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[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

E12-A-120227-E0505219-2432-4775-820B-04639818C416

ขอแสดงความขอบคุณต�อท�านที่มีอุปการะคุณที่ได�กรุณา
เลือกใช�รถนิสสัน รถคันนี้เราส�งมอบให�ท�านด�วยความมั่นใจ
เพราะมันผลิตขึ้นด�วยเทคนิคการผลิตที่ทันสมัยและควบคุม
คุณภาพที่เข�มงวด

คู�มือฉบับนี้จัดทำข้ึนเพื่อช�วยให�ท�านเข�าใจถึงวิธีการใช�
และการบำรุงรักษาอย�างถูกวิธี ซึ่งจะทำให�รถของท�านอยู�
ในสภาพที่สมบูรณ�สามารถใช�งานได�เต็มประสิทธิภาพ และ
มีอายุการใช�งานทนทาน ก�อนการใช�งานรถยนต�ของท�าน
ก ร ุ ณ า อ� า น ห นั ง สื อ ค ู� มื อ ผ ู� ใ ช� ร ถ ใ ห� ค ร บ ถ� ว น

หนังสือคู�มือการรับประกันและการบำรุงรักษาจะถูกจัดให�
แยกต�างหาก ซึ่งอธิบายรายละเอียดและหลักเกณฑ�การรับ
ประกันอย�างครบถ�วน

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

ข�อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย
E12-A-120227-FDB23A60-66CE-4B57-B0DD-1EB5DD2E5228

เตือนความจำเพื่อความปลอดภัย
E12-A-120227-5131E80C-E931-48D8-9C51-C803B0D21A77

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

. ห�ามขับรถขณะมึนเมาหรืออยู�ภายใต�ฤทธิ์ยาที่มี
ผลต�อระบบประสาท

. อย�า ใช� ความเร็ว เกินกว�าที่ กฎหมายกำหนด

. คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ และใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ที่ เหมาะ สม ควร ให� เด็ก เล็ก นั่ ง เบาะ หลัง

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

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

การอ�านคู�มือ
E12-A-120227-9BF242CB-1CC6-40FA-BAE4-5A4F4CDF84CA

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

ข�อมูลค�าจำเพาะและภาพประกอบทั้งหมดในคู�มือเล�มน้ีจะ
ใช�ได� ณ เวลา ที่ พิมพ� นิส สัน ขอ สงวน สิทธิ์ ใน การ
เปลี่ยนแปลงค�าจำเพาะ หรือ การออกแบบโดยไม�ต�องแจ�ง
ให�ทราบล�วงหน�า

การปรับแต�งรถของท�าน
E12-A-120227-239F85AF-E150-4C65-A81A-9DF30091C6DD

รถยนต�คันน้ีไม�ควรถูกปรับแต�ง การปรับแต�งรถอาจส�งผล
ต�อสมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัยหรือความคงทน
และอาจเป�นการกระทำผิดต�อกฎหมาย นอกจากนั้น ป�ญหา
ด�านสมรรถนะหรือความเสียหายอันเกิดจากการปรับแต�งรถ
อาจ ไม� อย ู� ใน เ ง่ื อนไข การ รับ ประกัน ของ นิส สัน

โปรดอ�าน — เพื่อขับรถอย�างปลอดภัย
E12-A-120227-BCED9ECA-02F0-4C72-8277-F5A346B371B5

อ�านคู�มือการใช�งานให�ละเอียดก�อนขับรถ เพ่ือให�แน�ใจว�า
ได�ทำความคุ�นเคยกับการควบคุมและข�อกำหนดในการ
บำร ุง รักษา ซึ่ง ช�วย ให� ท�าน ใช� รถ ได� อย�าง ปลอดภัย

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

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

ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ระบุไว�อย�างถูกต�องสมบูรณ�

SIC0697

ถ�าท�านเห็นสัญลักษณ�น้ี หมายความว�า “ห�ามทำสิ่งนี้”
หรือ “ห�ามให�สิ่งนี้เกิดขึ้น”

NOS1274

ถ�าท�านเห็นสัญลักษณ�ที่คล�ายคลึงกับสัญลักษณ�เหล�านี้ใน
ภาพประกอบ หมายความว�า ลูกศรชี้ไปทิศทางด�านหน�า
ของรถยนต�

NOS1275

ลูกศรในภาพประกอบที่คล�ายคลึงกับลูกศรเหล�านี้ บ�งชี้ถึง
การเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

NOS1276

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

คำนำ

Condition:



(4,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

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

JVR0243X

“ห�ามใช� เบาะ น่ังสำหรับ เด็กหันเข�าหาเบาะนั่งที่ มี การ
ป�องกันด�วยถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�ด�านหน�า จะทำให�
เ ด็ ก ไ ด� รั บ บ า ด เ จ็ บ ส า หั ส ห รื อ ถึ ง แ ก� ชี วิ ต ไ ด� ”

ให�แน�ใจว�าอ�าน “ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย”
(หน�า 1-26)

*C 2016 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Condition:



(1,1)

สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม 1

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลรักษาสภาพรถ

การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง

รายละเอียดเชิงเทคนิค

รถยนต�ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]Condition:

ดัชนี 11
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[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

0 สารบัญภาพประกอบ

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

แผงหน�าป�ด ........................................................................... 0-8
มาตรวัดและเกจวัด .................................................................. 0-9
ห�องเครื่องยนต� .................................................................... 0-10

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE .................................................... 0-10

Condition:



(6,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

0-2 สารบัญภาพประกอบ

E12-A-120227-410E5EAB-F85A-4C66-BDB8-3E8FFE94D0ED

JVC1033X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า (หน�า 1-24)
2. เข็ม ขัด นิ รภัย เบาะ นั่ ง ด� าน หน� า (หน� า 1-6)
3. หมอนพิงศีรษะ (หน�า 1-4)
4. เข็ม ขัด นิ รภัย เบาะ นั่ ง ด� าน หลัง (หน� า 1-6)
5. เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งกลางด�านหลัง (หน�า 1-6)
6. เบาะนั่งด�านหน�า (หน�า 1-2)
7. เบาะนั่งด�านหลัง (หน�า 1-3)
8. เบาะ น่ั ง สำหรับ เ ด็ก ISOFIX (หน� า 1 -18)

เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

E12-A-120227-0CBB9E22-D09E-4A8C-86AE-641CAE84C0CB

JVC1003X

1. ฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-12)
2. ท่ี ป�ดน้ำ ฝนและ ท่ีฉีดน้ำ ล�างกระจก บังลมหน�า

— สวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า
2-19)
— การเปลี่ยนที่ป�ดน้ำฝน (หน�า 8-12)
— น้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-13)

3. ไฟหน�า
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-17)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-18)
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหน�า

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-18)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-18)
ไฟหรี่
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-17)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-18)

4. ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ* (หน�า 5-14,
5-16)

5. กระจกหน�าต�าง (หน�า 2-21)
6. กระจกมองข�าง (หน�า 3-16)

— สัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (หน�า 2-18)

— กล�องมองด�านข�าง* (หน�า 4-2)
7. ห�วงสำหรับลากจูง (หน�า 6-11)
8. กล�องมุมมองด�านหน�า* (หน�า 4-2)
9. ไฟตัดหมอก*

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-19)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-18)

10. ยาง
— ล�อและยาง (หน�า 8-23, 9-5)
— ยางแบน (หน�า 6-2)

11. ประตู
— กุญแจ (หน�า 3-2)
— ล็อกประตู (หน�า 3-3)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ (หน�า 3-4)

12. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 3-15)

*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด�านหน�าภายนอกรถ

Condition:
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[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

0-4 สารบัญภาพประกอบ

E12-A-120227-2829AD6C-D1F7-4636-95EE-926E9D3944A8

JVC1004X

1. ท่ี ป� ด น้ ำ ฝน และ ท่ี ฉี ด น้ ำ ล� า ง ก ร ะ จก ห ลั ง
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-20)
— น้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-13)

2. ไฟเบรกดวงที่สาม (หน�า 8-18)
3. เสาอากาศ (หน�า 4-18)
4. ไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง (หน�า 2-20)
5. ไฟท�าย

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-17)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-18)
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-18)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-18)
ไฟถอยหลัง (หน�า 8-18)
ไฟเบรก (หน�า 8-18)

6. กล�องมองหลัง* (หน�า 4-2)
7. ไฟส�องป�ายทะเบียน (หน�า 8-18)
8. ประตูท�าย (หน�า 3-13)

— ระบบกุญแจอัจฉริยะ (หน�า 3-4)
9. ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง (หน�า 3-4)

*: ถ�ามีติดตั้ง

ด�านหลังภายนอกรถ

Condition:
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[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

E12-A-120227-CA5E7FA1-CD4C-4AFA-9A44-C1E53CFBC854

JVC1034X

1. กระจกมองหลัง (หน�า 3-16)
— กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง* (หน�า 4-2)

2. ไฟอ�านแผนที่ (หน�า 2-26, 8-19)
3. แผ�นบังแดด (หน�า 2-25)
4. ที่พักแขนที่ประตู

— สวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (หน�า 2-21)
— สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (หน�า 3-4)

5. ไฟ ภายใน ห�อง โดยสาร (หน�า 2-26, 8-19)
6. กล�องฟ�วส� (หน�า 8-16)

7. ห�องเก็บสัมภาระ
— ตะขอเกี่ยวสัมภาระ (หน�า 2-25)

*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห�องโดยสาร

Condition:
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[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

GUID-D1B89E37-A5CF-4CCD-9010-59485513453C

JVC1005X

สำหรับรถรุ�นที่ติดตั้งระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรก (FEB) และระบบสัญญาณเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง
(LDW)

1. สวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า 2-
19)

2. พวงมาลัย
— พวง มาลัย พาว เวอร� ไฟฟ� า (หน� า 5-23)
— แตร (หน�า 2-21)
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ (หน�า
1-24)

3. สวิตช�ไฟหน�า, ไฟตัดหมอก และสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-17)

— สวิตช�ไฟตัดหมอก* (หน�า 2-19)
4. สวิตช� ป�ด ระบบ ตัด การทำงาน ของ เคร่ืองยนต�

อัตโนมัติ* (หน�า 5-10)
5. ส วิตช� ควบค ุม กระจก มอง ข�าง (หน�า 3-16)
6. สวิตช� OFF ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อม

ระบบช�วยเบรก* (หน�า 5-18)
7. ช�องจ�ายไฟ (หน�า 2-23)
8. เบรกมือ (หน�า 3-17)

9. คันเกียร� (หน�า 5-8)
— ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบต�อ เนื่อง
(CVT) (หน�า 5-5)

10. ที่วางแก�วด�านหน�า (หน�า 2-25)
11. คันปรับระดับพวงมาลัย (หน�า 3-15)
12. สวิตช� OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

อัตโนมัติ (VDC)* (หน�า 5-12)
13. สวิตช�ควบคุมการปรับระดับไฟหน�า* (หน�า 2-18)
14. คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน�า (หน�า 3-12)
15. คันปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 3-

15)
16. สวิตช�ระบบสัญญาณเตือนเม่ือรถออกนอกช�องทาง

(LDW)* (หน�า 5-15)
*: ถ�ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition:



(11,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

JVC1005XT

สำหรับรถรุ�นที่ไม�ได�ติดตั้งระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรก (FEB) และระบบสัญญาณเตือนเมื่อรถออกนอก
ช�องทาง (LDW)

1. สวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า 2-
19)

2. พวงมาลัย
— พวง มาลัย พาว เวอร� ไฟฟ� า (หน� า 5-23)
— แตร (หน�า 2-21)
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ (หน�า
1-24)

3. สวิตช�ไฟหน�า, ไฟตัดหมอก และสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-17)

— สวิตช�ไฟตัดหมอก* (หน�า 2-19)
4. ส วิตช� ควบค ุม กระจก มอง ข�าง (หน�า 3-16)
5. สวิตช� ป�ด ระบบ ตัด การทำงาน ของ เคร่ืองยนต�

อัตโนมัติ* (หน�า 5-10)
6. ช�องจ�ายไฟ (หน�า 2-23)
7. เบรกมือ (หน�า 3-17)
8. คันเกียร� (หน�า 5-8)

— ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบต�อ เนื่อง
(CVT) (หน�า 5-5)

9. ที่วางแก�วด�านหน�า (หน�า 2-25)
10. คันปรับระดับพวงมาลัย (หน�า 3-15)
11. สวิตช�ควบคุมการปรับระดับไฟหน�า* (หน�า 2-18)
12. คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน�า (หน�า 3-12)
13. คันปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 3-

15)
14. สวิตช� OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

อัตโนมัติ (VDC)* (หน�า 5-12)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-7

Condition:



(12,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

E12-A-120227-8AC381DB-87FE-4981-8F4E-1341FF68CBB0

JVC1006X

1. ช�องลมด�านข�าง (หน�า 4-9)
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู�โดยสาร (หน�า

1-24)
3. กล�องเก็บของด�านบน (หน�า 2-24)

— ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus)
(หน�า 4-22)

4. ช�องลมกลาง (หน�า 4-9)
5. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน�า 6-2)
6. ระบบเครื่องเสียง* (หน�า 4-13)

7. ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ (หน�า 5-4)
8. มาตรวัดและเกจวัด (หน�า 2-5)
9. กล�องเก็บของ (หน�า 2-24)
10. กา ร ควบค ุ ม ร ะบบ ป รับ อากาศ (หน� า 4 -9 )

— สวิตช� ไล� ฝ�า กระจก บังลมหลัง (หน�า 2-20)
11. กล�องฟ�วส� (หน�า 8-16)
12. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย* (หน�า 4-25)
*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน�าป�ด

Condition:



(13,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

E12-A-120227-F210E898-38EC-46AB-92E5-7CD113958D88

JVC0330X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต� (หน�า 2-7)
2. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (หน�า 2-7)
3. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-5)

— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว (หน�า 2-6)
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-6)
— นาฬิกา (หน�า 2-23)
— หน�าจอการควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
(หน�า 2-8)
— อุณหภูมิอากาศภายนอก* (หน�า 2-7)

4. เ กจ วั ด ร ะดั บ น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง (หน� า 2 - 8 )
5. มาตรวัดความเร็ว (หน�า 2-6)
6. ไฟเตือน/ไฟแสดง (หน�า 2-10)
7. สวิตช�ควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด (หน�า 2-

8)
8. ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ

ต�อเนื่อง (CVT) (หน�า 2-8)
9. สวิตช�มาตรวัดระยะทางรวมเป�นเที่ยว (หน�า 2-6)/

สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทางเป�นเท่ียว (หน�า
2-6)/สวิตช�การตั้งค�าช�วงเวลาการบำรุงรักษา (หน�า

2-7)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-9

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:



(14,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

0-10 สารบัญภาพประกอบ

E12-A-120227-FA71B07C-1CF7-4DF1-990E-05A8376762F0

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
E12-A-120227-F978D4F1-0830-4A38-B742-722BCDA9D97C

JVC0240X

1. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-9)
2. กระปุกน้ำมันเบรก (หน�า 8-11)
3. ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (หน� า 8 - 7 )
4. กรองอากาศ (หน�า 8-12)
5. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-16)
6. ถังพักน้ำฉีดล�างกระจก (หน�า 8-13)
7. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-7)

8. ฝาหม�อน้ำ (หน�า 8-6)
— รถยนต�มีความร�อนสูง (หน�า 6-10)

9. แบตเตอรี่ (หน�า 8-14)
— การพ�วงสตาร�ท (หน�า 6-8)

10. ถั ง พั ก น้ ำ หล� อ เ ย็น เครื่ อ งยนต� (หน� า 8 -6 )

ห�องเครื่องยนต�

Condition:



(15,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม

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

หมอนพิงศีรษะ ........................................................................ 1-4
หมอนพิงศีรษะแบบปรับได� .................................................... 1-4
หมอนพิงศีรษะแบบปรับไม�ได� ................................................ 1-4
การถอด ............................................................................ 1-5
การติดตั้ง .......................................................................... 1-5
การปรับ ............................................................................ 1-5

เข็มขัดนิรภัย ........................................................................... 1-6
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ........................................... 1-6
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................................... 1-8
หญิงมีครรภ� ....................................................................... 1-9
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ................................................................... 1-9
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ................................................... 1-9
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .................................................. 1-12

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-12
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................... 1-12
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal บนเบาะนั่งด�านหน�า
และเบาะนั่งด�านหลัง ........................................................ 1-13
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ............................................... 1-18
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................... 1-19
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช� ISOFIX ......................... 1-19
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัย .................... 1-21

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................................... 1-24
ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-24
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .......................................... 1-28
สภาวะการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS .............. 1-29
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ................................. 1-30
ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน .......................................... 1-31

Condition:



(16,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

E12-A-120227-0E4D48F2-87EB-41C3-92CE-212C2CB24BDC

SSS0133A

คำเตือน:

. ห�ามขับรถ และ/หรือนั่งรถที่ปรับเอนพนักพิงหลัง
มาก เกิน ไป ซึ่ง อาจ ก�อ ให� เกิด อันตราย ได�
เนื่องจากสายเข็มขัดช�วงไหล�จะไม�แนบกับลำ
ตัวอย�างถูกต�อง เมื่อ เกิดอุบัติเหตุ ท�านและ
ผู�โดยสารอาจถูกฟาดด�วยสายเข็มขัดช�วงไหล�ได�
ซึ่งจะทำให� ได� รับบาดเจ็บที่ คอ หรือบาดเจ็บ
ร�ายแรงอื่น ๆ นอกจากน้ี ท�านและผู�โดยสารยัง
อาจลื่นไถลไปใต�สายเข็มขัดช�วงหน�าตัก และได�
รับบาดเจ็บรุนแรงได�

. ดังนั้น เพื่อเป�นการป�องกันอันตรายดังกล�าว ขณะ
ที่รถกำลังแล�น พนักพิงหลังควรอยู�ในตำแหน�ง
ตั้งตรง ให�นั่งหลังตั้งตรงและชิดกับพนักพิงเสมอ
และปรับเข็มขัดนิรภัยให� เหมาะสม (โปรดดูที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-6))

. ห�ามปล�อยให�เด็กและผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู�อื่นอยู�ในรถเพียงลำพัง เนื่องจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ� เด็กที่
อยู�เพียงลำพังอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงได�

. เพื่อช�วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
ถึงแก� ชีวิต เนื่องจากรถยนต� และ/หรือ ระบบ
ทำงานโดยไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยให�เด็กและผู�ใหญ�
ที่ต�องได�รับการดูแลจากผู�อ่ืน หรือสัตว�เล้ียงอยู�
ในรถเพียงลำพัง นอกจากนี้ อุณหภูมิภายในรถที่
ป�ดประตูไว�หมดในวันที่อากาศอบอุ�นจะสูงขึ้น
อย�างรวดเร็วจนสามารถก�อให� เกิดความเส่ียง
อย�างมากในการบาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตแก�คน
และสัตว�เลี้ยง

ข�อควรระวัง:

เมื่อปรับตำแหน�งเบาะ ควรตรวจสอบให�แน�ใจว�าไม�ได�
สัมผัสถูกชิ้นส�วนที่เคลื่อนไหว เพ่ือหลีกเล่ียงไม�ให�
เกิด ความ เสีย หาย และ/ หรือ ได� รับ บาด เ จ็บ

เบาะนั่งด�านหน�า
E12-A-120227-42A7490D-1067-4CAC-9A39-544D84F10BB7

คำเตือน:

ไม�ควรปรับเบาะนั่งคนขับขณะขับข่ี เพ่ือให�มีสมาธิ
เต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่ง
E12-A-120227-4630BA8F-468A-4657-ABF6-27A2A17D208D

คำเตือน:

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

เบาะนั่ง

Condition:



(17,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

JVR0086X

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

1. ดึงคันปรับ ① ขึ้น

2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

3. ปล�อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให�อยู�ในตำแหน�ง

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

1. ดึงคันปรับ ② ขึ้น

2. เ อน พ นัก พิ ง หลั ง ไป ยั ง ตำแหน� ง ท่ี ต� อ ง กา ร

3. ปล�อยคันปรับลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให�อยู�ใน
ตำแหน�ง

การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับพนักพิงหลังให�เหมาะสม
กับคนนั่งท่ีมีขนาดร�างกายต�างกัน เพ่ือช�วยให�คาดเข็มขัด
นิรภัยได�พอดี (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-6))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให�คนนั่งได�พักผ�อนขณะที่จอดรถ

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

ดึงคันปรับ ③ ขึ้นหรือกดลงเพ่ือปรับความสูงของเบาะนั่ง
จนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

เบาะนั่งด�านหลัง
GUID-6FD3C15F-36F5-4011-A8E8-6D78143C44C7

การปรับเบาะนั่ง
GUID-8769CEAE-89CE-43A6-B9FB-00B9FFD2C5DA

คำเตือน:

. ห�ามผู�โดยสารนั่งบริเวณห�องเก็บสัมภาระหรือบน
เบาะน่ังด�านหลังที่พับอยู� การใช�งานในบริเวณ
เหล�านี้โดยขาดความระมัดระวังอาจก�อให�เกิดการ
บาดเจ็บร�ายแรงเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือการหยุด
กะทันหัน

. ไม�ควรพับเบาะนั่งด�านหลังในขณะที่มีผู�โดยสาร
นั่งอยู�บริเวณเบาะน่ังด�านหลังหรือมีสัมภาระวาง
อยู�บริเวณเบาะนั่งด�านหลัง

. ควรยึดสัมภาระทุกอย�างเพื่อป�องกันการเคลื่อน
ย�ายหรือลื่นไถลของสัมภาระ ไม�ควรวางสัมภาระ
สูงเกินกว�าพนักพิงหลัง

. ปรับพนักพิงหลังให�อยู� ในตำแหน�งตั้งตรง ให�
ม่ันใจว�าพนักพิงหลังนั้นล็อกแน�น หากพนักพิง
หลังไม�ล็อกแน�น ผู�โดยสารอาจได�รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหรือการหยุดกะทันหัน

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

JVR0293X

แบบ A

JVR0294X

แบบ B
1. เก็บ เข็มขัด นิรภัย ให� อย ู� ใน ตำแหน�ง ท่ี เหมาะ สม

. เก็บเข็มขัดนิรภัยที่ตะขอเกี่ยวเข็มขัดนิรภัยบนผนัง
รถ (โปรดดูที่ “ตะขอเก่ียวเข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-
10))

. ปลดและเก็บเข็มขัดและล้ินเข็มขัดนิรภัยเข�าที่จุด
ดึงกลับ (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งกลางด�าน
หลัง” (หน�า 1-10))

2. ดึงปุ�มเพื่อพับพนักพิงหลังลง
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ข�อควรระวัง:

. เม่ือจัดวางสัมภาระในห�องเก็บสัมภาระ ระวังอย�า
ขีดข�วนหรือสร�างความเสียหายต�อเข็มขัดนิรภัย

JVR0006X

. หากต�องการพับพนักพิงหลังโดยไม�คาดสายรัด
เข็มขัดผ�านช�อง Ⓐ กรุณาสังเกตรายการต�อไปนี้

— หลังจากปรับพนักพิงหลังเพื่อกลับสู�ตำแหน�ง
เดิม คาดเข็มขัดผ�านช�อง Ⓐ

— เมื่อใช�งานพนักพิงหลัง ระวังอย�าขีดข�วนหรือ
สร�างความเสียหายต�อเข็มขัดนิรภัย

E12-A-120227-2877BE91-3DF9-4E31-A05F-A99B13C3F000

คำเตือน:

หมอนพิงศีรษะช�วยเสริมระบบความปลอดภัยอ่ืนของ
รถยนต� ซึ่งช�วยเสริมการป�องกันการบาดเจ็บจากการ
ชนทางด�านหลังบางแบบ ต�องปรับหมอนพิงศีรษะ
แบบปรับได�ให�ถูกต�องตามที่กำหนดไว�ในหมวดนี้
ตรวจสอบการปรับหากมีผู�ใช�ก�อนหน�า อย�าติดต้ังสิ่ง
ใด ๆ ท่ีก�านยึดหมอนพิงศีรษะ หรือถอดหมอนพิง
ศีรษะออก อย�าใช�เบาะน่ัง ถ�าหมอนพิงศีรษะถูกถอด
ออก ถ�าหมอนพิงศีรษะถูกถอดออก ให�ติดตั้งกลับเข�า
ที่และปรับหมอนพิงศีรษะให�เหมาะสมก�อนใช�เบาะนั่ง
หาก ไม� ปฏิ บั ติ ตาม คำ แนะนำ เหล� า น้ี จ ะ ลด
ประสิทธิภาพของหมอนพิงศีรษะ และอาจเพิ่มความ
เสี่ยงของการได� รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก� ชีวิต
เนื่องจากการชน

. หมอนพิงศีรษะท่ีติดตั้งอยู�ในรถยนต�อาจเป�นแบบรวม
กับพนักพิงหลัง แบบปรับได� หรือแบบปรับไม�ได�

. หมอนพิงศีรษะแบบปรับได�มีร�องหลายร�องท่ีก�านยึด
หมอนพิงศีรษะ เพื่อล็อกหมอนพิงให�อยู�ในตำแหน�งที่
ต�องการ

. หมอนพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�มีร�องล็อกร�องเดียว เพื่อ
ยึ ด ห ม อ น พิ ง ศี ร ษ ะ เ ข� า กั บ โ ค ร ง เ บ า ะ นั่ ง

. การปรับที่ถูกต�อง:
— สำหรับแบบปรับได� จัดตำแหน�งหมอนพิงศีรษะจน

กระท่ังกึ่งกลางของหมอนพิงศีรษะอยู�ระดับเดียว
กับกึ่งกลางหู

— ถ�าตำแหน�งหูยังคงสูงกว�าตำแหน�งปรับที่แนะนำ
ให�ปรับหมอนพิง ศีรษะไป ท่ีตำแหน�งสูง ท่ีสุด

. ถ�าหมอนพิงศีรษะถูกถอดออก ให�แน�ใจว�าติดตั้งกลับ
เข�าท่ีและล็อกให�อยู�ในตำแหน�งท่ีต�องการ ก�อนขับ

รถยนต�

หมอนพิงศีรษะแบบปรับได�
E12-A-120227-540BCE23-88F2-4B25-B321-7E1C79DEE164

SSS0992

1. หมอนพิงศีรษะแบบถอดได�

2. ร�องหลายร�อง

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านยึดหมอนพิงศีรษะ

หมอนพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�
GUID-A5E03F67-EFA9-4FFD-BEAE-AD5D66A442CF

JVR0203X

1. หมอนพิงศีรษะแบบถอดได�

หมอนพิงศีรษะ

Condition:
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2. ร�องเดียว

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านยึดหมอนพิงศีรษะ

การถอด
GUID-11CCAB22-20F3-4693-9CF0-77CAA799ED49

SSS1037

ปฏิบัติ ตามขั้นตอนต�อ ไปนี้ เพื่อ ถอดหมอนพิง ศีรษะ

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

2. กดปุ�มล็อกค�างไว�

3. ถอดหมอนพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง

4. เก็บหมอนพิงศีรษะในท่ีท่ีเหมาะสม เพื่อไม�ให�หมอน
พิงกลิ้งไปมาในรถยนต�

5. ติดต้ังกลับเข�าที่และปรับหมอนพิงศีรษะให�เหมาะสม
ก�อนใช�เบาะนั่ง

การติดตั้ง
GUID-A01D253C-2D93-456A-A454-C47E5332E947

SSS1038

1. ใส�ก�านยึดหมอนพิงศีรษะลงในรูที่เบาะนั่ง ให�แน�ใจว�า
หมอนพิงศีรษะหันถูกด�าน ต�องติดตั้งก�านยึดหมอนพิง
ศี รษะ ที่ มี ร�อง ปรับ ① ลง ใน ร ู ด� วย ปุ�ม ล็อก ②

2. กดปุ�มล็อกค�างไว� และกดหมอนพิงศีรษะลง

3. ปรับหมอนพิง ศีรษะ ให� เหมาะสมก�อนใช� เบาะนั่ง

การปรับ
GUID-5BA5ED64-BA3B-4ACE-90F3-52B36C7A81D6

SSS0997

สำหรับหมอนพิงศีรษะแบบปรับได�

ปรับหมอนพิงศีรษะจนกระทั่งกึ่งกลางของหมอนพิงศีรษะ
อยู� ระดับเดียวกับกึ่งกลางหู ถ�าตำแหน�งหู ยังคงสูงกว�า
ตำแหน�งปรับที่แนะนำ ให�ปรับหมอนพิงศีรษะไปที่ตำแหน�ง
สูงที่สุด

JVR0259X

สำหรับหมอนพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�

ให�แน�ใจว�าจัดตำแหน�งหมอนพิงศีรษะจากตำแหน�งเก็บ
หรือตำแหน�งที่ไม�ล็อก เพื่อล็อกปุ�มล็อกเข�ากับร�องก�อนขับ
รถยนต�

การปรับขึ้น
GUID-D78D1B3A-C458-472D-94BA-FAFF92D58B51

SSS1035
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เพื่อปรับหมอนพิงศรีษะขึ้น ให�ดึงหมอนพิงศรีษะขึ้น

ให�แน�ใจว�าจัดตำแหน�งหมอนพิงศีรษะจากตำแหน�งเก็บ
หรือตำแหน�งที่ไม�ล็อก เพื่อล็อกปุ�มล็อกเข�ากับร�องก�อนขับ
รถยนต�

การปรับลง
GUID-BA1C2570-1B7A-419B-8D44-5A3EC88E1491

SSS1036

กดปุ�มล็อกค�างไว�และกดหมอนพิงศีรษะลง เพื่อปรับลง

ให�แน�ใจว�าหมอนพิงศีรษะอยู�ในตำแหน�งที่ปุ�มล็อกล็อกเข�า
กับร�องก�อนขับรถยนต�

E12-A-120227-54FABC2C-16D2-472D-959C-EC961EDBAC13

ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย
E12-A-120227-575F7EA8-D05A-4652-8B70-BA53FA6FD404

การคาดเข็มขัดนิรภัยท่ีปรับอย�างถูกต�อง และนั่งหลังตรง
ชิดกับพนักพิงหลัง จะช�วยลดโอกาสท่ีจะได�รับบาดเจ็บ
หรือถึงแก�ชีวิตจากอุบัติเหตุ และ/หรือช�วยลดระดับความ
รุนแรงลงได�อย�างมาก นิสสันขอสนับสนุนให�คนขับและ
ผู�โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งท่ีเดินทาง แม�ว�า
ตำแหน�งท่ีน่ังน้ันจะมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�
แล�วก็ตาม

เข็มขัดนิรภัย

Condition:
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SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

คำเตือน:

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

. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักไว�ให�พาดต่ำ
และแนบรอบสะโพกเท�าที่ทำได� แต�ไม�ใช�คาดที่
เอว การคาดสายเข็มขัดช�วงหน�าตักสูงเกินไป จะ
เพ่ิมความเสี่ยง ท่ีจะได�รับบาดเจ็บของอวัยวะ
ภายในในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

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

. ห�ามมีผู�โดยสารภายในรถมากกว�าจำนวนเข็มขัด
นิรภัย

. ห�ามคาดเข็มขัดนิรภัยกลับด�าน ไม�ควรคาด
สายเข็มขัดที่บิดเป�นเกลียว เน่ืองจากจะทำให�
ประสิทธิภาพลดลง

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

. คนขับหรือผู�โดยสารทุกคนที่นั่งอยู�ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว�ตลอดเวลา เด็กควรได� รับการ
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ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย�างถูกต�องบนเบาะน่ัง
ด�านหลัง และหากเป�นไปได� ให�เด็กนั่งในเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

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

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

. ควรทำการดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม�ให�สายเข็มขัดเป��อนน้ำยาขัดสี น้ำมันเคร่ือง
สารเคมี และโดยเฉพาะกรดแบตเตอร่ี วิธีทำ
ความสะอาดที่ถูกต�อง คือ ใช� น้ำสบู�อ�อน ควร
เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยเส�นใหม� ถ�าสายเข็มขัดลุ�ย
เ ป� น ฝ อ ย มี ค ร า บ ส ะ ส ม ห รื อ เ สี ย ห า ย

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

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

. เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ถูกใช�งาน
ไปแล�ว ไม�สามารถท่ีจะนำกลับมาใช�ใหม�ได�อีก
ต�องเปลี่ยนใหม�พร�อมกับชุดดึงกลับ กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

. การถอดและการติดตั้งส�วนประกอบของระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ควรดำเนิน
การโดยศูนย�บริการนิสสัน

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
E12-A-120227-BEF39E00-83A9-46E4-A6CD-4E7837159442

คำเตือน:

. ทารกและเด็กเล็กต�องได�รับการดูแลเป�นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม�พอดีกับตัว
เด็ก สายเข็มขัดช�วงไหล�อาจพาดมาอยู� ใกล�
ใบหน�าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักอาจไม�แนบผ�านกระดูกสะโพกท่ีมีขนาดเล็ก
ของเด็กได�พอดี หากเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัย
ที่ มี ขนาดไม�ถูกต�องพอดี อาจทำให� เกิดการ
บาด เจ็บ ร ุนแรง หรือ อันตราย ถึงแก� ชีวิต ได�

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

เด็กต�องการผู�ใหญ�ช�วยในการป�องกัน โดยเด็กต�องนั่งบน
เบาะนั่งที่เหมาะสม เบาะนั่งที่เหมาะสมขึ้นอยู�กับขนาดของ
เด็ก

ทารกและเด็กเล็ก
E12-A-120227-2CB554A6-70F8-4EA5-AD1F-1A1CD0569FC1

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ท�านควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสม
กับรถและเด็ก และควรทำการ ติด ต้ังและใช� งานตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตทุกครั้ง

เด็กโต
E12-A-120227-D60D6D89-020F-4F38-8877-C70FB3DDBA25

คำเตือน:

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

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

เด็กท่ีตัวโตกว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรนั่งบนเบาะนั่ง และ
คาดเข็มขัดนิรภัยที่จัดไว�ให�

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

Condition:
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กับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาดพอดีกับเบาะนั่งในรถ
ด�วย เม่ือเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดช�วงไหล�ไม�อยู� ใกล�
ใบหน�าหรือลำคอของเด็กอีกต�อไป ให�ใช�สายเข็มขัดช�วง
ไหล�โดยไม�ต�องใช� เบาะนั่ง เสริม ถ�า เป�นไปได� ควรใช�
เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก โต ท่ี มี ให� เลือก หลาย แบบ เพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุด

หญิงมีครรภ�
E12-A-120227-FE869D3B-B8B4-419B-873A-F34B364C8C1A

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

ผู�ได�รับบาดเจ็บ
E12-A-120227-82EBCAFA-39DD-4B24-9916-C91E3A86FE59

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

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
E12-A-120227-984D2E17-E07E-4F94-97BF-E5B1D1F3D930

การคาดเข็มขัดนิรภัยให�แน�น
E12-A-120227-421AB629-E53A-4541-8D10-C0D57422D757

SSS0292

คำเตือน:

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

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

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช�า ๆ และสอด
ล้ิน เข็มขัดลง ใน หัว เข็มขัด และ ร ู� สึก ถึง การ ล็อก
เรียบร�อยแล�ว
. ชุดดึงกลับได�รับการออกแบบให�ล็อก เม่ือมี
แรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช�า ๆ
ทำให�สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได� และทำให�
ท�าน มี อิสระ ในการ เคล่ือนตัว บน เบาะ น่ัง

. ถ�า เข็มขัด นิรภัย ไม� สามารถดึง ออก จาก
ตำแหน�งดึงกลับจนสุดได� ให�ดึงเข็มขัดนิรภัย
ให�แน�นแล�วปล�อย แล�วค�อย ๆ ดึงสายเข็มขัด
นิรภัยออกมาจากชุดดึงกลับ

SSS0467

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

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

การปรับความสูงของสายเข็มขัดช�วงไหล� (เบาะ
หน�า)

E12-A-120227-A13270E2-267F-495D-8674-287DC107D8B3

SSS0351A

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-9

Condition:
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1-10 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน:

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

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

. ให�แน�ใจว�าเข็มขัดนิรภัยไม�บิดตัวไปทางใดทาง
หนึ่ง

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

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

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

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

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

การปลดเข็มขัดนิรภัย
E12-A-120227-1BF0DC09-9D66-448C-8B28-6F14CFC40A17

กดปุ�มที่หัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับโดยอัตโนมัติ

ตะขอเกี่ยวเข็มขัดนิรภัย
GUID-4B6F0D31-DF4B-421A-A04D-C7C8BCA9A287

JVR0099X

เกี่ยวเข็มขัดนิรภัยท่ีตะขอเกี่ยวเมื่อพับเบาะน่ังด�านหลัง

ตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
E12-A-120227-145A1CB5-9B55-4D1A-A8C0-CCED3409D28D

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบให�ล็อกการ
เคลื่อนที่ของเข็มขัดนิรภัย:

. เม่ือ ดึงสาย เข็มขัดออกจากชุดดึงกลับอย�าง เร็ว

. เมื่อลดความเร็วลงอย�างรวดเร็ว

เพื่อเพ่ิมความมั่นใจในการใช�เข็มขัดนิรภัย ให�ตรวจสอบ
การทำงานโดยการจับสายเข็มขัดช�วงไหล� และดึงไป
ข�างหน�าเร็ว ๆ ชุดดึงกลับควรจะล็อกไม�ให�สายเข็มขัดเลื่อน
ออกมา ได� อีก ถ�า ช ุด ดึง กลับ ไม� ล็อก ใน ระหว�าง การ
ตรวจสอบ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที

เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งกลางด�านหลัง
GUID-B13991A7-B951-48E1-838F-EF1F56AF2047

ข�อควรระวัง:

JVR0006X

ให�แน�ใจว�าคาดเข็มขัดเบาะนั่งกลางด�านหลังโดยคาด
ผ�านช�อง Ⓐ

SSS0391

เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งกลางด�านหลังมี ลิ้นหัวต�อ ① และ
ล้ินเข็มขัด ② ท้ังล้ินหัวต�อและล้ินเข็มขัดต�องได�รับการ
ล็อกอย�างแน�นหนาเมื่อใช�เข็มขัดนิรภัย

Condition:
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หมายเหตุ:

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งกลางด�านหลังในขณะ
ที่พนักพิงหลังของเบาะนั่งฝ��งขวาพับอยู� ดึงลิ้นเข็มขัด
② ลอดผ�านพนักพิงที่พับอยู�แล�วจึงดึงเข็มขัดนิรภัย
ให�แน�นขึ้น

SSS0241

คำเตือน:

. ดึง ลิ้น หัวต�อ และ เข็มขัด นิรภัย ตาม ที่ แสดง

. ให�แน�ใจว�าลิ้นหัวต�อและเข็มขัดนิรภัยล็อกแน�น
หนาเมื่อใช�เข็มขัดนิรภัย ห�ามใช�งานเมื่อมีเพียง
แค�ลิ้นเข็มขัดยึดอยู� อาจก�อให�เกิดการบาดเจ็บ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการหยุดกะทันหัน

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

JVR0003X

เมื่อพับเบาะนั่งด�านหลัง เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งกลางอาจถูก
ดึงกลับไปยังที่จัดเก็บ

1. จับท่ีล้ินหัวต�อ ① เพ่ือไม�ให�สายเข็มขัดดึงกลับใน
ทันทีเม่ือปลดล้ินเข็มขัดออกจากหัวล็อก ปลดล้ิน
หัวต�อโดยการเสียบอุปกรณ�ที่เหมาะสม เช�น กุญแจ
② เข�าไปในหัวล็อก

2. ปลดสายรัดเข็มขัดออกจากช�อง Ⓐ
3. ดึงและจัดเก็บสายรัดเข็มขัดและลิ้นหัวต�อเข�าไปยังที่

จัดเก็บ ③

คำเตือน:

. ไม�ควรปลดหัวต�อสายรัดเข็มขัดเบาะนั่งกลางด�าน
หลังเมื่อพับเบาะนั่งด�านหลัง

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

JVR0004X

ขอให�แน�ใจว�าล้ินหัวต�อของเบาะนั่งกลางด�านหลังและหัว
ล็อกน้ันเช่ือมต�อกัน ปลดออกเม่ือพับเบาะน่ังด�านหลังลง
เท�านั้น

การใช�งานหัวล็อก

1. ดึงลิ้นเข็มขัดนิรภัยและลิ้นหัวต�อออกจากตำแหน�งท่ี
จัดเก็บ ①

2. ติดตั้งสายรัดเข็มขัดเข�าช�อง Ⓐ
3. ดึงเข็มขัดนิรภัยมายึดกับหัวล็อกจนกระทั่งล็อก ②

หัวเข็มขัดของเบาะนั่งกลางจะมีเครื่องหมาย CENTER
ล้ินเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถล็อกเข�ากับหัว
เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางเท�านั้น

เพ่ือรัดเข็มขัดให�แน�น โปรดดูที่ “การคาดเข็มขัดนิรภัยให�
แน�น” (หน�า 1-9)

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-11

Condition:
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1-12 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน:

. เมื่อติดตั้งหัวต�อของเข็มขัดนิรภัยเบาะน่ังกลาง
ให�ม่ันใจว�าพนักพิงหลังและหัวล็อกของเข็มขัด
นิรภัยเบาะนั่งกลางด�านหลังน้ันอยู�ในตำแหน�ง
ล็อกแน�นหนา

. หากหัวล็อกเข็มขัดนิรภัยเบาะน่ังกลางด�านหลัง
และพนักพิงหลังไม�ได�อยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�อง
อาจก�อให�เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการ
หยุดกะทันหันได�

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
E12-A-120227-B0F298CD-913B-46BF-8E46-89902A89FA3B

ให�ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส�วนประกอบโลหะทั้งหมด
เป�นระยะ ๆ เช�น หัวเข็มขัด, ลิ้นเข็มขัด, ชุดดึงกลับ, สาย
ยืดหยุ�น และตัวยึดว�าทำงานถูกต�องหรือไม� ถ�าพบว�ามี
ชิ้น ส�วน ท่ี หลวม, เ ส่ือม สภาพ, มี รอย ตัด หรือ เกิด
ความเสียหายอย�างอื่นบนสายเข็มขัด ควรเปลี่ยนชุดเข็มขัด
นิรภัยทั้งชุด

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

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

E12-A-120227-1A220BAA-203F-42A3-BB0A-DDFDA8E06122

ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
E12-A-120227-9396FD2F-E533-4EB3-A047-B6D92A4A219A

SSS0099

คำเตือน:

. ทารก และ เด็ก เล็ก ไม� ควร น่ัง บน ตัก ผ ู� ใหญ�
เน่ืองจากไม�มีทางที่ผู�ใหญ�ซ่ึงแม�จะแข็งแรงที่สุด
จะสามารถต�านทานแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ
รุนแรงได� เด็กอาจถูกอัดอยู�ระหว�างตัวผู�ใหญ�กับ
ชิ้นส�วนของรถยนต� นอกจากนี้ การคาดเข็มขัด
นิรภัยผ�าน เด็ก ท่ีนั่งอยู� บนตักผู�ใหญ�อาจเป�น
อันตรายได�

. ทารกและเด็กเล็กต�องได�รับการดูแลเป�นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม�พอดีกับตัว
เด็ก สายเข็มขัดช�วงไหล�อาจพาดมาอยู� ใกล�
ใบหน�าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักอาจไม�แนบผ�านกระดูกสะโพกท่ีมีขนาดเล็ก
ของเด็กได�พอดี หากเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัย
ที่ มี ขนาดไม�ถูกต�องพอดี อาจทำให� เกิดการ
บาด เจ็บ ร ุนแรง หรือ อันตราย ถึงแก� ชีวิต ได�

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

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

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

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

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

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด�านหน�า เนื่องจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าที่พองตัว อาจทำให�เด็ก
ได�รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� เบาะนั่ง

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition:
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สำหรับเด็กแบบหันหลังออกต�องใช�บนเบาะน่ัง
ด�านหลังเท�านั้น

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

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

. หลังจากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ทดสอบ
ก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ให�ลองเอียงเบาะน่ังสำหรับ
เด็กไปทางซ�ายและทางขวา ลองดึงไปข�างหน�า
และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�ในที่อย�างแน�น
หนาหรือไม� เบาะน่ังสำหรับเด็กไม�ควรขยับได�
มากกว�า 25 มม. (1 นิ้ว) ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ยึด ไม� แน�น ให� ดึง สาย เข็มขัด ยึด ให� ตึง ตาม
ความจำเป�น หรือติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กบน
เ บ า ะ นั่ ง ตั ว อื่ น แ ล� ว ท ด ส อ บ อี ก ค ร้ั ง

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

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

. การใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างไม�ถูกต�องจะเพิ่ม
ความเสี่ยง หรือความรุนแรงของการบาดเจ็บของ
ทั้ ง เ ด็ก และ ผ ู� โดยสาร คน อื่ น ที่ อย ู� ใน รถ

. ให�ใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมเสมอ เบาะนั่ง
สำหรับเด็กที่ติดตั้งไม�เหมาะสม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
อาจทำให�บาดเจ็บร�ายแรง หรือถึงแก�ชีวิตได�

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

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ท�านควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสม
กับรถ และควรทำการติดต้ังและใช�งานตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิตทุกครั้ง ถ�าเป�นไปได� ควรใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กโตที่
มี ให� เ ลือก หลาย แบบ เพื่ อ ความ ปลอดภัย ส ู งส ุด

ข�อควรระวัง:

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

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ UNIVERSAL บน
เบาะนั่งด�านหน�า และเบาะนั่งด�านหลัง

GUID-DEC97FB7-EA9C-4F9B-AD32-C10F28D6A66F

เมื่อ ทำ การ เลือก เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ให� ปฏิบัติ ตาม
คำแนะนำต�อไปนี้:

. ควรลองให�เด็กน่ังในเบาะนั่ง แล�วตรวจสอบการปรับ
ตั้งค�าต�าง ๆ เพ่ือให�แน�ใจว�าเบาะนั่งนั้นเหมาะสมกับ
เด็ก ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำเสมอ

. ตรวจสอบเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน เพื่อ
ให�แน�ใจว�าใช�ได� กับระบบเข็มขัดนิรภัยของรถยนต�

. โปรดดูที่ตารางอ�างอิงในหมวดนี้ สำหรับรายละเอียด
ตำแหน�งติดต้ังท่ีแนะนำ และเบาะน่ังสำหรับเด็กที่
สามารถใช�งานกับรถยนต�

การจำแนกเบาะนั่งสำหรับเด็ก
GUID-7D87C515-F485-49B3-96B5-1C729B6E827A

กลุ�มน้ำหนัก น้ำหนักของเด็ก

กลุ�ม 0 ตั้งแต� 10 กก.

กลุ�ม 0+ ตั้งแต� 13 กก.

กลุ�ม I 9 ถึง 18 กก.

กลุ�ม II 15 ถึง 25 กก.

กลุ�ม III 22 ถึง 36 กก.

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-13

Condition:
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1-14 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ชนิดของเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ตัวอย�าง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0371X

เบาะนั่งสำหรับเด็กระหว�าง 0 ถึง 0+

JVR0372X

เบาะนั่งสำหรับเด็กระหว�าง 0+ ถึง I

JVR0373X

เบาะนั่งสำหรับเด็กระหว�าง II ถึง III

Condition:
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1) การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัยรถยนต�
GUID-935C0417-616D-4526-92CE-D25A23130C82

นี่� คือตารางข�อบังคับ ท่ีแสดงการใช� เข็มขัดนิรภัยและการติด ต้ังเบาะ น่ังสำหรับเด็ก ท่ีได� รับการยอมรับจากสากล

กลุ�มน้ำหนัก

ตำแหน�งเบาะนั่ง

ผู�โดยสารด�านหน�า
ด�านหลัง

เบาะนั่งด�านข�าง
ด�านหลัง

เบาะนั่งกลาง

0 <10 กก. X X U

0 + < 13 กก. X L U

I 9 - 18 กก. UF*1, 2 UF*1 U*1

II
15 - 25
กก.

UF*1, 2 UF*1 UF*1

III
22 - 36
กก.

UF*1, 2 UF*1 UF*1

U: เหมาะสำหรับแบบ “universal” , หันหน�าออกและ หันหลังออก, ได� รับการ รับรองสำหรับ ใช� กับกลุ�มนี้
UF: เ หม า ะ ส ำห รั บ แบบ หัน หน� า ออกแบบ “ un i v e r s a l ” , ไ ด� รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ส ำห รั บ ใ ช� กั บ กล ุ� ม นี้
L: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบทั่วไปดังที่แสดงอยู�ในตาราง 2) หรือที่แสดงอยู�ในรายการของผู�ผลิตรถยนต�

CRS
X: ตำแหน�งเบาะนั่งไม�เหมาะสมกับเด็กในกลุ�มน้ำหนักนี้
*1: หากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก, ถอดหมอนพิงศีรษะ
*2: หากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก, ปรับเบาะนั่งฝ��งผู�โดยสารให�ไปด�านหลังสุด
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1-16 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

2) รายการเบาะนั่งสำหรับเด็กแนะนำโดยนิสสัน ล็อกด�วยเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด
GUID-80D46FA2-9E14-4430-B4B9-0A18C20035B6

กรุณาอ�านคู�มือการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยละเอียด

กลุ�มน้ำหนัก

ตำแหน�งเบาะนั่ง

ผู�โดยสารด�านหน�า ด�านหลัง
เบาะนั่งด�านข�าง

ด�านหลัง
เบาะนั่งกลาง

0 <10 กก. - - - - - -

0+ < 13 กก. - -
Combi
Malgot

Belted
แบบหันหลัง

ออก

Combi
Malgot

Belted
แบบหันหลัง

ออก

I
9 - 18
กก.

Combi
Malgot

Belted
แบบหันหน�า

ออก

Combi
Malgot

Belted
แบบหันหน�า

ออก

Combi
Malgot

Belted
แบบหันหน�า

ออก

II
15 - 25
กก.

Combi
Malgot

Belted
แบบหันหน�า

ออก

Combi
Malgot

Belted
แบบหันหน�า

ออก

Combi
Malgot

Belted
แบบหันหน�า

ออก

II
15 - 25
กก.

Combi Buon
Junior Air

Belted
แบบหันหน�า

ออก

Combi Buon
Junior Air

Belted
แบบหันหน�า

ออก

Combi Buon
Junior Air

Belted
แบบหันหน�า

ออก

III
22 - 36
กก.

Combi Buon
Junior Air

Belted
แบบหันหน�า

ออก

Combi Buon
Junior Air

Belted
แบบหันหน�า

ออก

Combi Buon
Junior Air

Belted
แบบหันหน�า

ออก

Condition:
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3) การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช� ISOFIX
GUID-6A2018DF-9171-466A-AFA6-24DF00299ADC

นี่�คือตารางข�อบังคับท่ีแสดงการใช�เข็มขัดนิรภัยและการติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX ท่ีได�รับรองจากสากล

กลุ�มน้ำหนัก ขนาด ข�อกำหนด

ตำแหน�งเบาะนั่ง

ผู�โดยสารด�าน
หน�า

ด�านหลัง
เบาะนั่งด�านข�าง

ด�านหลัง
เบาะนั่งกลาง

Carrycot
F ISO/L1 X X X

G ISO/L2 X X X

0 <10 กก. E ISO/R1 X IL X

0+ < 13 กก.

E ISO/R1 X IL X

D ISO/R2 X IL X

C ISO/R3 X IL X

I
9 - 18
กก.

D ISO/R2 X IL X

C ISO/R3 X IL X

B ISO/F2 X IUF*1 X

B1 ISO/F2X X IUF*1 X

A ISO/F3 X IUF*1 X

II
15 - 25
กก.

- -
X IL*1 X

III
22 - 36
กก.

- -
X IL*1 X

X: ไม� เหมาะ สำห รับ การ ติด ตั้ ง ร ะบบ เบาะ นั่ ง สำห รับ เ ด็ก แบบ ISOFIX (CRS) ใน ตำแหน� ง เหล� า นี้
IUF: เหมาะสำหรับ ISOFIX แบบหันหน�าออกแบบ CRS universal ได� รับการรับรองสำหรับใช� กับกลุ�มน้ำหนักนี้
IL: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบทั่วไปดังที่แสดงในตาราง 4) หรือท่ีแสดงในรายการของผู�ผลิตรถยนต� CRS
*1: หากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก, ถอดหมอนพิงศีรษะ

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

4) รายการเบาะนั่งสำหรับเด็กแนะนำโดยนิสสัน ล็อกด�วยระบบ ISOFIX
GUID-DF71B7F4-D899-464E-B063-1036931911EC

กรุณาอ�านคู�มือการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยละเอียด

กลุ�มน้ำหนัก

ตำแหน�งเบาะนั่ง

ผู�โดยสารด�าน
หน�า

ด�านหลัง
เบาะนั่งด�านข�าง

ด�านหลัง
เบาะนั่งกลาง

0 <10 กก. - - - - - -

0+ < 13 กก. - -
Romer Baby safe plus

SHR II
ISOFIX และ ขาค้ำยัน
แบบหันหลังออก

- -

0+ < 13 กก. - -
Maxi Cosi
Milofix

ISOFIX และ สายยืด
แบบหันหลังออก

- -

I
9 - 18
กก.

- -
Maxi Cosi
Milofix

ISOFIX และ สายยืด
แบบหันหน�าออก

- -

I
9 - 18
กก.

- - Romer Duo Plus
ISOFIX และ สายยืด
แบบหันหน�าออก

- -

II
15 - 25
กก.

- -
Britax Parkway

SGL
Beled และ ISOFIX
แบบหันหน�าออก

- -

III
22 - 36
กก.

- -
Britax Parkway

SGL
Beled และ ISOFIX
แบบหันหน�าออก

- -

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
E12-A-120227-52E0ED42-273F-40BB-93AA-7F2F3D103563

รถยนต�ของท�านติดตั้งจุดยึดพิเศษท่ีใช�กับเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ISOFIX

ตำแหน�งจุดยึด ISOFIX ด�านล�าง
E12-A-120227-4CA362C7-65B9-4BF5-AF53-B0793163382A

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

SSS1046

ตำแหน�งป�ายสัญลักษณ� ISOFIX

SSS0637

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

Condition:



(33,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
E12-A-120227-961BAD1A-211D-4323-B754-5E12137C28AB

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

คำเตือน:

. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับ
น้ำหนักเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ี เหมาะสมเท�าน้ัน
ห�ามใช�สำหรับเข็มขัดนิรภัยผู�ใหญ� สายไฟ หรือ
ใช� ในการ ยึดวัตถุ หรืออุปกรณ�อื่น ๆ เข�ากับ
รถยนต� ไม�ว�าในกรณีใด ๆ ก็ตาม มิฉะน้ันจุดยึด
เบาะนั่ง สำหรับ เด็กอาจ เสียหายได� เบาะนั่ง
สำหรับ เด็กจะติดตั้ง ไม�ถูกต�อง ถ�า ใช�จ ุด ยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็กที่ชำรุดเสียหาย และเด็กอาจ
ได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก�ชีวิตจากการชน

. เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบมีสายยึดด�านบนอาจได�
รับความเสียหายจากการสัมผัสกับ ส่ิงของใน
บริเวณที่ เก็บสัมภาระ บุตรของท�านอาจได� รับ
บาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตในการชนหากสายยึด
ด�านบนได�รับความเสียหาย

ตำแหน�งของจุดยึด
E12-A-120227-E7B5F4AB-1328-4E20-B669-B64DEF0C01CD

JVR0297X

จุดยึด ① ถูกติดต้ังอยู�ที่ด�านหลังของเบาะหลังด�านข�าง

ข�อควรระวัง:

. ดึง หมอน พิง ศีรษะ ข้ึน ให� อย ู� ใน ตำแหน�ง ที่
เ หมาะ สม และ ให� ม่ัน ใจ ว� า ล็อก แน�น หนา

. ขึ้นอยู�กับลักษณะของเบาะนั่งสำหรับเด็ก ไม�ว�าจะ
เบาะนั่งสำหรับเด็กหรือเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสาย
ยึดด�านบน ② อาจกีดขวางหมอนพิงศีรษะ เม่ือ
เกิดเหตุการณ�นี้ขึ้น ถอดหมอนพิงศีรษะออกแล�ว
จึงติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�
ISOFIX

GUID-53FE5214-421C-46ED-A520-C1209D82CBE1

คำเตือน:

. ติด ตั้ ง เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ISOFIX ลง บน
ตำแหน�งที่กำหนดเท�านั้น สำหรับตำแหน�งตัวยึด
ISOFIX ด�านล�าง โปรดดูที่ “เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ISOFIX” (หน�า 1-18) ถ�ายึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก

ไม�แน�น เด็กอาจได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก�
ชีวิตในอุบัติเหตุได�

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

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

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

. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับ
น้ำหนักเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ี เหมาะสมเท�าน้ัน
ห�ามใช�สำหรับเข็มขัดนิรภัยผู�ใหญ� สายไฟ หรือ
ใช� ในการ ยึดวัตถุ หรืออุปกรณ�อื่น ๆ เข�ากับ
รถยนต� ไม�ว�าในกรณีใด ๆ ก็ตาม มิฉะน้ันจุดยึด
เบาะนั่ง สำหรับ เด็กอาจ เสียหายได� เบาะนั่ง
สำหรับ เด็กจะติดตั้ง ไม�ถูกต�อง ถ�า ใช�จ ุด ยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็กที่ชำรุดเสียหาย และเด็กอาจ
ได� รับ บาด เจ็บ สาหัสหรือ ถึงแก� จากการชน

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

การติดตั้งลงบนเบาะหลังด�านข�าง
GUID-7AE84026-FBAE-4345-A524-6365A9035BB2

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

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกลง
บนเบาะหลังด�านข�างโดยใช� ISOFIX:

SSS0646A

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

3. ควรยึดให�ด�านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กแนบสนิท
กับพนักพิงหลัง หากจำเป�น ให�ปรับหรือถอดหมอนพิง
ศีรษะออก เพ่ือที่จะติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กได�อย�าง
ถูกต�อง (โปรดดูท่ี “หมอนพิงศีรษะ” (หน�า 1-4)) ถ�า
หมอนพิงศีรษะถูกถอดออก ให�เก็บไว�ที่ที่ปลอดภัย ให�
แน�ใจว�าติดต้ังหมอนพิงศีรษะเม่ือเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ถูกถอดออก หากตำแหน�งเบาะนั่งไม�มีหมอนพิงศีรษะ
แบบปรับได� และเกิดการกีดขวางการติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก ให�ลองติดตั้งกับตำแหน�งเบาะนั่งอื่น หรือ
เปลี่ยนเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0754A

ขั้นที่ 4
4. ปรับตัวเกี่ยวให� ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให�

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

5. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด�านบน ให�พาดสายยึด
และเกี่ยวเข�ากับจุดยึดสายยึด (โปรดดู “จุดยึดเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก” (หน�า 1-19))

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

SSS0755A

ขั้นที่ 7

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

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�
ทำขั้นที่ 3 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

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

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกลง
บนเบาะหลังด�านข�างโดยใช� ISOFIX:

SSS0649A

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

Condition:
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SSS0756A

ขั้นที่ 3
3. ปรับตัวเกี่ยวให� ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให�

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

4. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด�านบน ให�พาดสายยึด
และเกี่ยวเข�ากับจุดยึดสายยึด (โปรดดู “จุดยึดเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก” (หน�า 1-19))

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

SSS0757A

ขั้นที่ 6

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

7. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�
ทำขั้นที่ 3 ถึง 6 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�
เข็มขัดนิรภัย

GUID-BF053DAC-D4D8-4641-959B-8DA54D2C2679

การติดตั้งบนเบาะนั่งด�านหลังโดยไม�มีโหมดล็อก
อัตโนมัติ

GUID-D827F3E0-8DA3-4B51-B23D-0FB5EF0EC3B4

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยแบบล็อกสามจุดบนรถของท�านไม�
ได�ติดตั้งหัวล็อกอัตโนมัติ

. ทิศทางของเบาะนั่งสำหรับเด็กขึ้นอยู�กับแบบของ
เบาะนั่งและขนาดของเด็ก

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

SSS0374A

ถ�าท�านต�องติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน

เบาะ น่ัง ด� าน หลัง ให� ปฏิบัติ ตาม ขั้น ตอน ต�อ ไป นี้ :

1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะนั่งด�านหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดตั้งและการ
ใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง
ในหัวเข็มขัดจนกระท่ังได�ยินเสียง และรู�สึกว�าล็อก
เรียบร�อยแล�ว

SSS0513

เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง
ยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ให�แน�นด�วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ให�ใช�
คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก หรือสิ่งที่มีขนาด
และความแข็งแรงเทียบเท�ากัน

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

3. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ให�ลอง
เอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและทางขวา ลอง
ดึงไปข�างหน�า และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�ใน
ที่อย�างแน�นหนาหรือไม�

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-21
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4. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�น ก�อน
เริ่มใช�งาน

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

SSS0375A

ถ�าท�านต�องติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะ น่ัง ด� าน หลัง ให� ปฏิบัติ ตาม ขั้น ตอน ต�อ ไป นี้ :

1. จัดตำแหน�งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด�านหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดตั้งและการ
ใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง
ในหัวเข็มขัดจนกระท่ังได�ยินเสียง และรู�สึกว�าล็อก
เรียบร�อยแล�ว

SSS0513

เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง
ยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ให�แน�นด�วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ให�ใช�
คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก หรือสิ่งที่มีขนาด
และความแข็งแรงเทียบเท�ากัน

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

3. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ให�ลอง
เอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและทางขวา ลอง
ดึงไปข�างหน�า และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�ใน
ที่อย�างแน�นหนาหรือไม�

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

Condition:
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การติดตั้งบนเบาะนั่งด�านหน�าโดยไม�มีโหมดล็อกอัตโนมัติ
GUID-33556D78-38F1-4D68-B812-CF3175C13F63

SSS0300A

คำเตือน:

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

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึดด�านบนที่
เบาะนั่งด�านหน�า

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

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

หน�า เม่ือมีถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
ผู�โดยสารติดตั้งอยู�

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

SSS0627

ถ�าท�านต�องติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะ น่ัง ด� าน หน�า ให� ปฏิบัติ ตาม ขั้ น ตอน ต�อ ไป นี้ :

1. เลื่ อน เบาะ น่ัง ถอย ไป ยัง ตำแหน�ง หลัง ส ุด ①
2. ถอดหมอนรองศีรษะ ②

3. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะนั่งฝ��งผู�โดยสาร ควรวางในตำแหน�งหันหน�าออก
เท�านั้น

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติดตั้งและการ
ใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

SSS0515

4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง
ในหัวเข็มขัดจนกระท่ังได�ยินเสียง และรู�สึกว�าล็อก
เรียบร�อยแล�ว

SSS0513

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

ยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ให�แน�นด�วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ ให�ใช�
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คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก หรือสิ่งที่มีขนาด
และความแข็งแรงเทียบเท�ากัน

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

6. เลื่อนเบาะน่ังไปด�านหน�าเพื่อให�สายรัดเข็มขัดนิรภัย
รัดเบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างแน�นหนา

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ให�ลอง
เอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและทางขวา ลอง
ดึงไปข�างหน�า และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�ใน
ที่อย�างแน�นหนาหรือไม�

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

E12-A-120227-C9565E22-C501-4988-950F-1FA89677EC38

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

E12-A-120227-7F89D46B-E3E8-4C41-B2DD-E8AD6CC5FD5D

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข�อมูลสำคัญ
ท่ีเก่ียวข�องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ
และผู� โดยสาร และเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
E12-A-120227-E1FD5FC9-A2CC-45F2-BD03-AEBBE39FE3B7

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

ระบบความปลอดภัยเสริม SRS ออกแบบมาเพื่อเสริมการ
ป�องกันอุบัติเหตุโดยเข็มขัดนิรภัยของผู�ขับและผู�โดยสาร
แล ะ ไม� ได� ออกแบบ มา เพื่ อ ทดแทน กั น ร ะบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS) สามารถช�วยรักษาชีวิต และลด
การบาด เจ็บ ท่ี ร ุนแรง ได� อย�างไรก็ ตาม ถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยที่พองขึ้นอาจทำให�เกิดแผลถลอก หรือการ
บาดเจ็บอื่น ๆ ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม�ได�ป�องกันส�วน
ล�างของร�างกาย ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให�ถูกต�อง และ
ผู�โดยสารควรน่ังอยู�ห�างจากพวงมาลัยในระยะที่เหมาะสม
ตลอดเวลา (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-6)) ถุงลม
เสริมความปลอดภัยจะพองอย�างรวดเร็ว เพ่ือช�วยปกป�อง
ผู� โดยสาร แรงปะทะจากการพองตัวของถุงลม เสริม
ความปลอดภัยอาจเพ่ิมความเส่ียงท่ีจะได�รับบาดเจ็บ ถ�า
ผู�โดยสารนั่งอยู�ใกล�ถุงลมเสริมความปลอดภัยมากเกินไป
ในขณะที่ถุงลมพองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบลงอย�างรวดเร็ว หลังจาก
ถูกกระตุ�นให�ทำงาน

SRS จะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
เท�านั้น

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว�างข้ึนเป�นเวลา
ประมาณ 7 วินาที แล�วจะดับลง แสดงว�าระบบ SRS
กำลัง ทำงาน (โปรดดู ที่ “ไฟ เตือน ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัย SRS” (หน�า 1-27))

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:

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

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือท�านนั่งตัวตรง
และเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�างรุนแรง

ถ�า ท�าน ไม� คาด เข็มขัด นิรภัย นั่ง โน�ม ตัว ไป
ข�างหน�า น่ังชิดด�านข�าง หรือน่ังไม�ตรงตำแหน�ง
จะเพ่ิมความเสี่ยงที่ท�านจะได�รับบาดเจ็บถึงแก�
ชีวิตได�หากเกิดอุบัติเหตุ นอกจากน้ี ท�านอาจได�
รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตจากการพอง
ตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ถ�า
ท�านนั่งประชิดกับถุงลมเมื่อถุงลมพองตัว ให�น่ัง
เอา หลัง ชิด กับ พนัก พิง หลัง และ ห�าง จาก
พวงมาลัยในระยะที่ เหมาะสมตลอดเวลา คาด
เข็มขัดนิรภัยเสมอ

SSS0006

SSS0007

SSS0008

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-25
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SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:

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

. เด็กอาจได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก�ชีวิต ถ�าไม�
นั่งบนเบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม เม่ือ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด�านหน�า เนื่องจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าที่พองตัว อาจทำให�เด็ก
ได�รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� (โปรดดู
ที่ “ เ บา ะ นั่ ง สำหรั บ เด็ ก ” (หน� า 1 -12) )

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
E12-A-120227-4FBEBA10-36FA-4E99-8BF3-2B28ED3E9427

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ

โดยทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ซึ่ง
จะช�วยดึงสายเข็มขัดกลับทันทีที่เกิดการชนบางแบบ ซึ่งจะ
ช�วยเหน่ียวร้ังผู�โดยสารไว�กับเบาะนั่งด�านหน�า (โปรดดูท่ี
“ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner” (หน�า 1-30))

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
E12-A-120227-3DCEA6AF-3CF9-47FA-BC41-C0CA95CE4B45

JVR0085X

ป�ายเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยจะติดอยู�ในรถ
ตามที่แสดงในภาพ

ป�ายเตือน ① อยู�หน�าแผ�นบังแดดด�านคนขับและ/หรือแผ�น
บังแดดด�านผู�โดยสาร

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

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

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

JVR0260X

① ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย (ตัวอย�าง)
ร ู ป แบบ ป� า ย เ ตื อน ① เ ป ล่ี ยนแปลง ตาม ร ุ� น ร ถ

ป�ายเตือน:

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

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

JVR0243X

① ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
ป�าย ① เตือน:

“ห�ามใช� เบาะ น่ังสำหรับ เด็กหันเข�าหาเบาะนั่งที่ มี การ

ป�องกันด�วยถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�ด�านหน�า จะทำให�
เ ด็ ก ไ ด� รั บ บ า ด เ จ็ บ ส า หั ส ห รื อ ถึ ง แ ก� ชี วิ ต ไ ด� ”

ในรถท่ีมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด�าน
หลังเท�านั้น

เมื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน ให�ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการติดตั้งของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ังสำหรับเด็ก”
(หน�า 1-12)

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
E12-A-120227-936E937B-913F-4715-BE98-7F165F18DF0A

SPA1097

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS แสดง ขึ้น
บนแผงหน�าป�ด จะตรวจสอบวงจร ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย, เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner และ
ระบบสายไฟที่เกี่ยวข�องทั้งหมด

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

หากมีสภาวะใดต�อไปนี้เกิดขึ้น จำเป�นต�องนำรถเข�าทำการ

ตรวจสอบระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือ
เข็มขัด นิรภัย แบบ Pre-tensioner ท่ี ศ ูนย� บริการ :

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว�าง
ค�างหลังจากประมาณ 7 วินาที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบ
เป�นครั้งคราว

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�าง
ขึ้นเลย

ภายใต�สภาวะเหล�านี้ ระบบถุงลมนิรภัย และ/หรือระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานไม�ถูกต�อง
ซึ่งต�องได�รับการตรวจสอบและซ�อมแซม กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสันทันที

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-27
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ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
E12-A-120227-4FFFFCA9-E3E1-4843-9D2E-B8B2F779059B

JVR0529X

1. เซ็นเซอร�ตรวจจับพื้นที่การชน
2. โมดุลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
3. ตัวยึดของเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
4. ชุดเซ็นเซอร� วิเคราะห�ถุงลมเสริมความปลอดภัย

คำเตือน:

. ห�ามวางสิ่งของใด ๆ บริเวณฝาครอบพวงมาลัย
และห�ามวางสิ่งของใด ๆ บริเวณระหว�างคนขับ
และฝาครอบพวงมาลัย เนื่องจากสิ่งของเหล�านั้น
อาจกระเด็นออกมาจนเกิดอันตราย และทำให�ได�
รับบาดเจ็บ ถ�าถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

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

. ห�ามดัดแปลงชิ้นส�วนใด ๆ หรือสายไฟของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย เพื่อป�องกันไม� ให�
ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวโดยไม�ได�ตั้งใจ
หรือทำให�ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเกิด
ความเสียหาย

. ห�ามดัดแปลงระบบไฟฟ�าของรถ, ระบบรองรับน้ำ
หนัก หรือ โครงสร�างด�านหน�า เนื่องจากจะมี
ผลกระทบต�อการทำงานของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. การเข�าไปรบกวนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
อาจทำให�ได� รับบาดเจ็บร�ายแรง การรบกวน
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวงพวงมาลัย โดยการวาง
สิ่งของบนรอบ ๆ ฝาครอบพวงมาลัย หรือโดย
การติดตั้งอุปกรณ�เสริมรอบ ๆ ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

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

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

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะได�ยินเสียงดังและ
มีควันออกตามมา ควันนี้ไม�เป�นอันตรายและไม�ได�แสดงว�า
ไฟไหม� ควรระมัดระวังไม�สูดดมควันนี้เข�าไป เนื่องจากอาจ
ทำให�ระคายเคืองและสำลักได� สำหรับผู�ที่มีป�ญหาเกี่ยวกับ

Condition:
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ระบบหายใจ ควร รีบออกไปสูดอากาศบริส ุทธิ์ ทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
E12-A-120227-9D893C45-DE18-4EDC-A5C2-BB2E0A3E017F

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับติดต้ังอยู�
ตรงกลางพวงมาลัย และถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าฝ��งผู�โดยสารติดตั้งอยู�ท่ีแผงหน�าป�ดข�างบนกล�องเก็บ
ของ

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

สภาวะการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

GUID-EA94E724-2BFA-4511-B44F-0B0B6CE015B9

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานในกรณี ท่ีมีแรง
กระแทกทางด�านหน�า ซ่ึงผู�โดยสารอาจได� รับบาดเจ็บ
สาหัส แม�ว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�องแล�วก็ตาม

และอาจไม�ทำงานเมื่อแรงจากการชนถูกดูดซับ และ/หรือ
กระจายด�วยตัวถัง สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม�
เสียหายเลย) ไม�ได�เป�นการชี้บอกการทำงานที่ถูกต�องของ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS เสมอไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัวเมื่อ
GUID-CBE067AC-95EE-43BB-8948-6B0E8394ADF0

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าถูกออกแบบมาให�
พองตัว เมื่อเกิดการชนทางด�านหน�าที่รุนแรงมาก ตัวอย�าง
แสดงอยู�ในภาพดังต�อไปนี้

JVR0151X

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัว ในกรณี
ที่มีแรงกระแทกเกิน 25 กม./ชม. (16 ไมล�/ชม.) จากการ
ชนทางด�านหน�า เข�า กับผนังที่ ไม� เคล่ือนที่หรือ เสียรูป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าอาจพองตัว เมื่อ
ช�วง ล� าง ของ รถยนต� ได� รับ ความ เสีย หาย ร� าย แรง

JVR0152X

. การชนขอบ มุมทางเท�า หรือพ้ืนผิวที่แข็งที่ความเร็ว
สูง

. การตกลงในหลุมหรือคูน้ำลึก

. รถลอยกระแทกพื้นอย�างแรง

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-29
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ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจจะไม�พองตัว
เมื่อ

GUID-CA91CB55-8CB3-4BD1-B2E6-EFD53EAEB186

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัวในกรณีท่ี
การชนไม�แรงพอที่จะทำให�ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
พองตัว

ตัวอย�าง ถ�ารถยนต�ชนส่ิงของ เช�น รถยนต�ท่ีจอดอยู�หรือ
เสาป�ายสัญลักษณ� ซ่ึงสามารถเคลื่อนท่ีหรือเสียรูปได�
เนื่องจากแรงกระแทก ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจ
จะไม�พองตัว

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

JVR0154X

. การ ชน กับ รถยนต� ประเภท เดียวกัน ท่ี จอด อย ู�

. การชนเข�ากับเสาไฟฟ�า

JVR0155X

. การวิ่งชนมุดท�ายรถบรรทุก

. การ ชน แบบ เยื้ อง ทาง ด� าน หน� า เข� า กับ ร้ัว ก้ัน

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัวเมื่อ
GUID-BBFE9B05-8D0C-49AC-A5DC-C0890F7113FD

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

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

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

JVR0159X

. ก า ร ช น จ า ก ท า ง ด� า น ข� า ง ห รื อ ด� า น ห ลั ง

. รถยนต�พลิกคว่ำ

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ PRE-
TENSIONER

E12-A-120227-B99CD8AE-7A91-4B2C-9ACA-0A9FE047F386

คำเตือน:

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

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

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

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

. ถ�าท�านต�องการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน ข้ันตอนการทำลายเข็มขัดนิรภัย

Condition:
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แบบ Pre-tensioner ท่ีถูกต�องมีระบุไว�ในคู�มือ
การบริการของนิสสัน การทำลายที่ไม�ถูกต�อง
อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บขึ้นได�

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ

โดยทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช�วยดึง
สายเข็มขัดกลับทันทีท่ีเกิดการชนบางแบบ ซึ่งจะช�วย
เหนี่ยวรั้งผู�โดยสารไว�กับเบาะนั่งด�านหน�า

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

เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ทำงาน จะได�ยิน
เสียงดังและมีควันออกตามมา ควันนี้ไม�เป�นอันตรายและไม�
ได�แสดงว�าไฟไหม� ควรระมัดระวังไม�สูดดมควันนี้เข�าไป
เน่ืองจากอาจทำให�ระคายเคืองและสำลักได� สำหรับผู�ท่ีมี
ป�ญหาเกี่ยว กับระบบหายใจ ควร รีบออกไปสูดอากาศ
บริสุทธิ์ทันที

ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน
E12-A-120227-7B3FE17B-4DA6-477D-B10E-33AE5B1A0563

คำเตือน:

. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล�ว โมดุล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม�ทำงานอีก และ
ต�องเปลี่ยนใหม� ต�องให�ศูนย�บริการนิสสันเปลี่ยน
โมดุลถุงลมใหม� เพราะไม�สามารถซ�อมโมดุล
ถุงลมที่พองตัวแล�วได�

. ถ�าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นที่ด�านหน�าหรือด�าน
ข�างของตัวถังรถ ควรนำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสัน เพ่ือทำการตรวจสอบระบบถุงลมเสริม

ความปลอดภัย

. ถ�าท�านต�องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริม
หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ข้ันตอนการทำลายที่ถูกต�องมีระบุไว�ในคู�มือการ
บริการของนิสสัน การทำลายที่ไม�ถูกต�องอาจ
ทำให�เกิดการบาดเจ็บขึ้นได�

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ได� รับการออกแบบมาให�ใช�งานได�เพียงคร้ัง
เดียว ถ�าไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงาน
เป�นปกติ หลังจากถุงลมมีการพองตัว ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS จะสว�างค�างเพื่อเป�นการเตือน การ
ซ�อมและการเปล่ียน SRS ควรต�องดำเนินการโดยศูนย�
บริการนิสสันเท�านั้น

เมื่อต�องนำรถเข�ารับบริการ ควรแจ�งข�อมูลเก่ียวกับถุงลม
เสริมความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
และชิ้นส�วนที่เกี่ยวข�องให�กับช�างที่ทำการซ�อมบำรุง สวิตช�
กุญแจควรอยู�ในตำแหน�ง “LOCK” เสมอเม่ือทำงานอยู�ใต�
ฝากระโปรงหน�าหรือภายในรถ
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2-2 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-CC18C6D1-F76E-43B2-B598-E83224E7A2D6

JVC1005X

สำหรับรถรุ�นที่ติดตั้งระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรก (FEB) และระบบสัญญาณเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง
(LDW)

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

— พวงมาลัยไฟฟ�า
— แตร
— ถุง ลม เสริม ความปลอดภัยหน�า ด�านคนขับ

3. สวิตช�ไฟหน�า, ไฟตัดหมอก และสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช�ไฟตัดหมอก*

4. สวิตช� ป�ด ระบบ ตัด การทำงาน ของ เคร่ืองยนต�
อัตโนมัติ*

5. สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�าง
6. สวิตช� OFF ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อม

ระบบช�วยเบรก*
7. ช�องจ�ายไฟ
8. เบรกมือ
9. คันเกียร�

— ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบต�อ เนื่อง

(CVT)
10. ที่วางแก�วด�านหน�า
11. คันปรับระดับพวงมาลัย
12. สวิตช� OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

อัตโนมัติ (VDC)*
13. สวิตช�ควบคุมระดับไฟหน�า*
14. คันปลดล็อกฝากระโปรงหน�า
15. คัน ปลด ล็อก ฝา ป�ด ช�อง เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง
16. สวิตช� สัญญาณเตือน เมื่อ รถออกนอกช�องทาง

(LDW)*
*: ถ�ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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JVC1005XT

สำหรับรถรุ�นที่ไม�ได�ติดตั้งระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรก (FEB) และระบบสัญญาณเตือนเมื่อรถออกนอก
ช�องทาง (LDW)

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

— พวงมาลัยไฟฟ�า
— แตร
— ถุง ลม เสริม ความปลอดภัยหน�า ด�านคนขับ

3. สวิตช�ไฟหน�า, ไฟตัดหมอก และสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช�ไฟตัดหมอก*

4. สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�าง

5. สวิตช� ป�ด ระบบ ตัด การทำงาน ของ เคร่ืองยนต�
อัตโนมัติ*

6. ช�องจ�ายไฟ
7. เบรกมือ
8. คันเกียร�

— ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบต�อ เนื่อง
(CVT)

9. ที่วางแก�วด�านหน�า

10. คันปรับระดับพวงมาลัย
11. สวิตช�ควบคุมระดับไฟหน�า*
12. คันปลดล็อกฝากระโปรงหน�า
13. คัน ปลด ล็อก ฝา ป�ด ช�อง เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง
14. สวิตช� OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

อัตโนมัติ (VDC)*
*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-3

Condition:
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2-4 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

E12-A-120227-9E0FC3A6-0157-4E09-9E8D-334A80EF176F

JVC1006X

1. ช�องลมด�านข�าง
2. ถ ุง ลม เสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู� โดยสาร
3. กล�องเก็บของด�านบน

— ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus)
4. ช�องลมกลาง
5. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน
6. ระบบเครื่องเสียง*
7. ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ
8. มาตรวัดและเกจวัด

9. กล�องเก็บของ
10. การควบคุมระบบปรับอากาศ

— สวิตช�ไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง
11. กล�องฟ�วส�
12. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย*
*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน�าป�ด

Condition:
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E12-A-120227-907734FC-12DD-47F2-8AC5-A3DE1D56A157

JVC0330X

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

— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง
— นาฬิกา
— แสดงผลการควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
— อุณหภูมิอากาศภายนอก*

4. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
5. มาตรวัดความเร็ว
6. ไฟเตือน/ไฟแสดง
7. สวิตช�ควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
8. ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ

ต�อเนื่อง (CVT)
9. สวิตช�มาตรวัดระยะทางรวมเป�นเท่ียว/สวิตช�โหมด

คอมพิวเตอร�ระยะทาง/สวิตช�การตั้งค�าช�วงเวลาการ
บำรุงรักษา

*: ถ�ามีติดตั้ง
เข็มชี้อาจเคลื่อนที่เล็กน�อยหลังจากสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” ซึ่งไม�ใช�การทำงานที่
ผิดปกติ

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
E12-A-120227-4C2A94FC-C599-4034-9065-F83A94183241

JVI0180X

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” หน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�จะแสดงข�อมูลดังต�อไปนี้

. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว

. คอมพิวเตอร�ระยะทาง

. นาฬิกา

. อุณหภูมิอากาศภายนอก (ถ�ามีติดตั้ง)

. แสดงผลการควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-5

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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2-6 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

มาตรวัดความเร็ว
E12-A-120227-A922885E-959F-4662-B3C0-896EEF5BDDD6

JVI0172X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทาง
เป�นเที่ยว

E12-A-120227-4EE9921B-8A6E-4E9A-8B7C-611F0EC62C0D

JVI1528X

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวจะแสดง
ขึ้น:

. เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

มาตรวัดระยะทางรวม ① จะแสดงระยะทางท้ังหมดท่ี
รถยนต�ถูกใช�งาน

มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว ② จะแสดงระยะทางที่เดินทาง
เป�นเที่ยว

การเปลี่ยนหน�าจอมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว
GUID-D7BCDF43-9FD0-4CAC-9284-52F2DB9F7870

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

ODO ? TRIP A ? TRIP B ? โหมดคอมพิวเตอร�ระยะ
ทาง ? ODO

สำหรั บ ข� อม ู ล คอมพิ ว เตอร� ร ะย ะ ทาง โปรด ด ู ท่ี
“คอมพิวเตอร�ระยะทาง” (หน�า 2-6)

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว
GUID-E0C8AC0F-A264-4E22-B063-E594C0FBAA28

กดสวิตช�มาตรวัดระยะทางรวมเป�นเท่ียว ③ นานกว�า 1
วินาทีเพื่อรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางรวมเป�นเที่ยวให�เป�นศูนย�

คอมพิวเตอร�ระยะทาง
E12-A-120227-112A0104-A2E2-4526-A029-F83A367F1514

JVI1539X

สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ อยู� ท่ีแผงหน�าป�ด

โหมด คอมพิวเตอร� ระยะ ทาง แสดง บน หน�า จอ Ⓑ

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” สามารถเลือกโหมด
ของ คอมพิวเตอร� ระยะ ทาง ได� โดย กด สวิตช� โหมด

คอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ

ในแต�ละครั้งที่สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ ถูกกด
จอแส ดง ผล จะ เปลี่ ยน ตาม ราย การ ข� า ง ล� า ง นี้ :

ODO ? (TRIP A ? TRIP B) ? การส้ินเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงในขณะนั้น ? การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ย ? ระยะทางที่สามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง ?

อุณหภูมิอากาศภายนอก (ถ�ามีติดต้ัง) ? โหมดการต้ัง
นาฬิกา

การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนั้น (กม./
ลิตร)

E12-A-120227-0716F973-6A80-44EB-98C9-B19D4E40532D

โหมดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนั้นจะแสดงการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนั้น

การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (กม./
ลิตร)

E12-A-120227-D0600C67-9472-4ABF-B9A0-CEA0B7CCAA1E

โหมดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดงอัตรา
การส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงเฉลี่ย ต้ังแต�การรีเซ็ตครั้ง
ส ุดท�าย การ รี เซ็ต จะ เสร็จ ส้ิน เ ม่ือ กด สวิตช� โหมด
คอมพิวเตอร� ระยะทาง Ⓐ เป�น เวลานานกว�า 1 วินาที

จอแสดงผลจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที ที่ประมาณ 500 ม.
(1/3 ไมล�) แรกหลังจากรีเช็ต หน�าจอจะแสดงผลเป�น
“---”

Condition:
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ระยะทางที่สามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง
(dte — กม.)

E12-A-120227-CBB1BCDD-3623-4772-A7ED-B82E7159A26F

ระยะทางท่ีสามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง (dte) จะ
แสดงระยะทางโดยประมาณที่สามารถขับรถต�อไปได�ก�อน
ท่ีจะต�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงใหม�อีกคร้ัง ข�อมูล dte จะได�
รับการคำนวณอย�างต�อเนื่องจากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท่ี
เหลืออยู�ในถังและการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่แท�จริง

จอแสดงผลจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที

โหมด dte จะมีคุณลักษณะในการเตือนช�วงท่ีน้ำมันเช้ือ
เพลิงต่ำ เมื่อน้ำมันใกล�หมด โหมด dte ถูกเลือกโดย
อัตโนมัติ และตัวเลขจะกะพริบเพื่อให�คนขับเห็น กดสวิตช�
โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ เพื่อกลับไปยังโหมดที่ได�
เลือกไว�ก�อนที่การเตือนจะแสดงขึ้น

เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน�อยกว�าเดิม การแสดงผล dte จะ
เปลี่ยนเป�น “----”

. ถ�าเติมน้ำมันเช้ือเพลิงในปริมาณน�อย หน�าจอที่
แสดงอยู�ก�อนป�ดสวิตช�กุญแจอาจจะยังแสดงขึ้น
อยู�

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชันหรือเลี้ยวโค�ง น้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังจะเคล่ือน ซ่ึงอาจจะทำให�การแสดง
ผลเปลี่ยนไปได�

อุณหภูมิอากาศภายนอก
GUID-79FC8C54-E328-45A6-8CDA-0A893535D3F7

อุณหภูมิอากาศภายนอกจะปรากฏเป�น 8C

เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกอยู�ที่ 38C (37 8F) หรือต่ำกว�า
จอแส ดง อ ุณหภ ู มิ อากาศ ภายนอก จะ กะพริบ เตือน

หน�าจอจะหยุดกะพริบหลังจากผ�านไป 1 นาที หรือเมื่อ
อุณหภูมิอากาศภายนอกเพิ่มถึง 48C (398F) หรือสูงกว�า

โหมดการตั้งนาฬิกา
E12-A-120227-6DA75A70-8A09-4385-9CB1-2C37EB8D7763

สำหรับการปรับตั้งนาฬิกา โปรดดูที่ “นาฬิกา” (หน�า 2-23)

การรีเซ็ตหน�าจอ
E12-A-120227-9A22C714-4885-436B-BB9A-5B716671193C

เม่ือโหมดการส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยหรือ
TRIP B แสดง กดที่สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง Ⓐ
เป�นเวลานานกว�า 3 วินาที จอแสดงผลการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย และมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว (TRIP
B เท�านั้น) จะถูกรีเซ็ตพร�อมกัน

ข�อมูลการบำรุงรักษา
E12-A-120227-C72C2B26-BFFE-41A3-B205-EE96A0C477A1

เ ม่ือ สวิตช� ก ุญแจ ไป อย ู� ท่ี ตำ แน�ง “ON” ข�อม ูล การ
บำรุงรักษา (สัญลักษณ�รูปประแจ และระยะทางใน
การเปล่ียนอะไหล�ท่ีต�องบำรุงรักษา) จะสว�างขึ้นประมาณ
5 วินาที แล�วจึงดับลง

ในการตั้งระยะทางท่ีต�องเปลี่ยนอะไหล�ท่ีต�องบำรุงรักษา:

1. เมื่อสวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ภายใน 5 วินาที ให�กด
สวิตช�การตั้งค�าช�วงเวลาการบำรุงรักษา เป�นเวลานาน
กว�า 3 วินาที (ข�อมูลการบำรุงรักษากะพริบ)

2. แต�ละครั้งที่กดสวิตช�การตั้งค�าช�วงเวลาการบำรุงรักษา
ระยะทางจะถูกเพิ่มขึ้น ในแต�ละครั้งท่ีกดสวิตช�ระยะ
ทางถูกเพิ่มขึ้น 1,000 กม. (500 ไมล�) ระยะทางใน
การเปลี่ยนสามารถตั้งให�อยู�ในช�วง 0 ถึง 30,000 กม.
(18,000 ไมล�)

3. ระยะทางในการเปล่ียนท่ีตั้งใหม�จะมีผลเม่ือไม�มีการ
ทำงานใด ๆ เป�นเวลา 5 นาที

ถ�าระยะทางในการเปลี่ยนจะถูกตั้งเป�น 0 (ศูนย�) ข�อมูลการ
บำรุงรักษาจะไม�แสดงขึ้นเม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง
“ON”

มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
E12-A-120227-F01CE1CD-E218-43A5-BB30-B5BEDEE6E743

JVI0176X

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

ห�ามเร�งเครื่องยนต�จนถึงพื้นที่สีแดง ①

เกจวัดอุณหภูมิหล�อเย็นเครื่องยนต�
E12-A-120227-A7B78993-7E79-4AFC-BDE0-E59D4D95BC83

JVI0177X

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ① จะแสดงอุณหภูมิ
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�

เม่ือเข็มท่ีเกจชี้ไปบริเวณ ② ถือว�าอุณหภูมิน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�เป�นปกติ ตามภาพที่แสดง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-7
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อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�จะแตกต�างไปตามอุณหภูมิ
อากาศภายนอก และสภาพการขับขี่

ข�อควรระวัง:

. ถ�าเกจบ�งชี้ว�าอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�อยู�
ใกล�ด�านที่ร�อน (H) ของช�วงปกติ ให�ลดความเร็ว
รถยนต�เพื่อลดอุณหภูมิ

. ถ�าเกจอยู�เกินช�วงปกติ ให�หยุดรถอย�างปลอดภัย
เร็วที่สุดเท�าที่จะเป�นไปได�

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

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
E12-A-120227-3B5182A9-CC28-468E-87BB-E2BF5A06BF4F

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

ข�อควรระวัง:

ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิงก�อนที่ เข็มจะช้ีไปที่ตำแหน�ง
น้ำมันหมด (0)

ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเม่ือเกจวัด
น้ำ มัน เชื้อ เพลิง ช้ี ไป ท่ี ตำแหน�ง น้ำ มัน หมด ถัง (0)

JVI0178X

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ① จะแสดงระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง ในถัง น้ำมันโดยประมาณเม่ือสวิตช� ก ุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “ON”

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

ไฟเตือนน้ำมันเช้ือเพลิงมีระดับต่ำ ② จะสว�างข้ึน เม่ือ
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อ
เพลิงทันทีที่สะดวกก�อนที่เข็มจะชี้ไปที่ตำแหน�งน้ำมันหมด
(0)

ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT)

E12-A-120227-39E0C81E-527C-4935-98D1-F4AF77D545EE

JVI0179X

ไฟแสดงตำแหน�ง ระบบควบคุมการ เปลี่ยน เกียร� แบบ
ต�อเนื่อง (CVT) Ⓐ จะแสดงตำแหน�งของคันเกียร� เม่ือ
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
E12-A-120227-43377123-53CD-44A7-8D3B-68904F627F33

JVI0517X

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ดจะทำงานเมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

กดสวิตช�ควบคุมความสว�าง Ⓐ เพ่ือลดความสว�างของ

Condition:
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แผงหน�าป�ด ไฟแสดงความสว�าง Ⓑ จะแสดงขึ้นชั่วครู�บน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�เมื่อกดสวิตช�ควบคุมความสว�าง
Ⓐ

ถ�าโหมดความสว�างอยู�ท่ีระดับต่ำสุด เม่ือกดสวิตช�ครั้งต�อ
ไ ป ค ว า ม ส ว� า ง จ ะ ก ลั บ ไ ป อ ย ู� ท่ี ร ะ ดั บ ส ู ง ส ุ ด

เ ม่ือ ระดับ ความ สว� าง ถึง จ ุด ต่ำ ส ุด เ สีย ง บ๊ีป จะ ดัง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-9
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2-10 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

E12-A-120227-BAA97314-9A1C-4CC9-B3E6-8F876AC2D7D7

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)
ไฟเตือนระบบสัญญาณเตือนเมื่อรถออกนอก
ช�องทาง (LDW) (ถ�ามีติดตั้ง)

ไฟแสดงระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�
อัตโนมัติ

ไฟเตือนระบบเบรก ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ ไฟแสดงอุณหภูมิลดต่ำ (สีเขียว) (ถ�ามีติดตั้ง)

ไฟเตือนการชาร�จไฟ ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต�
(MIL)

ไฟเตือนประตูเป�ด ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ไฟแสดงระบบกันขโมย

ไฟเตือนพวงมาลัยไฟฟ�า ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)

ไฟแสดงโหมด SPORT

ไฟเตือนระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อม
ระบบช�วยเบรก (ถ�ามีติดตั้ง)

ไฟแสดงการทำงานของการสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟแสดงสัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนไฟหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
ไฟแสดงระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อม
ระบบช�วยเบรก OFF (ถ�ามีติดตั้ง)

ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) OFF

ไฟเตือนอุณหภูมิสูง (สีแดง) (ถ�ามีติดตั้ง) ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ ไฟแสดงไฟสูง

ไฟเตือน, ไฟแสดง และเสียงเตือน

Condition:
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ไฟเตือน/ไฟแสดงบนหน�าป�ด
E12-A-120227-DAFB3A62-57B4-4D69-9BE0-4358B5F1433C

เมื่อป�ดประตูทุกบาน เข�าเบรกมือ คาดเข็มขัดนิรภัย แล�วให�
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” โดยไม�สตาร�ทเครื่องยนต�
ไฟต�อไปน้ีจะสว�างข้ึน (ถ�ามีติดต้ัง): , , ,

, ,

ไฟต�อไปนี้ (ถ�ามีติด ต้ัง) จะสว�างขึ้นชั่วครู�แล�วดับลง:
, , , , , , ( สี

แดง), (สีเขียว),

ถ�าไฟดวงใดไม�สว�างขึ้นดังที่อธิบาย อาจแสดงว�าหลอดไฟ
ขาดและ/หรือระบบทำงานผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที ถ�า
จำเป�น

ไฟเตือน
E12-A-120227-E0FF291B-185D-4A5A-AB17-1267283D18F4

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS)

E12-A-120227-5BE9956F-572D-4251-97F3-EB1B3610C134

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบเบรก
แบบป�องกันล�อล็อก (ABS) จะสว�างขึ้นแล�วจะดับลง แสดง
ว�าระบบ ABS กำลังทำงาน

ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงานหรือขณะ
ขับขี่แสดงว�า ABS อาจทำงานผิดปกติ นำรถเข�าตรวจสอบ
ระบบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ถ�า ABS ทำงานผิดปกติ ฟ�งก�ชันป�องกันล�อล็อกจะหยุด
ทำงาน ซ่ึงระบบเบรกจะทำงานเป�นปกติ แต�ไม�มีการช�วย
ป�องกันล�อล็อก (โปรดดูที่ “ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS)” (หน�า 5-24))

ไฟเตือนเบรก
E12-A-120227-5AB86BD3-FF13-4A3A-96DC-97A93020EE64

คำเตือน:

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

. ถึงแม�ท�านจะคิดว�ายังปลอดภัยท่ีจะขับรถต�อไป
ได� ให� ใช� วิธีลากรถแทนเนื่องจากอาจจะ เกิด
อันตรายได�

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

ไฟเตือนระบบเบรกจะแสดงการทำงานของระบบเบรกมือ
ระดับน้ำมันเบรกในระบบต่ำ และการทำงานผิดปกติของ
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)

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

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” และเข�าเบรกมือแล�ว
ไฟเตือนเบรกจะสว�างขึ้น เม่ือสตาร�ทเคร่ืองยนต�และปลด
เบรกมือ ไฟเตือนเบรกจะดับลง

ถ�าเบรกมือถูกปลดไม�สุด ไฟเตือนเบรกมือจะยังคงสว�างอยู�
ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกมือได�ดับลงแล�ว
(โปรดดูที่ “เบรกมือ” (หน�า 3-17))

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

ถ�าไฟเตือนเบรกสว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงาน หรือ ขณะ
ขับขี่โดยที่ไม�ได�เข�าเบรกมือ อาจแสดงว�าระดับน้ำมันเบรก
ต่ำ

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว�างขึ้นขณะขับขี่ ให�หยุดรถในที่ที่
ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต�และตรวจสอบระดับน้ำมัน
เบรก ถ�าระดับน้ำมันเบรกอยู�ที่ขีดต่ำสุด ให�เติมน้ำมันเบรก
ตามจำเป�น (โปรดดู ที่ “น้ำมัน เบรก” (หน�า 8-11))

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

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

เม่ือปลดเบรกมือและระดับน้ำมันเบรกมีเพียงพอ ถ�าทั้งไฟ
เตือนระบบเบรก และไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อ
ล็อก (ABS) สว�างขึ้น อาจแสดงว�า ABS ทำงานไม�ปกติ ให�
นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบและทำการ
ซ�อมแซมระบบเบรกทันที ถ�าจำเป�น (โปรดดูท่ี “ไฟเตือน
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)” (หน�า 2-11))

ไฟเตือนการชาร�จไฟ
E12-A-120227-E94F9BD7-CE98-4064-9208-A955C7402B45

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนการชาร�จ
ไฟจะสว�างข้ึน หลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� ไฟเตือนการ
ชาร�จไฟจะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบชาร�จทำงานเป�นปกติ

ถ�าไฟเตือนการชาร�จไฟสว�างข้ึนขณะเครื่องยนต�ทำงาน
หรือขณะขับขี่ แสดงว�าระบบชาร�จไฟอาจทำงานผิดปกติ
และอาจจำเป�นต�องนำรถเข�ารับการบริการ เพ่ือตรวจสอบ
ระบบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

เมื่อไฟเตือนการชาร�จไฟสว�างขึ้นขณะขับขี่ ให�หยุดรถในที่
ท่ีปลอดภัยทันที ดับเคร่ืองยนต�และตรวจสอบสายพานได

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-11
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ชาร�จ ถ�าสายพานไดชาร�จหย�อน, แตกร�าว หรือ ขาด ต�อง
ทำการซ�อมแซมระบบชาร�จไฟ (โปรดดูที่ “สายพาน”
(หน�า 8-9))

ถ�าสายพานไดชาร�จอยู�ในสภาพปกติ แต�ไฟเตือนการชาร�จ
ไฟยังคงสว�างอยู� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบชาร�จ
ไฟที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ข�อควรระวัง:

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

ไฟเตือนประตูเป�ด
E12-A-120227-3B9FB7E3-A064-4CF4-A0E3-D03691F1419D

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

ไฟเตือนพวงมาลัยไฟฟ�า
E12-A-120227-23DA4F88-2C00-4E7D-A28A-186AC475C1F8

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนพวงมาลัย
ไฟฟ�าจะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟเตือน
พวงมาลัยไฟฟ�าจะดับลง ซ่ึงแสดงว�าพวงมาลัยไฟฟ�า
ทำงานปกติ

ถ�าไฟเตือนพวงมาลัยไฟฟ�าสว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงาน
แสดงว�าพวงมาลัยไฟฟ�าอาจทำงานผิดปกติและอาจจำเป�น
ต�องนำรถเข�ารับการบริการ เพื่อรับการตรวจสอบพวงมาลัย
ไฟฟ�าที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยไฟฟ�าสว�างขึ้นเมื่อเครื่องยนต�กำลัง
ทำงาน กำลังท่ีช�วยการบังคับเล้ียวจะหยุดการทำงาน แต�
ท�านยังสามารถควบคุมรถยนต�ได�อยู� ในขณะนั้น จะต�องใช�
แรงมากขึ้นในการบังคับพวงมาลัย โดยเฉพาะเมื่อเลี้ยวโค�ง

หักมุม และ ที่ความเร็วต่ำ

(โปรดดูที่ “พวงมาลัยไฟฟ�า” (หน�า 5-23))

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
E12-A-120227-8BD634C4-8D62-47F8-9B18-FB18B5067E7F

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

ถ�าไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องสว�างข้ึนหรือกะพริบขณะ
เครื่องยนต� ทำงาน แสดง ว�า แรง ดัน น้ำมัน เครื่อง ต่ำ

ให�หยุดรถให�เร็วท่ีสุดเท�าที่จะเป�นไปได� ให�หยุดรถทันที
และติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:

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

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

ไฟเตือนระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�า
พร�อมระบบช�วยเบรก (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-7EB8C97F-38C5-4E7A-859D-6786D4920DFF

เมื่อสวิตช� ก ุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบ
ตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรกจะสว�างข้ึน
หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟเตือนระบบตรวจจับรถยนต�
ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรกจะดับลง

ไฟนี้จะสว�างขึ้นเม่ือไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) OFF

ถ�าไฟเตือนสว�างขึ้นขณะท่ีระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�า
พร�อมระบบช�วย เบรกอยู� ท่ี ON อาจแสดงว�า ระบบไม�
สามารถใช�งานได� โปรดดูที่ “ระบบตรวจจับรถยนต�ด�าน
หน�า พร�อม ระบบ ช�วย เบรก” (หน�า 5-16) สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟเตือนไฟหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-C2949043-E7C5-45F8-9750-F95B78BEDF65

ไฟนี้จะสว�างขึ้นถ�าไฟหน�า LED ผิดปกติ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

ไฟเตือนอุณหภูมิสูง (สีแดง) (ถ�ามีติดตั้ง)
E12-A-120227-DBEEB663-F200-45A0-9662-3B1D52EF599B

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนอุณหภูมิสูง
จะสว�างขึ้นแล�วจะดับลง แสดงว�าเซ็นเซอร�อุณหภูมิสูงใน
ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�ทำงานปกติ

ข�อควรระวัง:

ถ�า ไฟ เตือน แรง ดัน น้ำมัน เครื่อง สว�าง ขึ้น ขณะ
เคร่ืองยนต�ทำงาน อาจแสดงว�าอุณหภูมิเครื่องยนต�
ส ูง ให� หย ุด รถ ให� เ ร็ว ที่ส ุด เท�า ที่ จะ เป�น ไป ได�

ถ�าเครื่องยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ การขับรถต�อไป
อาจทำให�เครื่องยนต�เสียหายร�ายแรง (โปรดดูที่ “ถ�า
รถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ” (หน�า 6-10)
สำหรับสิ่งที่ต�องปฏิบัติโดยทันที)

Condition:
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ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ
E12-A-120227-01F1323F-CB53-43E4-87E8-3A89786AE29E

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

ไฟจะสว�างหรือกะพริบดังนี้:

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

. ไฟกะพริบสีเขียวเมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะ
กำลังจะหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� โปรดดู ท่ี
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-15)

. ไฟสว�างขึ้นเป�นสีเหลืองเพื่อเตือนว�าเกิดการทำงาน
ผิดปกติของระบบล็อกพวงมาลัยไฟฟ�า หรือ ระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

ถ�าไฟเตือนสว�างขึ้นเป�นสีเหลืองเมื่อเครื่องยนต�หยุดทำงาน
อาจไม�สามารถปลดล็อกพวงมาลัย หรือสตาร�ทเครื่องยนต�
ได� ถ�าไฟสว�างขึ้นระหว�างท่ีเคร่ืองยนต�ยังทำงานอยู� ท�าน
สามารถขับรถยนต�ต�อได� อย�างไรก็ตามในกรณีนี้ ให�ติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสันเพื่อซ�อมแซมให�เร็วที่สุดเท�าท่ีจะทำได�

ไฟเตือนระบบสัญญาณเตือนเมื่อรถออก
นอกช�องทาง (LDW) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-84A071B2-435A-42D5-9408-73DF163C6666

เมื่อสวิตช� ก ุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบ
สัญญาณเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง (LDW) จะสว�างขึ้น
แล�วจะดับลง

เมื่อรถยนต�เข�าใกล�ทางด�านซ�ายหรือขวาของช�องทางวิ่ง
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟเตือน LDW จะกะพริบเพื่อ
เตือนผู�ขับขี่

ถ�าไฟเตือนสว�างขึ้นขณะที่ระบบ LDW อยู�ที่ ON อาจแสดง
ว�าระบบไม�สามารถใช�งานได� สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี “ระบบสัญญาณเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง
(LDW)” (หน�า 5-14)

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ
E12-A-120227-873D7089-BB17-4FF0-B9F7-84C05C607FE4

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำจะสว�างข้ึน เม่ือระดับ
น้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเช้ือเพลิง
ทันทีท่ีสะดวกก�อนท่ีเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะชี้ไปท่ี
ตำแหน�งน้ำมันหมดถัง (0) จะมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถัง
อีกเล็กน�อยเมื่อเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงชี้ไปที่ตำแหน�งน้ำมัน
หมดถัง (0)

ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P
E12-A-120227-04F63909-FA92-40BE-8846-C2249425457D

ไฟเตือนจะกะพริบเป�นสีแดง เมื่อสวิตช�กุญแจถูกกดเพื่อให�
เคร่ืองยนต�หยุดทำงาน โดยท่ีคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�งอ่ืน
นอกจาก “P” (จอด)

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

เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเช�นกัน

(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-4))

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
E12-A-120227-905907A4-9945-4F2E-A6AA-336F37383C75

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
จะสว�างขึ้น ไฟเตือนจะดับลงก็ต�อเมื่อคนขับคาดเข็มขัด
นิ ร ภั ย ( โปรด ด ู ที่ “ เ ข็ มขั ด นิ รภั ย ” (หน� า 1 - 6 ) )

เมื่อรถยนต�ว่ิงเร็วกว�า 15 กม./ชม. (10 ไมล�/ชม.) ไฟจะ

กะพริบและเสียงเตือนจะดังจนกว�าคนขับจะคาดเข็มขัด
นิรภัย เสียงเตือนจะดังต�อไปเรื่อย ๆ ประมาณ 90 วินาที
จนกว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

E12-A-120227-F6A2270F-8C94-4E75-A8E8-C6AC3FE6063F

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�างขึ้นเป�นเวลา 7 วินาที
แล�วจะดับลง ซ่ึงแสดงว�าถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
ยังทำงานได�เป�นปกติ

ถ�าไฟเตือนต�อไปนี้ เกิดขึ้น แสดงว�าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS และเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
ต�องได�รับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือ
ตรวจ สอบ และ ทำ การ ซ�อมแซม ทันที ถ� า จำ เป�น

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว�าง
นานกว�า 7 วินาที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบ
เป�นครั้งคราว

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�าง
ขึ้นเลย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัด
นิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานผิดพลาดหรือไม�
ทำงานจนกว�าจะได�รับการตรวจและซ�อมแซม (โปรดดูท่ี
“ระบบ ความ ปลอดภัย เสริม (SRS)” (หน�า 1-24))

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-13

Condition:
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2-14 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

E12-A-120227-C5AC2AFB-ADC4-4DCD-A019-8C3615F2531A

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) จะสว�างข้ึนแล�วจะ
ดับลง

ไฟ เตือน จะ กะพริบ เมื่ อ ระบบ VDC กำลั ง ทำงาน

เมื่อไฟเตือนกะพริบระหว�างการขับขี่ แสดงว�ากำลังทำการ
ขับข่ีในสภาวะถนนลื่น และกำลังจะเกินค�าจำกัดความ
สามารถในการเกาะถนน

ถ�าไฟเตือนสว�างขึ้น เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON”
แสดงว�าระบบ VDC หรือ ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บน
ทางลาดชันอาจทำงานผิดปกติและอาจจำเป�นต�องนำรถ
เข�ารับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจ สอบ และ ทำ การ ซ�อมแซม ทันที ถ� า จำ เป�น

ถ�ามีความผิดปกติเกิดข้ึน ระบบ VDC หรือ ระบบช�วยการ
ออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันจะป�ด แต�ยังคงสามารถขับขี่
รถได� (โปรดดู ท่ี “ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)” (หน�า 5-12) และ “ระบบช�วยการออกตัว
ขณะอยู�บนทางลาดชัน” (หน�า 5-13))

ไฟแสดง
E12-A-120227-09B38E16-00AE-4261-814F-BFACCE95D422

ไฟแสดงการทำงานของการสตาร�ท
เครื่องยนต�

E12-A-120227-11F28B59-1C09-4921-92F4-52A87AF08BA3

ไฟนี้จะสว�างขึ้นเมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด)
ไฟนี้แสดงว�าเครื่องยนต�จะสตาร�ทโดยการกดสวิตช�กุญแจ
ขณะที่เหยียบแป�นเบรก ท�านสามารถสตาร�ทเครื่องยนต�ได�

จากตำแหน�งใดก็ได�

ไฟแสดงระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�า
พร�อมระบบช�วยเบรก OFF (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-7B8E17D6-CD1A-4301-8CB1-1BB53D91CBD5

ไฟแสดงระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วย
เบรก OFF จะสว�างขึ้น เม่ือระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�า
พร�อมระบบช�วยเบรกถูกป�ด

(โปรดดูที่ “ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วย
เบรก” (หน�า 5-16))

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-821BE992-9EAF-4714-ADF5-3EA1FF4B8192

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน�าจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟตัดหมอก
หน�า (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟตัดหมอก” (หน�า 2-19))

ไฟแสดงไฟสูง
E12-A-120227-3DDEAD02-756A-4757-9483-78381AEB1179

ไฟแสดงไฟสูงจะสว�างขึ้นเม่ือไฟสูงอยู�ท่ี “ON” ไฟแสดง
จะดับลงเมื่อเปล่ียนไปใช�ไฟต่ำ (โปรดดูท่ี “สวิตช�ไฟหน�า
และสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-17))

ไฟแสดงระบบตัดการทำงานของ
เครื่องยนต�อัตโนมัติ

E12-A-120227-EFB0B778-BD1B-4376-AD9C-069CA34F272E

ไฟแสดงระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติจะ
สว�างขึ้นในมาตรวัด เมื่อระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�
อัตโนมัติทำงาน หรืออยู�ในสถานะพร�อม

ไฟแสดงระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติจะ
กะพริบ ถ่ี ด�วยความเร็ว ส ูง เมื่อ ฝาก ระ โปรงหน�า เป�ด

ไฟแสดงระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติจะ

กะพริบด�วยความเร็วต่ำ เม่ือ ระบบตัดการทำงานของ
เครื่องยนต�อัตโนมัติผิดปกติ

หมายเหตุ:
. เมื่อไฟแสดงระบบตัดการทำงานของเคร่ืองยนต�

อัตโนมัติกะพริบด�วยความเร็วสูง (สองครั้งในทุก
ๆ ประมาณ 1 วิ นา ที ) ต� อง ตรวจ สอบ ว� า
ฝ าก ร ะ โป ร ง หน� า เ ป� ด อย ู� ห รื อ ไม� ห าก
ฝากระโปรงหน�าเป�ดอยู� เคร่ืองยนต�จะดับแบบ
ปกติ ในกรณีนี้ ให�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยสวิตช�
กุญแจใหม�อีกครั้ง

. เมื่อไฟแสดงระบบตัดการทำงานของเคร่ืองยนต�
อัตโนมัติกะพริบด�วยความเร็วต่ำ (หนึ่งครั้งในทุก
ๆ ประมาณ 2 วินาที) ให�นำรถเข�าศูนย�บริการ
นิสสันเพ่ือตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที
ถ�าจำเป�น

. ถึง แม�ว�า ไฟ แสดง ระบบตัด การทำงานของ
เครื่องยนต�อัตโนมัติจะสว�าง ข้ึนก�อนหยุดรถ
ระบบตัดการทำงานของเคร่ืองยนต�อัตโนมัติจะ
ไม�ทำงานเมื่อท�านขับขี่รถยนต� ข้ึนหรือลงเนิน
หรือเมื่อใช�งานพวงมาลัย ฯลฯ

ไฟแสดงอุณหภูมิต่ำ (สีเขียว) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-8D0C9C1D-0577-4F5D-9109-7430BB11CF7C

ไฟแสดงอุณหภูมิต่ำจะสว�างข้ึนเมื่ออุณหภูมิน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�อุณหภูมิต่ำ

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “ON” หลังจากไฟเตือน
อุณหภูมิสูง (สีแดง) สว�างขึ้นเป�นเวลา 1 วินาที ไฟแสดง
อุณหภูมิต่ำจะสว�างขึ้นและจะดับลง หลังจากไฟแสดงข�าง
ต�นสว�างขึ้น น้ำหล�อเย็นจะอุ�น

Condition:
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ถ�าไฟแสดงอุณหภูมิต่ำสว�างค�างหลังจากอุ�นเคร่ืองอย�าง
เพียงพอแล�ว อาจแสดงว�าเซ็นเซอร�อุณหภูมิต่ำในระบบ
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ทำงานผิดปกติ และอาจจำเป�นต�อง
นำรถเข�ารับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจ สอบ และ ทำ การ ซ�อมแซม ทันที ถ� า จำ เป�น

ถ�าไฟสว�างขึ้นเป�นสีแดง อาจแสดงว�าอุณหภูมิเครื่องยนต�
สูงมาก (โปรดดูที่ “ไฟเตือนอุณหภูมิสูง (สีแดง)” (หน�า 2-
12))

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต� (MIL)

E12-A-120227-526ACEEB-094F-4B18-B115-A80D3BE7F70C

ข�อควรระวัง:

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

. การตั้งค�าที่ไม�ถูกต�องในระบบควบคุมเครื่องยนต�
จะทำให�การปล�อยมลพิษไอเสียของรถยนต�ไม�
เป�นไปตามกฎหมายและข�อกำหนดการปล�อย
ไอเสีย

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงการทำงาน
ผิดปกติของเครื่องยนต� (MIL) ของเคร่ืองยนต�จะสว�างขึ้น
หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟ MIL จะดับลง ซ่ึงแสดงว�า
ระบบควบคุมเครื่องยนต�ทำงานปกติ

ถ�าไฟ MIL สว�างขึ้นขณะเคร่ืองยนต�ทำงานแสดงว�าระบบ
ควบคุมเครื่องยนต�อาจทำงานผิดปกติและอาจจำเป�นต�อง
นำรถเข�ารับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ

ตรวจ สอบ และ ทำ การ ซ�อมแซม ทันที ถ� า จำ เป�น

ถ�าไฟ MIL กะพริบในขณะท่ีเคร่ืองยนต�ทำงานแสดงว�า
ความผิดปกติอาจเกิดขึ้นได�กับระบบควบคุมมลพิษ ในกรณี
นี้ ระบบควบคุมมลพิษอาจทำงานผิดปกติและอาจจำเป�น
ต�องนำรถเข�ารับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อ ตรวจสอบและทำการซ�อมแซม ทันที ถ�า จำเป�น

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

. หลีกเล่ียงการขับรถยนต�เกิน 70 กม./ชม. (45 ไมล�/
ชม.)

. หลีกเลี่ยงการเร�ง หรือ ลดความเร็วอย�างฉับพลัน

. หลีกเลี่ยงการขับบนทางลาดขึ้น

. หลีกเลี่ยงการลาก หรือ บรรทุกน้ำหนักเกินความจำ
เป�น

ไฟแสดงระบบกันขโมย
E12-A-120227-0FC987D0-EBCA-4B35-8971-A91C6642E9B0

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

ถ�าระบบกันขโมยทำงานผิดพลาด ไฟนี้จะสว�างค�างอยู�
ขณะ ที่ ส วิตช� ก ุญแจ อย ู� ท่ี ตำแหน�ง “ON” (สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ระบบกันขโมย” (หน�า 3-
12))

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่
E12-A-120227-E36ED1F8-2782-4AFF-AD7F-C0EE4329B180

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่จะสว�างข้ึนเมื่อเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า,
ไฟแผงหน�าป�ด, ชุดไฟท�าย และไฟส�องป�ายทะเบียน ไฟ
แสดงนี้จะดับลงเมื่อป�ดไฟข�างต�น

ไฟแสดงโหมด SPORT
E12-A-120227-9070A2CE-6F32-4BE0-9D0D-9B5378CDB880

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงโหมด
SPORT จะสว�างขึ้นแล�วจะดับลง

ไฟแสดงโหมด SPORT จะสว�างขึ้นเมื่อโหมด SPORT อยู�
ที่ “ON” (สำหรับการใช�งานสวิตช�โหมด SPORT โปรดดูที่
“การขับข่ีด�วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT)” (หน�า 5-7))

ไฟแสดงสัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบ
ฉุกเฉิน

E12-A-120227-0C08F9BE-1259-4C32-A5CE-565955DD4D37

ไฟแสดงสัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
เมื่อสวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวหรือสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินอยู�
ท่ี “ON” (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว”
(หน�า 2-17) หรือ “สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน” (หน�า 6-2))

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-15

Condition:
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2-16 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) OFF

E12-A-120227-25535B06-DD4B-40D0-A31A-92B5F12BA576

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ท่ี ตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงระบบ
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) จะสว�างขึ้น
แล�วจะดับไป

ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว อัตโนมัติ
(VDC) OFF จะสว�างขึ้น เม่ือกดสวิตช� ป�ด VDC ไป ท่ี
ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อกดสวิตช� OFF VDC ไปที่ตำแหน�ง “OFF” ระบบ VDC
จะป�ด (โปรดดู ท่ี “ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)” (หน�า 5-12))

เสียงเตือน
E12-A-120227-25FC9D17-6455-4813-AF47-458687DA2DE8

เสียงเตือนผ�าเบรกหมด
E12-A-120227-42101CDF-43F6-4D32-B9D2-ACD007C7F0D4

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

ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการ
ซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น (โปรดดูที่ “เบรก” (หน�า 8-10))

เสียงเตือนกุญแจ
E12-A-120227-B0650CF7-195A-446D-B67C-5A71CDF5E373

เสียงเตือนกุญแจจะดังขึ้น ถ�าประตูด�านคนขับเป�ดอยู�ขณะ
ที่สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC”

ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจเปล่ียนมาอยู�ท่ีตำแหน�ง “LOCK”
เมื่อเป�ดประตู และนำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วยเมื่อออก
จากรถยนต�

สำหรับระบบกุญแจอัจฉริยะ เสียงเตือนจะดังขึ้นภายในหรือ
ภายนอกในบางสภาวะ เมื่อมีเสียงเตือน ให�ตรวจสอบทั้งที่
ตัว รถและที่ ก ุญแจอัจฉริยะ (โปรดดู ท่ี “ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ” (หน�า 3-4))

เสียงเตือนไฟ
E12-A-120227-28B837DE-A230-45E3-9A43-5D64A24A7C76

เสียงเตือนไฟจะดังขึ้น ถ�าประตูคนขับเป�ดในขณะที่สวิตช�
ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง หรือ และสวิตช�กุญแจอยู�
ที่ตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”

ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไฟหน�าไปยังตำแหน�ง “OFF” เมื่อ
ออกจากรถ

เสียงเตือนเบรกมือ
E12-A-120227-B80A3D8C-224E-48DA-A89C-D15FFA961236

เสียงเตือนเบรกมือจะดังขึ้นถ�าขับรถยนต�เร็วกว�า 7 กม./
ชม. (4 ไมล�/ชม.) โดยที่ยังเข�าเบรกมืออยู� ให�หยุดรถยนต�
และปลดเบรกมือ

เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-CBB217A2-E180-471B-960C-B4E9ECA3D6DC

เมื่อรถยนต� ว่ิงเร็วกว�า 15 กม./ชม. (9 ไมล�/ชม.) เสียง
เตือนจะดังจนกว�าคนขับจะคาดเข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนจะ
ดังต�อไปเรื่อย ๆ ประมาณ 90 วินาที จนกว�าจะคาดเข็มขัด
นิรภัย

เสียงเตือนระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�
อัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)

E12-A-120227-61FF4939-1265-434D-9B5F-81EA5059E1C8

เสียงเตือนระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติจะ
ดังขึ้นถ�าฝากระโปรงหน�าเป�ดขณะท่ีระบบตัดการทำงาน
ของเครื่องยนต�อัตโนมัติทำงาน

ต�องตรวจสอบว�าฝากระโปรงหน�าเป�ดอยู�หรือไม� หาก
ฝากระโปรงหน�าเป�ดอยู� เครื่องยนต�จะดับแบบปกติ ในกรณี
นี้ ให� สตาร�ท เครื่องยนต� ด�วยสวิตช� ก ุญแจใหม� อีกคร้ัง

Condition:
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E12-A-120227-6CE214B9-19DE-4159-84D8-2460178800A4

สวิตช�ไฟหน�า
E12-A-120227-2E6B824B-C09F-4F4C-A942-556DF911636C

SIC3783

นิสสันแนะนำให�ตรวจสอบข�อกำหนดในพ้ืนที่เก่ียวกับการ
ใช�งานไฟ

ตำแหน�ง AUTO (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-18F93F07-C0E5-49D3-8400-F8289D4AE07E

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” และสวิตช�ไฟหน�าอยู�
ท่ี ตำแหน�ง “AUTO” ไฟหน�า, ไฟหรี่ ด�าน หน�า, ไฟ
แผงหน�าป�ด, ชุดไฟท�าย และไฟอ่ืน ๆ จะเป�ดขึ้นโดย
อัตโนมัติ ขึ้น อย ู� กับ ความ สว�าง ของ บริ เวณ โดย รอบ

ไฟหน�าจะเป�ดขึ้นอัตโนมัติในเวลากลางคืนหรือช�วงฝนตก
(ในขณะท่ีที่ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�ามีการทำงานอย�าง
ต�อเนื่อง)

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

JVH0234X

ตัวอย�าง

ข�อควรระวัง:

ห�ามวางวัตถุใด ๆ ไว�บนเซ็นเซอร� Ⓐ เซ็นเซอร�จะ
ตรวจจับระดับความสว�างและควบคุมฟ�งก�ชันไฟ
อัตโนมัติ ถ�าเซ็นเซอร�ถูกบัง เซ็นเซอร�จะคิดว�าเป�น
เ ว ล า ก ล า ง คื น ดั ง นั้ น ไ ฟ หน� า จ ะ ส ว� า ง ข้ึ น

ตำแหน�ง
E12-A-120227-7647D991-88A6-4CB7-AA85-C2350DF02974

ตำแหน�ง จะเป�ดไฟหรี่หน�า, ไฟแผงหน�าป�ด, ชุดไฟ
ท�าย และไฟอื่น ๆ

ตำแหน�ง
E12-A-120227-15242FF5-B58E-467A-A6D4-12842D922048

ตำแหน�ง จะ เป�ด ไฟหน�า เพ่ิม เติม จาก ไฟ อ่ืน ๆ

ไฟสูง
E12-A-120227-0C0A4D5C-3E27-4F0D-BC10-9D8C3DFF89A5

JVI0493X

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

สำหรับการป�ดไฟสูง ให�ดันก�านไปยังตำแหน�งกลาง ②

สำหรับการกะพริบไฟสูง ให�ดึงก�านมาข�างหลัง ③ สามารถ
กะพริบ ไฟ ส ูง ได� แม�ว� า จะ ไม� ได� เป�ด ไฟ หน�า ก็ ตาม

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
E12-A-120227-713E42AB-EEF1-4D55-8934-279E2D0B6096

เสียงเตือนไฟจะดังขึ้น ถ�าประตูด�านคนขับเป�ดอยู�ขณะที่
การทำงานต�อไปนี้เกิดขึ้น:

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

ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไฟหน�าไปยังตำแหน�ง “OFF” เมื่อ
ออกจากรถ

ถ�าป�ดและล็อกประตูด�วยกุญแจอัจฉริยะ, รีโมท หรือ สวิตช�
คำส่ังประตู ขณะที่สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง หรือ

ฟ�งก�ชันประหยัดไฟแบตเตอร่ีจะป�ดไฟเพ่ือป�องกัน
แบตเตอรี่หมด ไฟจะเป�ดเมื่อเป�ดประตู

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-17

สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว
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ข�อควรระวัง:

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

ควบคุมการปรับระดับไฟหน�า
E12-A-120227-F6B313F5-3338-4533-ADF9-2EB54D27B875

แบบปรับด�วยตนเอง
GUID-99575EE2-8858-4339-ACDF-7C406BA1D2F1

JVI0477X

การควบคุมระดับไฟหน�าจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ท่ี
ตำแหน�ง “ON” และเป�ดไฟหน�าอยู� เพื่อปรับ ต้ังระดับ
ความสูงของไฟหน�า ตามสภาพการขับขี่

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

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

ถ�าขับรถบนเนินเขา แสงไฟหน�าจะส�องตรงไปยังกระจก
มองหลังและกระจกมองข�างของรถที่อยู�ด�านหน�า หรือส�อง
ไปยังกระจกบังลมหน�าของรถที่ขับสวนมา ซึ่งจะไปรบกวน
สายตาของคนขับคนอื่นได�

สำหรับการปรับตั้งระดับความสูงที่เหมาะสม ให�เลื่อนสวิตช�

ตามนี้ หมายเลขที่มากขึ้นจะมีระดับความสูงของไฟหน�าที่
ลดลง

เลือกตำแหน�งสวิตช�ตามตัวอย�างต�อไปนี้

สวิตช�
ตำแหน�ง

จำนวน
ของ

ผู�โดยสาร
ด�านหน�า

จำนวน
ของ

ผู�โดยสาร
ด�านหลัง

น้ำหนักของ
สัมภาระในส�วนเก็บ

สัมภาระ

0 1 หรือ 2
ไม�มี

ผู�โดยสาร
ไม�มีสัมภาระ

1 2 3

ไม�มีสัมภาระถึง
ประมาณ 29 กก.
(13.15 ปอนด�)

2 1
ไม�มี

ผู�โดยสาร

ประมาณ 248 กก.
(112.49 ปอนด�)

แบบอัตโนมัติ
GUID-4667DA55-C1EC-474E-BFB3-4735BB452B2E

สำหรับรถยนต� ท่ีติด ต้ัง ระบบไฟหน�าปรับระดับสูง-ต่ำ
อัตโนมัติ ระดับของไฟหน�าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว
E12-A-120227-4ADE663B-AD64-4741-B0F4-B89959A0DD95

JVI0847X

ข�อควรระวัง:

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวจะไม�คืนกลับอัตโนมัติ ถ�ามุม
ที่ หัก เ ล้ียวพวงมาลัย ไม� เกิน ค�า ม ุม ที่ กำหนด ไว�
หลังจากที่ เล้ียวหรือเปล่ียนช�องทางวิ่ง ให�แน�ใจว�า
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวคืนกลับไปยังตำแหน�งเดิม

สัญญาณไฟเลี้ยว
E12-A-120227-2A2EA500-A3AA-499B-8E53-BC04AC2D4B00

ในการเป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ให�เลื่อนก�านขึ้น ① หรือลง
② ไปยังทิศทางที่ต�องการ เมื่อเลี้ยวแล�วสัญญาณไฟเลี้ยว
จะดับโดยอัตโนมัติ

สัญญาณเปลี่ยนช�องทางวิ่ง
E12-A-120227-DB1475AD-64F8-4B52-93BF-FCFFF5FE8D8B

ในการเป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทางวิ่ง ให�เลื่อนก�านขึ้น ①
หรือลง ② ไปยังทิศทางที่ต�องการ

เพื่อยกเลิกไฟกะพริบ เลื่อนก�านไปยังทิศทางตรงกันข�าม

Condition:



(65,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

GUID-F9793908-320E-4C8A-8CF0-859072F03C3D

ไฟตัดหมอกหน�า
GUID-58D7C9A6-F726-4651-B0AB-3189AEB5181D

SIC3813

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

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

E12-A-120227-78CEE670-06F4-4BD5-9E81-EFC68202A59F

คำเตือน:

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

ข�อควรระวัง:

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

. ห�ามฉีดน้ำล�างกระจก ถ�าน้ำในถังพักหมด

. ถ�าหิมะ หรือ น้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ป�ด
น้ำฝน ที่ป�ดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อป�องกัน
มอเตอร� หากเหตุการณ�นี้เกิดข้ึน ให�บิดสวิตช�ที่
ป�ดน้ำฝนไปที่ตำแหน�ง “OFF” และกำจัดหิมะ
หรือน้ำแข็งที่อยู�รอบ ๆ ที่ป�ดน้ำฝนออก หลังจาก
นั้นประมาณ 1 นาที ลองเป�ดสวิตช�ให�ที่ป�ดน้ำฝน
ทำงานอีกครั้ง

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก
บังลมหน�า

E12-A-120227-5CA3AD80-E072-4B97-943D-CF6B722C6853

ท่ีป�ดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล�างกระจกจะทำงาน เมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
E12-A-120227-20B65FEC-07B9-4627-94D1-96E057067C89

JVI0271X

ตำแหน�งก�านป�ดน้ำฝน ① จะทำการป�ดน้ำฝนเป�นจังหวะ

. การป�ดเป�นจังหวะนี้สามารถปรับระยะเวลาในการป�ดได�
โดยบิดปุ�มควบคุมการป�ด (นานขึ้น) Ⓐ หรือ (สั้นลง)
Ⓑ

. ความเร็วของการป�ดเป�นจังหวะนั้นแตกต�างกันไปตาม
ความเร็วของรถยนต�

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

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

เพื่อหยุดการทำงานของที่ป�ดน้ำฝน ให�เลื่อนก�านป�ดน้ำฝน
ไปยังตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “MIST” ④ จะทำการป�ด
น้ำฝนหนึ่งครั้ง ก�านป�ดน้ำฝนจะกลับไปที่ตำแหน�งเดิมโดย
อัตโนมัติ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-19

สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดตั้ง) สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก
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การทำงานของที่ฉีดน้ำล�างกระจก
E12-A-120227-AC0D5C6D-91CC-4578-BC19-51AEC13399E2

สำหรับการฉีดน้ำล�างกระจก ให�ดึงก�านไปทางด�านหลังรถ
⑤ จนกว�าน้ำล�างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจกบังลมหน�า
ในปริมาณที่ต�องการ ที่ป�ดน้ำฝนจะป�ดกระจกหลายครั้งโดย
อัตโนมัติ

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก
บังลมหลัง

GUID-64976EA4-8E25-4A50-8F19-58BBFE8005DA

SIC4076

ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหลังจะทำงาน เมื่อ
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
GUID-E7DB5965-6554-4179-89B4-045CA02AB194

ตำแหน�งสวิตช� “INT” ① จะทำการป�ดน้ำฝนเป�นจังหวะ

ตำแหน�งสวิตช� “ON” ② จะทำการป�ดน้ำฝนอย�างต�อเนื่อง

ในหยุดการทำงานของที่ป�ดน้ำฝน ให�เล่ือนก�านป�ดน้ำฝน
ไปยังตำแหน�ง “OFF”

การทำงานของที่ฉีดน้ำล�างกระจก
GUID-628AD96F-375E-429B-9BA5-25B24BCA725C

สำหรับการฉีดน้ำล�างกระจก ให�ดันก�านไปทางด�านหน�ารถ
③ จนกว�าน้ำล�างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจกบังลมหลัง
ในปริมาณที่ต�องการ ที่ป�ดน้ำฝนจะป�ดกระจกหลายครั้งโดย
อัตโนมัติ

E12-A-120227-35378547-D6E8-499E-8B5F-4F8F15CEA719

SIC4127

สวิตช�ไล�ฝ�ากระจกบังลมหลังจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ที่ตำแหน�ง “ON”

ท่ีไล�ฝ�าจะทำการลดความช้ืน, ฝ�า หรือน้ำค�างแข็งบนผิว
กระจก บั ง ลม หลั ง เพื่ อ เ พ่ิม ทัศน วิ สัย ด� าน หลัง รถ

เมื่อกดสวิตช�ไล�ฝ�า ① ไฟแสดง ② จะสว�างขึ้นและไล�ฝ�า
จะทำงานเป�นเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนั้น ที่ไล�ฝ�า
จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

สามารถป�ดไล�ฝ�าด�วยตัวเองได� โดยกดสวิตช�ไล�ฝ�าอีกครั้ง

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�าได�สตาร�ทเครื่องยนต� เมื่อใช�งานที่ไล�
ฝ�าอย�างต�อเน่ือง ไม�เช�นน้ัน อาจทำให�แบตเตอร่ี
ไฟหมดได�

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

สวิตช�ไล�ฝ�า

Condition:
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E12-A-120227-B2FF5DD3-CD6B-4EA8-A885-A186CC9CFD4F

JVI1531X

แตรสามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตช�กุญแจจะอยู�ในตำแหน�ง
ใดก็ตาม ยกเว�นเมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด

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

E12-A-120227-FBA7CD71-3B24-4A68-86F1-856C726917D8

กระจกไฟฟ�า
E12-A-120227-0425354A-A743-48F4-A2DE-EF938744F47B

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารทุกคนไม�ยื่นมือ ฯลฯ ออก
นอก รถยนต� ก� อ น ใช� ง าน กร ะจก ไฟฟ� า

. เพื่อช�วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
ถึงแก� ชีวิต เนื่องจากรถยนต� และ/หรือ ระบบ
ทำงาน โดย ไม� ต้ังใจ รวมทั้ง การ ถ ูก กระจก
หน�าต�างหนีบ หรือการล็อกประตูโดยไม�ตั้งใจ
ห�ามปล�อยให�เด็กและผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู� อื่น หรือสัตว� เล้ียงอยู� ในรถเพียงลำพัง
นอกจากน้ี อุณหภูมิภายในรถที่ป�ดประตูไว�หมด
ในวันท่ีอากาศอบอุ�นจะสูงข้ึนอย�างรวดเร็วจน
สามารถก�อให�เกิดความเสี่ยงอย�างมากในการ
บาด เจ็บหรือ ถึงแก�ชีวิตแก� คนและสัตว� เลี้ยง

กระจกไฟฟ�าจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

สำหรับ การ เป�ด กระจก ให� กดสวิตช� กระจก ไฟฟ�า ลง

สำหรับ การ ป�ด กระจก ให� ดึง สวิตช� กระจก ไฟฟ�า ข้ึน

สวิตช�กระจกด�านคนขับ
E12-A-120227-11F8D37E-AB6C-4CFC-88A1-D0E5BA663170

SIC4404

สวิตช�กระจกด�านคนขับเป�นสวิตช�หลักซ่ึงสามารถควบคุม
กระจกได�ทุกบาน

การล็อกกระจกด�านผู�โดยสาร:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�มล็อก ① กระจกด�านผู� โดยสารจะไม�สามารถ
ทำงานได�

เพื่อยกเลิกการล็อกกระจกด�านผู�โดยสาร ให�กดปุ�มล็อก ①
อีกครั้ง

สวิตช�กระจกด�านผู�โดยสาร
E12-A-120227-879E902B-8E84-46FE-B067-9F3C3196E063

SIC3854

สวิตช�กระจกด�านผู�โดยสารสามารถควบคุมกระจกได�เฉพาะ
ด�านนั้น ๆ

ถ�ากดปุ�มล็อกกระจกด�านผู�โดยสารจากสวิตช�ควบคุมด�าน
คนขับ สวิตช� ด�านผู� โดยสารจะไม� สามารถทำงานได�

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-21

แตร กระจก

Condition:
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ฟ�งก�ชันอัตโนมัติ
E12-A-120227-E32069C0-BAE6-4271-BCF2-D8434F16F2FC

SIC4405

ฟ�งก�ชันอัตโนมัติจะทำงานสำหรับสวิตช� ท่ีมี สัญลักษณ�
อยู�บนพื้นผิว

ฟ�งก�ชันอัตโนมัติทำให�กระจกสามารถเล่ือนเป�ดหรือป�ดจน
ส ุ ด โ ด ย ไ ม� ต� อ ง ก ด ส วิ ต ช� ขึ้ น ห รื อ ล ง ค� า ง ไ ว�

ถ�าต�องการเป�ดกระจกจนสุด ให�กดสวิตช�กระจกไฟฟ�าลง
จนถึงจังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช� ถ�าต�องการป�ดกระจกจน
สุด ให�ดึงสวิตช�กระจกไฟฟ�าขึ้นจนถึงจังหวะสองแล�วปล�อย
สวิตช� ไม�จำเป�นต�องกดสวิตช�ค�างไว�ในระหว�างที่กระจก
เป�ด/ป�ด

ถ�าต�องการหยุดการเลื่อนเป�ด/ป�ดของกระจกระหว�างท่ี
ฟ�งก�ชันอัตโนมัติกำลังทำงาน ให�กดสวิตช�ลงหรือดึงสวิตช�
ขึ้นในทิศทางตรงกันข�าม

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

ตัวต้ังเวลากระจกจะทำให�สามารถใช�งานกระจกได�เป�น
เวลาประมาณ 15 นาที ถึงแม�จะกดสวิตช�กุญแจไว�ที่
ตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK” ตัวตั้งเวลากระจกจะ
ยกเลิกการทำงานเม่ือประตูบานนั้น ๆ ถูกเป�ดและป�ด หรือ
เกินเวลาที่ตั้งไว�ล�วงหน�า

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

คำเตือน:

ก�อนที่กระจกจะป�ดสนิทจะมีระยะห�างเล็กน�อยซ่ึง
ระบบไม�สามารถตรวจจับได� ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารไม�
ยื่นมือหรือส�วนใดส�วนหนึ่งของร�างกายออกไปนอกรถ
ก�อนป�ดกระจก

ระบบเลื่อนกระจกกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกให�เลื่อนลง
อัตโนมัติเมื่อมีบางส่ิงไปขวางทางขณะกระจกกำลังเล่ือน
ป�ด เมื่อชุดควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง กระจกจะเลื่อนลง
ทันที

ฟ�งก�ชันกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ�ามีแรงปะทะ
หรือน้ำหนักท่ีเหมือนกับส่ิงกีดขวางกระจกโดยข้ึนอยู�กับ
สภาพแวดล�อมและสภาพการขับขี่

เมื่อสวิตช�กระจกไฟฟ�าไม�ทำงาน
E12-A-120227-955BEF18-311C-4AF0-8E6C-BE60F57D555F

ฟ�งก�ชันบางอย�างของกระจกไฟฟ�า (ฟ�งก�ชันป�ดอัตโนมัติ,
ฟ�งก�ชันกระจกเล่ือนกลับอัตโนมัติ) จะไม�ทำงานตามท่ี
อธิบายไว�ข�างต�น หลังจากปลดสายขั้วแบตเตอรี่และแหล�ง
จ�ายไฟฟ�าขัดข�อง ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพ่ือเร่ิมการ
ทำงานฟ�งก�ชันกระจกไฟฟ�าอีกครั้งหนึ่ง

1. เปลี่ยนสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON”

2. ถ�ากระจกด�านคนขับป�ดอยู� ให�เป�ดจนสุดโดยใช�สวิตช�
กระจกด�านคนขับ

3. ดึงสวิตช�กระจกด�านคนขับข้ึนค�างไว�เพ่ือป�ดกระจก
ด�านคนขับ หลังจากที่กระจกป�ดสนิทแล�วให�ดึงสวิตช�
ค�างไว�ประมาณ 3 วินาที แล�วปล�อย

4. ตรวจสอบว�าฟ�งก�ชันกระจกไฟฟ�าทำงานตามปกติ

ถ�าท�านเป�ดหรือป�ดกระจกไฟฟ�าอย�างต�อเนื่อง อาจเป�น

สาเหตุ ให�กระจกไฟฟ�าทำงานผิดปกติ ให�ปฏิบัติ ตาม
ขั้นตอนข�างต�น

ถ�าฟ�งก�ชันกระจกไฟฟ�าทำงานผิดปกติหลังจากปฏิบัติ
ขั้นตอนข�างต�น ให�ทำซ้ำทุกขั้นตอนอีกคร้ัง ติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน เพื่อตรวจสอบระบบกระจกไฟฟ�าหากจำเป�น

Condition:
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E12-A-120227-660FF281-6C8B-4DF2-AF40-962E6417D2CD

ถ�าปลดสายแบตเตอร่ีออก นาฬิกาจะถูกรีเซ็ตและจะไม�
แ ส ด ง เ ว ล า ท่ี ถ ู ก ต� อ ง ใ ห� ป รั บ ตั้ ง เ ว ล า ใ ห ม�

การปรับตั้งเวลา
E12-A-120227-D0AE35B7-5D04-459E-8287-66DD94138341

JVI1543X

นาฬิกาดิจิตอล ① ในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�แสดง
เวลาเม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” เพื่อปรับเวลา
ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. ถ�ากดสวิตช�การตั้งเวลา ② ขณะที่ระยะทางที่สามารถ
ขับต�อได�จนน้ำมันหมดถังกำลังแสดงอยู� การแสดงผล
นาฬิกาจะกะพริบ

2. กดสวิตช�การต้ังนาฬิกา ② เป�นเวลา 1.5 วินาที การ
แสดงผลชั่วโมงจะกะพริบ

3. กดสวิตช�การตั้งนาฬิกา ② เพื่อปรับตั้งชั่วโมง เพ่ือ
เลื่อน ตัวเลขไปข�างหน�า ให�กดสวิตช� ② ค�างไว�

รออย�างน�อย 3 วินาที เพื่อให�การแสดงผลนาทีกะพริบ

4. กดสวิตช�การตั้งนาฬิกา ② เพื่อปรับตั้งนาที เพื่อเลื่อน
ตัวเลข ไป ข�าง หน�า ให� กด สวิตช� ② ค�าง ไว� รอ
อย�างน�อย 3 วินาที เพื่อให� “:” การแสดงผลวินาที
กะพริบ

ค�าที่เลือกจะถูกบันทึกถ�าไม�มีการป�อนข�อมูลภายใน 60

วินาที หรือสามารถรีเซ็ตได�ด�วยการใช�สวิตช�การตั้งนาฬิกา
②

E12-A-120227-B787B9C4-9391-4868-B834-53E7E1F541DB

JVI0478X

ช�องจ�ายไฟใช�สำหรับจ�ายไฟให�กับอุปกรณ� ท่ีใช�ไฟฟ�า
ต�าง ๆ เช�น โทรศัพท�มือถือ

ข�อควรระวัง:

. ช�องจ�ายไฟและปล๊ักอาจร�อนขณะใช�งาน หรือ
ทันทีหลังจากใช�งาน

. ช�องจ�ายไฟนี้ไม�ได�ออกแบบมาสำหรับชุดจุดบุหรี่

. ห�ามใช� เคร่ืองใช�ไฟฟ�า ท่ีใช�ไฟเกิน 12 โวลต�
120W (10A) ห�ามใช�อแด็ปเตอร�สองตัว หรือใช�
งานเครื่องใช�ไฟฟ�ามากกว�าหนึ่งเครื่อง

. ใช�ช�องจ�ายไฟขณะที่รถยนต�วิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�
ให�แบตเตอรี่หมด

. หลีก เ ล่ียง การ ใช� ช�อง จ�าย ไฟ ขณะ ที่ เป�ด
เครื่องปรับอากาศ ไฟหน�า หรือ ไล�ฝ�ากระจกหลัง

. ก�อนเสียบหรือถอดปลั๊ก ให�แน�ใจว�าป�ดสวิตช�ของ
เคร่ือง ใช� ไฟฟ�า ที่ ใช� และ สวิตช� ก ุญแจแล�ว

. ดันปล๊ักเข�าไปจนสุด ถ�าเสียบปลั๊กไม�ดี ปลั๊กอาจ
มีความร�อนสูงผิดปกติ หรือ ฟ�วส�อุณหภูมิภายใน
อาจขาดได�

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-23

นาฬิกา ช�องจ�ายไฟ

Condition:
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. ห�ามให�ช�องจ�ายไฟโดนน้ำ

. เมื่อไม�ได�ใช�งาน ให�แน�ใจว�าป�ดฝาไว�

E12-A-120227-06B59626-1E6A-42AC-AB4D-575DE0F40B40

คำเตือน:

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

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

กล�องเก็บของ
E12-A-120227-589D5762-590C-485B-BF53-8171BB7A9152

JVI0287X

ดึงมือจับ เพื่อเป�ดกล�องเก็บของ

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ

ที่เก็บบัตรอยู�ด�านหลังของฝากล�อง

กล�องเก็บของด�านบน
GUID-10E15B60-0B5C-4BEC-8D23-23E1ECB11B62

JVI0479X

ดึงฝาขึ้น เพื่อเป�ดกล�องเก็บของส�วนบน

กดฝากล�องลงเพื่อป�ด

ที่เก็บบัตร
E12-A-120227-AE1089FF-BCD6-4FEC-B235-150064202C06

JVI0516X

สอดบัตรเข�าไปในที่เก็บบัตร Ⓐ

ช�องเก็บของ

Condition:
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ที่วางแก�วน้ำ
E12-A-120227-19691200-1B1F-4D2D-9506-5179C614CF6C

ข�อควรระวัง:

หลีกเลี่ยงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันโดยเฉพาะ
เม่ือวางแก�ว น้ำในที่ วางแก�ว เพ่ือป�องกันไม� ให� น้ำ
กระเด็น ออกมา ถ�า น้ำ ร�อน อาจทำให� ท�าน และ
ผู�โดยสารเป�นแผลลวกพองได�

JVI0480X

ที่ใส�ขวด
E12-A-120227-65326B42-670C-4D99-9F1B-97D68EF1592D

JVI0481X

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�ที่ใส�ขวดใส�วัตถุอ่ืน ๆ ท่ีอาจกระเด็นออก
มา และทำให�ผู�โดยสารบาดเจ็บได� เมื่อเบรกรถ
อย�างกะทันหัน หรือ เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช�ที่ ใส� ขวดในการ เป�ดภาชนะบรรจุ น้ำ

ตะขอเกี่ยวสัมภาระ
GUID-49CBD23E-FB52-4F45-970A-0E9C31C46D08

JVI0509X

ตะขอเก่ียวสัมภาระมีไว�สำหรับเกี่ยวถุงหูหิ้วต�าง ๆ ฯลฯ

คำเตือน:

. ห�ามแขวนสัมภาระท่ีน้ำหนักมากกว�า 3 กก. (7
ปอนด�) บนตะขอ

E12-A-120227-CC4906A6-2759-4E26-B758-AA8982212CA4

SPA1909

1. ในการบังแสงสว�างจากด�านหน�า ให�ดึงแผ�นบังแดดลง
มา ①

2. ในการบังแสงสว�างจากด�านข�าง ให�ปลดแผ�นบังแดด
ลง จาก จ ุ ด ยึด กลาง และ บิด ไป ด� าน ข� า ง ②

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-25

แผ�นบังแดด

Condition:
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2-26 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

E12-A-120227-08B7A8D3-8B72-49E3-8FDA-30A428F63828

ข�อควรระวัง:

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

. ป�ดไฟเมื่อออกจากรถ

ไฟอ�านแผนที่/ไฟภายในห�องโดยสาร
E12-A-120227-260A14C1-F9AD-4CE5-A510-9CAB64FAA04D

JVI0482X

สวิตช�ควบคุมไฟอ�านแผนท่ีหรือไฟภายในห�องโดยสารมี
สามตำแหน�ง: ON, OFF, DOOR

ตำแหน�ง ON
E12-A-120227-F4866831-16DD-4A40-A882-B279A93C8FC1

เมื่อสวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง ON ไฟอ�านแผนที่หรือไฟภายใน
ห�องโดยสารจะสว�าง

ตำแหน�ง OFF
E12-A-120227-39B97031-E67C-4B4F-8B8E-866760E3C6D9

เมื่อสวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง OFF ไฟอ�านแผนที่หรือไฟภายใน
ห�อง โดยสาร จะ ดับ ไม� ว�า จะ อย ู� ใน สภาวะ ใด ก็ ตาม

ตำแหน�งกลาง (DOOR)
E12-A-120227-BDF74C0C-FA58-4DEE-9D5F-DEC6B95AC1B1

เม่ือสวิตช�อยู� ท่ีตำแหน�ง DOOR ไฟอ�านแผนท่ีหรือไฟ
ภายในห�องโดยสารจะสว�างขึ้นเม่ืออยู�ในสภาวะต�อไปนี้:

. สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”
— สว�างค�างเป�นเวลาประมาณ 15 วินาที

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ�ม “UNLOCK” (บน
กุญแจอัจฉริยะ) หรือสวิตช�คำ ส่ัง ในขณะท่ีสวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”
— สว�างค�างเป�นเวลาประมาณ 15 วินาที

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดแล�วป�ดลง ขณะที่สวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”
— สว�างค�างเป�นเวลาประมาณ 15 วินาที

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”
— สว�างค�างขณะที่ประตูเป�ดอยู� เมื่อป�ดประตู ไฟจะ

ดับลง

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
E12-A-120227-4C305DD2-959A-4745-9897-0B7530A4EAD0

ถ�ามีประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดค�างไว�ระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่
สวิตช� ไฟอ�านแผนที่หรือไฟภายในห�องโดยสารอยู�ที่
ตำแหน� ง “DOOR” ไฟ อ� าน แผนท่ี ห รือ ไฟ ภายใน
ห�องโดยสารจะดับลงโดยอัตโนมัติ

ไฟส�องสว�างภายใน

Condition:
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3 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

E12-A-120227-474CE877-D8D3-4CC0-A477-C8DD76387FDF

รถของท�านสามารถใช�งานได�ด�วยกุญแจที่ ให�มากับรถ
เท�านั้น แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจจะมีมาพร�อมกับตัวกุญแจ
กรุณาบันทึกหมายเลขกุญแจและเก็บแผ�นป�ายหมายเลข
กุญแจไว�ในท่ีปลอดภัยยกเว�นในรถ เผื่อในกรณีท่ีต�องการ
ทำกุญแจขึ้นมาใหม�

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

ข�อควรระวัง:

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

กุญแจอัจฉริยะ
E12-A-120227-50A5ADA8-CF6B-4C12-A3FA-E8A51666DDA5

SPA2502

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

รถของท�านสามารถใช�งานได�ด�วยกุญแจอัจฉริยะที่ลง

ทะเบียนไว�ในระบบกุญแจอัจฉริยะ และระบบป�องกันการ
ขโมยของนิสสัน (NATS*) ภายในรถเท�านั้น รถยนต�หน่ึง
คันสามารถลงทะเบียนและใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะได�
สูงสุดถึง 4 ชุด กุญแจใหม�ต�องได�รับการลงทะเบียนโดย
ศูนย�บริการนิสสันก�อนนำไปใช�กับระบบกุญแจอัจฉริยะ และ
NATS ในรถของท�าน เน่ืองจากขั้นตอนการลงทะเบียน
จำเป�นต�องลบหน�วยความจำ ท้ังหมดในระบบกุญแจ
อัจฉริยะ เมื่อต�องลงทะเบียนกุญแจชุดใหม� ให�แน�ใจว�าได�
นำกุญแจ อัจฉริยะทุกชุด ท่ีมี ไป ยังศูนย� บริการนิส สัน

*: ระบบป�องกันการสตาร�ท

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�านำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย ห�าม
ทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถยนต�

. ให�แน�ใจว�าพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัวในขณะขับ
รถ กุญแจอัจฉริยะเป�นอุปกรณ�ที่ละเอียดอ�อนและ
ติด ตั้ง ตัว ส�ง สัญญาณไว� ภายใน เพ่ือ ไม� ให�
เสียหาย ให�ระวังสิ่งต�อไปนี้

— กุญแจอัจฉริยะกันน้ำ อย�างไรก็ตาม เม่ือ
เป�ยกก็อาจจะเสียหายได� ถ�ากุญแจอัจฉริยะ
เป�ยก ให�เช็ดให�แห�งสนิททันที

— ห�ามงอ, ทำตก หรือนำไปเคาะกับวัตถุอื่น

— หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า -108C
(148F) แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจ
ทำงานได�ไม�ปกติ

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

— ห�าม เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลง ก ุญแจ
อัจฉริยะ

— ห� า ม ใช� พ ว ง ก ุญแจ ที่ เ ป� น แม� เ ห ล็ ก

— ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อุปกรณ�
เคร่ืองเสียง และเคร่ืองคอมพิวเตอร� หรือ
โทรศัพท�มือถือ

— ห�ามให�กุญแจอัจฉริยะโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
และห�ามนำไปล�างในเครื่องซักผ�า ซึ่งจะส�ง
ผลต�อการทำงานของระบบ

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

กุญแจธรรมดา
E12-A-120227-2D840B4A-9FC2-4A2A-A743-FA184E537385

SPA2033

เพื่อถอดกุญแจธรรมดาออกมา ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของ
กุญแจอัจฉริยะ

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

กุญแจ

Condition:
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ใช�กุญแจธรรมดา เพ่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู (โปรดดูที่
“ประตู” (หน�า 3-3))

E12-A-120227-9B82D15B-F84B-4FEE-9E79-03D9C1B618C3

คำเตือน:

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

. เพื่อช�วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
ถึงแก� ชีวิต เนื่องจากรถยนต� และ/หรือ ระบบ
ทำงาน โดย ไม� ต้ังใจ รวมทั้ง การ ถ ูก กระจก
หน�าต�างหนีบ หรือการล็อกประตูโดยไม�ตั้งใจ
ห�ามปล�อยให�เด็กและผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู� อื่น หรือสัตว� เล้ียงอยู� ในรถเพียงลำพัง
นอกจากน้ี อุณหภูมิภายในรถที่ป�ดประตูไว�หมด
ในวันท่ีอากาศอบอุ�นจะสูงข้ึนอย�างรวดเร็วจน
สามารถก�อให�เกิดความเสี่ยงอย�างมากในการ
บาด เจ็บหรือ ถึงแก�ชีวิตแก� คนและสัตว� เลี้ยง

การล็อกด�วยกุญแจ
E12-A-120227-7C574FB7-951B-4BE4-8AF9-23C0206265BE

JVP0076X

สำหรับการล็อกประตูคนขับ ให�เสียบกุญแจลงในช�องเสียบ
กุญแจท่ีประตูด�านคนขับ แล�วหมุนกุญแจไปทางด�านหน�า
รถ ①

สำหรับการล็อกประตูบานอ่ืนและประตูท�าย ให�ใช�สวิตช�

ล็อกประตูไฟฟ�า (โปรดดูที่ “การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตู
ไฟฟ�า” (หน�า 3-4))

สำหรับการปลดล็อกประตูคนขับ ให�หมุนกุญแจไปทางด�าน
หลังรถ ②

สำหรับการปลดล็อกประตูบานอื่นและประตูท�าย ให�ใช�
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (โปรดดูที่ “การล็อกด�วยสวิตช�ล็อก
ประตูไฟฟ�า” (หน�า 3-4))

การล็อกด�วยปุ�มล็อกด�านใน
E12-A-120227-0CC1AA36-156F-4E54-AB2B-84A084E86C52

SPA2760

ข�อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านใน ให�แน�ใจว�าไม�ได�
ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

สำหรับการล็อกประตูหน�า ให�กดปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① จากนั้นให�ป�ดประตู ขณะที่ดึงมือจับประตู
ไว�

สำหรับการล็อกประตูหลัง ให�ผลักปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① จากนั้นให�ป�ดประตู

สำหรับการปลดล็อก ให�ผลักปุ�มล็อกด�านในไปยังตำแหน�ง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-3

ประตู

Condition:



(76,1)
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ปลดล็อก ②

เมื่อประตูคนขับล็อก การดึงมือจับประตูด�านคนขับจะ
ปลดล็อกประตูทุกบาน

การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
E12-A-120227-0FB5E404-5394-4CE4-B1E5-0E49FB73A06F

SPA2761

ข�อควรระวัง:

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

สำหรับการล็อกประตู ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยัง
ตำแหน�งล็อก ①

สำหรับการปลดล็อก ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยัง
ตำแหน�งปลดล็อก ②

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง
E12-A-120227-9F6A8E00-458C-40FD-8AB2-74A4A066142C

JVP0124X

ตัวล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลังช�วยป�องกันการเป�ดประตู
หลังโดยไม� เจตนา โดยเฉพาะเมื่อมี เด็ก เล็กอยู� ในรถ

เม่ือปุ�มล็อกอยู�ในตำแหน�งล็อก ① ล็อกป�องกันเด็กเป�ด
ประตูหลังจะทำงาน และจะสามารถเป�ดประตูหลังได�จาก
มือจับประตูภายนอกรถเท�านั้น

สำหรับการปลดล็อก เลื่อนปุ�มไปยังตำแหน�งปลดล็อก ②

E12-A-120227-AA8F2495-E4F4-4D68-87E4-C0AF32CFFA15

SPA2502

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

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุอาจส�งผลกระทบต�ออุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�
ในการแพทย� ผู�ที่ใช�อุปกรณ�ควรสอบถามผู�ผลิต
อุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�ในการแพทย�ถึงผลกระทบที่
เป�นไปได�ก�อนการใช�งาน

. กุญแจอัจฉริยะจะส�งคลื่นวิทยุออก เม่ือกดปุ�ม
คล่ืนวิทยุอาจมีผลต�อระบบการนำทางและการ
สื่อสารของเครื่องบิน ห�ามใช�งานกุญแจอัจฉริยะ
ขณะที่อยู�บนเครื่องบิน ให�แน�ใจว�าปุ�มจะไม�ถูกกด
โดยไม�ได�ตั้งใจ เมื่อเก็บกุญแจไว�ขณะอยู�บน
เครื่องบิน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถสั่งงานประตูทุกบานและประตู
ท�าย ด�วยการทำงานของรีโมทคอนโทรล หรือด�วยการกด
ปุ�มบนรถยนต� โดยไม� หยิบกุญแจออกมาจากกระเป�า
สภาพแวดล�อมและ/หรือสภาวะในการใช�งานอาจจะมี
ผลก ระ ทบต�อ การ ทำงาน ของ ระบบ ก ุญแจ อัจฉริยะ

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

ระบบกุญแจอัจฉริยะ

Condition:



(77,1)
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อัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:

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

. ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือท�านไม�ได�อยู�
ในรถ

. เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำมาก ระบบกุญแจ
อัจฉริยะอาจทำงานได�ไม�ปกติ

กุญแจอัจฉริยะจะติดต�อสื่อสารกับรถอยู�ตลอดเวลาเมื่อได�
รับ คลื่น วิทย ุ ก ุญแจ อัจฉริยะ จะ ส�ง คลื่น วิทย ุ อ�อน ๆ
สภาพแวดล�อมอาจรบกวนการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะภายใต�สภาพการใช�งานต�อไปนี้

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

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

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับ หรือ ถูกหุ�มด�วยวัสดุท่ี
เป�นโลหะ

. เมื่อมีการใช�รีโมทคอนโทรลแบบคล่ืนวิทยุชนิดใดใน
บริเวณใกล�เคียง

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

. เมื่อจอดรถยนต�ไว�ใกล�มิเตอร�เก็บค�าจอดรถ

ถ�าเกิดกรณีเหล�านี้ให�แก�ไขสภาพการใช�งานก�อนใช�กุญแจ
อัจฉริยะ หรือใช�กุญแจธรรมดาแทน

แบตเตอรี่จะมีอายุการใช�งานประมาณ 2 ป� แม�ว�าอายุการ
ใช�งานของแบตเตอรี่จะแตกต�างกันตามสภาพการใช�งาน
ถ� า แบต เตอ ร่ี ไฟ หมด ให� เ ป ล่ี ยน แบต เตอ ร่ี ใหม�

สำหรับข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่

“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-15)

เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู�ตลอดเวลา ถ�า
ท้ิงกุญแจไว�ใกล�อุปกรณ�ท่ีส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น สัญญาณ
จากโทรทัศน� และเครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล อายุการ
ใช�งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง

เมื่อแบตเตอรี่ไฟหมดเหยียบเบรกจนสุดและแตะสวิตช�ด�วย
กุญแจอัจฉริยะ จากนั้นกดสวิตช�กุญแจขณะท่ีเหยียบแป�น
เบรกภายใน 10 วินาทีหลังจากเสียงเตือนดังขึ้น (โปรดดูที่
“สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด” (หน�า 5-4))

เน่ืองจากพวงมาลัยจะ ล็อกด�วยไฟฟ�า จะไม� สามารถ
ปลดล็อกพวงมาลัยเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”
ได� ถ�าแบตเตอร่ีของรถยนต�หมด ให�ตรวจสอบให�ดีว�า
แบตเตอรี่รถยนต�ยังมีประจุไฟอยู�

รถหนึ่งคันจะสามารถใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะได�สูงสุดถึง
4 ชุด สำหรับข�อมูลเก่ียวกับการซื้อและใช�งานกุญแจ
อัจฉ ริยะ ช ุด ใหม� กร ุณา ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน

ข�อควรระวัง:

. ห�ามมิให�กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
เนื่องจากกุญแจจะมีอุปกรณ� รับส�ง สัญญาณ
ไฟฟ�าอยู�ภายใน ซึ่งจะส�งผลต�อการทำงานของ
ระบบ

. ห�ามทำกุญแจอัจฉริยะหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุ อ่ืนอย�าง
รุนแรง

. ห�ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

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

. หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า -108C (14
8F) แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานได�
ไม�ปกติ

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะในบริเวณที่มีอุณหภูมิ
สูงกว�า 608C (1408F) ติดต�อกันเป�นเวลานาน

. ห�ามใส�กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม�เหล็ก

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คล่ืนแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อ ุปกรณ�
เค ร่ือง เ สียง และ เค ร่ือง คอมพิวเตอร� ห รือ
โทรศัพท�มือถือ

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

สามารถเลือกไม�ใช�งานกุญแจอัจฉริยะได� สำหรับข�อมูล
เกี่ยวกับการยกเลิกการทำงานกุญแจอัจฉริยะ กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-5

Condition:
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3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ระยะการใช�งาน
E12-A-120227-A9822084-FCCA-4961-BD67-E66D6C3F7EE5

SPA2038

ฟ�งก�ชันต�าง ๆ ของกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�ได�เมื่อกุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายในระยะทำงานที่กำหนดจากสวิตช�คำสั่ง ①

เมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะไฟหมดหรือมีคลื่นวิทยุที่
แรง ใกล�บริเวณใช� งาน ระยะทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะจะแคบลง และกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานไม�
ถูกต�อง

ระยะทำงานอยู�ภายใน 80 ซม. (31.5 นิ้ว) จากสวิตช�คำสั่ง
แต�ละตัว ①

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

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู� ในระยะทำงาน คนท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช�คำสั่ง เพื่อล็อก/ปลดล็อก
ประตูและประตูท�ายได�

การใช�งานระบบกุญแจอัจฉริยะ
E12-A-120227-603A4822-3ADD-4574-A869-D1EAAE15987B

SPA2408

ส วิตช� คำ ส่ัง จะ ไม� ทำงาน ภาย ใต� สภาวะ ต�อ ไป นี้ :

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในรถยนต�

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู�หรือป�ดไม�แน�น

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

. เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

SPA2407

. ห�ามกดสวิตช�คำ ส่ัง ท่ีมือจับประตู เม่ือถือกุญแจ
อัจฉริยะ ไว� ในมือ ดัง ท่ี แสดง ในภาพ เม่ือกุญแจ
อัจฉริยะอยู�ใกล�มือจับประตูมากเกินไป ระบบกุญแจ
อัจฉริยะจะตรวจจับว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ภายนอก
รถยนต�ได�ยากขึ้น

. หลังจากล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำส่ังที่มือจับประตู
ให�แน�ใจว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับ
ประตู

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตู ให�
แน�ใจว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�กับตัวท�านก�อนกดสวิตช�ที่
มือจับประตูเพ่ือป�องกันไม�ให�ลืมกุญแจอัจฉริยะไว�ใน
รถ

. สวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตูจะทำงานเฉพาะเม่ือระบบ
ก ุญแจ อัจฉริยะ ตรวจพบกุญแจ อัจฉริยะ เท�า น้ัน

. ห�ามดึงมือจับประตูก�อนกดสวิตช�คำส่ังท่ีมือจับ ประตู
จะปลดล็อก แต�จะไม�เป�ด ปล�อยมือจับประตูครั้งหน่ึง
ก�อน แล�วดึงอีกครั้งเพื่อเป�ดประตู

Condition:
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ตำแหน�งของสวิตช�คำสั่ง
GUID-763161FF-6081-4309-A33A-F9316D6D3082

JVP0125X

JVP0126X

เม่ือพกกุญแจอัจฉริยะไว� กับตัว ท�านสามารถล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูทุกบานและประตูท�ายได� โดยกดสวิตช�
คำส่ังท่ีมือจับประตู (ด�านคนขับหรือผู�โดยสารหน�า) Ⓐ
หรือสวิตช�คำส่ังที่ประตูท�าย Ⓑ ภายในระยะการทำงาน

เม่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
และ เสียง เตือนภายนอกจะดัง ขึ้น เพ่ือยืนยัน สำหรับ
รายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
และเสียงเตือนภายนอก” (หน�า 3-10)

การล็อกประตูและประตูท�าย
E12-A-120227-60182580-5440-44A1-88FA-8AFB2E2FB922

1. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

3. ป�ดประตูท�ายและประตูทุกบาน

4. กดสวิตช�คำ ส่ังที่มือ จับประตู Ⓐ (ด�านคนขับหรือ
ผู� โดยสารหน�า) หรือสวิตช�คำ ส่ังที่ ประตูท�าย Ⓑ

5. ประตูท�ายและประตูทุกบานจะถูกล็อก

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

การป�องกันการล็อก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพื่อป�องกัน
การล็อกประตู เมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถโดยไม�ตั้งใจ

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว�ในรถยนต� และล็อกประตู
โดยใช�ปุ�มล็อกด�านในด�านคนขับ หลังจากออกจาก
รถยนต� ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ และ
เสียงเตือนจะดังขึ้นหลังจากประตูป�ด

. เมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะเอาไว�ในรถยนต� ขณะท่ีประตู
ด�านคนขับเป�ด และล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อกประตู
ไฟฟ�าหลังจากออกจากรถยนต� ประตูทุกบานจะ
ปลดล็อกโดยอัตโนมัติ หลังจากกดใช�งานสวิตช�ล็อก
ประต ู ไฟฟ� า หรือ ปุ� ม ล็อก ด� าน ใน ด� าน คน ขับ

ข�อควรระวัง:

การป�องกันการล็อกจะไม� ทำงานภายใต� สภาวะ
ต�อไปนี้:

. เมื่อ วาง ก ุญแจ อัจฉริยะ ไว� บน แผง หน�า ป�ด

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในกล�องเก็บของ

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในช�องเก็บของท่ี
ประตู

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนหรือใต�ส�วนที่ เก็บ
สัมภาระ

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�ข�างในหรือใกล�วัตถุที่
เป�นโลหะ

การป�องกันการล็อกอาจทำงานเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�
ภายนอก รถ แต� อย ู� ใกล� กับ ตัว รถ มาก เกิน ไป

การปลดล็อกประตูและประตูท�าย
E12-A-120227-8A729769-E50A-470D-90F0-50D1ED3D9CE2

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

2. กดสวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตู Ⓐ หรือสวิตช�คำส่ังท่ี
ประตูท�าย Ⓑ

3. ประต ู ท� าย และ ประต ู ท ุก บาน จะ ถ ูก ปลด ล็อก

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

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

ทุกประตูจะล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะกระทำอย�างหนึ่ง
อย�างใดดังต�อไปนี้ ภายในเวลา 30 วินาทีหลังจากกด
สวิตช�คำสั่งในขณะที่ประตูล็อกอยู�

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช�กุญแจ

ถ�าระหว�างช�วงเวลาที่กำหนด เมื่อกดปุ�ม “UNLOCK”
บนกุญแจอัจฉริยะ ประตูทุกบานและประตูท�ายจะกลับมา
ล็อก โดย อัตโนมัติ หลั ง ช� วง เวลา ท่ี กำหนด ต�อ มา

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-7

Condition:
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3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
E12-A-120227-EF22DB72-8E0F-4042-85EE-C74B27CF57A3

เมื่อพบสภาวะท้ังหมดต�อไปน้ีในระยะเวลาหน่ึง ระบบ
ประหยัดไฟแบตเตอร่ีจะตัดการจ�ายไฟเพ่ือป�องกันไฟ
แบตเตอรี่หมด

. สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” และ

. เมื่อประตูท�ายและประตูทุกบานถูกป�ดอยู� และ

. คันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด)

ไฟเตือนและเสียงเตือน
E12-A-120227-DBC95260-A433-44BB-8274-FB23C167BDC8

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานท่ีได�รับการออกแบบมา
เพ่ือลดการใช�งานที่ไม�ถูกต�องและช�วยป�องกันรถจากการ
ถูกโจรกรรม เสียงเตือนภายในและภายนอกรถยนต� และไฟ
เตือนจะสว�างขึ้น หรือ กะพริบ

ดูที่วิธีแก�ไขป�ญหาที่หน�าถัดไป และ “ไฟเตือน, ไฟแสดง
และเสียงเตือน” (หน�า 2-10)

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P:

ข�อควรระวัง:

เมื่อเสียงเตือนดังหรือไฟเตือนสว�างหรือกะพริบ ให�
แน�ใจว�าตรวจสอบท้ังรถยนต�และกุญแจอัจฉริยะ

Condition:



(81,1)
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วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น
E12-A-120227-3EBAEEB1-DE83-4B6A-92C9-B6F8ACBA4047

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช�กุญแจเพื่อดับเครื่องยนต�
ไฟเตือนให�เกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P ในมาตรวัด
สว�าง และเสียงเตือนภายในดังขึ้นต�อเนื่อง

คันเกียร�ไม�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) เสียงเตือนภายในจะดังอย�างต�อเนื่อง
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ
“ON”

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อเป�ดประตูด�านคนขับเพื่อออกจากรถยนต� เสียงเตือนภายในจะดังอย�างต�อเนื่อง สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อป�ดประตู หลังจากออกจากรถยนต�

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะในมาตรวัด
กะพริบสีเหลือง เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น 3
ครั้ง และเสียงเตือนภายในดังขึ้นสองสาม
วินาที

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

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

ไฟเตือนให�เกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P ในมาตรวัด
สว�าง และเสียงเตือนภายนอกดังขึ้นต�อเนื่อง

สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ
“OFF” และคันเกียร�ไม�อยู�ที่ตำแหน�ง “P”
(จอด)

เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด) และ
กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อป�ดประตูโดยปุ�มล็อกด�านในอยู�ที่
“LOCK”

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นสองสามวินาที
และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูหรือปุ�ม
“LOCK” บนกุญแจอัจฉริยะเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นสองสามวินาที
และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

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

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

ป�ดประตูไม�สนิท ป�ดประตูให�แน�น

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นสองสามวินาที
กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

ป�ดประตูไม�สนิท ป�ดประตูให�แน�น

เมื่อกดปุ�มสวิตช�กุญแจเพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัด
กะพริบเป�นสีเขียว

แบตเตอรี่เหลือน�อย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-15))

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัด
กะพริบเป�นสีเหลือง

กุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-9

Condition:
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3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การใช�งานระบบกุญแจรีโมท
E12-A-120227-0AA6AB2D-1803-4545-8021-62938F31370F

SPA2045

ระยะการใช�งาน
E12-A-120227-F2C56D63-388E-4027-A75F-11CBF17D52AB

ระบบกุญแจรีโมทจะช�วยให�ท�านสามารถล็อก/ปลดล็อก
ประตูทุกบาน และปลดล็อกประตูท�ายได� ระยะทำงานจะขึ้น
อยู�กับสภาพแวดล�อมโดยรอบตัวรถ เพื่อให�แน�ใจว�าใช�งาน
ปุ�มล็อกและปลดล็อกได� ควรอยู�ห�างจากประตูรถยนต�
ประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต)

รีโมทคอนโทรลจะไม�ทำงานภายใต� สภาวะต�อ ไปนี้:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

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

การล็อกประตูและประตูท�าย
E12-A-120227-B1DB975F-A1CE-45AD-8F47-8BB503896891

เม่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
แล ะ เ สี ย ง เ ตื อ น ภ า ย นอก จ ะ ดั ง ขึ้ น เ พ่ื อ ยื น ยั น

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “OFF” และพกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัว

2. ป�ดประตูท�ายและประตูทุกบาน

3. กด ปุ� ม “ LOCK” ① บน ก ุญแจ อั จฉริ ย ะ

4. ประตูท�ายและประตูทุกบานจะถูกล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

ข�อควรระวัง:

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

การปลดล็อกประตูและประตูท�าย
E12-A-120227-78F80551-B2BF-42BF-BBAE-1937525C1C0E

1. กด ปุ�ม “UNLOCK” ② บน กุญแจ อัจฉริยะ

2. ประต ู ท� าย และ ประต ู ท ุก บาน จะ ถ ูก ปลด ล็อก

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

ประตูทุกบานและประตูท�ายจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ
เว�นแต�จะทำอย�างหน่ึงอย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาที
หลังจากกดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ ขณะ
ท่ีประตูล็อก ถ�าระหว�าง 30 วินาที เม่ือกดปุ�ม “UNLOCK”

บนกุญแจอัจฉริยะ ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดย
อัตโนมัติหลังจากอีก 30 วินาทีต�อมา

. เป�ดประตูท�ายและประตูทุกบาน

. กดสวิตช�กุญแจ

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียง
เตือนภายนอก

E12-A-120227-4D14C69A-7CFE-4599-A334-6FBCB4DBDF61

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือประตูท�ายด�วยสวิตช�คำสั่ง
หรือฟ�งก�ชันกุญแจรีโมท ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ และ
เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นเพื่อยืนยัน

คำอธิบายต�อไปนี้แสดงการทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
และเสียงเตือนภายนอก เมื่อทำการล็อกหรือปลดล็อก
ประตูและประตูท�าย

Condition:
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การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (เมื่อใช�สวิตช�
คำสั่งที่มือจับประตูหรือประตูท�าย)

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

ระบบกุญแจรีโมท (ใช�งานปุ�ม
หรือ )

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-11

Condition:



(84,1)
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3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

E12-A-120227-795B77A4-4A83-4387-8945-085E58CCCF5E

รถของท�าน ติด ต้ัง ระบบป�องกันการขโมยของนิส สัน
(NATS)

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)
E12-A-120227-D69AC017-542A-4B88-926A-95A54AD52D45

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS) จะไม�ให� เคร่ืองยนต�
สตาร�ท ติด ถ�า ไม� ใช� ก ุญแจ NATS ท่ีลงทะเบียนแล�ว

ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด แม�ว�าจะใช�กุญแจ NATS ที่ลง
ทะเบียนแล�ว อาจ เกิดการ รบกวนที่ มี สาเหตุ มาจาก:

. กุญแจ NATS อีกชุดหนี่ง

. เครื่องเก็บค�าผ�านทางอัตโนมัติ

. เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ

. อุปกรณ�ชนิดอื่นที่ส�งสัญญาณคล�ายกัน

สตาร�ทเครื่องยนต�ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. นำ ส่ิง ท่ีอาจรบกวนการทำงานให�ห�างจากกุญแจ
NATS

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

3. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”
แล�วรอเป�นเวลาประมาณ 10 วินาที

4. ปฏิบัติขั้นที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

5. สตาร�ทเครื่องยนต�

6. ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำจนกว�าจะไม�มีการรบกวนที่อาจ
เป�นไปได�อีก

ถ�าขั้นตอนน้ีทำให�เครื่องยนต�สตาร�ทติดได� นิสสันแนะนำ
ให�วางกุญแจ NATS ท่ีลงทะเบียนแล�ว แยกจากอุปกรณ�
อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
E12-A-120227-D6C9B044-69BA-4091-8735-E3068867E3CE

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยอยู�ท่ีแผงหน�าป�ด ซึ่งแสดงสถานะ
ของ NATS

ไฟจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “LOCK”
“OFF” หรือ “ACC” ไฟแสดงระบบกันขโมยบ�งชี้ว�าระบบกัน
ขโมยในรถกำลังทำงานอยู�

ถ�า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟแสดงระบบกันขโมยจะสว�าง
ค�างอยู� เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

ถ�าไฟนิรภัยสว�างค�างไว� และ/หรือเครื่องยนต�สตาร�ท
ไม�ติด กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ
และซ�อมแซม NATS โดยเร็วที่สุด ให�แน�ใจว�าได�นำ
กุญแจ NATS ทุกชุดที่มีไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือ
รับบริการ

E12-A-120227-875A1922-A297-4969-8CC7-BA8882725C1E

คำเตือน:

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

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอหรือควันออกมา
จากห�อง เคร่ืองยนต� เพื่อหลีก เล่ียงการได� รับ
บาดเจ็บ

ระบบกันขโมย ฝากระโปรงหน�า

Condition:
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การเป�ดฝากระโปรงหน�า
E12-A-120227-A03D3982-C98B-4C2A-B61D-A669C570C6D2

JVP0276X

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

2. หาตำแหน�งกระเดื่อง ② ที่อยู�ระหว�างฝากระโปรงหน�า
แ ล ะ ก ร ะ จั ง แ ล� ว ใ ช� นิ้ ว ดั น ไ ป ด� า น ข� า ง

3. ยกฝากระโปรงหน�าขึ้น ③
4. ถอดเหล็กค้ำฝากระโปรงหน�า ④ แล�วเสียบเข�าไปใน

ช�อง ⑤
หลีกเล่ียงการสัมผัสกับส�วนท่ีเป�นโลหะ เพราะอาจ
ร�อนหลังจากที่เพิ่งดับเครื่องยนต�

การป�ดฝากระโปรงหน�า
E12-A-120227-9564ED64-C15A-44B3-B4A6-4E130D1D67E3

1. ระหว�างที่ค้ำฝากระโปรงเอาไว� ให�เลื่อนเหล็กค้ำ
ฝากระโปรงหน�ากลับไปสู�ตำแหน�งเดิม

2. ค�อย ๆ ลดฝากระโปรงหน�าลงช�า ๆ ให�อยู�ที่ประมาณ
20 ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 นิ้ว) เหนือท่ีล็อกฝากระ
โปรง จากนั้นปล�อยลง

3. ให�แน�ใจว�าล็อกสนิทแล�ว

GUID-AB7CBA89-A055-4BDD-B6E2-FD69775E0BDE

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าประตูท�ายป�ดสนิทเพื่อป�องกันการเป�ด
ออกในขณะขับขี่

. ห�ามขับรถโดยเป�ดประตูท�ายไว� ประตูท�ายที่เป�ด
อยู� อาจทำให� ไอเสียไหลเข�าไปในรถยนต�ได�

ข�อควรระวัง:

. ก�อนเป�ดประตูท�าย ให�แน�ใจว�าไม�มีหิมะ น้ำแข็ง
หรือฝุ�นที่อาจติดกับประตูท�าย ถ�าประตูท�ายถูก
เป�ดขณะที่ ยัง มีวัสดุติดอยู� ประตูท�ายอาจป�ด
กะทันหัน เนื่องจาก น้ำหนักของวัสดุ เหล�านั้น

. เป�ดประตูท�ายให�สุดเสมอ ถ�าหากไม�เป�ดประตู
ท�ายให�สุด ประตูท�ายอาจป�ดกะทันหัน

. ระมัดระวังในการป�ดประตูท�ายเม่ือลมแรง ประตู
ท�ายอาจถูกพัดด�วยลมและป�ดอย�างกะทันหัน

JVP0128X

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-13

ประตูท�าย

Condition:
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3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ข�อควรระวัง:

. คานรับน้ำหนัก Ⓐ ถูกติดต้ังเพื่อรับน้ำหนักประตู
ท�าย เพื่อป�องกันไม�ให�คานรับน้ำหนักเสียหาย
หรือไม�ทำงานตามปกติ ให�แน�ใจว�าได�ตรวจดูตาม
คำแนะนำต�อไปนี้

— อย�านำมือหรือสายเข�าไปอยู�ในโช�คอัพประตู
หลัง Ⓐ หรือใช�แรงเยอะ

— อย�า ติด วัสด ุ แปลก ปลอม เช�น ชิ้น ส�วน
พลาสติก หรือสต๊ิกเกอร�ที่ส�วนใดของเหล็ก
ค้ำ Ⓑ

. อย�าป�ดประตูท�ายขณะที่ จับโช�คอัพประตูหลัง
และอย�าแขวนส่ิงใดไว�ที่โช�คอัพ ไม�เช�นน้ันอาจ
ทำให�มือหรือแขนท�านติดในประตูท�ายและก�อให�
เกิดการบาดเจ็บได�

การเป�ดประตูท�าย
GUID-EC08EA76-DD0B-4F6C-8A43-F71A3A196455

JVP0129X

เพื่อเป�ดประตูท�าย ปลดล็อกตามอย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้
แล�วจึงดึงมือจับ

. กดสวิตช�คำส่ังท่ีประตูท�าย (โปรดดูท่ี “ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ” (หน�า 3-4))

. กดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดู ท่ี
“ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-4))

. ให� กด ส วิตช� ล็อก ประต ู ไฟฟ� า ไป ยั ง ตำแหน� ง
“UNLOCK”

การป�ดประตูท�าย
GUID-F368B082-7CE7-45DE-9F78-49A29D8E6859

คำเตือน:

. ห�ามป�ดประตูท�ายด�วยมือเดียวและมืออีกข�างอยู�
บนประตูท�ายหรือตัวถังรถยนต� ไม�เช�นนั้นอาจ
ทำให�มือท�านติดและก�อให�เกิดการบาดเจ็บได�

. เมื่อป�ดประตูท�าย ห�ามวางมือบริเวณขอบของ
ประตูท�าย ต�องป�ดประตูท�ายจากด�านนอกเสมอ

. หลังจากป�ดประตูท�าย ตรวจสอบให�แน�ใจว�าป�ด
สนิทแล�ว หากประตูท�ายเป�ดออกในขณะขับขี่
อาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรง

เพื่อป�ดประตูท�าย ดึงลงมาจนประตูท�ายป�ดสนิท

การปลดล็อก/ล็อกตัวล็อกเสริมประตูท�าย
GUID-171361D3-A0BF-4CB1-8207-F736E6F1281B

JVP0471X

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อปลดล็อก/ล็อกประตูท�ายเมื่อ
แบตเตอรี่หมด

หมายเหตุ:

ติดต�อศูนย�บริการนิสสันโดยเร็วที่สุดเพื่อทำการตรวจ
ซ�อม

การปลดล็อกประตูท�าย
GUID-E4791F3D-16CF-46E7-AF77-782D4A5600A9

1. เล่ือนสวิตช�ไปยังตำแหน�ง ① ท่ีแสดงโดยลูกศร ใช�
ไขควงหรือเคร่ืองมือที่ใกล�เคียงท่ีมีอยู� ประตูท�ายจะ
ปลดล็อก

2. ดึงมือจับที่ประตูท�ายและเป�ดประตูท�าย

การล็อกประตูท�าย
GUID-76D1E9D6-0ADB-4BD5-AE56-14D212CED084

1. ป�ดประตูท�าย

2. เล่ือนสวิตช�ไปยังตำแหน�ง ② ท่ีแสดงโดยลูกศร ใช�
ไขควงหรือเคร่ืองมือที่ใกล�เคียงท่ีมีอยู� ประตูท�ายจะ
ล็อก

Condition:
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E12-A-120227-D62826F9-535D-41D4-8DE9-C84CC2669783

คำเตือน:

. น้ำมันจะติดไฟได�ง�ายและจะระเบิดได�ภายใต�
สภาพบางอย�าง ท�านอาจได�รับบาดเจ็บร�ายแรง
หรือเป�นแผลไหม�พอง ถ�าใช�งานหรือจัดการกับ
น้ำมันเบนซินอย�างไม�ถูกต�อง ดับเครื่องยนต�และ
ห�าม ส ูบ บ ุหรี่ หรือ ปล�อย ให� มี เปลว ไฟ หรือ
ประกายไฟใกล�กับตัวรถเม่ือเติมน้ำมันเช้ือเพลิง
ทุกครั้ง

. น้ำมันเชื้อเพลิงอาจอยู�ภายใต�แรงดัน หมุนฝาถัง
ไปคร่ึงรอบแล�วรอจนกระท่ังเสียง “ฟู�” หยุดลง
เพื่อป�องกันไม�ให�น้ำมันเชื้อเพลิงพุ�งออกมาและ
ทำให�ได� รับบาดเจ็บ จากน้ันจึงเป�ดฝาถังออก

. ให�ใช�แต�ฝาป�ดช�องเติมเช้ือเพลิงแท�ของนิสสัน
เมื่อต�องเปลี่ยน เนื่องจากจะมีวาล�วนิรภัยอยู�ในตัว
เพ่ือให�ระบายน้ำมันเช้ือเพลิง และระบบควบคุม
การปล�อยไอเสียทำงานได�อย�างถูกต�อง ฝาถังที่
ไม�ถูกต�องจะทำให�ระบบทำงานผิดพลาดร�ายแรง
และอาจทำให�เกิดอันตรายได�

การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
E12-A-120227-95A82A38-55CE-4E0A-9F7A-10CBD38B4CE7

JVP0130X

ในการ เป�ดฝาป�ดช�อง เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง ให� ดึง คัน
ป ล ด ล็ อ ก ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ①

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
E12-A-120227-98BFD1BD-43B1-45EB-936E-C2CB4B4F180B

JVP0131X

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงเป�นแบบเกลียวล็อกหมุนฟรี
ทางเดียว หมุนฝาถังทวนเข็มนาฬิกา ① เพื่อถอดออก
หมุนฝาถังตามเข็มนาฬิกาให�แน�น ② จนได�ยินเสียงคล๊ิก
มากกว� า สอง ครั้ ง หลั ง จ าก เติ ม น้ ำ มัน เชื้ อ เพลิ ง

วางฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงบนท่ีวางฝาป�ด Ⓐ
ระหว�างเติมน้ำมัน

ข�อควรระวัง:

ถ�าน้ำมันเช้ือเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให�ล�างออก
ด�วยน้ำเพื่อไม�ให�สีรถเสียหาย

E12-A-120227-31CC0B0E-A592-42F3-A713-0D2C8E3E5286

คำเตือน:

ห�ามปรับพวงมาลัยขณะขับขี่เพื่อให�คนขับมีสมาธิเต็ม
ที่ในการบังคับควบคุมรถ

SPA2225

ขณะที่ผลักคันล็อกลง ① ปรับพวงมาลัยขึ้นหรือลง ② จน
ได�ตำแหน�งที่ต�องการ

ดึง คัน ล็อก ข้ึนแรง ๆ ③ เพ่ือล็อกพวงมาลัย ให� เข�า ท่ี

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-15

ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง วงพวงมาลัย

Condition:



(88,1)
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3-16 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

E12-A-120227-5038B67E-268C-4E89-A6CC-3B5C68E9E345

คำเตือน:

ปรับตำแหน�งของกระจกทั้งหมดก�อนขับรถ ห�ามปรับ
กระจกขณะขับขี่ เพื่อให�คนขับมีสมาธิเต็มท่ีในการ
บังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
E12-A-120227-CB11A31B-45AF-4241-8CB2-8985B2B463E3

SPA2447

ขณะที่จับกระจกมองหลังเอาไว� ให�ปรับมุมกระจกจนกระทั่ง
ได�ตำแหน�งที่ต�องการ

ห�ามติดอุปกรณ�เสริมหรืออุปกรณ�ไฟฟ�าที่หรือรอบ ๆ
กระจกมองหลัง มิฉะนั้นระบบกุญแจอัจฉริยะและ
ระบบกุญแจรีโมทอาจทำงานผิดปกติ

กระจกมองหลังแบบลดแสงสะท�อนธรรมดา
GUID-DFB6FE29-D1BB-4209-807F-71F2F71E89CB

SPA2143

ดึงคันปรับ ① เมื่อแสงไฟหน�าของรถที่ขับตามมาข�างหลัง
ส� อง รบกวน สายตา ขณะ ขับ รถ ใน เวลา กลาง คืน

ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพื่อให�มองด�านหลังได�
อย�างชัดเจน

กระจกมองหลังแบบลดแสงสะท�อนอัตโนมัติ
GUID-C379FDFA-0853-4AC8-96F8-10977D30852C

JVP0132X

กระจกมองหลังถูกออกแบบมาเพื่อปรับการสะท�อนโดย
อัตโนมัติตามความสว�างของไฟหน�าจากรถที่ขับตามหลัง
ท�าน

ระบบลดแสงสะท�อนจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ตำแหน�ง
“ON”

ขณะที่ ระบบเป�ดอยู� ไฟเตือน Ⓑ จะสว�างขึ้นและแสง
สะท�อนจากไฟหน�าของรถคันข�างหลังท�านจะถูกปรับลดลง

กดปุ�ม Ⓐ ประมาณ 3 วินาทีเพื่อให�กระจกมองหลังทำงาน
ปกติและไฟแสดงจะดับลง กดปุ�มอีกครั้งประมาณ 3 วินาที
เพื่อเป�ดใช�งาน

เมื่อคันเกียร�ถูกเลื่อนไปที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) หน�าจอ
มองหลังจะแสดงมุมมองด�านหลังจากตัวรถยนต� (โปรดดูที่
“กล�อง อัจฉริยะ มอง ภาพ รอบ ทิศทาง” (หน�า 4-2))

ห�ามแขวน วัตถุ ใด ๆ บนกระจกหรือใช�น้ำยาเช็ด
กระจก มิเช�นนั้นจะเป�นการลดความไวของเซ็นเซอร�
Ⓒ ส�งผลให�ทำงานผิดปกติ

กระจกมองข�าง
E12-A-120227-3127D178-EAE0-4880-9AE1-F4CF22E75964

คำเตือน:

. ห�ามจับกระจกมองข�างขณะกำลังปรับกระจก
เนื่องจากอาจจะหนีบ น้ิวของท�าน หรือ ทำให�
กระจกเสียหายได�

. ห�าม ขับ รถ โดย กระจก มอง ข�าง ยัง พับ อย ู�
เน่ืองจากเป�นการลดทัศนวิสัยด�านหลังและทำให�
เกิดอุบัติเหตุได�

. วัตถุที่ เห็นในกระจกมองข�าง อาจจะดูใกล�กว�า
ความจริง (ถ�ามีติดตั้ง)

. ขนาดและระยะห�างของภาพในกระจกมองข�างจะ
ไม�ตรงกับความเป�นจริง

กระจกต�าง ๆ

Condition:
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การปรับตั้ง
E12-A-120227-ADAE2223-82D1-45A1-AA44-1CEA92F8B6EE

JVP0133X

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

1. เลื่อนสวิตช� ① เพื่อเลือกกระจกขวาหรือซ�าย

2. ป รับ กระจก จน อย ู� ใน ตำแหน� ง ท่ี ต� อง การ ②

การพับกระจก
E12-A-120227-362FADCF-7390-4FF9-ABAE-C6B75BD533C4

JVP0134X

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติ เมื่อกดสวิตช�ควบคุม

กระจกมองข�าง เพื่อ กาง ออก กดสวิตช� อีก คร้ังหนึ่ง

ข�อควรระวัง:

. การกดสวิตช�ให�กระจกมองข�างพับ/กางออก
อย�าง ต�อ เ น่ือง จะ ทำให� ส วิตช� หย ุด ทำงาน

. อย�าสัมผัสกระจกขณะเคล่ือนไหว มือของท�าน
อาจถูกหนีบ และกระจกอาจทำงานผิดปกติ

. ห�ามขับรถโดยพับกระจกไว� ท�านจะไม�สามารถ
เห็นส�วนหลังของรถได�

. ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก อาจส�งผลให�กระจก
เคลื่อนไปข�างหน�าหรือถอยหลังระหว�างการขับขี่
ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก ให�แน�ใจว�าได�ปรับตั้ง
กระจก อีก ครั้ง ด�วย ไฟฟ�า ก�อน ทำ การ ขับขี่

กระจกแต�งหน�า
E12-A-120227-70A201BA-7C99-4BC9-92CA-57EDBEC40918

SPA2192

เพื่อเป�ดกระจกแต�งหน�า ดึงแผ�นบังแดดลงมา แล�วเป�ดฝา
ป�ดกระจกขึ้น

E12-A-120227-55BC4E88-F9E4-45DC-8314-9D4B96ED1433

คำเตือน:

. อย�าขับรถขณะเข�าเบรกมือ จะทำให�เบรกมี
ความร�อนสูงผิดปกติและทำงานผิดพลาด และซึ่ง
จะนำไปสู�การเกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามปล�อยเบรกมือจากนอกรถ ถ�ารถไหล จะไม�
สามารถ เหยียบ แป�น เบรก และ จะทำให� เกิด
อุบัติเหตุได�

. ห�ามใช�คัน เกียร�แทนเบรกมือ เมื่อจอดรถ ให�
แน�ใจว�าได�ดึงเบรกมือจนสุดแล�ว

. เพื่อช�วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
ถึงแก� ชีวิต เนื่องจากรถยนต� และ/หรือ ระบบ
ทำงานโดยไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยให�เด็กและผู�ใหญ�
ที่ต�องได�รับการดูแลจากผู�อ่ืน หรือสัตว�เล้ียงอยู�
ในรถเพียงลำพัง นอกจากนี้ อุณหภูมิภายในรถที่
ป�ดประตูไว�หมดในวันที่อากาศอบอุ�นจะสูงขึ้น
อย�างรวดเร็วจนสามารถก�อให� เกิดความเส่ียง
อย�างมากในการบาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตแก�คน
และสัตว�เลี้ยง

SPA2110

เพื่อใช�งานเบรกมือ ให�ดึงคันเบรกมือขึ้น ①

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-17

เบรกมือ

Condition:



(90,1)
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3-18 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

เพื่อปลดเบรกมือ ให�เหยียบแป�นเบรกจนสุดและค�างไว� ดึง
ก�านเบรกมือขึ้นเล็กน�อย แล�วกดปุ�ม ② และเลื่อนก�านเบรก
มือลงให�สุด ③

ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกดับลงแล�ว

Condition:
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4 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .................................................... 4-2
กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (ถ�ามีติดตั้ง) .............................. 4-2

มุมมองที่มองเห็น ................................................................ 4-3
ความแตกต�างระหว�างระยะห�างในจอ และระยะห�างจริง ................ 4-5
วิธีการสลับหน�าจอ ............................................................... 4-6
การเลือกภาษา ................................................................... 4-7
ฟ�งก�ชันตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ (MOD) .................................... 4-7
ข�อแนะนำในการใช�งาน ........................................................ 4-8

ช�องลม .................................................................................. 4-9
ช�องลมกลางและด�านข�าง ..................................................... 4-9

ระบบปรับอากาศ ...................................................................... 4-9
ข�อแนะนำในการใช�งาน (สำหรับเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ) ....... 4-10
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ .................................................. 4-11

การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ .......................................... 4-12
ระบบเครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง) .................................................. 4-13

ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง .................................. 4-13
เสาอากาศ ..................................................................... 4-18
วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก� (CD) ..................... 4-19
การดูแลรักษาและทำความสะอาด CD/หน�วยความจำ USB ....... 4-24

สวิตช�คำสั่งที่พวงมาลัย (ถ�ามีติดตั้ง) .......................................... 4-25
สวิตช�ควบคุมระดับเสียง .................................................... 4-25
สวิตช�เปลี่ยนคลื่น ............................................................ 4-25
สวิตช�สนทนา/วางสายโทรศัพท� ......................................... 4-25
สวิตช�เลือก SOURCE ....................................................... 4-25

โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB ................................................ 4-25

Condition:
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4-2 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

E12-A-120227-76877965-5961-4899-987A-424E87209057

คำเตือน:

. ไม�ควรปรับปุ�มควบคุมระบบปรับอากาศ หรือ
ระบบเคร่ืองเสียง (ถ�ามีติดตั้ง) ขณะขับรถ เพื่อ
ให�มีสมาธิเต็มที่ในการควบคุมรถ

. ถ�าพบว�ามีสิ่งแปลกปลอมเข�ามาในอุปกรณ�ระบบ
มีน้ำเข�าระบบหรือมีควันหรือไอออกมาจากระบบ
หรือพบการทำงานที่ผิดปกติใด ๆ ให�หยุดการใช�
ระบบนั้นทันที และติดต�อศูนย�บริการนิสสันที่ใกล�
ที่สุด หากไม�ใส�ใจกับสภาพที่กล�าวมาอาจทำให�
เกิ ด อ ุ บัติ เหต ุ , ไฟ ไหม� หรื อ ไฟ ช็อต ได�

GUID-8ACD942F-B27F-4913-8B10-569475627505

JVH0347X

ปุ�ม CAMERA ① อยู�ด�านล�างกระจกมองหลัง

การมองเห็นรอบทิศทางจะแสดงท่ีฝ��งซ�ายของกระจก
มองหลัง ②

เมื่อกดปุ�ม CAMERA หรือเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง) ในขณะท่ีสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง ON การ
มองเห็นรอบทิศทางแบบ 360 องศาจะทำงาน หน�าจอจะ
แสดง ม ุม มอง ที่ หลาก หลาย ของ ตำแหน�ง รถยนต�

มุมมองที่มองเห็น:
. มุมมองจากมุมสูง

มุมมองรอบด�านของรถยนต�
. มุมมองหน�าด�านข�าง

มุมมองรอบด�านและด�านหน�าของล�อด�านผู�โดยสาร
หน�า

. มุมมองด�านหน�า

มุมมองด�านหน�าของรถยนต�
. มุมมองด�านหลัง

มุมมองด�านหลังของรถยนต�

ระบบถูกออกแบบมาเพ่ือช�วยเหลือผู�ขับข่ีในสถานการณ�
เช�น ถอยจอดรถในช�องจอด หรือถอยจอดขนานขอบ
ทางเท�า

JVH0311X

อาจมีบางบริเวณท่ีระบบไม�สามารถตรวจจับวัตถุได� เมื่อ
แสดงมุมมองด�านหน�า หรือ ด�านหลัง จะไม� สามารถ
ตรวจจับวัตถุที่อยู�ใต�กันชนหรือบนพื้นได� ① เมื่อแสดงมุม
มองจากมุมสูง วัตถุสูงท่ีอยู�ใกล�กับรอยต�อของมุมมอง
กล�องจะไม�ปรากฏบนหน�าจอ ②

คำเตือน:

. กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง เป�นระบบที่
ช�วยเพ่ิมความสะดวก แต�ไม�สามารถใช�แทนการ
ใช�งานรถยนต�ที่ถูกต�อง เนื่องจากอาจมองไม�เห็น
วัตถุบางชนิด โดยเฉพาะมุมทั้งสี่ของรถยนต� ซึ่ง

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (ถ�า
มีติดตั้ง)

Condition:
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เป�นจุดอับสายตาที่จะไม�ปรากฏในมุมมองจากมุม
สูง, มุมมองด�านหน�า หรือ ด�านหลัง มองนอก
กระจก และ ด ู กระจก มอง ข�าง ท ุก ครั้ ง เ พ่ือ
ตรวจสอบด�วยตัวท�านเองว�าปลอดภัยก�อนเคลื่อน
รถเสมอ ขับรถช�า ๆ เสมอ

. ห�ามใช�กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง พร�อม
กับกระจกมองข�างที่อยู�ในตำแหน�งพับเก็บ และ
ให�แน�ใจว�าประตูท�ายป�ดสนิทเมื่อขับขี่รถยนต�โดย
ใช� กล� อ ง อั จฉ ริย ะ มอง ภาพ รอบ ทิ ศทาง

. ระยะระหว�างวัตถุที่มองเห็นในกล�องอัจฉริยะมอง
ภาพรอบทิศทาง จะต�างจากระยะจริง

. กล�องถูก ติด ต้ังอยู� เหนือกระจังหน�า, กระจก
มองข�าง และเหนือป�ายทะเบียนรถด�านหลัง ห�าม
วางสิ่งของไว�บนกล�อง

. เม่ือล�างรถยนต�ด�วยน้ำแรงดันสูง ให�แน�ใจว�าไม�
ได�ฉีดที่บริเวณรอบ ๆ กล�อง มิเช�นนั้น น้ำอาจ
เข�าไปในตัวกล�อง ทำให� มีหยดน้ำ เกาะเลนส�
กล�อง, ทำงานผิดปกติ, เกิดไฟไหม� หรือไฟฟ�า
ช็อตได�

. อย�ากระแทกกล�อง เน่ืองจาก เป�นอุปกรณ�ที่
ละเอียดอ�อน อาจทำให�ทำงานผิดปกติหรือทำให�
เสียหาย เป�นผลให�เกิดไฟไหม�หรือไฟฟ�าช็อต

ข�อควรระวัง:

อย�าทำให�เลนส�เป�นรอยขีดข�วน เม่ือเช็ดฝุ�นหรือหิมะ
ออกจากเลนส�

มุมมองที่มองเห็น
GUID-E3477E6E-763A-45B8-9A87-78E1A219F4B9

คำเตือน:

. เส�นแนวระยะห�างและเส�นแนวความกว�างของ
รถยนต�ควรใช�เป�นเพียงแนวอ�างอิง เมื่อรถอยู�บน
พื้นผิวราบ, เสมอกัน ระยะห�างที่มองเห็นบน
หน�าจอมีไว�เพ่ืออ�างอิงเท�านั้น และอาจแตกต�าง
จากระยะห�างที่แท�จริงระหว�างรถยนต�และวัตถุที่
แสดงผล

. ใช�เส�นที่แสดงผลขึ้นและมุมมองจากมุมสูงในการ
อ�างอิง จำนวนผู�โดยสารมีผลกระทบอย�างมาก
กับเส�นและมุมมองจากมุมสูง, ระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง, ตำแหน�งรถยนต�, สภาพ และความลาดชัน
ของถนน

. ถ�าเปล่ียนยางด�วยยางที่มีขนาดต�างกัน เส�นกะ
แนวทิศทางและมุมมองจากมุมสูงอาจแสดงอย�าง
ไม�ถูกต�อง

. เม่ือขับข่ีรถข้ึนทางชัน วัตถุที่มองเห็นในหน�าจอ
จะอยู�ไกลกว�าที่ปรากฏ เมื่อขับขี่รถลงทางลาด
วัตถุท่ีมองเห็นในหน�าจอจะอยู�ใกล�กว�าที่ปรากฏ
ใช�กระจกมองข�างหรือการมองด�วยสายตาเพ่ือ
ตัดสินระยะห�างจากวัตถุที่เหมาะสม

. ใช�กระจกมองข�างหรือการมองด�วยสายตาเพ่ือ
ตัดสินระยะห�างจากวัตถุที่เหมาะสม

. เส�นแนวความกว�างของรถยนต�และเส�นกะแนว
ทิศทางจะกว�างกว�าความกว�างจริงและที่จอด

มุมมองด�านหน�าและด�านหลัง
GUID-8776342E-7F9D-4A41-A498-964E893A587C

SAA1840

มุมมองด�านหน�า

SAA1896

มุมมองด�านหลัง
แนวเส�นท่ีแสดงความกว�างรถยนต� และระยะห�างจากวัตถุ
โดยอ�างอิงจากเส�นตัวถังรถยนต� Ⓐ จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ

เส�นแนวระยะห�าง:

แสดงระยะห�างจากตัวถังรถยนต�

. เส�นสีแดง ①: ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)

. เส�นสีเหลือง ②: ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)

. เส�นสีเขียว ③: ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)

หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-3

Condition:



(94,1)
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4-4 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. เส�นสีเขียว ④: ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส�นแนวความกว�างของรถยนต� ⑤:

แสดงความกว�างของรถยนต�เมื่อถอยหลัง

เส�นกะแนวทิศทาง ⑥:

แสดงเส�นกะแนวทิศทางเม่ือ ขับขี่ รถยนต� เส�นกะแนว
ทิศทางจะแสดงบนหน�าจอเมื่อหมุนพวงมาลัย (เฉพาะมุม
มองด�านหลัง) เส�นกะแนวทิศทางจะเคลื่อนที่ตามการหมุน
พวงมาลัยมากน�อย และจะไม�แสดงขึ้นเมื่อพวงมาลัยอยู�ใน
ตำแหน�งกลาง

มุมมองด�านหน�าจะไม�แสดงขึ้นเมื่อความเร็วรถยนต�สูงกว�า
10 กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.)

คำเตือน:

. ระยะห�างระหว�างวัตถุที่มองเห็นในมุมมองด�าน
หลังจะต�างจากระยะห�างจริง วัตถุในมุมมองด�าน
หลังจะปรากฏภาพขึ้นแบบกลับด�าน เช�นเดียวกับ
มุมมองที่เห็นภายในและภายนอกกระจกมองหลัง
และกระจกมองข�าง

. บนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ
แตกต�างระหว�างเส�นกะแนวทิศทางและเส�นแนว
จอดจริง

. เส�นที่แสดงข้ึนบนมุมมองด�านหลังจะเกินขอบ
ด�านขวาเล็กน�อยเนื่องจากกล�องมองหลังไม�ได�
ติด ต้ังอยู�บนกึ่งกลางด�านหลังของตัวรถยนต�

ข�อควรระวัง:

เมื่อหน�าจอแสดงมุมมองด�านหน�าและพวงมาลัยหมุน
ประมาณ 90 องศา หรือน�อยกว�าจากตำแหน�งกลาง
เส�นกะแนวทิศทางทั้งด�านขวาและซ�าย ⑥ จะแสดง

ข้ึน เม่ือพวงมาลัยหมุนประมาณ 90 องศา หรือ
มากกว�า เส�นกะแนวทิศทางจะแสดงด�านที่อยู�ตรงข�าง
เท�านั้น

มุมมองจากมุมสูง
GUID-1F94DDF5-EB49-450C-8218-86FAFB0E95D0

SAA3570

มุมมองจากมุมสูงจะแสดงภาพของรถยนต�จากที่สูง ซึ่งช�วย
ยืนยันตำแหน�งของรถยนต�และแนวจอดไปยังพ้ืนที่จอดรถ

ไอคอนรถยนต� ① แสดงตำแหน�งของรถยนต� โปรดจำไว�
ว�าระยะห�างระหว�างวัตถุท่ีมองเห็นในมุมมองจากมุมสูงจะ
ต�างจากระยะห�างจริง

พื้นที่ที่มุมมองกล�องมองไม�เห็น ② จะแสดงเป�นสีดำ

หลังจากสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง ON พื้นที่ที่ไม�สามารถ
มองเห็นได� ② จะปรากฏแถบสีเหลืองเป�นเวลา 3 วินาที
หลังจากมุมมองจากมุมสูงแสดงขึ้น

นอกจากน้ี มุมท่ีไม�สามารถมองเห็นได�จะแสดงเป�นสีแดง
(กะพริบใน 3 วินาทีแรก) ③ เพ่ือเตือนให�คนขับระวัง

คำเตือน:

. วัตถุท่ีอยู�ในมุมมองจากมุมสูงจะปรากฏอยู�ไกล
กว�าระยะห�างจริงเพราะมุมมองจากมุมสูงเป�นมุม
มองเสมือน ที่ ได�จากการประมวลผลมุมมอง
ต�าง ๆ จากกล�องที่อยู�ด�านนอกกระจกมองข�าง,
ด�านหน�า และด�านหลังของรถยนต�

. วัตถุที่มีความสูง เช�น ขอบทางเท�า หรือรถยนต�
อาจไม�ตรงแนว หรือ ไม�แสดงที่ขอบของมุมมอง

. จะ ไม� มี การ แสดง ผล วัตถ ุ ที่ อย ู� เหนือ กล�อง

. มุมมองจากมุมสูงอาจไม�ตรงแนว เม่ือตำแหน�ง
กล�องเปลี่ยนแปลง

. เส�นบนพื้นอาจไม�ตรงแนวและไม�เห็นเป�นเส�นตรง
ที่ขอบของมุมมอง ความไม�ตรงแนวจะมีมากข้ึน
เมื่อเส�นอยู�ห�างจากตัวรถมากขึ้นเรื่อย ๆ

มุมมองหน�าด�านข�าง
GUID-FA08C597-9E1D-4DA5-B068-7904E43E6966

JVH1580X

เส�นแนว:

เส�นแนวที่แสดงความกว�างและด�านหน�าสุดของรถยนต�จะ
แสดงขึ้นบนหน�าจอ

Condition:



(95,1)
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เส�นด�านหน�าของรถยนต� ① แสดงส�วนหน�าของรถยนต�

เส�นด�านข�างของรถยนต� ② แสดงความกว�างของรถยนต�
รวมกระจกมองข�าง

ส�วนขยาย ③ ของทั้งเส�นด�านหน�า ① และเส�นด�านข�าง ②
แสดงด�วยเส�นประสีเขียว

ข�อควรระวัง:

. อย�าทำให�เลนส�ของกล�องเป�นรอยขีดข�วน เมื่อ
เช็ดฝุ�นหรือหิมะ

. ไฟสัญญาณไฟเล้ียวอาจซ�อนทับอยู�บนเส�นด�าน
ข�างของรถยนต� ซึ่งไม�ใช�การทำงานที่ผิดปกติ

ความแตกต�างระหว�างระยะห�างในจอ และ
ระยะห�างจริง

GUID-7A1802D0-6CC5-4033-AA1D-B21411528F13

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
GUID-0797F5FD-4198-4087-A6D7-FF33AC88A9A6

JVH0313X

เมื่อถอยหลังขึ้นทางชัน เส�นแนวระยะห�าง และเส�นแนว
ความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาใกล�กว�าระยะห�างจริง
ตัวอย�างเช�น หน�าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน�ง Ⓐ
แต�ระยะห�าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางชันคือที่ตำแหน�ง Ⓑ
สังเกตได�ว�าวัตถุที่อยู�บนทางชันจะอยู�ไกลว�าที่แสดงขึ้นบน
หน�าจอ

การถอยหลังลงทางลาด
GUID-6FDE0834-36A3-455B-8410-091C29CCF873

JVH0314X

เมื่อถอยหลังลงทางลาด เส�นแนวระยะห�างและเส�นแนว
ความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาไกลกว�าระยะทางจริง
ตัวอย�างเช�น หน�าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน�ง Ⓐ
แต�ระยะห�าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางชันคือที่ตำแหน�ง Ⓑ
สังเกตได�ว�าวัตถุท่ีอยู�บนทางลาดจะอยู�ใกล�ว�าที่แสดงขึ้น
บนหน�าจอ

หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-5

Condition:
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4-6 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การถอยหลังใกล�กับวัตถุที่ยื่นเข�ามา
GUID-1DB89BD5-AEDF-4830-A01C-D281CE12F7AD

SAA1923

เส�นกะแนวทิศทาง Ⓐ ต�องไม�สัมผัสกับวัตถุที่อยู�บน
หน�าจอ อย�างไรก็ตาม รถยนต�อาจชนกับวัตถุได� ถ�าส�วนที่
ยื่นเข�ามาอยู�สูงกว�าเส�นทางที่ถอยจริง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข�ามา
GUID-F000B529-698E-4F46-8504-D872148F7938

JVH0316X

ตำแหน�ง Ⓒ แสดงขึ้นบนจอว�า ไกลกว�าตำแหน�ง Ⓑ
อย�างไรก็ตาม ตำแหน�ง Ⓒ ท่ีจริงแล�วมีระยะห�างเท�ากับ
ตำแหน�ง Ⓐ รถยนต�อาจชนเข�ากับวัตถุได� เม่ือถอยไปท่ี
ตำแหน�ง Ⓐ ถ�าส�วนท่ีย่ืนเข�ามาอยู�สูงกว�าเส�นทางท่ีถอย
จริง

วิธีการสลับหน�าจอ
GUID-80261BC8-D07F-46B4-9A1D-F663E12D6B36

JVH1560X

กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง จะแยกแสดงสองมุม
มอง

ถ�าเล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�งอ่ืนนอกจากตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง) มุมมองที่มองเห็นคือ:

. หน�าจอแยกมุมมองจากมุมสูง/มุมมองด�านหน�า

. หน�าจอแยกมุมมองหน�าด�านข�าง/มุมมองด�านหน�า

เมื่อมุมมองจากมุมสูง/มุมมองด�านหน�าแสดงขึ้น การกดปุ�ม
CAMERA จะสลับมุมมองจากมุมสูงไปเป�นมุมมองหน�าด�าน
ข�าง เมื่อกดปุ�ม CAMERA อีกครั้ง หน�าจอจะกลับสู�หน�าจอ
ที่แสดงขึ้นก�อนหน�า

ถ�าเล่ือนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) มุมมองที่
มองเห็นคือ:

. หน�าจอแยกมุมมองจากมุมสูง/มุมมองด�านหลัง

. หน�าจอแยกมุมมองหน�าด�านข�าง/มุมมองด�านหลัง

เมื่อมุมมองด�านหลังแสดงขึ้น ภาพทางด�านซ�ายจะสลับ
ระหว�างมุมมองจากมุมสูงและมุมมองหน�าด�านข�าง ในแต�ละ
ครั้งที่กดปุ�ม CAMERA

Condition:
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การเลือกภาษา
GUID-8293CFDB-0AA6-42BB-92C6-59913A3A4682

ในการเปลี่ยนภาษาของข�อความเตือนท่ีแสดงบนหน�าจอ
กระจก กดปุ�ม CAMERA ค�างไว�จนกว�าข�อความเตือนเริ่ม
กะพริบ เมื่อ หน�า จอ เลือก ภาษา แสดง ข้ึน ให� กด ปุ�ม
CAMERA ซ้ำ ๆ จนกว�า ภาษาที่ ต�องการจะแสดงขึ้น

ถ�าไม�กดปุ�มก�อนข�อความเตือนหยุดกะพริบ โหมดเลือก
ภาษาจะส้ินสุดโดยอัตโนมัติ และหน�าจอจะกลับสู�โหมด
ปกติ

ฟ�งก�ชันตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ (MOD)
GUID-A36A8AE2-D8E9-4A32-89E4-4D1A42E3D548

ระบบตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ (MOD) สามารถส�งสัญญาณ
เตือนให�คนขับทราบว�ามีวัตถุที่เคลื่อนที่ เมื่อขับขี่ออกจาก
โรงรถ, เข�า ส ู� ท่ี จอด รถ และ สถาน ที่ อื่น ๆ เป�นต�น

ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีโดยใช�เทคโนโลยี
การประมวลผลภาพจากภาพท่ีแสดงอยู�บนหน�าจอ กล�อง
มองหลังติดต้ังฟ�งก�ชันที่ฉีดน้ำล�างอัตโนมัติที่ใช�น้ำยาฉีด
ล�างกระจกบังลมหลัง

ระบบ MOD ทำงานในสภาวะต�อไปน้ีเม่ือมุมมองกล�อง
แสดงขึ้น:

. เมื่อคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร�
ว�าง) และรถจอดอยู� ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุท่ี
เคล่ือนท่ีในมุมมองจากมุมสูง ระบบ MOD จะไม�
ทำงานถ�ากระจกมองข�างเคล่ือนที่เข�าออก หรือ เมื่อ
ประตูเป�ด

. เม่ือคันเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง “D” (ขับ) และความเร็ว
รถยนต�ต่ำกว�า 8 กม./ชม. (5 ไมล�/ชม.) ระบบ MOD
จะ ตรวจ จับ วัตถ ุ ท่ี เคล่ือนท่ี ใน ม ุม มอง ด�านหน�า

. เม่ือคันเกียร�อยู� ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) และ
ความเร็วรถยนต�ต่ำกว�าประมาณ 8 กม./ชม. (5 ไมล�/
ชม.) ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่ เคลื่อนท่ีในมุม
มองด�านหลัง ระบบ MOD จะไม�ทำงานถ�าประตูท�าย
เป�ด

ระบบ MOD จะไม�ตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ในมุมมองด�าน
หน�า ไอคอน MOD จะไม�แสดงขึ้นบนหน�าจอเมื่ออยู�ในมุม
มองนี้

คำเตือน:

. ระบบ MOD ไม� สามารถ ใช� แทนการ ใช� งาน
รถยนต�ที่ถูกต�อง และไม�ได�ป�องกันการชนกับ
วัตถุที่อยู�รอบข�างรถยนต� เมื่อขับขี่รถยนต� ให�ใช�
กระจกมองข�างและมองหลังเสมอ และเหลียวมอง
เพื่อตรวจสอบรอบข�างเพ่ือให�แน�ใจว�าสามารถ
ขับขี่ได�อย�างปลอดภัย

. ระบบจะป�ดการทำงานเมื่อความเร็วรถยนต�สูงกว�า
10 กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.) ระบบจะกลับมา
ทำงานที่ความเร็วที่ต่ำลง

. ระบบนี้ไม�ได�ถูกออกแบบมาเพ่ือป�องกันการชน
หรือสัมผัสกับวัตถุทุกชนิด

. ระบบ MOD ไม�ได�ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับ
วัตถุรอบข�างที่อยู�นิ่ง

เมื่อระบบ MOD ตรวจจับวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีรอบข�างรถยนต�
กรอบสีเหลืองจะแสดงบนมุมมองที่ตรวจพบวัตถุนั้น ๆ และ
เสียงเตือนจะดังขึ้น ขณะท่ีระบบ MOD ตรวจพบวัตถุ ท่ี
เคลื่อนที่อย�างต�อเนื่อง กรอบสีเหลืองจะยังคงแสดงขึ้น

JVH1549X

มุมมองจากมุมสูง

JVH1550X

มุมมองด�านหน�า/ด�านหลัง
ในมุมมองจากมุมสูง กรอบสีเหลือง ① จะแสดงขึ้นบนภาพ
ของกล�องแต�ละตัว (หน�า, หลัง, ขวา, ซ�าย) ขึ้นอยู�กับว�า
จับวัตถุที่เคลื่อนที่ได�ที่ตำแหน�งใด

ในมุมมองด�านหน�าหรือด�านหลัง กรอบสีเหลือง ③ จะ
แสดงขึ้นเมื่อตรวจพบวัตถุที่เคลื่อนที่

ไอคอน MOD ② จะแสดงขึ้นเป�นสีฟ�าในมุมมองท่ีระบบ
MOD ทำงาน ไอคอน MOD ② จะแสดงขึ้นเป�นสีเทาใน
มุมมองที่ระบบ MOD ไม�ทำงาน

ระบบ MOD จะทำงานโดยอัตโนมัติภายใต�สภาวะต�อไปนี้:

หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-7

Condition:
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4-8 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. เมื่ อ คัน เกียร� อย ู� ใน ตำแหน�ง “R” (ถอย หลัง)

. เมื่อกดปุ�ม CAMERA เพื่อสลับจากหน�าจออ่ืนมาเป�น
มุมมองของกล�องบนหน�าจอ

. เมื่อความเร็วรถยนต�ลดลงต่ำกว�าประมาณ 8 กม./ชม.
(5 ไมล�/ชม.)

คำเตือน:

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช�น เสียงจากเครื่องเสียง,
การ เป�ดกระจกรถ) จะกลบ เสียง เตือน ท่ี ดัง
ภายนอก รถ และ อาจ ทำให� ไม� ได�ยิน เ สียง

. ประสิทธิภาพของระบบ MOD มีข�อจำกัดตาม
สภาวะแวดล�อมและวัตถุที่ อยู� รอบข�าง เช�น:

— เม่ือ ความ เข�ม ของ สีพื้น หลัง และ วัตถ ุ ท่ี
เคลื่อนที่ไม�แตกต�างกันมากนัก

— เมื่อมีแหล�งที่ทำให�เกิดแสงกะพริบ

— เมื่อแสงสว�างจ�า เช�น ไฟหน�าของรถคันอื่น
หรือ แสงอาทิตย�ปรากฏขึ้น

— เมื่อเกิดความสกปรก, หยดน้ำ หรือ หิมะอยู�
บนเลนส�กล�อง

— เมื่อตำแหน�งของวัตถุที่เคลื่อนที่บนหน�าจอไม�
เปลี่ยนแปลง

. ระบบ MOD อาจตรวจจับน้ำหยดเล็ก ๆ บนเลนส�
กล�อง, ควัน ขาว จากหม�อ พัก ไอ เสีย , เงา ที่
เคลื่อนที่ ฯลฯ

. ระบบ MOD อาจ ทำงาน ผิด ปกติ ข้ึน อย ู� กับ
ความเร็ว, ทิศทาง, ระยะทาง หรือ รูปร�างของ
วัตถุที่เคลื่อนที่

. ถ�ารถยนต�ของท�านมีความเสียหายในบริเวณ
ชิ้นส�วนที่กล�องติดต้ังอยู� จนทำให��ชิ้นส�วนไม�ตรง
แนวหรืองอ อาจทำให� พ้ืนที่ การ รับสัญญาณ
เปล่ียนแปลง และระบบ MOD อาจเกิดความ
ผิดปกติในการตรวจจับได�

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน�าจออาจไม�
แสดงวัตถุขึ้นอย�างชัดเจน ซึ่งไม�ใช�การทำงานที่
ผิดปกติ

MOD ทำงานผิดปกติ
GUID-E96AD40C-F959-4E16-9522-704C6BB8B43A

เม่ือไอคอน MOD สีส�มแสดงขึ้นในมุมมอง แสดงว�าระบบ
อาจทำงานผิดปกติ ซ่ึงจะไม�เป�นอุปสรรคต�อการขับข่ีตาม
ปกติ แต�ระบบควรได�รับการตรวจสอบอย�างละเอียดโดย
ศูนย�บริการนิสสัน

การบำรุงรักษากล�อง
GUID-3558C2C3-C6F1-4792-940E-9B4A2BCD40E8

ถ�าเศษฝุ�น, น้ำฝน หรือหิมะสะสมบนกล�อง ระบบ MOD
อาจทำงานไม�ถูกต�อง ทำความสะอาดกล�อง

ท่ีฉีดน้ำล�างกล�องจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบส่ิง
สกปรกบนกล�องในขณะขับข่ี ที่ฉีดน้ำล�างจะหยุดทำงาน
เมื่อผ�านไปช�วงระยะเวลาหนึ่ง

ข�อแนะนำในการใช�งาน
GUID-7D717186-5AE8-4289-9DEE-9BB8E070C9A2

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�แอลกอฮอล� เบนซิน หรือ ทินเนอร�ทำ
ความสะอาดกล�อง เพราะจะทำให�เปล่ียนสี ทำ
ความ สะอาด กล� อง ด� วย ผ� า ที่ ช ุ บ สาร ทำ
ความสะอาดอย�างอ�อน แล�วเช็ดให�แห�งด�วยผ�า
แห�ง

. ห�ามทำให�กล�องเสียหาย เนื่องจากจะมีผลกระทบ
กับหน�าจออย�างมาก

. การแสดงผลกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง จะ
ปรากฏขึ้น โดย อัตโนมัติ เม่ือไม�มี การทำงานใด ๆ
เกิดขึ้นเป�นเวลา 3 นาที หลังจากปุ�ม CAMERA ถูกกด
ขณะท่ีคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งใด ๆ นอกเหนือจาก
ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

. การแสดงผลของภาพบนหน�าจออาจล�าช�าหลังจาก
การสลับหน�าจอ วัตถุท่ีอยู�ในกล�องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทาง อาจมีความบิดเบี้ยวชั่วขณะ จนกว�า
หน�าจอกล�องมองรอบทิศทางจะแสดงผลขึ้นอย�าง
สมบูรณ�

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน�าจออาจไม�แสดง
วัตถุขึ้นอย�างชัดเจน ซึ่งไม�ใช�การทำงานท่ีผิดปกติ

. เม่ือแสงสว�างมากส�องตรงมาที่กล�อง วัตถุอาจแสดง
ขึ้ น ไม� ชัด เจน ซึ่ ง ไม� ใช� การ ทำงาน ท่ี ผิด ปกติ

. หน�าจออาจกะพริบในแสงไฟฟลูออเรสเซนส� ซึ่งไม�ใช�
การทำงานที่ผิดปกติ

. สีของ วัตถุบนหน�าจอกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทางอาจแตกต�างจาก สีของวัตถุ จริง เล็กน�อย

. วัตถุที่อยู�ในหน�าจออาจไม�ชัดเจน และสีของวัตถุอาจ
ต�างไปเมื่ออยู�ในที่มืด หรือ ในเวลากลางคืน ซึ่งไม�ใช�
การทำงานที่ผิดปกติ

. มุมมองของกล�องแต�ละตัวของมุมมองจากมุมสูงอาจมี
ความชัดเจนต�างกัน

. ถ�าเศษฝุ�น, น้ำฝน หรือ หิมะ สะสมบนกล�อง กล�อง
อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง อาจไม�แสดงผลวัตถุ
อย�างชัดเจน ทำความสะอาดกล�อง

. ห�ามใช�แว็กซ�บนหน�าจอกล�อง เช็ดแว็กซ�ออกด�วยผ�า
สะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย�างอ�อนที่ผสมน้ำ

Condition:
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. ขณะท่ีกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง แสดงผล
ฟ�งก�ชันลดแสงสะท�อนอัตโนมัติจะไม�ทำงาน สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม, โปรดดูที่ “กระจกมองหลังแบบ
ลดแสงสะท�อนอัตโนมัติ” (หน�า 3-16)

E12-A-120227-EB190C39-347D-4242-AFC2-BE84C8BA6A11

ช�องลมกลางและด�านข�าง
E12-A-120227-EF43B71F-049E-4B3C-87B5-D2287DCC2B25

SAA3126

ปรับต้ังทิศทางการไหลของลมจากช�องลมโดยการเป�ด,
ป�ด หรือ หมุน

สามารถใช�ช�องลมด�านข�างเป�นตัวไล�ฝ�ากระจกหน�าต�างได�

E12-A-120227-5422E9B6-6A77-4C50-B8F9-B410766DA859

คำเตือน:

. ระบบปรับอากาศจะทำงานเฉพาะเมื่อเคร่ืองยนต�
ทำงานเท�านั้น

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จาก ผ ู� อ่ืน อย ู� ใน รถ แต� ลำพัง ไม� ควร ปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจ
ไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บ
โดยไม�ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถท่ีไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจ เกิด อันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว� ได�

. ห�ามใช�โหมดหมุนเวียนอากาศภายในเป�นระยะ
เวลานาน เนื่องจากจะทำให�อากาศภายในรถไม�
บริสุทธิ์ และทำให�กระจกเป�นฝ�า

. ไม�ควรปรับปุ�มควบคุมระบบปรับอากาศขณะขับขี่
เพื่อให�คนขับมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ระบบปรับอากาศจะทำงาน เมื่อเครื่องยนต�ทำงาน เมื่อ
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” พัดลมจะทำงาน แม�ว�าจะ
ดับเครื่องยนต�ไปแล�วก็ตาม

เม่ือเครื่องยนต�หยุดทำงานโดยระบบตัดการทำงานของ
เครื่องยนต� อัตโนมัติ ฟ�งก�ชัน การทำความ ร�อน , การ
ทำความเย็น และการไล�ความชื้นจะหยุดทำงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม�ให�ฟ�งก�ชันของระบบปรับอากาศหยุดทำงาน
ให�ป�ดโหมดตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติ โดยกด
สวิตช�ป�ดระบบตัดการทำงานของเคร่ืองยนต� อัตโนมัติ
สำหรับรายละเอียด โปรดดูท่ี “ระบบตัดการทำงานของ
เครื่องยนต�อัตโนมัติ” (หน�า 5-10)

หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-9

ช�องลม ระบบปรับอากาศ
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4-10 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

หมายเหตุ:
. กลิ่นไม�พึงประสงค�จากภายในและภายนอกรถ

สามารถก�อตัวในชุดเครื่องปรับอากาศได� กลิ่นไม�
พึงประสงค�สามารถเข�าสู�ห�องโดยสารผ�านทาง
ช�องลมแอร�

. เม่ือจอดรถ ให�ป�ดการหมุนเวียนอากาศภายใน
ของการควบคุมระบบปรับอากาศ เพื่อให�อากาศ
บริสุทธิ์เข�าไปในห�องโดยสาร จะเป�นการช�วยลด
กลิ่นภายในรถยนต�

ข�อแนะนำในการใช�งาน (สำหรับ
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ)

E12-A-120227-B1B053C1-41BC-4E32-8C53-EB9EDAD52303

JVH0349X

JVH0350X

เม่ืออุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�และอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำ ช�องลมที่เท�าอาจไม�มีการจ�ายลมออกมา มาก
ท่ีสุดเป�นเวลา 150 วินาที ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ
หลังจากอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นสูงขึ้น ช�องลมที่เท�าจะจ�ายลม
ออกมาตามปกติ

เซ็นเซอร� Ⓐ และ Ⓑ ซึ่งอยู�บนแผงหน�าป�ดจะช�วยรักษา
ระดับอุณหภูมิให�คงท่ี ห�ามวางส่ิงของใด ๆ ก็ตามบนหรือ
รอบ ๆ เซ็นเซอร�นี้

Condition:
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เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
E12-A-120227-CB216132-D470-42B7-A745-DA32B2A523C0

SAA2592

1. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า “ ”
2. หน�าจอ
3. ปุ�ม ไล� ฝ�า กระจก บังลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี

“สวิตช�ไล�ฝ�า” (หน�า 2-20))
4. ปุ�ม “AUTO”
5. ปุ�มควบคุมอุณหภูมิ “ ”/“ ”
6. ปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม “ +” “ -”
7. ปุ�ม “OFF”
8. ปุ�ม “MODE” (ควบคุมทิศทางลม)
9. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”
10. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ”
11. ปุ�ม “A/C” (เครื่องปรับอากาศ)

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
E12-A-120227-F00C956F-A865-4F7B-9FC3-20E19AF9A943

โหมด AUTO อาจสามารถใช�ได�ตลอดทั้งป� เนื่องจากระบบ
จะควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ทิศทางการจ�ายลม
และความเร็วพัดลมให�คงที่โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ตั้งค�า
อุณหภูมิที่ต�องการไว�แล�ว

เพื่อป�ดระบบปรับอากาศ ให�กดปุ�ม “OFF”

การทำความเย็นและการทำความร�อนไล�ความชื้น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม “AUTO” (“AUTO” จะแสดงข้ึนบนหน�าจอ)

2. ถ�าไฟแสดง “A/C” ไม�สว�างข้ึน ให�กดปุ�ม “A/C” (ไฟ
แสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

3. กด ปุ�ม ควบค ุม อ ุณหภ ู มิ “ ”/“ ” เพื่อ ต้ัง
อุณหภูมิที่ต�องการ

4. ถ�าไฟแสดงบนปุ�มไหลเวียนอากาศภายนอก “ ”
หรือ ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” สว�างขึ้น ให�
กดปุ�มที่มีไฟแสดงขึ้นค�างไว�เพื่อสลับไปเป�นโหมดการ
ควบคุมการไหลเวียนอากาศอัตโนมัติ (ไฟเตือน
“ ” แ ล ะ “ ” จ ะ ก ะ พ ริ บ ส อ ง ค รั้ ง )

อาจมองเห็นไอออกมาจากช�องลมในสภาวะที่ร�อนชื้น ขณะ
ท่ีอากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�าเกิดการ
ทำงานผิดปกติ

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

1. กดปุ�ม “AUTO” (“AUTO” จะแสดงข้ึนบนหน�าจอ)

2. ถ�าไฟ “A/C” สว�างขึ้น ให�กดปุ�ม “A/C” (ไฟแสดง
“A/C” จะดับลง)

3. กด ปุ�ม ควบค ุม อ ุณหภ ู มิ “ ”/“ ” เพื่อ ต้ัง
อุณหภูมิที่ต�องการ

. ห�ามต้ังอุณหภูมิให�ต่ำกว�าอุณหภูมิอากาศภายนอก
เน่ืองจากจะทำให� ไม�สามารถควบคุมอุณหภูมิ ได�
ถูกต�อง

. ถ�ากระจกเป�นฝ�า ให�ใช�โหมดการทำความร�อนไล�
ค ว ามชื้ น แทน โหมด ทำ ความ ร� อน A /C o f f

การไล�ความชื้นและละลายน้ำแข็ง/ไล�ฝ�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�มไล�ฝ�าด�านหน�า “ ” (ไฟแสดง “ ” จะ
สว�างขึ้น)

2. กด ปุ�ม ควบค ุม อ ุณหภ ู มิ “ ”/“ ” เพื่อ ต้ัง
อุณหภูมิที่ต�องการ

. เพ่ือละลายน้ำแข็งท่ีอยู�ภายนอกกระจกบังลมหน�า
อย�างรวดเร็ว ให�ตั้งอุณหภูมิให�สูงและปรับความเร็ว
พัดลมให�อยู�ใระดับแรงสุด

. หลังจากกระจกบังลมหน�าใสแล�ว ให�กดปุ�มไล�ฝ�าด�าน
หน� า “ ” อี ก ค ร้ั ง ( ไฟ แสด ง จ ะ ดั บ ล ง )

. เมื่อกดปุ�มไล�ฝ�าด�านหน�า “ ” ระบบปรับอากาศจะ
เป�ดขึ้นโดยอัตโนมัติ เม่ืออุณหภูมิอากาศภายนอก
สูงกว�า −28C (288F) เพ่ือไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า
โหมดหมุนเวียนอากาศจะป�ดโดยอัตโนมัติ โหมดไหล
เวียนอากาศภายนอก “ ” จะถูกเลือกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการไล�ฝ�า

หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-11
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4-12 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานแบบควบคุมเอง
E12-A-120227-5ED40235-9A58-40C0-9B7C-8F726571211F

โหมดการทำงานแบบควบคุมเองสามารถใช�ควบคุมระบบ
ระบบ ปรับ อากาศ ตาม การ ต้ัง ค�า ท่ี ท�าน ต�อง การ ได�
(“MANUAL” จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ)

เพื่อป�ดระบบปรับอากาศ ให�กดปุ�ม “OFF”

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

กด ปุ�มควบคุมความเร็ว พัดลม “ ”/“ ” กด ปุ�ม
“ ” เพ่ือเพิ่มความเร็วพัดลม กดปุ�ม “ ” เพื่อลด
ความเร็วพัดลม

กดปุ�ม “AUTO” เพื่อเปลี่ยนความเร็วพัดลมไปเป�นโหมด
อัตโนมัติ

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

กดปุ�ม “MODE” เพื่อเลือกโหมดทิศทางลมท่ีต�องการ

— ลมออกจากช�องลมกลาง และด�านข�าง

— ลมออกจากช�องลมกลาง, ด�านข�าง และที่เท�า

— ลมออกจากช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�

— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�า และช�องลมที่เท�า

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

กดปุ�มควบคุมอุณหภูมิ “ ”/“ ” เพ่ือต้ังอุณหภูมิท่ี
ต�องการ กดปุ�ม “ ” เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิ กดปุ�ม “ ”
เพื่อลดอุณหภูมิ

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

. กดปุ�มการไหลเวียนอากาศภายนอก “ ” เพ่ือให�
อากาศจากภายนอกรถไหลเข�ามา (ไฟแสดง “ ”
จะสว�างขึ้น)

. กดปุ�มการหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” เพื่อให�
อากาศหมุนเวียนภายในรถ (ไฟแสดง “ ” จะสว�าง

ขึ้น)
. ถ�าไฟแสดงบนปุ�มไหลเวียนอากาศภายนอก “ ”

หรือ ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” สว�างขึ้น ให�
กดปุ�มท่ีมีไฟแสดงขึ้นค�างไว� (ไฟเตือน “ ” และ
“ ” จะกะพริบสองครั้ง) จะเป�นการตั้งค�าโหมดการ
ควบคุมการอากาศไหลเวียนอัตโนมัติ

การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
E12-A-120227-A452163A-6EF2-497F-8D8E-005E91C99A28

คำเตือน:

ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร�อัดอยู�ภายใต�แรงดัน
สูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให� เกิดการบาดเจ็บ การซ�อม
บำรุงระบบปรับอากาศใด ๆ ควรดำเนินการโดยช�าง
ผ ู� เ ช่ี ย วชาญ และ ใช� เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ เ หมา ะ สม

ระบบปรับอากาศในรถของท�านมีน้ำยาแอร�ที่ได� รับการ
ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล�อม

น้ำยาแอร�น้ีจะไม�ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย�างไรก็ตาม สารน้ีอาจส�งผลกระทบเล็กน�อยต�อสภาวะ
โลกร�อน

เม่ือซ�อมบำรุงระบบปรับอากาศ จำเป�นต�องใช�เคร่ืองมือ
ประจุแบบพิเศษและน้ำมันหล�อล่ืน การใช�น้ำยาแอร� หรือ
น้ำมันหล�อ ล่ืนที่ ไม� ถ ูกต�องจะทำให� ระบบปรับอากาศ
เสียหายร�ายแรงได�

โปรดดูที่ “น้ำมัน/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ”
(หน�า 9-2)

ศูนย�บริการนิสสันสามารถให�บริการแก�ระบบปรับอากาศท่ี
เ ป� น มิ ต ร กั บ ส่ิ ง แ ว ด ล� อ ม ใ น ร ถ ข อ ง ท� า น ไ ด�

ตัวกรองระบบปรับอากาศ
GUID-342DB9C2-7C6F-4911-A7F8-9B9233D0460D

ระบบเครื่องปรับอากาศติดตั้งตัวกรองระบบปรับอากาศที่จับ
ส่ิงสกปรก, ฝุ�น ฯลฯ เพื่อให�แน�ใจว�าระบบปรับอากาศ
สามารถทำความร�อน ไล�ฝ�า และระบายอากาศได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ควรเปลี่ยนตัวกรองตามช�วงเวลาการเข�ารับ
การบริการที่กำหนดตามที่ระบุไว�ในคู�มือการบริการและ
บำรุงรักษา สำหรับการเปลี่ยนตัวกรอง กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

ควรเปลี่ยนตัวกรอง ถ�าลมออกมาน�อยลงอย�างเห็นได�
ชัด หรือถ�ากระจกหน�าต�างเป�นฝ�าได�ง�าย เมื่อเป�ดใช�
งานเครื่องปรับอากาศ

Condition:
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E12-A-120227-C632DA94-F715-4DE3-9A27-6DCC7CB2EDB1

ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง
E12-A-120227-48034462-02B5-4770-8218-11DE9015C5F4

คำเตือน:

ไม�ควรปรับระบบเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพื่อให�คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจ อยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

วิทยุ
E12-A-120227-B47CCA32-F597-4DDB-AA2C-0A5F669E5174

. ความแรงของสัญญาณ, ระยะห�างจากเครื่องส�งวิทยุ,
สิ่งก�อสร�าง, สะพาน, ภูเขา และการรบกวนภายนอกจะ
มีผลต�อการรับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงอย�างไม�
ต�อเน่ืองของคุณภาพการรับสัญญาณมักเกิดจากการ
รบกวนภายนอกเหล�านี้

. การใช�โทรศัพท�มือถือในหรือใกล�กับรถยนต�อาจมีผล
ต�อคุณภาพการรับสัญญาณ

เครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก� (CD)
E12-A-120227-C38CE18A-7DAB-41A4-B310-15A8FAD8031D

. ในวันที่อากาศหนาวหรือฝนตก เครื่องเล�นอาจทำงาน
ผิดปกติเนื่องจากความช้ืน ถ�าเกิดอาการดังกล�าว ให�
นำแผ�น CD ออกจากเคร่ืองเล�น CD แล�วทำการลด
ความชื้น หรือระบายอากาศให�ทั่ว

. เครื่องเล�นอาจเล�นกระตุกขณะขับรถบนถนนขรุขระ

. บางครั้งเครื่องเล�น CD อาจไม�ทำงาน ถ�าอุณหภูมิใน
ห�อง โดยสารสูงมาก ให� ลดอุณหภูมิ ก�อนใช� งาน

. ห�ามวางแผ�น CD ให�รับแสงแดดโดยตรง

. แผ�น CD ที่มีคุณภาพต่ำ, สกปรก, เป�นรอยขีดข�วน, มี
รอยน้ิวมือ หรือ เป�นรูเล็ก ๆ อาจจะไม�สามารถใช�งาน
ได�

. แผ�น CD ต�อไปนี้อาจจะไม�สามารถใช�งานกับเครื่อง
เล�นนี้ได�
— แผ�นดิสก� แบบควบคุมการทำสำเนา (CCCD)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกได� (CD-R)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกซ้ำได� (CD-RW)

SAA0480

. ห�ามใช�แผ�น CD ที่มีลักษณะต�อไปน้ี เนื่องจากอาจ
ทำ ให� เ ค ร่ื อ ง เ ล� น CD ทำ ง าน ผิ ด พล าด ได�
— แผ�นดิสก�ขนาด 8 ซม. (3.1 นิ้ว)
— แผ�นดิสก�ที่ไม�กลม

— แผ�นดิสก�ที่มีฉลากกระดาษติดอยู�
— แผ�นดิสก�ที่งอ เป�นรอยขีดข�วน หรือมีขอบที่

ผิดปกติ
. ระบบเคร่ืองเสียงสามารถใช�เล�นแผ�น CD ได��เท�าน้ัน

ไม�สามารถบันทึกหรือไรท�แผ�น CD ได�
. ถ�าไม�สามารถเล�นแผ�น CD ได� ข�อความต�อไปนี้อย�าง

ใดอย�างหนึ่งจะแสดงขึ้น

Check disc (ตรวจสอบแผ�นดิสก�):
— ยืนยันว�าใส� CD เข�าไปอย�างถูกต�อง (ใส�ด�านที่มี

ฉลากหันขึ้น ฯลฯ)
— ยืนยันว�าแผ�น CD ไม�งอ หรือพับ และไม�มีรอยขีด

ข�วน

Push eject (กดนำแผ�นออก):

เป�นการทำงานผิดปกติ ท่ี เกิดจากอุณหภูมิภายใน
เคร่ืองเล�นสูงเกินไป นำแผ�น CD ออกมาโดยกดปุ�ม
EJECT และรอสักครู� ก�อนใส� CD กลับ เข�าไป จะ
สามารถเล�น CD ได�เมื่ออุณหภูมิของเคร่ืองเล�นกลับ
ไปเป�นปกติ

Unplayable (เล�นไม�ได�):

ไม�สามารถเล�นไฟล�บนเครื่องเสียงนี้ได�

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus)
GUID-1447A5B3-6BEA-4326-AAED-62FB37F557EE

คำเตือน:

ห�ามเสียบ, ถอด หรือ ใช�งานอุปกรณ� USB ในขณะ
ขับขี่ เนื่องจากจะทำให�เสียสมาธิ จนทำให�สูญเสียการ
ควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บร�ายแรงได�

หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-13

ระบบเครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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4-14 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�น เสียบอุปกรณ� USB ลงในช�อง เสียบ
อุปกรณ� USB การเสียบอุปกรณ� USB ที่ เอียง
หรือกลับข�างลงในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบ
เสียหายได� ให�แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับ
ช�องเสียบอุปกรณ� USB อย�างถูกต�อง

. ห�ามดึงฝาครอบช�องเสียบอุปกรณ� USB ขณะที่
ดึงอุปกรณ� USB ออกจากช�องเสียบ เพราะอาจ
ทำให� ช�อง เสียบ และ ฝา ครอบ เสีย หาย ได�

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจจะทำให�
ช�องเสียบเสียหาย

รถยนต�ไม�มีอุปกรณ� USB ติดต้ังมาด�วย ต�องซื้ออุปกรณ�
USB แยกเองต�างหากตามจำเป�น

ระบบนี้ไม�สามารถฟอร�แมตอุปกรณ� USB ได� เพื่อฟอร�แมต
อุปกรณ� USB ให�ใช�เครื่องคอมพิวเตอร�

ในบางรัฐ/พื้นท่ี อุปกรณ� USB สำหรับเบาะนั่งด�านหน�าจะ
เล�นเฉพาะเสียง แต�ไม�แสดงรูปเนื่องจากข�อบังคับ แม�ว�า
รถยนต�จะจอดอยู�

ระบบนี้รองรับอุปกรณ�ความจำ USB หลายชนิด ฮาร�ดไดร�ฟ
แบบ USB และเครื่องเล�น iPod ระบบอาจไม�รองรับอุปกรณ�
USB บางอย�าง

. อุปกรณ� USB ที่ถูกแบ�งไดร�ฟ (พาร�ติชั่น) อาจเล�นไม�
ได�อย�างถูกต�อง

. อักขระบางแบบในภาษาอ่ืน (จีน, ญี่ปุ�น ฯลฯ) อาจ
แสดงขึ้นไม�ถูกต�องบนหน�าจอของรถยนต� แนะนำให�
ใช�อักขระภาษาอังกฤษกับอุปกรณ� USB

ข�อสังเกตทั่วไปในการใช�งาน USB:

โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�านเพื่อดูการใช�งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ�ที่เหมาะสม

ข�อสังเกตสำหรับการใช�งาน iPod:

“ใช�สำหรับ iPod”, “ใช�สำหรับ iPhone” และ “ใช�สำหรับ
iPad” หมายความว�าอุปกรณ�เสริมอิเล็กทรอนิกส�ได�รับการ
ออกแบบสำหรับการเชื่อมต�อกับ iPod, iPhone หรือ iPad
โดยเฉพาะ และได� รับการรับรองโดยผู�ผลิตว�าตรงตาม
มาตรฐานการทำงานของ Apple

Apple ไม�ต�องรับผิดชอบต�อการทำงานของอุปกรณ�นี้หรือ
ความสอดคล�องกับมาตรฐานความปลอดภัยและข�อบังคับ
ของอุปกรณ�ดังกล�าว

โปรดจดจำไว�ว�าการใช�อุปกรณ�เสริมนี้กับ iPod, iPhone
หรือ iPad อาจ ส�ง ผลต�อ การทำงาน แบบ ไร� สาย ได�

iPad, iPhone, iPod, iPod คลาสสิก, iPod นาโน, iPod
ชัฟเฟ�ล และ iPod ทัช เป�นเครื่องหมายการค�าของ Apple
Inc. ท่ีจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ
Lightning เป�น เครื่องหมายการค�าของ Apple Inc.

. การ ต�อ iPod เข�า อย�าง ไม� ถ ูก ต�อง อาจ ทำให�
เครื่องหมาย ถ ูก แสดง ขึ้น และ ดับ ลง (กะพริบ)
ตรวจสอบให�แน�ใจเสมอว�า iPod ต�อเข�าอย�างถูกต�อง

. iPod nano (รุ�นที่ 1) อาจยังคงอยู�ในโหมดเร�งไป
ข�างหน�าหรือข�างหลัง ถ�าต�อเข�าขณะท่ีทำการค�นหา
ในกรณีนี้ ให�รีเซ็ต iPod

. iPod nano (รุ�นท่ี 2) จะยังเร�งไปข�างหน�าหรือข�าง
หลัง ถ�าถอดออกขณะที่ทำการค�นหา

. ชื่อเพลงอาจขึ้นมาผิด เมื่อเปลี่ยนโหมดเล�นเพลงขณะ
ที่ใช� iPod nano (รุ�นที่ 2)

. หนังสือเสียงอาจไม�เล�นตามลำดับที่แสดงอยู�บน iPod

. ไฟล�วีดีโอขนาดใหญ�จะทำให� iPod ตอบสนองช�า
หน�าจอของรถยนต�อาจดับไปพักหน่ึง แต�จะกลับมา
หลังจากผ�านไปสักครู�

. ถ�า iPod เลือกไฟล�วีดีโอขนาดใหญ�โดยอัตโนมัติขณะ
ท่ีอยู�ในโหมด shuffle หน�าจอของรถยนต�อาจดับไป
พัก หนึ่ ง แต� จะ กลับ มา หลัง จาก ผ�าน ไป สัก คร ู�

คอมแพคดิสก� (CD)/อุปกรณ� USB ที่มี MP3/
WMA

GUID-62488A2B-A715-4571-8F4F-AE2308AF574F

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

. MP3 — MP3 ย�อมาจาก Moving Pictures Experts
Group Audio Layer 3 MP3 เป�นนามสกุลไฟล�เสียง
บีบอัดท่ีเป�นท่ีรู�จักมากท่ีสุด นามสกุลนี้จะมีคุณภาพ
เสียงท่ีใกล�เคียงกับ “คุณภาพเสียงจาก CD” แต�มี
ขนาดเล็กเม่ือเทียบกับไฟล�เสียงธรรมดา การแปลง
ไฟล� เสียงธรรมดาเป�น MP3 จาก CD สามารถลด
ขนาดลงได�เป�นอัตราส�วน 10:1 (แซมปล้ิง: 44.1
kHz, บิทเรท: 128 kbps) โดยไม�รู�สึกว�าคุณภาพ
แตกต�างกัน การบีบอัดแบบ MP3 จะนำส�วนของ
สัญญาณเสียงท่ีซ้ำซ�อน และไม�เกี่ยวข�องท่ีหูของ
มนุษย�ไม�ได�ยินออกไป

. WMA — Windows Media Audio (WMA) เป�น
นามสกุลไฟล�เสียงบีบอัดท่ี Microsoft สร�างขึ้นเพ่ือ
เป�นทางเลือกแทน MP3 ตัวเข�ารหัส/ถอดรหัสของ
WMA สามารถบีบอัดไฟล�ได�มากกว�า ตัวเข�ารหัส/
ถอดรหัสของ MP3 ทำให� สามารถ เก็บไฟล� เสียง
ดิจิตอลได�มากกว�าในปริมาณความจุ ท่ีเท�ากัน เมื่อ
เทียบกับ MP3 ที่มีคุณภาพเท�ากัน

ผลิตภัณฑ�นี้ได�รับความคุ�มครองโดยสิทธิในทรัพย�สิน

Condition:



(105,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

ทางป�ญญาของบริษัท Microsoft และบุคคลท่ีสาม
ไม� อนุญาต ให� มี การ ใช� หรือแจกจ�าย เทคโนโลยี
ดังกล�าวนอกเหนือจากผลิตภัณฑ�นี้ โดยไม� ได� รับ
อนุญาตจากบริษัท Microsoft หรือบริษัทในเครือของ
Microsoft ท่ี ได� รับ อน ุญาต และ บ ุคคล ที่ สาม

. บิทเรท (Bit rate) — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต�อ
วินาที ที่ ใช� ใน ไฟล� เสียง แบบ ดิจิตอล ขนาดและ
คุณภาพของไฟล�เสียงดิจิตอลจะตัดสินจากบิทเรทท่ี
ใช�เมื่อเข�ารหัสไฟล�

. แซมปล้ิงความถ่ี (Sampling frequency) — อัตราท่ี
ตัวอย�างของสัญญาณถูกแปลงจากอนาล็อก เป�น
ดิจิตอล (การแปลง A/D) ต�อวินาที

. มัลติเซสชั่น (Multisession) — มัลติเซสชั่น คือ วิธี
การเขียนข�อมูลลงบนแผ�น การเขียนข�อมูลลงบนแผ�น
หนึ่งคร้ัง เรียกว�า ซิงเก้ิลเซสช่ัน (single session)
และการเขียนมากกว�าหนึ่งครั้ง เรียกว�า มัลติเซสช่ัน

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA เป�นส�วนหนึ่ง
ของไฟล�ที่เข�ารหัส MP3 หรือ WMA ซึ่งจะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล�เพลงดิจิตอล เช�น ชื่อเพลง,
ชื่อศิลป�น, ชื่ออัลบ้ัม, บิทเรทท่ีเข�ารหัส, ความยาว
ของเพลง, ฯลฯ ข�อมูลแท็ก ID3 จะแสดงขึ้นบน
บรรทัด ท่ีแสดงอัลบ้ัม/ ศิลป�น/ ช่ือเพลงบนหน�าจอ

* Windows® และ Windows Media® เป�นเครื่องหมาย
การค�าจดทะเบียน และ/หรือ เครื่องหมายการค�าของ
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือใน
ประเทศอื่น ๆ

ลำดับการเล�น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SAA1025

ตารางลำดับการเล�น
ลำดับการเล�นของ CD ที่มี MP3 หรือ WMA จะเป�นดังภาพ

. ชื่อของโฟลเดอร�ที่ไม�มีไฟล� MP3/WMA จะไม�แสดง
ขึ้นบนหน�าจอ

. ถ�า มี ไฟล� อย ู� ท่ี โฟล�เดอร� บนสุดของแผ�น “Root
Folder” จะแสดงขึ้น

. ลำดับการเล�นเป�นไปตามลำดับซึ่งไฟล�ได�ถูกเขียน
ด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�อาจไม�เล�นตามลำดับที่ต�อง
การ

หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-15
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4-16 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ตารางข�อมูลจำเพาะ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สื่อที่รองรับ CD, CD-R, CD-RW, USB2.0

ระบบไฟล�ที่รองรับ

CD, CD-R, CD-RW: ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ไม�รองรับ ISO9660 Level 3 (packet writing)
* ไม�รองรับไฟล�ที่บันทึกโดยใช� Live File System component (บนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช� Windows
Vista)

ความจำ USB: FAT16, FAT32

รุ�นที่รองรับ*1

MP3

รุ�น MPEG1 Audio Layer 3

แซมปลิ้งความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*2

รุ�น WMA7, WMA8, WMA9

แซมปลิ้งความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR4, 32 kbps - 320 kbps (WMA9 เท�านั้น)

ข�อมูลแท็ก (ชื่อเพลง และชื่อศิลป�น)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เท�านั้น)

แท็ก WMA (WMA เท�านั้น)

ระดับโฟลเดอร�

CD, CD-R, CD-RW ระดับโฟลเดอร�: 8, โฟลเดอร�: 255, ไฟล�: 999 (สูงสุด 255 ไฟล�ในโฟลเดอร�หนึ่ง)

USB
ระดับโฟลเดอร�: 8, โฟลเดอร� 255, ไฟล�: 2500 (สูงสุด 255 ไฟล�ในโฟลเดอร�หนึ่ง)
ขนาดความจำ: 4GB

รหัสอักขระที่แสดงได�*3
01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-
16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8)

*1 ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่มีค�าแซมปลิ้งความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได�
*2 ไฟล� WMA (DRM) ที่ป�องกัน ไม�สามารถเล�นได�
*3 รหัสที่ใช�ได�ขึ้นอยู�กับชนิดของสื่อ เวอร�ชั่น และข�อมูลที่จะแสดงผล
*4 เมื่อเล�นไฟล� VBR เวลาที่เล�นอาจขึ้นไม�ถูกต�องนัก

Condition:
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วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อาการป�ญหา สาเหตุและวิธีแก�ไข

ไม�สามารถเล�นได�

ตรวจสอบว�าใส�แผ�นดิสก�เข�าไปถูกต�องหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�นซีดีมีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�

ตรวจสอบว�ามีไอน้ำควบแน�นภายในเครื่องเล�นหรือไม� และถ�ามี ให�รอจนกว�าไอน้ำที่ควบแน�นนั้นจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก�อนใช�เครื่อง
เล�น

ถ�าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย�างผิดปกติ เครื่องเล�นซีดีจะเล�นอย�างถูกต�องหลังจากกลับสู�อุณหภูมิปกติ

ถ�ามีการผสมของไฟล�ซีดีเพลง (ข�อมูล CD-DA) และไฟล� MP3/WMA บนแผ�นซีดี เครื่องจะเล�นเพียงไฟล�ซีดีเพลง (ข�อมูล CD-DA) เท�านั้น

ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่ไม�ใช�นามสกุล “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” หรือ “.wma” ได� นอกจากนี้ รหัสตัวอักษรและหมายเลขของตัวอักษรสำหรับ
ชื่อโฟลเดอร� และชื่อไฟล�ควรเป�นไปตามค�าจำเพาะ

ตรวจสอบแผ�นซีดีหรือไฟล�ว�าใช�รูปแบบที่ผิดปกติหรือไม� ป�ญหาอาจเกิดขึ้นได�ขึ้นอยู�กับการเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค�าของโปรแกรมที่เขียน
MP3/WMA หรือโปรแกรมแก�ไขข�อความอื่น ๆ

ตรวจสอบว�ากระบวนการสุดท�าย เช�น การป�ดเซสชั่น และป�ดดิสก�สำหรับดิสก� เสร็จสิ้นหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�นซีดีมีการป�องกันการทำสำเนาหรือไม�

คุณภาพเสียงไม�ดี ตรวจสอบว�าแผ�นซีดีมีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�

ใช�เวลาค�อนข�างนานก�อนที่เพลงจะเริ่ม
เล�น

ถ�ามีโฟลเดอร�หรือระดับไฟล�บนแผ�นดิสก� MP3/WMA จำนวนมาก หรือเป�นแผ�นดิสก�มัลติเซสชั่น (multisession) อาจต�องใช�เวลาสักครู�ก�อนที่
เพลงจะเริ่มเล�น

ดนตรีถูกตัดออกหรือข�ามไป
ซอฟต�แวร�เขียนแผ�นและฮาร�ดแวร�ที่ใช�ร�วมกันอาจไม�ตรงกัน หรือความเร็วในการเขียน, ความลึกในการเขียน, ความกว�างในการเขียน และอื่น ๆ
อาจไม�ตรงกับค�าจำเพาะ ลองใช�ความเร็วในการเขียนแผ�นที่ช�าที่สุด

ข�ามไฟล�ที่มีบิทเรทสูง การข�ามอาจเกิดขึ้นได� หากข�อมูลมีปริมาณมาก เช�น ข�อมูลดังกล�าวเป�นข�อมูลบิทเรทสูง

เลื่อนไปที่เพลงถัดไปทันทีเมื่อเล�น
เมื่อไฟล�ที่ไม�ใช� MP3/WMA ถูกเปลี่ยนนามสกุลไฟล�เป�น “.MP3”, “.WMA”, “.mp3, “.wma” หรือเมื่อเล�นเพลงที่ป�องกันการทำสำเนา เครื่อง
เล�นจะเงียบไปประมาณ 5 วินาทีและข�ามไปยังเพลงต�อไป

เพลงไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ ลำดับการเล�นเป�นไปตามลำดับซึ่งไฟล�ได�ถูกเขียนด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�อาจไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ

หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-17

Condition:
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4-18 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

เสาอากาศ
E12-A-120227-BB7B16F5-20BF-4B93-8225-E6468736C3E3

JVH0666X

เสาอากาศสามารถถอดได�หากจำเป�น

จับฐานของเสาอากาศและถอดออกด�วยการหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา

ในการติดตั้งเสาอากาศ ให�หมุนเสาอากาศตามเข็มนาฬิกา
และหมุนให�แน�น

ข�อควรระวัง:

เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดความเสียหายหรือเสียรูป ให�
แน�ใจว�าได�ถอดเสาอากาศภายใต�สภาวะดังต�อไปนี้

. รถยนต�เข�าเครื่องล�างรถอัตโนมัติ

. รถยนต�เข�าสู�โรงจอดรถที่มีเพดานต่ำ

. รถยนต�มีผ�าคลุมอยู�

Condition:



(109,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก� (CD)
GUID-9F4A9B66-5B29-457B-A4DD-F717275F329F

JVH0041X

1. ปุ�ม DISP (หน�าจอ)
2. ปุ�ม MEDIA
3. ปุ�มนำ CD ออก
4. ปุ�ม FM·AM
5. ปุ�ม CD
6. หน�าจอสี
7. ปุ�ม iPod MENU

8. ปุ�ม SEEK TRACK (เร�งไปข�างหลัง)
9. ปุ�ม SCAN
10. ปุ�ม SEEK TRACK (เร�งไปข�างหน�า)
11. ปุ�ม BACK
12. ปุ�ม Power/ปุ�มหมุนควบคุม Volume
13. ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ)
14. ปุ�ม RDM (เล�นแบบสุ�ม)

15. ปุ�มบันทึกสถานีวิทยุ
16. ปุ�ม TUNE FOLDER
17. ปุ�ม ENTER/SETTING

หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-19

Condition:
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4-20 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-C4463E2F-F453-4CDB-9169-CF034A624076

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

วงจรปรับความดังอัตโนมัติ จะเสริมช�วงความถ่ีต่ำและสูง
โดยอัตโนมัติ ทั้งในการรับสัญญาณวิทยุ, การเล�น CD และ
ระดับเสียง AUX

ปุ�ม Power/ปุ�มหมุนควบคุม Volume:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม Power เพื่อเป�ดและป�ดเครื่องเสียง ขณะท่ีสวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” หรือ “ACC”

หมุนปุ�มหมุนควบคุม Volume เพื่อปรับระดับเสียง

การตั้งค�าระบบเสียง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หน�าจอตั้งค�าจะแสดงขึ้นมา เมื่อกดปุ�ม ENTER/SETTING

สามารถตั้งค�ารายการข�างล�างที่แสดงขึ้นบนหน�าจอได�

. Bass (เสียงทุ�ม), Treble (เสียงแหลม), Balance
(สมดุลซ�ายขวา) และ Fade (เฟด)

ควบคุมเสียงของระบบเคร่ืองเสียง Balance (สมดุล
ซ�ายขวา) จะปรับเสียงระหว�างลำโพงซ�าย และลำโพง
ขวา Fade (เฟด) จะปรับเสียงระหว�างลำโพงหน�า
และลำโพงหลัง

เลือก “Bass” (เบส), “Treble” (เสียง แหลม),
“Balance” (สมดุลซ�ายขวา) หรือ “Fade” (เฟด) โดย
ใช�ปุ�ม TUNE FOLDER แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING
หมุนปุ�ม TUNE FOLDER เพื่อปรับเสียงทุ�ม, เสียง
แหลม, สมดุลซ�ายขวา และเฟดบนหน�าจอไปยังระดับ
ที่ต�องการ

. Speed Sensitive Vol. (การปรับระดับ เสียงตาม
ความเร็ว)

เพื่ อ เป ล่ียน ระดับ เ สียง ตาม ความเร็ ว (Speed

Sensitive Vol.) จากป�ด (0) ถึง 5 ให�หมุนปุ�ม TUNE
FOLDER

. AUX Vol. (ระดับเสียง AUX)

ควบคุมระดับเสียงของเสียงส�งเข�าจากอุปกรณ�เสริมที่
เช่ือมต�อเข�า กับระบบเคร่ืองเสียง เลือกการตั้งค�า
ระหว� าง 1 ถึง 3 หรือ เ ลือก 0 เ พ่ือ ไม� ใช� งาน

. Brightness and Contrast (ความสว�าง และความ
เข�ม)

ป รับ ความ สว� า ง และ ความ เข� ม ของ หน� า จอ

เลือก “Brightness” (ความสว�าง) หรือ “Contrast”
(ความเข�ม) โดยใช�ปุ�ม TUNE FOLDER แล�วกดปุ�ม
ENTER/SETTING หมุนปุ�ม TUNE FOLDER เพื่อปรับ
ความสว�าง และความเข�มของหน�าจอไปยังระดับที่
ต�องการ

. Clock Adjust (การปรับนาฬิกา)

ปรับตั้งนาฬิกาตามขั้นตอนต�อไปนี้

JVH1539X

1) เลือก “Clock Adjust” (การปรับนาฬิกา) โดยใช�
ปุ�ม TUNE FOLDER ① แล�วกดปุ�ม ENTER/
SETTING ②

2) ปรับต้ัง ช่ัวโมงโดยใช�ปุ�ม TUNE FOLDER ①
แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING ②

3) ปรับตั้งนาทีโดยใช�ปุ�ม TUNE FOLDER ① แล�ว
กดปุ�ม ENTER/SETTING ②

ไม�มีนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง
. On-Screen Clock (นาฬิกาบนหน�าจอ)

เมื่อใช�งานรายการน้ี นาฬิกาจะแสดงขึ้นมาที่มุมขวา
บนของหน�าจอเสมอ

เลือก “On-Screen Clock” (นาฬิกาบนหน�าจอ) โดย
ใช�ปุ�ม TUNE FOLDER แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING
สามารถเปล่ียนได�ระหว�าง ON และ OFF โดยใช�ปุ�ม
TUNE FOLDER

. RDS Display (หน�าจอ RDS)

ข�อมูล RDS (ระบบข�อมูลวิทยุ) สามารถแสดงขึ้นบน
หน�าจอได� เลือก “RDS Display” (หน�าจอ RDS) โดย
ใช�ปุ�ม TUNE FOLDER แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING
สามารถเปล่ียนได�ระหว�าง ON และ OFF โดยใช�ปุ�ม
TUNE FOLDER

. Language Select (เลือกภาษา)

สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค�าภาษาได�

เลือก “Language Select” (เลือกภาษา) โดยใช�ปุ�ม
TUNE FOLDER แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING ใช�ปุ�ม
TUNE FOLDER เ พ่ือ เ ลือก ภาษา ท่ี ต� อง การ

ปุ�ม DISP:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถยกเลิกการแสดงหน�าจอได�โดยกดปุ�ม ท�าน
ยังสามารถฟ�งเพลงท่ีเล�นในขณะท่ีหน�าจอป�ดได� ถ�าต�อง
การให�หน�าจอแสดงข้ึนมาอีกครั้ง ให�กดปุ�ม อีกครั้ง
ห รื อ ก ด ปุ� ม , , ห รื อ

Condition:
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ปุ�ม MEDIA:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม หน�าจอจะเปลี่ยนไปดังนี้:

USB/iPod? AUX? USB/iPod

การทำงานของวิทยุ
GUID-38488B25-820B-4933-B6E4-F8CAFEA8C0B2

ปุ�ม FM·AM:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กด ปุ�ม เ พ่ือ เปล่ียน ช�วง คลื่น วิทย ุ ดัง ต�อ ไป นี้ :

AM ? FM1 ? FM2? AM

การ TUNE (การเลือกคลื่น):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมุนปุ�มหมุนควบคุม TUNE FOLDER วิทยุเพ่ือเลือกคล่ืน
ด�วยตนเอง

ระบบข�อมูลวิทยุ (RDS):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

RDS ย�อมาจาก Radio Data System และเป�นข�อมูล
บริการที่ส�งมาจากสถานีวิทยุบางสถานีในช�วง FM (ไม�ใช�
ช�วง AM) ซึ่งเข�ารหัสอยู�ในรายการทั่วไปที่ส�งสัญญาณออก
มา ป�จจุบัน สถานีท่ีมี RDS มักอยู�ในเมืองใหญ� แต�สถานี
วิทยุจำนวนมากก็เริ่มหันมาพิจารณาการใช�งานการออก
อากาศข�อมูล RDS

RDS จะสามารถแสดง

. ชื่อสถานี เช�น “The Groove”

. รูปแบบของดนตรีหรือรายการ เช�น “คลาสสิก”, “ลูก
ทุ�ง” หรือ “ร็อค”

ปุ�ม SEEK TRACK:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม หรือ เพ่ือเปล่ียนคล่ืนความถ่ีจากต่ำไป
ส ู ง ห รือ จาก ส ู ง ไป ต่ ำ และ หย ุ ด ท่ี สถา นี ถัด ไป

ปุ�ม SCAN:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม เพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่จากต่ำไปสูง และหยุด
ที่แต�ละสถานีนาน 5 วินาที กดปุ�มอีกครั้งระหว�าง 5 วินาทีนี้
เพ่ือหยุดการเปล่ียนคลื่น SCAN และวิทยุจะยังคงอยู� ท่ี
สถานีนั้น

ถ�าไม�ได�กดปุ�ม ภายใน 5 วินาทีน้ี การเปล่ียนคลื่น
SCAN จะเปลี่ยนไปยังสถานีถัดไป

ปุ�มบันทึกสถานีวิทยุ ถึง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถต้ังสถานีได� ถึง 12 สถานี สำหรับช�วงคล่ืน FM
(อย�างละ 6 สถานีสำหรับ FM1 และ FM2) และสามารถตั้ง
สถานีได� 6 สถานีสำหรับช�วงคลื่น AM

1. เลือกช�วงคลื่นโดยใช�ปุ�ม

2. เปลี่ยนคล่ืนวิทยุไปยังสถานีที่ต�องการด�วยปุ�ม
หรือปุ�ม TUNE FOLDER

3. กดปุ�มบันทึกสถานี ถึง ท่ีต�องการค�างไว�
จนกว�าจะได�ยินเสียงบี๊ป

4. ตัวแสดงสถานีจะแสดงขึ้นมา และเสียงจะ ดัง ข้ึน
เหมือนเดิม ในตอนนี้ สถานีได�บันทึกในหน�วยความจำ
ของปุ�มแล�ว

5. สามารถ ต้ัง ปุ� ม อื่ น ๆ ได� ด� วย วิ ธี การ เ ดียว กัน

ถ�าถอดสายแบตเตอร่ีออกหรือฟ�วส�ของระบบเครื่องเสียง
ขาด หน�วยความจำของสถานีวิทยุจะถูกลบไป ถ�าเกิดกรณี
ดั ง ก ล� า ว ใ ห� ตั้ ง ส ถ า นี ที่ ต� อ ง ก า ร ใ ห ม� อี ก ค รั้ ง

การใช�งานเครื่องเล�น CD
GUID-12902449-3B1A-4AE6-99CF-A36D49DCDE05

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” หรือ “ACC” และใส�
แผ�น CD เข�าในช�องใส� โดยให�ด�านท่ีมีฉลากหันขึ้น แผ�น
CD จะถูกดูดเข�าไปในช�องโดยอัตโนมัติแล�วจะเริ่มเล�นเอง

หลังจากใส�แผ�น CD จำนวนเพลงใน CD และเวลาจะ
ปรากฎขึ้นบนหน�าจอ

ถ�ากำลังฟ�งวิทยุอยู� วิทยุจะป�ดโดยอัตโนมัติ จากนั้น CD จะ
เริ่มเล�นเอง

ถ�าระบบป�ดลงขณะท่ี CD กำลังเล�นอยู� เม่ือกดปุ�ม Power
CD จะเริ่มเล�น

ปุ�ม CD:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม โดยท่ีระบบป�ดอยู�และมี CD อยู�ในเครื่อง
ระบบจะเป�ดขึ้นและ CD จะเริ่มเล�น

เม่ือกดปุ�ม โดยที่มี CD อยู�ในเครื่องและวิทยุกำลัง
เป�ดอยู� วิทยุจะดับลงโดยอัตโนมัติและ CD จะเร่ิมเล�น

ปุ�ม SEEK TRACK (เร�งไปข�างหลัง/
เร�งไปข�างหน�า):

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

เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างไว�ขณะที่กำลังเล�น CD CD
จะเล�นโดยเร�งไปข�างหน�าหรือข�างหลัง เมื่อปล�อยปุ�ม
เค ร่ือง เล�น CD จะ กลับ ไป เล�น ด� วย ความเ ร็ว ปกติ

เมื่อกดปุ�ม หรือ ไว�น�อยกว�า 1.5 วินาที ขณะที่
กำลังเล�น CD CD จะเล�นเพลงถัดไปหรือเริ่มต�นเพลง
ป�จจุบัน
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4-22 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ขณะที่กำลังเล�น CD รูปแบบการเล�นเพลง
จะเปลี่ยนไปดังนี้:

(CD)

(ปกติ) ⇔ เล�นซ้ำ 1 เพลง

(CD ที่มีไฟล�เสียงแบบบีบอัด)

(ปกติ) ? เล�นซ้ำ 1 โฟลเดอร� ? เล�นซ้ำ 1 เพลง ?

(ปกติ)

ปุ�ม RDM (เล�นแบบสุ�ม):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือกดปุ�ม ในขณะท่ีกำลังเล�น CD รูปแบบการเล�น
เพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

(CD)

(ปกติ) ⇔ เล�นแบบสุ�ม 1 แผ�น

(CD ที่มีไฟล�เสียงแบบบีบอัด)

(ปกติ) ? เล�น แบบ ส ุ�ม 1 แผ�น ? เล�น แบบ ส ุ�ม 1
โฟลเดอร� ? (ปกติ)

ปุ�มนำ CD ออก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ขณะที่มี CD ค�างอยู� CD จะถูกขับออกมา

ถ�า CD ถูกขับออกมา แล�วไม�ได�ถูกหยิบออก CD จะ
ถูกดึงกลับเข�าไปในช�องใส� เพื่อป�องกันไม�ให�เสียหาย

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus)
GUID-4113BD54-48D0-4074-83F7-5903715342CB

การทำงานหลักของ USB:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVH1536X

คำเตือน:

ห�ามเสียบ, ถอด หรือ ใช�งานอุปกรณ� USB ในขณะ
ขับขี่ เนื่องจากจะทำให�เสียสมาธิ จนทำให�สูญเสียการ
ควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�น เสียบอุปกรณ� USB ลงในช�อง เสียบ
อุปกรณ� USB การเสียบอุปกรณ� USB ที่ เอียง
หรือกลับข�างลงในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบ
เสียหายได� ให�แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับ
ช�องเสียบอุปกรณ� USB อย�างถูกต�อง

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจจะทำให�
ช�องเสียบเสียหาย

โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�านเพื่อดูการใช�งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ�ที่เหมาะสม

ช�องเสียบอุปกรณ� USB อยู�ภายในกล�องเก็บของด�านบน
เสียบอุปกรณ�หน�วยความจำ USB เข�ากับช�องเสียบอุปกรณ�
เม่ือระบบเครื่องเสียงทำงาน ระบบจะเปล่ียนเป�นโหมด
อุปกรณ�หน�วยความจำ USB โดยอัตโนมัติ

ถ�าระบบป�ดลงขณะที่อุปกรณ�หน�วยความจำ USB กำลังเล�น
อยู� หากกดปุ�ม ENTER/SETTING ระบบจะเริ่มอุปกรณ�
หน�วยความจำ USB

การ ทำงาน ต�อ ไป น้ี จะ เหมือน การ ทำงาน หลัก ของ
เครื่อง เสียง เมื่อ ใช� งานคอมแพค ดิสก� (CD) สำหรับ
รายละเอียด โปรดดูท่ี “การใช�งานเคร่ืองเล�น CD” (หน�า
4-21)

.

. RDM (เล�นแบบสุ�ม)

. RPT (เล�นซ้ำ)

การใช�งานเครื่องเล�น iPod
GUID-3FBCE19F-DBA1-4D6E-8E83-0AA5B6758AF4

การเชื่อมต�อ iPod:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ช�องเสียบอุปกรณ� USB อยู�ภายในกล�องเก็บของด�านบน
ต�อ iPod เข�ากับช�องเสียบอุปกรณ� USB ด�วยสายเคเบิ้ล
โปรดดูที่ “ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)” (หน�า 4-22) ในขณะที่มีสายเคเบิ้ลต�อกับรถยนต�
แบตเตอรี่ iPod จะมีการชาร�จไฟ

หลังจากเสร็จสิ้นการเชื่อมต�อ หน�าจอของ iPod จะแสดง
คำว�า NISSAN หรือหน�าจอติดต้ังอุปกรณ�เสริม ขึ้นอยู�กับ
รุ�นของ iPod เมื่อทำการเชื่อมต�อ iPod เข�ากับรถยนต�
สามารถเลือกรายการเพลงที่บันทึกใน iPod ได�โดยการใช�
ปุ�มควบคุมเครื่องเสียงของรถยนต�เท�านั้น

Condition:
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* iPod และ iPhone เป�นเคร่ืองหมายการค�าของ Apple
Inc. ลงทะเบียน ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�านเพื่อดูการใช�งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ�ที่เหมาะสม

อุปกรณ�ที่สามารถใช�งานร�วมกันได�:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อ ุปกรณ� ร ุ� น ต�อ ไป นี้ ท่ี สามารถ ใช� งาน ร� วม กัน ได� :

. iPod nano 1G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.3.1 -)

. iPod nano 2G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.1.3 -)

. iPod nano 3G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0.0 -)

. iPod nano 4G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0.2 -)

. iPod nano 5G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0.1 -)

. iPod nano 6G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0 -)

. iPod nano 7G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0.0 -)

. iPod 5G (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.2.1 -)

. iPod คลาสสิก (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 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 -)

. iPhone 6/6 Plus (iOS 8.0 -)

. iPhone 6s/6s Plus (iOS 9.0 -)

. iPhone 7/7 Plus (iOS 10.0.1 -)

ไม�มีการรับประกันการทำงานท่ีเก่ียวข�องกับการอัพเดต
เฟ�ร�มแวร�โดย Apple

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

ระบบจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจ อยู�ในตำแหน�ง “ON” หรือ
“ACC” กดปุ�ม ซ้ำ ๆ หรือกดปุ�ม (ถ�ามีติดต้ัง)
เพื่อเปลี่ยนเป�นโหมด iPod

ถ�าระบบป�ดลงในขณะท่ี iPod กำลังเล�นอยู� เม่ือกดปุ�ม
Power iPod จะเริ่มเล�นอีกครั้ง

ถ�าเล�นแหล�งข�อมูลเสียงอ่ืนในขณะที่มีการเช่ือมต�อ iPod
ให�กดปุ�ม หรือกดปุ�ม ซ้ำ ๆ จะเปลี่ยนระบบเป�น
โหมด iPod

เมื่อกดปุ�ม ในขณะที่มีการเชื่อมต�อ iPod อยู� หน�าจอ
สำหรับการทำงานของ iPod จะแสดงบนหน�าจอระบบ
เคร่ืองเสียง สามารถเลื่อนรายการในเมนูได�โดยการหมุน
ปุ�ม TUNE FOLDER ในขณะที่ iPod กำลังทำงาน ในการ
เลือกรายการ ให�กดปุ�ม ENTER/SETTING เพ่ือเลือกราย
การ รายการที่อยู�ในเมนูของ iPod จะแสดงบนหน�าจอตาม
ลำดับดังต�อไปนี้

. Now playing (รายการที่กำลังเล�น)

. Playlists (รายการเพลง)

. Artists (ชื่อศิลป�น)

. Albums (ชื่ออัลบั้ม)

. Songs (เพลง)

. Podcasts (พอดแคสท�)

. Genres (แนวดนตรี)

. Composers (ผู�แต�งเพลง)

. Audiobooks (หนังสือเสียง)

. Shuffle songs (เล�นเพลงแบบสุ�ม)

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต�ละรายการ ดูที่คู�มือการใช�
งานของ iPod

ปุ�ม SEEK TRACK (เร�งไปข�างหลัง/
เร�งไปข�างหน�า):

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

เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างนานกว�า 1.5 วินาที ขณะที่
กำลังเล�น iPod iPod จะเล�นโดยเร�งไปข�างหน�าหรือข�าง
หลัง เมื่อปล�อยปุ�ม iPod จะกลับไปเล�นด�วยความเร็วปกติ

เมื่อกดปุ�ม หรือ ไว�น�อยกว�า 1.5 วินาที ขณะที่
กำลังเล�น iPod จะเป�นการเล�นเพลงถัดไปหรือเริ่มต�นเพลง
ป�จจุบันที่อยู�ใน iPod

ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ในขณะท่ีเพลงกำลังเล�นอยู� รูปแบบการ
เล�นเพลงจะเปลี่ยนดังนี้:

ป�ดการเล�นซ้ำ ? เล�นซ้ำ 1 เพลง ? เล�นซ้ำท้ังหมด ?

ป�ดการเล�นซ้ำ

ปุ�ม RDM (เล�นแบบสุ�ม):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ในขณะท่ีเพลงกำลังเล�นอยู� รูปแบบการ
เล�นเพลงจะเปลี่ยนดังนี้:

ป�ดการเล�นแบบสุ�ม ? เล�นเพลงแบบสุ�ม ? ป�ดการเล�น
แบบสุ�ม

ปุ�ม BACK:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ห น� า จ อ ที่ แ ส ด ง ก� อ น ห น� า นี้ จ ะ แ ส ด ง ขึ้ น ม า
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แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม
GUID-B1DFA9D5-944B-4D6C-A225-03466269C971

JVH1538X

แจ็กเสียบ AUX อยู�ภายในกล�องเก็บของด�านบน แจ็กเสียบ
AUX จะรับสัญญาณเสียงสัญญาณเข�าอนาล็อกมาตรฐาน
จากอุปกรณ� เช�น เครื่องเล�นเทป/เครื่องเล�น CD เครื่องเล�น
MP3 หรือโน�ตบุ�ค

กดปุ�ม ซ้ำ ๆ จนกว�าจะเลือกโหมด AUX เพื่อเล�น
อุปกรณ�ที่ รองรับ เม่ือเสียบเข�า ท่ีแจ็กเสียบ AUX แล�ว

นิสสันแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
เสียบอุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเคร่ืองเสียง เพลงอาจ
เล�นไม�เป�นปกติ เมื่อใช�สายแบบโมโน

คำเตือน:

อย�าเชื่อมต�อสายเคเบิ้ลหรืออุปกรณ�เอ็กซ�เทอนอลกับ
ขั้ว AUX เพราะจะรบกวนการขับขี่

หมายเหตุ:
. โปรดจดจำไว�ว�าระดับเสียงจะดังข้ึนหรือเบาลง

กว�าที่ได�ยินจากอุปกรณ�ข้ึนอยู�กับอุปกรณ�เอ็กซ�
เทอนอล

. เมื่อ AUX สัมผัสกับปลั๊กของขั้วต�อสายเคเบิ้ลอาจ
มีเสียงดังขึ้น

. อุปกรณ�เอ็กซ�เทอนอลที่เชื่อมต�อจะไม�ทำงานกับ
ระบบเครื่องเสียงหลัก ระดับเสียงและคุณภาพ
ของเสียงสามารถปรับตั้งได�

. ชื่อเพลงในอุปกรณ�เอ็กซ�เทอนอลอาจไม�แสดง
ขึ้นบนหน�าจอเครื่องเสียง

. ใช�แบตเตอรี่พิเศษเป�นแหล�งจ�ายไฟของอุปกรณ�
เอ็กซ�เทอนอล ไม�สามารถชาร�จอุปกรณ�เอ็กซ�
เทอนอลกับขั้ว AUX ได� อาจมีเสียงดังขึ้นถ�า CD,
วิทยุ ฯลฯ ทำงานในขณะกำลังชาร�จแบตเตอร่ี
ด�วยช�องจ�ายไฟของรถยนต�

การดูแลรักษาและทำความสะอาด CD/
หน�วยความจำ USB

GUID-E3E33586-3F70-46DB-8E40-51AA9D8252D2

CD
GUID-9813B02D-9EA5-408B-86C0-C323C8898550

SAA0451

. จับบริเวณขอบแผ�น ห�ามจับบนผิวหน�าของแผ�นหรือ
งอแผ�น

. เก็บแผ�นในกล�องทุกครั้งเมื่อไม�ใช�งาน

. ในการทำความสะอาด ให�ใช�ผ�าท่ีสะอาดและนุ�มเช็ด
พื้นผิวของแผ�นจากตรงกลางไปยังขอบ ห�ามเช็ดแผ�น
วนเป�นวง

ห�าม ใช� น้ำยา ทำ ความ สะอาด แผ�น ทั่ วไป หรือ
แอลกอฮอล�ที่ใช�ในโรงงานอุตสาหกรรม

. บริเวณขอบนอกและขอบในของแผ�นที่ยังใหม�อาจยัง
ขรุขระอยู� ใช�ด�านข�างของปากกาหรือดินสอขัดบริเวณ
ขอบนอกและขอบใน เพื่อลบความขรุขระ

อุปกรณ�หน�วยความจำ USB
GUID-6B359D7D-D255-4116-8F11-A77064408A45

. ห�ามสัมผัสบริเวณปลายขั้วของอุปกรณ�หน�วยความจำ
USB

. ห�ามวางวัตถุที่หนักลงบนอุปกรณ�หน�วยความจำ USB

. ห�ามวางอุปกรณ�หน�วยความจำ USB บนบริเวณท่ีมี
ความชื้น

. ห�ามวางอุปกรณ�หน�วยความจำ USB ให�รับแสงแดด
โดยตรง

. อย�าให�ของเหลวหกลงบนอุปกรณ�หน�วยความจำ USB

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู�มือการใช�งานอุปกรณ�หน�วย
ความจำ USB

Condition:
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GUID-70DD4A9C-A6B9-4435-A544-B396681797CF

JVH1535X

1. สวิตช�ควบคุมระดับเสียง
2. สวิตช�เปลี่ยนคลื่น
3. สวิตช�สนทนา/วางสายโทรศัพท�
4. สวิตช�เลือก SOURCE

สามารถสั่งงานระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรีและเครื่องเสียงได�
โดยใช�ปุ�มควบคุมบนพวงมาลัย

การ ทำงาน อาจ แตก ต� าง กัน ไป ขึ้ น อย ู� กั บ ร ะบบ

สวิตช�ควบคุมระดับเสียง
GUID-A19AC1A1-2867-4F67-BB20-1F908E46C2A1

กดด�าน + หรือ - ของสวิตช�ควบคุมระดับเสียง เพื่อเพิ่ม
หรือลดระดับเสียง

สวิตช�เปลี่ยนคลื่น
GUID-333A0894-4702-40B8-9C4B-B3572281E9F1

กดสวิตช�เปลี่ยนคลื่นเพื่อใช�งานระบบเครื่องเสียง, ฯลฯ
การ ทำงาน อาจ แตก ต� าง กัน ไป ขึ้ น อย ู� กั บ ร ะบบ

สวิตช�สนทนา/วางสายโทรศัพท�
GUID-927C185C-E77C-4C22-8D92-D0EFBAC5792B

กดสวิตช�นี้เพื่อใช�งานระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี การทำงาน
อาจแตกต�างกันไป ขึ้นอยู�กับระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี

สวิตช�เลือก SOURCE
GUID-DDD90FA1-00B0-4894-8AAB-1E0D415A6B18

กดสวิตช�เลือก SOURCE เพื่อเปลี่ยนโหมดไปยังแหล�ง
เสียงที่มีอยู�

E12-A-120227-C4FD2A6E-3A99-4141-A76F-EFE3E3E25990

เมื่อติดต้ังวิทยุ CB วิทยุสมัครเล�นหรือโทรศัพท�ในรถยนต�
ไว� ให�แน�ใจว�าดูข�อควรระวังดังต�อไปนี้แล�ว ไม� เช�นน้ัน
อุปกรณ�ท่ีติดต้ังอาจส�งผลต�อระบบควบคุมเครื่องยนต�และ
อุปกรณ�ไฟฟ�าอื่น ๆ

ข�อควรระวัง:

. ให� เสา อากาศ อย ู� ห� าง จาก โม ด ุล ควบค ุม
อิ เ ล็ก ทรอ นิก ให� มาก ท่ีส ุด เท� า ที่ จะ ทำได�

. ให� เสาอากาศอยู� ห�างจากชุดสายไฟควบคุม
เครื่องยนต�อย�างน�อย 20 ซม. (8 น้ิว) ห�ามวาง
เสา อากาศ ไว� ข� าง ๆ ช ุด สาย ไฟ ท ุก ชนิด

. ปรับ อัตราส�วน คลื่น นิ่ง ตามที่ ผ ู� ผลิต แนะนำ

. เชื่อมต�อสายกราวด�จากตัว วิทยุ เข�ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-25

สวิตช�คำสั่งที่พวงมาลัย (ถ�ามีติดตั้ง) โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB

Condition:
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4-26 หน�าจอ, ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

บันทึก

Condition:
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5-2 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

E12-A-120227-9D7B988A-7AAC-4994-A4EC-3E5AFC2009B4

ในระหว�าง 1,600 กม. (1,000 ไมล�) แรก ให�ทำตาม
คำแนะนำเหล�าน้ี เพ่ือให�เครื่องยนต�มีประสิทธิภาพสูงสุด
และให�แน�ใจว�ารถของท�านจะประหยัดและใช�งานได�ดีใน
อนาคต ไม� เช� น น้ัน จะ ทำให� อาย ุ การ ใช� งาน และ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต�ลดลง

. ห�ามขับรถด�วยความเร็วคงที่เป�นระยะเวลานานไม�ว�าจะ
เร็วหรือช�า

. ห�ามให�เครื่องยนต�ทำงานเกิน 4,000 รอบ/นาที

. ห�ามเร�งเครื่องยนต�จนถึงความเร็วรอบสูงสุดในแต�ละ
เกียร�

. ห�ามออกตัวอย�างรวดเร็ว

. ควรหลีกเล่ียงการเหยียบเบรกอย�างรุนแรงยกเว�น
เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

E12-A-120227-FB3F1F63-B2DF-4823-B4E2-00BC901A3876

คำเตือน:

ลักษณะการขับเคล่ือนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย�าง
เห็นได�ชัด ถ�ามี การ เพ่ิม น้ำหนักบรรทุกและการ
กระจายน้ำหนัก รวมทั้งอุปกรณ�เสริม (ข�อต�อรถพ�วง,
รางหลังคา, ฯลฯ) ท�านต�องปรับเปล่ียนรูปแบบของ
การขับและความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม โดย
เฉพาะเม่ือบรรทุกของหนัก ท�านต�องลดความเร็วลง
ให�เพียงพอ

. ให�แน�ใจว�าบริเวณรอบรถไม�มีสิ่งกีดขวาง

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด�วยตาเปล�า วัด
และตรวจสอบว�าแรง ดันลมยางเหมาะสมหรือไม�

. ตรวจสอบว�ากระจกทุกบานและไฟทุกดวงสะอาด

. ปรับตำแหน�งเบาะนั่งและหมอนพิงศีรษะ

. ปรับตำแหน�งกระจกมองหลังและกระจกมองข�าง

. คาดเข็มขัด นิรภัยทั้งคนขับและผู� โดยสารทั้งหมด

. ตรวจสอบว�าประตู ท�ายและประตูทุกบานป�ดอยู�

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต�าง ๆ เม่ือเปลี่ยน
สวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON”

. รายการที่ต�องบำรุงรักษาในหมวด “8. การซ�อมบำรุง
และการดูแลรักษาด�วยตนเอง” ควรทำการตรวจสอบ
เป�นระยะ

E12-A-120227-0DDFA1BA-0E4D-4D8D-914D-F8C260F36890

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู� อื่นอยู� ในรถ เพียงลำพัง ไม� ควรปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจ
ไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บ
โดยไม�ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถท่ีไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจ เกิด อันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว� ได�

. ควรยึดสัมภาระทุกอย�างเพื่อป�องกันการเคลื่อน
ย�ายหรือลื่นไถลของสัมภาระ ไม�ควรวางสัมภาระ
สูงเกินกว�าพนักพิงหลัง ในการหยุดรถกะทันหัน
หรือการชน สัมภาระที่ไม�ได�ยึดไว�กับที่อาจเป�น
สาเหตุของการบาดเจ็บได�

หมายเหตุ:

ระหว�างสองสามเดือนแรกหลังจากซื้อรถยนต�ใหม� ถ�า
ได�กลิ่นของสารประกอบอินทรีย�ระเหยง�าย (VOCs)
ภายในรถยนต� ให�ระบายออกจากห�องโดยสารให�
หมด เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบานก�อนเข�าหรือขณะอยู�
ในรถยนต� นอกจากน้ี เม่ืออุณหภูมิในห�องโดยสาร
เพ่ิมขึ้น หรือเมื่อรถยนต�จอดในที่ที่ ได� รับแสงแดด
โดยตรงเป�นเวลาหนึ่ง ป�ดโหมดการหมุนเวียนอากาศ
ภายในของเคร่ืองปรับอากาศและ/หรือเป�ดกระจก
หน�าต�างเพื่อให�อากาศบริสุทธ์ิเข�ามาในห�องโดยสาร
อย�างเพียงพอ

ระยะรันอิน ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และ
ขับขี่

Condition:
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ก�าซไอเสีย (คาร�บอนมอนอกไซด�)
E12-A-120227-046A8C36-D5E5-4D69-ADC8-229087CE51D8

คำเตือน:

. ห�ามหายใจสูดเอาก�าซไอเสียเข�าไปเน่ืองจากมี
คาร�บอนมอนอกไซด� ซ่ึง ไม�มี สี และไม�มีกลิ่น
คาร�บอนมอนอกไซด�เป�นอันตราย อาจทำให�สลบ
โดยไม�รู�ตัวหรือถึงแก�ชีวิตได�

. ถ�าสงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในรถ ให�ขับรถโดยเป�ด
กระจก หน�าต�าง ท ุก บาน และ นำ รถ เข�าไป
ตรวจสอบทันที

. ห�ามให�เคร่ืองยนต�ทำงานในพ้ืนท่ีป�ดที่ไม�มีการ
ระบายอากาศ เช�น โรงรถ

. ห�ามจอดรถโดยท่ีเครื่องยนต�ทำงานอยู�เป�นระยะ
เวลานาน

. ป�ดประตูท�ายทุกครั้งเมื่อขับรถไม�เช�นนั้น ก�าซ
ไอเสียอาจไหลเข�ามาในห�องโดยสาร ถ�าจำเป�น
ต�องขับรถโดยเป�ดประตูท�าย ให�ทำตามข�อควร
ระวังต�อไปนี้:

— เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

— ป�ดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และตั้งปุ�ม
ควบคุมความเร็วพัดลมไปที่ระดับสูงสุดเพ่ือ
หมุนเวียนอากาศ

. ถ�าการเดินสายไฟหรือขั้วต�อสายเคเบิลอื่น ๆ ต�อง
พาดผ�านรถต�อพ�วงผ�านซีลของประตูท�ายหรือตัว
ถัง รถ ให� ทำตามคำแนะนำของผู� ผลิต เพ่ือ
ป�องกันไม�ให�คาร�บอนมอนอกไซด�ไหลเข�ามาใน
รถ

. ถ�ามีติดตั้งอุปกรณ�เสริมตัวถังหรืออุปกรณ�อื่นเพิ่ม
เติม เพื่อกิจกรรมสันทนาการหรือใช�งานด�าน

อื่น ๆ ให�ทำตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อป�องกัน
ไม� ให� คาร�บอนมอนอกไซด� ไหล เข�ามา ในรถ
(เคร่ืองใช�ไฟฟ�าในรถเพื่อสันทนาการ เช�น เตา
ประกอบอาหาร ตู� เย็น ฮีตเตอร� ฯลฯ อาจสร�าง
คาร�บอนมอนอกไซด�ด�วย)

. ควรให�ช�างผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

— ต�องยกรถขึ้นเพื่อรับบริการ

— สงสัย ว�า มี ไอ เสีย เข�าไป ในห�อง โดยสาร

— ได�ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลงไป

— ได� รับอุบัติเหตุที่ มีความเสียหายเกี่ยวกับ
ระบบไอเสีย ใต�ท�องรถ หรือด�านหลังของรถ

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
E12-A-120227-690162E7-1047-4DE5-8BF4-2AA75FE84D3C

คำเตือน:

. ก�าซไอเสียและระบบไอเสียจะร�อนมาก ให�คน,
สัตว� และวัตถุไวไฟอยู�ห�างจากส�วนประกอบของ
ระบบไอเสีย

. ห�ามหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น หญ�า
แห�ง, เศษกระดาษ หรือเศษผ�า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให�ไฟไหม�ได�

เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง เป�นอุปกรณ�ควบคุมการ
ปล�อยไอ เสียที่ ติด ต้ัง ในระบบไอ เสีย ก�าซไอ เสีย ใน
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางจะถูกเผาไหม�ที่อุณหภูมิสูง
เพื่อช�วยลดสารพิษ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันเบนซินที่ มีสารตะก่ัว (โปรดดูที่
“น้ำมัน/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ”
(หน�า 9-2)) เขม�าสะสมจากน้ำมันเบนซินที่มีสาร
ตะก่ัวจะทำให�ประสิทธิภาพการลดสารพิษของ
เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางลดลงอย�างมาก
และ/หรือทำให�เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง
เสียหายได�

. ปรับตั้งเครื่องยนต�อยู�เสมอ การทำงานผิดปกติใน
ระบบจุดระเบิด, ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ
ระบบไฟฟ�า อาจทำให�มีน้ำมันเชื้อเพลิงส�วนเกิน
ไหลเข�าไปในเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง
ทำให�เคร่ืองร�อนสูงผิดปกติ ห�ามขับรถต�อ ถ�า
เครื่องยนต�จุดระเบิดไม�ครบสูบ สูญเสียสมรรถนะ
อย�างเห็นได�ชัดหรือมีสภาวะทำงานที่ ผิดปกติ
อ่ืน ๆ นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการ
นิสสันทันที

. หลีกเลี่ยงการขับรถที่ เหลือน้ำมันเช้ือเพลิงใน
ระดับต่ำมาก เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำให�
เครื่องยนต� จ ุด ระเบิด ไม� ครบสูบ ซ่ึง จะทำให�
เค ร่ือง ฟอก ไอ เสีย แบบ สาม ทาง เ สีย หาย

. ห�าม เร�ง เครื่องยนต� ขณะ ที่ กำลัง อ ุ�น เครื่อง

. ห�ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-3

Condition:
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5-4 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

E12-A-120227-887D0EDB-C957-4BEF-A5CD-CC47FFD725E0

การขับรถให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเป�นสิ่งจำเป�นเพื่อ
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของท�าน คนขับควร
จะ ร ู� วิ ธี ขั บ ข่ี ใน สภาพ แวดล�อม ต� าง ๆ ได� ดี ที่ ส ุ ด

ช�วงสตาร�ทในขณะที่เครื่องยนต�ยังเย็นอยู�
E12-A-120227-D8912B0E-9CEB-44B6-B373-46C97DF8D3F4

เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่เครื่องยนต�เย็น เครื่องยนต�
จะใช�ความเร็วรอบที่สูงกว�าปกติในช�วงอุ�นเครื่อง ทำให�ต�อง
ใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

น้ำหนักบรรทุก
E12-A-120227-22420696-7856-455C-B5B6-9AF607ACA45E

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ�อื่น (อุปกรณ�ข�อต�อพ�วง, ท่ี รองรับ สัมภาระบน
หลังคา, ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคล่ือนของรถ
อย�างเห็นได�ชัด ท�านต�องปรับเปล่ียนรูปแบบของการขับ
และความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ
E12-A-120227-3EFD08C4-0BAA-429E-A767-3C3F141A9D4A

. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล� รถคันข�างหน�ามาก เกินไป

เม่ือมีน้ำนองบนพ้ืนถนนท่ีมีแอ�งน้ำ ธารน้ำเล็ก ๆ ฯลฯ ให�
ลดความเร็วเพื่อป�องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให�รถลื่นไถล
และไม�สามารถบังคับควบคุมได� ถ�าใช�ยางที่สึกหรอมากจะ
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด�วย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
E12-A-120227-A9C142A5-700B-4FF2-994E-355F35D42625

. ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง

. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล� รถคันข�างหน�ามาก เกินไป

หลีกเลี่ยงการทำให�ตัวถังเสียหาย
(สำหรับรุ�นที่มีสปอยเลอร�หน�า)

GUID-94404007-2FEC-4713-A8F9-53D3DA437489

โปรดจำไว�ว�าส�วนล�างของสปอยเลอร�หน�าอยู�ใกล�กับพ้ืน
และอาจเกิดความเสียหายถ�าสัมผัสกับวัตถุ โดยเฉพาะถนน
ท่ีไม�สม่ำเสมอที่ มี ความ เอียง, ขรุขระ หรือ หินกรวด

E12-A-120227-6AA64E4D-CF2A-4C55-B7FC-A807EBE1BCFB

ข�อควรระวังในการใช�งานสวิตช�กุญแจ
แบบปุ�มกด

E12-A-120227-F9D8A331-1E61-4317-9B42-5E3C56F5A233

คำเตือน:

อย�าใช� งานสวิตช�กุญแจแบบปุ�มกดขณะที่ ขับรถ
นอกจากในเหตุฉุกเฉิน (เคร่ืองยนต�จะหยุดเม่ือกด
สวิตช�กุญแจ 3 ครั้งติดต�อกัน หรือกดสวิตช�กุญแจ
ค�างไว�นานเกิน 2 วินาที) พวงมาลัยจะล็อกและไม�
สามารถบังคับควบคุมรถได� ซ่ึงอาจทำให�รถได�รับ
ความเสียหายหรือผู� โดยสารได� รับบาดเจ็บรุนแรง

ก�อนใช�งานสวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด ให�แน�ใจว�าได�เลื่อนคัน
เกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
E12-A-120227-776CEBEB-E2AC-49C4-83E9-3B7C2C073CB7

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�งานสวิตช�กุญแจได�โดย
ไม�ต�องนำกุญแจออกมาจากกระเป�า สภาพแวดล�อมและ/
หรือสภาวะในการใช�งานอาจจะมีผลกระทบต�อการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:

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

. ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือท�านไม�ได�อยู�
ในรถ

. ถ�าแบตเตอร่ีรถยนต�หมด สวิตช�กุญแจจะไม�
สามารถเปล่ียนจากตำแหน�ง “LOCK” และถ�า
พวงมาลัยล็อกอยู� จะไม�สามารถใช�งานได� ให�
ชาร�จแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด (โปรดดูที่ “การพ�วง
สตาร�ท” (หน�า 6-8))

สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่ สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด

Condition:
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ระยะการใช�งาน
E12-A-120227-F4B305E6-5716-4B0A-8C41-A551B759EC8E

SSD0436

กุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ได� เม่ือ
กุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในระยะการทำงานท่ีกำหนดเท�าน้ัน
① ดังที่แสดงในภาพ

เม่ือแบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะ ใกล� จะหมด หรือ มี
คลื่นวิทยุที่แรงใกล�บริเวณใช�งาน ระยะการใช�งานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจจะทำงานไม�ถูกต�อง

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ในระยะการใช�งาน ผู� ท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะ ติดตัวก็ สามารถกดสวิตช�ก ุญแจ เพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�ได�

. บริเวณห�องเก็บสัมภาระจะไม�รวมอยู�ในระยะทำงาน
แต�กุญแจอัจฉริยะอาจจะทำงานได�

. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผงหน�าป�ด, ภายในกล�อง
เก็บ ของ, ช�อง ใส� ของ ท่ี ประต ู ห รือ ที่ ม ุม ของ
ห� อง โดยสาร ก ุญแจ อัจฉริ ย ะ อาจ ไม� ทำงาน

. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะใกล�ประตูหรือกระจกหน�าต�าง
ด� าน นอก รถ ก ุญแจ อั จฉ ริย ะ อาจ จะ ทำงาน

รุ�นใช�ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT)

E12-A-120227-86817AE4-683C-4F5B-83F9-1DB304978BF0

ล็อกสวิตช�กุญแจได�รับการออกแบบเพื่อไม�ให�เปลี่ยนสวิตช�
กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “LOCK” ได� จนกว�าจะเลื่อนคันเกียร�
ไปที่ ตำแหน�ง “P” (จอด) เม่ือกดสวิตช� ก ุญแจไป ท่ี
ตำแหน�ง “OFF” ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง “P”
(จอด)

เมื่อไม�สามารถเปล่ียนสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “LOCK”
ได�:

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

2. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

3. เป�ดประตู สวิตช�กุญแจจะเปลี่ยนไปอยู� ท่ีตำแหน�ง
“LOCK”

ถ�าสวิตช�กุญแจถูกเปล่ียนไปที่ตำแหน�ง “LOCK” คันเกียร�
จะไม�สามารถเล่ือนออกจากตำแหน�ง “P” (จอด) ได� คัน
เกียร�จะเล่ือนได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” และ
เหยียบแป�นเบรกไว�

ล็อกพวงมาลัย
E12-A-120227-914D3B9D-F720-4504-9ED4-4E4F2DA374ED

สวิตช�กุญแจมีอุปกรณ�ล็อกพวงมาลัยป�องกันขโมย

การล็อกพวงมาลัย
E12-A-120227-2C665240-41B9-48F8-A9B2-CB4E268CB563

1. กดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “OFF” ซ่ึงไฟแสดง
ตำแหน�งสวิตช�กุญแจจะไม�สว�างขึ้น

2. เป�ดหรือป�ดประตู สวิตช�กุญแจเปลี่ยนไปเป�นตำแหน�ง
“LOCK”

3. หมุนพวงมาลัยไปทางซ�ายหรือขวา 1/6 รอบจาก
ตำแหน�งล�อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
E12-A-120227-10918C66-44D9-4576-8607-B43EC7F70FFB

กดสวิตช�กุญแจ แล�วพวงมาลัยจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:

. ถ�าแบตเตอรี่รถยนต�หมด สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด
จะไม�สามารถเปลี่ยนจากตำแหน�ง “LOCK” ได�

. ถ�าตำแหน�งสวิตช�กุญแจไม�เปล่ียนจากตำแหน�ง
“LOCK” ให�กดสวิตช�กุญแจอีกคร้ัง ขณะท่ีหมุน
พวงมาลัยไปทางขวาและทางซ�าย เล็กน�อย

ตำแหน�งสวิตช�กุญแจ
E12-A-120227-AA2B6174-3D5C-4DE9-9C53-A53D678CD7E4

SSD0859

เมื่อกดสวิตช�กุญแจโดยที่ไม�ได�เหยียบแป�นเบรก ตำแหน�ง
สวิตช�กุญแจจะเปลี่ยนดังต�อไปนี้:

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ACC”

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”

. กดสามครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “OFF”

. กดสี่ครั้งเพื่อกลับไปที่ “ACC”

. เป�ดหรือป�ดประตูบานใดบานหน่ึง เพื่อเปลี่ยนกลับไป
ท่ี ตำแหน�ง “LOCK” เมื่อ อย ู� ท่ี ตำแหน�ง “OFF”

ไฟแสดง Ⓐ บนสวิตช�กุญแจจะสว�างขึ้น เมื่อสวิตช�กุญแจ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-5

Condition:
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5-6 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

ตำแหน�ง LOCK
E12-A-120227-7E1423E2-7422-4440-9375-4AEA6EB46A16

สวิตช�กุญแจและล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได�เฉพาะ
เมื่ออยู�ในตำแหน�งนี้

สวิตช�กุญแจจะปลดล็อกเมื่อกดไปที่ตำแหน�ง “ACC” ขณะ
ที่พกกุญแจอัจฉริยะเอาไว�

ตำแหน�ง ACC
E12-A-120227-CD0CE57C-FF81-469E-9279-CAF30AF174B6

ท่ีตำแหน�งนี้อุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�โดยไม�สตาร�ท
เครื่องยนต�

ตำแหน�ง ON
E12-A-120227-01980C4B-628F-428D-8FD6-8D850DA23546

ที่ตำแหน�งนี้ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�
โดยไม�สตาร�ทเครื่องยนต�

ตำแหน�ง OFF
E12-A-120227-203DEC7B-A4ED-4E31-B25D-C4905353458A

เครื่องยนต�จะดับแต�พวงมาลัยจะไม�ล็อก

คำเตือน:

ห�ามกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF” ขณะที่ขับขี่
พวงมาลัยอาจล็อกและทำให�ไม�สามารถบังคับรถยนต�
ได� ทำให�เกิดความเสียหายร�ายแรงต�อรถยนต�หรือผู�
ขับขี่ได�รับบาดเจ็บ

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ
“ON” และเครื่องยนต�ไม�ทำงานเป�นเวลานาน จะทำให�
ไฟแบตเตอรี่หมดได�

หมายเหตุ:

เมื่อกดสวิตช�กุญแจในขณะที่ระบบตัดการทำงานของ
เคร่ืองยนต�อัตโนมัติทำงาน สวิตช�กุญแจจะอยู�ที่
ตำแหน�ง “OFF”

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
E12-A-120227-6CA4B847-4663-402F-8C4D-438EB193143F

JVS0404X

ถ�าไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด หรือสภาพแวดล�อม
รบกวนการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ ให�สตาร�ทเครื่องยนต�
ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

2. เหยียบแป�นเบรกจนสุด

3. แตะสวิตช�กุญแจด�วยกุญแจอัจฉริยะ ดังที่แสดงใน
ภาพ (เสียงเตือนจะดังขึ้น)

4. กดสวิตช�กุญแจขณะท่ีเหยียบแป�นเบรกภายใน 10
วินาที หลังจากเสียงเตือนดังขึ้น เครื่องยนต�จะสตาร�ท
ได�

หลังจากทำตามขั้นตอนที่ 3 แล�ว เมื่อกดสวิตช�กุญแจโดย
ไม�เหยียบแป�นเบรก สวิตช�กุญแจจะเปลี่ยนไปท่ีตำแหน�ง
“ACC”

หมายเหตุ:
. เมื่อกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ

“ON” หรือ เคร่ืองยนต�สตาร�ทโดยขั้นตอนข�าง
ต�น ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะอาจกะพริบข้ึน
เป�นสี เหลือง (บนแผงมาตรวัด) แม�ว�ากุญแจ
อัจฉริยะจะอยู�ภายในรถยนต� ซึ่งไม�ใช�การทำงาน
ที่ผิดปกติ เพื่อหยุดการกะพริบของไฟเตือน ให�
แตะสวิตช�กุญแจด�วยกุญแจอัจฉริยะอีกครั้ง

. ถ�า ไฟเตือนระบบกุญแจ อัจฉริยะ ในมาตรวัด
กะพริบเป�นสีเขียว ให�เปลี่ยนแบตเตอรี่ให�เร็วที่สุด
เท�าที่จะเป�นไปได� (โปรดดูท่ี “แบตเตอรี่กุญแจ
อัจฉริยะ” (หน�า 8-15))

Condition:
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E12-A-120227-7836E316-5FAE-45D9-AF28-B95374DCA4D8

1. เข�าเบรกมือ

2. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N”
(เกียร�ว�าง)

มอเตอร�สตาร�ทได� รับการออกแบบให�ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�องเท�านั้น
ต�องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเม่ือใช�งานสวิตช�
กุญแจ

3. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON” เหยียบแป�นเบรก
และกดสวิตช�กุญแจเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

เพื่อสตาร�ทเคร่ืองยนต�ทันที ให�กดสวิตช�กุญแจและ
ปล�อย ขณะที่เหยียบแป�นเบรกหรือแป�นคลัตช� โดยที่
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�งใดก็ได�

4. ปล�อยสวิตช�กุญแจทันทีเมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก

หากเคร่ืองยนต�สตาร�ทติดยากในสภาพอากาศร�อน
หรือเย็นจัด ให�เหยียบคันเร�งค�างไว� กดสวิตช�กุญแจ
เป�นเวลา 15 วินาที ขณะท่ีเหยียบค�าง ปล�อยคันเร�ง
เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด

ข�อควรระวัง:

. เม่ือเคร่ืองยนต�สตาร�ทติด ให�ปล�อยสวิตช�กุญแจ
ทันที

. ห�ามสตาร�ทแช�นานเกินกว�า 15 วินาทีต�อครั้ง ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�กดสวิตช�กุญแจไปที่
ตำแหน�ง “OFF” แล�ว รอ 10 วินาที ก�อน จะ
สตาร�ทเคร่ืองยนต�อีกคร้ัง ไม� เช�นน้ัน มอเตอร�
สตาร�ทจะเสียหายได�

. ถ�าจำเป�นต�องสตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยการพ�วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและข�อควรระวัง
ในหมวด “6. ในกรณีฉุกเฉิน” อย�างระมัดระวัง

5. ปล�อยให�เคร่ืองยนต�เดินเบาเป�นเวลาอย�างน�อย 30
วินาที หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต�เพื่ออุ�นเครื่อง ขับขี่
ท่ีความเร็วปานกลางเป�นระยะทางส้ัน ๆ ก�อน โดย
เฉพาะในสภาพอากาศหนาว

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยรถท้ิงไว�ตามลำพังในขณะอุ�นเคร่ืองยนต�

6. เพื่อดับเครื่องยนต� ให�เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) เข�าเบรกมือและกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง
“OFF”

E12-A-120227-823B81B0-9920-4FBE-A8C7-A21047D18FCF

การขับขี่ด�วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT)

E12-A-120227-1000FFA4-47B6-473C-BD6E-147BEB14BE4F

ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง (CVT) ในรถ
ของท�านจะควบคุมด�วยอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือสร�างกำลัง
สูงสุดและทำงานได�อย�างราบรื่น

ขั้นตอนที่แนะนำในการใช�เกียร�น้ีจะแสดงอยู�ในหน�าถัดไป
ให�ทำตามขั้นตอนเหล�านี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและ
ความเพลิดเพลินในการขับขี่

คำเตือน:

ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเมื่ออยู�บนถนนที่ลื่น อาจ
ทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

ข�อควรระวัง:

. ความเร็วรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต�ขณะเย็นจะ
สูง ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะ
เข�าเกียร�เดินหน�าหรือถอยหลังก�อนช�วงอุ�นเครื่อง

. หลีกเลี่ยงการเร�งเคร่ืองยนต�ขณะที่รถจอดอยู�
เนื่องจากอาจทำให�รถเคล่ือนที่โดยไม�ได�ตั้งใจ

. ห�ามเล่ือนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล�นไปข�างหน�า
และห�ามเลื่อนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
หรือ “D” (ขับ) ขณะ ท่ี รถ กำลัง ถอย หลัง
เนื่องจากอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุ หรือ
ความเสียหายแก�เกียร�

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (เกียร�ว�าง)
ในขณะขับขี่ ยกเว�นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อนคัน
เกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (เกียร�ว�าง) อาจทำให�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-7

การสตาร�ทเครื่องยนต� การขับขี่รถยนต�

Condition:
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5-8 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

เกียร�เกิดความเสียหายรุนแรง

. สตาร�ทเครื่องยนต�โดยที่เกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P”
(จอด) หรือ ใน ตำแหน�ง “N” (เกียร� ว� าง)
เคร่ืองยนต�จะไม�สตาร�ทในตำแหน�งเกียร�อ่ืน แต�
ถ�าสตาร�ทได� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�
บริการนิสสัน

. เลื่อนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และเข�า
เบรกมือ เม่ือจอดรถนานเกินกว�าการจอดรอใน
ช�วงสั้น ๆ

. ต�องให� เคร่ืองยนต�ทำงานที่ รอบเดินเบา ขณะ
เปล่ียนเกียร�จากตำแหน�ง “N” (เกียร�ว�าง)ไปยัง
ตำแหน�งขับขี่ใด ๆ

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห�ามใช�วิธีเลี้ยงคันเร�ง
เพ่ือไม�ให�รถยนต�ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบเบรก

การสตาร�ทรถยนต�
E12-A-120227-1C45BD5F-EADA-4D65-AECF-EE1D50F6B05E

1. หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุดก�อน
เลื่ อน คัน เ กียร� ออก จาก ตำแหน� ง “P” (จอด)

2. เหยียบแป�น เบรกค�างไว� แล�ว เลื่อน คัน เกียร� ไป ยัง
ตำแหน�งขับขี่

3. ปลดเบรกมือ ปล�อยแป�น เบรก แล�วค�อย ๆ ให� รถ
เคลื่อนออกไป

เกียร� CVT ได� รับการออกแบบให�ต�องเหยียบแป�น
เบรกก�อน จึง จะสามารถ เลื่อนคัน เกียร� ออกจาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ไปยังตำแหน�งขับข่ีอ่ืนได� เม่ือ
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
คันเกียร�จะไม�สามารถเล่ือนออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหน�ง อ่ืนได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “LOCK” “OFF” หรือ “ACC”

ข�อควรระวัง:

. เหยียบแป�นเบรก - การเลื่อนคันเกียร�ไปยัง “D”,
“R” หรือ “L” โดยไม�เหยียบแป�นเบรก จะทำให�
รถออกตัวช�าเม่ือเครื่องยนต�ทำงาน ให�แน�ใจว�า
เหยียบแป�นเบรกจนสุดและรถหยุดนิ่งก�อนเล่ือน
คันเกียร�

. ตรวจสอบตำแหน�งเกียร�ให�แน�ใจ - ให�แน�ใจว�าคัน
เกียร�อยู�ในตำแหน�งที่ต�องการ “D” และ “L” ใช�
สำหรับเดินหน�า และ “R” ใช�สำหรับถอยหลัง

. อุ�นเครื่องยนต� - เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่
เครื่องยนต�เย็น เครื่องยนต�จะใช�ความเร็วรอบเดิน
เบาที่สูงกว�าปกติ ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวัง
เป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

JVC0026X

: กดปุ�ม Ⓐ ขณะเหยียบแป�นเบรก

: กดปุ�ม Ⓐ

: เลื่อนคันเกียร�

การเปลี่ยนเกียร�
E12-A-120227-810F9872-3389-490A-84B4-E6197F7CED03

คำเตือน:

. เข�าเบรกมือไว�ไม�ว�าคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งใดก็
ตามขณะที่เครื่องยนต�ไม�ได�ทำงาน ไม�เช�นนั้น รถ
อาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม�ถึงหรือแล�นออกไป
ทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรงหรือทรัพย�สินเสียหาย

. ถ�าไม�สามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ขณะเคร่ืองยนต�ทำงานและเหยียบ
เบรกแล�ว อาจเป�นไปได�ว�าไฟเบรกไม�ทำงาน ไฟ
เบรกท่ีไม�ทำงานน้ีอาจเป�นสาเหตุของอุบัติเหตุ
ซึ่ ง ท ำ ให� ท� า น แล ะ ผ ู� อ่ื น ได� รั บ บ าด เ จ็ บ

หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุด กดปุ�มที่
คันเกียร�ก�อนเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P” (จอด)

ถ�าสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ “ACC” ไม�ว�า
ด�วยเหตุผลใดก็ตามขณะท่ีคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งอื่นท่ี
ไม�ใช�ตำแหน�ง “P” (จอด) จะไม�สามารถให�สวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “LOCK” ได�

เม่ือเล่ือนคันเกียร�จากตำแหน�ง “P” (จอด) ไปยังตำแหน�ง
อ่ืน ๆ ได�ยาก ก�อนอื่นให�ตรวจสอบว�าเข�าเบรกมือแล�วหรือ
ไม� จากนั้นให�ปล�อยแป�นเบรก และเหยียบแป�นเบรกอีกครั้ง

ถ�าไม�สามารถให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK” ได�
ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เข�าเบรกมือ

2. ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “ON” โดยที่ เหยียบ
แป�นเบรกเอาไว�

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

Condition:
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4. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

P (จอด):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งน้ีเมื่อรถจอดหรือเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต� ให�
แน�ใจว�ารถยนต�จอดสนิท แล�ว เลื่อนคันเกียร� ไปที่
ตำแหน�ง “P” (จอด) เข�าเบรกมือ เมื่อจอดรถบนทาง
ลาดชัน ให�เหยียบเบรกก�อน เข�าเบรกมือ แล�วเลื่อนคัน
เกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

R (ถอยหลัง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งน้ีเพื่อถอยหลัง ให�แน�ใจว�ารถจอดสนิทก�อนท่ี
จะ เลื่ อน คัน เ กียร� ไป ยัง ตำแหน�ง “R” (ถอย หลัง)

N (ว�าง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป�นตำแหน�ง เกียร� ว�าง ไม�มีการ เข�า เกียร� เดินหน�าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต�สามารถสตาร�ทได�ในตำแหน�งนี้ ท�าน
อาจเลื่อนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “N” (เกียร�ว�าง) แล�วสตาร�ท
เ ค รื่ อ ง ย น ต� ที่ ดั บ ไ ป ขณ ะ ที่ ร ถ ก ำ ลั ง แ ล� น อ ย ู�

D (ขับ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถเดินหน�าปกติ

L (ต่ำ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถขึ้นเขาท่ีสูงชันหรือขับช�า ๆ ผ�าน
หิมะ, ทรายหรือโคลน ลึก หรือ เพื่อ ใช� แรงหน�วงของ
เ ค ร่ื อ ง ยนต� ใ น ก า ร ขั บ ล ง เ ข า ที่ ล า ด ชั น ม าก ๆ

สวิตช�โหมด SPORT
E12-A-120227-EF8D9E74-E172-43D4-A53C-44349251A3B5

JVC0027X

เพ่ือเลือกโหมด SPORT ให�กดสวิตช�โหมด SPORT ขณะ
ท่ีเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง “D” (ขับ) ไฟแสดงโหมด SPORT

ในแผงหน�าป�ดสว�างขึ้น เพื่อป�ดโหมด SPORT ให�กด
สวิตช�โหมด SPORT อีกครั้ง ไฟแสดงโหมด SPORT จะ
ดับลง เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�งอื่นนอกจากตำแหน�ง
“D” โหมด SPORT จะ หย ุด ทำงาน โดย อัตโนมัติ

ตำแหน�ง “OFF”:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับข่ีธรรมดาและการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ให�ใช�ตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�ง “ON”:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับขึ้นหรือลงทางลาดยาว เม่ือจำเป�นต�องใช�
แรงหน�วงเครื่องยนต�หรือเร�งความเร็วอย�างมาก ให�ใช�
ตำแหน�ง “ON” ชุดเกียร�จะเลือกอัตราทดเกียร� ทำให�
เครื่องยนต�มีกำลังส�งสูง

เม่ือสภาพการ ขับข่ี เปล่ียนไป กดสวิตช� เพ่ือป�ดโหมด
SPORT

ระวังอย�าขับด�วยความเร็วสูง เป�น เวลานานเมื่อโหมด
SPORT อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” จะทำให�สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ

เพลิง

การเหยียบคันเร�งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร�ต่ำลง -
ในตำแหน�งเกียร� “D” (ขับ)

E12-A-120227-95305A6C-2EC2-4FBB-9B58-327096E1C036

สำหรับการเร�งแซงหรือขึ้นเขา ให�เหยียบคันเร�งจนสุด เกียร�
จะ เปลี่ยนไปใช� เกียร�ต่ำลง ขึ้นอยู� กับความเร็วรถยนต�

การปลดล็อกคันเกียร�
E12-A-120227-430E2C1B-EA42-44F6-B793-1D7EF02B6302

JVC0028X

ถ�าไฟแบตเตอรี่เหลือน�อยหรือหมด คันเกียร�อาจจะไม�เลื่อน
จากตำแหน�ง “P” (จอด) แม�ว�าจะเหยียบแป�นเบรก และกด
ปุ�มบนคันเกียร�

เพื่อ เลื่อน คัน เกียร� ให� ปฎิบัติ ตาม ข้ัน ตอน ต�อ ไป นี้ :

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”

2. เข�าเบรกมือ

3. กดปุ�มปลดล็อกคันเกียร�

4. กดปุ�มบนคันเกียร� และเล่ือนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง
“N” (เกียร�ว�าง) ขณะที่กดปุ�มปลดล็อกคันเกียร�ค�างไว�

ให� สวิตช� ก ุญแจอยู� ท่ี ตำแหน�ง “ON” เพ่ือ ปลด ล็อก
พวงมาลัย ขณะน้ีจะสามารถเข็นรถไปยังตำแหน�งที่ต�อง
การได�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-9

Condition:
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5-10 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ถ�าไฟแบตเตอร่ีหมด จะไม�สามารถปลดล็อกพวงมาลัยได�
ห�ามเลื่อนรถขณะที่พวงมาลัยล็อกอยู�

ถ�า ยังไม�สามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ได� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบเกียร� CVT ท่ีศูนย�
บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

คำเตือน:

ถ�าไม�สามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ขณะเคร่ืองยนต�ทำงานและเหยียบเบรกแล�ว
อาจเป�นไปได�ว�าไฟเบรกไม�ทำงาน ไฟเบรกที่ ไม�
ทำงานนี้อาจเป�นสาเหตุของอุบัติเหตุ ซึ่งทำให�ท�าน
และผู�อื่นได�รับบาดเจ็บ

โหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันเกียร�สูง
E12-A-120227-A85E3B39-5AD8-4A73-92F2-8C71C1164F44

ชุดเกียร�นี้มีโหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันเกียร�สูง ถ�าอุณหภูมิ
น้ำมันเกียร�สูงเกินไป (ตัวอย�างเช�น เมื่อขับขึ้นทางชันใน
ขณะอุณหภูมิสูงพร�อม กับบรรทุกน้ำหนักมาก) กำลัง
เครื่องยนต�และในบางสภาวะ ความเร็วรถยนต�จะลดลงโดย
อัตโนมัติ เพ่ือลดโอกาสที่ชุดเกียร�จะเสียหาย สามารถ
ควบคุม ความเร็ว รถยนต� โดย ใช� คัน เร�ง แต� ความเร็ว
เครื่องยนต�และรถยนต�อาจถูกจำกัด

ระบบสำรอง (Fail-safe)
E12-A-120227-432D849F-9460-4991-8CCE-2AE0948E0865

เม่ือระบบสำรองทำงาน ระบบเกียร� CVT จะไม�สามารถ
เปลี่ยนเกียร�ไปยังตำแหน�งขับที่เลือกได�

ถ�ารถถูกใช�งานหนักมากผิดปกติ เช�น ล�อหมุนฟรี
มากเกินไปหรือเบรกรุนแรงอย�างต�อ เนื่อง ระบบ
สำรอง (Fail-safe) อาจจะทำงาน แม�ว�าวงจรไฟฟ�า
ทั้งหมดจะทำงานเป�นปกติก็ตาม ในกรณีนี้ ให�สวิตช�
กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” แล�วรอเป�นเวลา 10
วินาที จากนั้นหมุนสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON”

รถควรจะกลับคืนสู�สภาวะการทำงานปกติ ถ�ายังไม�
กลับคืนสู�สภาวะการทำงานปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสัน เพื่อตรวจสอบเกียร�และทำการซ�อมแซม
ถ�าจำเป�น

คำเตือน:

เม่ือระบบสำรองทำงาน ความเร็วรถยนต�อาจค�อย ๆ
ลดลง ความเร็วท่ีลดลงอาจน�อยกว�ารถคันอื่น ๆ ซ่ึง
อาจเพ่ิมโอกาสการเกิดอุบัติเหตุรถชนกันได� ให�
ระมัดระวังเป�นพิเศษในขณะขับขี่ ถ�าจำเป�น ให�หยุด
รถในที่ปลอดภัย และรอให�เกียร�กลับสู�การทำงาน
ปกติ หรือให�ซ�อมแซมถ�าจำเป�น

E12-A-120227-17A8CB2F-898F-47AD-A6AA-4D4468662CBA

ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติจะทำงานเพื่อ
ป�องกันการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดยไม�จำเป�น, การ
ปล�อยมลพิษไอเสีย และเสียงรบกวน

. ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติจะดับ
เครื่องยนต�โดยอัตโนมัติเมื่อรถหยุด

. เมื่อท�านเริ่มออกตัวรถยนต� อีกคร้ัง เครื่องยนต�จะ
ทำงานโดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:

เมื่อรถยนต� เคล่ือนที่ ในขณะที่ดับเคร่ืองยนต�ด�วย
ระบบดังกล�าว เช�นการขับลงเขาที่ลาดชัน เครื่องยนต�
จะสตาร�ทใหม�อีกคร้ังโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเล่ียง
อุบัติเหตุ ให��แน�ใจว�าได�เหยียบแป�นเบรก

หมายเหตุ:

ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติจะไม�
ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:

. เม่ือเครื่องยนต�เดินเบาอย�างต�อเน่ืองโดยไม�มีการขับ
ใด ๆ หลังจากเครื่องยนต�ทำงาน

. เมื่ออุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ต่ำ

. เมื่อความจุแบตเตอรี่ต่ำ

. เมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำ หรือสูงมากเกินไป

. เมื่อแรงดันแว็คคัมหม�อลมเบรกลดลง

. เม่ือฝากระโปรงหน�าเป�ดอยู�ขณะที่เครื่องยนต�ทำงาน

. เมื่อเครื่องยนต�ทำงานโดยท่ีฝากระโปรงหน�าเป�ดอยู�

. เมื่อคนขับไม�คาดเข็มขัดนิรภัย

. เมื่อประตูด�านคนขับเป�ดอยู�

. เมื่อพวงมาลัยทำงาน

. เมื่อไฟแสดงระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�
อัตโนมัติกะพริบที่ความเร็วต่ำ

ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�
อัตโนมัติ

Condition:
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. เมื่อเหยียบคันเร�ง

. เมื่ อ คัน เกียร� อย ู� ใน ตำแหน�ง “R” (ถอย หลัง)

. เมื่อสวิตช�ป�ดระบบตัดการทำงานของเคร่ืองยนต�
อัตโนมัติทำงาน

. เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยไฟฟ�า, ไฟเตือนระบบเบรกแบบ
ป�องกันล�อล็อก (ABS) หรือ ไฟเตือนระบบควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) สว�างขึ้น

. เมื่อไม�เหยียบแป�นเบรกจนสุด

. เมื่อมีการใช�พลังงานมาก

. เมื่อ รถยนต� ขับอยู� ที่ ความสูง มากกว�า 2,000 ม.
(6,562 ฟุต)

. เมื่อรถยนต�เคลื่อนที่

. เมื่อหยุดรถบนถนนที่ลาดชัน

หมายเหตุ:

อาจต�องใช� เวลาจนกว�าระบบตัดการทำงานของ
เคร่ืองยนต�อัตโนมัติจะทำงานภายใต�สภาวะต�อไปน้ี:

. เมื่อไฟแบตเตอรี่หมด

. เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำ

. เม่ือเปลี่ยนแบตเตอร่ี หรือถอดข้ัวแบตเตอรี่เป�นเวลา
นานและจึงต�อกลับเข�าไป

หมายเหตุ:

เครื่องยนต�จะไม�สตาร�ทอีกครั้งแม�จะปล�อยแป�นเบรก
ในขณะที่ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติ
ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:

. เมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด)

หมายเหตุ:
ภายใต�สภาวะต�อไปน้ี เมื่อระบบตัดการทำงานของ
เครื่องยนต�อัตโนมัติทำงาน เครื่องยนต�จะสตาร�ทอีก
ครั้งแม�คนขับจะไม�ปล�อยแป�นเบรก

. เมื่อกดสวิตช�ป�ดระบบตัดการทำงานของเคร่ืองยนต�
อัตโนมัติ

. เมื่อเหยียบคันเร�ง

. เมื่อพวงมาลัยทำงาน (การทำงานของพวงมาลัยอาจ
จะหนัก แต�ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ)

. เมื่อความจุแบตเตอรี่ต่ำ

. เมื่อมีการใช�พลังงานมาก

. เมื่อแรงดันลบ (แว็คคัม) ของระบบเบรกไม�เพียงพอ
เม่ือทำการเหยียบแป�นเบรกหลาย ๆ ครั้ง (ย้ำเบรก)

. เมื่อคนขับปลดเข็มขัดนิรภัย หรือประตูด�านคนขับเป�ด
อยู�

. เม่ือปล�อยแป�น เบรกบนถนนลาดชัน และรถยนต�
เคลื่อนที่

. เมื่อแรงที่เหยียบแป�นเบรกลดลงในขณะที่คันเกียร�อยู�
ท่ี ตำแหน� ง “D” (ขับ ) หรื อ “N” ( เกีย ร� ว� า ง )

. เม่ือเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “L” (เกียร�ต่ำ), “D”
(ขับ) หรือ “R” (ถอยหลัง) จากตำแหน�ง “N” หรือ
“P”

ใช�งานระบบน้ีในขณะหยุดรอสัญญาณไฟ ฯลฯ เม่ือหยุด
รถยนต�เป�นเวลานาน ให�ดับเครื่องยนต�

เม่ือฝากระโปรงหน�าเป�ดอยู�โดยท่ีระบบตัดการทำงานของ
เครื่องยนต�อัตโนมัติทำงาน เครื่องยนต�จะอยู�ในสถานะหยุด
การทำงานตามปกติ พร�อมกับเสียงเตือนดังข้ึน ในกรณีนี้
ให� สตาร�ท เครื่องยนต� ด�วย สวิตช� ก ุญแจ ใหม� อีก ครั้ง

เม่ือเครื่องยนต�หยุดทำงานโดยระบบตัดการทำงานของ
เครื่องยนต� อัตโนมัติ ฟ�งก�ชัน การทำความ ร�อน , การ
ทำความเย็น และการไล�ความชื้นจะหยุดทำงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม�ให�ฟ�งก�ชันของระบบปรับอากาศหยุดทำงาน
ให�ป�ดโหมดตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติ โดยกด
สวิตช�ป�ดระบบตัดการทำงานของเคร่ืองยนต� อัตโนมัติ

การใช�งานระบบตัดการทำงานของ
เครื่องยนต�อัตโนมัติ

E12-A-120227-533882A6-4A2F-4CC0-B7E8-622BA74B3BB7

หมายเหตุ:

ไฟแสดงระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติ
จะสว�างขึ้นในมาตรวัด หรือบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� ขณะ ขับข่ี ถ�า ระบบ ตัด การ ทำงาน ของ
เค ร่ืองยนต� อัตโนมัติ เ กิด สภาวะ ใด ๆ ต�อ ไป นี้
. เมื่อเหยียบแป�นเบรกเพื่อหยุดรถโดยคันเกียร�อยู�

ที่ ตำแหน�ง “D” (ขับ) เคร่ืองยนต� จะดับ โดย
อัตโนมัติ

. เมื่อท�านปล�อยเท�าออกจากแป�นเบรก เครื่องยนต�
จะสตาร�ทโดยอัตโนมัติ

. ไฟแสดงระบบตัดการทำงานของเคร่ืองยนต�
อัตโนมัติและเสียงเตือนจะเตือนให�ท�านทราบถึง
สถานะของระบบตัดการทำงานของเคร่ืองยนต�
อัตโนมัติ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ไฟแสดง
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติ”
(หน�า 2-14) หรือ “เสียง เตือนระบบตัดการ
ทำงานของเคร่ืองยนต�อัตโนมัติ” (หน�า 2-16)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-11

Condition:
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5-12 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

สวิตช�ป�ดระบบตัดการทำงานของ
เครื่องยนต�อัตโนมัติ

E12-A-120227-6CB3EC77-8F2B-49BC-9D6E-5645E5BFAA15

JVS0491X

ตัวอย�าง
ใช�สวิตช� OFF เม่ือท�านต�องการยกเลิกการทำงานของ
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติ

. เมื่อระบบตัดการทำงานของเคร่ืองยนต�อัตโนมัติหยุด
ทำงานในขณะท่ีเครื่องยนต�ทำงานอยู� เครื่องยนต�จะ
ไม�สามารถหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติได�

. กดสวิตช�อีกคร้ัง หรือ กดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง
OFF (ตำแหน�ง power) หนึ่งคร้ัง สตาร�ทเคร่ืองอีก
คร้ัง จะทำให� ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�
อัตโนมัติ ทำงาน (ไฟ แสดง สวิตช� จ ะ ดั บ ลง)

. ถ�ากดสวิตช�กุญแจในขณะท่ีระบบตัดการทำงานของ
เครื่องยนต�อัตโนมัติทำงาน เครื่องยนต�จะสตาร�ทอีก
ครั้ง

E12-A-120227-D4CC1EBC-4D23-4CAD-99DD-63F59331DFEF

คำเตือน:

. ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว อัตโนมัติ
(VDC) ถูกออกแบบมาเพ่ือช�วยผู�ขับข่ีรักษาการ
ทรงตัวของรถยนต� แต�ไม�ได�ช�วยป�องกันอุบัติเหตุ
ที่ เกิดจากการหักเล้ียวพวงมาลัยกะทันหันเม่ือ
ขับขี่รถยนต�ที่ความเร็วสูง หรือการใช�เทคนิคการ
ขับข่ีที่ อันตรายและไม�ระมัดระวัง ลดความเร็ว
รถยนต� และระมัดระวังเป�นพิเศษเมื่อเลี้ยวโค�งบน
พื้นถนนลื่น และควรขับขี่อย�างระมัดระวังเสมอ

. ห�ามดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต�
การใช�ชิ้นส�วนระบบรองรับน้ำหนัก เช�น โช�คอัพ,
สตรัท, สปริง, เหล็กกันโคลง, บู�ช และล�อที่นิสสัน
ไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต� หรือช้ินส�วนเหล�า
นั้นเสื่อมสภาพอย�างมาก และอาจทำให�ระบบ
VDC ทำงานไม�ถูกต�อง ซ่ึงส�งผลเสียต�อการ
ควบคุมรถยนต� และไฟเตือน VDC จะสว�าง
ขึ้น

. ถ�าใช�ช้ินส�วนเบรก เช�น ผ�าเบรก, โรเตอร� และ
คาลิเปอร�ที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต�
ของท�าน หรือช้ินส�วนเหล�าน้ันเส่ือมสภาพอย�าง
มาก ระบบ VDC อาจทำงานไม�ถูกต�องและไฟ
เตือน VDC อาจสว�างขึ้น

. ถ�า ใช� ชิ้น ส�วน ที่ เกี่ยวข�อง กับ ระบบ ควบค ุม
เคร่ืองยนต�ที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต�
ของท�าน หรือชิ้นส�วนเหล�าน้ันเส่ือมสภาพอย�าง
ม าก ไฟ เตื อ น VDC อ าจ ส ว� า ง ข้ึ น

. เม่ือขับข่ีบนถนนลาดชันมาก เช�น มุมที่มีความ
โค�งเอียงสูง ระบบ VDC อาจทำงานไม�ถูกต�อง
และไฟเตือน VDC อาจสว�างขึ้น ห�ามขับขี่

บนสภาพถนนเช�นนี้

. เม่ือขับข่ีบนพื้นผิวที่ไม�มั่นคง เช�น แท�นหมุนได�,
ท�าเรือข�ามฟาก, ลิฟท�ยกรถ หรือสะพานยกรถ
ไฟเตือน VDC อาจสว�างข้ึน ซึ่งไม�ใช�การ
ทำงานที่ ผิดปกติ รีสตาร�ทเครื่องยนต�หลังจาก
ขับขี่บนพื้นถนนที่ไม�มั่นคง

. ถ�าใช�ล�อหรือยางรถที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับ
รถยนต� ของท�าน ระบบ VDC อาจทำงานไม�
ถูกต�อง และไฟเตือน VDC อาจสว�างข้ึน

. ระบบ VDC ไม� สามารถ ใช� แทนยาง สำหรับ
ฤดูหนาว หรือโซ�พันล�อที่ใช�บนถนนที่ปกคลุม
ด�วยหิมะได�

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ใช�
เซ็นเซอร�หลายตัวในการตรวจสอบคำสั่งในการขับขี่จากคน
ขับและการเคล่ือนที่ของรถยนต� ภายใต�สภาพการขับขี่ที่
ค ง ท่ี ร ะ บบ VDC จ ะ ปฎิ บั ติ ฟ� ง ก� ชั น ดั ง ต� อ ไป นี้

. ควบคุมแรงดันเบรกเพ่ือลดการล่ืนไถลของล�อขับ
เคลื่อนด�านหนึ่ง พลังงานการขับเคลื่อนจึงส�งไปยังล�อ
ขับเคลื่อนอีกด�านที่ไม�มีการลื่นไถลในแกนล�อเดียวกัน

. ควบคุมแรงดันเบรกและกำลังของเครื่องยนต� เพื่อลด
การลื่นไถลของล�อขับเคล่ือนตามความเร็วรถยนต�
(ฟ�งก�ชันควบคุมการเกาะถนน)

. ควบคุมแรง ดัน เบรกของแต�ละล�อและกำลังของ
เครื่องยนต� เพื่อช�วยคนขับรักษาการควบคุมรถยนต�ใน
สภาวะดังต�อไปนี้:
— ด้ือโค�ง (รถยนต�มักจะไม�ขับเคลื่อนตามการหมุน

ของพวงมาลัย แม�ว�าจะเพิ่มกำลังในการหมุนเลี้ยว
ในวงพวงมาลัยแล�ว)

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)

Condition:
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— ท�ายป�ด (รถยนต�มักจะหมุนเนื่องจากสภาพถนน
หรือสภาวะการขับขี่บางอย�าง)

ระบบ VDC สามารถช�วยผู�ขับรักษาการควบคุมรถยนต� แต�
ไม�สามารถป�องกันการสูญเสียการควบคุมได�ในทุก ๆ สถาน
การณ�

เมื่อระบบ VDC ทำงาน ไฟเตือน VDC บน
แผง หน� า ป�ด จะ กะพริบ โปรด สัง เกต ส่ิง ต� อ ไป น้ี :

. ถนนอาจล่ืน หรือระบบได�รับคำส่ังช�วยเหลือในการ
บังคับเลี้ยว

. ท�านอาจรู�สึกถึงการสั่นของแป�นเบรก และได�ยินเสียง
หรือการส่ันจากใต�ฝากระโปรงหน�า ซึ่งเป�นเรื่องปกติ
และแสดงว�าระบบ VDC กำลังทำงานได�อย�างปกติ

. ปรับความเร็วและขับข่ีให� เหมาะสมกับสภาพถนน

ถ� า ระบบ ทำงาน ผิด ปกติ ไฟ เตือน VDC บน
แผงหน�า ป�ด จะสว�าง ขึ้น ระบบ VDC จะหยุดทำงาน
อัตโนมัติ

ใช�สวิตช� VDC OFF เพื่อยกเลิกการใช�งานระบบ VDC ไฟ
แสดง VDC OFF สว�างขึ้นเพ่ือแสดงว�าได�ป�ดระบบ
VDC แล�ว เมื่อใช�งานสวิตช� VDC OFF เพื่อป�ดการทำงาน
ของระบบ ระบบ VDC จะยังคงทำงานอยู�เพื่อป�องกันการ
ลื่นไถลของล�อด�านหนึ่ง เม่ือพลังการขับเคล่ือนได�ถ�ายไป
ยังล�ออีกด�านท่ีไม�มีการลื่นไถล ถ�าส่ิงนี้เกิดขึ้น ไฟเตือน
VDC จะกะพริบ ฟ�งก�ชัน VDC อ่ืน ๆ ท้ังหมดจะหยุด
ทำงาน และไฟเตือน VDC จะไม�กะพริบ ระบบ VDC
จะรีเซ็ตอัตโนมัติเพ่ือเป�ดการทำงาน เม่ือให�สวิตช�กุญแจ
อยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” และบิดกลับไปยังตำแหน�ง “ON”

โปรดดู ท่ี “ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)” (หน�า 2-14) และ “ไฟแสดงระบบ
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) OFF” (หน�า
2-16)

คอมพิวเตอร�จะมีฟ�งก�ชันวินิจฉัยข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซึ่งจะ
ทดสอบระบบทุกครั้งที่สตาร�ทเครื่องยนต�และขับรถไป
ข�างหน�า หรือถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เม่ือระบบทำการ
ทดสอบตัวเอง ท�านจะได�ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู�สึกถึง
อา การ ส่ันที่ แป�น เบรก ซ่ึง ไม�ใช� การทำงานผิด ปกติ

สวิตช� OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

E12-A-120227-028C22C4-9262-48D7-8D16-98DF3D36FC7C

SSD1149

ในสภาพการขับข่ีส�วนใหญ�ควรขับข่ีรถยนต� ในขณะท่ีเป�ด
ใช�งานระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

เมื่อรถยนต�ติดหล�มโคลนหรือหิมะ ระบบ VDC จะลดแรงส�ง
กำลังเครื่องยนต�เพ่ือลดแรงการหมุนของล�อ ความเร็ว
รถยนต�จะลดลง ถึงแม�จะเร�งเครื่องยนต�จนสุด ถ�าจำเป�น
ต�องเร�งเครื่องยนต�จนถึงขีดสุดเพื่อออกจากหล�ม ให�ป�ดการ
ทำงานระบบ VDC

ป�ดระบบ VDC โดยการกดสวิตช� VDC OFF ไฟแสดง VDC
OFF จะสว�างขึ้น

กดสวิตช� VDC OFF อีกครั้ง หรือสตาร�ทเครื่องยนต�ใหม�อีก
ครั้งหนึ่งเพื่อเป�ดระบบ

GUID-98E4779C-D941-4F0B-95B0-6931B2B1B7AD

คำเตือน:

. อย�าพึ่งพาระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทาง
ลาดชันเพื่อป�องกันรถไหลลงทางลาดชันเพียง
อย�างเดียว ควรขับข่ีอย�างระมัดระวังและใส�ใจ
เสมอ เหยียบแป�นเบรกเมื่อรถหยุดบนทางชัน ให�
ระมัดระวังเป�นพิเศษเมื่อหยุดรถบนทางลาดชันที่
มีน้ำแข็ง หรือ โคลน การไม�ป�องกันรถไหลลง
อาจทำให�สูญเสียการควบคุม และอาจทำให�เกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก�ชีวิตได�

. ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันไม�
ได�ถูกออกแบบมาเพ่ือหยุดรถให�หยุดน่ิงบนทาง
ลาดชัน เหยียบแป�นเบรกเม่ือรถหยุดบนทางชัน
มิฉะนั้น อาจทำให�รถไหลลงและอาจเป�นผลให�
เกิดการชน หรือ การบาด เจ็บที่ ร�ายแรง ได�

. ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันอาจ
ไม�ช�วยป�องกันรถไหลลงจากทางลาดชันเมื่อมีน้ำ
หนักบรรทุก หรือ สภาพถนนทุกสภาวะ โปรด
เตรียมเหยียบแป�นเบรกเสมอ เพ่ือป�องกันไม�ให�
รถไหลลง มิฉะนั้น อาจทำให�เกิดการชนหรือการ
บาดเจ็บรุนแรงได�

ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันจะช�วยคงการ
ใช�งานเบรกไว�โดยอัตโนมัติ เพื่อช�วยป�องกันรถจากการ
ไหลลงในขณะที่คนขับต�องปล�อยแป�นเบรก และเหยียบ
แป� น คั น เ ร� ง เ มื่ อ ร ถ ย นต� ห ย ุ ด บ น ท า ง ล า ด ชั น

ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันจะทำงานโดย
อัตโนมัติภายใต�สภาวะต�อไปนี้:

. เกียร� เ ล่ือน มา อย ู� ที่ เกียร� เ ดิน หน�า หรือ ถอยหลัง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-13

ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทาง
ลาดชัน

Condition:
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5-14 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

. รถ จอด สนิท บน ทาง ลาด ชัน ด� วย การ ใช� เบรก

ระยะเวลาหยุดรถสูงสุด 2 วินาที หลังจากผ�านไป 2 วินาที
รถยนต�จะเริ่มไหลลงและระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บน
ทางลาดชันจะหยุดทำงาน

ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันจะไม�ทำงาน
เมื่อเกียร�เล่ือนไปยังตำแหน�ง “N” (เกียร�ว�าง) หรือ “P”
(จอด) หรื อ เมื่ อ อย ู� บน ถนน เ รี ยบ และ สม่ ำ เสมอ

เมื่อไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) สว�างขึ้นบนมาตรวัด ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�
บนทางลาดชันจะไม�ทำงาน (โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบ
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)” (หน�า 2-
14))

GUID-38893F99-5DDF-4529-BBC7-CB7E79F1FEC5

ระบบสัญญาณเตือนเม่ือรถออกนอกช�องทาง (LDW) จะ
ช�วยเตือนคนขับเม่ือรถยนต�ขับเข�าใกล�ทางด�านซ�ายหรือ
ด�านขวาของช�องทางวิ่ง

JVS0930X

SSD0672

ระบบ LDW จะใช�ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ ①
ซึ่งติดตั้งอยู�ที่ด�านบนของกระจกบังลมหน�า

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบ LDW
GUID-67FB5B86-643C-4E04-8B69-5BFAE8C0AAEB

คำเตือน:

. ระบบนี้เป�นอุปกรณ�เพื่อช�วยเตือนให�คนขับทราบ
เมื่อออกจากช�องทางวิ่งโดยไม�ได�ตั้งใจ ซึ่งจะไม�
บังคับรถยนต�หรือป�องกันการสูญเสียการควบคุม
เป�นหน�าท่ีของคนขับที่ต�องระมัดระวัง ขับข่ีให�
ปลอดภัย ควบคุมให�รถอยู�ภายในช�องทางวิ่งอยู�
เ ส ม อ แ ล ะ ค ว บ ค ุ ม ร ถ ไ ด� ใ น ท ุ ก เ ว ล า

. ระบบนี้จะไม�ทำงานที่ความเร็วต่ำกว�าประมาณ
60 กม./ชม. (37 ไมล�/ชม.) หรือถ�าระบบไม�
สามารถ ตรวจ จับ เส�น แบ� ง ช�อง ทาง วิ่ ง ได�

. ถ�าระบบ LDW ทำงานผิดปกติ ระบบจะถูกยกเลิก
โดยอัตโนมัติ และไฟแสดง LDW จะสว�างขึ้นใน
มาตรวัด ถ�าไฟแสดงปรากฏขึ้น ให�ออกจากถนน
ไป ยัง สถาน ที่ ที่ ปลอดภัย และ หย ุด รถ ดับ
เครื่องยนต� และสตาร�ทเครื่องยนต�อีกคร้ัง ถ�าไฟ
แสดง LDW ยังคงสว�างอย�างต�อเน่ือง ให�นำรถ
เข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เสียงที่ ดังมากเกินไปจะกลบเสียงเตือน ท่ี ดัง
ภายนอกรถ และอาจทำให�ไม�ได�ยินเสียง

ระบบนี้อาจทำงานผิดปกติภายใต�สภาวะต�อไปนี้:

. บนถนนที่มีเส�นแบ�งช�องทางวิ่งคู�ขนานหลายเส�น
เส�นแบ�งช�องทางวิ่งจางหรือไม�ชัด เส�นแบ�งช�อง
ทาง วิ่ง สี เหลือง เส�น แบ�ง ช�อง ทาง วิ่ง ไม� ได�
มาตรฐาน หรือมีน้ำ, ฝุ�นละออง, หิมะ, ฯลฯ บน
เส�นแบ�งช�องทางวิ่ง

. บนถนนที่ตรวจพบว�าเส�นแบ�งช�องทางวิ่งเป�นเส�น
ประ

ระบบสัญญาณเตือนเมื่อรถออกนอก
ช�องทาง (LDW) (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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. บนถนนที่มีโค�งหักศอก

. บนถนนท่ีมีวัตถุที่แตกต�างกันอย�างชัดเจน เช�น
เงา หิมะ น้ำ ร�อง รอยต�อ หรือเส�นแนวที่ เหลือ
จากการซ�อมถนน (ระบบสัญญาณเตือนเม่ือรถ
ออกนอกช�องทาง (LDW) สามารถตรวจจับสิ่ง
เ ห ล� า น้ี ว� า เ ป� น เ ส� น แ บ� ง ช� อ ง ท า ง วิ่ ง )

. บนถนนที่ช�องทางวิ่งมารวมกันหรือแยกออกจาก
กัน

. เมื่อทิศทางรถยนต�ไม�ตรงกันกับเส�นแบ�งช�องทาง
วิ่ง

. เม่ือขับรถเข�าใกล�รถยนต�คันที่อยู�ด�านหน�า ซ่ึง
กีดขวางระยะการตรวจจับของชุดกล�องตรวจจับ
ด�านหน�าแบบมัลติ

. เมื่อฝน, หิมะ หรือ สิ่งสกปรกเกาะอยู�บนกระจก
บังลมหน�าด�านหน�าชุดกล�องตรวจจับด�านหน�า
แบบมัลติ

. เมื่อไฟหน�าไม�สว�าง เนื่องจากสิ่งสกปรกที่เกาะอยู�
บน เลนส�หรือถ�าไม�มีการปรับระดับไฟหน�าท่ี
เหมาะสม

. เมื่อแสงที่สว�างจ�าส�องเข�าไปในชุดกล�องตรวจจับ
ด�านหน�าแบบมัลติ (เช�น แสงส�องเข�าที่ด�านหน�า
ของรถยนต�โดยตรง เมื่อพระอาทิตย�ขึ้นหรือตก)

. เ ม่ือ เกิด การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ สว�าง
กะทันหัน (เช�น เม่ือรถยนต� เข�าหรือออกจาก
อุโมงค�หรือใต�สะพาน)

การทำงานของระบบ LDW
GUID-8BC3924F-ED81-4C92-A848-8B9C04BFA9C6

JVS0439X

SSD0672

ไฟเตือนระบบ LDW
ระบบ LDW มีฟ�งก�ชันสัญญาณเตือนเมื่อรถออกนอกช�อง
ทาง เม่ือขับรถยนต�ท่ีความเร็วประมาณ 60 กม./ชม. (37
ไมล�/ชม.) และมากกว�า

เมื่อรถยนต�เข�าใกล�ทางด�านซ�ายหรือขวาของช�องทางวิ่ง
เสียงเตือนจะดัง ข้ึน และไฟเตือน LDW ในมาตรวัดจะ
กะพริบเพื่อเตือนผู�ขับขี่

ฟ�งก�ชันการเตือนนี้จะหยุดลงเมื่อรถยนต�กลับเข�าสู�ภายใน
เส�นแบ�งช�องทางวิ่ง

ระบบ LDW ไม�ได�รับการออกแบบมาเพื่อทำการเตือนภาย
ใต�สภาวะต�อไปนี้

. เมื่อท�านใช� งาน สัญญาณเปล่ียนช�องทางวิ่ง และ
เปล่ียนเลนวิ่งตามทิศทางของสัญญาณ (ระบบ LDW
จะทำงานได�อีกครั้งในเวลาประมาณ 2 วินาทีหลังป�ด
สัญญาณเปลี่ยนช�องทางวิ่ง)

. เมื่อความเร็วรถยนต�ลดลงจนต่ำกว�าประมาณ 60 กม./
ชม. (37 ไมล�/ชม.)

หลังจากสภาวะข�างต�นเสร็จ ส้ินลง และเกิดสภาวะการ
ทำงานท่ีจำเป�น ฟ�งก�ชัน LDW จะกลับมาทำงานอีกครั้ง

การเป�ดหรือป�ดระบบ LDW
GUID-9793B2E2-AE92-4CA1-9B85-36D9E77CE5F5

JVS0354X

สวิตช� LDW
สามารถเป�ดหรือป�ดระบบ LDW ด�วยสวิตช� LDW บน
แผงหน�าป�ด

เม่ือเป�ดระบบ ไฟแสดงระบบ LDW ON บนสวิตช�จะสว�าง
ขึ้น เพื่อยกเลิกระบบ LDW ให�กดสวิตช� LDW ไฟแสดง
ระบบ LDW ON จะดับลง เพื่อเป�ดระบบ ให�กดสวิตช� LDW
อีกครั้ง

สถานะ ON/OFF ของ ระบบ จะยังคง เหมือน เดิม แม�
เครื่องยนต�จะถูกสตาร�ทใหม�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-15

Condition:
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5-16 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-4D5803FD-8088-484C-9D22-10526CECB8A7

JVS0355X

. ในสภาวะต�อไปน้ี ไฟแสดง LDW ON บนสวิตช�จะ
กะพริบ และ ระบบ LDW อาจป�ดการทำงานโดย
อัตโนมัติ
— ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติไม�สามารถ

ตรวจพบมุมมองด�านหน�าได� เนื่องจากกระจก
บั ง ลม หน� า เ ต็ ม ไป ด� ว ย ส่ิ ง สกป รก ฯลฯ

— อุณหภูมิของชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ
สูง เนื่องจากจอดรถยนต�ไว�กลางแดดจัด (เมื่อ
อุณหภูมิภายในรถยนต�ลดลง ระบบจะกลับมา
ทำงานโดยอัตโนมัติ)

LDW ทำงานผิดปกติ
GUID-EF009120-151A-4B08-8FA8-CB20B1CA4187

เม่ือระบบ LDW ทำงานผิดปกติ ระบบจะป�ดโดยอัตโนมัติ
และไฟเตือน LDW จะสว�างขึ้น

สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:

จอด รถ ใน ท่ี ปลอดภัย ดับ เค ร่ืองยนต� และ สตาร�ท
เครื่องยนต�อีกครั้ง ถ�าไฟเตือน LDW ยังคงสว�างอย�าง
ต�อเนื่อง ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบ LDW ที่ศูนย�
บริการนิสสัน

การบำรุงรักษาชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบ
มัลติ

GUID-8C4E8F3B-073A-4892-9C5C-1D0CB0385493

JVS0930X

ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ ① สำหรับระบบ LDW
จะติดตั้งอยู�ท่ีด�านบนของกระจกบังลมหน�า เพื่อรักษาการ
ทำงานของระบบ LDW ให�ถูกต�อง และป�องกันไม�ให�ระบบ
ทำงาน ผิด ปกติ ให� แน� ใจ ว�า ได� สังเกต ส่ิง ต�อ ไป นี้ :

. รั กษา กระจก บัง ลม หน� า ให� ส ะอาด อย ู� เ สมอ

. อย�าติดสติกเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง) หรือติดต้ัง
อุปกรณ�เสริมไว�ใกล�กับชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบ
มัลติ

. อย�าวางวัสดุสะท�อนแสง เช�นกระดาษขาว หรือกระจก
ไว�บนแผงหน�าป�ด การสะท�อนของแสงแดดอาจส�งผล
เสียต�อความสามารถในการตรวจจับของชุดกล�อง
ตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ

. อย�ากระแทกหรือทำให�บริเวณโดยรอบชุดกล�อง
เสียหาย อย�าสัมผัสเลนส�ของกล�องหรือถอดสกรูที่
ติดตั้งอยู�บนชุดกล�อง ถ�าชุดกล�องเสียหายเน่ืองจาก
อุบัติเหตุ โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

GUID-5FD149F4-7E84-411F-AB51-104EE8D48DE3

ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรกสามารถ
ช�วยเหลือผู�ขับข่ีเม่ือมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการชนด�านหน�า
กับ รถ คันหน�า หรือ คน เดิน ถนน ท่ี อย ู� ใน ช�องทาง วิ่ง

JVS0930X

ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรกจะ
ตรวจจับรถคันหน�าและคนเดินถนนโดยใช�ชุดกล�องตรวจจับ
ด�านหน�าแบบมัลติ ① ซึ่งติดตั้งอยู�ที่ด�านบนของกระจก
บังลมหน�า

คำเตือน:

. ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วย
เบรกเป�นการช�วยเหลือผู� ขับขี่ เพิ่มเติม ซ่ึงไม�
สามารถใช�ทดแทนความใส�ใจต�อสภาพการ
จราจร หรือหน�าที่ในการขับขี่อย�างปลอดภัยของ
ผู�ขับขี่ ระบบจะไม�สามารถป�องกันอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทหรือเทคนิคการขับขี่ที่อันตราย
ได�

. ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วย
เบรกจะทำงานในบางสภาวะการขับขี่, สภาพการ
จราจร, สภาพอากาศ และสภาพถนน เท�านั้น

ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อม
ระบบช�วยเบรก (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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การทำงานของระบบ
GUID-58328209-51DC-4A0F-B553-C52C8FDEBE1C

JVS0361X

ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรกจะ
ทำงานเมื่อความเร็วรถยนต�อยู�ภายในช�วงประมาณ 10 ถึง
80 กม./ชม. (5 ถึง 50 ไมล�/ชม.) (ระบบนี้จะไม�ทำงานกับ
รถยนต�ที่จอดอยู�นิ่ง หรือคนเดินถนน เม่ือขับรถท่ีความเร็ว
ส ู ง กว� า ประมาณ 60 กม. / ชม . (37 ไมล� / ชม .) )

ถ�าตรวจพบความเส่ียงท่ีจะเกิดการชนด�านหน�า ระบบ
ตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรกจะเตือนคน
ขับเป�นครั้งแรกโดยการกะพริบไฟเตือน, ทำการเตือนด�วย
เสียง และจ�ายแรงเบรกบางส�วน

ถ�าการปฏิบัติเพ่ือหลีกเล่ียงการชนของคนขับไม�เพียงพอ
และเพิ่มความเส่ียงท่ีจะเกิดการชน ระบบจะทำการเตือน
ด�วยเสียง และจ�ายแรงเบรกมากขึ้นโดยทันทีก�อนเกิดการ
ชน

หมายเหตุ:

ไฟเบรกของรถยนต�จะสว�างข้ึนเม่ือมีการจ�ายแรง
เบรกโดยระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบ
ช�วยเบรก

ระบบอาจช�วยให�คนขับหลีกเลี่ยงการชนทางด�านหน�าได�

หรืออาจช�วยลดผลกระทบที่เกิดจากการชนในกรณีที่ไม�
สามารถหลีกเลี่ยงการชนน้ันได� ท้ังน้ีขึ้นอยู�กับความเร็ว
รถยนต� และระยะห�างกับรถคันหน�า หรือคนเดินถนน ตลอด
จนสภาวะการขับขี่และสภาพถนน

ถ�าคนขับกำลังควบคุมพวงมาลัย, เร�งความเร็ว หรือเบรก
ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรกจะ
ทำงานล�าช�าขึ้น หรือไม�ทำงานเลย

การ เบรกอัตโนมัติ จะหยุดลงภายใต� สภาวะต�อ ไปนี้:

. เมื่อมีการหมุนพวงมาลัยตามจำเป�นเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ชน

. เมื่อเหยียบคันเร�ง

. เมื่อตรวจไม�พบรถยนต�หรือคนเดินถนนอยู�ทางด�าน
หน�า

ถ�าระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรกได�
หยุดรถยนต�ลง รถยนต�จะยังคงจอดนิ่งอยู�เป�นเวลาประมาณ
2 วินาทีก�อนจะปล�อยเบรก

คำเตือน:

. ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติไม�ตรวจจับ
วัตถุต�อไปนี้:

— เด็ก และบุคคลอื่น ๆ ที่มีรูปร�างเล็ก, สัตว�
และจักรยาน

— คนเดินถนนในเวลากลางคืน หรือในบริเวณที่
มืด เช�นอุโมงค�

— รถยนต�ที่กำลังมา

— รถยนต�ที่ขับตัดหน�า

— รถยนต�ที่จอดอยู�ในแนวทแยง

. ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติอาจตรวจไม�
พบรถยนต�หรือคนเดินถนนที่ อยู� ด�านหน�า ใน
สภาวะต�อไปนี้:

— ทัศนวิสัยไม�ดี เน่ืองจากสภาพอากาศที่ไม�ดี
เช�น ฝน, หิมะ, หมอก, พายุฝุ�น, พายุทราย
และพายุหิมะ

— หิมะ, ทราย หรือ ถนนที่ มีน้ำกระจายมาก
จากรถยนต�ที่กำลังวิ่ง

— กระจกบังลมหน�าที่อยู�ด�านหน�ากล�องเต็มไป
ด�วยสิ่งสกปรก, หยดน้ำ, น้ำแข็ง, หิมะ, ฯลฯ

— กระจกบังลมหน�าที่อยู�ด�านหน�าชุดกล�องมีฝ�า
ขึ้น

— แสงที่สว�างจ�า (ตัวอย�างเช�น แสงแดด หรือ
ไฟสูงจากรถยนต�ที่กำลังมา) ส�องเข�ามาจาก
ทางด�านหน�า

— ไฟหน�าไม�สว�างข้ึนในเวลากลางคืนหรือเมื่อ
อยู�ภายในอุโมงค� หรือเลนส�ไฟหน�าสกปรก
มาก

— ไฟท�ายทั้งสองดวงของรถคันหน�าไม�สว�างขึ้น
ในเวลากลางคืนหรือเมื่ออยู�ภายในอุโมงค�

— เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความสว�าง
กะทันหัน (เช�น เมื่อรถยนต�เข�าหรือออกจาก
อุโมงค�หรือบริเวณร�มเงา)

— บนถนนที่มีโค�งหักศอก

— รถยนต�ขับอยู�บนเนินที่มีความเปลี่ยนแปลง
ของระดับความชัน

— รถยนต�ขับอยู�บนพ้ืนผิวถนนที่ขรุขระ เช�น
ถนนที่สกปรกและไม�สม่ำเสมอ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-17

Condition:
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5-18 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

— ระบบจะไม�สามารถตรวจพบโครงร�างของคน
ได� เน่ืองจากคนเดินถนนถือกระเป�าเดินทาง
ใบใหญ� หรือสวมใส�เครื่องแต�งกายที่มีสีเดียว
กับพื้นหลัง

. ท�านอาจไม�ได�ยินเสียงเตือน ทั้งน้ีข้ึนอยู�กับเสียง
รบกวนจากภายนอก

. ในสภาวะต�อไปนี้ ระบบอาจไม�สามารถทำงานได�
ตามปกติ:

— ขับรถยนต�บนถนนลื่น

— ขับรถยนต�บนเนิน

— เมื่อสัมภาระที่มีน้ำหนักมากเกินไปถูกบรรทุก
อยู�ที่เบาะนั่งด�านหลัง หรือห�องเก็บสัมภาระ
ของรถ

SSD0253

เม่ือขับข่ีบนถนนในบางสภาวะ เช�น ลมแรง, ทางลาดชัน,
ทางโค�ง, ถนนแคบ หรือ ถนนที่อยู�ในระหว�างการซ�อมแซม
กล�องอาจตรวจจับรถยนต�ในช�องทางวิ่งอ่ืน หรือ อาจไม�
ตรวจจับรถยนต�ที่วิ่งอยู�ข�างหน�าชั่วคราว ซึ่งอาจทำให�ระบบ
ทำงานไม�ถูกต�อง

การตรวจจับรถยนต�อาจได�รับผลกระทบจากการทำงานของ
รถ อีกด�วย (การ บังคับพวงมาลัย หรือ ตำแหน�ง การ
เคล่ือนท่ีในช�องทางว่ิง, ฯลฯ) หรือสภาวะของรถยนต� ถ�า
สิ่งน้ีเกิดขึ้น ระบบอาจเตือนท�านด�วยการกะพริบไฟ
แสดงระบบและการส�งเสียงเตือนโดยไม�คาดคิด ท�าน
จะต�องควบคุมรถให�มีระยะห�างจากรถที่อยู�ข�างหน�า
อย�างเหมาะสมด�วยตนเอง

การเป�ดหรือป�ดระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�า
พร�อมระบบช�วยเบรก

GUID-201657BE-E6D5-4178-9EF7-C3B4D1FB8F4F

JVS0361X

ไฟเตือนระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรก

Condition:
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JVS0917X

สามารถเป�ดหรือป�ดระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อม
ระบบช�วยเบรกด�วยสวิตช� OFF ระบบตรวจจับรถยนต�ด�าน
หน� า พ ร� อม ร ะบบ ช� ว ย เบ รก ② บน แผง หน� า ป� ด

เม่ือป�ดระบบแล�ว ไฟแสดงระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�า
พ ร� อ ม ร ะ บ บ ช� ว ย เ บ ร ก O F F ① จ ะ ส ว� า ง ข้ึ น

ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรกจะ
เป ล่ียน เป� น ON เ ม่ื อ สตา ร� ท เค รื่ อ งยนต� อี ก ค รั้ ง

ในการเป�ดหรือป�ดระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อม
ระบบช�วยเบรกด�วยสวิตช� OFF ระบบตรวจจับรถยนต�ด�าน
หน�าพร�อมระบบช�วยเบรกบนแผงหน�าป�ด สวิตช�กุญแจต�อง
อ ย ู� ท่ี ต ำ แ ห น� ง “ ON ” เ มื่ อ เ ป� ด ห รื อ ป� ด ร ะ บ บ

หมายเหตุ:
. เมื่อระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ

(VDC) ถูกป�ดลง ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�า
พร�อมระบบช�วยเบรกจะถูกป�ดลงเช�นกัน และไฟ
เตือนระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบ
ช�วยเบรกจะสว�างขึ้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบ VDC โปรดดูที่ “ระบบควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัว อัตโนมัติ (VDC)” (หน�า 5-12)

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-7DEEB74B-9F9F-4443-B3D6-A1F03DC80A6D

. ในสภาวะต�อไปนี้ ไฟเตือนระบบตรวจจับรถยนต�ด�าน
หน�าพร�อมระบบช�วยเบรกจะกะพริบ และระบบจะถูก
ป�ดลงโดยอัตโนมัติ
— ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติไม�สามารถ

ตรวจพบมุมมองด�านหน�าได� เนื่องจากกระจก
บั ง ลม หน� า เ ต็ ม ไป ด� ว ย ส่ิ ง สกป รก ฯลฯ

— ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติไม�สามารถ
ตรวจพบมุมมองด�านหน�าได� เนื่องจากแสงที่สว�าง
จ�าส�องเข�ามาจากทางด�านหน�า

— อุณหภูมิของชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ
สูง เนื่องจากจอดรถยนต�ไว�กลางแดดจัด (เมื่อ
อุณหภูมิภายในรถยนต�ลดลง ระบบจะกลับมา
ทำงานโดยอัตโนมัติ)

ระบบทำงานผิดปกติ
GUID-5CB5FDCA-AB18-47D6-8ED9-9E915E0BF969

ถ�าระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรก
ทำงานผิดปกติ ระบบจะถูกป�ดลงโดยอัตโนมัติ, ไฟเตือน
ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรกจะสว�าง
ขึ้น

สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�า ไฟ เตือน สว�าง ขึ้น ให� จอด รถ ใน ที่ ปลอดภัย ดับ
เครื่องยนต� และสตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้ง ถ�าไฟเตือนยังคง
สว�างขึ้น ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบตรวจจับรถยนต�
ด�าน หน�า พร�อม ระบบช�วย เบรกที่ ศ ูนย� บริการ นิส สัน

การบำรุงรักษาชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบ
มัลติ

GUID-6C179942-523B-4C2F-B760-1FFDA2D35DFB

JVS0930X

ชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ ① สำหรับระบบ
ตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรก จะติดตั้งอยู�
ท่ีด�านบนของกระจกบังลมหน�า เพื่อรักษาการทำงานของ
ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบช�วยเบรกให�
ถูกต�อง และป�องกันไม�ให�ระบบทำงานผิดปกติ ให�แน�ใจว�า
ได�สังเกตสิ่งต�อไปนี้:

. รั กษา กระจก บัง ลม หน� า ให� ส ะอาด อย ู� เ สมอ

. อย�าติดสติกเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง) หรือติดต้ัง
อุปกรณ�เสริมไว�ใกล�กับชุดกล�องตรวจจับด�านหน�าแบบ
มัลติ

. อย�าวางวัสดุสะท�อนแสง เช�นกระดาษขาว หรือกระจก
ไว�บนแผงหน�าป�ด การสะท�อนของแสงแดดอาจส�งผล
เสียต�อความสามารถในการตรวจจับของชุดกล�อง
ตรวจจับด�านหน�าแบบมัลติ

. อย�ากระแทกหรือทำให�บริเวณโดยรอบชุดกล�อง
เสียหาย อย�าสัมผัสเลนส�ของกล�องหรือถอดสกรูที่
ติดตั้งอยู�บนชุดกล�อง ถ�าชุดกล�องเสียหายเน่ืองจาก
อุบัติเหตุ โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-19

Condition:
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5-20 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-CA5750A8-EEEE-4653-A98C-3747704D3334

ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงและลดคาร�บอนไดออกไซด� เพื่อช�วยให�ท�าน
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได�มากที่สุดและลดการปล�อยก�าซ
คาร�บอนไดออกไซด�จากรถ

1. ใช�งานคันเร�งและแป�นเบรกอย�างนุ�มนวล
. หลีกเล่ียงการออกรถ หรือหยุดรถอย�างกะทันหัน
. ใช�งานคันเร�งและแป�นเบรกเบา ๆ อย�างนุ�มนวลเมื่อ
ใดก็ตามที่เป�นไปได�

. รักษาความเร็วให�คงที่ ในขณะเดินทาง และใช�
ค ว าม เ ร็ ว ค งที่ เ มื่ อ ใด ก็ ต าม ท่ี เ ป� น ไป ได�

2. รักษาความเร็วให�คงที่
. มองไปข�างหน�าเพื่อพยายามเตรียมตัว และลดการ
หยุดรถ

. ใช�ความเร็วให�สัมพันธ�กับสัญญาณไฟจราจร เพื่อ
ช� ว ย ใ ห� ล ด จ ำ น ว น ข อ ง ก า ร ห ย ุ ด ร ถ ไ ด�

. การรักษาความเร็วให�คงที่สามารถลดการหยุดรถที่
สัญญาณไฟแดงได� และช�วยทำให�ประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงมากขึ้น

3. ขับขี่ที่ความเร็วและระยะทางที่พอเหมาะ
. สังเกตการจำกัดความเร็ว และไม�ขับขี่เร็วกว�า 97
กม./ชม. (60 ไมล�/ชม.) (ใน พ้ืนท่ี ท่ีกฎหมาย
อนุญาต) จะสามารถช�วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ได� มากขึ้น เน่ืองจาก เป�นการลดแรงต�านของ
อากาศ

. การรักษาระยะห�างท่ีปลอดภัยเม่ือขับตามรถคัน
หน� า จ ะ ช� วย ลด การ เบรก ที่ ไม� จ ำ เป� น ได�

. ตรวจสอบสภาพการจราจรอย�างปลอดภัยเพื่อ
ระมัดระวัง การเปลี่ยนแปลงความเร็ว จะช�วยลด
การเบรกและช�วยให�เปล่ียนการเร�งความเร็วได�
อย�างนุ�มนวล

. เลือก ช� วง เ กียร� ที่ เหมาะ สม กับ สภาพ ถนน
4. ใช�การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ

. การใช�การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติขณะ
ขับข่ีอยู�บนไฮเวย�จะช�วยรักษาความเร็วให�คงที่

. การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติจะมีผลต�อการ
ประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงอย�างย่ิง เมื่อขับข่ีบนทาง
เรียบ

5. วางแผนเพื่อใช�เส�นทางที่สั้นที่สุด
. ปรับแต�งแผนที่หรือระบบนำทาง (ถ�ามีติดต้ัง) ใน
การพิจารณาเส�นทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อประหยัดเวลา

6. หลีกเลี่ยงการเดินเบา
. ดับเคร่ืองยนต� เมื่อหยุดรถอย�างปลอดภัยนานกว�า
30-60 วินาที จะช�วยประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงและ
ลดการปล�อยไอเสีย

7. ซื้อบัตรผ�านทางอัตโนมัติ
. บัตรผ�านทางอัตโนมัติช�วยใช�คนขับใช�ช�องทาง
พิเศษเพื่อรักษาความเร็วอัตโนมัติไว�ตลอดเส�นทาง
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการหยุดและการสตาร�ท

8. อุ�นเครื่องในหน�าหนาว
. จำกัดระยะเวลาการเดินเบาจะช�วยลดผลกระทบที่มี
ต�อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

. ตามปกติ รถยนต�ต�องใช�เวลาไม�นานกว�า 30 วินาที
ในการเดินเบาเม่ือสตาร�ทรถ เพ่ือให�หมุนเวียน
น้ำมันเครื่องได�อย�างมีประสิทธิภาพก�อนการขับขี่

. รถของท�านจะถึงอุณหภูมิ ท่ี เหมาะสมท่ีสุดได�
เร็วกว�า เมื่อทำการขับขี่เมื่อเปรียบเทียบกับการเดิน
เบา

9. ทำให�รถของท�านเย็น
. จอดรถของท�านในที่จอดรถท่ีมีหลังคา หรือในร�ม
เมื่อใดก็ตามที่เป�นไปได�

. เมื่อ เข�าสู� รถ ท่ีร�อน การเป�ดหน�าต�างจะช�วยลด
อุณหภูมิภายในได�เร็วขึ้น ทำให�ลดความต�องการ
ในการใช�งานระบบ A/C

10. ห�ามบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป
. นำวัตถุที่ไม�จำเป�นออกจากรถเพื่อลดน้ำหนัก

คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิงและลด
คาร�บอนไดออกไซด�

Condition:
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. ปรับตั้งเครื่องยนต�อยู�เสมอ

. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาที่แนะนำ

. รักษาแรงดันลมยางให�ถูกต�องเสมอ แรงดันลมยางต่ำ
จะเพ่ิมการสึกหรอของยางและลดการประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิง

. รักษาตั้งศูนย�ล�อให�ถูกต�อง ศูนย�ล�อท่ีไม�เหมาะสมจะ
เพิ่มการสึกหรอของยางและลดการประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิง

. ใช�น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดตามที่แนะนำ (โปรดดูที่
“น้ำมัน/สารหล�อ ล่ืนและปริมาณความจุ ท่ีแนะนำ”
(หน�า 9-2))

E12-A-120227-FB545DB3-7348-44AE-9E18-4E649895FCEC

คำเตือน:

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น
หญ�าแห�ง, เศษกระดาษ หรือเศษผ�า เน่ืองจาก
อาจติดไฟหรือทำให�ไฟไหม�ได�

. การจอดอย�างปลอดภัยต�องใช�งานทั้งเบรกมือ
และเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด) ไม�
เช�นน้ัน รถอาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม�ถึงทำให�
เกิดอุบัติเหตุ

. เมื่อจอดรถ ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) คัน เกียร� ไม� สามารถ เลื่อน ออก จาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ได� หากไม�ได�เหยียบแป�น
เบรก

. ห�ามปล�อยรถทิ้งไว�เพียงลำพังในขณะเครื่องยนต�
กำลังทำงาน

. ห�ามปล�อยให�เด็กท่ีต�องได�รับการดูแลจากผู�อื่น
อยู�ในรถเพียงลำพัง เน่ืองจากอาจไปกดสวิตช�
หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ� เด็กที่อยู�
เพียงลำพังอาจทำให� เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงได�

. เพื่อช�วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
ถึงแก� ชีวิต เนื่องจากรถยนต� และ/หรือ ระบบ
ทำงานโดยไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยให�เด็กและผู�ใหญ�
ที่ต�องได�รับการดูแลจากผู�อ่ืน หรือสัตว�เล้ียงอยู�
ในรถเพียงลำพัง นอกจากนี้ อุณหภูมิภายในรถที่
ป�ดประตูไว�หมดในวันที่อากาศอบอุ�นจะสูงขึ้น
อย�างรวดเร็วจนสามารถก�อให� เกิดความเส่ียง
อย�างมากในการบาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตแก�คน
และสัตว�เลี้ยง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-21

การเพิ่มการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
และลดการปล�อยก�าซ
คาร�บอนไดออกไซด�

การจอดรถ

Condition:
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5-22 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

SSD0489

1. เข�าเบรกมือจนสุด

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

3. เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล�อดังแสดงใน
ภาพประกอบ

หันลงทางลาดโดยมีขอบทางเท�า ①

หันล�อไปยังขอบทางเท�าและค�อย ๆ เลื่อนรถไป
ข�างหน�าจนล�อชิดกับขอบทางเท�า แล�วเข�าเบรกมือ

หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบทางเท�า ②

หันล�อออกจากขอบทางเท�าและเล่ือนรถกลับจนล�อ
ชิดกับขอบทางเท�า แล�วเข�าเบรกมือ

หันขึ้นหรือลงทางลาด โดยไม�มีขอบทางเท�า ③

หันล�อไปทางขอบถนนเพื่อให�รถเล่ือนออกจากกลาง
ถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล แล�วเข�าเบรกมือ

4. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

หมายเหตุ:

ใช�ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติเมื่อ
รถยนต� หย ุด เป�น ระยะ เวลา ส้ัน ๆ เช�น หย ุด รอ
สัญญาณไฟ

ดับเครื่องยนต�ด�วยสวิตช�กุญแจ เม่ือทำการจอด ฯลฯ
เป�นเวลานาน
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รถยนต�คันนี้ถ ูกออกแบบมาเพ่ือบรรทุกผู� โดยสารและ
สัมภาระ นิสสันไม�แนะนำให�ใช�ลากจูงรถพ�วง เพราะจะ
ทำให�เครื่องยนต� ระบบส�งกำลัง ระบบบังคับเล้ียว เบรก
และระบบอื่น ๆ ทำงานหนักขึ้น

ข�อควรระวัง:

รถยนต�ที่เสียหายจากการลากจูงรถพ�วงไม�รวมอยู�ใน
การรับประกัน

การลากจูง

Condition:
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คำเตือน:

. ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ
ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะไม�ทำงาน พวงมาลัย
จะหนักขึ้น

. เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยไฟฟ�าสว�าง ข้ึนขณะที่
เครื่องยนต�ทำงาน ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะ
หยุดทำงาน จะยังสามารถควบคุมรถได� แต�
พวงมาลัยจะหนักขึ้น

พวงมาลัยไฟฟ�าออกแบบมาเพื่อสร�างแรงช�วยหมุนขณะ
ขับขี่ ทำให�ไม�ต�องใช�แรงสำหรับบังคับพวงมาลัยมาก

เมื่อใช�งานพวงมาลัยซ้ำ ๆ หรือ ต�อเนื่องกันขณะที่รถยนต�
จอดอยู� หรือขณะท่ีขับด�วยความเร็ว ต่ำ แรงช�วยหมุน
พวงมาลัยจะลดลง เพื่อป�องกันไม�ให�พวงมาลัยไฟฟ�าร�อน
เกินไป และช�วยป�องกันไม�ให�ระบบเสียหาย ขณะที่แรงช�วย
หมุนลดลง พวงมาลัยจะหนัก เมื่ออุณหภูมิของพวงมาลัย
ไฟฟ�าลดลง แรงช�วยหมุนจะกลับเป�นปกติ หลีกเล่ียงการ
ใช�งานพวงมาลัยในแบบท่ีกล�าวมาซ้ำ ๆ เพราะอาจทำให�
พวงมาลัยไฟฟ�ามีความร�อนสูงเกินไปได�

อาจเกิดเสียงเสียดสีข้ึนได� เมื่อใช�งานพวงมาลัยอย�าง
รวดเร็ว ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

ถ�าไฟเตือนพวงมาลัยไฟฟ�า สว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�
ทำงาน พวงมาลัยไฟฟ�าอาจทำงานผิดปกติ และอาจ
จำเป�นต�องนำ รถ เข�า รับ การบริการ นำ รถ เข�า รับการ
ตรวจสอบพวงมาลัยไฟฟ�าที่ศูนย�บริการนิสสันทันที (โปรด
ด ู ท่ี “ ไฟ เตื อน พวง มาลั ย ไฟฟ� า ” (หน� า 2 -12 ) )

เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยไฟฟ�าสว�างขึ้นขณะท่ีเครื่องยนต�
ทำงาน ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน จะยัง
สามารถควบคุมรถยนต�ได� แต�ต�องใช�แรงในการหมุน

พวงมาลัยมากข้ึน โดยเฉพาะในโค�งที่หักมุมมากและที่
ความเร็วต่ำ

E12-A-120227-F87C9514-9662-4C4E-BA5D-DFDDE6E7C253

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถ�าวงจร
หนึ่งไม�ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการเบรกอีกสอง
ล�อ

ข�อควรระวังในการเบรก
E12-A-120227-0CCD5B8E-1BA3-4C8B-81B1-799E2DC7C2DD

หม�อลมเบรกสุญญากาศ
E12-A-120227-ED0B46DC-B3F7-4FFA-9093-47CB6331730B

หม�อลมเบรกจะช�วยเพ่ิมแรงเบรกโดยใช�สุญญากาศของ
เครื่องยนต� ถ�าเครื่องยนต�ดับ ท�านจะยังคงสามารถหยุดรถ
ได�โดยการเหยียบแป�นเบรก แต�ต�องใช�แรงในการเหยียบ
แป�นเบรกมากข้ึนเพื่อหยุดรถ และระยะเบรกจะยาวข้ึน

ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบช�วย
เบรกจะไม�ทำงาน ทำให�เบรกแข็งขึ้น

คำเตือน:

อย�าแล�นรถขณะที่เครื่องยนต�ดับ

เม่ือเหยียบแป�นเบรกช�า ๆ จนสุด อาจเกิดเสียงคล๊ิกและ
รู�สึกได�ถึงการส่ันเบา ๆ สิ่งน้ีเป�นปกติ และแสดงว�าระบบ
ช�วยเบรกกำลังทำงานอยู�

การใช�งานเบรก
E12-A-120227-D4734235-A7BF-41D0-A7B7-9066DF8A703A

หลีกเลี่ยงการพักเท�าไว�บนแป�นเบรกขณะขับรถ เนื่องจาก
จะทำให�เบรกร�อนจัด ผ�าเบรก/แผ�นเบรกสึกหรอเร็วขึ้น และ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

เพื่อช�วยลดการสึกหรอของเบรกและป�องกันไม�ให�เบรกร�อน
จัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำ ก�อนขับรถลง
เนินหรือทางลาดยาว เบรกท่ีร�อนจัดจะมีประสิทธิภาพใน
การเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถได�

เมื่อ ขับรถบนถนน ล่ืน ให� ระมัดระวัง เมื่อต�อง เบรก เร�ง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-23

พวงมาลัยไฟฟ�า ระบบเบรก

Condition:
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5-24 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ความเร็ว หรือเปลี่ยนเกียร�ต่ำ การเบรกหรือเร�งความเร็ว
กะทันหัน จะ ทำให� ล�อ ล่ืน ไถล และ เกิด อ ุ บัติ เหต ุ ได�

เบรกเป�ยก
E12-A-120227-E6710D4E-D475-46A0-BFE4-D5262D71230C

เมื่อล�างรถหรือขับผ�านแอ�งน้ำ เบรกจะเป�ยกชื้น ทำให�ระยะ
เบรกยาวขึ้น และอาจทำให�รถป�ดไปด�านใดด�านหน่ึงขณะ
เบรก

สำหรับการทำให� เบรกแห�ง ให� ขับ รถด�วยความเร็ว ท่ี
ปลอดภัยและแตะแป�นเบรกเบา ๆ เพื่อให�เบรกร�อน ทำเช�น
นี้จนกระทั่งเบรกแห�งกลับสู�สภาพปกติ หลีกเลี่ยงการขับรถ
ด�วยความเร็วสูงจนกว�าเบรกจะสามารถทำงานได�เป�นปกติ

การขับลงเนิน
E12-A-120227-60B44BD4-F54C-4390-BC9D-F8BF2ACF4CF9

การหน�วงเคร่ืองยนต�สามารถใช�ควบคุมรถยนต�ได�ดี ขณะ
ขับลงทางลาด ควรเลือกตำแหน�ง “L” ก�อนท่ีจะลงเนิน

ระบบช�วยเบรก
E12-A-120227-A3578D49-2E73-43B8-A1E8-DF975FD691DD

เมื่อแรงที่เหยียบเบรกเกินค�าหนึ่ง ระบบช�วยเบรกจะทำงาน
สร�างแรงเบรกที่แรงข้ึนกว�าหม�อลมเบรกธรรมดา แม�จะใช�
แรงเหยียบไม�มาก

คำเตือน:

ระบบช�วยเบรกน้ีมีไว�เพ่ือช�วยการเบรกเท�านั้น ไม�ใช�
อุปกรณ�เตือนหรือหลีกเลี่ยงการชน เป�นหน�าที่ของผู�
ขับข่ีที่ต�องระมัดระวัง ขับขี่ให�ปลอดภัย และควบคุม
รถได�ในทุกเวลา

E12-A-120227-30E80BF1-533A-4362-9289-313A2F7C1B0A

คำเตือน:

. ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) เป�น
อุปกรณ�ที่ทันสมัย แต�จะไม�ช�วยป�องกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากการขับขี่ที่ประมาทหรือเป�นอันตราย
ระบบจะช�วยให�สามารถบังคับควบคุมรถขณะ
เบรกบนถนนลื่น ให�พึงระลึกไว�ว�าระยะหยุดบน
พื้นที่ลื่นจะยาวกว�าบนพื้นผิวปกติ แม�จะเป�นเบรก
ABS ระยะหยุดอาจจะยาวขึ้นบนถนนที่ขรุขระ, มี
กรวด, มีหิมะปกคลุม หรือ เมื่อใช�งานโซ�พันล�อ
ให� รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน�า เสมอ
อย�างไรก็ตาม คนขับต�องเป�นผู� รับผิดชอบต�อ
ความปลอดภัย

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต�อการเบรกด�วย
— เมื่อ เปล่ียนยาง ให� ใส� ยาง ท่ี มีขนาดตาม
กำหนดทั้งสี่ล�อ

— เม่ือติดตั้งยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง) ให�แน�ใจ
ว�าเป�นชนิดและขนาดตามที่กำหนดในแผ�น
ป�ายค�าแรงดันลมยาง (โปรดดูที่ “แผ�นป�าย
ค�าแรงดันลมยาง” (หน�า 9-6))

— สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ล�อและยาง”
(หน�า 8-23)

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพื่อไม�
ให�ล�อล็อก ขณะที่เบรกอย�างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพื้นผิว
ลื่น ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล�อแต�ละล�อและ
ปรับความดันน้ำมันเบรก เพื่อป�องกันไม�ให�ล�อล็อกและลื่น
ไถล ซึ่งจะช�วยให�คนขับสามารถบังคับควบคุมรถ และช�วย
ลด อ า ก า ร เ ลี้ ย ว ป� ด ห รื อ ล่ื น ไ ถล ให� น� อ ย ท่ี ส ุ ด

การใช�งานระบบ
E12-A-120227-8684D14C-ECF0-4496-A135-E4A06B2BC662

เหยียบแป�นเบรกค�างไว� เหยียบแป�นเบรกค�างไว�จนสุดด�วย
แรงคงที่ ไม�ต�องย้ำเบรก ABS จะทำงานเพื่อป�องกันไม�ให�
ล�อล็อก บังคับรถยนต�หลีกสิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

ห�ามย้ำเบรก เพราะจะทำให�ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟ�งก�ชันทดสอบตัวเอง
E12-A-120227-A040E3C0-15F6-4334-9CCB-2C40CB75B9C7

ABS ประกอบไปด�วยเซ็นเซอร�อิเล็กทรอนิกส�, ป��มไฟฟ�า,
โซลินอยด�ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร� คอมพิวเตอร�จะมี
ฟ�งก�ชันวิเคราะห�ข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบ
ทุกครั้ง ท่ีสตาร�ทเครื่องยนต�และขับรถไปข�างหน�า หรือ
ถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำการทดสอบตัวเอง
ท�านจะได�ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู�สึกถึงอาการสั่นที่แป�น
เบรก ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ถ�าคอมพิวเตอร�ตรวจพบ
ว�ามีการทำงานผิดปกติ ABS จะหยุดทำงานและไฟเตือน
ABS บนแผงหน�าป�ดจะสว�างขึ้น ซ่ึงระบบเบรกจะทำงาน
เป�นปกติ แต�ไม�มีการช�วยป�องกันล�อล็อก

ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะทำการทดสอบตัวเองหรือ
ขณะขับข่ี ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบ
และทำการซ�อมแซม

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)

Condition:
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การทำงานปกติ
E12-A-120227-7D9A14BF-E10E-404B-A6E7-2B1D2B717EAB

ABS ทำงานที่ความเร็วมากกว�า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 ไมล�/ชม.) ความเร็วจะแตกต�างกันไปตามสภาพถนน

เม่ือ ABS รู�สึกว�าล�อใดล�อหนึ่งหรือมากกว�ากำลังจะล็อก
อุปกรณ�ควบคุมการทำงานจะทำงานทันทีและปล�อยแรงดัน
ไฮดรอลิก การทำเช�นนั้นจะคล�ายกับการย้ำเบรก ท�านอาจ
รู�สึกถึงแรงส่ันสะเทือนท่ีแป�นเบรก และได�ยินเสียงจากใต�
ฝากระโปรงหน�า หรือรู� ถึงแรงส่ันสะเทือนจากอุปกรณ�
ควบคุมการทำงาน ขณะที่อุปกรณ�กำลังทำงานอยู� ซึ่งเป�น
เ ร่ือง ปกติ และ แสดง ว�า ABS กำลัง ทำงาน ได� อย�าง
เหมาะสม อย�างไรก็ตาม แรงสั่นสะเทือนดังกล�าวอาจแสดง
ว�าสภาพถนนเป�นอันตราย และต�องใช�ความระมัดระวังเป�น
พิเศษในขณะขับขี่

E12-A-120227-87419456-CFD8-4F08-8955-7CB88BEF7D09

เมื่อออกจากรถ:

. โปรดนำกุญแจรถติดตัวเสมอ - แม�ว�าจะจอดรถใน
โรงรถของท�านเองก็ตาม

. ป�ดกระจกหน�าต�างทุกบานให�สนิทและล็อกประตูทุก
บาน รวมถึงประตูท�าย

. จอดรถในบริเวณที่มองเห็นได�เสมอ จอดรถในบริเวณ
ที่มีแสงสว�างเพียงพอในเวลากลางคืน

. เป�ดระบบกันขโมย ถ�ามีติดตั้งไว� - แม�ว�าจะจอดรถเป�น
เวลาสั้น ๆ ก็ตาม

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือสัตว�เล้ียงอยู�ในรถเพียงลำพัง

. ห�ามทิ้งสิ่งของมีค�าไว�ในรถ ให�นำสิ่งของมีค�าติดตัวไว�
เสมอ

. ห�ามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไว�ในรถ

. ห�ามท้ิงส่ิงของไว�บนรางหลังคา นำส่ิงของออกจาก
รางและเก็บไว�ในรถ และล็อกรถ

. ห�ามเก็บกุญแจสำรองไว�ในรถ

E12-A-120227-58FF1C17-5A9C-4675-8ED1-1CED0EAD428C

คำเตือน:

. ไม�ว�าในสภาพใด ให�ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง
เร�งและลดความเร็วอย�างระมัดระวัง ถ�าเร�ง หรือ
ลดความเร็วเร็วเกินไป ล�อที่ ขับเคลื่อนจะย่ิงไม�
เกาะถนน

. เผื่อระยะหยุดให�มากข้ึนเมื่อขับขี่ขณะอากาศ
หนาว ควรเริ่มเบรกเร็วกว�าขณะขับข่ีบนถนนที่
แห�ง

. บนถนนที่ลื่น ให�อยู�ห�างจากรถคันหน�าให�มากขึ้น

. น้ำแข็งเป�ยก (08C, 328F และฝนที่แข็งตัว) หิมะ
ที่เย็นมาก และน้ำแข็งจะทำให�ลื่น และขับรถได�
ยากขึ้น รถยนต�จะเกาะถนนน�อยลงมากในสภาพ
ดังกล�าว พยายามหลีกเล่ียงการขับข่ีบนน้ำแข็ง
เป�ยกจนกว�า พ้ืนถนนจะโรย เกลือ หรือทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่เป�นน้ำแข็งชัดเจน) จุดเหล�านี้
จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม�โดนแสงแดด หาก
เห็นพื้น ผิวน้ำแข็ง ให� เบรกก�อนจะ ขับไปถึง
พยายาม อย�า เบรก บน พ้ืน ผิว น้ำแข็ง และ
หลีกเลี่ยงการบังคับเลี้ยวอย�างกะทันหัน

. ห�ามใช�การควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนถนนลื่น

. หิมะอาจอุดก�าซไอเสียให�อยู�ใต�ท�องรถของท�าน
ได� กำจัดหิมะไม�ให�ไปอุดท�อไอเสียและรอบ ๆ ตัว
รถ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-25

ความปลอดภัยของรถยนต� การขับขี่ขณะที่อากาศหนาว

Condition:
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5-26 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

แบตเตอรี่
E12-A-120227-1CC3A814-9564-425F-9B01-061C4D1F333C

ถ�าไม�ได�ชาร�จไฟแบตเตอรี่ให�เต็มในสภาพอากาศหนาวจัด
น้ำกรดแบตเตอร่ีอาจแข็ง และทำให�แบตเตอร่ีเสียหายได�
เพื่อให�สามารถใช� งานได�อย�าง เต็มประสิทธิภาพ ควร
ตรวจสอบแบตเตอร่ีอย�างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียด
โปรดดูที่ “แบตเตอรี่” (หน�า 8-14)

สารหล�อเย็นเครื่องยนต�
E12-A-120227-1C571A6D-5F8E-4A5A-B705-EC21EDC043A3

ถ�าต�องจอดรถไว�ข�างนอกโดยไม�มีสารป�องกันการแข็งตัว
ให�ถ�ายระบบหล�อเย็น รวมถึงเสื้อสูบ เติมใหม�ก�อนใช�งาน
รถยนต� สำหรับ รายละเอียด โปรดดู ท่ี “การ เปลี่ยน
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�” (หน�า 8-6)

การติดตั้งยาง
E12-A-120227-B817D58C-B774-4E2B-B601-645BBB90141A

1. หากติดตั้งยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล�อหน�า/หลังของ
รถยนต� แล� ว ล�อ ควร มี ขนาด, การ รับ น้ำ หนัก,
โครงสร�าง และประเภท (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัด
รัด หรือ เรเดียล) เหมือน กับยาง ท่ี ใช� อยู� ธรรมดา

2. ถ�าต�องใช�งานรถยนต�ในสภาพอากาศหนาวจัด ควรใช�
ยางสำหรับวิ่งบนหิมะทั้งสี่ล�อ

3. เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งาน
ยางที่มีสตัดฝ�งอยู�ได� แต�ในบางประเทศ, เขต หรือรัฐ
จะไม�อนุญาตให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฎหมาย
ท�อง ถ่ิน, รัฐ หรือ เขตก�อนติด ต้ังยางที่ มี ส ตัดฝ�ง

ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะ
แบบมีสตัดฝ�ง บนพื้นผิวที่เป�ยกหรือแห�ง อาจแย�
กว�ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

4. สามารถใช�โซ�พันล�อได�ถ�าต�องการ ให�แน�ใจว�าโซ�มี
ขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้งตามคำแนะนำของ
ผ ู� ผ ลิต (โปรด ด ู ท่ี “โซ� พัน ล�อ” (หน�า 8-23))

อุปกรณ�พิเศษสำหรับใช�ในฤดูหนาว
E12-A-120227-EE67A016-3CB8-4F16-8EF9-CAD7F659A1B6

แนะนำให�เตรียมอุปกรณ�ต�อไปนี้ไว�ในรถในช�วงฤดูหนาว:

. ที่ขูดหรือแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็งและหิมะ
ออกจากหน�าต�าง

. แผ�นไม�ที่เรียบและแข็งแรงสำหรับวางรองใต�แม�แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต�ออกจากกองหิมะ

เบรกมือ
E12-A-120227-20921676-8D9A-49A9-B7C0-F44E7DDCA060

เมื่อจอดรถในพื้นที่ที่อุณหภูมิภายนอกต่ำกว�า 08C (328F)
ห�ามเข�าเบรกมือเพ่ือป�องกันไม�ให�แข็ง เพ่ือการจอดอย�าง
ปลอดภัย:

. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

. บล็อกล�อให�แน�นหนา

การป�องกันสนิมกัดกร�อน
E12-A-120227-4803211D-F409-42AD-B6A8-FF482E1AD4EF

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธิ์กัดกร�อนอย�าง
มาก และจะ เร�งการ เกิดสนิมและการ เส่ือมสภาพของ
ชิ้นส�วนใต�ตัวถังรถ เช�น ระบบไอเสีย, ท�อน้ำมันเช้ือเพลิง
แ ล ะ เ บ ร ก , ส า ย เ บ ร ก , พ้ื น ร ถ แ ล ะ บั ง โ ค ล น

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะ ๆ
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การป�องกันสนิม
กัดกร�อน” (หน�า 7-5)

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป�นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

Condition:
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6 ในกรณีฉุกเฉิน
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6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

E12-A-120227-32D3CED8-FBE8-494D-BBBC-C319E5A30421

SIC2475

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได�ไม� ว�าสวิตช�
กุญแจจะอยู�ในตำแหน�งใดก็ตาม ยกเว�นเมื่อแบตเตอรี่ไฟ
หมด

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินใช�เพื่อเตือนคนขับในรถคันอื่น เมื่อ
ท� าน ต�อง หย ุด หรือ จอด รถ ใน สถาน การ ณ� ฉ ุกเฉิน

เม่ือกดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟสัญญาณไฟเล้ียวทุก
ดวงจะกะพริบ สำหรับการป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให�กดสวิตช�
ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง

E12-A-120227-942FB2F2-072E-4723-BF01-BA4234C73207

ถ� า ยาง แบน ให� ป ฏิบัติ ตาม คำ แนะนำ ดั ง ต�อ ไป นี้

การหยุดรถยนต�
E12-A-120227-DE5E7016-0DBA-4C5D-8058-CF0977425906

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าเข�าเบรกมือจนสุดแล�ว

. ให�แน�ใจว�า เลื่อนคัน เกียร� ไปยังตำแหน�ง “P”
(จอด)

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�ารถจอดอยู�บนทางลาดเอียง มี
น้ำแข็งหรือพื้นท่ีลื่น ซึ่งอาจ เกิดอันตรายได�

. ห�ามเปล่ียนยาง ถ�าจอดรถอยู�ในบริเวณที่มีการ
จราจรแออัด ให�เรียกช�างผู�เชี่ยวชาญมาทำการ
ช�วยเหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. จอดรถบนพื้นราบ

4. เข�าเบรกมือ

5. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

6. ดับเครื่องยนต�

7. เป�ด กระโปรง หน�า และ ติด ต้ัง แผ�น สะท�อน แสง
สามเหลี่ยม (ถ�ามีติดตั้ง):
. เพื่อเป�นสัญญาณเตือนรถคันอื่น
. เพ่ือให� สัญญาณแก�ช�างผู� เชี่ยวชาญท่ี เรียกมา

8. ให�ผู� โดยสารทั้งหมดออกนอกตัวรถ และ ยืนใน ท่ี
ปลอดภัย ห� าง จาก ตั ว รถ และ เส�น ทาง จราจร

การเตรียมเครื่องมือ
E12-A-120227-66C742BC-4B5C-4250-8088-52D0E320DCFA

JVE0055X

เป�ดประตูท�าย ยกฝาป�ดพื้นห�องเก็บสัมภาระขึ้น

รถของท�านติดตั้งยางอะไหล�หรือชุดปะยางฉุกเฉินอย�างใด
อย�างหน่ึง โปรดอ�านคำแนะนำในส�วนท่ีเกี่ยวข�องอย�าง
ละเอียด

. สำหรับรุ�นที่มียางอะไหล�: โปรดดูท่ี “การเปลี่ยนยาง
แบน (สำหรับ ร ุ�น ท่ี มี ยาง อะไหล�)” (หน�า 6-3)

. สำหรับรุ�นที่มีชุดปะยางฉุกเฉิน: โปรดดูที่ “การปะยาง
(สำหรับ ร ุ�น ท่ี มี ช ุด ปะ ยางฉุกเฉิน)” (หน�า 6-5)

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน

Condition:
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การเปลี่ยนยางแบน (สำหรับรุ�นที่มียาง
อะไหล�)

GUID-7CD89948-60AE-4137-BC03-FA17298E4863

SCE0913

นำแม�แรง เคร่ืองมือท่ีจำเป�น และยางอะไหล�ออกจากที่
เก็บ

ถ�ามีสเปเซอร�ติดตั้งมาด�วย ให�ถอดออกก�อนนำยางอะไหล�
ออกมา

การบล็อกล�อ
E12-A-120227-806C4C22-BE3D-4749-97AF-42C5472CE692

MCE0001A

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าได�บล็อกล�อแน�นแล�ว เพ่ือป�องกันไม�ให�รถ
เคลื่อนซึ่งอาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด�านหน�าและด�านหลังของล�อ
ท่ีอยู�ตรงข�ามกับยางเส�นที่แบนตามแนวทแยงมุม
เพื่อป�องกันไม�ให�รถเคล่ือนท่ี เมื่อถูกยกขึ้นด�วยแม�แรง

การถอดยาง
E12-A-120227-12FA0C13-4C9F-4E42-8735-BBF46287944D

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

SCE0630

แบบ A

SCE0637

แบบ B

แบบ A:

คำเตือน:

ห�ามใช�มือในการถอดฝาครอบล�อ ซึ่งอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บได�

ให�ใช�ด�ามหมุนแม�แรง ① ถอดฝาครอบล�อตามภาพที่แสดง

วางผ�า ② ระหว�างล�อและด�ามหมุนแม�แรง เพ่ือป�องกันล�อ
และฝาครอบล�อได�รับความเสียหาย

แบบ B:

ถอด ฝา ครอบ ล�อ ตรง กลาง ออก ดัง ท่ี แสดง ใน ภาพ

ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVE0056X

จุดขึ้นแม�แรง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-3

Condition:



(146,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

6-4 ในกรณีฉุกเฉิน

SCE0504

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านและปฏิบัติตามคำแนะนำใน
หมวดนี้

. ห�ามมุดเข�าใต�ท�องรถขณะที่ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง
เพียงอย�างเดียว

. ห�ามใช�แม�แรงอื่นที่ไม�ได�ให�มากับรถ

. แม�แรงที่ ให� มา กับ รถ ได� รับ การออกแบบ ให�
สามารถยกรถของท�านขึ้นได� เมื่อต�องการเปลี่ยน
ยางเท�านั้น ห�ามใช�แม�แรงสำหรับรถยนต�ของ
ท�านกับรถยนต�คันอื่น

. ห�ามยกรถตรงจุดอื่นที่ ไม�ใช� จ ุดขึ้นแม�แรงที่
กำหนดไว�

. ห�ามยกรถสูงเกินความจำเป�น

. ห�ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต�แม�แรง

. ห�ามสตาร�ทเคร่ืองยนต�หรือให�เคร่ืองยนต�ทำงาน
ขณะท่ีรถอยู�บนแม�แรง รถอาจเคล่ือนทันทีและ
ทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามมีผู�โดยสารอยู�บนรถขณะที่ยางไม�ได�อยู�ติด
พื้น

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านแผ�นป�ายคำเตือนที่ติดอยู�บน
แม�แรงก�อนใช�งาน

. ให�แน�ใจว�าได�เข�าเบรกมือ เมื่อยกรถด�วยแม�แรง

1. วางแม�แรงไว�ใต�จุดขึ้นแม�แรงดังแสดงในภาพประกอบ
เพื่อให�ด�านบนของแม�แรงสัมผัสกับรถที่จุดขึ้นแม�แรง

ควรวางแม�แรงไว�บนพื้นแข็ง
2. จัดแนวหัวแม�แรงไว�ระหว�างร�องทั้งสองที่จุดขึ้นแม�แรง

ที่ส�วนหน�าหรือส�วนหลัง

3. จัดให�ช�องที่หัวแม�แรงอยู�ระหว�างร�องดังภาพ

4. คลายน็อตล�อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง
หรือสองรอบ โดยใช�ประแจขันน็อตล�อ

ห�ามถอดน็อตล�อออกจนกว�ายางจะลอยพ�นจาก
พื้น

5. ค�อย ๆ ยกรถขึ้นจนกระทั่งได�ระยะห�างระหว�างยางกับ
พื้น

6. สำหรับการยกรถขึ้น ให�จับด�ามหมุนแม�แรงและก�านต�อ
เอาไว�ด�วยมือท้ังสองข�างอย�างมั่นคง แล�วหมุนด�าม
หมุนแม�แรง

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

1. ถอดน็อตล�อ

2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข�อควรระวัง:

ยางจะมีน้ำหนักมาก ให�แน�ใจว�าเท�าของท�านพักอยู�
พ�นจากยาง และ ใช� ถ ุงมือตามความจำ เป�น เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล�
E12-A-120227-C0F26721-13D5-464A-9CD3-A720E5BD5340

SCE0576

คำเตือน:

. ห�ามใช�น็อตล�อที่ไม�ได�ให�มากับรถของท�าน น็อต
ล�อที่ ไม�ถูกต�องหรือขันไม�แน�น อาจทำให�ล�อ
หลวมหรือหลุดออกมา ซ่ึงทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามทาน้ำมันเคร่ืองหรือจาระบีลงบนสลักเกลียว
ล�อหรือ น็อตล�อ เนื่องจากจะทำให� น็อตล�อ ล่ืน
หลวม

. ยางอะไหล�แบบชั่วคราวถูกออกแบบมาเพื่อใช�ใน
กรณีฉุกเฉินเท�านั้น

Condition:
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1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
ระหว�างล�อกับดุมล�อ

2. ค�อย ๆ ใส�ยางอะไหล�เข�าท่ี แล�วขันน็อตล�อด�วยมือ
ตรวจสอบว�าน็อตล�อทุก ตัวสัมผัส กับ พ้ืนผิวล�อใน
แนวนอน

3. ขันน็อตล�อสลับ กันตามลำดับ และขันให� น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันตามภาพประกอบ (① - ④) มากกว�า 2
ครั้ง โดยการใช� ประแจขัน น็อตล�อจนกระทั่ง แน�น

4. ลดระดับรถลงช�า ๆ จนยางสัมผัสกับพื้น

5. ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยประแจขันน็อตล�อตามลำดับท่ี
แสดงอยู�ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล�อด�วยประแจขันน็อตล�อตามแรงขันที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล�อ:
108 นิว ตัน เมตร (11 กิโลกรัม ต�อ ลูกบาศก�
เมตร, 80 ฟุต-ปอนด�)

น็อตล�อต�องได�รับการขันแน�นด�วยแรงขันที่กำหนดอยู�
เสมอ ขอแนะนำให�ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยแรงบิดที่
กำหนดทุกครั้งที่เข�ารับบริการเปลี่ยนถ�ายน้ำมันตาม
ช�วงเวลา

คำเตือน:

ขันน็อตล�ออีกครั้ง เม่ือขับข่ีรถยนต� เป�นระยะทาง
1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงเมื่อยางแบน, ฯลฯ)

การจัดเก็บยางที่ได�รับความเสียหายและเครื่อง
มือ

GUID-42449484-D6CF-4574-B79A-A10BE886F279

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าได�เก็บยาง, แม�แรง และเครื่องมือเข�า
ที่ให�ถูกต�องหลังจากใช�งาน เนื่องจากของเหล�านี้
อาจพุ�งออกมาจนเกิดอันตรายในกรณีที่ เกิด
อุบัติเหตุหรือหยุดรถกะทันหัน

. ยางอะไหล�แบบชั่วคราวถูกออกแบบมาเพื่อใช�ใน
กรณีฉุกเฉินเท�านั้น

1. เก็บยางที่เสียหาย, แม�แรง และเครื่องมือที่ใช�งานในที่
เก็บให�เรียบร�อย

2. เปลี่ยนฝาป�ดพื้น

3. ป�ดประตูท�าย

การปะยาง (สำหรับรุ�นที่มีชุดปะยาง
ฉุกเฉิน)

GUID-C8652A67-5FDA-40A7-814C-B07BB9D22141

ชุดปะยางฉุกเฉินมีมาพร�อมกับรถยนต�แทนที่ยางอะไหล�
ต�องใช�ชุดปะยางสำหรับการปะยางท่ีมีรูรั่วขนาดเล็กเป�น
การชั่วคราวเท�านั้น หลังจากใช�งานชุดปะยาง โปรดติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสันทันทีเพื่อตรวจสอบอย�างละเอียดและ
ซ�อมแซม/เปลี่ยนยาง

สำหรับขั้นตอนการยกรถด�วยแม�แรงและการเปลี่ยนยาง
โปรดดูที่ “การเปลี่ยนยางแบน (สำหรับรุ�นที่มียางอะไหล�)”
(หน�า 6-3)

ข�อควรระวัง:

. นิสสันขอแนะนำให�ใช�น้ำยาปะยางแท�ของนิสสัน
ที่ให�มากับรถยนต�ของท�านเท�าน้ัน น้ำยาปะยาง
อ่ืน ๆ อาจทำความเสียหายกับซีลจุ�บเติมลมยาง
ซึ่ง อาจ เป�น เหต ุ ให� ยาง ส ูญ เสีย แรง ดัน ได�

. ห�ามใช�ชุดปะยางฉุกเฉินที่ให�มากับรถของท�าน
กับรถคันอื่น

. เก็บชุดปะยางฉุกเฉินให�พ�นมือเด็ก

. อย�าใช�ชุดปะยางฉุกเฉินเพื่อจุดประสงค�อ่ืนนอก
เหนือจากการปะยาง และตรวจสอบแรงดัน
ลมยางสำหรับรถยนต�

. ใช�ชุดปะยางฉุกเฉินกับไฟฟ�ากระแสตรง 12V
เท�านั้น

. เก็บชุดปะยางฉุกเฉินให�ห�างจากน้ำและฝุ�น

. อย�าถอดแยกชิ้นส�วนและดัดแปลงชุดปะยาง
ฉุกเฉิน

. ห�ามชุบกระตุ�นชุดปะยางฉุกเฉินด�วยไฟฟ�า

. อย�าใช�ชุดปะยางฉุกเฉินภายใต�สภาวะต�อไปนี้
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน หรือช�างผู�เชี่ยวชาญใน
การยกรถ

— เมื่อสารปะยางหมดอายุการใช�งาน (แสดง
อ ย ู� บ น ฉ ล า ก ที่ ติ ด อ ย ู� บ น ข ว ด )

— เม่ือรอยตัดหรือรอยร่ัวมีขนาดประมาณ 4
มม. (0.16 นิ้ว) หรือยาวกว�า

— เมื่อด�านข�างของยางเสียหาย

— เมื่อขับขี่รถที่ลมยางอ�อน

— เม่ือยางหลุดออกจากด�านในหรือด�านนอก
กระทะล�อ
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6-6 ในกรณีฉุกเฉิน

— เมื่อกระทะล�อเสียหาย

— เมื่อยางแบนตั้งแต�สองเส�นขึ้นไป

การนำชุดปะยางฉุกเฉินออกมา
GUID-C9416EAC-F875-455F-9B3E-EB6F1E0B5312

JVE0296X

นำชุดปะยางฉุกเฉินออกมาจากช�องเก็บของใต�ห�องเก็บ
สัมภาระ ช ุด ปะ ยางประกอบด�วย เครื่อง มือ ต�อ ไป น้ี:
① ขวดน้ำยาปะยาง
② เครื่องป��มลมยาง
③ สติ๊กเกอร�จำกัดความเร็ว
④ ท�อเติมน้ำยาปะยาง

⑤ เครื่องมือถอดหัวลูกศร
⑥ หัวลูกศร (สำรอง)

ก�อนการใช�งานชุดปะยางฉุกเฉิน
GUID-13586B97-AEF7-4CD0-B800-99D08D728BEA

. ถ�ามีส่ิงแปลกปลอม (เช�น สกรู หรือ ตะปู) ฝ�งอยู�ใน
ยาง ห�ามนำออก

. ตรวจสอบวันหมดอายุของน้ำยาปะยาง (แสดงอยู�บน
ฉลากที่ติดอยู�บนขวด) ห�ามใช�น้ำยาปะยางที่หมดอายุ
การใช�งานแล�ว

การปะยาง
GUID-5AA5FC49-AFD1-49F8-9687-3C30AD8DC2F0

คำเตือน:

โปรดศึกษาข�อควรระวังเมื่อใช�งานชุดปะยางฉุกเฉิน

. การกลืนกินสารเป�นอันตราย ให�ดื่มน้ำปริมาณ
มากทันทีที่ เป�นไปได� และพบแพทย�โดยด�วน

. ถ�าสารสัมผัสกับผิวหรือเข�าตาให�ล�างด�วยน้ำ
ปริมาณมาก ถ�าเกิดอาการระคายเคือง ให�พบ
แพทย�โดยด�วน

. เก็บน้ำยาปะยางให�พ�นมือเด็ก

Condition:
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JVE0298X

1. เขย�าขวดน้ำยาปะยาง

2. ถอดฝาขวดและหมุนเกลียวท�อเติมน้ำยาปะยางลงบน
ขวด

3. ถอดฝาจุ�บยางของยางข�างที่แบนออก และปล�อย
ลมยางจนหมดโดยกดเครื่องมือถอดหัวลูกศรลงไปที่
หัวลูกศร

4. ถอดหัวลูกศรอย�างระมัดระวังโดยใช�เครื่องมือถอดหัว
ลูกศร อย�าให�มีสิ่งสกปรกติดค�างอยู�

5. สอดท�อเข�าไปในจุ�บยาง

6. ถือขวดคว่ำลงและบีบซ้ำ ๆ จนกว�าน้ำยาจะถูกฉีด
เข�าไปในยาง หลังจากน้ำยาถูกฉีดเข�าไปจนหมดแล�ว
ให�ดึงท�อออกจากจุ�บยาง ติดตั้งหัวลูกศรเข�าไปในจุ�บ
ยาง ให� แน�น โดย ใช� เครื่ อง มือ ถอด หั ว ล ูก ศร

ห�ามทิ้งขวดน้ำยาปะยางที่หมดแล�ว ขวดนี้มี
ความจำเป�นเมื่อยางถูกปะหรือเปลี่ยนโดยศูนย�
บริการนิสสัน

7. หมุนเครื่องมือถอดหัวลูกศรเข�าไปในปลายท�อให�แน�น
เพื่อป�องกันสารปะยางร่ัวไหลออกมาจากขวดท่ีหมด

แล�ว

JVE0289X

8. วางสติ๊กเกอร�จำกัดความเร็วไว�ในบริเวณที่คนขับ
สามารถมองเห็นได�ขณะขับขี่

ข�อควรระวัง:

ห�ามวางป�ายจำกัดความเร็วไว�บนฝาครอบพวงมาลัย,
มาตรวัดความเร็ว หรือบริเวณไฟเตือน

JVE0300X

9. หมุนท�อเครื่องป��มลมเข�ากับจุ�บยาง Ⓐ ให�แน�น เสียบ
ปล๊ักจ�ายไฟเข�ากับช�องจ�ายไฟ Ⓑ ในรถยนต� เปลี่ยน
สวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ACC” จากนั้นเป�ดเครื่อง
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ป��มลม และสูบลมยางจนถึงแรงดันที่กำหนดไว�บนแผ�น
ป�ายค�าแรงดันลมยาง ท่ีติดตรงบริเวณเสาเก�งกลาง
ด�านคนขับ

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช� เครื่องป��มลมต�อ เนื่องนานกว�า 15 วินาที

ถ�าแรงดันลมยางไม� เพิ่มขึ้น ถึงค�าท่ีกำหนด หรือ
อย�างน�อย 180 กิโลปาสคาล (26 ปอนด�ต�อตารางนิ้ว)
ภายใน 15 นาที ยางอาจเสียหายอย�างหนัก และไม�
สามารถปะได�ด�วยชุดปะยางฉุกเฉิน กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

10. เมื่อแรง ดันลมยางอยู� ในปริมาณ ท่ีกำหนดหรือ ท่ี
อย�างน�อย 180 กิโลปาสคาล (26 ปอนด�ต�อตารางนิ้ว)
ให�ถอดเครื่องป��มลมออกจากจุ�บยาง ขับรถทันทีท่ี
ความเร็ว 80 กม./ช.ม. (50 ไมล�/ชม.) หรือต่ำกว�า

11. หลังจากขับขี่เป�นเวลา 10 นาที หรือ 5 กม. (3 ไมล�)
ให�ตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัดแรงดันลมยาง
ของเครื่องสูบลม ให�แน�ใจว�าสวิตช�เครื่องสูบลมอยู�ใน
ตำแหน�ง OFF

ถ�าแรงดันลมยางลดลงต่ำกว�า 130 กิโลปาสคาล (19
ปอนด�ต�อตารางนิ้ว):

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

จะไม�สามารถปะยางด�วยชุดปะยางฉุกเฉินได� กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ถ�าแรงดันลมยางอยู�ที่ 130 กิโลปาสคาล (19 ปอนด�
ต�อตารางนิ้ว) หรือมากกว�า แต�ต่ำกว�าค�าที่กำหนด:

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

ให� เป�ดเครื่องป��มลม และสูบลมยางไปจนถึงแรงดัน ท่ี
ก ำ ห นด จ า ก นั้ น ใ ห� ท ำ ซ้ ำ ตั้ ง แ ต� ขั้ น ต อ น ท่ี 9

ถ�าแรงดันลมยางลดลงอีกครั้ง จะไม�สามารถปะยางด�วยชุด
ปะ ยาง ฉ ุกเฉิน ช ุด น้ี กร ุณา ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน

เมื่อแรงดันลมยางอยู�ที่แรงดันที่กำหนด:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การซ�อมแซมชั่วคราวเสร็จสิ้น

ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพ่ือปะ/เปลี่ยนยางให�เร็วที่สุดเท�า
ที่จะทำได�

ข�อควรระวัง:

ห�ามนำขวดน้ำยาปะยางหรือท�อกลับมาใช�ใหม�

สำหรับขวดน้ำยาปะยางและท�อใหม� โปรดติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

หลังการเปลี่ยนยาง
GUID-6E15B558-F61D-4F4C-A112-BCCFF9AB121C

ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพ่ือปะ/เปลี่ยนยางให�เร็วที่สุดเท�า
ที่จะทำได�

E12-A-120227-261CBCF1-18E9-446C-AF23-00F405B53EFB

คำเตือน:

. การพ�วงสตาร�ทที่ไม�ถูกต�องจะทำให�แบตเตอรี่
ระเบิด การระเบิดของแบตเตอร่ีอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� และยังอาจ
ทำให�รถเสียหายได� ให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตาม
คำแนะนำในหมวดนี้

. บริเวณโดยรอบแบตเตอร่ีจะมีก�าซไฮโดรเจนที่
ไวไฟอยู�ตลอดเวลา ระมัดระวังไม�ให�เกิด
ประกาย ไฟ หรือ เปลว ไฟ บริ เวณ แบตเตอรี่

. ให�สวมแว�นตานิรภัย และถอดแหวน, กำไลข�อมือ
และ เครื่อง ประดับ อ่ืน ๆ เมื่อ ทำงาน ใกล� กับ
แบตเตอรี่ทุกครั้ง

. ห�ามชะโงกหน�าหรือเท�าแขนบนแบตเตอร่ีขณะ
พ�วงสตาร�ท

. ระวัง ไม� ให� น้ำกรดแบตเตอรี่ กระเด็นโดนตา,
ผิวหนัง, เสื้อผ�า หรือสีรถ น้ำกรดแบตเตอรี่เป�น
กรดซัลฟูริกท่ีมีฤทธ์ิกัดกร�อน ซึ่งทำให�เกิดการ
ไหม�พองอย�างรุนแรงขึ้นได� ถ�าโดนน้ำกรด ให�รีบ
ล� า ง บ ริ เ วณ ที่ โ ดน ด� ว ย น้ ำ ม าก ๆ ทั นที

. เก็บแบตเตอรี่ให�ห�างมือเด็ก

. แบตเตอร่ีที่จะใช�พ�วงต�องมีแรงเคลื่อนไฟฟ�า 12
โวลต� การใช�แบตเตอร่ีที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ�าไม�
ถ ูก ต�อง จะ ทำให� รถ ของ ท� าน เ สีย หาย ได�

. ห�ามพยายามพ�วงสตาร�ทแบตเตอรี่ที่หมดไฟแล�ว
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและทำให� ได� รับ
บาดเจ็บรุนแรง

การพ�วงสตาร�ท

Condition:
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JVE0057X

1. ถ�าแบตเตอร่ีที่ใช�พ�วงอยู�ในรถอีกคันหน่ึง Ⓑ ให�จอด
รถ Ⓐ และ Ⓑ โดยให�แบตเตอรี่ของทั้งสองคันอยู�
ใกล�กัน

ข�อควรระวัง:

ถ�าแบตเตอรี่ของรถ Ⓐ ที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ
หมดไฟ จะไม�สามารถเลื่อนสวิตช�กุญแจจากตำแหน�ง
“LOCK” ได� นอกจากนี้ ถ�าพวงมาลัยอยู�ในตำแหน�ง
ล็อกก็จะไม�สามารถหมุนพวงมาลัยได�อีก ต�อสายพ�วง
เข�าที่แบตเตอรี่ที่ใช�พ�วงของรถ Ⓑ ก�อนเปลี่ยนสวิตช�
กุญแจและปลดล็อกพวงมาลัย

2. เข�าเบรกมือ

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

4. ป�ดการทำงานของระบบไฟฟ�าที่ไม�จำเป�นทั้งหมด (ไฟ
หน�า, ระบบทำความร�อน, ระบบปรับอากาศ, ฯลฯ)

5. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”

6. ถอดฝาจุกป�ดบนแบตเตอรี่ออก ถ�ามี

7. หุ�มแบตเตอรี่ด�วยผ�าชุบน้ำที่บิดจนแห�งหมาด เพื่อลด
อันตรายจากการระเบิด

8. ต�อสายพ�วงตามลำดับ ในภาพ (①, ②, ③, ④)

ข�อควรระวัง:

. ต�อขั้วบวก + เข�ากับขั้วบวก + และต�อขั้วลบ 7

เข�ากับกราวด�ตัวถังเสมอ ไม�ใช�ต�อเข�ากับขั้วลบ
7 ของแบตเตอรี่

. ให� แน�ใจ ว�า สายพ�วง ไม� สัมผัส โดน ช้ินส�วน ท่ี
เคลื่อนที่ในห�องเครื่องยนต�

. ให�แน�ใจว�าแคลมป�รัดสายพ�วงไม�สัมผัสโดนโลหะ
อื่น ๆ

9. สตาร�ทเคร่ืองยนต�ของรถคันที่ใช�พ�วง Ⓑ และปล�อย
ให�ทำงานสองถึงสามนาที

10. เหยียบคัน เร�งของรถ คันที่ ใช�พ�วง Ⓑ ท่ี ประมาณ
2,000 รอบ/นาที

11. สตาร�ทเครื่องยนต�ของรถคันท่ีใช�แบตเตอรี่หมด Ⓐ
ในแบบปกติ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานเกินกว�า 10 วินาที
ถ�าเครื่องยนต�ยังสตาร�ทไม�ติด ให�เปลี่ยนสวิตช�
กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF” แล�วรออย�างน�อย 10
วินาที จาก นั้น ลอง สตาร�ท ใหม� อีก คร้ัง หน่ึง

. ถ�ามอเตอร�สตาร�ทไม�สตาร�ทโดยการกดสวิตช�
กุญแจ ให�กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง OFF
ก�อนที่จะลองใหม�อีกครั้ง

12. หลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� ค�อย ๆ ปลดสายพ�วงตาม
ลำดับตรงกันข�ามกับที่แสดงในภาพประกอบ (④, ③,
②, ①)

13. ดึงผ�าที่ใช�หุ�มแบตเตอร่ีออกแล�วกำจัดทิ้งเนื่องจาก
อาจเป��อนน้ำกรด

14. ใส� ฝ า ร ะบ าย เข� า ท่ี เ ดิ ม ถ� า มี ก า ร ถอด ออก

หมายเหตุ:
. ใช�แบตเตอร่ีชนิดพิเศษที่ได�รับการพัฒนาเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บประจุ-ปล�อยประจุ
และอายุการใช�งาน หลีกเลี่ยงการใช�แบตเตอรี่ที่
ไม�ใช�ชนิดพิเศษกับระบบตัดการทำงานของ
เค ร่ืองยนต� อัตโนมั ติ เนื่ องจาก อาจ ทำให�
แบตเตอร่ี เส่ือมสภาพก�อนกำหนด หรือทำให�
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติ
ทำงานผิดปกติ สำหรับแบตเตอร่ี แนะนำให�ใช�
ชิ้นส�วนแท�ของนิสสัน สำหรับข�อมูล เพ่ิม เติม
โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

. อาจต�องใช�เวลาจนกว�าระบบตัดการทำงานของ
เครื่องยนต�อัตโนมัติทำงาน เมื่อเปล่ียนแบตเตอรี่
หรือถอดขั้วแบตเตอรี่เป�นเวลานานและจึงต�อกลับ
เข�าไป

ในกรณีฉุกเฉิน 6-9
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E12-A-120227-A115DED5-A50B-44C4-AB71-27BC09DBE76D

อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�โดยการเข็นรถ

ข�อควรระวัง:

. รถยนต�รุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง (CVT) ไม�สามารถสตาร�ทได�โดยการ
เข็น การพยายามสตาร�ทโดยการเข็นสตาร�ทอาจ
ทำให�เกียร�เสียหายได�

. รถรุ�นที่มีเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางไม�ควร
สตาร�ทด�วยการเข็น การพยายามสตาร�ทด�วยวิธีนี้
จะทำให�เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางเสียหาย
ได�

. อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยการลากจูง
เม่ือเครื่องยนต�สตาร�ทติด รถอาจกระชากไป
ข�างหน�าทำให�รถพุ�งไปชนกับรถที่ทำการลากจูง

E12-A-120227-A1C52360-F85C-4864-8A48-3FDF57753259

คำเตือน:

. ห�ามขับรถต�อ ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูง
ผิด ปกติ เ น่ืองจาก อาจ ทำให� ไฟ ไหม� รถ ได�

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอน้ำพุ�งออกมา

. ห�ามเป�ดฝาหม�อน้ำในขณะท่ีเคร่ืองยนต�ยังร�อน
ถ�าเป�ดฝาหม�อน้ำในขณะที่เครื่องยนต�ยังร�อนอยู�
น้ำร�อนจะถูกดันพุ�งออกมา ซึ่งอาจจะลวกพอง
หรือบาดเจ็บรุนแรงได�

. ถ�า มี ไอ น้ำ หรือ น้ำ หล�อ เย็น พ ุ�ง ออก มา จาก
เคร่ืองยนต� ให�ยืนออกห�างจากรถเพื่อไม�ให�ถูก
ลวกพอง

. ระมัดระวังไม� ให� มือ, ผม, เคร่ืองประดับ หรือ
เสื้อผ�าสัมผัสโดน หรือหลุดเข�าไปในพัดลมหม�อ
น้ำหรือสายพานขับ พัดลมหม�อน้ำจะเริ่มทำงาน
ทันที

ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ (แสดงข้ึนโดยไฟ
แสดงอุณหภูมิสูง) หรือถ�ารู�สึกว�าเครื่องยนต�ไม�มีกำลัง หรือ
ได�ยินเสียงผิดปกติ ฯลฯ ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. เข�าเบรกมือ

4. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

อย�าดับเครื่องยนต�
5. เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

6. ป�ดเครื่องปรับอากาศ ตั้งการควบคุมอุณหภูมิไปที่ร�อน
สุด และ เป�ดการควบคุมพัดลม ท่ีความเร็วสูงสุด

7. ออกจากรถ

8. ตรวจสอบด�วยตา เปล�าและฟ�งดู ว�า มี ไอ น้ำ หรือ
น้ ำ หล�อ เย็น พ ุ� ง ออก มา จาก หม�อ น้ ำ ก�อน เป�ด
ฝากระโปรงหน�าหรือไม� รอจนกระท่ังไม�มีไอน้ำหรือ
น้ำ หล�อ เย็น ออก มา ก�อน เริ่ม ทำ ขั้น ตอน ต�อ ไป

9. เป�ดฝากระโปรงหน�า

10. ตรวจสอบด�วยตาเปล�าดูว�าพัดลมหม�อน้ำทำงานอยู�
หรือไม�

11. ตรวจสอบด�วยตาเปล�าดูหม�อน้ำและท�อยางต�าง ๆ
เพื่อหารอยรั่วซึม

ถ�าพัดลมหม�อน้ำไม�ทำงานหรือมีน้ำหล�อเย็นรั่วออกมา
ให�ดับเครื่องยนต�

12. หลัง จาก เครื่องยนต� เย็น ลง ให� ตรวจ สอบ ระดับ
น้ำหล�อเย็นในถังพัก ขณะเครื่องยนต�ทำงานอยู� ห�าม
เป�ดฝาหม�อน้ำ

13. เ ติ ม น้ ำ ห ล� อ เ ย็ น ล ง ใ น ถั ง พั ก ถ� า จ ำ เ ป� น

นำรถเข�ารับการตรวจสอบ/ซ�อมแซมที่ศูนย�บริการนิสสัน

การเข็นสตาร�ท ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ

Condition:
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E12-A-120227-8028B3F0-1C2A-46CB-BF54-DDA5DE3AD2CF

อุปกรณ�ลากจูงท่ีไม�ถูกต�องอาจทำให�รถของท�านเสียหาย
ได� นิสสันขอแนะนำให�เรียกช�างผู�เชี่ยวชาญมาทำการลาก
รถของท�าน เพื่อให�มั่นใจว�ารถถูกลากอย�างถูกวิธี และเพื่อ
ป�องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถของท�าน และควร
แนะนำให�ช�างผู� เชี่ยวชาญได�อ�านข�อควรระวังต�อไปนี้

ข�อควรระวังสำหรับการลากจูงรถ
E12-A-120227-85F0217C-D701-4C5D-A7B4-70519C933BFE

. ให�แน�ใจว�าระบบเกียร�, ระบบพวงมาลัย และระบบส�ง
กำลังอยู�ในสภาพท่ีพร�อมทำงานก�อนทำการลากจูง
ถ�าระบบใดระบบหนึ่งข�างต�นเสียหาย ต�องลากรถโดย
ใช�ดอลลี่หรือยกรถขึ้นทั้งคัน

. นิสสันแนะนำให�ลากรถโดยยกล�อขับเคลื่อน (ล�อหน�า)
ให�พ�นจากพื้น

. ล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ

คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
E12-A-120227-848BC879-553C-4142-9743-5F93D6931FF3

JVE0058X

นิสสันแนะนำให�ใช�ดอลลี่ใต�ล�อหน�าในขณะลากรถ หรือให�
ขนรถยนต� ไปโดยยกรถขึ้น ท้ัง คัน ดังที่ แสดงในภาพ

แบบให�ล�อหน�าสัมผัสพื้นถนน:

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถท่ีใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบ
ต�อ เนื่อง (CVT) โดย ให� ล�อ หน�า สัมผัส พ้ืน ถนน
เนื่องจากจะทำระบบส�งกำลัง เสียหายมากและมี
ค�าใช�จ�ายในการซ�อมแพง

แบบให�ล�อหลังสัมผัสพื้นถนน:
1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

2. ยึดพวงมาลัยให�อยู�ที่ ตำแหน�งตรงด�วยเชือกหรือ
อุปกรณ�อื่นที่คล�ายกัน

3. เลื่อน คัน เกียร� ไป ยัง ตำแหน�ง “N” (เกียร� ว� าง)

4. ปลดเบรกมือ

5. ล�ามโซ�นิรภัยทุกครั้งเมื่อลากรถ

แบบให�ล�อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน:

นิสสันแนะนำให�ขนรถยนต�ไปโดยยกรถขึ้นท้ังคัน ดังที่
แสดงในภาพ

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถท่ีใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบ
ต�อ เน่ือง (CVT) โดย ให� ล�อ ท้ัง สี่ สัมผัสพื้น ถนน
เน่ืองจากจะทำเกียร�เสียหายมากและมีค�าใช�จ�ายใน
การซ�อมสูง

การช�วยเหลือรถที่ติดหล�ม
E12-A-120227-603741EA-9A53-4769-B5D5-5A9C06C39584

คำเตือน:

. ห�ามให�ผู�ใดยืนใกล�แนวลากดึงในระหว�างการดึง
รถขึ้นจากหล�ม

. ห�ามเร�งความเร็วจนยางล�อหมุนฟรี เน่ืองจากจะ
ทำให�ยางระเบิดและทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรง
นอกจากนั้น ชิ้นส�วนอื่น ๆ ของรถก็อาจจะร�อนสูง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-11
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6-12 ในกรณีฉุกเฉิน

ผิดปกติและเสียหายได�

. ห�ามลากดึงรถด�วยห�วงที่อยู�ด�านหลัง ห�วงที่อยู�
ด�านหลังนี้ไม�ได�ออกแบบไว�สำหรับลากดึงรถออก
ในกรณีที่รถติดหล�ม

ในกรณีที่รถติดหล�มทราย, หิมะ หรือโคลน และไม�สามารถ
ออก จาก หล� ม ได� เ อง ให� ใช� ห� ว ง สำห รับ ลาก ดึง

. ใช�ห�วงสำหรับลากดึงเท�าน้ัน ห�ามติดอุปกรณ�ลากดึง
เข�ากับชิ้นส�วนอ่ืนใดของตัวถังรถ ไม�เช�นน้ัน ตัวถังรถ
อาจเสียหายได�

. ใช�ห�วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจากติด
หล�มเท�าน้ัน ห�ามลากจูงรถโดยใช�ห�วงสำหรับลากดึง

. ห�วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช�ดึงรถ
ออกจากติดหล�ม ให�ดึงอุปกรณ�ลากดึงรถในแนวตรง
จากรถเสมอ ห�ามดึงห�วงสำหรับลากดึงในแนวเฉียงกับ
ตัวรถ

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

JVE0060X

ด�านหน�า
① ถอดฝาครอบห�วงออกจากกันชนด�วยเครื่องมือท่ี

เหมาะสม
② ติดตั้งห�วงสำหรับลากดึงให�แน�นดังที่แสดงในภาพ

(ห�วงเก็บอยู�กับชุดแม�แรง)

ให�แน�ใจว�าเก็บห�วงสำหรับลากดึงอย�างถูกต�องในที่เก็บ
หลังจากใช�งาน

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

JVE0061X

ด�านหลัง
ห�ามใช�ห�วงด�านหลังสำหรับลากจูงรถยนต�

Condition:
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7-2 การดูแลรักษาสภาพรถ

E12-A-120227-8DC9F596-195F-4BDF-BD51-E771E354FA2C

การรักษาสภาพรถให�สวยงามอยู�เสมอน้ันจำเป�นท่ีจะต�อง
ทำการดูแลรักษาอย�างถูกต�องและเหมาะสม

ควรจอดรถภายในโรงรถหรือในบริเวณที่มีหลังคาอยู�เสมอ
เ พ่ือ ลด โอกาส ท่ี จะ เกิด ความ เสีย หาย ขึ้น กับ สี รถ

หากจำเป�นที่จะต�องจอดรถกลางแจ�ง ควรจอดรถในท่ีร�ม
หรือใช�ผ�าคลุมรถ ระมัดระวังไม�ให�ขีดข�วนสีรถจนเป�น
รอย เมื่อ ทำ การ คล ุม หรือ เป�ด ผ�า คล ุม รถ ออก

การล�างรถ
E12-A-120227-DA36BD65-9AC0-47F7-8496-3CA8A8FB8660

ในกรณีต�อไปนี้ ให�ล�างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพสีรถ
ของท�าน:

. หลัง จากฝนตก เนื่องจากฝนกรดอาจทำให� สี รถ
เสียหายได�

. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ
ทำให�รถเป�นสนิมได�

. เมื่อมีส่ิงสกปรกต�าง ๆ เช�น คราบเขม�า, มูลนก, ยาง
ไ ม� , ผ ง โ ล ห ะ ห รื อ แ ม ล ง ติ ด อ ย ู� บ น สี ร ถ

. เมื่อมีฝุ�นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล�าง รถด�วยฟองน้ำ ท่ี เป�ยก ช ุ�ม โดย ใช� น้ำ มาก ๆ

2. ทำความสะอาดรถเบา ๆ ให�ทั่วถึงด�วยสบู�อ�อน แชมพู
ล�างรถ หรือน้ำยาล�างจานทั่วไป ผสมกับน้ำอุ�น ท่ี
สะอาด (ห�ามใช�น้ำร�อน)

ข�อควรระวัง:

. ห�ามล�างรถด�วยสบู�ที่มีฤทธิ์แรง ผงซักฟอกเข�ม
ข�น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอย�างอื่น

. ห�ามล�างรถกลางแดดจัด หรือขณะที่ตัวถังรถร�อน
เนื่องจากสีรถจะเป�นรอยคราบน้ำ

. หลีกเล่ียงการใช�ผ�าที่ มีขนแข็งหรือหยาบ เช�น
ถุงมือล�าง ให� ระมัดระวังขณะท่ีล�าง เอาคราบ
สกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอย�างอ่ืนออก เพื่อไม�
ใ ห� สี ร ถ เ ป� น ร อย ขี ด ข� ว น ห รื อ เ สี ย ห าย

3. ล� าง ออก ให� ท่ั ว ด� วย น้ ำ สะอาด ปริมาณ มาก ๆ

4. ใช�ผ�าชามัวร�หมาด ๆ เช็ดสีรถให�แห�ง โดยไม�ปล�อยให�
มีคราบน้ำหลงเหลืออยู�

เมื่อล�างรถ ให�ระมัดระวังสิ่งเหล�านี้:

. บริเวณภายในหน�าแปลน, ข�อต�อบนประตู, ประตูเล็ก
และฝากระโปรงหน�า เพราะเป�นส�วนที่ไวต�อเกลือที่ใช�
โรยถนน ดังนั้นต�องทำความสะอาดบริเวณเหล�านี้อยู�
เสมอ

. ให�แน�ใจว�ารูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตูไม�
อุดตัน

. ฉีดน้ำล�างใต�ท�องรถและในช�องล�อ เพื่อขจัดสิ่งสกปรก
และ/หรือล�างเกลือที่ใช�โรยถนน

การขจัดคราบสกปรกที่เป�นจุด
E12-A-120227-6F9CC24A-719B-4612-9E5E-1E72F9237772

ขจัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ำมัน, ฝุ�น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม, แมลง และยางไม�ออกจากสีรถให�เร็วท่ีสุด
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดรอยด�างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ�ทำ
ความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน�ายที่ศูนย�บริการนิสสัน หรือ
ร�านค�าจำหน�ายอุปกรณ�ตกแต�งรถยนต�ทั่วไป

การเคลือบเงา
E12-A-120227-08936D62-35DD-47F4-8D54-F681CB8B02DB

การเคลือบเงาเป�นประจำจะช�วยปกป�องสีรถ และรักษา
สภาพรถให�ดูใหม�เสมอ

หลังจากการเคลือบเงา นิสสันขอแนะนำให�ขจัดคราบสะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เป�นคราบฝ�งแน�น

ศูนย�บริการนิสสันสามารถช�วยท�านเลือกผลิตภัณฑ�เคลือบ
เงาที่เหมาะสมได�

ข�อควรระวัง:

. ล�างรถให�ทั่ว ถึงจนเสร็จเรียบร�อยก�อนลงสาร
เคลือบเงาสีรถ

. ให�ทำตามคำแนะนำของผู�ผลิตที่ให�มากับสาร
เคลือบเงาเสมอ

. ห�ามใช�สารเคลือบเงาที่มีส�วนผสมของสารขัดสี,
สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจไป
ทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

สารขัดหยาบหรือการขัดอย�างรุนแรงบนช้ันเคลือบสีพ้ืน/
เคลือบใส อาจทำให�ชั้นเคลือบสีหมองลงไป หรือมีรอยขัด
วนหลงเหลือเอาไว�

กระจก
E12-A-120227-1C12768E-72CA-47FD-94DE-18F4EA8CD329

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว�กลางแดดจัดจะทำให�มีคราบหมอง
อยู�บนผิวกระจก ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�านุ�มเพื่อขจัด
คราบหมองนี้ออก

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต�

Condition:
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ใต�ท�องรถ
E12-A-120227-1F4B2CCA-0925-4D5F-B96D-C6EB7CA57E08

ใน บริเวณ ท่ี ใช� เกลือ โรย ถนน ใน ฤด ู หนาว ควร ทำ
ความสะอาดใต�ท�องรถอยู�เสมอ เพ่ือป�องกันการสะสมส่ิง
สกปรก ซึ่งทำให�เกิดสนิมบริเวณใต�ท�องรถและระบบรองรับ
น้ำหนักได�ง�าย

ก�อนฤดูหนาวและในช�วงใบไม�ผลิ ต�องตรวจสอบซีลใต�ท�อง
รถ และ ถ�า จำเป�น ให� ทำ การ เปลี่ยน หรือ ซ�อม บำร ุง

ล�อ
E12-A-120227-15394D3E-ACE8-42A5-AA0D-B7814B947611

. เมื่อล�างรถ ให�ล�างล�อด�วย เพื่อรักษาให�อยู�ในสภาพดี

. ทำความสะอาดด�านในของล�อเมื่อเปลี่ยนล�อ หรือเมื่อ
ทำความสะอาดด�านล�างของล�อ

. เม่ือล�างล�อรถ ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร�อน

. ตรวจสอบขอบกระทะล�อสม่ำเสมอดูการงอหรือการ
สึกหรอ สิ่งนี้อาจจะทำให�แรงดันลมยางลดลงหรือ
ทำให�ตัวยางเสียหายได�

. นิสสันแนะนำให�ลงสารเคลือบสีกระทะล�อ เพื่อป�องกัน
เกลือที่ใช�โรยถนนในฤดูหนาว

ล�ออลูมินั่มอัลลอย
E12-A-120227-D0221CFC-CCBC-4249-84B8-F02087A5AA5D

ล�างล�ออย�างสม่ำเสมอด�วยฟองน้ำชุบสารทำความสะอาด
อ�อน ๆ โดยเฉพาะช�วงฤดูหนาวในพ้ืนท่ี ท่ีใช� เกลือโรย

เกลือตกค�างจากท่ีใช�โรยถนนจะทำให�สีล�อด�าง ถ�าไม�ได�
ล�างเป�นประจำ

ข�อควรระวัง:

ทำตามขั้นตอนด�านล�างเพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�ล�อสกปรก
หรือสีด�าง:

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป�นกรดหรือ
ด�างรุนแรงทำความสะอาดล�อ

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดล�อ ขณะที่ล�อยังร�อน
อยู� อุณหภูมิของล�อควรจะเท�ากับอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก

. ล�างล�อให�สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่ใช�
สารทำความสะอาดล�อ

ชิ้นส�วนที่เป�นโครเมียม
E12-A-120227-0C7A78D3-EBE4-41FE-9B83-A5824CC14A47

ทำความสะอาดอยู�เสมอด�วยน้ำยาขัดโครเมียมท่ีไม�มีฤทธิ์
กัดกร�อน เพื่อรักษาความเงางาม

E12-A-120227-F2FE1898-4AF6-4BCA-8E4C-F4CF1474E0A4

ใช�เครื่องดูดฝุ�นหรือแปรงขนอ�อนขจัดฝุ�นละอองออกจาก
คิ้วขอบตกแต�ง, ชิ้นส�วนที่เป�นพลาสติก และเบาะนั่งเป�น
ครั้งคราว เช็ดส�วนที่เป�นไวนิลและหนังด�วยผ�านุ�มที่สะอาด
ชุบน้ำสบู�อ�อน แล�วใช�ผ�านุ�มท่ีแห�งเช็ดทำความสะอาดอีก
ครั้ง

จำเป�นต�องดูแลและทำความสะอาดเป�นประจำ เพื่อรักษา
สภาพของเบาะหนัง

ก�อนการใช�น้ำยาเคลือบป�องกันคราบสกปรกสำหรับผ�าบุ
เฟอร�นิเจอร�และผ�าท่ัวไป ให�อ�านคำแนะนำของผู�ผลิตทุก
ครั้ง น้ำยารักษาเนื้อผ�าบางชนิดจะมีสารเคมี ซึ่งอาจทำให�
ผ�าหุ�มเบาะเป�นรอยด�างหรือสีตกได�

ใช�ผ�านุ�มชุบน้ำเปล�าเท�านั้นเช็ดทำความสะอาดฝาเลนส�เกจ
วัดและมาตรวัดต�าง ๆ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันเบนซิน ทินเนอร� หรืออย�างอื่นที่
คล�ายกัน

. เศษฝุ�นอาจกัดกร�อนและทำให�ผิวของหนัง
เสียหายได� ควรนำออกทันที ห�ามใช�สบู�ฟอก
หนัง, แว็กซ� รถยนต�, สารขัด, น้ำมัน, สารทำ
ความสะอาด, สารสะลาย, ผงซักฟอก หรือสาร
ทำความสะอาดที่มีส�วนประกอบหลักเป�นแอมโน
เนีย เพราะอาจทำให�สภาพพ้ืนผิวตามธรรมชาติ
ของหนังเสียหาย

. ห�ามใช�น้ำยาเคลือบป�องกันคราบสกปรกสำหรับ
ผ�าบุเฟอร�นิเจอร�และผ�าทั่วไป เว�นแต�จะได�รับ
คำแนะนำจากผู�ผลิต

. ห�ามใช�น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติกเช็ดฝา
เลนส�เกจวัดหรือมาตรวัดต�าง ๆ เนื่องจากอาจ

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-3

การทำความสะอาดภายในรถยนต�

Condition:
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7-4 การดูแลรักษาสภาพรถ

ทำให�ฝาเลนส�เสียหาย

ที่ปรับอากาศ
GUID-8940B056-F335-4295-BC30-943B98365DDF

ท่ีปรับอากาศส�วนมากใช�น้ำยาที่อาจจะมีผลกระทบต�อ
ภายในของรถยนต� ถ�าท�านใช�น้ำหอมปรับอากาศ ให�สังเกต
ข�อควรระวังดังต�อไปนี้:

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนสามารถทำให�เกิดการ
เปลี่ยนสีถาวรเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวภายในห�องโดยสาร
วางท่ีปรับอากาศในตำแหน�งที่สามารถแขวนได�อย�าง
อิสระและไม�สัมผัสกับพื้นผิวภายใน

. น้ำหอมปรับอากาศแบบเหลวจะเป�นแบบหนีบที่
ช�อง แอร� ผลิตภัณฑ� เหล�า น้ี สามารถ ทำให� เ กิด
ความเสียหายและการเปลี่ยนสีได�ในทันทีเม่ือหกบน
พื้นผิวภายใน

อ�านและทำตามคำแนะนำของผู�ผลิตอย�างระมัดระวังก�อน
การใช�ที่ปรับอากาศ

แผ�นรองปูพื้น
E12-A-120227-86FBD144-59B2-4EC1-92EF-D1A294940CEC

การใช�แผ�นรองปูพื้นแท�ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง) จะช�วยยืด
อาย ุ พรม ใน รถ ของท�าน และทำให� ทำ ความสะอาด
ห�องโดยสารได�ง�ายขึ้น ไม�ว�าท�านจะใช�แผ�นรองแบบใดก็
ตาม ให�แน�ใจว�าแผ�นรองดังกล�าวมีขนาดพอดีกับรถของ
ท�าน และวางในตำแหน�งช�องวางเท�าให�ถูกต�อง เพื่อไม�ให�
ไปกีดขวางการทำงานของแป�นเหยียบต�าง ๆ ควรดูแล
รักษาแผ�นรองโดยการทำความสะอาดอยู�เสมอ และเปลี่ยน
ใหม�ถ�าแผ�นรองสึกหรอมากเกินไป

จุดช�วยจัดตำแหน�งแผ�นรองปูพื้น (ด�านคนขับ)
E12-A-120227-400DA2F5-03B5-4188-8174-D52BE40CB771

SAI0024A

ตัวอย�าง
รถคันนี้จะมีตะขอยึดแผ�นรองปูพ้ืนด�านหน�า เพ่ือทำหน�าที่
เป�นจุดช�วยจัดตำแหน�งแผ�นรองปูพื้น แผ�นรองปูพ้ืนของ
นิสสันได�รับการออกแบบมาเฉพาะรถรุ�นน้ี แผ�นรองปูพื้น
ด� า น ค น ขั บ มี ร ู ท่ี แ ผ� น ร อ ง ส ำ ห รั บ จั บ ยึ ด

จัดวางแผ�นรองให�อยู�ตรงกลางในบริเวณที่วางเท�าโดยขยับ
แ ผ� น ร อ ง ใ ห� ต ะ ข อ เ ก่ี ย ว ล อ ด ร ู ท่ี แ ผ� น ร อ ง

หมั่นตรวจสอบดู ว�าแผ�น รองอยู� ในตำแหน�ง ท่ีถูกต�อง

กระจก
E12-A-120227-DB07944A-E17C-4A31-AB4B-F2ADFC4EB791

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว�กลางแดดจัดจะทำให�มีคราบหมอง
อยู�บนผิวกระจก ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�านุ�มเพื่อขจัด
คราบหมองนี้ออก

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดกระจกด�านใน ห�ามใช�เครื่องมือที่
มีขอบคม, สารขัดสี หรือน้ำยาฆ�าเชื้อโรคที่มีส�วนผสม
ของคลอรีน อาจจะทำให� ตัวนำ ไฟฟ�า เช�น ส�วน

ประกอบ ของ ไล� ฝ�า กระจก บัง ลม หลัง เสีย หาย

ด�านในของกระจกประตูหน�าฉาบด�วยเคลือบตัดแสง UV
เม่ือการทำความสะอาดด�านในกระจกประตูหน�า ให�เช็ด
คราบสกปรก, ฝุ�น, ฯลฯ ทันทีด�วยผ�านุ�มชุบน้ำเย็นหรือน้ำ
อุ�น

ข�อควรระวัง:

ในการป�องกันความเสียหาย หรือเส่ือมสภาพของ
เคลื อบ ตัด แสง UV โปรด สัง เกต สิ่ ง ต� อ ไป นี้

. เมื่อกระจกประตูหน�าปกคลุมด�วยดินหนา ห�าม
เป�ดหรือป�ดกระจกหน�าต�าง

. เม่ือทำความสะอาดกระจกประตูหน�า ห�ามใช�
น้ำยาเช็ดกระจกที่มีส�วนผสมของสารขัดพื้นผิว
(สารกัดกร�อน) หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส�วน
ผสมของแอลกอฮอล�เป�นหลัก

. ห�ามทำความสะอาดกระจกหน�าต�างโดยใช�ผ�าที่มี
ทราย หรือ อื่น ๆ ติดอยู�

เข็มขัดนิรภัย
E12-A-120227-21B57068-4377-4B3B-8083-C967CCEB9C0E

คำเตือน:

. ห�ามให� เข็มขัดนิรภัยที่ ยัง เป�ยกอยู� เลื่อนกลับ
เข�าไปในตัวดึงกลับ

. ห�ามใช�น้ำยาฟอกย�อมหรือน้ำยาเคมีทำ
ความสะอาด เข็มขัด นิรภัย เน่ืองจากอาจไป
กัดกร� อน สาย เข็มขัด ให� เป�� อย บาง ลง ได�

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยโดยเช็ดด�วยฟองน้ำชุบน้ำสบู�
อ�อน

Condition:
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ปล�อยให�เข็มขัดนิรภัยแห�งสนิทในที่ร�มก�อนนำมาใช� (โปรด
ดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-6))

E12-A-120227-E92E77C9-08F4-418C-9E70-ADE0104EC4A4

ป�จจัยพื้นฐานที่ทำให�รถยนต�เป�นสนิม
กัดกร�อน

E12-A-120227-BCE1EFC6-8E52-411A-8A65-BF8F2FA65E11

. ความชื้นสะสมในสิ่งสกปรก และดินทรายตามซอกมุม
และช�องต�าง ๆ

. ชั้นผิวสีหรือชั้นเคลือบท่ีกะเทาะลอกหลุดออกไป
เน่ืองจากเศษหินและกรวด หรือการเฉ่ียวชนบนท�อง
ถนน

ป�จจัยด�านสิ่งแวดล�อมอื่น ๆ ที่ส�งผลให�
เกิดสนิมกัดกร�อน

E12-A-120227-D06CF72F-1731-48C7-BC55-3FAB2B3F4CCE

ความชื้น
E12-A-120227-31C0265D-6FD3-43EE-ACEF-91E5E3F622F1

ทราย, ส่ิงสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพื้นด�านในตัวถังรถจะ
เป�นตัวเร�งให�เกิดสนิมกัดกร�อน พรมปูพ้ืน/แผ�นรองปูพ้ืนท่ี
เป�ยกจะไม�แห�งสนิท ถ�าปล�อยทิ้งไว�ในรถ ดังนั้น จึงควรนำ
ออกมาผึ่งให�แห�งเพ่ือป�องกันไม�ให�เกิดสนิมกัดกร�อนท่ีพื้น
ตัวถังรถ

ความชื้นสัมพัทธ�
E12-A-120227-D0E49DE4-517D-4D9D-9B7C-4D660DB911BF

ในพื้นที่ท่ีมีความชื้นสัมพัทธ�สูงจะทำให�เกิดสนิมกัดกร�อน
ได�เร็วขึ้น

อุณหภูมิ
E12-A-120227-4992A777-1EC3-43E6-82A9-F3EC2C074A7A

อุณหภูมิสูงจะเร�งอัตราการเกิดสนิมกัดกร�อนโดยเฉพาะกับ
ชิ้ น ส� ว น ท่ี ไ ม� ไ ด� รั บ ก า ร ร ะ บ า ย อ า ก า ศ ท่ี ดี

นอกจาก น้ี รถจะ เป�นสนิม กัดกร�อนได� ง�ายใน พ้ืนท่ี ท่ีมี
อุณหภูมิใกล�จุดเยือกแข็ง

มลภาวะทางอากาศ
E12-A-120227-A0EE1757-B200-49E6-97DA-77F0EDD84EF2

มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเลจะเร�งให�เกิดสนิมกัดกร�อนเร็วขึ้น เกลือที่ใช�กับ
พื้นถนนจะทำให�พื้นผิวของสีละลายเร็วขึ้นเช�นกัน

การป�องกันรถของท�านไม�ให�เกิดสนิม
กัดกร�อน

E12-A-120227-3D80D97E-D30A-4337-97C0-DC1E6D97C4E1

. ให�ล�างรถให�สะอาดและเคลือบเงารถบ�อย ๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู�เสมอ ถ�าพบรอยชำรุด
ให�รีบซ�อมโดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม�ให�รูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตู
อุดตันเพื่อป�องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย, สิ่งสกปรก หรือเกลือที่สะสมอยู�ใต�ท�อง
รถ ถ�าพบให�ล�างออกด�วยน้ำโดยเร็วที่สุด

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�สายยางฉีดน้ำล�างทำความสะอาดสิ่ง
สกปรก, ทราย หรือเศษดินจากห�องโดยสาร ทำ
ความสะอาดสิ่งสกปรกด�วยเครื่องดูดฝุ�นหรือ
ไม�กวาด

. ห�ามปล�อยให�มีน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ สัมผัสโดน
อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ภายในรถ เน่ืองจากอาจ
ทำให�เกิดความเสียหายได�

สารเคมีท่ีใช�ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร�อน
อย�างมาก จะเร�งการเกิดสนิมกัดกร�อนและการเสื่อมสภาพ
ของช้ินส�วนใต�ท�องรถ เช�น ระบบไอเสีย, ท�อน้ำมันเชื้อ
เพลิง และ เบรก, สาย เบรก, พ้ืน รถ และ บังโคลน

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะ ๆ

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-5

การป�องกันสนิมกัดกร�อน

Condition:
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7-6 การดูแลรักษาสภาพรถ

อาจจำเป�นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

Condition:
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8 การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง
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8-2 การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง

E12-A-120227-95AA0E30-2B0E-42F2-AAD2-29134C3E0B81

อย�างไรก็ตาม การบำรุงรักษาทั่วไปและประจำวันบางอย�าง
ยังเป�นส่ิงจำเป�น เพื่อบำรุงรักษาสภาพกลไกที่ดีของรถ
ท�าน รวมท้ังประสิทธิภาพของเครื่องยนต�และการปล�อย
ไอเสีย

ซึ่งเป�นความรับผิดชอบของเจ�าของรถที่จะต�องทำการ
บำร ุง รักษา ท้ัง แบบ ท่ัวไป และ แบบ เฉพาะ เจาะจง

และเนื่องจากท�านเป�นเจ�าของรถ ท�านจึงเป�นเพียงคนเดียว
ท่ีสามารถแน�ใจได�ว�ารถได�รับการดูแลรักษาอย�างถูกต�อง

การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
E12-A-120227-CE5AF5FB-6DD2-457C-8228-654737EB3356

เพื่อความสะดวกสบายของท�าน การบำรุง รักษาตาม
กำหนดเวลาท่ีจำเป�นต�องทำจะมีรายการแจ�ง และอธิบาย
อยู�ในข�อมูลการรับประกันและคู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�ม
หนึ่ง ท�านต�องปฏิบัติตามคู�มือเล�มน้ัน เพ่ือให�แน�ใจว�ารถ
ของท�านได�รับการบำรุงรักษาท่ีจำเป�นตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
E12-A-120227-0A8C8821-F81C-4670-9BD0-A3F65DA87266

การบำรุง รักษา ท่ัวไปจะรวมไปถึง ส่ิง ท่ีควรได� รับการ
ตรวจสอบทุก ๆ วันท่ีมีการใช�รถ ซ่ึงเป�นส่ิงจำเป�นท่ีจะ
ทำให�รถของท�านทำงานเป�นปกติได�อย�างต�อเนื่อง โดย
เป�นความรับผิดชอบของท�านท่ีจะทำตามขั้นตอนเหล�านี้
เป�นประจำตามที่กำหนดไว�

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ัวไปนี้ไม�จำเป�นต�องใช�
ทักษะทางช�างสูง และใช�เครื่องมือรถท่ัวไปเพียงไม�ก่ีช้ิน
เท�านั้น

ท�านสามารถทำการตรวจสอบเหล�านี้ได�ด�วยตัวเองหรือ
เรียกช�างผู�เชี่ยวชาญ หรือให�ศูนย�บริการนิสสันดำเนินการ
ตามที่ท�านต�องการ

สถานที่เข�ารับบริการ
E12-A-120227-3E63375F-6450-4183-B765-CDB8D4FD34DF

ถ�ารถของท�านต�องเข�ารับบริการเพ่ือบำรุงรักษา หรือมีการ
ทำงานท่ีผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับแต�งระบบ

E12-A-120227-DB4A20F4-8565-469E-BB2A-2FA209E16ABF

ในระหว�างการใช�รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษาทั่วไป
เป�นประจำตามที่กำหนดไว�ในบทนี้ ถ�าพบเสียง การส่ัน
หรือกลิ่นผิดปกติ ให�ตรวจหาสาเหตุหรือให�ศูนย�บริการ
นิสสันดำเนินการตรวจสอบทันที นอกจากนี้ ถ�าท�านคิดว�า
ต�องมีการซ�อมแซม ควรแจ�งศูนย�บริการนิสสัน

เมื่อตรวจสอบหรือซ�อมแซม ให�ดู “ข�อควรระวังในการ
บำรุงรักษา” (หน�า 8-4)

คำอธิบายของรายการที่ต�องบำรุงรักษา
ทั่วไป

E12-A-120227-BD6DE34E-C4B5-4781-97E8-C2510C8C914E

ข�อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายการที่มีเครื่องหมาย “*” จะ
พบได�ในหน�าถัดไป

ภายนอกรถ
E12-A-120227-05A42C89-023E-47B8-8037-93A64DFFB9FE

สิ่งที่ต�องบำรุงรักษาที่แสดงไว�นี้ควรทำเป�นครั้งคราว ถ�าไม�
ได�ระบุไว�เป�นพิเศษ

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

ตรวจสอบว�าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน�าทำงานเป�น
ปกติ รวมถึงประตูท�าย กระโปรงท�าย และประตูเล็ก และให�
แน�ใจว�าตัวล็อกทุกตัวสามารถป�ดได�แน�น ใช�น้ำมันหล�อลื่น
หากจำเป�น ดูให�แน�ใจว�าตัวล็อกเสริมของฝากระโปรงหน�า
รั้งไม�ให�ฝากระโปรงหน�าเป�ดขึ้น เมื่อปลดล็อกตัวหลักแล�ว
เมื่อขับรถในพื้นที่ ที่ มี วัสดุ ท่ี มี ฤทธ์ิ กัดกร�อน อ่ืน ๆ ให�
ตรวจสอบการหล�อลื่นบ�อย ๆ

ไฟส�องสว�าง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ทำความสะอาดไฟหน�าเป�นประจำ ให�แน�ใจว�าไฟหน�า, ไฟ
เบรก, ไฟท�าย, ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว และไฟอื่น ๆ ทำงาน
เป�นปกติและติดตั้งยึดแน�น และตรวจสอบมุมระดับไฟหน�า

ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป

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

ตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัดเป�นประจำ และทุกครั้ง
ก�อนเดินทางไกล ปรับแรงดันลมยางทุกเส�นรวมท้ังยาง
อะไหล�ตามแรงดันที่กำหนด ตรวจหาความเสียหาย รอยฉีก
ขาด หรือการสึกหรอผิดปกติอย�างละเอียด

การสลับยาง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล�อ (2WD) และยางล�อหน�า
และหลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุก ๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล�) ล�อท่ีมีสัญลักษณ�ระบุทิศทาง สามารถสลับ
ได� ระหว�าง ล�อ หน�า และ ล�อ หลัง เท�า น้ัน ให� แน�ใจ ว�า
สัญลักษณ�ระบุ ทิศทางชี้ ไปในทิศทางการหมุนของล�อ
หลังจากสลับยางเรียบร�อยแล�ว

ในกรณีของรถขับเคล่ือนส่ีล�อและรถขับเคล่ือนทุกล�อ
(4WD/AWD) และยางล�อหน�าและหลังมีขนาดเดียวกัน
ควรสลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล�) ล�อ ท่ีมี
สัญลักษณ�ระบุทิศทาง สามารถสลับได�ระหว�างล�อหน�าและ
ล�อหลังเท�านั้น ให�แน�ใจว�าสัญลักษณ�ระบุทิศทางช้ีไปใน
ทิศทางการหมุนของล�อ หลังจากสลับยางเรียบร�อยแล�ว

ในกรณีท่ีล�อหน�ามีขนาดไม�เท�ากับล�อหลัง จะไม�สามารถ
สลับยางได�

อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกัน
ตาม นิ สัย การ ขับ ข่ี ของ ท�าน และ สภาพ พ้ืน ผิว ถนน

ส�วนประกอบตัวส�งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS) (ถ�ามีติดตั้ง):

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

เม่ือทำการเปลี่ยนล�อที่สึกหรอหรือเส่ือมสภาพ ให�เปล่ียน
ซีลลูกยางยึดตัวส�งสัญญาณ TPMS แกนวาล�วจุ�บยาง และ
ฝาป�ดด�วย

การตั้งศูนย�ล�อและการถ�วงล�อ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�าหากพบว�ารถยนต�ดึงไปด�านในด�านหน่ึงขณะขับรถบน
ถนนเส�นตรงและราบ หรือถ�าท�านพบล�อท่ีไม�เท�ากันหรือ
สึกหรอผิดปกติ อาจจำเป�นต�องทำการตั้งศูนย�ล�อ ถ�า
พวงมาลัยหรือเบาะน่ังส่ันขณะท่ีขับในความเร็วปกติ อาจ
จำเป�นต�องทำการถ�วงล�อ

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

ทำความสะอาดกระจกบังลมหน�าเป�นประจำ ตรวจสอบ
กระจกบังลมหน�าอย�างน�อยทุกหกเดือน เพ่ือหารอยแตก
หรือความเสียหายอื่น ๆ ซ�อมแซมถ�าจำเป�น

ใบป�ดน้ำฝน*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจหารอยแตกหรือ สึกหรอ ถ�าป�ดน้ำฝนได�ไม�ดี ให�
เปลี่ยนใหม� ถ�าจำเป�น

ภายในรถ
E12-A-120227-747021A6-C69F-4679-9DED-C10F1E4D183C

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�นประจำ อย�างเช�น เม่ือทำการบำรุงรักษาตามกำหนด
เวลา, เมื่อทำความสะอาดรถ, ฯลฯ

คันเร�ง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบคันเร�งว�าสามารถทำงานได�อย�างราบรื่น และให�
แน�ใจว�าคันเร�งไม�ติดขัดหรือต�องออกแรงมากผิดปกติ วาง
พรมปูพื้นให�ห�างจากแป�น

แป�นเบรก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแป�นเบรกว�าสามารถทำงานได�อย�างราบร่ืน และ
ให�แน�ใจว�ามีระยะห�างจากพรมปูพื้นที่เหมาะสมเมื่อเหยียบ
จนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรก วางพรมปู
พื้นให�ห�างจากแป�น

เบรกมือ*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมั่นตรวจสอบการทำงานของเบรกมือ ตรวจสอบว�าคัน
เบรกมือ (ถ�ามีติดต้ัง) หรือแป�นเบรก (ถ�ามีติดตั้ง) มีระยะ
การเคลื่อนที่ท่ีเหมาะสม ให�แน�ใจว�ารถยนต�สามารถจอด
พักบนเนินเขาได�อย�างปลอดภัย เมื่อต�องเข�าเบรกมือไว�
อย�างเดียว

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

ตรวจสอบว�าส�วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย�างเช�น หัวเข็มขัด, ลิ้นเข็มขัด, ตัวปรับตั้ง และชุดดึง
กลับ) ทำงานปกติ ราบร่ืนและติดต้ังยึดแน�น ตรวจสอบ
สายเข็มขัดเพ่ือหารอยฉีกขาด เป�นลุ�ยฝอย สึกหรอหรือ
เสียหาย

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

ตรวจหาความเปล่ียนแปลงของสภาวะการบังคับเล้ียว
อย�างเช�น ระยะท่ีหลวมมากเกินไป, บังคับเลี้ยวได�ยาก
หรือส�งเสียงผิดปกติ

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

ให�แน�ใจว�าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเป�นปกติ

ไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�ามีอากาศไหลออกมาจากช�องไล�ฝ�าในปริมาณ
ที่พอเหมาะเมื่อเป�ดเครื่องปรับอากาศ

ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหน�า*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าท่ีป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกทำงานเป�น
ป ก ติ แ ล ะ ท่ี ป� ด น้ ำ ฝ น ไ ม� ล า ก เ ป� น ร อ ย เ ส� น

การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง 8-3

Condition:
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8-4 การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง

ใต�ฝากระโปรงหน�าและใต�ท�องรถ
E12-A-120227-F59F7197-A6D8-4DD2-ADBE-CB71B0FC849B

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�น ระยะ ๆ (ตัวอย� าง เช�น แต�ละ ค ร้ัง ท่ี ตรวจ สอบ
น้ำมันเครื่องหรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)

แบตเตอรี่* (ยกเว�นรุ�นใช�แบตเตอรี่แบบไม�ต�องดูแล
รักษา) :

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

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต�ละช�องเซลล� ควรอยู�ระหว�าง
ขีด UPPER และ LOWER รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�
งานหนักต�องได�รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่เป�น
ประจำ

ระดับน้ำมันเบรก (และคลัตช�)*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT); ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรก
และน้ำมันคลัตช�อยู�ระหว�างขีด MAX และ MIN บนกระปุก

ยกเว�นรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT); ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรก
อยู�ระหว�างขีด MAX และ MIN บนกระปุก

ระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นขณะเครื่องยนต�เย็น ให�แน�ใจว�า
ระดับน้ำหล�อเย็นอยู�ระหว�างขีด MAX และ MIN บนถังพัก
น้ำหม�อน้ำ

สายพานเครื่องยนต�*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�แน�ใจว�าสายพานไม�ลุ�ย สึกหรอ แตก หรือ มีน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับหลังจากจอดรถ (บนพ้ืนราบ) และดับ
เครื่องยนต�

การรั่วของของเหลวต�าง ๆ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบใต�ท�องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง,
น้ำมันเครื่อง, น้ำ หรือของเหลวอื่น ๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว�
สักพัก น้ำที่หยดจากเครื่องปรับอากาศหลังจากใช�งานเป�น
เรื่องปกติ ถ�าสังเกตเห็นว�ามีการรั่วหรือมีไอน้ำมันเชื้อเพลิง
ระเหยออกมาชัดเจน ให�ตรวจหาสาเหตุและทำการแก�ไข
ทันที

น้ำยาล�างกระจก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�ามี น้ำยาล�างกระจกอยู� ใน ถังฉีด เพียงพอ

ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา
E12-A-120227-8E8C7D33-D680-4F7E-ABBF-A3297EC3F706

เม่ือทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาใด ๆ กับรถของท�าน
ให�ระมัดระวังเสมอ เพ่ือป�องกันการบาดเจ็บร�ายแรงจาก
อุบัติเหตุที่อาจเกิดกับท�านหรือสร�างความเสียหายกับ
รถยนต� ต�อไปน้ีเป�นข�อควรระวังท่ัวไปซึ่งควรเอาใจใส�เป�น
พิเศษ

คำเตือน:

. จอดรถบนพื้นราบ, ใช�งานเบรกมือให�มั่น และ
บล็อกล�อเพื่อป�องกันรถไหล เลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�ง “P” (จอด)

. ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF”
หรือ “LOCK” เม่ือทำการซ�อมแซมหรือเปล่ียน
ชิ้นส�วนใด ๆ

. ห�าม ทำงาน อย ู� ใต� ฝาก ระ โปรง หน� า ขณะ
เครื่องยนต�ร�อน ดับเครื่องยนต�และรอจนกระทั่ง
เครื่องยนต�เย็นลง

. ถ�าต�องทำงานโดยที่เคร่ืองยนต�ติดอยู� ให�นำมือ
เสื้อผ�า ผม และเคร่ืองมือออกห�างจากพัดลม
ส ายพาน แล ะ ช้ิ น ส� ว น อ่ื น ๆ ที่ ห ม ุ น ได�

. แนะนำให�รัดหรือถอดเสื้อผ�าที่หลวมและ
เครื่องประดับต�าง ๆ ออก เช�น แหวน, นาฬิกา,
ฯลฯ ก�อนทำงานกับรถ

. ถ�าต�องติดเคร่ืองยนต�ในพ้ืนที่จำกัด เช�น โรงรถ
ให�แน�ใจว�ามีการระบายก�าซไอเสียออกไปอย�าง
เหมาะสม

. ห�ามมุดเข�าใต�ท�องรถขณะที่ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง

. ระวังไม�ให�บุหรี่, เปลวไฟ และประกายไฟอยู�ใกล�
กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห�ามต�อหรือปลดแบตเตอรี่หรือ ข้ัวต�อ ช้ินส�วน
ทรานซิสเตอร� ขณะสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ON”

. ในรถรุ�นเครื่องยนต�เบนซินที่มีระบบหัวฉีด
มัลติพอร�ต (MFI) กรองน้ำมันเช้ือเพลิงและท�อ
น้ำมันเชื้อเพลิงควรได� รับการบริการโดยศูนย�
บริการนิสสัน เน่ืองจากท�อทางน้ำมันเช้ือเพลิงมี
แรงดันสูง แม�ว�าจะดับเครื่องยนต�ไปแล�วก็ตาม

. รถของท�าน ได� รับ การ ติด ตั้ง พัดลมหม�อ น้ำ
อัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได�ทุกเวลาโดยไม�มี
การ เตือน แม�ว�าสวิตช� ก ุญแจอยู� ในตำแหน�ง
“OFF” และ เครื่ องยนต� ไม� ได� ทำงาน เพื่ อ
หลีกเลี่ยงไม�ให� เกิดการบาดเจ็บ ให�ถอดสาย
ข้ัวลบของแบตเตอรี่ออกทุกคร้ังก�อนทำงานใกล�
กับพัดลม

. ใส�แว�นตานิรภัยทุกครั้งที่ทำงานกับรถ

. ห�ามปลดขั้วต�อชุดสายไฟของช้ินส�วนที่เกี่ยวกับ
เกียร�หรือเครื่องยนต�ออก ขณะสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ON”

Condition:
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. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเครื่องและ
น้ำหล�อ เย็นที่ ใช� แล�ว การกำจัดน้ำมัน เคร่ือง
น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต� และ/หรือของเหลวอ่ืน ๆ
ที่ใช�ในรถยนต�อย�างไม�ถูกต�องจะเป�นการทำลาย
สิ่งแวดล�อม ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนดท�องถ่ินใน
การ กำจัด ของเหลว ที่ ใช� ใน รถยนต� เสมอ

หมวด “8. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษารถด�วยตนเอง”
นี้จะมีคำแนะนำเฉพาะที่ เก่ียวขัองกับส่ิงที่ เจ�าของรถจะ
สามารถทำเองได�ง�าย

ควรระลึกไว�ว�า การให�บริการที่ไม�ถูกต�องหรือไม�สมบูรณ�
อาจทำให�เกิดความยากลำบากในการทำงานหรือการปล�อย
มลพิษไอเสียท่ีมากเกินไป และส�งผลถึงการคุ�มครองจาก
การรับประกันรถของท�าน ถ�ามีข�อสงสัยเก่ียวกับการให�
บริการใด ๆ ควรให�ศูนย�บริการนิสสันดำเนินการ

E12-A-120227-B8F53376-1A49-4E45-B4B3-82E1CE6D05E5

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
E12-A-120227-59856FC7-8D2B-4E75-8513-9344338D38DE

JVC0240X

1. สายพานเครื่องยนต�
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
4. กรองอากาศ
5. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส�
6. ถังพักน้ำฉีดล�างกระจก
7. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง

8. ฝาหม�อน้ำ
9. แบตเตอรี่
10. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�

การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง 8-5

จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต�

Condition:
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8-6 การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง

E12-A-120227-F658C1E8-2DC3-4431-97E9-F5C1EF86D06F

คำเตือน:

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็น
เม่ือเคร่ืองยนต�ร�อน อาจทำให�เกิดการไหม�พอง
อย�างรุนแรงเนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ�งออก
จากหม�อน้ำ ให�รอจนกระทั่งเคร่ืองยนต�และหม�อ
น้ำเย็นลง

. น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�มีพิษ และควรเก็บอย�าง
ระมัดระวังในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและ
วางให�ไกลมือเด็ก

ระบบหล�อ เย็น เคร่ืองยนต� ได� รับการ เติมสารหล�อ เย็น
คุณภาพสูง ซึ่งใช�ได�ตลอดท้ังป�มาจากโรงงาน สารหล�อ
เย็นคุณภาพสูงมีส�วนผสมของสารยับย้ังสนิมและการ
กัดกร�อน ดัง น้ันจึงไม�จำเป�นต�องเติมสารเติมแต�งลงใน
ระบบทำความเย็นเครื่องยนต�

ข�อควรระวัง:

. ห�าม ใช� สาร เติม แต�ง กับ ระบบ ทำความ เย็น
เคร่ืองยนต� เช�น ซีลหม�อน้ำ สารเติมแต�งนั้นอาจ
จะ ไป อ ุด ตัน ระบบ ทำความ เย็น และ ทำให�
เครื่องยนต� เกียร� และ/หรือ ระบบทำความเย็น
เสียหาย

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น ให�แน�ใจว�าได�ใช�
น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�แท�ของนิสสัน หรือที่มี
คุณภาพเทียบเท�าในอัตราส�วนผสมที่เหมาะสม
ตัวอย�างของ อัตราส�วนผสม ท่ี เหมาะสมของ
น้ำหล�อเย็นและน้ำจะแสดงอยู�ในตารางต�อไปน้ี:

อุณหภูมิภายนอกลดลง
เหลือ

อัตราส�วน

8C 8F

สารหล�อเย็น
เครื่องยนต�
(ความเข�ม
ข�น)

น้ำสกัดแร�
ธาตุออก
หรือน้ำกลั่น
บริสุทธิ์

-15 5 30% 70%

-35 -30 50% 50%

การใช�สารหล�อเย็นชนิดอื่นอาจทำให�ระบบทำความเย็น
เครื่องยนต�เสียหาย

หม�อ น้ำมี ฝาป�ด เพ่ือ รักษาแรงดัน เพ่ือป�องกัน ไม� ให�
เคร่ืองยนต�เสียหาย ให�ใช� เฉพาะฝาป�ดหม�อน้ำแท�ของ
นิสสันหรือ เทียบ เท�า เท�าน้ัน เมื่อ ต�องทำการ เปล่ียน

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
E12-A-120227-F8C49DE6-119A-4A1D-86FF-803E63E7E989

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
E12-A-120227-C1ECD3B3-D0C8-40A2-816E-74D490AD4C2D

SDI2571

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต�เย็น ถ�า
ระดับ น้ำ หล�อ เย็น อย ู� ต่ำ กว�า ระดับ MIN ② ให� เ ติม
น้ำหล�อเย็นจนถึงระดับ MAX ① ถ�าถังพักไม�มีน้ำเลย ให�

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในหม�อน้ำ เมื่อเครื่องยนต�เย็น
ถ�าในหม�อน้ำมีน้ำหล�อเย็นไม�เพียงพอ ให�เติมน้ำหล�อเย็น
ลงในหม�อน้ำจนถึงปากช�องเติม และให�เติมลงในถังพัก
จนถึงระดับ MAX ①
ถ�าพบว�าระบบหล�อเย็นขาดน้ำหล�อเย็นบ�อย ๆ ให�นำ
รถ เข�า รับ การ ตรวจ สอบ ที่ ศ ูนย� บริการ นิส สัน

การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
E12-A-120227-E7EB5328-DDC8-4F87-A59E-68ADD38FDE7F

ถ�าจำเป�นต�อง เปล่ียน กรุณา ติดต�อศูนย� บริการ นิส สัน

การซ�อมแซมใหญ�ระบบทำความเย็นเครื่องยนต� ควรดำเนิน
การโดยศูนย�บริการนิสสัน ขั้นตอนการซ�อมแซมสามารถหา
ได�ในคู�มือการบริการของนิสสัน

การซ�อมแซมที่ไม�ถูกต�องสามารถทำให�เครื่องยนต�มีร�อนสูง
ผิดปกติ

คำเตือน:

. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก ห�ามเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น
เมื่อเครื่องยนต�ร�อน

. ห�ามเป�ดฝาหม�อน้ำในขณะท่ีเคร่ืองยนต�ยังร�อน
อาจทำให�เกิดการไหม�พองอย�างรุนแรงเนื่องจาก
ของเหลว แรง ดัน ส ู ง พ ุ� ง ออก จาก หม�อ น้ำ

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล�อเย็นที่ใช�แล�วโดยตรง
ถ�าสัมผัสผิวหนัง ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือน้ำยา
ล�างมือให�ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บสารหล�อเย็น (น้ำยาหม�อน้ำ) ให�พ�นจากเด็ก
และสัตว�เลี้ยง

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัด
อย�างถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�

Condition:
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E12-A-120227-FA4BC3FB-1D89-4597-BEDF-E448850975D0

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
E12-A-120227-F18C00EA-0976-4457-8992-38C8B49F18EC

SDI2572

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
1. จอดรถบนพื้นราบและเข�าเบรกมือไว�

2. สตาร�ท เคร่ืองยนต� และ อุ�น เครื่องยนต� จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต� ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต�

4. รออย�างน�อย 10 นาที เพื่อให�น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ�างน้ำมันเครื่อง

5. ดึง ก�าน วัด ระดับ ออก แล�ว เ ช็ด ทำ ความ สะอาด

6. ใส�ก�านวัดระดับกลับลงจนสุด

7. ดึงก�านวัดระดับออกแล�วตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ือง
ควรอยู�ภายในช�วง Ⓒ

8. ถ�าระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำกว�า Ⓐ ให�เป�ดฝาช�องเติม
น้ำมันเครื่องแล�วเติมน้ำมันเครื่องท่ีแนะนำลงในช�อง
เติม ห�ามเติมเกิน Ⓑ

9. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องด�วยก�านวัดระดับอีกครั้ง

เป�น เร่ืองปกติที่ จะ มีการ เติมน้ำมัน เคร่ืองใน
ระหว�างช�วงเวลาที่ต�องเข�ารับการบำรุงรักษา หรือ
ในระยะเวลารันอินโดยขึ้นอยู�กับความรุนแรงของ
สภาพการใช�งาน

ข�อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป�นประจำ การใช�รถ
โดยท่ีมีปริมาณน้ำมัน เคร่ืองไม� เพียงพอจะทำให�
เครื่องยนต�เสียหาย และความเสียหายดังกล�าวจะไม�
รวมอยู�ในการรับประกัน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง

E12-A-120227-F676738F-78D0-44E0-812A-370BFC28A398

คำเตือน:

. น้ำมันเคร่ืองที่ใช�แล�วต�องได�รับการกำจัดอย�าง
ถูกต�อง ห�ามเทหรือทิ้งน้ำมันเครื่องลงบนพื้น
คลอง แม�น้ำ ฯลฯ ควรได�รับการกำจัดในสถานที่
กำจัด ท่ี เหมาะ สม นิส สัน แนะนำ ให� เปล่ียน
น้ำมันเครื่องที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เน่ืองจากน้ำมันเคร่ืองอาจร�อน ระมัดระวังอย�าให�
ลวกโดนตัวท�าน

. การสัมผัสกับน้ำมันเครื่องใช�แล�วบ�อย ๆ และเป�น
เวลานานอาจเป�นสาเหตุทำให�เกิดมะเร็งผิวหนัง

. หลีก เลี่ยง การ สัมผัส น้ำมัน เคร่ือง ที่ ใช� แล�ว
โดยตรง ถ�ามีการสัมผัส ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือ
น้ำยาล�างมือและน้ำมาก ๆ ให�ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองที่ใช�แล�วในภาชนะที่มีการทำ
เครื่องหมายและวางให�พ�นมือเด็ก

ข�อควรระวัง:

น้ำมันเครื่องที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัดอย�าง
ถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
E12-A-120227-C74D43DB-4C10-4FA1-A9DB-3ED9AC40780B

SDI2578

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
① ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
② ปลั๊กถ�ายน้ำมัน
③ กรองน้ำมันเครื่อง
1. จอดรถบนพื้นราบและเข�าเบรกมือไว�

2. สตาร�ท เคร่ืองยนต� และ อุ�น เครื่องยนต� จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต� ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต�

การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง 8-7

น้ำมันเครื่อง
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4. รออย�างน�อย 10 นาที เพื่อให�น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ�างน้ำมันเครื่อง

5. วางอ�างรองน้ำมันขนาดใหญ�ไว�ใต�ปลั๊กถ�าย

6. ถอดปลั๊กถ�ายออกด�วยประแจ

7. ถอดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่องและถ�ายน้ำมันเครื่อง
ออกจนหมด

ถ�าต�องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให�ถอดและเปลี่ยนใน
ช�วงนี้ (โปรดดูที่ “การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง” (หน�า
8-8))

8. ทำความสะอาดและติดตั้งปล๊ักถ�ายและแหวนรองตัว
ใหม�กลับเข�าไป ขันปลั๊กถ�ายให�แน�นด�วยประแจ ห�าม
ใช�แรงมากเกินไป
แรงขันปลั๊กถ�าย:
29 ถึง 39 นิวตันเมตร
(3.0 ถึง 4.0 กิโลกรัมต�อลูกบาศก�เมตร, 21 ถึง
29 ฟุต-ปอนด�)

9. เติมน้ำมันเครื่องและปริมาณตามที่แนะนำ (โปรดดูท่ี
“น้ำมัน/สารหล�อ ล่ืนและปริมาณความจุ ท่ีแนะนำ”
(หน�า 9-2))

10. ป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่องให�แน�น

11. สตาร�ทเครื่องยนต�

12. ตรวจ สอบ ป ล๊ัก ถ� าย ว� า มี ก า ร ร่ั ว ไหล ห รือ ไม�

13. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-
7))

การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง
E12-A-120227-E93E91F3-8B54-4BC0-8211-FE597C6CE65B

SDI2578

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
① ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
② ปลั๊กถ�ายน้ำมัน
③ กรองน้ำมันเครื่อง
1. จอดรถบนพื้นราบและเข�าเบรกมือไว�

2. ดับเครื่องยนต�

3. ถ�ายน้ำมันเครื่องตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม (โปรดดูที่ “
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-7))

4. คลายกรองน้ำมันเคร่ืองออกด�วยประแจถอดกรอง
น้ำมันเครื่อง

อาจจำเป�นต�องใช�ประแจถอดกรองน้ำมันเครื่อง ขึ้นอยู�
กับรุ�นเคร่ืองยนต� สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมจากศูนย�
บริการนิสสัน

5. ใช�มือหมุนกรองน้ำมันเครื่องออก

6. เช็ดผิวหน�าติดต้ังกรองน้ำมันเครื่องด�วยผ�าที่สะอาด

ให�แน�ใจว�าได�ขจัดปะเก็นเก�าที่ตกค�างบนผิวหน�าติดตั้ง
ออกจนหมด

7. ทาน้ำมันเครื่องใหม�บนปะเก็นของกรองน้ำมันเคร่ือง
ลูกใหม�

8. หมุนกรองน้ำมันเครื่องเข�าไปจนรู�สึกว�ามีแรงต�าน แล�ว
ขันเพิ่มไปอีก 2/3 รอบเพื่อให�กรองน้ำมันเครื่องแน�น
แรงขันกรองน้ำมัน:
15 ถึง 20 นิวตันเมตร (11 ถึง 15 ฟุต-ปอนด�)

9. เติมน้ำมันเครื่อง (โปรดดูที่ “การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง”
(หน�า 8-7))

10. สตาร�ทเครื่องยนต�และตรวจสอบการร่ัวไหลรอบ ๆ
กรองน้ำมันเครื่อง ทำการแก�ไขหากจำเป�น

11. ดับเครื่องยนต� และรอเป�นเวลาหลายนาที

12. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-
7))

Condition:
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รักษาสิ่งแวดล�อม
E12-A-120227-E61F90FA-EAEF-4870-9F1A-4748039A281F

การทำให�น้ำมันปนเป��อนสู�แม�น้ำลำคลองและดินเป�นสิ่งผิด
กฎหมาย ใช�โรงงานในการเก็บขยะที่ได�รับอนุญาต รวมถึง
พ้ืนท่ีทิ้งขยะสาธารณะและโรงจอดรถที่ จัดให�มี ท่ี ท้ิง
น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องที่ใช�แล�ว ถ�ามีข�อสงสัย
โปรดติดต�อเจ�าหน�าที่ในท�องถิ่นสำหรับคำแนะนำในการทิ้ง

ข�อกำหนดที่เกี่ยวข�องกับมลพิษในสิ่งแวดล�อมจะ
แตกต�างกันไปในแต�ละประเทศ

E12-A-120227-B4EFFDAE-6C58-47F0-A6C6-C9F1CA299FD4

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
E12-A-120227-BD5B969E-7D27-4A47-B205-859B9CEE465C

SDI2573

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE
1. ป��มน้ำ
2. ไดชาร�จ
3. พูเล�ย�เพลาข�อเหวี่ยง
4. คอมเพรสเซอร�เครื่องปรับอากาศ
!: จุดตรวจสอบความตึงสายพาน

ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF”

ตรวจสอบสายพานแต�ละเส�นด�วยตาเปล�าเพื่อดูการสึกหรอ
ท่ีผิดปกติ, รอยขาด, เป�นลุ�ยฝอย หรือหลวม ตรวจสอบ
สภาพและความตึงเป�นประจำ ถ�าสายพานอยู�ในสภาพแย�
หรือหลวม ให�เปลี่ยนหรือปรับตั้งใหม�โดยศูนย�บริการนิสสัน

E12-A-120227-3B840B7D-DA5F-419E-B6AF-9FDB24D8A72F

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าดับเครื่องยนต�และเปลี่ยนสวิตช�กุญแจไปที่
OFF และเข�าเบรกมือแล�ว

เปลี่ยนหัวเทียนตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แสดงในคู�มือ
การบำรุงรักษาตามระยะอีกเล�มหนึ่ง

ถ�า จำเป�นต�อง เปล่ียน กรุณา ติดต�อศูนย� บริการ นิส สัน

SDI1895

หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียม
E12-A-120227-2A3DE3CA-83EA-4EC3-8039-90F027C23863

หัว เทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมไม�จำเป�นต�อง เปล่ียนบ�อย
เท�ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนแบบนี้ได�รับการ
ออกแบบให�มีอายุการใช�งานยาวนานกว�าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข�อควรระวัง:

. ห�ามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมกลับมาใช�ใหม�
โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะ เข้ียว

. ให�เปลี่ยนใช�หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมที่แนะนำ
เท�านั้น

การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง 8-9

สายพาน หัวเทียน

Condition:
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E12-A-120227-8EB82ECA-95A7-4860-A7B2-91072E92C7FB

การตรวจสอบเบรกมือ
E12-A-120227-B3CC1234-BD79-484D-8569-F98C99F4509D

SDI1447A

จากตำแหน�งปลดเบรก ดึงคันเบรกมือขึ้นช�า ๆ และคงที่
ถ�าจำนวนคล๊ิกไม�อยู�ในช�วงที่กำหนด ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสัน

10 ถึง 11 คลิ๊ก
แรงดึง 196 นิวตัน (20 กก., 44 ปอนด�)

การตรวจสอบแป�นเบรก
E12-A-120227-A79F4863-6A82-4E1C-9F83-6593462D69A4

DI1020MR

คำเตือน:

ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ
เบรก ถ�าความสูงของแป�นเบรกหลังเหยียบเบรกไม�
กลับคืนสู�ปกติ

ให�เครื่องยนต�ทำงาน แล�วตรวจสอบระยะ Ⓐ ระหว�างผิว
ด�านบนของแป�นกับพ้ืนตัวรถบริเวณใต�แป�นเบรก ถ�าไม�อยู�
ใน ระยะ ท่ี ระบ ุ ให� นำ รถ ไป ยัง ศ ูนย� บริการ นิส สัน
Ⓐ : แรงเหยียบ
490 นิวตัน (50 กก., 110 ปอนด�)
80 มม. (3.15 นิ้ว) หรือมากกว�า

เบรกแบบปรับตั้งเอง
E12-A-120227-0E95CD39-EB93-404F-AED1-357297016E4B

รถของท�านมีเบรกแบบปรับตั้งเองติดตั้งอยู� เบรกจะถูกปรับ
ตั้งโดยการทำงานของแป�นเบรก

เสียงเตือนผ�าเบรกหมด
E12-A-120227-4BFEFDE9-5B31-4404-A9BB-8C45AFCB43FB

ผ�าเบรกดิสก�เบรกบนรถยนต�ของท�านจะมีเสียงเตือนเม่ือ
ใกล�หมด หากจำเป�นต�องเปลี่ยนผ�าเบรก ผ�าเบรกจะมีเสียง
แหลมเสียดสีหรือเสียงครูด เมื่อรถเคลื่อนที่ จะได�ยินเสียง
ดังไม�ว�าจะเหยียบหรือไม�เหยียบแป�นเบรก ให�ตรวจสอบ
เบรก โดย เร็ว ท่ีส ุด ถ�า ได� ยิน เสียง เตือน ผ�า เบรก สึก

ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย�าง อาจได�ยิน
เสียงดังเอ๊ียด ๆ, เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่น ๆ จากเบรก
เป�นบางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางคร้ังที่เกิดขึ้นจากการ
เบรกเบา ๆ หรือปานกลางเป�นเรื่องปกติ และไม�ส�งผลต�อ
การทำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย�างเหมาะสมตามระยะเวลา
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่คู�มือการบำรุงรักษาตาม
ระยะอีกเล�มหนึ่ง

หม�อลมเบรก
E12-A-120227-593F10C1-A010-4EC4-9B3F-4077D155EC79

ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรกดังนี้:

1. ดับเคร่ืองยนต� เหยียบและปล�อยแป�นเบรกหลาย ๆ
ครั้ง เมื่อการเคลื่อนที่ของแป�นเบรก (ระยะเคลื่อนตัว)
เท�ากันทุกคร้ัง ท่ี เหยียบ ให�ปฏิบัติ ข้ันตอนต�อไป

2. ขณะที่ เหยียบ แป�น เบรก ให� สตาร�ท เครื่องยนต�
ค ว าม ส ู ง ของ แป� น เ บ รก จ ะ ลด ลง เ ล็ ก น� อ ย

3. เหยียบแป�นเบรกค�างไว� แล�วดับเคร่ือง เหยียบแป�น
เบรกค�างไว�ประมาณ 30 วินาที ความสูงของแป�นเบรก
ไม�ควรจะเปลี่ยน

4. ให�เครื่องยนต�ทำงานเป�นเวลา 1 นาที โดยที่ไม�
เหยียบแป�นเบรก และดับเครื่องยนต� เหยียบแป�นเบรก
หลาย ๆ ครั้ง ระยะทางที่แป�นเบรกเคลื่อนไปจะค�อย ๆ
ลดลงขณะท่ีเหยียบแป�นเบรกแต�ละคร้ัง เน่ืองจาก
สุญญากาศค�อย ๆ ถูกปล�อยออกจากหม�อลมเบรก

ถ�าเบรกทำงานไม�ปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบ

เบรก

Condition:
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E12-A-120227-08BA7AEC-14E9-429C-8825-21113111241B

คำเตือน:

. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ที่ป�ดสนิทเท�านั้น
น้ำมันเก�า, เส่ือมสภาพ หรือมีการปนเป��อน อาจ
ทำให�ระบบเบรกเสียหายได� การใช�น้ำมันที่ไม�
ถูกต�องจะทำให�ระบบเบรกเสียหายและส�งผลต�อ
ความสามารถในการหยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันก�อนถอด
ออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย�างระมัดระวังไว�
ในภาชนะที่มีการทำเคร่ืองหมายและวางให�ไกล
มือเด็ก

ข�อควรระวัง:

ระวังไม�ให�น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให�สีรถเสียหาย ถ�าน้ำมันกระเด็นไปโดน ให�ล�าง
ออกทันทีด�วยน้ำปริมาณมาก

SDI0890

ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกในกระปุกน้ำมัน ถ�าน้ำมันเบรก
อยู�ต่ำกว�าขีด MIN ไฟเตือนเบรกจะสว�างขึ้น เติมน้ำมัน
เบรกให�ถึงขีด MAX (สำหรับชนิดของน้ำมันที่แนะนำ โปรด

ดูที่ “น้ำมัน/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน�า
9-2))

ถ�าต�องเติมน้ำมันเบรกบ�อย ๆ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิ ส สั น เ พ่ื อ ต ร วจ สอบ ร ะบบ เบรก อย� า ง ละ เ อี ยด

E12-A-120227-F4435ED2-1F0C-4B8F-A905-071A99324D3A

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:

. ใช�น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 ของแท�เท�านั้น
ห�ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น

. การใช�น้ำมันเกียร�ที่ไม�ใช� NISSAN CVT NS-3
ของแท�จะทำให�เกียร� CVT เสียหาย ซ่ึงไม�อยู�ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง 8-11

น้ำมันเบรก น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง (CVT)

Condition:



(172,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

8-12 การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง

E12-A-120227-20874617-E673-4476-B14B-EA5DD9985C91

JVM0193X

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE

คำเตือน:

การให�เครื่องยนต�ทำงานโดยไม�มีไส�กรองอากาศ อาจ
ทำให�ท�านหรือบุคคลอ่ืนเป�นแผลไหม�พุพองได� ไส�
กรองอากาศไม�เพียงทำหน�าที่กรองอากาศเข�า แต�ยัง
กั้น เปลว ไฟ ท่ี เกิด จาก จ ุด ระเบิด ย�อน กลับ ของ
เครื่องยนต� ถ�าไม�ใส�ไส�กรองอากาศและเคร่ืองยนต�
เกิดจุดระเบิดย�อนกลับ ท�านอาจได�รับแผลไหม�พุพอง
ได� ห�ามขับรถโดยไม�มีไส�กรองอากาศ ให�ระวังเม่ือ
ทำงานกับเคร่ืองยนต� เม่ือไม�ใส�ไส�กรองอากาศไว�

ในการถอดไส�กรองอากาศ ให�ปลดสลักล็อกและดึงชุด
กรองขึ้นด�านบน

ไส�กรองอากาศแบบกระดาษอาบไขไม�ควรทำความสะอาด
แล�วนำกลับมาใช�ใหม�

ไส�กรองแบบกระดาษแห�งสามารถทำความสะอาดแล�วนำ
กลับมาใช�ใหม�ได�

เปลี่ยนไส�กรองอากาศตามกำหนดการบำรุงรักษาท่ีแสดง
ในคู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�มหนึ่ง

E12-A-120227-42E74EAA-887B-4017-9BAA-F0811F2944D2

ใบป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า
E12-A-120227-3B9A9372-F0BC-43C2-9B08-D93C0FD0B320

การทำความสะอาด
E12-A-120227-47122101-9FA4-478A-BCC8-89CB6BAB7F3C

ถ�ากระจกบังลมหน�าไม�สะอาดขึ้นหลังจากใช�ท่ีฉีดน้ำล�าง
กระจกบังลมหน�า หรือถ�าใบป�ดน้ำฝนมีเสียงดังขณะท่ีใช�
งานที่ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า อาจมีขี้ผึ้งหรือวัสดุอื่นอยู�
บนกระจกบังลมหน�า และ/หรือใบป�ดน้ำฝน

ทำความสะอาดด�านนอกของพ้ืนผิวหน�ากระจกบังลมหน�า
ด�วยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อน
กระจกบังลมหน�าจะสะอาดถ�าไม�มีหยดน้ำเกาะบนกระจก
เมื่อล�างออกด�วยน้ำ

ทำความสะอาดใบป�ดโดยใช�ผ�าชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ
น้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อนเช็ด ล�างใบป�ดน้ำฝนด�วย
น้ำ ถ�ากระจกบังลมหน�ายัง ไม� ใสสะอาดหลังจากทำ
ความสะอาดและใช�ที่ป�ดน้ำฝน ให�เปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนใหม�

ระวังอย�าทำให�หัวฉีดน้ำล�างกระจกอุดตัน อาจทำให�ท่ีฉีด
น้ำล�างกระจกบังลมหน�าทำงานผิดปกติได� หากหัวฉีดน้ำ
ล�าง กระจก อ ุด ตัน กร ุณา ติดต�อ ศ ูนย� บ ริการ นิส สัน

ไส�กรองอากาศ ใบป�ดน้ำฝน

Condition:



(173,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

การเปลี่ยน
E12-A-120227-836CAB96-5F90-4106-96F1-6640B37189C3

SDI2048

1. ยก ก� าน ป�ด น้ ำ ฝน ออก จาก กระจก บัง ลม หน� า

2. ดันแถบปลดล็อก Ⓐ ค�างไว�แล�วเลื่อนใบป�ดน้ำฝนลง
ไปตามก�านป�ดน้ำฝนเพื่อถอดออก ①

3. ถอดใบป�ดน้ำฝน

4. ใส�ใบป�ดน้ำฝนใหม�ลงบนก�านป�ดน้ำฝนจนกระทั่งล็อก
เข�าที่

ข�อควรระวัง:

. หลังจากเปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนแล�ว ให�ดันก�านป�ด
น้ำฝนกลับไปยังตำแหน�งเดิม ไม�เช�นนั้น ก�านป�ด
น้ำฝนหรือฝากระโปรงหน�าอาจจะครูดและอาจ
ทำให�เกิดความเสียหายได�

. ใบป�ดน้ำฝนที่สึกหรอสามารถทำให�กระจกบังลม
หน�าเสียหาย และทำให�ทัศนวิสัยของคนขับแย�ลง

ใบป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหลัง
GUID-FF136314-8701-417F-994A-D26553A48A43

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

E12-A-120227-CA82CB44-F722-4620-B5CC-163B7294016F

SDI2574

คำเตือน:

สารป�องกันการแข็งตัว มี พิษ และควร เก็บอย�าง
ระมัดระวังไว�ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวาง
ให�ไกลมือเด็ก

แบบ A: ตรวจสอบระดับน้ำยาในถังพักน้ำฉีดล�างกระจก ถ�า
ระดับน้ำยาต่ำ ให�เติมน้ำยาล�างกระจก

แบบ B: ในการตรวจสอบระดับน้ำยาล�างกระจก ใช�นิ้วของ
ท�านอุดรูกลางของชุดฝาป�ด/ท�อ จากนั้นถอดออกจากถัง
พัก หากไม�มีน้ำยาล�างกระจกในท�อ ให�ทำการเติมน้ำยา
ล�างกระจก

ให�เติมน้ำยาล�างกระจกลงในน้ำเพื่อให�ทำความสะอาดได�ดี
ขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป�องกันการแข็งตัวของน้ำยาล�าง
กระจกบังลมหน�า ตามอัตราส�วนที่ระบุไว�ในคำแนะนำของ
ผู�ผลิต

การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง 8-13

น้ำยาล�างกระจก

Condition:



(174,1)
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8-14 การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง

E12-A-120227-06B3EA2F-82D1-4678-9BC6-FFCC5BC93893

แบตเตอรี่รถยนต�
E12-A-120227-CA87E284-774B-4E53-9289-40D2A58BDFC6

SDI1573

คำเตือน:

ห�ามขับรถ ถ�าน้ำกรดแบตเตอร่ีต่ำ น้ำกรดแบตเตอร่ี
ต่ำสามารถทำให�แบตเตอรี่ทำงานหนักข้ึน ซึ่งทำให�
เกิดความร�อน, ลดอายุการใช�งานของแบตเตอรี่ และ
ในบางกรณีอาจทำให�ระเบิดได�

แบตเตอรี่

Condition:



(175,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

การตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
E12-A-120227-47FFFBAB-1BC0-4DE1-9178-F4C1DD6AE5B8

DI0137MA

SDI1480

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต�ละช�องเซลล� ระดับน้ำกรดควร
อยู�ระหว�างขีด UPPER LEVEL ① และ LOWER LEVEL ②

ถ�าจำเป�นต�องเติมน้ำ ให�เติมน้ำสกัดแร�ธาตุออก/น้ำกลั่น
บริสุทธิ์จนถึงระดับตัววัดในแต�ละช�องเติมเท�านั้น ห�ามเติม
เกิน

1. ถอดจุกป�ดเซลล� Ⓐ ถ�ามีติดตั้ง

2. เติมน้ำสกัดแร� ธาตุออก/น้ำกลั่นบริสุทธ์ิจนถึงขีด
UPPER LEVEL ①

3. ใส�จุกป�ดเซลล�กลับเข�าที่แล�วขันให�แน�น

. รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนักต�องได�รับการ
ตรวจ สอบ ระดับ น้ำกรด แบตเตอรี่ เป� น ประจำ

. รักษาผิวหน�าแบตเตอรี่ให�สะอาดและแห�ง ทำ
ค ว า ม ส ะ อ า ด ด� ว ย น้ ำ ผ ส ม เ บ ก กิ้ ง โ ซ ด า

. ให�แน�ใจว�าขั้วต�อสะอาดและขันจนแน�น

. ถ�าไม�ใช�รถนานเกินกว�า 30 วัน ให�ปลดสายขั้วลบ (−)
ของแบตเตอรี่ออก เพื่อป�องกันแบตเตอรี่หมด

การพ�วงสตาร�ท
E12-A-120227-E4F41EE9-38D0-4544-9847-FEF589C32D36

ถ�าจำเป�นต�องทำการพ�วงสตาร�ท โปรดดูที่ “การพ�วง
สตาร�ท” (หน�า 6-8) ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติดโดยการ
พ�วงสตาร�ท หรือแบตเตอรี่ไม�ได�รับการชาร�จ ท�านอาจ
จำเป�นต�องเปลี่ยนแบตเตอรี่ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม�

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
E12-A-120227-54391E5B-56A2-4553-A297-5C68724A1416

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
E12-A-120227-0BBD5A11-27BD-4EA7-9405-79045676C1F0

ข�อควรระวัง:

. ระวังไม�ให�เด็กกลืนแบตเตอร่ีและชิ้นส�วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัดแบตเตอรี่อย�างไม�ถูกต�องจะเป�นการ
ทำลายสิ่งแวดล�อม ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนด
ท�องถิ่นในการกำจัดแบตเตอรี่เสมอ

. เม่ือเปลี่ยนแบตเตอร่ี อย�าให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได� ถ�าเปลี่ยนอย�างไม�
ถูกต�อง ให�เปลี่ยนเป�นแบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือ

ที่เทียบเท�ากันเท�านั้น

SDI2451

เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของกุญแจอัจฉริยะ แล�วถอด
กุญแจธรรมดาออก

2. สอดไขควงเล็กเข�าไปในช�องท่ีมุม และบิดเพ่ือแยก
ส�วนบนออกจากส�วนล�าง ใช�ผ�าหุ�มเพื่อป�องกัน
ฝาครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�

การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง 8-15

Condition:



(176,1)
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8-16 การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง

. แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2025 หรือที่เทียบเท�า

. ห�ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ�า เนื่องจากจะ
ทำให�ทำงานผิดพลาด

. ให�แน�ใจว�าด�านที่มีเครื่องหมาย + อยู�ด�านล�างของ
ฝาครอบ

SDI2452

4. จัดแนวปลายชิ้นส�วนด�านบนและด�านล�าง ① จากน้ัน
กด ลง ไป พร�อม ๆ กัน จน กระทั่ ง ป�ด สนิท ดี ②

5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต�อศูนย� บริการนิส สัน ถ�าต�องการความช�วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

E12-A-120227-D462645A-942E-42B3-B9BA-F3D5DF9A909B

ห�องเครื่องยนต�
E12-A-120227-52370792-8D7A-41B4-B228-C58E2B1E2263

JVM0164X

สำหรับการตรวจสอบและ/หรือการเปล่ียน กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

สายฟ�วส�
E12-A-120227-0924A068-719F-4741-AE33-F91D4868E5DE

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าใดไม�ทำงานและฟ�วส�อยู�ในสภาพท่ีดี ให�
ตรวจสอบสายฟ�วส� ถ�าสายฟ�วส�เส�นใดละลาย ให�เปลี่ยน
ใหม�โดยใช�อะไหล�แท�ของนิสสัน

ฟ�วส�

Condition:



(177,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

ห�องโดยสาร
E12-A-120227-88B7F7E4-3C04-4D94-8D50-129C979801EF

SDI2576

JVC0023X

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนดไว�
บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เน่ืองจากอาจทำให� ระบบ
ไฟฟ�าเสียหายและเกิดไฟไหม�

ถ� า อ ุปกรณ� ไฟฟ� า ไม� ทำงาน ให� ตรวจ หา ฟ� วส� ขาด

1. ให� แน�ใจ ว�า สวิตช� ก ุญแจอยู� ใน ตำแหน�ง “OFF”

2. ให� แน�ใจ ว�าสวิตช� ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

3. ถอดฝาป�ดกล�องฟ�วส� ① ด�วยเคร่ืองมือที่เหมาะสม

4. หาฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน

5. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส� ②

SDI1754

6. ถ�าฟ�วส�ขาด Ⓐ ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม� Ⓑ

ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากใส�ลงไป ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการ นิส สัน เพื่อ ตรวจสอบระบบไฟฟ�า และทำการ
ซ�อมแซมถ�าจำเป�น

สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน (ถ�ามีติดตั้ง)
E12-A-120227-DF44F12D-46C6-498B-B663-8F02DA49C014

SDI2705

ถ�ามีอุปกรณ�ไฟฟ�าใด ๆ ไม�ทำงาน ให�ถอดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อ
จ อ ด ร ถ น า น อ อ ก แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ฟ� ว ส� ท่ี ข า ด

การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง 8-17

Condition:
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8-18 การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง

หมายเหตุ:

ถ�าสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานทำงานผิดปกติ หรือถ�า
ฟ�วส�ขาด ท�านจะไม�จำเป�นต�องเปลี่ยนสวิตช� ในกรณี
นี้ ให�ถอดสวิตช�ฟ�วส�เม่ือจอดรถนาน และเปลี่ยนฟ�วส�
เป�นฟ�วส�ตัวใหม�ที่มีขนาดเดียวกัน
วิธีการถอดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน:

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

1. สำหรับการถอดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน ให�แน�ใจว�า
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”

2. ให� แน�ใจ ว�าสวิตช� ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล�องฟ�วส�

4. หนีบสวิตช�ฟ�วส�เม่ือจอดรถนาน และดึงออกมาตาม
ทิศทางที่แสดงในภาพประกอบ

E12-A-120227-7D2EF989-6D67-4FE6-94BF-AC7791FF0D89

ไฟหน�า
E12-A-120227-DDC173EA-AEF2-48B3-A529-4F7CD353C1D2

อาจจะ เกิดฝ�าภายในเลนส�ของไฟส�องสว�างภายนอก
ชั่วคราวในช�วงฝนตกหรือล�างรถ อุณหภูมิที่แตกต�างกัน
ระหว�างภายในและภายนอกของเลนส�จะทำให�เกิดฝ�า ซึ่ง
ไม�ใช�การทำงานท่ีผิดปกติ ถ�าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ�ขึ้น
ภายในเลนส� กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

หลอดไฟหน�า LED
GUID-844B4314-52A7-454E-B096-AF6D883303EA

ถ�าจำเป�นต�อง เปล่ียน กรุณา ติดต�อศูนย� บริการ นิส สัน

หลอดไฟหน�าแบบฮาโลเจน
GUID-42F99DC2-841A-458B-BFC1-262A167F4316

ถ�าจำเป�นต�อง เปล่ียน กรุณา ติดต�อศูนย� บริการ นิส สัน

ไฟหน�าแบบฮาโลเจนเป�นประเภทโคมกึ่งผนึก ซึ่งใช�
หลอดไฟหน�า (ฮาโล เจน) แบบ เปล่ียนใหม� ได� โดย
สามารถทำการเปลี่ยนได�จากภายในห�องเครื่องยนต� โดย
ไม�ต�องถอดชุดประกอบไฟหน�าออก

ข�อควรระวัง:

. ก�าซฮาโลเจนความดันสูงถูกบรรจุอยู�ในหลอดไฟ
หลอดไฟอาจจะแตกได� ถ�าหลอดแก�วถูกขีดข�วน
หรือทำหลอดไฟตก

. เ ม่ื อ จั บ หลอด ไฟ ห� า ม จั บ ที่ ห ลอด แก� ว

. ใช� กำลัง วัตต� ให� เท�ากับของ เดิม ท่ี ติดตั้ง มา:

รุ�นไฟหน�าแบบฮาโลเจน
หลอดไฟสูง: 60W (HB3)
หลอดไฟต่ำ: 55W (H11)

รุ�นไฟหน�า LED
หลอดไฟสูง: 60W (HB3)

. ห�ามปล�อยให�โคมไฟไฟหน�าไม�มีหลอดไฟเป�น
เวลานาน เนื่องจากฝุ�นละออง, ความชื้น และควัน
จะ เข�าไป ใน ตัว เ รือน ไฟ หน�า และ ส�ง ผล ถึง
ประสิทธิภาพของไฟหน�า

ไม�จำเป�นต�องปรับมุมแสง ถ�าเปล่ียนเฉพาะหลอดไฟ เม่ือ
ต�องปรับมุมแสงไฟหน�า กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ไฟส�องสว�างภายนอก
E12-A-120227-95AE0F26-511D-486F-B521-14F2751868F0

รายการ
กำลังวัตต�
(W)

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหน�า 21

ไฟหรี่ด�านหน�า รุ�นไฟหน�าแบบฮา
โลเจน

5

รุ�นไฟหน�า LED* LED

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) 35

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง* LED

ชุดไฟท�าย

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว 21

ไฟเบรก* LED

ไฟท�าย 5

ไฟถอยหลัง 16

ไฟเบรกดวงที่สาม* LED

ไฟส�องป�ายทะเบียน 5

*: ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อทำการเปลี่ยน

ไฟส�องสว�าง

Condition:



(179,1)
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ไฟส�องสว�างภายใน
E12-A-120227-5414BBD0-D8F7-44CE-AE53-0F2C238A4F58

รายการ กำลังวัตต� (W)

ไฟอ�านแผนที่ 5

ไฟภายในห�องโดยสาร 5
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Condition:
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8-20 การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง

ตำแหน�งไฟ
E12-A-120227-2322C1A4-07F7-4664-9A88-5D29DAC4193B

JVM0753X

1. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า
2. ไฟหน�า (ไฟสูง)
3. ไฟหรี่ (รุ�นที่มีไฟหน�า LED)
4. ไฟส�องสว�างภายใน
5. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง
6. ไฟหรี่ (รุ�นที่มีไฟหน�าแบบฮาโลเจน)
7. ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
8. ไฟหน�า (ไฟต่ำ)
9. ไฟเบรกดวงที่สาม
10. ไฟท�าย
11. ไฟส�องป�ายทะเบียน
12. ไฟถอยหลัง
13. ไฟเบรก
14. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหลัง

Condition:



(181,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

ขั้นตอนการเปลี่ยน
E12-A-120227-EDF8B4A9-2FA8-4D2F-B7F3-6C4B40146DFC

SDI1805

: ถอด

: ติดตั้ง

ไฟทุกดวงเป�นแบบ A, B, C หรือ D เมื่อเปล่ียนหลอดไฟ
ขั้นแรกให�ถอดเลนส�และ/หรือฝาครอบออก

JVM0748X

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)

JVM0749X

ไฟหรี่ (รุ�นที่มีไฟหน�าแบบฮาโลเจน)/ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว
ด�านหน�า
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8-22 การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง

JVM0751X

ชุดไฟท�าย
JVM0191X

ไฟส�องป�ายทะเบียน

JVM0170X

ไฟส�องสว�างภายใน

Condition:



(183,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

E12-A-120227-E157BB54-857B-4F07-81D8-84FC2CBD3489

ถ�ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-2)

แรงดันลมยาง
E12-A-120227-2FC6DE13-B87D-4422-A4F1-258621EC4B20

ตรวจสอบแรงดันลมยางเป�นระยะ แรงดันลมยางท่ีไม�
ถูกต�องจะส�งผลในทางลบต�ออายุของยางและการบังคับ
ควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเม่ือยางเย็น การ
พิจารณาว�ายางเย็นคือต�องจอดรถเป�นเวลา 3 ชั่วโมงหรือ
นานกว�า หรือขับรถน�อยกว�า 1.6 กม. (1 ไมล�) แรงดัน
ลมยางที่ เย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
(สำหรับรายละเอียดเก่ียวกับแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
โป รด ด ู ท่ี “ หม าย เลข ป ร ะ จ ำ ร ถ ” (หน� า 9 - 6 ) )

แรงดันลมยางที่ไม�เพียงพออาจทำให�ยางร�อนผิดปกติ และ
เกิดความเสียหายภายในตามมาภายหลัง ท่ีความเร็วสูง
อ า จ ท ำ ใ ห� ด อ ก ย า ง แ ย ก แ ล ะ ย า ง ร ะ เ บิ ด ไ ด�

ประเภทของยาง
E12-A-120227-236E0FBB-F0E6-4721-B848-32CD2389968F

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือใส�ยางเส�นใหม� ให�แน�ใจว�ายาง
ทั้งสี่ เส�นเป�นยางประเภทเดียวกัน (ยางสำหรับฤดู
ร�อน, ทุกฤดู หรือสำหรับวิ่งบนหิมะ) และมีโครงสร�าง
แบบเดียวกัน ศูนย�บริการนิสสันสามารถให�ข�อมูล
เกี่ยวกับประเภท, ขนาด, ความเร็วจำกัดของยาง และ
อะไหล�ยางที่มีให�เลือก

การเปลี่ยนยางอาจได�ยางที่จำกัดความเร็วไว�ต่ำกว�ายางที่
ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความเร็วได�สูงสุด
ที่เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�าความเร็วจำกัดของ
ยาง

ยางสำหรับทุกฤดู
E12-A-120227-C231A919-7F10-4A46-9E7F-435DCC6F2470

นิสสันระบุให�ใช�ยางสำหรับทุกฤดูกับบางรุ�น เพื่อสมรรถนะ
การใช�งานที่ดีตลอดทั้งป� รวมทั้งในสภาพที่ถนนมีหิมะและ
น้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมีคำว�า ALL SEASON และ/
หรือ M&S เขียนอยู�ท่ีด�านข�างของยาง ยางสำหรับวิ่งบน
หิมะจะสามารถเกาะถนนที่มีหิมะได�ดีกว�ายางสำหรับทุกฤดู
และอาจเหมาะกับบางพื้นที่มากกว�า

ยางสำหรับฤดูร�อน
E12-A-120227-27546683-1326-46CE-8F5D-660AE4649B78

นิสสันระบุให�ใช�ยางสำหรับฤดูร�อนกับบางรุ�น เพื่อสมรรถนะ
การใช�งานท่ีดีกว�าบนถนนแห�ง สมรรถนะของยางสำหรับ
ฤดูร�อนจะลดลงอย�างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับ
ฤดูร�อนจะไม�มีคำว�าอัตราการเกาะถนน M&S ที่ด�านข�าง
ของยาง

ถ�าท�านวางแผนจะใช�งานรถยนต�ในสภาพที่มีหิมะและ
น้ำแข็ง นิสสันแนะนำให�ใช�ยางสำหรับวิ่งบนหิมะหรือยาง
สำหรับทุกฤดูทั้งสี่ล�อ

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
E12-A-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

หากจำเป�นต�องใช�ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ จำเป�นต�องเลือก
ยางที่มีขนาดและดัชนีการรับน้ำหนักเท�ากับยางที่ใช�อยู�เดิม
ไม�เช�นนั้น จะมีผลกระทบอย�างมากต�อความปลอดภัยและ
การบังคับรถยนต�

โดยทั่วไป ยางสำหรับวิ่งบนหิมะมักจะจำกัดความเร็วไว�
ต่ำกว�ายางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความ
เร็วได�สูงสุด ท่ี เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�า
ความเร็วจำกัดของยาง ถ�าท�านติดตั้งยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
ยางนั้นจะต�องมีขนาด, ยี่ห�อ, โครงสร�าง และลายดอกยาง
เหมือนกับยางเดิมทั้งสี่ล�อ

เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งานยาง
ท่ีมีสตัดฝ�งอยู�ได� แต�ในบางรัฐ และบางเขตจะไม�อนุญาต
ให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฎหมายท�องถ่ิน, รัฐ หรือ
เขตก�อนติดตั้งยางท่ีมีสตัดฝ�ง ความสามารถในการเกาะ
ถนนของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัดฝ�ง บนพื้นผิวที่เป�ยกหรือ
แห�ง อาจแย�กว�ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

โซ�พันล�อ
E12-A-120227-03DE8C69-C841-41D1-B952-89B1E93A44B0

บางพื้นท่ี อาจ ไม� อน ุญาต ให� ใช� โซ� พันล�อ ตรวจสอบ
กฎหมายในท�องถ่ินน้ันก�อนติดต้ังโซ�พันล�อ เม่ือติดตั้งโซ�
พันล�อ ให�แน�ใจว�าโซ�มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดต้ัง
ตามคำแนะนำของผู�ผลิต

ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตยางแนะนำให�ใช� เพื่อให�แน�ใจว�าโซ�
รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�านที่ปล�อยไว�ให�แน�นหรือ
ถอดออก เพื่อป�องกันไม�ให�ฟาดโดนบังโคลนหรือใต�ท�อง
รถ ถ�าเป�นไปได� หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มที่เมื่อใช�
โซ�พันล�อ และควรลดความเร็วเมื่อขับ ไม�เช�นนั้น รถยนต�
อาจเสียหาย และ/หรือ มีผลกระทบอย�างมากต�อการบังคับ
และสมรรถนะของรถยนต�

ติดตั้งโซ�พันล�อที่ล�อหน�าเท�านั้น ห�ามติดตั้งที่ล�อหลัง ห�าม
ติดตั้งโซ�พันล�อกับยางอะไหล�แบบชั่วคราว (สำหรับการใช�
งานชั่วคราวเท�านั้น (ถ�ามีติดตั้ง)) ห�ามใช�โซ�พันล�อบนถนน
ที่แห�ง

การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง 8-23

ล�อและยาง

Condition:
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8-24 การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง

การสลับยาง
E12-A-120227-970F9350-4D6B-4E9E-871D-329A7119386F

SDI1662

นิสสันแนะนำให�สลับยางทุก ๆ 10,000 กม. (6,000 ไมล�)
อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกัน
ตามนิสัยการขับข่ีของท�านและสภาพพ้ืนผิวถนน (สำหรับ
การ เปล่ียน ยาง โปรด ด ู ที่ “ยาง แบน” (หน�า 6-2))

คำเตือน:

. หลัง จาก สลับ ยาง ให� ป รับ แรง ดัน ลม ยาง

. ขันน็อตล�อให�แน�นอีกครั้ง เมื่อขับรถยนต� เป�น
ระยะทาง 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงเมื่อ
ยางแบน, ฯลฯ)

. ห�ามรวมยางอะไหล�แบบชั่วคราว (ถ�ามีติดตั้ง) ใน
การสลับยาง

. การเลือก, การติดตั้ง, การดูแล หรือ บำรุงรักษา
ที่ไม�ถูกต�องมีผลต�อความปลอดภัยของรถ และมี
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและได�รับบาดเจ็บ
หากมีข�อสงสัย ให�สอบถามศูนย�บริการนิสสัน
หรือผู�ผลิตยาง

ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย
E12-A-120227-7D2359F7-2A51-45DF-AD8B-96584828DCA8

SDI1663

① เครื่องหมายเตือนดอกยางสึกหรอ
② ตำแหน�งเคร่ืองหมายบอกเตือนดอกยางสึกหรอ

ตำแหน�งจะแสดงอยู�ใน “ ”, “TWI”, ข้ึนอยู�กับ
ประเภทของยาง

ควรตรวจสอบยางเป�นระยะ เพื่อดูการสึกหรอ, รอยแตก,
การบวม หรือส่ิงที่ติดในดอกยาง ถ�าพบการสึกหรอที่มาก
เกินไป รอยแตก, การบวม หรือรอยฉีกขาดควรเปลี่ยนยาง
ทันที

ยางเดิมจะมีเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง เม่ือ
เห็นเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการเปลี่ยนยาง

การซ�อมแซมยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง) อย�างไม�ถูกต�องอาจ
ก�อให�เกิดการบาดเจ็บร�ายแรง ถ�าจำเป�นจะต�องซ�อมแซม
ยางอะไหล� กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

อายุยาง
E12-A-120227-D530A140-BCA5-4AFA-9402-677BE2913733

ห�ามใช�ยางที่มีอายุเกินกว�า 6 ป� ไม�ว�ายางนั้นจะใช�งานไป
แล�วหรือไม�ก็ตาม

ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช�งานของรถ
ให�นำยางเข�าตรวจสอบและถ�วงล�อสม่ำเสมอท่ีร�านซ�อม
หรือศูนย�บริการนิสสัน

การเปลี่ยนล�อและยาง
E12-A-120227-32466E30-240F-4FF5-AF94-9A6D1D7FBE76

คำเตือน:

ห�ามใส�ล�อหรือยางที่ เสียรูปทรง แม�ว�าจะได�รับการ
ซ�อมแซมมาแล�วก็ตาม เนื่องจากล�อหรือยางนั้นอาจ
ได�รับความเสียหายทางด�านโครงสร�าง และอาจพังได�
โดยไม�มีการเตือน

เมื่อเปลี่ยนยางให�ใช�ยางที่มีขนาด ความเร็วจำกัดของยาง
และอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิมที่มากับรถ โปรดดู
ท่ี “ล�อและยาง” (หน�า 9-5) การใช�ยางอ่ืนท่ีไม�ได�แนะนำ
หรือการใช�ยางผสมย่ีห�อ, โครงสร�าง (ยางธรรมดา, ยาง
ธรรมดาเสริมเข็มขัดรัด หรือยางเรเดียล) หรือลายดอกยาง
จะส�งผลในทางลบต�อการขับขี่, การเบรก, การบังคับ
ควบคุม, ระยะห�างจากพื้นถนน, ระยะตัวถังถึงยาง, การปรับ
เทียบมาตรวัดความเร็ว, มุมแสงไฟหน�า และความสูงของ
กันชน ผลบางอย�างอาจทำให� เกิดอุบัติเหตุและได�รับ
บาดเจ็บรุนแรง

ถ�าต�องเปลี่ยนล�อไม�ว�าจะด�วยเหตุผลใด ให�ใช�ล�อที่มีระยะ
ออฟเซ็ทเท�าเดิมเสมอ ล�อที่มีระยะออฟเซ็ทที่แตกต�างกัน
จะทำให�ยางสึกหรอเร็ว อาจไปลดประสิทธิภาพในการ
บังคับควบคุมรถ และ/หรือไปมีผลต�อดิสก�เบรก/ดรัมเบรก
เนื่องจากอาจมีผลทำให�ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง

Condition:



(185,1)
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และ/หรือผ�าเบรก/ก�ามเบรกสึกหรอเร็ว

การถ�วงล�อ
E12-A-120227-582CC201-360F-462A-9287-0BB08BD0257E

ล�อท่ีไม�สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุยาง
แม�ว�าจะใช�งานตามปกติ ล�อก็อาจเสียสมดุลได� ดังนั้น ควร
ถ�วงล�อทั้งสี่ให�สมดุลเมื่อต�องการ

ยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-DCB0F6EF-BBA0-4451-9D81-712D3994F31B

ยางอะไหล�แบบชั่วคราว (T-type)
E12-A-120227-C36DDA52-32DC-4896-9CDE-16184099DFEB

SDI1912

ป�ายยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง)
ศึกษาข�อควรระวังต�อไป น้ี ถ�าต�องใช�ยางอะไหล�แบบ
ชั่วคราว (T-type) มิฉะนั้น รถยนต�อาจได�รับความเสียหาย
หรือเกิดอุบัติเหตุได�

ข�อควรระวัง:

. ควรใช�ยางอะไหล�แบบชั่วคราว (T-type) ใน
กรณีฉุกเฉินเท�านั้น ควรเปลี่ยนเป�นยางขนาด
มาตรฐานทันทีที่มีโอกาส

. ขับรถด�วยความระมัดระวังเมื่อติดตั้งยางอะไหล�
แบบชั่วคราว (T-type)

. หลีกเล่ียงโค�งหักมุมและการเบรกกะทันหันขณะ
ขับรถ

. ตรวจสอบแรงดันลมยางอะไหล�แบบชั่วคราว (T-
type) เป�นระยะ และให�แรงดันอยู�ที่ 420 กิโล
ปาสคาล (4.2 บาร�, 60 ปอนด�ต�อตาราง น้ิว)
เสมอ

. ห�ามขับรถด�วยความเร็วเกิน 80 กม./ช.ม. (50
ไมล�/ชม.)

. ห�ามใช�โซ�พันล�อกับยางอะไหล�แบบชั่วคราว (T-
type) โซ�พันล�อจะไม�พอดีกับยางอะไหล�แบบ
ชั่วคราว (T-type) และอาจเป�นสาเหตุทำให�
รถยนต�เสียหาย

. เม่ือขับรถบนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือน้ำแข็ง
ควรใช�ยางอะไหล�แบบชั่วคราว (T-type) ที่ล�อ
หลัง และใช�ยางเดิมที่มากับรถที่ล�อหน�า (ล�อขับ)
ใช�โซ�พันล�อกับยางเดิมที่มากับรถที่ล�อคู�หน�า
เท�านั้น

. ดอกยางของยางอะไหล�แบบช่ัวคราว (T-type)
จะสึกหรอเร็วกว�ายางธรรมดา เปลี่ยนยางอะไหล�
แบบ ช่ัวคราว (T-type) โดย เร็ว ที่ส ุด เ ม่ือ
เครื่องหมายเตือนดอกยางสึกหรอปรากฏข้ึน

. เพราะยางอะไหล�แบบชั่วคราว (T-type) มีขนาด
เล็กกว�ายางธรรมดา ระยะห�างจากพื้นจึงน�อยลง
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�รถยนต�เสียหาย ห�ามขับรถ
ทับส่ิงกีดขวาง และห�ามขับรถเข�าเครื่องล�างรถ
อั ต โ น มั ติ เ พ ร า ะ อ า จ ติ ด อย ู� ภ า ย ใ น ได�

. ห�ามใช�ยางอะไหล�แบบชั่วคราว (T-type) กับ
รถยนต�รุ�นอื่น

. ห�าม ใช� ยาง อะไหล� แบบชั่วคราว (T-type)
มากกว�าหนึ่งเส�นในเวลาเดียวกัน

ชุดปะยางฉุกเฉิน (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-1B01A158-83CF-435C-AD8D-C0F385A622D0

ชุดปะยางฉุกเฉินมีมาพร�อมกับรถยนต�แทนที่ยางอะไหล�
ต�องใช�ชุดปะยางสำหรับการปะยางท่ีมีรูรั่วขนาดเล็กเป�น
การชั่วคราวเท�านั้น หลังจากใช�งานชุดปะยาง โปรดติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสันทันทีเพื่อตรวจสอบอย�างละเอียดและ
ซ�อมแซม/เปลี่ยนยาง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-
2)

การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง 8-25

Condition:
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8-26 การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง

บันทึก

Condition:



(187,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

9 รายละเอียดเชิงเทคนิค

น้ำมัน/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ ................................ 9-2
ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ........................................................... 9-3
ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ .................................................. 9-3
น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ ............................. 9-3

เครื่องยนต� .............................................................................. 9-4
ล�อและยาง ............................................................................. 9-5
ขนาดตัวรถ ............................................................................. 9-5
เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต�างประเทศหรือ
จดทะเบียนที่ต�างประเทศ ........................................................... 9-6

หมายเลขประจำรถ .................................................................. 9-6
แผ�นป�ายประจำรถ ............................................................. 9-6
หมายเลขประจำรถ (VIN) ................................................... 9-6
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แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง ................................................... 9-6
แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ ........................... 9-7
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Condition:



(188,1)

[ Edit: 2017/ 1/ 31 Model: E12-TH ]

9-2 รายละเอียดเชิงเทคนิค

E12-A-120227-ACAD99D7-9AFA-4050-956D-FDF14BDA1195

ปริมาณความจุต�อไปนี้เป�นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต�างไปจากนี้เล็กน�อย เมื่อทำการเติม ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหมวด “8. การบำรุงรักษาและการ
ดูแลด�วยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ประเภทของเหลว

ความจุ (โดยประมาณ)

น้ำมัน/สารหล�อลื่นที่แนะนำหน�วยวัด
แบบเมตริก

หน�วยวัด
แบบ US

หน�วยวัด
แบบอังกฤษ

น้ำมันเชื้อเพลิง
41 ลิตร

10-7/8
แกลลอน

9 แกลลอน
โปรดดูที่ “ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน�า 9-3)

น้ำมันเครื่อง* HR12DE หากเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 3.0 ลิตร 3-1/8 ควอต 2-5/8 ควอต · แนะนำให�ใช� “NISSAN Motor Oil 0W-20 SN” แท�ของนิสสัน
· ถ�าไม�มีน้ำมันเครื่องดังกล�าว ให�ใช� “NISSAN Motor Oil” หรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า ซึ่งมีคุณภาพ
และความหนืดดังต�อไปนี้
– เกรดของน้ำมัน: API SM หรือ SN, ILSAC GF-4 หรือ GF-5
– ค�าความหนืด SAE: โปรดดูที่ “ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ” (หน�า 9-3)

การเปลี่ยนถ�ายและเติม
*สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
และกรองน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-7)

หากไม�เปลี่ยนกรอง
น้ำมันเครื่อง

2.8 ลิตร 3.0 ควอต 2-1/2 ควอต

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (มีถังพักน้ำความจุ 0.7 ลิตร)

HR12DE

5.8 ลิตร 6-1/8 ควอต 5-1/8 ควอต

· สารหล�อเย็นเครื่องยนต� (น้ำยาหม�อน้ำ) แท�ของนิสสัน (สีฟ�า) หรือเทียบเท�า
· ใช�สารหล�อเย็นเครื่องยนต� (น้ำยาหม�อน้ำ) แท�ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม�ให�อลูมิเนียมในระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�เป�นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได�หากใช�สารหล�อเย็นของ
เทียม
จำไว�ว�าการซ�อมป�ญหาภายในระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�โดยใช�สารหล�อเย็นเครื่องยนต� (น้ำยาหม�อ
น้ำ) ที่ไม�ใช�ของแท�จะไม�รวมอยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน ถึงแม�ว�าป�ญหาจะเกิดระหว�างที่ยังอยู�ใน
ระยะรับประกันก็ตาม

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT)

— — —

· น้ำมันเกียร�แท�ของนิสสัน CVT NS-3
· ใช�น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 แท�เท�านั้น การใช�น้ำมันเกียร�ที่ไม�ใช� NISSAN CVT NS-3 ของแท�
จะทำให�เกียร� CVT เสียหาย ซึ่งไม�อยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเบรก เติมให�ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำใน
หมวด “8. การบำรุงรักษาและการดูแลด�วยตนเอง”

· น้ำมันเบรกแท�ของนิสสัน หรือ DOT 3 ที่เทียบเท�า

จาระบีอเนกประสงค� — — — · NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู�ลิเธียม)
น้ำยาแอร� — — — · HFC-134a (R-134a)
น้ำมันหล�อลื่นระบบเครืองปรับอากาศ — — — · น้ำมันชนิด R ระบบ A/C ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า

น้ำมัน/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ

Condition:
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ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
E12-A-120227-AF4712DC-AF4B-429D-B506-018156019CBD

เครื่องยนต�เบนซิน (รุ�นเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

E12-A-120227-D31B74C6-ECEC-43E4-BEAA-D681474727BD

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล�
(ใช�ได� ถึง E20*) ท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 91 (RON)

*: แก�สโซฮอล� คือ น้ำมันเบนซินที่ผสมแอลกอฮอล� เช�น
“E20” คือส�วนผสมของเช้ือเพลิงเอทานอล 20% และ
น้ำมันเบนซินไร�สารตะกั่ว 80%

ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ
E12-A-120227-A10E3F2F-64E5-4170-8334-8A8234DD3261

น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต�เบนซิน
E12-A-120227-6145B14E-B36F-4647-A0EF-21BDFB786962

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE:
ควรใช� 0W-20
หากไม�มี 0W-20 ให�เลือกความหนืดจากตาราง
ด�านล�าง ที่เหมาะสมสำหรับช�วงอุณหภูมิภายนอก

STI0732

น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับ
อากาศ

E12-A-120227-9EEF71BB-D47C-4DBC-A677-79EACB5C384A

ระบบปรับอากาศในรถของท�านต�องใช�น้ำยาแอร� HFC-
134a (R134a) และน้ำมันหล�อล่ืนระบบ A/C ชนิด R แท�
ของนิสสัน หรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า การใช�น้ำยาแอร�และ
น้ำมันหล�อลื่นชนิดอื่นจะทำให�ระบบเสียหาย และท�านอาจ
จะ ต�อง เปลี่ยน ระบบปรับ อากาศ ใน รถ ท้ัง ระบบ ใหม�

การปล�อยน้ำยาแอร�ออกสู�บรรยากาศภายนอกเป�นสิ่งต�อง
ห�ามในหลายประเทศและในหลายภูมิภาค น้ำยาแอร� HFC-
134a (R-134a) ในรถของท�านจะไม�ทำลายโอโซนในช้ัน
บรรยากาศของโลก อย�างไรก็ตาม สารนี้อาจส�งผลกระทบ
เล็กน�อยต�อสภาวะโลกร�อน นิสสันขอแนะนำให�นำน้ำยา
แอร�นี้กลับมาใช�ใหม�อย�างเหมาะสม ติดต�อศูนย�บริการ
นิส สัน เม่ือต�องการรับบริการสำหรับระบบปรับอากาศ

รายละเอียดเชิงเทคนิค 9-3
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E12-A-120227-39694370-4CC4-4707-84AE-9976D76D99ED

รุ�นเครื่องยนต� HR12DE

ชนิด น้ำมันเบนซิน 4 จังหวะ DOHC

การจัดกระบอกสูบ 3 สูบแถวเรียง

กระบอกสูบ x ระยะชัก มม. (นิ้ว) 78.0 6 83.6 (3.071 6 3.291)

ปริมาตรความจุ ซม.3 (ลบ. นิ้ว) 1,198 (73.10)

ความเร็วรอบเดินเบาที่ตำแหน�ง “N” (เกียร�ว�าง) rpm 750±50

องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.) 98±2

หัวเทียน

ชนิด มาตรฐาน FXE20HR11

ระยะห�างเขี้ยวหัวเทียน มม. (นิ้ว) 1.1 (0.043)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ�ไทมิ่ง (โซ�ราวลิ้น)

เครื่องยนต�

Condition:
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E12-A-120227-C49501C2-4162-455A-9289-4D7F0B4C7D35

มาตรฐาน ยางอะไหล�*1

ขนาดยาง 185/65R15 88H T125/70 D15 95M*2

ขนาด ออฟเซ็ต มม. (นิ้ว)

กระทะล�อ เหล็ก 1565-1/2JJ 40 (1.57)

อลูมิเนียม 1565-1/2J 40 (1.57)

อะไหล� เหล็ก 1564T*2 40 (1.57)

*1: สำหรับรุ�นที่ไม�มียางอะไหล� จะมาพร�อมกับชุดปะยางฉุกเฉิน

*2: ใช�ชั่วคราวเท�านั้น

ดูป�ายกำหนดค�าความดันลมยางบนรถสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบเกียร� CVT

อัตราทดเกียร�เดินหน�า 4.006 – 0.550

อัตราทดเกียร�ถอยหลัง 3.771

อัตราทดเฟ�องท�าย 3.754

E12-A-120227-AA85468F-EAD9-44BE-9347-05FAB01F820F
หน�วย: มม. (นิ้ว)

ความยาวทั้งหมด 4,105 (161.6)

ความกว�างทั้งหมด 1,695 (66.7)

ความสูงทั้งหมด 1,535 (60.4)

ฐานล�อหน�า 1,480 (58.3)

ฐานล�อหลัง 1,485 (58.5)

ความยาวฐานล�อ 2,600 (102.4)

หน�วย: กก.

น้ำหนักรถเปล�า 1,047 – 1,058

น้ำหนักรถยนต� 1,049 – 1,061

อุปกรณ�ที่มีสาระสำคัญในด�านการใช�พลังงาน

. อุปกรณ�ควบคุมการปรับเวลาการป�ดเป�ดวาล�วอย�าง
ต�อเนื่อง (Continuous Valve Timing Control)

. เกียร�อัตโนมัติแบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงอย�าง
ต�อเนื่อง (Continuous Variable Transmission)

. ระบบหยุดการทำงานเครื่องยนต�ขณะเดินเบา (Idle
Reduction System)

รายละเอียดเชิงเทคนิค 9-5

ล�อและยาง ขนาดตัวรถ

Condition:
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E12-A-120227-C95C57F5-7060-429B-925E-ED5D735D6508

เมื่อวางแผนเดินทางไปยังต�างประเทศหรือภูมิภาคอื่น
ตรวจสอบว�าน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีต�องใช�กับรถยนต�มีจำหน�าย
ในประเทศนั้นหรือภูมิภาคนั้นหรือไม� การใช�น้ำมันเชื้อเพลิง
ท่ีมีค�าออกเทนต่ำอาจทำให�เคร่ืองยนต�เสียหายได� ดังนั้น
ให�แน�ใจว�ามีน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่ต�องใช�ในที่ที่ท�านจะเดิน
ทางไป สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับน้ำมันเช้ือเพลิงท่ี
แนะนำ โปรดดู ท่ี “ข�อมูลน้ำมันเช้ือเพลิง” (หน�า 9-3)

เมื่อ โอนการ จดทะเบียน รถยนต� ของท�าน ไป ยัง
ประเทศ, รัฐ, จังหวัด หรือเขตอื่น ให�ติดต�อเจ�าหน�าที่ที่
เก่ียวข�อง เพ่ือตรวจสอบว�า รถยนต�ของท�านอยู� ในข�อ
กำหนดของท�องถิ่นนั้นหรือไม� ในบางกรณี หากรถยนต�ไม�
เป�นไปตามข�อกำหนดตามกฎหมายของท�องถิ่น อาจจำเป�น
ต�องดัดแปลงเพื่อให�เป�นไปตามกฎหมายและข�อกำหนดใน
ท�องถ่ินนั้น ๆ นอกจากน้ี รถยนต�อาจไม�สามารถดัดแปลง
เพื่อใช�ในบางพื้นที่

กฎหมายและข�อกำหนดเก่ียวกับการควบคุมการปล�อย
ไอเสียรถยนต� และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต�างกัน
ในแต�ละประเทศ, รัฐ, จังหวัด หรือเขต ดังนั้น ค�าจำเพาะ
ของรถยนต�อาจแตกต�างกัน

เมื่อต�องนำรถไปใช�ในต�างประเทศ, รัฐ, จังหวัด หรือ
เขต ผู�ใช�ต�องรับผิดชอบต�อการดัดแปลง การขนส�ง
การจดทะเบียน และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน
นิสสันจะไม� รับผิดชอบความไม�สะดวกใด ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น

E12-A-120227-01FF74DB-0858-4C45-89E1-E038CBD93AF0

ห�ามป�ด พ�นสีทับ เช่ือม ตัด เจาะ ปรับเปลี่ยน หรือถอด
หมายเลขประจำรถ (VIN)

STI0733

แผ�นป�ายประจำรถ
E12-A-120227-5094365C-F7B0-4CF8-A0E4-986C059A2B47

แผ�นป�ายประจำรถจะติดไว�ในตำแหน�งตามที่แสดงในภาพ
Ⓐ

หมายเลขประจำรถ (VIN)
E12-A-120227-0B6D27D4-E79D-4116-A261-806050B6966D

หมายเลขประจำรถจะถูกประทับไว�ในตำแหน�งตามที่แสดง
ในภาพ Ⓑ

หมายเลขเครื่องยนต�
E12-A-120227-DEFCA7F0-4BB7-42CD-856B-ABC89F81D3F8

STI0734

เครื่องยนต�รุ�น HR12DE

แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
E12-A-120227-A6E9AF42-4A38-42F1-B9EA-7D6CDD29DABA

STI0435

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ล ม ย า ง ที่ ติ ด อ ย ู� ที่ เ ส า เ ก� ง ก ล า ง ด� า น ค น ขั บ

เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต�างประเทศ
หรือจดทะเบียนที่ต�างประเทศ หมายเลขประจำรถ

Condition:
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แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของ
เครื่องปรับอากาศ

E12-A-120227-5875BEAD-4AF9-4147-976E-83CBFCB9E920

STI0739

GUID-6D7FC8EB-E504-41CE-B74D-B8ACC8CE157C

สำหรับประเทศซ่ึงปฏิบัติตามข�อกำหนดของ UN
No.10 หรือเทียบเท�า:

การติดต้ังเคร่ืองส�งสัญญาณ RF ในรถยนต�อาจส�งผลต�อ
ระบบอุปกรณ�ไฟฟ�า ให�แน�ใจว�าตรวจสอบกับศูนย�บริการ
นิสสันสำหรับข�อควรระวัง หรือ คำแนะนำพิเศษเก่ียวกับ
การติดตั้ง เมื่อมีการร�องขอ ศูนย�บริการนิสสันของท�านจะ
ให�ข�อมูลอย�างละเอียด (คลื่นความถี่, กำลัง, ตำแหน�ง
เสาอากาศ, คู�มือการติดตั้ง และอื่น ๆ)

E12-A-120227-DD114A86-9C88-4B36-8844-08795EAD8361

อุปกรณ�โทรคมนาคมนี้สอดคล�องกับข�อเรียกร�องทางด�าน
เทคนิคของ NTC

. ระบบกุญแจอัจฉริยะ

. ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)
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การติดตั้งเครื่องส�งสัญญาณ RF หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล
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บันทึก

Condition:
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10 รถยนต�ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
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10-2 รถยนต�ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

GUID-3AEDE685-F8BF-4DC3-BA3D-EB38A8006506

รถยนต� Nissan NOTE เป�นรถยนต�ที่ ได� รับอนุมัติ จาก
กระทรวงอุตสาหกรรมว�า มีคุณสมบัติเป�นรถยนต�ประหยัด
พลั งงาน มาตรฐาน สากล ตาม ประกาศ กระทรวง
อุตสาหกรรมดังนี้

ด�านการประหยัดพลังงาน
GUID-4ED80E99-C54C-492A-8454-121E9B43CA8C

. สำหรับรถยนต� ท่ีมีการใช�หรือสามารถใช�น้ำมันเชื้อ
เพลิง ต�องมีอัตราการใช�น้ำมันเชื้อเพลิงไม�เกิน 5.0
ลิตรต�อ 100 กิโลเมตรตาม Combine Mode ที่ระบุไว�
ในข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg. 101, Rev.1

ด�านสิ่งแวดล�อม
GUID-C5900FF9-ECE9-4420-86F2-7C40CE8335D4

. เป�นไปตามมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 4 ตามข�อ
กำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83, Rev.2 (2005)
หรือระดับที่สูงกว�า

. มีปริมาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ท่ีปล�อยออกจาก
ท�อไอเสียไม�เกิน 120 กรัมต�อ 1 กิโลเมตร ท่ีวัดตาม
หลักเกณฑ�ที่ระบุไว�ในข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.101, Rev.1

ด�านความปลอดภัย
GUID-2F15362E-7D0D-45FE-82D9-749FE7E41557

. มีค ุณสมบัติ ในการป�องกันผู� โดยสาร กรณี ท่ี เกิด
อุบัติเหตุ จากการชนด�านหน�าของตัว รถ ตามข�อ
กำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.94, Rev.0 หรือ
ระดับที่สูงกว�า

. มีค ุณสมบัติ ในการป�องกันผู� โดยสาร กรณี ท่ี เกิด
อุบัติเหตุจากการชนด�านข�างของตัวรถ ตามข�อกำหนด
ทางเทคนิค UNECE Reg.95, Rev.0 หรือระดับ ท่ี
สูงกว�า

GUID-974AE6CD-78AC-4D11-A852-0443FEC0ECE8

ด�านการประหยัดพลังงาน
GUID-BAF181BE-8926-485C-B270-68893C29457F

ผลการทำสอบอัตราการใช�น้ำมันเช้ือเพลิงของรถยนต�
แต�ละรุ�น เมื่อทดสอบตามข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.101, Rev.3 แสดงดังนี้

หน�วย : ลิตรต�อ 100 กิโลเมตร

อัตราการใช�น้ำมันเชื้อเพลิง เกียร� CVT

ค�าเฉลี่ย (Combined Conditions) 5.0

วัฏจักรในเมือง (Urban Conditions) 6.1

วัฏจักรนอกเมือง (Extra-urban
Conditions)

4.5

ด�านสิ่งแวดล�อม
GUID-376A04CA-D17A-46BB-9476-086EEA51F3D8

1. ผ�านมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 4 ตามข�อกำหนด
ทางเทคนิค UNECE Reg.83, Rev.3

2. ผลการทดสอบปริมาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด� ท่ี
ปล�อยออกจากท�อไอเสียของรถยนต�แต�ละรุ�น เมื่อ
ทดสอบ ตาม ข�อ กำหนด ทาง เทคนิค UNECE
Reg.101, Reg.3 แสดงดังนี้

หน�วย : กรัมต�อกิโลเมตร

การปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
เกียร�
CVT

ค�าเฉลี่ย (Combined Conditions) 120

วัฏจักรในเมือง (Urban
Conditions)

144

วัฏจักรนอกเมือง (Extra-urban
Conditions)

106

ด�านความปลอดภัย
GUID-F00404B3-7E7C-474A-9D78-ACAE3C1C3D4B

1. มี ค ุณสมบัติ ในการป�องกันผู� โดยสาร กรณี ท่ี เกิด
อุบัติเหตุจากการชนด�านหน�าของตัวรถผ�านหลัก
เกณฑ� ท่ีระบุไว�ในข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.94, Rev.0

2. มี ค ุณสมบัติ ในการป�องกันผู� โดยสาร กรณี ท่ี เกิด
อุบัติเหตุจากการชนด�านข�างของตัวรถผ�านหลักเกณฑ�
ท่ีระบุไว�ในข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.95,
Rev.0

รถยนต�ประหยัดพลังงานมาตรฐาน
สากล ผลการทดสอบรถยนต� NISSAN NOTE

Condition:
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GUID-1EDBEF92-E517-4D05-A518-8C80A2A70C6C

ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.101
GUID-85F1F0B1-71F7-4C6E-861D-8D5B1FC69514

ผลการทำสอบอัตราการใช�น้ำมันเช้ือเพลิงนั้นได�จากการ
ทดสอบลักษณะที่ 1: การทดสอบปริมาณสารมลพิษภาย
หลังการติดเคร่ืองขณะเย็น ตามข�อกำหนดทางเทคนิค
UNECE Reg.83 ประกอบกับวิธีการคำนวณที่ระบุภายใต�ข�อ
กำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101 โดยในระหว�างการ
ทดสอบ จะขับเคลื่อนรถยนต�ตัวอย�างบนแชสซิส�ไดนาโม
มิเตอร� ตามวัฏจักรการขับเคลื่อนที่ระบุภายใต�ข�อกำหนด
ทางเทคนิค UNECE Reg.83 ดังภาพในหน�า 10 - 3

การคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-6F0A0A6A-79B8-4247-8C5D-0A8223805C50

อัตราการใช�น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต�ที่ใช�เครื่องยนต�แบบ
จุดระเบิดด�วยประกายไฟแสดงในหน�วย ลิตรต�อ 100
กิโลเมตร สามารถ คำนวณ ได� ดั ง สม การ ต�อ ไป นี้

FC = (0.1154 / D)·[(0.866·HC) + (0.429·CO)
+ (0.273·CO2)]

โดย

FC คือ อัตราการใช�น้ำมันเช้ือเพลิงในหน�วยลิตรต�อ 100
กิโลเมตร

HC คือ ปริมาณสารมลพิษไฮโดรคาร�บอนในหน�วยกรัมต�อ
กิโลกรัม

CO คือ ปริมาณสารมลพิษคาร�บอนมอนอกไซด�ในหน�วย
กรัมต�อกิโลเมตร

CO2 คือ ปริมาณสารมลพิษคาร�บอนมอนอกไซด�ในหน�วย
กรัมต�อกิโลเมตร

D คือ ค�าความหนาแน�นของเชื้อเพลิงทดสอบ

E12THP10-4

ที่มา: มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.2540-2554)

รถยนต�ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 10-3

วิธีการทดสอบตามข�อกำหนดทาง
เทคนิค UNECE

Condition:
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10-4 รถยนต�ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.83
GUID-39C17245-EDBD-4FC1-8427-36851987654B

การทดสอบปริมาณสารมลพิษตามข�อกำหนดทางเทคนิค
UNECE Reg.83 นั้นประกอบด�วยการทดสอบทั้งหมด 7
ลักษณะ ดังนี้

1. การทดสอบลักษณะที่ 1

ปริมาณสารมลพิษภายหลังการติดเคร่ืองขณะเย็น

2. การทดสอบลักษณะที่ 2

ปริมาณคาร�บอนมอนอกไซด�ในขณะเครื่องยนต�เดิน
เบา

3. การทดสอบลักษณะที่ 3

ปริมาณสารมลพิษจากห�องข�อเหวี่ยง

4. การทดสอบลักษณะที่ 4

ปริมาณสารมลพิษไอระเหย

5. การทดสอบลักษณะที่ 5

ความ ทนทาน ของ อ ุปกรณ� ควบค ุม สาร มลพิษ

6. การทดสอบลักษณะที่ 6

การทดสอบปริมาณสารมลพิษจากรถยนต�ท่ีอุณหภูมิ
ต่ำ (ประมาณ -7 องศาเซลเซียส)

7. การทดสอบลักษณะที่ 7

การทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณ�ควบคุมสารมลพิษ
(OBD)

ท้ังนี้จะดำเนินการทดสอบโดยขับเคล่ือนรถยนต�ตัวอย�าง
บนแชสซิส�ไดนาโมมิเตอร�ตามวัฏจักรการขับเคลื่อนที่ระบุ
ภายใต�ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83 ดังภาพใน
หน�า 10 – 3 รวมทั้งดำเนินการทดสอบในห�องวัดไอระเหย
ท่ีอุณหภูมิปกติ และที่อุณหภูมิต่ำซึ่งปริมาณสารมลพิษที่
ได�จากการทดสอบจะต�องเป�นไปตามเกณฑ�ที่ระบุภายใต�

ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83 สำหรับมาตรฐาน
มลพิษระดับ Euro 4

ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.94
GUID-7849F8E4-AB24-4A06-8964-300996627076

การทดสอบการชนด�านหน�าตามข�อกำหนดทางเทคนิค
UNECE Reg.94 นั้น จะดำเนินการจำลองการทดสอบการ
ชน โดยเคลื่อนที่รถยนต�ตัวอย�างด�วยความเร็วประมาณ 56
กิโลเมตรต�อ ช่ัวโมง เข�าหา เครื่อง กีดขวางจำลอง ท่ีมี
โครงสร�างแบบยุบตัวได�หยุดนิ่งอยู�กับท่ีซ่ึงเป�นการชนใน
ลักษณะที่เยื้องจากจุดศูนย�กลางในแนวระนาบของรถยนต�
ทดสอบประมาณ 40% ทั้งนี้จะประเมินผลการทดสอบตาม
เกณฑ�ที่ระบุภายใต�ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.94
ซึ่งได�แก� เกณฑ�การวัดอาการบาดเจ็บที่ เกิดขึ้นกับหุ�น
จำลองทดสอบ (Dummy) เช�น การบาดเจ็บที่ศีรษะ การ
บาดเจ็บที่คอ แรงกดกระทำที่ทรวงอก แรงกดระทำที่หน�า
แข�ง เป�นต�น รวมทั้งเกณฑ�ท่ีระบุถึงระยะการเคลื่อนที่ของ
พวงมาลัยอัตราการรั่วของน้ำมันเช้ือเพลิง การเป�ดของ
ประตู การล็อกของประตู และการเคลื่อนย�ายหุ�นจำลอง
ทดสอบ (Dummy) ออกจากรถยนต�ตัวอย�าง เป�นต�น

ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.95
GUID-0B2637D2-4A98-49AA-A6DB-43AB0E7A5641

การทดสอบการชนด�านข�างตามข�อกำหนดทางเทคนิค
UNECE Reg.95 นั้น จะดำเนินการจำลองการทดสอบการ
ชนโดยเคลื่อนท่ีเครื่องกีดขวางจำลองท่ีมีโครงสร�างแบบ
ยุบตัวได�ด�วยความเร็วประมาณ 50 กิโลเมตรต�อชั่วโมง
เข�าหารถยนต�ตัวอย�างซ่ึงหยุดนิ่งอยู�กับท่ี และชนเข�ากับ
ด�านข�างส�วนท่ีเป�นประตูห�องโดยสารของผู�ขับ ท้ังน้ีจะ
ประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ�ที่ระบุภายใต�ข�อกำหนด
ทางเทคนิค UNECE Reg.95 ซ่ึงได�แก� เกณฑ�การวัดอา
การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับหุ�นจำลองทดสอบ (Dummy) เช�น

การบาดเจ็บที่ศีรษะ การบาดเจ็บที่ทรวงอก การบาดเจ็บที่
กระดูกเชิงกราน การบาดเจ็บที่ช�องท�อง เป�นต�น รวมทั้งท่ี
ระบุถึงอัตราการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง การเป�ดของประตู
และการเคลื่อนย�ายหุ�นจำลองทดสอบ (Dummy) ออกจาก
รถยนต�ตัวอย�าง เป�นต�น

Condition:
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สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด .................................... 5-4

กุญแจธรรมดา .................................................... 3-2
กุญแจอัจฉริยะ .................................................... 3-2
เกจ

มาตรวัดระยะทางรวม ....................................... 2-6
เกจวัด

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ............................... 2-8
มาตรวัดความเร็ว ............................................ 2-6
มาตรวัดรอบเครื่องยนต� .................................... 2-7

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 2-7
เกียร�

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) ......................................................... 8-11

ข

ขนาดตัวรถ ........................................................ 9-5
ข�อควรระวัง

การบำรุงรักษา ............................................... 8-4
ข�อควรระวังในการใช�งานสวิตช�กุญแจ
แบบปุ�มกด .................................................... 5-4
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............. 1-12
ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง ................ 4-13
ข�อควรระวังในการเบรก ................................... 5-23
ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .......................... 4-2
ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และขับขี่ ........... 5-2
ข�อควรระวังสำหรับการลากจูงรถ ....................... 6-11

ข�อควรระวังสำหรับระบบความปลอดภัยเสริม
(SRS) ......................................................... 1-24
ในการใช�เข็มขัดนิรภัย ...................................... 1-6

ข�อควรระวังในการใช�งานสวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด ........ 5-4
ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง ..................... 4-13
ข�อควรระวังในการเบรก ........................................ 5-23
ของเหลว

น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7
น้ำมันเบรก ................................................... 8-11
น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) ......................................................... 8-11
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ..................................... 8-6

ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน ............................. 1-31
เข็มขัดนิรภัย

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .............................. 1-12
การทำความสะอาด .......................................... 7-4
การปรับความสูงของสายเข็ดขัดช�วงไหล� ............. 1-9
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-6
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................ 1-8
ผู�ได�รับบาดเจ็บ .............................................. 1-9
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ...... 1-26, 1-30
หญิงมีครรภ� ................................................... 1-9

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ................................... 1-9

ค

ควบคุมการปรับตั้ง, ไฟหน�า .................................. 2-18
ความปลอดภัย

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .......................... 4-2
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................ 1-8
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ........................... 3-4

ความปลอดภัยของรถยนต� .................................... 5-25
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................... 1-8
คอมพิวเตอร�ระยะทาง ........................................... 2-6
คันเกียร�

การปลดคันล็อกเกียร� ....................................... 5-9

ค�าความหนืด คำแนะนำสำหรับการขับขี่
แบบประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลด
คาร�บอนไดออกไซด� ........................................... 5-20
คำอธิบายของรายการที่ต�องบำรุงรักษาทั่วไป ............. 8-2
เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ............................... 4-11
น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ ......... 9-3
แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ ........ 9-7

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ............................... 5-3
เครื่องยนต�

ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� ..................................... 5-2
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-7
การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ............ 8-6
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ........ 8-7
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 8-6
ค�าจำเพาะเครื่องยนต� ...................................... 9-4
จุดตรวจสอบในห�องเครื่องยนต� .......................... 8-5
ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ .................. 6-10
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7
ไฟเตือนอุณหภูมิสูง ....................................... 2-12
ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต� .................................. 8-6
ระยะรันอิน .................................................... 5-2
หมายเลขเครื่องยนต� ....................................... 9-6
หัวเทียน ....................................................... 8-9

เครื่องเล�น CD/วิทยุ ............................................ 4-19

จ

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ...................................... 1-19

ช

ช�วงสตาร�ทในขณะที่เครื่องยนต�ยังเย็นอยู� .................. 5-4
ช�องเก็บของ ...................................................... 2-24
ช�องลม ............................................................. 4-9
ช�องลมกลางและด�านข�าง ...................................... 4-9
ชิ้นส�วนที่เป�นโครเมียม ........................................... 7-3
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ชุดเกียร�
การปลดล็อกคันเกียร�ชุดเกียร� ............................ 5-9

ชุดปะยางฉุกเฉิน ......................................... 6-5, 8-25

ต

ตัวกรองระบบปรับอากาศ ...................................... 4-12
ตัวตัดวงจร สายฟ�วส� ........................................... 8-16
ตัวแปลงเครื่องฟอกไอเสีย เครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทาง ...................................................... 5-3
ตำแหน�งสวิตช�กุญแจ ........................................... 5-5
แตร ................................................................. 2-21

ท

ที่เก็บบัตร ......................................................... 2-24
ที่นั่งคนขับ ......................................................... 2-2
ที่ป�ดน้ำฝน

ใบป�ดน้ำฝน .................................................. 8-12
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก .............. 2-19
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลม
หน�า ........................................................... 2-19
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลม
หลัง ........................................................... 2-20

ที่วางแก�วน้ำ ...................................................... 2-25
ที่ใส�ขวด ........................................................... 2-25
โทรศัพท�

โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB ........................ 4-25
โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB ............................. 4-25

น

นาฬิกา ............................................................. 2-23
น้ำมัน/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ ........... 9-2
น้ำมัน

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-7
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7

น้ำมันเครื่อง
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ........ 8-7

น้ำมันเชื้อเพลิง
การจัดอันดับค�าออกเทนน้ำมันเชื้อเพลิง .............. 9-3
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ............................. 5-21
การเป�ดฝาช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ..................... 3-15
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ............................... 2-8
ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ...................................... 9-3
น้ำมัน/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ ...... 9-2
ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ........................... 3-15
ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ........................... 3-15

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) .............................................................. 8-11
น้ำยา

น้ำยาล�างกระจก ..................................... 8-4, 8-13
น้ำยาล�างกระจก .......................................... 8-4, 8-13
น้ำหล�อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ............ 8-6
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 8-6
ไฟเตือนอุณหภูมิสูง ....................................... 2-12

บ

เบรก ................................................................ 8-10
การตรวจสอบเบรกมือ ..................................... 8-10
การตรวจสอบแป�นเบรก ................................... 8-10
ข�อควรระวังในการเบรก ................................... 5-23
น้ำมันเบรก ................................................... 8-11
เบรกต�าง ๆ ................................................... 8-10
เบรกมือ .............................................. 3-17, 5-26
ไฟเตือน ...................................................... 2-11
ระบบเบรก .................................................... 5-23
หม�อลมเบรก ................................................ 8-10

เบาะนั่ง
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-6
เข็มขัดนิรภัย ............................................ 1-6, 7-4
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด .............................. 1-9

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

เบาะนั่งด�านหน�า .................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหลัง .................................................. 1-3
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX .................................. 1-18
เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-12
แบตเตอรี่ ................................................... 8-4, 8-14

การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมท ....................... 8-15
กุญแจอัจฉริยะ .............................................. 8-15
แบตเตอรี่รถยนต� ........................................... 8-14
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ........................ 5-6

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ...................................... 8-15
แบตเตอรี่รถยนต� ................................................ 8-14

ป

ประตู ................................................................ 3-3
ประตูท�าย ......................................................... 3-13
ประเภทของยาง ................................................. 8-23
ปลดล็อกฝากระโปรงหน�า ..................................... 3-12
ป�าย

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ ........ 9-7
หมายเลขเครื่องยนต� ....................................... 9-6
หมายเลขประจำรถ .......................................... 9-6

ผ

ผู�ได�รับบาดเจ็บ ................................................... 1-9
แผงหน�าป�ด ........................................................ 2-4
แผ�นบังแดด ...................................................... 2-25
แผ�นรองปูพื้น ....................................................... 7-4

ฝ

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 3-15
ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 3-15

11-3
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11-4

พ

พวงมาลัย
พวงมาลัย .................................................... 3-15
พวงมาลัยไฟฟ�า ............................................ 5-23
ล็อกพวงมาลัย ............................................... 5-5
สวิตช�คำสั่งที่พวงมาลัย ................................... 4-25

พวงมาลัยไฟฟ�า ................................................. 5-23

ฟ

ฟ�งก�ชันตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ (MOD) .................... 4-7
ฟ�วส� ................................................................ 8-16
ไฟ

ตำแหน�งไฟ .................................................. 8-20
เตือน .......................................................... 2-11
ไฟเตือน ...................................................... 2-11
ไฟภายในห�องโดยสาร .................................... 2-26
ไฟแสดง ...................................................... 2-14
สวิตช�ไฟตัดหมอก ......................................... 2-19
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-17
สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-17

ไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียงเตือนภายนอก ................. 3-10
ไฟเตือน

ไฟเตือน, ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ............ 1-27
ไฟเตือนประตูเป�ด ............................................... 2-12
ไฟเตือนพวงมาลัยไฟฟ�า ...................................... 2-12
ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) ............................................................. 2-14
ไฟเตือนระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบ
ช�วยเบรก .......................................................... 2-12
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) .......... 2-11
ไฟเตือนระบบสัญญาณเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง
(LDW) ............................................................. 2-13
ไฟเตือนอุณหภูมิสูง ............................................ 2-12
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ............................. 5-6

ไฟฟ�า
กระจกไฟฟ�า ................................................. 2-21
การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ..................... 3-4
ช�องจ�ายไฟ .................................................. 2-23
พวงมาลัยไฟฟ�า ............................................ 5-23

ไฟภายในห�องโดยสาร ......................................... 2-26
ไฟส�องสว�าง

การเปลี่ยน ............................................ 8-2, 8-18
การเปลี่ยนหลอดไฟ ................................ 8-2, 8-18
ไฟส�องสว�างภายนอก ..................................... 8-18
ไฟส�องสว�างภายใน ............................... 2-26, 8-19
ไฟหน�า ....................................................... 8-18

ไฟส�องสว�างภายนอก .......................................... 8-18
ไฟส�องสว�างภายใน .................................... 2-26, 8-19
ไฟแสดง ........................................................... 2-14
ไฟแสดงการทำงานของการสตาร�ทเครื่องยนต� .......... 2-14
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต�
(MIL) .............................................................. 2-15
ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง ............................................................ 2-8
ไฟแสดงระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อมระบบ
ช�วยเบรก OFF .................................................... 2-14
ไฟหน�า

การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า ....................... 2-18
การเปลี่ยนหลอดไฟ ....................................... 8-18
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-17
สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-17

ไฟอ�านแผนที่ .................................................... 2-26

ม

มาตรวัดความเร็ว ................................................. 2-6
มาตรวัดรอบเครื่องยนต� ......................................... 2-7
มาตรวัดระยะทางรวม ............................................ 2-6
มาตรวัดและเกจวัด .............................................. 2-5
เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต�างประเทศหรือจดทะเบียน
ที่ต�างประเทศ ..................................................... 9-6

ย

ยาง
การจัดเก็บยางที่ได�รับความเสียหาย
และเครื่องมือ ................................................. 6-5
การติดตั้ง .................................................... 5-26
การติดตั้งยาง ................................................ 6-4
การเตรียมเครื่องมือ ......................................... 6-2
การถอดยาง .................................................. 6-3
การเปลี่ยนล�อและยาง .................................... 8-24
การสลับยาง .......................................... 8-3, 8-24
การสึกหรอของยางและความเสียหาย ................ 8-24
โซ�พันล�อ ..................................................... 8-23
ประเภทของยาง ............................................ 8-23
แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง ................................. 9-6
ยางแบน ....................................................... 6-2
ยางอะไหล� ................................................... 8-25
แรงดันลมยาง ............................................... 8-23
ล�อและยาง ............................................ 8-23, 9-5
อายุยาง ....................................................... 8-24

ยางแบน ............................................................ 6-2
ยางอะไหล� ........................................................ 8-25

ร

รถ
ขนาด .......................................................... 9-5
หมายเลขประจำรถ ........................................ 9-6

ร�อนสูงผิดปกติ, ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูง
ผิดปกติ ............................................................ 6-10
ระบบกันขโมย .................................................... 3-12
ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS) .......................... 3-12
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ....................................... 3-4, 5-4

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................ 2-13
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ........... 1-26, 1-30
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ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) ............................................................. 5-12
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................ 1-24
ระบบเครื่องเสียง ................................................ 4-13
ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชัน ............. 5-13
ระบบช�วยเบรก ................................................... 5-24
ระบบตรวจจับรถยนต�ด�านหน�าพร�อม
ระบบช�วยเบรก ................................................... 5-16
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�อัตโนมัติ ............. 5-10
ระบบถุงลม

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�า ............................................. 1-24, 1-29

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .............................. 1-28
ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ................... 1-26

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ......... 1-24, 1-29
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ..................... 5-24
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ .......................... 2-17, 2-26
ระบบปรับอากาศ ................................................. 4-9
ระบบสัญญาณเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง
(LDW) ............................................................. 5-14
ระยะรันอิน ......................................................... 5-2
ระยะรันอินรถยนต�ใหม� .......................................... 5-2

ล

ล็อก
การล็อกด�วยกุญแจ ......................................... 3-3
การล็อกด�วยปุ�มล็อกด�านใน .............................. 3-3
การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ..................... 3-4
ประตู ........................................................... 3-3
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ................ 5-24
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ........................... 3-4
ล็อกพวงมาลัย ............................................... 5-5

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ................................ 3-4
ล�อและยาง การดูแลรักษาล�อ .................................. 7-3
ล�ออลูมินั่มอัลลอย ................................................ 7-3

ว

วิทยุ ................................................................ 4-13
โทรศัพท�ในรถยนต� สถานที่เข�ารับบริการ ............. 8-2

วิทยุที่มีเครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก� (CD) .................... 4-19
วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น ......................................... 3-9

ส

สถานที่เข�ารับบริการ ............................................. 8-2
สวิตช� OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) ................................................. 5-13
สวิตช�

การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า ....................... 2-18
สวิตช�คำสั่งที่พวงมาลัย ................................... 4-25
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก .............. 2-19
สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน .................................... 6-2
สวิตช�ไฟตัดหมอก ......................................... 2-19
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-17
สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-17
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ...................................... 3-4
สวิตช�ไล�ฝ�า .................................................. 2-20
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว ................................... 2-18

สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด ......................................... 5-4
สวิตช�ฉีดน้ำล�างกระจก

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลม
หลัง ........................................................... 2-20

สวิตช�ที่ฉีดน้ำล�างกระจก
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลม
หน�า ........................................................... 2-19

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลม
หน�า ................................................................ 2-19
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลม
หลัง ................................................................ 2-20
สวิตช�ป�ดระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต�
อัตโนมัติ ........................................................... 5-12
สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน ..................................... 8-17

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ......................................... 6-2
สวิตช�ไฟตัดหมอก .............................................. 2-19
สวิตช�ไล�ฝ�า ....................................................... 2-20
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว ........................................ 2-18
สายพาน ............................................................ 8-9
สายฟ�วส� ........................................................... 8-16
สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่ ................................ 5-4
เสาอากาศ ........................................................ 4-18
เสียงเตือน ........................................................ 2-16
ไส�กรองอากาศ .................................................. 8-12

ห

หญิงมีครรภ� ........................................................ 1-9
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ..................................... 2-5
หมอนพิงศีรษะ .................................................... 1-4
ห�องโดยสาร ...................................................... 8-17
หัวเทียน ............................................................ 8-9

11-5
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บทส�งท�าย
E12-A-120227-2A8D3CD7-1FE2-4A5C-93A8-149D19A22A11

ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
E12-A-120227-5EDB3853-A488-4589-9EC7-1909CE2B6EF9

เครื่องยนต�เบนซิน (รุ�นเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

GUID-B937EE30-58F8-4B28-A643-91A51D670676

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล�
(ใช�ได� ถึง E20*) ท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 91 (RON)

*: แก�สโซฮอล� คือ น้ำมันเบนซินที่ผสมแอลกอฮอล� เช�น
“E20” คือส�วนผสมของเช้ือเพลิงเอทานอล 20% และ
น้ำมันเบนซินไร�สารตะกั่ว 80%

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
E12-A-120227-AFCF8C11-9051-4D2E-9607-F5019BB74CA2

โปรดดูที่ “น้ำมัน/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ”
(หน�า 9-2)

แรงดันลมยางขณะเย็น
E12-A-120227-903EA7A1-3376-4447-AFDA-4BC4F64F3036

โปรดดูแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยางท่ีติดตรงเสาเก�งกลาง
ด�านคนขับ

E12-A-120227-0FAA519E-81C6-415B-98D9-C40301E60A8D

. ในกรณีฉุกเฉิน ... (หน�า 6-1)

(ยางแบน เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ความร�อนสูง
ผิดปกติ การลากจูง)

. การสตาร�ทเครื่องยนต� ... (หน�า 5-1)

. วิธี การ อ�าน มาตร วัด และ เกจ วัด ... (หน�า 2-1)

. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง ... (หน�า
8-1)

. รายละเอียดเชิงเทคนิค ... (หน�า 9-1)

ข�อมูลป��มน้ำมัน ดัชนีอ�างอิงอย�างเร็ว
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