาระ 5

ไฟกล่องเก็บของ (ถ้ามีติดตั้ง) 1.4

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-25

Condition: 'Except for China'/



(376,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

8-26 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ตำแหน่งไฟ
T32A130827-C58F69F9-14F3-457E-BBBC-8C6BABFB731F

WAI0035X

1. ไฟหรี่/ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
2. ไฟหน้า (ไฟสูง)
3. ไฟหน้า (ไฟต่ำ)
4. ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า
5. ไฟ ส่อง สว่ าง ใน ห้อง โดยสาร ( ถ้า มี ติด ต้ัง)
6. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง
7. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า
8. ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
9. ไฟเบรกดวงที่สาม
10. ไฟที่ส่วนเก็บสัมภาระ (ถ้ามีติดตั้ง)
11. ชุดไฟท้าย (ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว

ด้านหลัง)
12. ไ ฟ อ่ า น ห นั ง สื อ ด้ า น ห ลั ง ( ถ้ า มี ติ ด ตั้ ง )
13. ไฟส่องป้ายทะเบียน
14. ไฟถอยหลัง/ไฟท้าย

Condition: 'Except for China'/



(377,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

ขั้นตอนการเปลี่ยน
T32A130827-57D24B47-1FF9-4557-B091-1D11EF1DB1BE

SDI1679

: การถอด

: การติดตั้ง

ไฟอื่นทุกดวงเป็นแบบ A B C D E หรือ F เมื่อเปลี่ยน

หลอดไฟ ขั้นแรกให้ถอดเลนส์และ/หรือฝาครอบออกก่อน

JVM0397X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านหน้า

JVM0417X

ไฟตัดหมอกหน้า

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-27

Condition: 'Except for China'/



(378,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

8-28 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

JVM0769X

ชุดไฟท้าย
JVM0770X

ไฟถอยหลัง
JVM0419X

ไฟส่องป้ายทะเบียน

Condition: 'Except for China'/



(379,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

SDI1839

ไฟกระจกแต่งหน้า

SDI1499A

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (ถ้ามีติดตั้ง)

SDI2031

ไฟอ่านหนังสือด้านหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

JVM0426X

ไฟที่ส่วนเก็บสัมภาระ

ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายสำหรับการ
ปรับไฟหน้า

GUID-FE807A2B-15BC-4AAB-B280-06A5E1C16E30

เมื่อขับรถในต่างประเทศที่มีช่องทางการขับที่แตกต่างจาก
ประเทศของท่าน ให้ติดสติกเกอร์ทึบแสงบนไฟหน้า

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-29

Condition: 'Except for China'/



(380,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

8-30 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

JVM0394X

1. เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปท่ีตำแหน่ง “OFF”
และรอจนกระทั่งไฟหน้าเย็นลง

2. เตรียมสติกเกอร์โดยอ้างอิงจากในรูป ทำสติกเกอร์ Ⓐ
ที่จะไปติดตรงพื้นผิวหน้าด้านซ้ายและด้านขวาของไฟ
หน้า

หมายเหตุ:
. ใช้วัสดุที่ทึบแสง
. การใช้วัสดุโปร่งแสงชนิดอื่น จะไม่สามารถปิด
แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ติดสติกเกอร์โดยวางให้ขอบ Ⓑ ของสติกเกอร์กับ
ตำแหน่งเครื่องหมาย Ⓒ ตรงกับบริเวณผิวหน้าของไฟ
หน้ า ซ่ึ ง ส ามา รถ มอง เ ห็น จาก ด้ าน หน้ า ไ ด้

ติดสติกเกอร์ตามท่ีแสดงในรูป โดยวางเครื่องหมาย
Ⓒ ให้ตรงกับเส้นที่แบ่ง Ⓓ และ Ⓔ

หมายเหตุ:
วาง เคร่ืองหมาย Ⓒ ให้ ตรงกับ เคร่ืองหมาย
ตรงกลาง ของหลอดไฟหน้า

T32A130827-06008459-1ACE-4E73-93E7-4A322F46E805

ถ้ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน้า 6-2)

แรงดันลมยาง
T32A130827-90622EBC-3A8D-41F6-8B20-6699CA22E4EE

ตรวจสอบแรงดันลมยางและยางอะไหล่เป็นระยะ ระดับ
แรงดันลมยางที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลในทางลบต่ออายุยาง
และการบังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเมื่อ
ยางเย็น กล่าวคือต้องจอดรถเป็นเวลา 3 ชั่วโมงหรือนาน
กว่า หรือขับรถน้อยกว่า 1.6 กม. (1 ไมล์) แรงดันลมยางที่
เ ย็ น จะ แสดง อย ู่ บน แผ่ น ป้ าย ค่ า แรง ดัน ลม ยาง

แรงดันลมยางที่ไม่เพียงพออาจทำให้ยางร้อนผิดปกติ และ
เกิดความเสียหายภายในตามมาภายหลัง ท่ีความเร็วสูง
อ า จ ท ำ ใ ห้ ด อ ก ย า ง แ ย ก แ ล ะ ย า ง ร ะ เ บิ ด ไ ด้

ประเภทของยาง
T32A130827-F4ADFA12-B902-4BB7-BDEB-65DF9756DE64

ข้อควรระวัง:

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือใส่ยางเส้นใหม่ ให้แน่ใจว่ายาง
ทั้งสี่เส้นเป็นยางประเภทเดียวกัน (ยางสำหรับฤดูร้อน
ทุกฤดู หรือสำหรับวิ่งบนหิมะ) และมีโครงสร้างแบบ
เดียวกัน ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายนิสสันสามารถให้ข้อมูลเกี่ยว
กับประเภท ขนาด ความเร็วจำกัดของยาง และอะไหล่
ยางที่มีให้เลือก

การเปลี่ยนยางอาจได้ยางที่จำกัดความเร็วไว้ต่ำกว่ายางที่
ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม่สามารถทำความเร็วได้สูงสุด
ของรถได้ ห้ามขับ รถ เร็วกว่าความเร็วจำกัดของยาง

ล้อและยาง

Condition: 'Except for China'/



(381,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 28 Model: T32-TH ]

ยางสำหรับทุกฤดู
T32A130827-E671C002-8738-4216-AEC8-6CD14C8720FA

นิสสันระบุให้ใช้ยางสำหรับทุกฤดูกับบางรุ่น เพื่อสมรรถนะ
การใช้งานที่ดีตลอดทั้งปี รวมทั้งในสภาพที่ถนนมีหิมะและ
น้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมีคำว่า ALL SEASON และ/
หรือ M&S เขียนอยู่ท่ีด้านข้างของยาง ยางสำหรับวิ่งบน
หิมะจะสามารถเกาะถนนที่มีหิมะได้ดีกว่ายางสำหรับทุกฤดู
และอาจเหมาะกับบางพื้นที่มากกว่า

ยางสำหรับฤดูร้อน
T32A130827-7935F4FA-4F3E-416C-8CF7-BB4329FCC988

นิสสันระบุให้ใช้ยางสำหรับฤดูร้อนกับบางรุ่น เพื่อสมรรถนะ
การใช้งานท่ีดีกว่าบนถนนแห้ง สมรรถนะของยางสำหรับ
ฤดูร้อนจะลดลงอย่างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับ
ฤดูร้อนจะไม่มีอัตราการเกาะถนน M&S ที่ด้านข้างของยาง

ถ้าวางแผนจะใช้งานรถยนต์ในสภาพท่ีมีหิมะและน้ำแข็ง
นิสสันขอแนะนำให้ใช้ยางสำหรับวิ่งบนหิมะหรือยางสำหรับ
ทุกฤดูทั้งสี่ล้อ

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
T32A130827-D491D99F-2520-4F05-BD0B-08E3B4DCF929

หากจำเป็นต้องใช้ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ต้องเลือกยางที่มี
ขนาดและดัชนีการรับน้ำหนักเท่ากับยางท่ีใช้อยู่เดิม ไม่
เช่นนั้น จะมีผลกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัยและการ
บังคับรถยนต์

โดยทั่วไป ยางสำหรับวิ่งบนหิมะมักจะจำกัดความเร็วไว้
ต่ำกว่ายางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม่สามารถทำความ
เร็วได้สูงสุด ท่ี เป็นไปได้ของรถได้ ห้ามขับรถเร็วกว่า
ความเร็วจำกัดของยาง การติดตั้งยางสำหรับวิ่งบนหิมะ จะ
ต้องมีขนาด ยี่ห้อ โครงสร้าง และลายดอกยางเหมือนกับ
ยางเดิมทั้งสี่ล้อ

เพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช้งานยาง

ท่ีมีสตัทฝังอยู่ได้ แต่ในบางรัฐ และบางเขตจะไม่อนุญาต
ให้ใช้ยางแบบนี้ ให้ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือเขต
ก่อนติดต้ังยางที่มีสตัทฝัง ความสามารถในการเกาะถนน
ของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัทฝัง บนพื้นผิวที่เปียกหรือแห้ง
อาจแย่กว่ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

โซ่พันล้อ
T32A130827-00A7D296-B49D-4E98-B78C-D04C1A0CDB83

บางพื้นท่ี อาจ ไม่ อน ุญาต ให้ ใช้ โซ่ พัน ล้อ ตรวจสอบ
กฎหมายในท้องถ่ินน้ันก่อนติดต้ังโซ่พันล้อ เม่ือติดต้ังโซ่
พันล้อ ให้แน่ใจว่าโซ่มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดต้ัง
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตโซ่

ใช้ตัวดันโซ่เมื่อผู้ผลิตโซ่พันล้อแนะนำให้ใช้ เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าโซ่รัดแน่น ต้องยึดปลายโซ่พันล้อด้านที่ปล่อยไว้ให้แน่น
หรือถอดออกเพื่อป้องกันไม่ให้ฟาดโดนบังโคลนหรือใต้
ท้องรถ ควรหลีกเล่ียงการบรรทุกน้ำหนักเต็มท่ีเมื่อใช้โซ่
พันล้อ และควรลดความเร็วขณะขับขี่ ไม่เช่นนั้น รถยนต์
อาจเกิดความเสียหาย และ/หรือ อาจทำให้ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อการบังคับและสมรรถนะของรถยนต์

ติดตั้งโซ่พันล้อที่ล้อหน้าเท่าน้ัน และห้ามติดตั้งที่ล้อ
หลัง ห้ามใช้โซ่บนถนนแห้ง

ห้ามติดต้ังโซ่พันล้อกับยางอะไหล่แบบใช้ชั่วคราว (ใช้
ชั่วคราวเท่านั้น) (ถ้ามีติดตั้ง)

อย่าขับรถที่ติดตั้งโซ่พันล้อบนถนนราบที่ไม่มีหิมะ การขับ
รถท่ีติดต้ังโซ่พันล้อในสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหายกับกลไกต่าง ๆ ของรถเน่ืองจากการเสียด
ทานที่มากเกินไป

การสลับยาง
T32A130827-CDFA213B-EF61-4DDD-81D2-937960565405

SDI1662

นิส สันขอแนะนำให้ทำการสลับยางทุก ๆ 5,000 กม.
(3,000 ไมล์) สำหรับรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/ขับเคลื่อน
ทุกล้อ (AWD) หรือทุก ๆ 10,000 กม. (6,000 ไมล์)
สำหรับรุ่นขับเคล่ือนสองล้อ (2WD) อย่างไรก็ตาม ระยะ
เวลาในการสลับยางอาจแตกต่างกันตามนิสัยการขับขี่ของ
ท่านและสภาพพื้นผิวถนน (โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน้า 6-
2) สำหรับการเปลี่ยนยาง)

คำเตือน:

. หลัง จากสลับยาง ให้ปรับตั้ง แรง ดันลมยาง

. ขันน็อตล้อให้แน่นหนา เม่ือขับรถยนต์เป็นระยะ
ทาง 1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงในกรณียาง
แบน ฯลฯ)

. ห้ามรวมยางอะไหล่ในการสลับยาง

. การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือการ
บำรุงรักษายางที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของรถยนต์ และมีโอกาสเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ หากมีข้อสงสัย

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-31
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8-32 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

โปรดติดต่อผู้ จำหน่าย นิสสันหรือผู้ ผลิตยาง

ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย
T32A130827-D1D13486-EB41-427C-913C-3E156812DF12

SDI1663

① เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
② เครื่องหมายตำแหน่งเตือนดอกยางสึก ตำแหน่งจะ

แสดงโดย “ ” “TWI” และอื่น ๆ โดยขึ้นอยู่กับ
ประเภทของยาง

ควรตรวจสอบยางเป็นระยะ เพื่อดูการสึกหรอ รอยแตก การ
บวม หรือส่ิงที่ติดในดอกยาง ถ้าพบการสึกหรอ รอยแตก
การบวม หรือรอยฉีกขาดที่มากเกินไป ควรเปลี่ยนยางทันที

ยางเดิมจะมีเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง เม่ือ
เห็นเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการเปลี่ยนยาง

การซ่อมแซมยางอะไหล่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บร้ายแรง ถ้าจำเป็นจะต้องซ่อมแซมยางอะไหล่
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

อายุยาง
T32A130827-4C752360-C652-47AC-9021-149E77E37E87

ห้ามใช้ยางที่มีอายุเกินกว่า 6 ปี ไม่ว่ายางนั้นจะใช้งานไป
แล้วหรือไม่ก็ตาม

ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช้งานของรถ
ให้นำยางเข้าตรวจสอบและถ่วงล้อสม่ำเสมอท่ีร้านซ่อม
หรือศูนย์บริการนิสสัน

การเปลี่ยนยางและล้อ
T32A130827-485EBE39-EDC3-4100-8516-A085FFEF9153

คำเตือน:

ห้ามใส่ล้อหรือยางที่ เสียรูปทรง แม้ว่าจะได้รับการ
ซ่อมแซมมาแล้วก็ตาม เนื่องจากล้อหรือยางนั้นอาจ
ได้ รับความเสียหายทางด้านโครงสร้าง และอาจ
เสียหายได้โดยไม่มีการเตือน

เมื่อเปลี่ยนยางให้ใช้ยางที่มีขนาด ความเร็วจำกัดของยาง
และอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิมที่มากับรถ (โปรด
ดูที่ “ยางและล้อ” (หน้า 9-5) สำหรับชนิดและขนาดของ
ยางและล้อท่ีแนะนำ) การใช้ยางอื่นท่ีไม่ได้แนะนำไว้หรือ
การใช้ยาง ย่ีห้อ อ่ืนปะปน กัน โครงสร้าง ต่าง กัน (ยาง
ธรรมดา ยางธรรมดาแบบมีเข็มขัดรัดหน้ายาง หรือยาง
เรเดียล) หรือดอกยางท่ีไม่เหมือนกัน จะส่งผลเสียต่อการ
ขับข่ี การเบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพื้นถนน ระยะ
ตัวถังถึงยาง ระยะห่างของโซ่พันล้อ การปรับเทียบมาตรวัด
ความเร็ว มุมลำแสงไฟหน้า และความสูงของกันชน
ผลกระทบบางอย่างเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และส่ง
ผลให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ถ้าต้องเปลี่ยนล้อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ให้ใช้ล้อที่มีระยะ
ออฟเซ็ทเท่าเดิมเสมอ ล้อที่มีระยะออฟเซ็ทที่แตกต่างกัน
จะทำให้ยางสึกหรอเร็ว อาจไปลดประสิทธิภาพในการ

บังคับควบคุมรถ และ/หรือไปมีผลต่อดิสก์เบรก/ดรัมเบรก
เนื่องจากอาจมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง
และ/หรือ ผ้าเบรก/ก้ามเบรกสึกหรอเร็ว

รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/ขับเคลื่อนทุกล้อ
(AWD)

GUID-C88991AE-EF07-4031-A105-9768E41DEE30

ข้อควรระวัง:

ควรใช้ยางที่มีขนาด ย่ีห้อ โครงสร้าง (ยางธรรมดา
ยางธรรมดาแบบ มี เข็มขัด รัดหน้า ยาง หรือยาง
เรเดียล) และลายดอกยางเหมือนกันทั้งสี่ล้อ ไม่เช่น
นั้น อาจทำให้มีความแตกต่างของเส้นรอบวงระหว่าง
ยางบนเพลาหน้าและเพลาหลัง ซ่ึงอาจส่งผลให้ยาง
สึกหรอมากข้ึนและทำให้เกียร์ เสื้อทรานสเฟอร์ และ
เฟืองท้ายเกิดความเสียหาย

ใช้ยางอะไหล่ที่ระบุว่าสำหรับรุ่น 4WD/AWD เท่านั้น

การถ่วงล้อ
T32A130827-4BEEC603-E957-4D95-B9E4-AE2CE6D62E1A

ล้อท่ีไม่สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุยาง
แม้ว่าจะใช้งานตามปกติ ล้อก็อาจเสียสมดุลได้ ดังนั้น ควร
ถ่วงล้อทั้งสี่ให้สมดุลเมื่อต้องการ

Condition: 'Except for China'/
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ยางอะไหล่ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-32AF256B-8AC0-45C9-B78B-A5C189481EE5

ยางอะไหล่แบบใช้ชั่วคราว (ถ้ามีติดตั้ง)
T32A130827-F3871F85-6706-4E1F-ACDF-84DBB55FE17B

ยางอะไหล่ที่มีให้มากับรถยนต์จะแตกต่างกันตามรุ่นของรถ
โปรดดูที่ “ยางและล้อ” (หน้า 9-5) สำหรับยางอะไหล่ที่มี
ใช้

SDI1912

ป้ายยางอะไหล่ (ถ้ามีติดตั้ง)
ยางอะไหล่แบบใช้ชั่วคราว (ขนาดแตกต่างจากยางเดิม) มี
อยู่ในรถยนต์

ศึกษาข้อควรระวังต่อไปนี้ ถ้าต้องใช้ยางอะไหล่แบบใช้
ชั่วคราว มิฉะน้ัน รถยนต์อาจได้รับความเสียหายหรือเกิด
อุบัติเหตุได้

ข้อควรระวัง:

. ควรใช้ยางอะไหล่ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ควร
เปลี่ยนด้วยยางมาตรฐานก่อน

. ขับรถด้วยความระมัดระวังในขณะที่ติดตั้งยาง
อะไหล่แล้ว

. หลีกเลี่ยงการเข้าโค้งหักมุมและการเบรกอย่าง
ฉับพลันในขณะที่ขับขี่

. ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล่แบบ T-
type เป็นระยะ และให้คงอยู่ที่ 420 กิโลปาสคาล
(4.2 กิโลกรัมแรง/ตร.ซม. 60 ปอนด์/ตร.นิ้ว)
เสมอ (ยาง T155/90 D17)

. ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล่เป็นระยะ
และให้คงอยู่ที่ 300 กิโลปาสคาล (3.0 กิโลกรัม
แรง/ตร.ซม. 44 ปอนด์/ตร.นิ้ว) เสมอ (ยาง
225/65 R17)

. ห้ามขับรถที่ความเร็วมากกว่า 80 กม./ชม. (50
ไมล์/ชม.)

. ห้ามใช้โซ่พันล้อกับยางอะไหล่ โซ่พันล้อจะไม่
พอดีกับยางอะไหล่และอาจทำให้รถยนต์เสียหาย
ได้

. เนื่องจากยางอะไหล่ มีขนาดเล็กกว่ายางเดิม
ระยะห่างจากพ้ืนจึงน้อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้
รถยนต์เสียหาย ห้ามขับรถทับส่ิงกีดขวาง และ
ห้ามขับรถเข้าเครื่องล้างรถอัตโนมัติ เพราะอาจ
ติดอยู่ด้านในได้

. ห้ามใช้ยางอะไหล่กับรถยนต์คันอื่น

. ห้ามใช้ยางอะไหล่มากกว่าหนึ่ง เส้นพร้อมกัน

. ห้ามลากรถ พ่วง ในขณะที่ ติดตั้ง ยางอะไหล่

ยางอะไหล่ทั่วไป (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-3E182B1A-8DEE-4148-861F-BC78EA9F82EE

ยางขนาดมาตรฐาน (ขนาดเดียวกับยางเดิมที่ติดตั้งมากับ
รถ) จะมีมาให้ในรถ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-33
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9-2 ข้อมูลทางเทคนิค

T32A130827-1F547A41-0690-4B8E-BA96-B9DA7D980C17

ปริมาณความจุต่อไปนี้เป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต่างไปจากนี้เล็กน้อย เมื่อทำการเติม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหมวด “8 การบำรุงรักษาและการดูแล
รักษาด้วยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ประเภทของเหลว
ความจุ (โดยประมาณ)

คำแนะนำในการเติมน้ำมัน/สารหล่อลื่นหน่วยวัด
แบบเมตริก

หน่วยวัด
แบบ US

หน่วยวัด
แบบอังกฤษ

น้ำมันเชื้อเพลิง
60 ลิตร

15-7/8
แกลลอน

13-1/4
แกลลอน

โปรดดูที่ “ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน้า 9-3)

น้ำมันเครื่อง*1

QR25DE

เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 4.6 ลิตร 4-7/8 ควอต 4 ควอต · แนะนำให้ใช้ “NISSAN Motor Oil 0W-20 SN” แท้ของนิสสัน
· ถ้าไม่มีน้ำมันเครื่องดังกล่าว ให้ใช้ “NISSAN Motor Oil” หรือเทียบเท่ากับเกรดและความหนืดของน้ำมัน
ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนถ่ายและการเติม
*1: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การ
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง”
(หน้า 8-8)

โดยไม่เปลี่ยนกรอง
น้ำมันเครื่อง

4.3 ลิตร 4-1/2 ควอต 3-3/4 ควอต

สารหล่อเย็นเครื่องยนต์

QR25DE

มีถังพักน้ำ 8.2 ลิตร 8-5/8 ควอต 7-1/4 ควอต · สารหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสัน (สีฟ้า) หรือเทียบเท่า*2
*2: ใช้สารหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อะลูมิเนียมใน
ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากใช้สารหล่อเย็นเครื่องยนต์เทียม
การซ่อมใด ๆ ภายในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ซึ่งมีการใช้สารหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่ของแท้จะไม่อยู่
ภายใต้การรับประกันถึงแม้ปัญหาจะเกิดระหว่างที่ยังอยู่ในระยะประกันก็ตาม

ถังพักน้ำ 0.85 ลิตร 7/8 ควอต 3/4 ควอต

น้ำมันเฟืองท้าย — — — · น้ำมันเฟืองท้าย Hypoid Super GL-5 80W-90 แท้ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า (mineral oil)
น้ำมันชุดทรานสเฟอร์ — — —

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT) — — —
· น้ำมันเกียร์ CVT NS-3 แท้ของนิสสัน
· ใช้น้ำมันเกียร์ CVT NS-3 แท้ของนิสสันเท่านั้น การใช้น้ำมันเกียร์อื่น ๆ นอกเหนือจากน้ำมันเกียร์ CVT NS-
3 แท้ของนิสสัน จะทำให้เกียร์ CVT เสียหาย ซึ่งไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเบรก
เติมให้ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตาม
คำแนะนำในหมวด “8 การบำรุงรักษาและการ
ดูแลรักษาด้วยตนเอง”

· น้ำมันเบรกแท้ของนิสสัน หรือ DOT3 ที่มีคุณภาพเทียบเท่า

น้ำยาแอร์ระบบปรับอากาศ — — — · HFC-134a (R-134a)
จาระบีอเนกประสงค์ — — — NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู่ลิเทียม)

น้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอากาศ — — — · ND-OIL8

ของเหลว/สารหล่อลื่นและปริมาณความ
จุที่แนะนำ

Condition: 'Except for China'/
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ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
T32A130827-E4200A17-9E77-401E-A7F0-EFA7A8A88C7F

เครื่องยนต์เบนซิน (รุ่นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

T32A130827-E7C549AC-7FEA-46F6-A04F-9F16B927AD6D

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่ว เพราะจะทำ
ความเสียหายต่อเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง

รุ่นเครื่องยนต์ QR25DE :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ใช้น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัวหรือแก๊สโซฮอล์ (ได้
ถึง E20*) ที่ มี ค่ า ออก เทน อย่าง น้อย 91 (RON)

*: แก๊สโซฮอล์ คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล์ เช่น
“E20” คือน้ำมันที่ผสมเอทานอลประมาณ 20% และน้ำมัน
เบนซินไร้สารตะกั่ว 80%

ค่าความหนืด SAE ที่แนะนำ
T32A130827-1C714B7A-2D29-4A0F-8BDF-F74142117A4F

น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน
T32A130827-E0270A89-1E93-4E3B-AA7F-DE06AFE6A226

รุ่นเครื่องยนต์ QR25DE
ควรใช้ 0W-20
หากไม่มี 0W-20 เลือกความหนืดจากตาราง
ด้านล่างที่เหมาะสมสำหรับช่วงอุณหภูมิภายนอก

STI0732

น้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่นระบบปรับ
อากาศ

T32A130827-93730B82-17E4-4831-81BA-5C170F30FE31

ระบบปรับอากาศในรถของท่านต้องใช้น้ำยาแอร์และน้ำมัน
คอมเพรสเซอร์ที่กำหนด หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า

. น้ำยาแอร์
— HFC-134a (R-134a)

. น้ำมันคอมเพรสเซอร์
— น้ำมันคอมเพรสเซอร์ ND-OIL8

ข้อควรระวัง:

การใช้น้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่นชนิดอ่ืนจะทำให้
ระบบเกิดความเสียหาย และอาจต้องเปลี่ยนระบบปรับ
อากาศในรถใหม่ทั้งระบบ

ในหลายประเทศและหลายภูมิภาคไม่อนุญาตให้มีการ
ปล่อยน้ำยาแอร์ออกสู่บรรยากาศภายนอก เนื่องจากน้ำยา
แอร์อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน นิสสันขอแนะนำ
ให้นำน้ำยาแอร์กลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม ควรติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสัน หากต้องการรับบริการสำหรับระบบปรับ
อากาศ
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9-4 ข้อมูลทางเทคนิค

T32A130827-D45B1759-BBC4-4722-9B21-08565866BB28

รุ่นเครื่องยนต์ QR25DE

ชนิด เบนซิน 4 จังหวะ DOHC

การจัดกระบอกสูบ 4 กระบอกสูบ แถวเรียง

กระบอกสูบ x ระยะชัก มม. (นิ้ว) 89.0 6 100.0 (3.504 6 3.937)

ปริมาตรกระบอกสูบ ซม.3 (ลบ. นิ้ว) 2,488 (151.82)

ความเร็วรอบเดินเบา รอบต่อนาที 650±50

องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.) องศาที่รอบเดินเบา 108

หัวเทียน

ชนิด มาตรฐาน FXE20HE11

ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน มม. (นิ้ว) 1.1 (0.043)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ่ไทมิ่ง

เครื่องยนต์

Condition: 'Except for China'/
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T32A130827-0888185C-3AB3-438A-A155-6D9958BAD12B

มาตรฐาน ยางอะไหล่

ขนาดยาง 225/65 R17 ยางธรรมดา
T155/90 D17*1

225/60 R18 225/65 R17*1
T155/90 D17*1

225/55 R19 T155/90 D17*1

ขนาด ออฟเซ็ต มม. (นิ้ว)

กระทะล้อ มาตรฐาน เหล็ก 17 6 7J 45 (1.77)

อะลูมิเนียม 17 6 7J
18 6 7J
18 6 7J
19 6 7J

45 (1.77)
35 (1.38)
45 (1.77)
40 (1.57)

ยางอะไหล่ เหล็ก 17 6 4T*1
17 6 7J

30 (1.18)
45 (1.77)

*1: ใช้ชั่วคราวเท่านั้น

T32A130827-B3B4E7BC-4580-4F9B-A57E-ABEF8DD2A79A
หน่วย: มม. (นิ้ว)

ความยาวทั้งหมด 4,690 (184.6)

ความกว้างทั้งหมด 1,820 (71.7)
1,830 (72.0)*1

ความสูงทั้งหมด 1,710 (67.3)*2
1,740 (68.5)*3

ความกว้างฐานล้อด้าน
หน้า

1,575 (62.0)
1,585 (62.4)*1

ความกว้างฐานล้อด้าน
หลัง

1,575 (62.0)
1,585 (62.4)*1

ความยาวฐานล้อ (หน้า-
หลัง)

2,705 (106.5)

*1: สำหรับรุ่นยางขนาด 225/55 R19
*2: รุ่นที่มีเสาอากาศแบบก้าน
*3: รุ่นที่มีเสาอากาศแบบครีบฉลาม
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9-6 ข้อมูลทางเทคนิค

T32A130827-DA9863E5-BB83-4DF6-869E-F64EBA96649B

เมื่อวางแผนเดินทางไปยังต่างประเทศหรือภูมิภาคอื่น
ตรวจสอบว่าน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีต้องใช้กับรถยนต์มีจำหน่าย
ในประเทศนั้นหรือภูมิภาคนั้นหรือไม่ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ท่ีมีค่าออกเทนต่ำอาจทำให้เคร่ืองยนต์เสียหายได้ ดังนั้น
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่ต้องใช้ใน
ท่ีจะเดินทางไป สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับน้ำมันเช้ือ
เ พ ลิ ง ที่ แ น ะ น ำ ใ ห้ ด ู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น หม ว ด นี้

เมื่อโอนการจดทะเบียนรถยนต์ไปยังประเทศ รัฐ
จังหวัด หรือเขตอ่ืน ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ตรวจสอบว่ารถยนต์อยู่ในข้อกำหนดของท้องถิ่นนั้นหรือไม่
ในบางกรณี หากรถยนต์ไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดตาม
กฎหมายของท้องถิ่น อาจต้องทำการดัดแปลงเพื่อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดในท้องถิ่นนั้น ๆ นอกจากนี้
รถยนต์ อาจ ไม่ สามารถ ดัดแปลง เพ่ือ ใช้ ในบาง พ้ืนที่

กฎหมายและข้อกำหนดเก่ียวกับการควบคุมการปล่อย
ไอเสียรถยนต์ และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขต ดังนั้น คุณสมบัติ
เฉพาะของรถยนต์อาจแตกต่างกัน

เมื่อต้องนำรถไปใช้ในต่างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ
เขต ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการดัดแปลง การขนส่ง
การจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน
นิสสันไม่รับผิดชอบความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

T32A130827-72E4EF40-E455-4B63-B0B2-025F241650CC

ห้ามปิด พ่นสีทับ เชื่อม ตัด เจาะ สลับ หรือถอดหมายเลข
ประจำรถ (VIN)

แผ่นป้ายประจำรถ
T32A130827-8819A7D8-B270-4990-9374-D670769EB7BC

JVT0285X

แบบ A

STI0718

แบบ B
แผ่นป้ายประจำรถจะติดไว้ดังที่แสดง

วันที่ผลิต (ถ้ามีติดตั้ง)
T32A130827-4D3652C9-546A-4B96-9CD2-71B6EEFEA76A

วันที่ผลิตจะประทับอยู่บนแผ่นป้ายประจำรถ

วันที่ผลิตหมายถึงเดือนและปีตามปฏิทินท่ีประกอบตัวถัง
และระบบส่งกำลังเข้าด้วยกัน แล้วนำรถยนต์ขับออก หรือ
เคลื่อนออกจากสายการผลิต

แผ่นป้ายแสดงหมายเลขประจำรถ (VIN)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-AC276D7C-F680-4E1D-84EE-EACE9A13EE30

JVT0352X

แผ่นป้ายแสดงหมายเลขประจำรถจะติดไว้ตามที่แสดงใน
ภาพ หมายเลข น้ี เป็นหมายเลขประจำรถยนต์ และใช้
สำหรับการจดทะเบียนรถยนต์

เมื่อขับรถไปต่างประเทศหรือจด
ทะเบียนที่ต่างประเทศ หมายเลขประจำรถ

Condition: 'Except for China'/
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หมายเลขประจำรถ (VIN)
T32A130827-D419F986-6131-44D8-AF4B-17B3013164DB

JVT0286X

หมายเลข ประจำ รถ จะ ติด ไว้ ตาม ที่ แสดง ใน ภาพ

ดึงส่วนที่ปิดออกเพื่อดูหมายเลข

หมายเลขเครื่องยนต์
T32A130827-C9B26BF9-B9B9-4E93-A6AC-751BC6146DF0

SDI2121

เครื่องยนต์ QR25DE
หมายเลขเคร่ืองยนต์ติดไว้บนเครื่องยนต์ตามท่ีแสดง

ป้ายรับรอง (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-870669AC-81A8-4371-B9AF-49CEF5379C10

STI0718

แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง
T32A130827-95A0EAE9-EC4D-4A5F-AEB6-2A44B3892072

STI0494

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่าแรงดัน
ล ม ย า ง ที่ ติ ด อ ย ู่ ที่ เ ส า เ ก๋ ง ก ล า ง ด้ า น ค น ขั บ

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของ
เครื่องปรับอากาศ

T32A130827-F8619A11-F048-4C6B-B9CD-711487141C60

JVT0274X
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9-8 ข้อมูลทางเทคนิค

GUID-20B67FFB-0D9E-4312-B9DC-80F2A53809B3

เกรดคุณภาพ: ยางทุกเส้นของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะต้อง
เป็นไปตามข้อกำหนดในท้องถิ่น หากมีเพิ่มเติมจากที่ระบุ
ไว้ในเกรดนี้

เกรดคุณภาพยางจะระบุไว้ท่ีด้านข้างของยางระหว่างไหล่
ยาง และส่วนที่กว้างที่สุดของยาง ตัวอย่างเช่น:

Treadwear 200 Traction AA Temperature A

TREADWEAR
GUID-0571FFF5-1F89-4F2D-8C54-B33C79A693D9

เกรดการ สึกหรอของดอกยาง (Treadwear) จะ เป็น
อัตราส่วนการเปรียบเทียบตามอัตราการสึกหรอของยาง
เม่ือทดสอบในสภาวะที่กำหนดตามเส้นทางทดสอบที่
รัฐบาลกำหนดไว้ เช่น ยางท่ีมีเกรด 150 เม่ือใช้บนเส้น
ทางทดสอบจะสึกหรอน้อยกว่ายางที่มีเกรด 100 หนึ่งเท่า
ครึ่ง (1 1/2) ประสิทธิภาพการใช้งานของยางจะขึ้นอยู่กับ
สภาพการใช้งานจริง ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เน่ืองจากนิสัยการขับข่ี การให้บริการยาง ความแตกต่าง
ของสภาพถนน และภูมิอากาศ

TRACTION AA, A, B และ C
GUID-538BC64D-3FD2-4494-8890-59A412EBD485

เกรดของการไม่เสียการทรงตัวขณะเบรก (Traction) เรียง
จากค่าสูงสุดไปต่ำสุดคือ AA, A, B, และ C ค่าเหล่านี้
แสดงถึงความสามารถในการหยุดบนถนนล่ืน วัดจาก
สภาวะท่ีกำหนดบนพื้นผิวทดสอบที่รัฐบาลกำหนดไว้ คือ
ยางมะตอย และคอนกรีต ยางที่มี เกรด C อาจเสียการ
ทรงตัวขณะเบรกได้ง่าย

คำเตือน:

เกรดของการไม่เสียการทรงตัวขณะเบรกที่ให้กับยาง
นี้ใช้การทดสอบเบรกจากการวิ่งตรงไปข้างหน้า และ
จะไม่ รวมการ เร่ง การ เข้า โค้ง การ เหินน้ำ หรือ

ลักษณะการไม่เสียการทรงตัวสูงสุด

TEMPERATURE A B และ C
GUID-F9830A06-6911-457A-B0D7-F963C50D95EC

เกรดของอุณหภูมิ (Temperature) คือ A (สูงสุด) B และ
C แสดงถึงความต้านทานของยางต่อการเกิดความร้อน
และความสามารถในการระบายความร้อน เม่ือทดสอบใน
สภาพท่ีกำหนดด้วยล้อทดสอบของห้องปฏิบัติการ หาก
ยางได้รับความร้อนสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะทำให้วัสดุ
ของยางเสื่อมคุณภาพ อายุการใช้งานน้อยลง อีกท้ัง
อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ยางเสียหายได้ในทันที เกรด
C แสดงถึงระดับประสิทธิภาพขั้นต่ำของยางของรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลตามข้อบังคับในพ้ืนท่ี เกรด B และ A แสดงถึง
ประสิทธิภาพท่ีสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายจาก
การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

คำเตือน:

เกรดของอุณหภูมินี้ใช้ได้เมื่อยางอยู่ในสภาพที่มี
แรงดันลมยางพอดี และไม่บรรทุกน้ำหนักมากเกิน
กำหนด การใช้ความเร็วสูงเกินกำหนด อาจทำให้
แรงดันลมยางไม่เพียงพอ หรือการบรรทุกน้ำหนัก
มากเกินไป อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งหมดอาจทำให้
ความร้อนสะสม และทำให้ยางเกิดความเสียหาย

GUID-871438A3-3210-4A3E-8486-2AFF0C73401B

รถยนต์คันนี้ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องบันทึกข้อมูลเหตุการณ์
จุดประสงค์ของ EDR คือเพ่ือบันทึก ในบางสถานการณ์ท่ี
เกิดการชนหรือเกือบชน เช่น ถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัว หรือชนสิ่งกีดขวางบนถนน ข้อมูลจะช่วยให้เข้าใจ
การทำงานของระบบรถยนต์ EDR ถูกออกแบบมาเพ่ือ
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติและ
ระบบความปลอดภัยสำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ โดยทั่วไป
อยู่ที่ 30 วินาที หรือน้อยกว่า EDR ในรถยนต์คันนี้ถูก
ออกแบบมาเพื่อบันทึกข้อมูล เช่น:

. ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ทำงานอย่างไร

. เข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารล็อกหรือคาด
หรือไม่

. ผู้ขับขี่เหยียบคันเร่ง และ/หรือแป้นเบรกเป็นระยะทาง
เท่าไหร่ (ถ้ามีการเหยียบ) และ

. รถยนต์ขับด้วยความเร็วเท่าไหร่

. เสียงจะไม่ถูกบันทึก

ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้เข้าใจสถานการณ์การชนหรือ
การบาดเจ็บได้ดีขึ้น

หมายเหตุ: ข้อมูล EDR จะถูกบันทึกโดยรถยนต์ของท่าน
เมื่อเกิดสถานการณ์การชนอย่างรุนแรงเท่าน้ัน ไม่มีข้อมูล
ใดถูกบันทึกโดย EDR ภายใต้การขับขี่ปกติ และไม่มีข้อมูล
ส่วนตัว (เช่น ชื่อ เพศ อายุ สถานที่เกิดการชน) ถูกบันทึก
อย่างไรก็ตามบุคคลอ่ืน เช่น ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถ
ใช้ข้อมูล EDR ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมักได้มาระหว่าง
การตรวจสอบการชนได้

ในการอ่านข้อมูลที่บันทึกโดย EDR จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
พิเศษ และจำเป็นต้องเข้าไปในรถยนต์หรือ EDR นอกจาก
นี้ ผู้ผลิตรถยนต์และผู้จำหน่ายนิสสัน บุคคลอ่ืน เช่น ผู้
บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีอุปกรณ์พิเศษจะสามารถอ่านข้อมูล
ได้ ถ้าสามารถเข้าถึงรถยนต์หรือ EDR ข้อมูล EDR จะ

เกรดบอกคุณภาพยาง (ถ้ามีติดตั้ง) เครื่องบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ (EDR)
(ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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สามารถเข้าถึงได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของรถยนต์
หรือผู้เช่า หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
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สำหรับประเทศที่ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ UN
หมายเลข 10 หรือที่เกี่ยวข้อง:

การติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF ในรถยนต์อาจส่งผลกับระบบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบไปยังผู้จำหน่ายนิสสันเพ่ือรับ
ทราบมาตรการป้องกันหรือคำแนะนำเป็นพิเศษเกี่ยวกับการ
ติด ต้ัง เมื่อ มี การ สอบถาม ศ ูนย์ บริการ นิส สัน จะ ให้
รายละเอียดข้อมูล (ช่องความถ่ี กำลังไฟ ตำแหน่งเสารับ
สัญญาณ แนวทางการติดตั้ง และอื่น ๆ) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตั้งตามที่ท่านต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค 9-9

การติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF

Condition: 'Except for China'/
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9-10 ข้อมูลทางเทคนิค

บันทึก
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บันทึก

ข้อมูลทางเทคนิค 9-11

Condition: 'Except for China'/
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9-12 ข้อมูลทางเทคนิค

บันทึก

Condition: 'Except for China'/
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ความเร็วและความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม. หรือ
ไมล์/ชม.) (ถ้ามีติดตั้ง) ........................................ 2-34
คอมพิวเตอร์ระยะทาง .......................................... 2-33

คันเกียร์
การปลดล็อกคันเกียร์ ...................................... 5-13

ค่าความหนืด SAE ที่แนะนำ ................................... 9-3
คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
อย่างมีประสิทธิภาพและลดคาร์บอนไดออกไซด์ ........ 5-71
คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน ..................... 6-11
คำอธิบายของสิ่งที่ต้องบำรุงรักษาทั่วไป ................... 8-2
เครื่องกรองอากาศ .............................................. 8-14
เครื่องบันทึก ข้อมูลเหตุการณ์ ................................ 9-8
เครื่องบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ (EDR) ........................ 9-8
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ........................... 4-26, 4-28
เครื่องฟอกไอเสีย เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ....... 5-4
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ............................... 5-4
เครื่องยนต์

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ................................ 2-7
ค่าจำเพาะเครื่องยนต์ ...................................... 9-4
จุดที่ตรวจสอบในห้องเครื่องยนต์ ........................ 8-5
ตัวแสดงการสตาร์ทเครื่องยนต์ (สำหรับรุ่นเกียร์
อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง (CVT)) .............. 2-27
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7
ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ .................................. 8-6
ระยะรันอิน .................................................... 5-3
หมายเลขเครื่องยนต์ ....................................... 9-7

เครื่องยนต์รุ่น QR25DE ........................................ 8-6
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย .................... 1-12

ง

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ................................................................ 1-42

จ

แจ็กนำเข้า Auxiliary ........................................... 4-65
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ช

ช่วงสตาร์ทในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ .................. 5-6
ช่องเก็บของ ...................................................... 2-50
ช่องชาร์จไฟอุปกรณ์ USB
(Universal Serial Bus) ....................................... 2-50
ช่องลม ............................................................ 4-20
ช่องลมกลาง ..................................................... 4-20
ช่องลมด้านข้าง .................................................. 4-20
ช่องลมด้านหลัง ................................................. 4-20
ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus) ........ 4-64
ชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียม ........................................... 7-3
ชุดเกียร์

การปลดล็อกคันเกียร์ ...................................... 5-13

ซ

ซันรูฟ .............................................................. 2-48
ซันรูฟและที่บังแดดอัตโนมัติ ................................. 2-48

ต

ตะขอ
ตะขอเกี่ยวที่ส่วนเก็บสัมภาระ ........................... 2-53

ตะขอเกี่ยวที่ส่วนเก็บสัมภาระ ................................ 2-53
ตัวกรองอนุภาคไอเสียเบนซิน (GPF) ....................... 5-5
ตัวตัดวงจร สายฟิวส์ ........................................... 8-21
ตัวแสดง

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ............................... 2-17
ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดต่อเนื่อง
(CVT) ............................................................... 2-9
ตารางการบำรุงรักษา ............................................ 8-2
ตำแหน่งไฟ ....................................................... 8-26
ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ ............................ 5-8
แตร ................................................................. 2-46

ท

ที่เก็บแว่นกันแดด ............................................... 2-51
ที่แขวนเสื้อ

ที่แขวนเสื้อโค้ท ............................................ 2-55
ที่แขวนเสื้อโค้ท ................................................. 2-55
ที่นั่งคนขับ ......................................................... 2-3
ที่ปัดน้ำฝน

ใบปัดน้ำฝน .................................................. 8-14
ใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหลัง ............................ 8-15
ระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก ................... 2-44
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจกบังลม
หลัง ........................................................... 2-44
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หน้า ........................................................... 2-42

ที่พักแขน .......................................................... 1-7
ที่วางแก้วน้ำ ...................................................... 2-51
ที่ใส่การ์ด ......................................................... 2-53
ที่ใส่ขวด ........................................................... 2-52
โทรศัพท์

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth® ....................... 4-67, 4-74, 4-81, 4-85

น

นาฬิกา ............................................................. 2-36
น้ำมัน

น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7
น้ำมันเชื้อเพลิง

การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ............................. 5-72
เกจวัด .......................................................... 2-8

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์แบบต่อเนื่อง ........ 8-14
น้ำยาล้างกระจก .......................................... 8-4, 8-16
น้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอากาศ .............. 9-3
น้ำหนักบรรทุก .................................................... 5-6
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ......................................... 5-82

น้ำหอมปรับอากาศ ................................................ 7-4

บ

เบรก ................................................................ 8-12
การเตือน Press brake pedal (เหยียบแป้นเบรก)
(สำหรับรุ่นที่ติดตั้งระบบเบรกจอดไฟฟ้า) ............ 2-29
การทำงานของเบรกจอด ................................. 5-82
น้ำมันเบรก ................................................... 8-13
เบรกจอด ..................................................... 3-33
ไฟเตือน ...................................................... 2-11
ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้า ........................... 2-12
ระบบเบรก .................................................... 5-79
หม้อลมเบรก ................................................ 8-12

เบรกจอด
ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้า .......................... 2-14

เบาะนั่ง เบาะนั่ง .................................................. 1-2
เบาะนั่งด้านหน้า .................................................. 1-2
เบาะนั่งแถวสอง .................................................. 1-5
เบาะนั่งแถวสาม .................................................. 1-6
เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-14

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด .............................................. 1-19
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้ระบบ
ISOFIX ....................................................... 1-17
ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............. 1-14
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................. 1-16
ระบบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ...................... 1-15

แบตเตอรี่ .......................................... 5-82, 8-3, 8-17
การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ................... 8-19
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล ............ 8-18
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ........................ 5-9
ระบบควบคุมการเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้า ............ 8-20
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ ..................... 2-41, 2-59

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ...................................... 8-19
แบตเตอรี่รถยนต์ ................................................ 8-17
แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล ..................................... 8-18
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10-4

ใบปัดน้ำฝน ....................................................... 8-14

ป

ประตู ................................................................ 3-3
ประตูท้าย ......................................................... 3-21

การใช้งานประตูท้ายแบบปรับด้วยตนเอง ............. 3-21
การใช้งานประตูท้ายไฟฟ้า ............................... 3-22
คันปลดล็อกประตูท้าย .................................... 3-25
ปิดอัตโนมัติ ................................................. 3-24

ปรับระดับวงพวงมาลัย ......................................... 3-27
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดสนิม ........... 7-5
ปัจจัยพื้นฐานที่มีส่วนทำให้รถเป็นสนิม ....................... 7-5
ป้าย

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศ ......... 9-7
หมายเลขเครื่องยนต์ ....................................... 9-7
หมายเลขประจำรถ (VIN) ................................ 9-6

ป้ายรับรอง ......................................................... 9-7

ผ

ผู้ได้รับบาดเจ็บ .................................................. 1-12
แผงหน้าปัด ........................................................ 2-5
แผ่นบังแดด ...................................................... 2-56
แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง ...................................... 9-7
แผ่นป้ายประจำรถ ................................................ 9-6
แผ่นป้ายแสดงหมายเลขประจำรถ (VIN) .................. 9-6
แผ่นรองปูพื้น ....................................................... 7-4

ฝ

ฝากระโปรงหน้า ................................................. 3-20
การปิดฝากระโปรงหน้า ................................... 3-21
การเปิดฝากระโปรงหน้า .................................. 3-21

ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 3-25
ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ....................................... 3-26

พ

พนักพิงศีรษะ ..................................................... 1-7
พวงมาลัย

การแสดงปลดล็อกพวงมาลัยทำงานผิดปกติ ........ 2-27
ปรับระดับวงพวงมาลัย .................................... 3-27
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ................................. 5-79
ล็อกพวงมาลัย ............................................... 5-8
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณ
พวงมาลัย .................................................... 4-65

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ...................................... 5-79
เพื่อป้องกันรถของท่านไม่ให้เกิดสนิม ........................ 7-5

ฟ

ฟังก์ชันการทำงานของไฟเมื่อเข้ารถและ
ออกจากรถ ........................................................ 3-11
ฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ......................... 4-16
ฟังก์ชันระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ
และบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD) ...... 4-17
ฟิวส์ ................................................................ 8-20
ไฟ

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร ............................. 2-58
ไฟส่องสว่างผู้โดยสารด้านหลัง ......................... 2-58
ไฟแสดง ...................................................... 2-14
ไฟอ่านแผนที่ ............................................... 2-58
สวิตช์ไฟตัดหมอก ......................................... 2-42
สวิตช์ไฟหน้า ................................................ 2-36

ไฟตัดหมอกหน้า ................................................ 2-42
ไฟเตือน ........................................................... 2-11

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ..................................... 2-13
ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ...................... 2-12
ไฟเตือนระบบเบรก ........................................ 2-11
ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้า ........................... 2-12
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
(ABS) ......................................................... 2-11
ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้า .......................... 2-14

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ........................... 2-12
ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ .......................... 2-12
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) .......... 2-11
ไฟเตือนหลัก ..................................................... 2-13
ไฟที่คอนโซล .................................................... 2-58
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ............................. 5-9
ไฟฟ้า

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ..................................... 2-46
ช่องจ่ายไฟ .................................................. 2-49
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ................................. 5-79

ไฟส่องกระจกแต่งหน้า ........................................ 2-58
ไฟส่องสว่าง ...................................................... 8-23

การเปลี่ยน ............................................ 8-2, 8-23
การเปลี่ยนหลอดไฟ ................................ 8-2, 8-23
ไฟส่องสว่างภายใน ........................................ 2-57

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร .................................. 2-58
ไฟส่องสว่างผู้โดยสารด้านหลัง .............................. 2-58
ไฟส่องสว่างภายนอก .......................................... 8-24
ไฟส่องสว่างภายใน .................................... 2-57, 8-25
ไฟแสดง ........................................................... 2-14
ไฟแสดงการใช้งานปุ่มบนกุญแจอัจฉริยะ ................. 3-16
ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ ...................................... 5-14
ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่ ......................................... 2-16
ไฟแสดงระบบโหมด ECO .................................... 2-14
ไฟหน้า ............................................................ 8-23

การควบคุมการปรับระดับ
(โปรดดูที่ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS)) ................ 2-41
สวิตช์ไฟหน้า ................................................ 2-36

ไฟห้องเก็บสัมภาระ ............................................. 2-59
ไฟอ่านแผนที่ .................................................... 2-58

ม

มาตรวัดความเร็ว ................................................. 2-6
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ ......................................... 2-7
มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว ................................... 2-34
มาตรวัดระยะทางรวม ............................................ 2-6
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มาตรวัดและเกจวัด .............................................. 2-6
การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด ................ 2-8

เมื่อขับรถไปต่างประเทศหรือจดทะเบียน
ที่ต่างประเทศ ..................................................... 9-6

ย

ยาง
การสลับยาง ................................................. 8-31
เกรดบอกคุณภาพยาง ...................................... 9-8
โซ่พันล้อ ..................................................... 8-31
ประเภทของยาง ............................................ 8-30
ยางของรถรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) .................. 5-18
ยางแบน ....................................................... 6-2
ยางสึกหรอและชำรุดเสียหาย ........................... 8-32
ยางอะไหล่ ................................................... 8-33
แรงดันลมยาง ............................................... 8-30
อายุยาง ....................................................... 8-32
อุปกรณ์ยาง .................................................. 5-82

ยางแบน ............................................................ 6-2
ยางและล้อ ......................................................... 9-5
ยางอะไหล่ ........................................................ 8-33

ร

รถมีความร้อนสูงผิดปกติ ...................................... 6-10
รถยนต์

ขนาด .......................................................... 9-5
ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) ........................................................ 5-19
หมายเลขประจำรถ (VIN) ................................ 9-6

ระบบ Automatic brake hold .............................. 3-35
ระบบกันขโมย .................................................... 3-18
ระบบกุญแจรีโมท ................................................ 3-7
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ....................................... 3-7, 5-7

สัญญาณการเตือน ......................................... 3-12

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) .......................... 1-30, 1-46
ระบบควบคุมการเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้า ................. 8-20
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ..................... 5-44

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
แบบความเร็วคงที่ (บนระบบ ICC) ..................... 5-57
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ
(ICC) ......................................................... 5-46

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอัจฉริยะ
(ICC) .............................................................. 5-46
ระบบควบคุมแชสซี .................................... 2-35, 5-20
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................ 1-27
ระบบเครื่องเสียง ................................................ 4-29
ระบบจดจำเสียง ................................................. 4-88
ระบบแจ้งเตือนและควบคุมรถเมื่อรถออกนอก
ช่องทางอัจฉริยะ ................................................ 5-28
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน ........................ 5-23
ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน ........... 5-23
ระบบช่วยเบรก ................................................... 5-80
ระบบซูเปอร์ล็อก ................................................. 3-3
ระบบเซ็นเซอร์การจอด ........................................ 5-76
ระบบโซนาร์ ...................................................... 5-76
ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) ............................. 5-33
ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง
(RCTA) ............................................................ 5-39
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW) .............. 5-25
ระบบถุงลม

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ..................... 1-31
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ......................... 1-33
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้า .................................... 1-27, 1-35, 1-40
ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านข้าง ............................................. 1-27, 1-42

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .............................. 1-33
ด้านข้าง (โปรดดูที่ ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง) .................................. 1-41

ด้านข้าง (โปรดดูที่ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง) .................................. 1-27
ป้ายเตือนถุงลมนิรภัย ..................................... 1-31
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ............. 1-40
ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ........ 1-42
ระบบม่านนิรภัยด้านข้าง .................................. 1-41

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง .......... 1-27, 1-41
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ......... 1-27, 1-35
ระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก ........................ 2-44
ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth® ............................ 4-67, 4-74, 4-81, 4-85
ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ..................................... 5-60
ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจจับ
คนเดินเท้า ........................................................ 5-65
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ..................................... 5-80
ระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติ ............................... 2-37
ระบบปรับอากาศ

การทำงานของระบบปรับอากาศ ........................ 4-21
แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศ ......... 9-7

ระบบปรับอากาศธรรมดา ...................................... 4-24
ระบบปรับอากาศและฮีตเตอร์แบบ
เลือกปรับเองได้ ................................................. 4-22
ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) ................ 3-19
ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) ................................... 2-41
ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ............. 1-27
ระบบโหมด ECO ................................................ 5-72

ฟังก์ชันแนะนำการขับขี่แบบ ECO ...................... 5-73
ไฟแสดง ECO .............................................. 5-73
รายงานการขับขี่แบบ ECO ............................... 5-74

ระบบโหมดจอดในโรงรถ ...................................... 3-25
ระยะการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ ......................... 3-10
แร็คหลังคา ....................................................... 2-55

ล

ล็อก
ล็อกประตูท้าย .............................................. 3-21
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ล็อกพวงมาลัย ............................................... 5-8
ล็อกประตูท้าย ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง ............ 3-6
ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง ................................ 3-6
ล้อและยาง ........................................................ 8-30

การดูแลรักษาล้อ ............................................. 7-3
ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย ............................................ 7-3

ว

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์
(CD) ..................................... 4-37, 4-45, 4-51, 4-58
วิทยุ/เครื่องเล่น CD .................. 4-37, 4-45, 4-51, 4-58
วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ........................................ 3-13
เวลาที่ใช้ไป ...................................................... 2-34
เวลาที่ใช้ไปและมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว .............. 2-34

ส

สถานที่เข้ารับบริการ ............................................. 8-2
สวิตช์ OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ(VDC) .................................................. 5-20
สวิตช์ OFF ระบบเซ็นเซอร์การจอด ........................ 5-77
สวิตช์ OFF ระบบโซนาร์ ...................................... 5-77
สวิตช์

สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณ
พวงมาลัย .................................................... 4-65
สวิตช์ไฟตัดหมอก ......................................... 2-42
สวิตช์ไฟหน้า ................................................ 2-36
สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ...................................... 3-5
สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว ................................... 2-41

สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณ
พวงมาลัย ......................................................... 4-65
สวิตช์ที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หน้า ........................................................... 2-42

สวิตช์ที่ฉีดน้ำล้างกระจกบังลม
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกหลัง ........ 2-44

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก ..................... 2-42
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหลัง ........ 2-44
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หน้า ................................................................ 2-42
สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ......................................... 6-2
สวิตช์ไฟตัดหมอก .............................................. 2-42
สวิตช์ไฟส่องสว่างภายใน ..................................... 2-57
สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว ......................... 2-36
สวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชัน ....................................................... 5-24
สวิตช์ไล่ฝ้า ....................................................... 2-45
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด .......................... 5-7
สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว ........................................ 2-41
สัญญาณเตือนภัย ............................................... 3-16
สายพาน ........................................................... 8-11
สายฟิวส์ ........................................................... 8-21
เสาอากาศ ........................................................ 4-66
เสียงเตือน ........................................................ 2-17

ห

หญิงมีครรภ์ ....................................................... 1-12
หน้าจอ

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ............................... 2-17
หน้าจอมองภาพด้านหลัง ...................................... 4-8
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ .................................... 2-17

การตั้งค่า ..................................................... 2-18
การเตือนและการแสดงบนจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ ........................................................ 2-25
วิธีการใช้หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ................... 2-18
หน้าจอเริ่มต้น ............................................... 2-18

หมายเลขประจำรถ (VIN) ..................................... 9-7
ห้องเก็บสัมภาระ ................................................. 2-53
หัวเทียน ........................................................... 8-11
หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียม .................................... 8-11

อ

อุณหภูมิอากาศภายนอก ...................................... 2-36
อุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้ในฤดูหนาว ........................ 5-82

ฮ

ฮีตเตอร์
การทำงานของฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ ........ 4-21
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11 บทส่งท้าย
T32A130827-B923F151-AEB8-439A-BFC6-283B666DDCF9

ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
T32A130827-947ECCB1-006C-4CC2-ACA2-199F3414321B

เครื่องยนต์เบนซิน (รุ่นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

T32A130827-36C1F138-0D3F-4F1E-B2CF-F1069F92176D

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช้ น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต่อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

รุ่นเครื่องยนต์ QR25DE :
GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0

ใช้น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัวหรือแก๊สโซฮอล์ (ได้
ถึง E20*) ที่ มี ค่ า ออก เทน อย่าง น้อย 91 (RON)

*: แก๊สโซฮอล์ คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล์ เช่น
“E20” คือน้ำมันที่ผสมเอทานอลประมาณ 20% และน้ำมัน
เบนซินไร้สารตะกั่ว 80%

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
T32A130827-7ED11E3B-3970-484E-8B83-53E6683423D5

โปรดดูที่ “ของเหลว/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุ ท่ี
แนะนำ” (หน้า 9-2)

แรงดันลมยางขณะเย็น
T32A130827-24B74137-E6F8-4FA3-B8E5-37FD9540B2AA

โปรดดูแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยางท่ีติดตรงเสาเก๋งกลาง
ด้านคนขับ

T32A130827-2A0A8C14-EC78-47D1-8884-03BE66351D6E

. ในกรณีฉุกเฉิน... 6-1

(ยางแบน เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ความ ร้อนสูง
ผิดปกติ การลากจูง)

. การสตาร์ทเครื่องยนต์... 5-1

. วิธีการอ่านมาตรวัดและเกจวัด... 2-1

. การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง... 8-1

. ข้อมูลทางเทคนิค... 9-1

ข้อมูลปั๊มน้ำมัน ดัชนีอ้างอิงอย่างเร็ว
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