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[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

N18A1-120227-E0505219-2432-4775-820B-04639818C416

คู่มือผู้ใช้รถฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการใช้
และการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกวิธี เพื่อให้รถยนต์นิสสัน
ของท่านอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ทนทานพร้อมสำหรับการ
ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน ดังนั้นก่อนการใช้งานรถยนต์ กรุณาอ่านหนังสือ
คู่มือผู้ใช้รถให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ ควรศึกษารายละเอียดในสมุดรับประกันและการ
บำรุงรักษาประกอบกัน เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดและ
หลักเกณฑ์การรับประกันสำหรับรถยนต์อย่างครบถ้วน

ผู้จำหน่ายนิสสัน (NISSAN Dealer) มีความรู้ เก่ียวกับ
รถยนต์นิสสันเป็นอย่างดี หากต้องการนำรถเข้ารับบริการ
หรือเมื่อมีข้อสงสัยใด ๆ เก่ียวกับรถยนต์นิสสัน ผู้จำหน่าย
และศูนย์บริการนิสสันยินดีที่จะให้บริการเสมอ

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย
N18A1-120227-FDB23A60-66CE-4B57-B0DD-1EB5DD2E5228

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
N18A1-120227-5131E80C-E931-48D8-9C51-C803B0D21A77

การปฏิบัติตามกฎการขับขี่ที่สำคัญต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่
และผู้โดยสารใช้รถได้ด้วยความปลอดภัย

. ห้ามขับรถขณะมึนเมาหรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาที่มี
ผลต่อระบบประสาท

. อย่า ใช้ ความเร็วที่ เกิน กว่ากฎหมายกำหนด

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

. ต้องให้ข้อมูลการใช้รถอย่างปลอดภัยกับผู้ใช้รถ
ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

. ทบทวนข้อมูลการใช้รถอย่างปลอดภัยในสมุด
คู่มืออย่างสม่ำเสมอ

คำแนะนำในการอ่านคู่มือ
N18A1-120227-9BF242CB-1CC6-40FA-BAE4-5A4F4CDF84CA

คู่มือเล่มนี้จะมีข้อมูลครอบคลุมอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีติดตั้งใน
รถรุ่นนี้ ซ่ึงอาจพบว่ามีข้อมูลอุปกรณ์บางอย่างท่ีไม่มีการ
ติดตั้งในรถยนต์ของท่าน

ข้อมูลเฉพาะและภาพประกอบท้ังหมดในคู่มือนี้ ได้ถูก
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่พิมพ์ นิสสันขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ หรือการออกแบบ
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมล่วงหน้า

การปรับแต่งรถของท่าน
N18A1-120227-239F85AF-E150-4C65-A81A-9DF30091C6DD

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

โปรดอ่าน — เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
N18A1-120227-BCED9ECA-02F0-4C72-8277-F5A346B371B5

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนขับรถ เพื่อให้
มั่นใจว่าได้รับทราบข้อมูลโดยละเอียด และได้ทำความคุ้น
เคยกับการควบคุมและข้อกำหนดในการบำรุงรักษา ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สามารถใช้งานรถได้อย่างปลอดภัย

ในคู่มือนี้จะใช้สัญลักษณ์ ตามด้วยคำว่า คำเตือน
สัญลักษณ์นี้จะบ่งช้ีถึงการกระทำที่เป็นอันตราย และอาจ
ทำให้เสียชีวิตหรือการได้รับบาดเจ็บท่ีรุนแรง ดังน้ัน เพื่อ
หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง ควรปฏิบัติตามข้อมูลและ
คำแนะนำอย่างเคร่งครัด

สัญลักษณ์ ตามด้วยคำว่า ข้อควรระวัง ท่ีใช้ใน
คู่มือเล่มนี้ยังบ่งชี้ถึงการกระทำที่เป็นอันตราย ที่อาจส่งผล
ให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางต่อบุคคลและสร้าง
ความเสียหายแก่รถยนต์ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความ
เส่ียง ให้ปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

SIC0697

ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์ น้ีหมายความว่า “ห้ามทำสิ่งนี้”
หรือ “ห้ามให้สิ่งนี้เกิดขึ้น”

NOS1274

ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับสัญลักษณ์เหล่านี้ใน
ภาพประกอบ หมายความว่า ลูกศรชี้ไปทิศทางด้านหน้า
ของรถยนต์

NOS1275

ลูกศรในภาพประกอบที่คล้ายคลึงกับลูกศรเหล่านี้ แสดงถึง
การเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

NOS1276

ลูกศรในภาพประกอบที่คล้ายคลึงกับลูกศรเหล่านี้ หมายถึง
ให้สนใจรายการที่อยู่ในภาพประกอบ

NOS1617

คำนำ

Condition:
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Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth
SIG, Inc. และอนุญาตให้บริษัท Shenzhen
Hangsheng Electronics Co., Ltd เป็นผู้ใช้สิทธิบัตร

ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVR0243X

“ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่ง
ท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่ด้านหน้า เน่ืองจากอาจ
ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้”

ให้แน่ใจว่าได้อ่าน “ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย”
(หน้า 1-22)

*C 2019 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด

Condition:
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สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม 1

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลรักษาสภาพรถ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ข้อมูลทางเทคนิค

รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]Condition:

ดัชนี 11
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0 สารบัญภาพประกอบ

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

แผงหน้าปัด ........................................................................... 0-7
มาตรวัดและเกจวัด .................................................................. 0-8
ห้องเครื่องยนต์ .................................................................... 0-10

รุ่นเครื่องยนต์ HRA0DET ................................................... 0-10

Condition:
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0-2 สารบัญภาพประกอบ

N18A1-120227-410E5EAB-F85A-4C66-BDB8-3E8FFE94D0ED

WAA0138X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (หน้า 1-19)
2. เข็มขัดนิรภัย (หน้า 1-6)
3. พนักพิงศีรษะ (หน้า 1-3)
4. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง* (หน้า 1-

19)
5. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก (สำหรับสายยึดด้านบน

ของเบาะนั่งสำหรับเด็ก) (หน้า 1-14)
6. เบาะนั่งด้านหน้า (หน้า 1-2)

7. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner)* (หน้า 1-28)

8. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง* (หน้า 1-19)
9. เบาะนั่งด้านหลัง

— เบาะนั่งสำหรับเด็ก (หน้า 1-9)
10. เบาะ น่ั ง สำห รับ เ ด็ก ISOFIX (หน้ า 1 -13)

*: ถ้ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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N18A1-120227-0CBB9E22-D09E-4A8C-86AE-641CAE84C0CB

WAA0139X

1. ฝากระโปรงหน้า (หน้า 3-16)
2. ท่ีปัดน้ำฝนและที่ ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า

— สวิตช์ที่ ปัดน้ำฝนและ ท่ี ฉีดน้ำยา ล้างกระจก
(หน้า 2-32)
— น้ำยาล้างกระจก (หน้า 8-13)

3. กระจกมองข้าง (หน้า 3-20)
4. กระจกหน้าต่าง (หน้า 2-33)
5. กล้องมองด้านหน้า* (หน้า 4-3)
6. ห่วงสำหรับลากดึง (หน้า 6-12)

7. ไฟตัดหมอก* (หน้า 2-31)
8. ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า 2-30)
9. ยาง

— ยางและล้อ (หน้า 8-23 9-5)
— ยางแบน (หน้า 6-2)

10. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (บนบังโคลนหน้าหรือ
กระจกมองข้าง) (หน้า 2-30)

11. กล้องมองด้านข้าง* (หน้า 4-3)
12. ประตู

— กุญแจ (หน้า 3-2)

— ล็อกประตู (หน้า 3-3)
— ระบบกุญแจรีโมท* (หน้า 3-5)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน้า 3-6)

13. ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง (หน้า 3-4)

*: ถ้ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด้านหน้าภายนอกรถ

Condition:
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0-4 สารบัญภาพประกอบ

N18A1-120227-2829AD6C-D1F7-4636-95EE-926E9D3944A8

WAA0140X

1. เสาอากาศ* (หน้า 4-37)
2. กระจกบังลมหลัง

— ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง (หน้า 2-32)
— เสาอากาศ* (หน้า 4-37)

3. ไฟเบรกดวงที่สาม (หน้า 8-19)
4. ฝากระโปรงท้าย (หน้า 3-17)

— ระบบกุญแจรีโมท* (หน้า 3-5)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน้า 3-6)

5. ฝา ปิด ช่อง เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง (หน้า 3-18)

6. ชุดไฟท้าย (หน้า 8-19)
7. กล้องมองหลัง* (หน้า 4-3)

*: ถ้ามีติดตั้ง

ด้านหลังภายนอกรถ

Condition:
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N18A1-120227-CA5E7FA1-CD4C-4AFA-9A44-C1E53CFBC854

WAA0141X

1. กระจกมองหลัง (หน้า 3-19)
2. ไฟอ่านแผนที่ (หน้า 2-38)
3. แผ่นบังแดด (หน้า 2-37)
4. ไฟ ส่อง สว่ าง ใน ห้อง โดยสาร (หน้ า 2-38)
5. ที่พักแขนที่ประตู

— สวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (หน้า 2-33)
— สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า (ด้านคนขับ) (หน้า 3-4)
— สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้าง (ด้านคนขับ)*
(หน้า 3-20)

6. ที่วางแก้วน้ำ (หน้า 2-37)
7. กล่องเก็บของคอนโซลกลาง*

— ช่องจ่ายไฟ* (หน้า 2-35)
— ขั้วต่อชาร์จไฟอุปกรณ์ USB (Universal Serial
Bus)* (หน้า 2-35)

*: ถ้ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห้องโดยสาร

Condition:
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0-6 สารบัญภาพประกอบ

N18A1-D1B89E37-A5CF-4CCD-9010-59485513453C

WAA0142X

1. คันเกียร์ (หน้า 5-12)
2. สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก (หน้า 2-

31)
3. พวงมาลัย

— พวง มา ลัย เพา เวอร์ ไฟฟ้ า (หน้ า 5 -39)
— แตร (หน้า 2-33)

4. สวิตช์ไฟหน้า ไฟตัดหมอก* และสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า 2-30)
— สวิตช์ไฟตัดหมอก* (หน้า 2-31)

5. สวิตช์ OFF เทคโนโลยี ควบคุม เสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ* (หน้า 5-17)

6. สวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง* (หน้า 2-17)
7. เบรกมือ (หน้า 3-21)
8. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)*

— การควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์* (หน้า
2-18)
— การควบคุมเคร่ืองเสียง (หน้า 4-35 หรือ **)
— ก า ร ค ว บค ุ ม ร ะ บ บ โท ร ศั พท์ แ ฮ นด์ ฟ รี
Bluetooth®* (หน้า 4-38)

9. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)**
— การควบคุมระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

— การควบคุมสมาร์ทโฟนด้วยเสียง
10. สวิตช์ OFF เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ* (หน้า

5-30)
11. สวิตช์ OFF ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะ

หยุดนิ่ง (หน้า 5-14)
12. คันปลดล็อกฝากระโปรงท้าย (บนพื้นด้านคนขับ)

(หน้า 3-17)
*: ถ้ามีติดตั้ง
**: โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งาน NissanConnect อีกเล่ม

หนึ่ง (ถ้ามีติดตั้ง)

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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N18A1-120227-8AC381DB-87FE-4981-8F4E-1341FF68CBB0

WAA0143X

1. ช่องลมข้าง (หน้า 4-13)
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝ่ังผู้โดยสาร

(หน้า 1-19)
3. ร ะบบ เครื่ อ ง เสี ย ง * (ห น้า 4 -18 หรื อ ** )
4. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน้า 6-2)
5. ช่องลมกลาง (หน้า 4-13)
6. มาตรวัดและเกจวัด (หน้า 2-4)
7. พวงมาลัย

— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าคนขับ (หน้า
1-19)

8. สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ (รุ่น ท่ีไม่มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ) (หน้า 5-6)

9. ฝาครอบกล่องฟิวส์ (หน้า 8-17)
10. กล่องเก็บของ (หน้า 2-36)
11. เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ (หน้า 4-14)

— สวิตช์ไล่ฝ้า (หน้า 2-32)
12. ช่องจ่ายไฟ (หน้า 2-35)
13. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด (รุ่นที่มีระบบ

กุญแจอัจฉริยะ) (หน้า 5-7)

14. ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)/
แจ็ก เสียบอุปกรณ์ เสริม (หน้า 4-35 หรือ **)

15. คันปรับระดับพวงมาลัย (หน้า 3-19)
16. ที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน้า (หน้า 3-16)
17. คันปลดล็อกฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 3-

18)
*: ถ้ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู่มือการใช้ NissanConnect อีกเล่มหนึ่ง

(ถ้ามีติดตั้ง)

สารบัญภาพประกอบ 0-7

แผงหน้าปัด

Condition:
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0-8 สารบัญภาพประกอบ

N18A1-120227-F210E898-38EC-46AB-92E5-7CD113958D88

WAA0154X

แบบ A
1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ (หน้า 2-6)
2. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-16)

— คอมพิวเตอร์ระยะทาง (หน้า 2-17)
— ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT)
(หน้า 2-9 5-11)
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว (หน้า 2-6)
— เกจ วัด ระดับ น้ำมัน เชื้อ เพลิง (หน้า 2-7)

3. มาตรวัดความเร็ว (หน้า 2-6)
4. สวิตช์ Trip reset (หน้า 2-6)/ปุ่มหมุนควบคุม

ความสว่างแผงหน้าปัด (2-8)
5. ไฟเตือนและไฟแสดง (หน้า 2-10)

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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WAA0155X

แบบ B
1. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-18)

— มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ (หน้า 2-6)
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว (หน้า 2-6)
— เกจ วัด ระดับ น้ำมัน เชื้อ เพลิง (หน้า 2-7)
— คอมพิวเตอร์ระยะทาง (หน้า 2-27)
— ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT)
(หน้า 2-9 5-11)

2. ไฟเตือนและไฟแสดง (หน้า 2-10)

3. มาตรวัดความเร็ว (หน้า 2-6)
4. สวิตช์ Trip reset (หน้า 2-6)/ปุ่มหมุนควบคุม

ความสว่างแผงหน้าปัด (2-8)

สารบัญภาพประกอบ 0-9

Condition:
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0-10 สารบัญภาพประกอบ

N18A1-120227-FA71B07C-1CF7-4DF1-990E-05A8376762F0

รุ่นเครื่องยนต์ HRA0DET
N18A1-120227-F978D4F1-0830-4A38-B742-722BCDA9D97C

WAA0137X

1. ถั ง พั ก น้ ำ ห ล่อ เ ย็น เครื่ อ งยนต์ (หน้ า 8 -6 )
2. กระปุกน้ำมันเบรก (หน้า 8-11)
3. ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน้า 8-7)
4. กล่องฟิวส์/สายฟิวส์ (หน้า 8-17)
5. แบตเตอรี่ (หน้า 8-14)
6. ถังพักน้ำยาล้างกระจก (หน้า 8-13)
7. ตำแหน่งสายพานเครื่องยนต์ (หน้า 8-9)

8. ฝ า ปิ ด ช่ อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (ห น้ า 8 - 7 )
9. กรองอากาศ (หน้า 8-12)

ห้องเครื่องยนต์

Condition:
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1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม

เบาะนั่ง .................................................................................. 1-2
เบาะนั่งด้านหน้า ................................................................. 1-2

พนักพิงศีรษะ .......................................................................... 1-3
พนักพิงศีรษะแบบปรับได้ ...................................................... 1-4
พนักพิงศีรษะแบบปรับไม่ได้ .................................................. 1-4
การถอด ............................................................................ 1-4
การติดตั้ง .......................................................................... 1-4
การปรับ ............................................................................ 1-4

เข็มขัดนิรภัย ........................................................................... 1-6
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ........................................... 1-6
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................................... 1-7
หญิงมีครรภ์ ....................................................................... 1-8
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ................................................................... 1-8
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ................................................... 1-8
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .................................................... 1-9

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................... 1-9
ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................. 1-9
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal บนเบาะนั่งด้านหน้าและ
เบาะนั่งด้านหลัง ............................................................. 1-10
เบาะนั่งสำหรับเด็กระบบ ISOFIX ........................................ 1-13
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................... 1-14
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้ ISOFIX ......................... 1-14
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด ............................................................... 1-16

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................................... 1-19
ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-19
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .......................................... 1-24
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ............ 1-25
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) (ถ้ามีติดตั้ง) ............................................ 1-28
ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน .......................................... 1-29

Condition:
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1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

N18A1-120227-0E4D48F2-87EB-41C3-92CE-212C2CB24BDC

SSS0133A

คำเตือน:

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

. เพื่อป้องกันอันตรายดังกล่าว ขณะที่รถกำลังแล่น
พนักพิงหลังควรอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง ให้นั่งหลัง
ตั้งตรงและชิดกับพนักพิงเสมอ และปรับเข็มขัด
นิรภัยให้เหมาะสม (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย”
(หน้า 1-6))

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพัง เพราะเด็ก
อาจกดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ หรือกระทำ
การอื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การปล่อยให้เด็กอยู่
ในรถเพียงลำพังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง
ได้

. เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเนื่องจากรถยนต์และ/หรือระบบทำงาน
โดยไม่ต้ังใจ ห้ามปล่อยให้เด็ก บุคคลที่จำเป็น
ต้องได้ รับความช่วยเหลือดูแลจากผู้ อ่ืน หรือ
สัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพียงลำพัง และในวันท่ีอากาศ
อบอุ่น อุณหภูมิภายในรถยนต์ที่ปิดประตูไว้จะสูง
ข้ึนอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความเส่ียงอย่างมากที่จะ
ทำให้บุคคลและสัตว์ เล้ียงได้ รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตได้

ข้อควรระวัง:

ในขณะท่ีปรับต้ังตำแหน่งเบาะน่ัง ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าไม่ได้สัมผัสถูกชิ้นส่วนที่ เคล่ือนไหว เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายและ/หรือได้รับ
บาดเจ็บ

เบาะนั่งด้านหน้า
N18A1-120227-42A7490D-1067-4CAC-9A39-544D84F10BB7

คำเตือน:

ไม่ควรปรับเบาะนั่งคนขับในขณะขับขี่ เพื่อให้คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด้วยตัวเอง
N18A1-120227-4630BA8F-468A-4657-ABF6-27A2A17D208D

คำเตือน:

เม่ือปรับเบาะน่ัง ให้ลองขยับเบาะน่ังเบา ๆ เพ่ือให้
แน่ใจว่าเบาะนั่งล็อกแน่นหนา ไม่เช่นนั้นเบาะอาจ
เลื่อนกะทันหันและอาจจะทำให้สูญเสียความสามารถ
ในการควบคุมรถยนต์

เบาะนั่ง

Condition:
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WAB0057X

การปรับเลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลัง :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

1. ดึงคันปรับ ① ขึ้น

2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

3. ปล่อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให้อยู่ในตำแหน่ง

การปรับเอน :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

1. ดึงคันปรับ ② ขึ้น

2. เ อน พ นัก พิ ง หลั ง ไป ยั ง ตำแห น่ง ท่ี ต้ อ ง กา ร

3. ปล่อยคันปรับลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให้อยู่ใน
ตำแหน่ง

การปรับเอนนี้สามารถใช้ เพ่ือปรับเอนพนักพิงหลังให้
เหมาะสมกับผู้นั่งที่มีขนาดร่างกายต่างกัน เพื่อช่วยให้คาด
เข็มขัดนิรภัยได้พอดี (โปรดดูท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-
6))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให้ผู้นั่งสามารถนั่งได้อย่างสบาย
ขึ้นขณะที่จอดรถ

การปรับยกเบาะนั่ง (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ดึงคันปรับ ③ ขึ้นหรือกดลงเพ่ือปรับความสูง เบาะนั่ง
จนกว่าจะได้ตำแหน่งที่ต้องการ

N18A1-120227-2877BE91-3DF9-4E31-A05F-A99B13C3F000

คำเตือน:

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

. รถยนต์ของท่านได้รับการติดต้ังพนักพิงศีรษะที่อาจ
เป็นแบบรวมกับพนักพิงหลัง แบบปรับตั้งได้หรือแบบ
ปรับตั้งไม่ได้

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

. พนักพิงศีรษะที่ปรับไม่ได้จะมีร่องล็อกเพียงร่องเดียว
เพื่อยึดพนักพิงศีรษะเข้ากับโครงเบาะ

. การปรับที่เหมาะสม:
— สำหรับแบบปรับได้ ปรับพนักพิงศีรษะจนกระทั่ง

ก่ึงกลางของพนักพิง ศีรษะอยู่ ระดับ เดียว กับ
กึ่งกลางหู

— ถ้าตำแหน่งหูของท่านยังคงสูงกว่าการจัดตำแหน่ง
ท่ีแนะนำ ปรับพนักพิงศีรษะไปยังตำแหน่งท่ีสูง
ที่สุด

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3

พนักพิงศีรษะ
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. ถ้าพนักพิงศีรษะถูกถอดออก ต้องทำการใส่กลับ
เข้าไปใหม่ และล็อกอยู่กับที่ก่อนที่จะใช้งานเบาะนั่ง

พนักพิงศีรษะแบบปรับได้
N18A1-120227-540BCE23-88F2-4B25-B321-7E1C79DEE164

SSS0992

1. พนักพิงศีรษะที่ถอดได้

2. ร่องหลายร่อง

3. ปุ่มล็อก

4. ก้านพนักพิงศีรษะ

พนักพิงศีรษะแบบปรับไม่ได้
N18A1-A5E03F67-EFA9-4FFD-BEAE-AD5D66A442CF

JVR0203X

1. พนักพิงศีรษะที่ถอดได้

2. ร่องเดียว

3. ปุ่มล็อก

4. ก้านพนักพิงศีรษะ

การถอด
N18A1-11CCAB22-20F3-4693-9CF0-77CAA799ED49

SSS1037

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

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

2. กดปุ่มล็อกค้างไว้

3. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง

4. เก็บพนักพิงศีรษะไว้ในท่ีปลอดภัยเพ่ือไม่ให้พนักพิง
ศีรษะกลิ้งไปมาในรถ

5. ใส่พนักพิงศีรษะกลับเข้าไปใหม่ และปรับให้เหมาะสม
ก่อนที่ผู้นั่งใช้งานตำแหน่งเบาะนั่ง

การติดตั้ง
N18A1-A01D253C-2D93-456A-A454-C47E5332E947

SSS1038

1. จัดแนวพนักพิงศีรษะด้วยรูบนเบาะน่ัง ดูให้แน่ใจว่า
พนักพิงศีรษะหันหน้าไปในทางที่ถูกต้อง ก้านพนักพิง
ศีรษะที่มีร่อง ① จะต้องถูกติดตั้งไว้ในรูที่มีปุ่มล็อก ②

2. กดปุ่มล็อกค้างไว้ แล้วดันพนักพิงศีรษะลง

3. ปรับพนัก พิงศีรษะ ให้ เหมาะสมก่อนที่ จะ ใช้ งาน
ตำแหน่งเบาะนั่ง

การปรับ
N18A1-5BA5ED64-BA3B-4ACE-90F3-52B36C7A81D6

SSS0997

Condition:
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สำหรับพนักพิงศีรษะที่ปรับได้

ปรับพนักพิงศีรษะเพื่อท่ีก่ึงกลางอยู่ระดับเดียวกับก่ึงกลาง
หู ถ้าตำแหน่งหูของผู้นั่งสูงกว่าการจัดตำแหน่งท่ีแนะนำ
ต้อง ป รับ พนัก พิง ศี รษะ ไป ยัง ตำแหน่ง ท่ี ส ู ง ท่ีส ุด

JVR0259X

สำหรับพนักพิงศีรษะที่ปรับไม่ได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับพนักพิงศีรษะจากตำแหน่งเก็บ
หรือตำแหน่งไม่ตรงล็อก เพื่อให้ลงล็อกก่อนท่ีจะนั่งอยู่ใน
ตำแหน่งที่กำหนด

การปรับขึ้น
N18A1-D78D1B3A-C458-472D-94BA-FAFF92D58B51

SSS1035

เพื่อยกพนักพิงศีรษะ ให้ดึงขึ้น

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

การปรับลง
N18A1-BA1C2570-1B7A-419B-8D44-5A3EC88E1491

SSS1036

เพื่อปรับลง ให้กดปุ่มล็อกค้างไว้ แล้วดันพนักพิงศีรษะลง

ให้แน่ใจว่าพนักพิงศีรษะอยู่ในตำแหน่ง เพื่อให้ปุ่มล็อกเข้า
ตรงรอยบากก่อนที่จะใช้งานเบาะนั่ง

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5
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N18A1-120227-54FABC2C-16D2-472D-959C-EC961EDBAC13

ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย
N18A1-120227-575F7EA8-D05A-4652-8B70-BA53FA6FD404

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

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

เข็มขัดนิรภัย

Condition:
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คำเตือน:

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

. จัดตำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักไว้ให้พาดต่ำ
และแนบรอบสะโพกเท่าที่ทำได้ ห้ามคาดสายที่
เอว การคาดสายเข็มขัดช่วงหน้าตักสูงเกินไปจะ
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บที่
อวัยวะภายในเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกันคาดผ่านคนมาก
กว่าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส้นต้องใช้กับผู้โดยสาร
เพียงคนเดียวเท่าน้ัน การคาดเข็มขัดนิรภัยผ่าน
ร่างกายของเด็กซ่ึงนั่งอยู่บนตักผู้ใหญ่จะทำให้
เกิดอันตรายได้

. ห้ามมีผู้โดยสารภายในรถมากกว่าจำนวนเข็มขัด
นิรภัย

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

. เ พ่ือ ให้ สามารถ ทำ การ ป้องกัน ผ ู้ ขับ ข่ี และ
ผู้โดยสารได้ตามที่ได้รับการออกแบบ ควรทำ
การปรับเข็มขัดนิรภัยให้แนบกับลำตัวที่สุดเท่าที่
ไม่ทำให้ เกิดความอึดอัด ทั้งน้ี สาย เข็มขัดที่
หย่อนเกินไป จะลดประสิทธิภาพในการป้องกัน
อันตรายลงอย่างมาก

. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในรถต้องคาด
เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
ควรน่ังในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ติดต้ังบริเวณเบาะ
ด้านหลังพร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

. ห้ามพาดเข็มขัดไว้ด้านหลังลำตัวหรือพาดไว้ใต้
วงแขน ต้องคาดสายเข็มขัดช่วงไหล่ผ่านบนไหล่
และหน้าอกเสมอ สายเข็มขัดควรอยู่ห่างจาก
ใบหน้าและลำคอแต่ไม่หลุดออกจากไหล่ การ
คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสได้

. ห้ามทำการดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม
ใด ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจจะไปขัดขวางการทำงาน
ของตัวปรับตึงเข็มขัดนิรภัย หรือขัดขวางการ
ปรับความตึงสายเข็มขัดนิรภัย

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

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

การทำงานที่ไม่สมบูรณ์

. หากเข็มขัดนิรภัยถูกใช้ในขณะเกิดการชนที่
รุนแรงจะต้องทำการเปล่ียนทั้งชุด แม้ว่าจะไม่
ปรากฏความเสียหายเด่นชัดก็ตาม

. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ที่มีการใช้งานไป
แล้ว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ต้องทำ
การเปลี่ยนใหม่พร้อมกับชุดดึงกลับ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสันเพื่อดำเนินการ

. การถอดและการติดต้ังอุปกรณ์ของระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) ควรดำเนินการโดยศูนย์
บริการนิสสันเท่านั้น

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
N18A1-120227-BEF39E00-83A9-46E4-A6CD-4E7837159442

คำเตือน:

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

. ให้ ใช้ เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ที่ เหมาะ สม เสมอ

เด็กต้องได้รับการป้องกันจากผู้ใหญ่ โดยเด็กต้องนั่งบน
เบา ะ น่ั ง ท่ี เ หมา ะ สม ข้ึน อย ู่ กั บ ขนาด ของ เด็ ก
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ทารกและเด็กเล็ก
N18A1-120227-2CB554A6-70F8-4EA5-AD1F-1A1CD0569FC1

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให้ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ควรเลือกเบาะน่ังสำหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะสมกับรถ
และเด็ก และควรทำการติดต้ังและใช้งานตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิตทุกครั้ง

เด็กโต
N18A1-120227-D60D6D89-020F-4F38-8877-C70FB3DDBA25

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้ เด็กยืนหรือคุกเข่าบน เบาะ น่ัง

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในบริเวณที่เก็บสัมภาระขณะ
ที่รถกำลังเคล่ือนท่ี เพราะเด็กอาจได้รับบาดเจ็บ
ร้ายแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือหยุดกะทันหัน

เด็กที่ตัวโตกว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรน่ังบนเบาะนั่งและ
คาดเข็มขัดนิรภัยที่จัดไว้ให้

ถ้าตำแหน่งที่นั่งของเด็กมีสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่ใกล้กับ
ใบหน้าและลำคอ ควรให้ เด็ก น่ังบนเบาะนั่ง เสริม (มี
จำหน่ายทั่วไป) เบาะ นั่ง เสริม จะ ช่วย ยก ตัว เด็ก จน
สายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ผ่านท่อน
บน ช่วงกลางไหล่และสายเข็มขัดช่วงหน้าตักพาดต่ำแนบ

กับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาดพอดีกับเบาะนั่งในรถ
ด้วย เม่ือเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดช่วงไหล่ไม่อยู่ ใกล้
ใบหน้าหรือลำคอของเด็กอีกต่อไป ให้ใช้สายเข็มขัดช่วง
ไหล่โดยไม่ต้องใช้ เบาะนั่ง เสริม ถ้า เป็นไปได้ ควรใช้
เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก โต ท่ี มี ให้ เลือก หลาย แบบ เพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุด

หญิงมีครรภ์
N18A1-120227-FE869D3B-B8B4-419B-873A-F34B364C8C1A

นิสสันขอแนะนำให้หญิงมีครรภ์คาดเข็มขัดนิรภัย โดยทำ
การคาดเข็มขัดนิรภัยให้แนบตัวและพาดสายเข็มขัดช่วง
หน้าตักบริเวณรอบสะโพกให้ตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีสามารถทำได้
และไม่ควรคาดท่ีเอว ให้คาดเข็มขัดช่วงไหล่พาดเหนือ
ไหล่และผ่านหน้าอก ต้องไม่ให้สายเข็มขัดช่วงหน้าตัก/
ช่วงไหล่คาดผ่านบริเวณท้องน้อย กรุณาปรึกษาแพทย์
สำหรับ คำ แนะนำ ใน เ ร่ือง นี้ เ ป็น การ เฉพาะ เจาะจง

ผู้ได้รับบาดเจ็บ
N18A1-120227-82EBCAFA-39DD-4B24-9916-C91E3A86FE59

นิส สันขอแนะนำให้ผู้ ได้ รับบาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัย
ระหว่างการเดินทาง กรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับคำแนะนำ
เป็นการเฉพาะ

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
N18A1-120227-984D2E17-E07E-4F94-97BF-E5B1D1F3D930

การคาดเข็มขัดนิรภัย
N18A1-120227-421AB629-E53A-4541-8D10-C0D57422D757

SSS0292

คำเตือน:

พนักพิงหลังไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่เอนมากเกินกว่า
ตำแหน่งที่ น่ังได้สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู้โดยสารนั่งหลังตรงและแนบ
กับพนักพิงหลัง

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

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช้า ๆ และสอด
ล้ิน เข็มขัดลง ใน หัว เข็มขัด และ ร ู้ สึก ถึง การ ล็อก
เรียบร้อยแล้ว
. ชุดดึงกลับได้รับการออกแบบให้ล็อก เม่ือมี
แรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช้า ๆ
ทำให้สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได้ และทำให้
สามารถเคล่ือนตัวบนเบาะนั่งอย่างมี อิสระ

. ถ้า เข็มขัด นิรภัย ไม่ สามารถดึง ออก จาก
ตำแหน่งดึงกลับจนสุดได้ ให้ดึงเข็มขัดนิรภัย
ใ ห้ แน่น แล้ ว ปล่ อย จาก นั้ น ค่ อย ๆ ดึ ง
สาย เข็มขัด นิรภัยออกมาจากชุด ดึงกลับ

Condition:
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SSS0467

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

4. ดึงสายเข็มขัดช่วงไหล่ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม่ให้มี
ระยะหย่อน ให้แน่ใจว่าสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่เหนือ
ไหล่และแนบผ่านหน้าอก

การปลดเข็มขัดนิรภัย
N18A1-120227-1BF0DC09-9D66-448C-8B28-6F14CFC40A17

กดปุ่มที่หัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
N18A1-120227-145A1CB5-9B55-4D1A-A8C0-CCED3409D28D

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได้รับการออกแบบให้ล็อกการ
เคลื่อนที่ของเข็มขัดนิรภัย:

. เม่ือ ดึงสาย เข็มขัดออกจากชุด ดึงกลับอย่าง เร็ว

. เมื่อลดความเร็วรถยนต์ลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อเพ่ิมความมั่นใจในการใช้เข็มขัดนิรภัย ให้ตรวจสอบ
การทำงานโดยการ จับสายเข็มขัดช่วงไหล่และดึงไป
ข้างหน้าเร็ว ๆ ชุดดึงกลับควรจะล็อกไม่ให้สายเข็มขัดเลื่อน
ออกมาได้อีก ถ้าชุดดึงกลับไม่ล็อกระหว่างการตรวจสอบ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันทันที

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
N18A1-120227-B0F298CD-913B-46BF-8E46-89902A89FA3B

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

ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่ของตัวยึด
เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับได้ช้า ให้เช็ดทำ
ความสะอาดตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่ด้วยผ้าแห้งที่สะอาด

การทำความสะอาดสายเข็มขัดให้ใช้น้ำสบู่อ่อน หรือน้ำยา
ซักแห้งทำความสะอาดที่แนะนำสำหรับการทำความสะอาด
เครื่องหนังหรือพรม แล้วเช็ดออกด้วยผ้าและทิ้งไว้ในร่มจน
เข็มขัดนิรภัยแห้ง ห้ามปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยถูกดึงกลับ
เข้าไปจนกว่าสายเข็มขัดจะแห้งสนิท

N18A1-120227-1A220BAA-203F-42A3-BB0A-DDFDA8E06122

ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก
N18A1-120227-9396FD2F-E533-4EB3-A047-B6D92A4A219A

SSS0099

คำเตือน:

. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควรให้
นั่งอยู่ในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสม การไม่ใช้
เบาะนั่งสำหรับเด็กอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้

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

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

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-9

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition:
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1-10 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

. การใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือการติดต้ังเบาะนั่งสำหรับ
เด็กที่ไม่ดี จะเป็นการเพิ่มความเส่ียงหรือความ
รุนแรงของการบาดเจ็บทั้งเด็กและผู้โดยสารอื่น
บนรถและสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. ทำการติดตั้งและใช้งานเบาะนั่งสำหรับเด็กตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตทุกข้อ ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ทำการเลือกซื้อเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มี
ขนาดเหมาะสมกับเด็กและรถ เนื่องจากเบาะน่ัง
สำหรับเด็กบางแบบอาจไม่สามารถติดตั้งลงใน
รถได้อย่างเหมาะสม

. ทิศทางของเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่ว่าแบบหันหน้า
ออกหรือแบบหันหลังออกข้ึนอยู่ กับแบบของ
เบาะน่ังและขนาดของเด็ก โปรดดูที่คำแนะนำ
ของผู้ผลิตเก่ียวกับเบาะน่ังสำหรับเด็กสำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได้ให้แน่ใจว่า
เบาะนั่งสำหรับเด็กสัมผัสกับพนักพิงหลังอย่าง
เต็มที่

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

. เมื่อไม่ใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก ให้ยึดเบาะนั่งไว้ด้วย
ระบบเบาะ น่ังสำหรับ เด็กแบบ ISOFIX หรือ
เข็มขัดนิรภัยเพ่ือป้องกันไม่ให้กลิ้งไปมาในกรณี

ที่หยุดกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

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

. ถ้าเข็มขัดนิรภัยอยู่ในตำแหน่งที่ ติดตั้งเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ล็อก มิเช่นนั้น
อาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บจากการพลิกคว่ำของ
เบาะนั่งสำหรับเด็กในขณะที่รถเบรกหรือเข้าโค้ง

ข้อควรระวัง:

โปรดจำไว้ว่าการปล่อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว้ในรถ
ที่ปิดกระจกกลางแดด อาจทำให้ เบาะน่ังร้อนมาก
ตรวจสอบพื้นผิวเบาะนั่งและหัวเข็มขัดก่อนให้เด็กนั่ง
ในเบาะนั่งสำหรับเด็ก

นิสสันขอแนะนำให้ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ควรเลือกเบาะน่ังสำหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะสมกับรถ
และต้องทำการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ทุกคร้ัง นอกจากน้ี ควรใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กโตท่ีมีให้
เลือกหลายแบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ UNIVERSAL บน
เบาะนั่งด้านหน้าและเบาะนั่งด้านหลัง

N18A1-DEC97FB7-EA9C-4F9B-AD32-C10F28D6A66F

หมายเหตุ:

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal ที่ผ่านการรับรอง
ตามข้อกำหนดขององค์กรสหประชาชาติ (UN)
ลำดับที่ 44 (UN R44) หรือข้อกำหนดขององค์กร
สหประชาชาติ (UN) ลำดับที่ 129 (UN R129) มี
การระบุไว้ว่าเป็น “Universal”

เมื่อเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็ก โปรดคำนึงถึงข้อต่าง ๆ เหล่า
นี้:

. เลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีสอดคล้องกับข้อกำหนด
ของ UN R44 หรือ UN R129

. ทดลอง ให้ เ ด็ก น่ัง บน เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก แล้ว
ตรวจสอบการปรับตั้งต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เบาะนั่งสำหรับเด็กนั้นเหมาะสมที่จะใช้กับเด็กได้ ทั้งนี้
ต้องมี การทำตามขั้นตอน ท่ีแนะนำ ท้ังหมด เสมอ

. ตรวจสอบเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต์ของท่าน เพื่อ
ให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัย
ของรถยนต์

. โปรดดูที่ตารางอ้างอิงที่อยู่ต่อจากหมวดนี้ สำหรับ
รายละเอียดตำแหน่งติด ต้ังที่แนะนำ และเบาะนั่ง
สำหรับเด็กที่ ได้ รับการรับรองสำหรับรถของท่าน

Condition:
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การแบ่งกลุ่มน้ำหนักของเบาะนั่งสำหรับเด็ก
N18A1-7D87C515-F485-49B3-96B5-1C729B6E827A

กลุ่มน้ำหนัก น้ำหนักของเด็ก

Group 0 ไม่เกิน 10 กก.

Group 0+ ไม่เกิน 13 กก.

Group I 9 ถึง 18 กก.

Group II 15 ถึง 25 กก.

Group III 22 ถึง 36 กก.

แบบของเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ตัวอย่าง) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVR0371X

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0 และ 0+

JVR0372X

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0+ และ I

JVR0373X

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ II และ III

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-11

Condition:
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1-12 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรอง (ไม่มี ISOFIX)
N18A1-935C0417-616D-4526-92CE-D25A23130C82

ข้อกำหนดดังต่อไปน้ีจะถูกใช้เมื่อมีการใช้เบาะน่ังสำหรับเด็กท่ีแตกต่างกันตามน้ำหนักของทารกและตำแหน่งการติดต้ัง

กลุ่มน้ำหนัก

ตำแหน่งเบาะนั่ง

เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
เบาะนั่ง

ติดประตูด้านหลัง
เบาะนั่ง
หลังกลาง

0 <10 กก. X U U

0+ <13 กก. X U U

I 9 - 18 กก. UF*1 U U

II
15 - 25
กก.

UF*1 UF UF

III
22 - 36
กก.

UF*1 UF UF

U: เหมาะสำหรับ เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก แบบ Universal ท่ี ได้ รับ การ ยอมรับ สำหรับการ ใช้ กับกลุ่ม น้ำหนักนี้
UF: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal แบบหันหน้าออกที่ได้รับการยอมรับสำหรับการใช้กับกลุ่มน้ำหนักนี้
X: ไม่เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็ก
*1: เมื่อท่านติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให้ถอดพนักพิงศีรษะออกหากรบกวน

Condition:
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ตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรอง (มี ISOFIX)
N18A1-6A2018DF-9171-466A-AFA6-24DF00299ADC

นี่คือตารางข้อบังคับท่ีแสดงการใช้ ISOFIX และเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ที่ได้รับการรับรองแบบ semi-universal
สำหรับตำแหน่งเบาะนั่งที่ได้รับการรับรองต่าง ๆ

กลุ่มน้ำหนัก

ตำแหน่งเบาะนั่ง

เบาะนั่งผู้โดยสาร
ด้านหน้า

เบาะนั่ง
ติดประตูด้านหลัง

เบาะนั่ง
หลังกลาง

เปลเด็ก
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 X

B1 ISO/F2X X IUF X

A ISO/F3 X IUF X

II
15 - 25
กก.

- -
X IL X

III
22 - 36
กก.

- -
X IL X

X: ตำแหน่งเบาะนั่งที่ ไม่ เหมาะในการติดต้ังระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX ท่ีตำแหน่งเบาะน่ังเหล่านี้
IUF: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal แบบหันหน้าออกที่ได้รับการยอมรับสำหรับการใช้กับกลุ่มน้ำหนักนี้
IL: เหมาะสำหรับระบบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX แบบ semi-universal หรือระบบเบาะน่ังสำหรับเด็ก ISOFIX โดย

เฉพาะ

เบาะนั่งสำหรับเด็กระบบ ISOFIX
N18A1-120227-52E0ED42-273F-40BB-93AA-7F2F3D103563

รถยนต์ของท่านติดตั้งจุดยึดพิเศษท่ีใช้กับเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ISOFIX

ตำแหน่งจุดยึด ISOFIX ด้านล่าง
N18A1-120227-4CA362C7-65B9-4BF5-AF53-B0793163382A

จุดยึด ISOFIX ใช้สำหรับติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กบน
ตำแหน่งเบาะนั่งด้านหลังติดประตูเท่านั้น อย่าพยายาม
ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ตำแหน่งเบาะนั่งกลางโดย
ใช้ตัวยึด ISOFIX

SSS1046

ตำแหน่งป้ายสัญลักษณ์ ISOFIX

SSS0637

ตำแหน่งตัวยึด ISOFIX ด้านล่าง
ตัวยึด ISOFIX ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของเบาะรองนั่งใกล้กับ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-13

Condition:



(28,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

1-14 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

พนักพิงหลัง มีแผ่นป้ายติดอยู่ท่ีด้านหลังพนักพิงหลังเพื่อ
ช่วยในการหาตำแหน่งตัวยึด ISOFIX

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
N18A1-120227-961BAD1A-211D-4323-B754-5E12137C28AB

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

คำเตือน:

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำ
หนักเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ เหมาะสมเท่าน้ัน ห้ามใช้
สำหรับเข็มขัดนิรภัยผู้ใหญ่ สายไฟ หรือใช้ในการยึด
วัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับรถยนต์ไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ ก็ตาม การทำเช่นนั้นอาจทำให้จุดยึดเบาะนั่ง
สำหรับเด็กเสียหาย และถ้ายึดเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่
แน่น เด็กอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจาก
การชนที่เกิดขึ้น

ตำแหน่งของจุดยึด
N18A1-120227-E7B5F4AB-1328-4E20-B669-B64DEF0C01CD

WAB0054X

จุดยึดอยู่บนท่ีวางของด้านหลังสำหรับตำแหน่งเบาะนั่ง
ด้ า น ห ลั ง ท่ี นั่ ง ติ ด ป ร ะต ู ด้ า น ขว า และ ด้ าน ซ้ า ย

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
ISOFIX

N18A1-53FE5214-421C-46ED-A520-C1209D82CBE1

คำเตือน:

. ติด ตั้ ง เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ISOFIX ลง บน
ตำแหน่งที่กำหนดเท่าน้ัน สำหรับตำแหน่งติดตั้ง
ISOFIX ส่วนล่าง โปรดดูที่ “เบาะน่ังสำหรับเด็ก
ระบบ ISOFIX” (หน้า 1-13) ถ้า ยึด เบาะ น่ัง
สำหรับเด็กไม่แน่น เด็กอาจได้รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตในอุบัติเหตุได้

. อย่าติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่จำเป็นต้องใช้สาย
ยึดด้านบนลงบนเบาะนั่งที่ ไม่มี ตัวยึดสายยึด

. ห้ามยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีตำแหน่งเบาะ น่ัง
กลางด้านหลังโดยใช้ตัวยึด ISOFIX ด้านล่าง
เบาะน่ังสำหรับเด็กจะไม่ถูกยึดอย่างเหมาะสม

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

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

หรือเสียชีวิตจากการชน

การติดตั้งบนเบาะนั่งติดประตูด้านหลัง
N18A1-7AE84026-FBAE-4345-A524-6365A9035BB2

แบบหันหน้าออก :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้เพ่ือติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ออกบน เบาะนั่ง ติด ประต ู ด้านหลัง โดย ใช้ ISOFIX:

SSS0646A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2
1. จัด ตำแหน่ง เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ง ①
2. ยึดตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด ISOFIX

ด้านล่าง ②
3. ด้านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กควรติดกับพนักพิง

หลังของรถยนต์ ถ้าตำแหน่งเบาะนั่งไม่มีพนักพิงศีรษะ
แบบปรับได้และเป็นอุปสรรคต่อการจัดเบาะนั่งสำหรับ
เด็กให้เข้าที่ ให้ลองตำแหน่งอื่นหรือใช้เบาะนั่งสำหรับ
เด็กอื่น

Condition:
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SSS0754A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ปรับตัวเกี่ยวให้ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้

แน่นขึ้น กดลง ③ และดันไปข้างหลัง ④ ให้แน่นด้วย
เข่าที่บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

5. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด้านบน ให้พาดสายยึด
และเกี่ยวเข้า กับจุดยึดสายยึด (โปรดดูที่ “จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน้า 1-14))

6. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ์ป้องกันการหมุนอื่น ๆ
เช่น ขาค้ำยัน ให้ใช้ส่ิงน้ันแทนสายยึดด้านบนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0755A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 7

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน
เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

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

แบบหันหลังออก :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบน เบาะนั่ง ติด ประต ู ด้านหลัง โดย ใช้ ISOFIX:

SSS0649A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2
1. จัด ตำแหน่ง เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ง ①
2. ยึดตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด ISOFIX

ด้านล่าง ②

SSS0756A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 3
3. ปรับตัวเกี่ยวให้ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้

แน่นขึ้น กดลง ③ และดันไปข้างหลัง ④ ให้แน่นด้วย
มือท่ีบริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

4. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด้านบน ให้พาดสายยึด
และเกี่ยวเข้า กับจุดยึดสายยึด (โปรดดูที่ “จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน้า 1-14))

5. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ์ป้องกันการหมุนอื่น ๆ
เช่น ขาค้ำยัน ให้ใช้ส่ิงน้ันแทนสายยึดด้านบนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0757A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 6

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-15

Condition:



(30,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

1-16 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน
เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

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

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด

N18A1-BF053DAC-D4D8-4641-959B-8DA54D2C2679

การติดตั้งบนเบาะนั่งด้านหลัง
N18A1-D827F3E0-8DA3-4B51-B23D-0FB5EF0EC3B4

แบบหันหน้าออก :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ออกลงบนเบาะนั่งด้านหลัง โดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุด:

SSS0758A

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

ถ้าเบาะน่ังสำหรับเด็กสัมผัสกับเบาะหน้า เล่ือนเบาะ
หน้ า ไป ข้ าง หน้ า จน ไม่ เกิด การ สัมผัส กัน อี ก

SSS0493A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

3. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
สายเข็มขัดให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกติดกับเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

SSS0647A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ③ และ

ด้านหลัง ④ ให้แน่นด้วยเข่าเข้าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลังขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0638A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

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

แบบหันหลังออก :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

SSS0759A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลัง

Condition:
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ออกลงบนเบาะนั่งด้านหลัง โดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุด:

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

SSS0654A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

3. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
สายเข็มขัดให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกติดกับเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

SSS0639A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 4

4. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ③ และ
ด้านหลัง ④ ให้แน่นด้วยมือเข้าที่บริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลังขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0658A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

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

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-17

Condition:
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1-18 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การติดตั้งบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
N18A1-33556D78-38F1-4D68-B812-CF3175C13F63

SSS0300A

คำเตือน:

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

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึดด้านบนที่
เบาะนั่งด้านหน้า

. นิสสันขอแนะนำให้ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว้บน
เบาะน่ังด้านหลัง อย่างไรก็ตาม ถ้าจำเป็นต้อง
ติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร
ด้านหน้า ให้เล่ือนเบาะนั่งผู้โดยสารถอยไปยัง
ตำแหน่งหลังสุด

. เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกจำเป็นต้องใช้แบบหัน
หลังออก ดัง น้ัน จึงไม่ สามารถใช้บน เบาะนั่ง

ผู้ โดยสาร ด้านหน้า ได้ เม่ือติดตั้งถุงลม เสริม
ความปลอดภัย

. การไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยจะทำให้เบาะน่ังสำหรับ
เด็กยึดไม่แน่นพอ อาจทำให้เกิดการพลิกคว่ำได้
หรือยึดไม่แน่นพอและทำให้เกิดการบาดเจ็บเม่ือ
มีการหยุดรถอย่างกะทันหันหรือเกิดการชน

แบบหันหน้าออก :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ออกลงบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า โดยใช้เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด:

SSS0627

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2
1. เลื่ อน เบาะ น่ัง ถอย ไป ยัง ตำแหน่ง หลัง ส ุด ①
2. ถอดพนักพิงศีรษะ ②
3. จัดตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง

SSS0360C

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ③ จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

5. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
สายเข็มขัดให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกติดกับเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

Condition:
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SSS0647B

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 6
6. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ④ และ

ด้านหลัง ⑤ ให้แน่นด้วยเข่าเข้าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลังขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0302G

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 7
7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑥ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

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

N18A1-120227-C9565E22-C501-4988-950F-1FA89677EC38

ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

N18A1-120227-7F89D46B-E3E8-4C41-B2DD-E8AD6CC5FD5D

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข้อมูลสำคัญ
ท่ีเก่ียวข้องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าคนขับ
และผู้โดยสาร ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ม่าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
N18A1-120227-E1FD5FC9-A2CC-45F2-BD03-AEBBE39FE3B7

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและหน้าอก
ของผู้ขับขี่ และ/หรือผู้โดยสารด้านหน้า เม่ือเกิดการชน
ทางด้านหน้าบางแบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ได้รับการออกแบบให้พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด้าน
หน้า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-3C0C6D27-B0A1-4006-8DF8-25A6AC4217B5

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณหน้าอกและกระดูก
เชิงกรานของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า เมื่อเกิดการชน
ทางด้านข้างบางแบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
ได้รับการออกแบบให้พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด้าน
ข้าง

ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้า
มีติดตั้ง)

GUID-A5B446D3-C5CF-483B-B49C-A19A5DF60B16

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของผู้ขับขี่ และ
ผู้โดยสารในตำแหน่งเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลังที่นั่งติด
ประตูเมื่อเกิดการชนทางด้านข้างบางแบบ ม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างได้รับการออกแบบให้พองตัว เมื่อ
รถมีแรงปะทะมาจากด้านข้าง

ระบบความปลอดภัยเสริม SRS ออกแบบมาเพื่อเสริมการ
ป้องกันอุบัติเหตุโดยเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
เท่าน้ัน และไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือใช้ทดแทนกัน ระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS) อาจช่วยรักษาชีวิตและลดการ
บาด เจ็บที่ ร ุนแรง ได้ อย่างไร ก็ ตาม เม่ือถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยเกิดการพองตัว อาจทำให้เกิดแผลถลอก
หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ ท้ังน้ี ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่
ได้ป้องกันส่วนล่างของร่างกาย ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้
ถูกต้อง และผู้โดยสารควรนั่งอยู่ห่างจากพวงมาลัยและ
แผงหน้าปัดในระยะท่ีเหมาะสมตลอดเวลา (โปรดดูที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-6)) ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ
พองตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยปกป้องผู้โดยสาร อย่างไรก็
ตาม หากผู้โดยสารน่ังอยู่ใกล้ถุงลมเสริมความปลอดภัย
มากเกินไป การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจ
ทำให้เกิดแรงปะทะจนทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ และ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบลงอย่างรวดเร็วหลังจาก
การพองตัวดังกล่าว

SRS จะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON” เท่านั้น
เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟ
เตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว่างขึ้นเป็น
เวลาประมาณ 7 วินาที แล้วจะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานเป็นปกติ
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ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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(โปรดดูที่ “ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS”
(หน้า 1-23))

SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:

. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะ
ไม่พองตัว ถ้าเกิดการชนทางด้านข้าง ด้านหลัง
พลิกคว่ำ หรือชนด้านหน้าแต่ไม่รุนแรง ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเสมอ เพ่ือช่วยลด
ความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุในรูปแบบต่าง ๆ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือท่านนั่งตัวตรง
และเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าจะพองตัวอย่างรุนแรง
เม่ือมีการชนตามเง่ือนไขเกิดข้ึน ซึ่งการไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย การนั่งโน้มตัวไปข้างหน้า น่ังชิด
ด้านข้าง หรือนั่งไม่ตรงตำแหน่ง จะเป็นการเพ่ิม
ความเสี่ยงให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในการได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้หากเกิดอุบัติเหตุ ข้ึน

นอกจาก น้ี ผ ู้ ขับขี่ และผู้ โดยสาร อาจ ได้ รับ
บาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตจากการ
พองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ดังน้ันจึงควรน่ังหลังชิดกับพนักพิงหลัง ในระยะ
ห่างจากพวงมาลัยในระยะที่เหมาะสมตลอดเวลา
และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

. ให้มืออยู่ด้านนอกของพวงมาลัย วางมือที่ขอบ
ด้านในของพวงมาลัยอาจจะเพ่ิมความเสี่ยงใน
การบาดเจ็บถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้าพองตัว

SSS0006

SSS0007

Condition:
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SSS0008

SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:

. ห้ามมิให้เด็กนั่งรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือ
ไม่น่ังบนเบาะนั่งสำหรับเด็ก ห้ามมิให้เด็กย่ืนมือ
หรือหน้าออกนอกหน้าต่าง ห้ามอุ้มเด็กไว้บนตัก
หรือในอ้อมแขน โปรดดูตัวอย่างตำแหน่งการนั่ง
ที่เป็นอันตรายซึ่งแสดงดังภาพ

. เด็กอาจได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้
หากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยไว้หรือไม่ได้นั่งบน
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม เมื่อถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะหน้า เนื่องจากถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าท่ีพองตัว อาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้ (โปรดดูที่ “เบาะนั่งสำหรับ
เด็ก” (หน้า 1-9))

SSS0059A

SSS0140

SSS0159

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-21

Condition:



(36,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

1-22 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0162

คำเตือน:

. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและ
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างจะไม่พอง
ตัว ถ้าเกิดการชนทางด้านหน้า ด้านหลัง พลิก
คว่ำ หรือชนด้าน ข้างแต่ ไม่ ร ุนแรง ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเสมอ เพ่ือช่วยลด
ความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ

. เมื่อมีอุบัติเหตุรถพลิกควํ่า เข็มขัดนิรภัยและ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่าน
ถ ุ ง ลม เสริม ความ ปลอดภัย ด้ าน ข้าง จะ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือท่านนั่งตัวตรงและเอา
ห ลั ง แนบ กั บ พนั ก พิ ง หลั ง ถ ุ ง ลม เ ส ริ ม
ความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างจะพองตัวอย่างรุนแรง
หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย น่ังโน้มตัวไปข้างหน้า
นั่งชิดด้านข้าง หรือน่ังไม่ตรงตำแหน่ง จะเพิ่ม
ความเสี่ยงที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตได้หากเกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามวางมือ ขา หรือหน้า ใกล้ กับถุงลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างที่อยู่ตรงด้านข้างพนักพิง
หลังของเบาะนั่งด้านหน้า หรือใกล้กับราวหลังคา
ด้านข้าง ห้ามให้ผู้โดยสารบนเบาะน่ังด้านหน้า
หรือเบาะหลังติดประตูย่ืนแขนออกนอกกระจก
หน้าต่าง หรือ นั่ ง พิง ประต ู โปรด ด ู ตัวอย่าง
ตำแหน่งการนั่งท่ีเป็นอันตรายซึ่งแสดงดังภาพ

. เมื่อนั่งบนเบาะนั่งด้านหลัง ห้ามจับที่พนักพิงหลัง
ของเบาะนั่งด้านหน้า ถ้าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้าน ข้างและม่านถุงลม เสริม
ความปลอดภัย ด้าน ข้างพอง ตัว อาจ ได้ รับ
บาดเจ็บสาหัส โปรดระมัดระวังโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับเด็ก ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง
เสมอ

. ห้ามใช้ผ้าคลุมเบาะนั่งบนพนักพิงหลังด้านหน้า
เพราะอาจขัดขวางการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

N18A1-120227-4FBEBA10-36FA-4E99-8BF3-2B28ED3E9427

ในการชนบางรูปแบบ ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) อาจทำงาน
พร้อมกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

โดยจะทำงานพร้อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและหูยึดที่
ตัก (ด้านคนขับ) เพ่ือช่วยดึงสายเข็มขัดกลับทันทีที่รถชน
ซึ่งจะช่วยเหนี่ยวรั้งผู้โดยสารที่เบาะนั่งด้านหน้าไว้ (โปรดดู
ท่ี “ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner)” (หน้า 1-28))

ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
N18A1-120227-3DCEA6AF-3CF9-47FA-BC41-C0CA95CE4B45

JVR0049X

ป้ายเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยจะติดอยู่ในรถ
ตามที่แสดงในภาพ

ป้าย เตือน ① อย ู่ หน้า แผ่น บัง แดด ด้าน ผ ู้ โดยสาร

ป้าย เ ตือน ② อย ู่ ข้ าง แผง หน้า ปัด ด้าน ผ ู้ โดยสาร

ป้ายน้ีจะเตือนไม่ให้ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้า เน่ืองจากการติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็กในตำแหน่งนี้อาจทำให้ทารกได้รับ
บาดเจ็บร้ายแรง ถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวเม่ือ
เกิดการชน

Condition:
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JVR0243X

① ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
ป้าย ① เตือน:

“ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่ง
ท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่ด้านหน้า เน่ืองจากอาจ
ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้”

ในรถท่ีมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด้าน
หลังเท่านั้น

เมื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต์ของท่าน ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการติดตั้งของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ังสำหรับเด็ก”
(หน้า 1-9)

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
N18A1-120227-936E937B-913F-4715-BE98-7F165F18DF0A

SPA1097

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)
แสดงขึ้นบนแผงหน้าปัด จะตรวจสอบวงจรระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) และระบบสายไฟท่ี
เกี่ยวข้องทั้งหมด

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว่างขึ้น เป็น เวลา
ประมาณ 7 วินาที แล้วจะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบถุงลม
เส ริม ความ ปลอดภัย SRS ยัง ทำงาน ได้ เป็น ปกติ

ถ้าสภาวะใด ๆ ต่อไปน้ีเกิดขึ้น แสดงว่าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยและ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ต้องได้รับการ
บริการ:

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว่างนานกว่า
7 วินาที

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม่สว่างข้ึน
เลย

ภายใต้สภาวะเหล่านี้ ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยและ/
หรือระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง

อัตโนมัติ (Pre-tensioner) อาจทำงานผิดปกติ ซึ่งต้องได้
รับการตรวจสอบและซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันทันที

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-23

Condition:



(38,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

1-24 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
N18A1-120227-4FFFFCA9-E3E1-4843-9D2E-B8B2F779059B

WAB0056X

1. ชุดสร้างแรงดันม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
ข้าง (ถ้ามีติดตั้ง)

2. โมดูลของม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
(ถ้ามีติดตั้ง)

3. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

4. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า

5. เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่การชน
6. เซ็นเซอร์แซทไลท์ (ถ้ามีติดตั้ง)
7. ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน

แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)
8. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง

อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ที่ ตัก (ด้านคนขับ)
9. ช ุด ควบคุม ถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัย (ACU)

คำเตือน:

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

. ทันทีหลังจากการพองตัว ชิ้นส่วนของระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยบางช้ินจะร้อน ห้ามสัมผัส
เน่ืองจากอาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงได้

. ห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนใด ๆ หรือสายไฟของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัว หรือทำให้ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเกิดความเสียหาย

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

. การกระทำการใด ๆ ที่ไปกระทบกระเทือนบริเวณ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย อาจทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัส ทั้งนี้รวมถึงการเปล่ียนแปลงวง
พวงมาลัยและแผงหน้าปัด โดยการวางสิ่งของ
บริเวณด้านบนฝาครอบพวงมาลัย บริเวณด้านบน
หรือโดยรอบแผงหน้าปัด หรือโดยการติดต้ัง
อุปกรณ์เสริมรอบ ๆ ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

Condition:
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. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการ
นิสสัน ห้ามดัดแปลงหรือถอดสายไฟ SRS ไม่
ควรใช้อุปกรณ์ทดสอบทางไฟฟ้า หรือไขควงวัด
ไฟที่ ไม่ ได้ รับ อน ุญาตกับ ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย

. ขั้วต่อชุดสายไฟ SRS จะเป็นสีเหลืองและ/หรือสี
ส้ม เพื่อให้สังเกตได้ง่าย

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าพองตัว จะได้ยิน
เสียงดังและมีควันเกิดขึ้น ควันนี้ไม่เป็นอันตรายและไม่ได้
แสดงว่ามีเพลิงไหม้เกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวัง
ไม่สูดดมควันนี้เข้าไป เนื่องจากอาจทำให้ระคายเคืองและ
สำลักได้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ ควรรีบ
ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
GUID-C0567137-F89F-4FDC-9D87-1674E305859B

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งคนขับจะถูกติดตั้งอยู่
ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่ง
ผู้โดยสารติดต้ังอยู่ในแผงหน้าปัดข้างบนกล่องเก็บของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้านั้นถูกออกแบบมา
ให้พองตัวเมื่อเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านหน้า แต่อาจมี
การพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล้
เคียงกับแรงท่ีเกิดจากการชนท่ีรุนแรงทางด้านหน้า ขณะ
เดียวกัน ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจไม่พองตัวเมื่อมีการ
ชนจากด้านหน้าบางรูปแบบ สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการ
ทำงานท่ีถูกต้องของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
เสมอไป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-92E86E9B-AF53-4CA3-9481-C066C0BB979B

SSS0978

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างติดตั้งอยู่ที่ด้านนอกของ
พนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างนั้นถูกออกแบบให้
พองตัวเมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทางด้านข้าง แต่อาจจะพอง
ตัวหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูปแบบอ่ืนใกล้เคียงกับแรงที่
เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้านข้าง และอาจไม่พองตัวใน
การชนจากด้านข้างบางแบบ สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้บ่งชี้ ถึงการทำงานท่ี
ถูกต้องของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างเสมอ
ไป

ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้า
มีติดตั้ง)

GUID-A2572E04-07CD-415A-92EF-08E5A36241FD

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างติดต้ังอยู่ ท่ี ราว
หลังคา

ระบบ ม่านถุง ลม เสริมความปลอดภัยด้านข้างนั้น ถ ูก
ออกแบบให้พองตัว เม่ือ เกิดการชน ท่ี ร ุนแรงทางด้าน
ข้าง·แต่อาจจะมีการพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจากการ
ชนรูปแบบอื่นใกล้เคียงกับ แรงที่เกิดจากการชนท่ีรุนแรง
ทางด้านข้าง และอาจไม่พองตัวเมื่อมีการชนจากทางด้าน
ข้างบางรูปแบบ สภาพความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับรถ (หรือ
ไม่เสียหายเลย) ไม่ได้บ่งชี้ ถึงการทำงานท่ีถูกต้องของ
ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างเสมอไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

N18A1-EA94E724-2BFA-4511-B44F-0B0B6CE015B9

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะทำงานในกรณีที่มีแรง
กระแทกจากด้านหน้าหรือด้านข้างซ่ึงผู้น่ังในรถอาจได้รับ
บาดเจ็บรุนแรง แม้ว่าจะคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องแล้ว

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

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-25
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1-26 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัวเมื่อ
N18A1-CBE067AC-95EE-43BB-8948-6B0E8394ADF0

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าได้รับการออกแบบ
ให้พองตัวเมื่อเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านหน้า ตัวอย่าง
แสดงอยู่ในภาพดังต่อไปนี้

JVR0070X

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

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

JVR0071X

. การชนกับขอบถนน ขอบทางเท้า หรือพื้นผิวแข็งด้วย
ความเร็วสูง

. การตกร่องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้น อย่าง แรงหลัง จาก ท่ี รถลอยขึ้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างได้รับการออกแบบให้พองตัว
ในการชนอย่างรุนแรงจากทางด้านข้าง ตัวอย่างแสดงอยู่
ในภาพดังต่อไปนี้

JVR0072X

(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง)

JVR0073X

(ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง)
. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลม

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

Condition:
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ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม่พองตัว
เมื่อ

N18A1-CA91CB55-8CB3-4BD1-B2E6-EFD53EAEB186

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

ตัวอย่างเช่น ถ้ารถยนต์ชนกับวัตถุ เช่น รถยนต์ที่จอดอยู่
หรือเสาป้ายแสดง ซึ่งสามารถเคล่ือนท่ีหรือเสียรูปได้จาก
การชน ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจจะไม่พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVR0074X

. การ ชน กับ รถยนต์ ประเภท เดียวกัน ท่ี จอด อย ู่

. การชนกับเสาไฟฟ้า

JVR0075X

. การวิ่งชนมุดท้ายรถบรรทุก

. การชนรั้วกั้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVR0076X

. การชนจากด้านข้างแนวเฉียง

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

JVR0077X

. การชนจากการกระแทกด้านข้างของห้องเครื่องยนต์
(ส่วนเก็บสัมภาระ)

. รถยนต์พลิกคว่ำ

JVR0078X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา
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ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม่พองตัวเมื่อ
N18A1-BBFE9B05-8D0C-49AC-A5DC-C0890F7113FD

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS พองตัว โมดูลถุงลม
เสริมความปลอดภัยจะไม่ทำงานอีกถ้ารถยนต์ชนกับรถยนต์
อีกคันหรือวัตถุอื่น ๆ

ตัวอย่างอื่น ๆ ที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม่พอง
ตัวแสดงอยู่ในรูปภาพต่อไปนี้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVR0079X

. การชนจากด้านข้างหรือด้านหลัง

. รถยนต์พลิกคว่ำ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVR0080X

. การชนด้านหน้ากับรถยนต์ ท่ีจอดหรือเคล่ือนที่อยู่

. การชนด้านหลัง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

N18A1-120227-B99CD8AE-7A91-4B2C-9ACA-0A9FE047F386

คำเตือน:

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

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

การเปลี่ยนใหม่โดยศูนย์บริการนิสสัน

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

. การดำเนินการใด ๆ เก่ียวกับระบบเข็มขัดนิรภัย
แบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-
tensioner) ควรดำเนินการโดยศูนย์บริการ
นิสสัน ห้ามดัดแปลงหรือถอดสายไฟ SRS ไม่
ควรใช้อุปกรณ์ทดสอบทางไฟฟ้า หรือไขควงวัด
ไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึง กลับ และผ่อน แรง อัตโนมัติ (Pre-
tensioner)

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

เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติจะ
อยู่ภายในชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและหูยึดเบาะนั่งด้านหน้า
เข็มขัดนิรภัยแบบน้ีจะมีการใช้งานเหมือนกับเข็มขัดนิรภัย
ทั่วไป

เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ

Condition:
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(Pre-tensioner) ทำงาน จะได้ยินเสียงดังและมีควันออก
มา ควันน้ีไม่เป็นอันตรายและไม่ได้แสดงว่ามีเพลิงไหม้
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังไม่สูดดมควันนี้เข้าไป
เน่ืองจากอาจทำให้ระคายเคืองและสำลักได้ สำหรับผู้ท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกับระบบหายใจ ควรรีบออกไปยังบริเวณท่ีมี
อากาศบริสุทธิ์ทันที

ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน
N18A1-120227-7B3FE17B-4DA6-477D-B10E-33AE5B1A0563

คำเตือน:

. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้ว โมดูล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม่ทำงานอีก และ
ต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้จำหน่ายนิสสัน เพราะโมดูล
ถุงลม ท่ีพองตัวแล้ว ไม่สามารถ ซ่อมแซมได้

. ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นที่ด้านหน้าหรือด้าน
ข้างของตัว ถังรถ ควรนำรถไปยังผู้ จำหน่าย
นิสสัน เพ่ือทำการตรวจสอบระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

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

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

เมื่อต้องนำรถเข้ารับบริการ ควรแจ้งข้อมูลเก่ียวกับถุงลม
เสริมความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อน แรง อัตโนมัติ (Pre-tensioner) และ ช้ินส่วน ท่ี
เกี่ยวข้องให้กับ ช่างที่ทำการซ่อมบำรุง สวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ควรอยู่ในตำแหน่ง “LOCK” เสมอเมื่อทำงานอยู่
ใต้ฝากระโปรงหน้าหรือภายในรถ
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2-2 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

N18A1-CC18C6D1-F76E-43B2-B598-E83224E7A2D6

WAA0142X

1. คันเกียร์
2. ส วิตช์ ท่ี ปั ด น้ ำ ฝน และ ท่ี ฉี ด น้ ำ ล้ า ง กระจก
3. พวงมาลัย

— พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
— แตร

4. สวิตช์ไฟหน้า ไฟตัดหมอก* และสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช์ไฟตัดหมอก*

5. สวิตช์ OFF เทคโนโลยี ควบคุม เสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ*

6. สวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง*
7. เบรกมือ
8. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)*

— การควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์*
— การควบคุมเครื่องเสียง
— ก า ร ค ว บค ุ ม ร ะ บ บ โท ร ศั พท์ แ ฮ นด์ ฟ รี
Bluetooth®*

9. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)
— การควบคุมระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

— การควบคุมสมาร์ทโฟนด้วยเสียง

10. สวิตช์ OFF เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ*
11. สวิตช์ OFF ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะ

หยุดนิ่ง
12. คันปลดล็อกฝากระโปรงท้าย (บนพื้นด้านคนขับ)
*: ถ้ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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N18A1-120227-9E0FC3A6-0157-4E09-9E8D-334A80EF176F

WAA0143X

1. ช่องลมด้านข้าง
2. ถ ุง ลม เสริมความปลอดภัย ด้านหน้าผู้ โดยสาร
3. ระบบเครื่องเสียง*
4. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน
5. ช่องลมกลาง
6. มาตรวัดและเกจวัด
7. พวงมาลัย

— ถุง ลม เสริม ความปลอดภัย ด้านหน้า คนขับ
8. สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ (รุ่น ท่ีไม่มีระบบกุญแจ

อัจฉริยะ)

9. ฝาครอบกล่องฟิวส์
10. กล่องเก็บของ
11. เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ

— สวิตช์ไล่ฝ้า
12. ช่องจ่ายไฟ
13. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด (รุ่นที่มีระบบ

กุญแจอัจฉริยะ)
14. ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)/

แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม

15. คันปรับระดับพวงมาลัย
16. ที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน้า
17. คัน ปลด ล็อก ฝา ปิด ช่อง เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง
*: ถ้ามีติดตั้ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-3

แผงหน้าปัด

Condition:
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2-4 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

N18A1-120227-907734FC-12DD-47F2-8AC5-A3DE1D56A157

WAA0154X

แบบ A
1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
2. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

— คอมพิวเตอร์ระยะทาง
— ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT)
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว
— เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

3. มาตรวัดความเร็ว

4. สวิตช์ Trip reset/ปุ่มหมุนควบคุมความสว่างของ
แผงหน้าปัด

5. ไฟเตือนและไฟแสดง
เข็มช้ีอาจเคลื่อนที่ เล็กน้อยหลังจากสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK” ซึ่ง
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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WAA0155X

แบบ B
1. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

— มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว
— เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
— คอมพิวเตอร์ระยะทาง
— ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT)

2. ไฟเตือนและไฟแสดง
3. มาตรวัดความเร็ว

4. สวิตช์ Trip reset/ปุ่มหมุนควบคุมความสว่างของ
แผงหน้าปัด

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-5

Condition:



(50,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

2-6 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง
GUID-BD79E1D7-61D2-4C37-B0C8-72ED1961BF62

มาตรวัดความเร็ว
N18A1-120227-A922885E-959F-4662-B3C0-896EEF5BDDD6

WAC0275X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว
N18A1-120227-4EE9921B-8A6E-4E9A-8B7C-611F0EC62C0D

JVI1632X

แบบ A

JVI1633X

แบบ B
มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเท่ียว ① จะ
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์เมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ อยู่ ท่ี ตำแหน่ง “ON” หรือ เมื่อ เปลี่ยนจาก
ตำแหน่ง “ON” ไปยังตำแหน่ง “OFF” (สำหรับแบบ B)

มาตรวัดระยะทางรวมจะแสดงระยะทางทั้งหมดที่รถยนต์ถูก
ใช้งาน

มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวจะแสดงระยะทางที่เดินทางเป็น
เที่ยว ๆ

การเปลี่ยนการแสดง :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดสวิตช์ TRIP RESET Ⓐ เพื่อเปลี่ยนหน้าจอดังต่อไปนี้:

ODO ? TRIP A ? TRIP B ? ODO

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวใหม่ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดสวิตช์ TRIP RESET Ⓐ นานกว่า 1 วินาทีเพื่อ รีเซ็ต
มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวท่ีกำลังแสดงอยู่ให้เป็นศูนย์

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
N18A1-120227-F01CE1CD-E218-43A5-BB30-B5BEDEE6E743

JVI1381X

แบบ A

JVI1634X

แบบ B
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์จะแสดงความเร็วรอบเคร่ืองยนต์
เป็นหน่วยรอบต่อนาที (rpm) ห้ามเร่งเคร่ืองยนต์จนถึง
ขีดแดง ①

Condition:
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เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
N18A1-120227-3B5182A9-CC28-468E-87BB-E2BF5A06BF4F

JVI1649X

แบบ A

JVI1650X

แบบ B
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงระดับน้ำมันเช้ือเพลิง
ในถังน้ำมันโดยประมาณเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON”

เข็มชี้ในเกจวัดอาจเคลื่อนไหวเล็กน้อยขณะเบรก เลี้ยวโค้ง
เร่งความเร็ว หรือขับข้ึนหรือลงเนินตามการแกว่งตัวของ
น้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

การเตือนระดับน้ำมันเช้ือเพลิงต่ำ (ถ้ามีติดต้ัง) จะ
สว่างขึ้นบนมาตรวัดหรือการเตือนระดับน้ำมันเช้ือเพลิงต่ำ

(ถ้ามีติดต้ัง) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์เม่ือระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน้อย ให้เติม
น้ำมัน เช้ือ เพลิงทันทีที่ สะดวก ก่อน ท่ี เกจจะลดลง ถึง
ตำแหน่งน้ำมันหมดถัง (0)

ลูกศรชี้ จะช่วยเตือนว่าฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
อยู่ที่ด้านซ้ายของตัวรถ

ข้อควรระวัง:

ให้เติมน้ำมันก่อนที่เข็มจะช้ีไปที่ 0 (น้ำมันหมดถัง)

ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน้อยเม่ือเกจวัด
น้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ชี้ ไ ป ท่ี 0 ( น้ ำ มั น ห ม ด ถั ง )

หมายเหตุ:
. ถ้าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงในถังน้ำมันในขณะที่

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”
เกจวัดระดับน้ำมันเช้ือเพลิงอาจแสดงข้อมูลไม่
ถูกต้อง เติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยให้สวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”

. เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิง:

น้อยกว่า 10 ลิตร: เกจวัดระดับน้ำมันเช้ือเพลิง
เพิ่มขึ้นช้า ๆ และหลังจากผ่านไปสองถึงสามนาที
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงค่าน้ำมัน
ล่าสุด (ประมาณ 1.5 นาที/1 ส่วน)

มากกว่า 10 ลิตร: เกจวัดระดับน้ำมันเช้ือเพลิง
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงจะแสดงค่าน้ำมันล่าสุด

ระยะทางที่สามารถขับได้ (dte — กม.)
N18A1-120227-CBB1BCDD-3623-4772-A7ED-B82E7159A26F

แบบ A
GUID-A5BA5832-B6EC-4F22-971B-17AB55734036

JVI1651X

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

หน้าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที

ไฟเตือนระดับน้ำมันเช้ือเพลิงต่ำ จะสว่างขึ้น เม่ือ
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือน้อย

เม่ือน้ำมันเหลือน้อยกว่าเดิม การแสดงผล dte จะเปล่ียน
เป็น “——”

หมายเหตุ:
. ถ้าเติมน้ำมันเช้ือเพลิงในปริมาณน้อย (น้อยกว่า

10 ลิตร) หน้าจอที่แสดงอยู่ก่อนที่สวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” อาจจะยังแสดง
ขึ้นอยู่

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-7

Condition:
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2-8 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชันหรือเล้ียวโค้ง น้ำมันใน
ถังจะเอียง ซ่ึงอาจจะทำให้การแสดงผลเปลี่ยน
ไปได้

แบบ B
GUID-5BB28F2A-9726-4307-82EB-061D1FDAFEC0

JVI1652X

JVI1626X

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

เมื่อมาตรวัดรอบเคร่ืองยนต์แสดงขึ้น ระยะทางที่สามารถ

ขับได้ (dte) จะปรากฏขึ้นบนมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ ②

หน้าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที

dte จะมีการเตือนช่วงที่น้ำมันเช้ือเพลิงต่ำ ถ้าระดับน้ำมัน
เ ช้ื อ เพลิ ง ต่ ำ กา ร เตื อน จะ แสดง ข้ึน บน หน้ า จอ

เม่ือน้ำมันเหลือน้อยกว่าเดิม การแสดงผล dte จะเปล่ียน
เป็น “——”

หมายเหตุ:
. ถ้าเติมน้ำมันเช้ือเพลิงในปริมาณน้อย (น้อยกว่า

10 ลิตร) หน้าจอที่แสดงอยู่ก่อนที่สวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” อาจจะยังแสดง
ขึ้นอยู่

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชันหรือเล้ียวโค้ง น้ำมันใน
ถังจะเอียง ซ่ึงอาจจะทำให้การแสดงผลเปลี่ยน
ไปได้

รายงานการขับขี่แบบ ECO (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-9594A313-578D-4A4F-855C-5B773BC6A95F

WAC0276X

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” รายงาน
การขับขี่แบบ ECO จะปรากฏขึ้น
① 5 ครั้งก่อน (ประวัติ)

การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉล่ีย 5 ครั้งท่ีแล้วจะ

แสดงขึ้น
② การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน

การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยครั้งล่าสุดจะแสดง
ขึ้น

③ การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีดีท่ีสุดในประวัติการ
ทำงานจะแสดงขึ้น

รายงานการขับขี่แบบ ECO จะแสดงขึ้นเมื่อขับรถเป็นระยะ
ทาง 500 ม. (0.3 ไมล์) หรือมากกว่า และหลังจาก 30
วินาที ตั้งแต่เปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง
“ON”

สามารถตั้งค่ารายงานการขับข่ีแบบ ECO ไม่ให้ปรากฏข้ึน
ได้เมื่อเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง “OFF”
โปรดดูที่ “Customize Display (ปรับแต่จอแสดงผล)”
(หน้า 2-20)

การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด
N18A1-120227-43377123-53CD-44A7-8D3B-68904F627F33

JVI1635X

Condition:
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แบบ A
N18A1-0B1D2A20-8A75-4DE1-94BE-63E531D88DBE

JVI1636X

ปุ่มหมุนควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด Ⓐ สามารถใช้
งานได้เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “ON”
และสวิตช์ไฟหน้า เปิดอยู่ เม่ือใช้ งาน ปุ่มหมุนควบคุม
จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะเปลี่ยนเป็นโหมดปรับแสงสว่าง

หมุนปุ่มหมุนควบคุมตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มความสว่างให้
กับไฟแผงมาตรวัด หมุนปุ่มหมุนควบคุมทวนเข็มนาฬิกา
เพื่อลดความสว่าง ตัวแสดงความสว่าง ① จะแสดงขึ้นครู่
หน่ึงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ เม่ือใช้งานปุ่มหมุน

จอแสดงข้อมูลรถยนต์กลับมาสู่หน้าจอปกติเม่ือปุ่มหมุน
ควบคุมไฟแผงหน้าปัดไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานกว่า 6
วินาที

เมื่อระดับความสว่างถึงค่าสูงสุดหรือต่ำสุด เสียงเตือนจะดัง
ขึ้น

แบบ B
N18A1-19859A75-28C9-402E-BFD8-ABC5DEC4ED3F

JVI1667X

ปุ่มหมุนควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด Ⓐ สามารถใช้
งานได้เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “ON”
เมื่อใช้งานปุ่มหมุนควบคุม จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะเปลี่ยน
เป็นโหมดปรับแสงสว่าง

หมุนปุ่มหมุนควบคุมตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มความสว่างให้
กับไฟแผงมาตรวัด แถบ ① จะเล่ือนไปที่ด้าน + หมุนปุ่ม
หมุนควบคุมทวนเข็มนาฬิกา เพ่ือลดความสว่าง แถบ ①
จะเลื่อนไปที่ด้าน −

จอแสดงข้อมูลรถยนต์กลับมาสู่หน้าจอปกติเม่ือปุ่มหมุน
ควบคุมไฟแผงหน้าปัดไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานกว่า 5
วินาที

เมื่อระดับความสว่างถึงค่าสูงสุดหรือต่ำสุด เสียงเตือนจะดัง
ขึ้น

ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์แปรผันอัจฉริยะ
(CVT)

N18A1-120227-39E0C81E-527C-4935-98D1-F4AF77D545EE

ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT) จะแสดง
ตำแหน่งคัน เกียร์ เ ม่ือ สวิตช์ สตาร์ท เคร่ืองยนต์ อยู่ ใน
ตำแหน่ง “ON” (โปรดดูท่ี “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
(แบบ A)” (หน้า 2-16) หรือ “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
(แบบ B)” (หน้า 2-18))

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-9
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N18A1-120227-BAA97314-9A1C-4CC9-B3E6-8F876AC2D7D7

ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อล็อก ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ*
ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะ
หยุดนิ่ง*

ไฟเตือนระบบเบรก ไฟเตือนหลัก*
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์
(MIL)

ไฟเตือนการชาร์จไฟ ไฟเตือนการเลือกตำแหน่ง P* ไฟแสดงระบบกันขโมย

ไฟเตือนประตูเปิด* ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ไฟแสดงโหมด SPORT

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
ไฟเตือนเทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนอุณหภูมิสูง (สีแดง)* ไฟแสดงการสตาร์ทเครื่องยนต์*
ไฟแสดง OFF เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัวอัตโนมัติ

ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ* ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้า* *: ถ้ามีติดตั้ง

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ* ไฟแสดงการใช้ไฟสูง

ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน

Condition:
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การตรวจสอบไฟ
N18A1-120227-DAFB3A62-57B4-4D69-9BE0-4358B5F1433C

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

, , , ,

ไฟต่อไปนี้ (ถ้ามีติดตั้ง) จะสว่างขึ้นชั่วครู่แล้วดับไป:
, , , , , , ( สี

แดง)

ถ้ามีไฟที่ไม่สว่างข้ึน หรือทำงานในลักษณะอื่นนอกเหนือ
จากท่ีกล่าวมา อาจแสดงว่าหลอดไฟขาดและ/หรือระบบ
ทำงานผิดปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิส สัน เพ่ือ
ตรวจ สอบ และ ทำ การ ซ่อมแซม ทันที ถ้ า จำ เป็น

ไฟเตือน
N18A1-120227-E0FF291B-185D-4A5A-AB17-1267283D18F4

ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อล็อก
N18A1-120227-5BE9956F-572D-4251-97F3-EB1B3610C134

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
เทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อล็อก จะสว่างขึ้นแล้วจะดับลง
แสดงว่าระบบ ABS กำลังทำงาน

ถ้าไฟเตือน ABS สว่างระหว่างท่ีเคร่ืองยนต์ทำงานหรือ
ระหว่างขับขี่ อาจแสดงว่า ABS ทำงานผิดปกติ นำรถเข้า
รับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันทันที

ถ้า ABS ทำงานผิดปกติ ฟังก์ชันป้องกันล้อล็อกจะหยุด
ทำงาน ซ่ึงระบบเบรกจะทำงานเป็นปกติ แต่ไม่มีการช่วย
ป้องกันล้อล็อก (โปรดดูท่ี “เทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อ
ล็อก” (หน้า 5-40))

ไฟเตือนระบบเบรก
N18A1-120227-5AB86BD3-FF13-4A3A-96DC-97A93020EE64

คำเตือน:

. ถ้าระดับน้ำมันเบรกอยู่ต่ำกว่าเคร่ืองหมายต่ำสุด
บนกระปุกน้ำมันเบรก ห้ามขับรถยนต์จนกว่า
ระบบเบรกจะได้รับการตรวจสอบจากศูนย์บริการ
นิสสัน

. เน่ืองจากอาจเกิดอันตรายข้ึนได้ ให้ทำการลาก
รถแทนการขับข่ี แม้จะประเมินว่าสามารถขับรถ
ต่อไปได้อย่างปลอดภัย

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

ไฟเตือนระบบเบรกจะแสดงการทำงานของระบบเบรกมือ
ระดับน้ำมันเบรกในระบบต่ำ และการทำงานผิดปกติของ
เทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อล็อก

ไฟแสดงเตือนเบรกมือ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เม่ือสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และใช้
เบรกมือ ไฟเตือนระบบเบรกจะสว่างข้ึน เม่ือปลดเบรกมือ
ไฟเตือนระบบเบรกจะดับลง

ถ้าไม่ได้ปลดเบรกมือเต็มท่ี ไฟเตือนระบบเบรกจะยังคง
สว่างอยู่ ก่อนขับรถ ให้แน่ใจว่าไฟเตือนระบบเบรกได้ดับ
ลงแล้ว (โปรดดูที่ “เบรกมือ” (หน้า 3-21))

ไฟเตือนน้ำมันเบรกต่ำ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ถ้าไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นขณะเครื่องยนต์กำลังทำงาน
หรือขณะขับขี่และเบรกมือถูกปลด อาจแสดงว่าระดับน้ำมัน
เบรกต่ำ

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นขณะขับขี่ ให้หยุดรถในที่ที่
ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต์และตรวจสอบระดับน้ำมัน
เบรก ถ้าระดับน้ำมันเบรกอยู่ต่ำกว่าเคร่ืองหมายต่ำสุดบน
กระปุกน้ำมันเบรก ให้เติมน้ำมันเบรกตามจำเป็น (โปรดดูที่
“น้ำมันเบรก” (หน้า 8-11))

ถ้าน้ำมันเบรกอยู่ในระดับท่ีเพียงพอ ให้นำรถเข้ารับการ
บริการตรวจสอบระบบเบรกที่ ศ ูนย์บริการนิสสัน ทันที

ตัวแสดงเตือนเทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อล็อก :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เม่ือปลดเบรกมือและระดับน้ำมันเบรกมีเพียงพอ ถ้าทั้งไฟ
เตือนระบบเบรกและไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อ
ล็อก สว่างขึ้น อาจแสดงว่า ABS ทำงานผิดปกติ ให้นำรถ
ไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบเบรกและทำการ
ซ่อมแซมทันที ถ้าจำเป็น (โปรดดูที่ “ไฟเตือนเทคโนโลยี
เบรกป้องกันล้อล็อก” (หน้า 2-11))

ไฟเตือนการชาร์จไฟ
N18A1-120227-E94F9BD7-CE98-4064-9208-A955C7402B45

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
การชาร์จไฟจะสว่างขึ้น และจะดับลง แสดงว่าระบบการ
ชาร์จกำลังทำงาน

ถ้าไฟเตือนการชาร์จไฟสว่างข้ึนขณะเครื่องยนต์ทำงาน
หรือขณะขับขี่ แสดงว่าระบบชาร์จไฟอาจทำงานผิดปกติ
และอาจต้องนำรถเข้าศูนย์บริการนิสสันเพ่ือตรวจเช็ค

เมื่อไฟเตือนการชาร์จไฟสว่างขึ้นขณะขับขี่ ให้หยุดรถในที่
ท่ีปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต์และตรวจสอบสายพาน

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-11
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ไดชาร์จ หากสายพานไดชาร์จหย่อน แตกร้าวหรือขาด
ต้องทำการซ่อมแซมระบบชาร์จไฟ (โปรดดูท่ี “สายพาน”
(หน้า 8-9))

ถ้าสายพานไดชาร์จอยู่ในสภาพปกติ แต่ไฟเตือนการชาร์จ
ไฟยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบชาร์จ
ไฟที่ศูนย์บริการนิสสันทันที

ข้อควรระวัง:

ห้ามขับรถต่อถ้าสายพานไดชาร์จหย่อน แตกร้าว
หรือขาด

ไฟเตือนประตูเปิด (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-120227-3B9FB7E3-A064-4CF4-A0E3-D03691F1419D

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ประตูเปิดจะสว่างขึ้น ถ้าประตูบานใดบานหนึ่งเปิดอยู่หรือ
ปิดไม่สนิท

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
N18A1-120227-23DA4F88-2C00-4E7D-A28A-186AC475C1F8

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

ถ้าไฟเตือนพวงมาลัย เพา เวอร์ ไฟฟ้าสว่างขึ้นขณะที่
เครื่องยนต์ทำงาน อาจแสดงว่าพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
ทำงานผิดปกติและอาจต้องเข้ารับการบริการ ให้นำรถเข้า
รับการตรวจสอบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าท่ีศูนย์บริการ
นิสสัน

เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ ไฟฟ้าสว่างขึ้นขณะท่ี
เครื่องยนต์ทำงาน ระบบช่วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน

โดยที่ผู้ขับขี่ยังคงสามารถบังคับควบคุมรถได้ แต่อาจต้อง
ใช้แรงในการบังคับพวงมาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะในโค้งท่ี
หัก ม ุ ม มาก และ เมื่ อ รถ ขั บ เคลื่ อน ท่ี ความ เ ร็ ว ต่ ำ

(โปรดดู ท่ี “พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า” (หน้า 5-39))

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
N18A1-120227-8BD634C4-8D62-47F8-9B18-FB18B5067E7F

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
แรงดันน้ำมันเครื่องจะสว่างขึ้น หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์
ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องจะดับลง ซึ่งแสดงว่าเซ็นเซอร์
วัด แรง ดัน น้ำมัน เค ร่ือง ใน รถยนต์ ทำงาน เป็น ปกติ

ถ้าไฟเตือนแรงดันน้ำมันเคร่ืองสว่างขึ้น หรือกะพริบขณะ
เครื่องยนต์ ทำงาน แสดง ว่า แรง ดัน น้ำมัน เครื่อง ต่ำ

ให้หยุดรถ และดับเครื่องยนต์ทันทีหรือโดยเร็วท่ีสุด และ
ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ข้อควรระวัง:

. การปล่อยให้เคร่ืองยนต์ทำงานโดยท่ีไฟเตือน
แรงดันน้ำมันเครื่องสว่างอยู่จะทำให้เครื่องยนต์
ได้รับความเสียหายร้ายแรง

. ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเคร่ืองไม่ได้ออกแบบมา
เพื่อใช้แสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ควรตรวจสอบ
ระดับน้ำมันเครื่องโดยใช้ก้านวัดระดับ (โปรดดูที่
“น้ำมันเครื่อง” (หน้า 8-7))

ไฟเตือนอุณหภูมิสูง (สีแดง) (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-120227-DBEEB663-F200-45A0-9662-3B1D52EF599B

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
อุณหภูมิสูงจะสว่างขึ้นแล้วจะดับไป แสดงว่าเซ็นเซอร์
อุณหภูมิสูงในระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ทำงานปกติ

ข้อควรระวัง:

ถ้าไฟเตือนอุณหภูมิสูงสว่างขึ้นขณะเคร่ืองยนต์
ทำงาน อาจแสดงว่าอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์สูงมาก
เกินไป ให้หยุดรถอย่างปลอดภัยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้

ถ้ารถยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ การขับรถต่อไปอาจ
จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายร้ายแรง (โปรดดูที่ “รถมี
ความร้อนสูงผิดปกติ” (หน้า 6-10) สำหรับส่ิงที่ต้อง
ปฏิบัติโดยทันที)

ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
(ถ้ามีติดตั้ง)

N18A1-7EB8C97F-38C5-4E7A-859D-6786D4920DFF

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
เทคโนโลยี เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะจะสว่างขึ้น หลังจาก
สตาร์ท เครื่องยนต์ ไฟ เตือน เทคโนโลยี เบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะดับลง

ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อปิดเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
หรือปิดเทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ

ถ้าไฟสว่างข้ึนเมื่อเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอยู่ที่
ON แสดงว่าระบบอาจไม่สามารถใช้งานได้ โปรดดูที่
“เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน้า 5-30) สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Condition:
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ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-120227-01F1323F-CB53-43E4-87E8-3A89786AE29E

หลังจากที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟ
จ ะ ส ว่ า ง ขึ้ น ป ร ะ ม าณ 2 วิ น า ที แ ล้ ว จึ ง ดั บ ล ง

ไฟจะสว่างหรือกะพริบดังนี้:

. ไฟจะกะพริบ สี เหลืองเมื่อประตู ปิด โดยท่ีกุญแจ
อัจฉริยะ อย ู่ ภายนอก รถยนต์ และ สวิตช์ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “ON” ให้แน่ใจว่ากุญแจ
อัจฉริยะอยู่ภายในรถยนต์

. ไฟจะกะพริบเป็นสีเขียว เมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจ
อัจฉริยะหมด เปลี่ยนแบตเตอร่ีก้อนใหม่ (โปรดดูท่ี
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-16))

. ไฟสว่างขึ้นเป็นสีเหลืองเพื่อเตือนว่าเกิดการทำงาน
ผิดปกติของระบบล็อกพวงมาลัยไฟฟ้า หรือ ระบบ
กุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ”
(หน้า 3-6))

ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้นเป็นสีเหลืองเมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงาน
จะไม่สามารถทำการปลดล็อกพวงมาลัย หรือสตาร์ท
เครื่องยนต์ได้ ถ้าไฟสว่างข้ึนขณะท่ีเครื่องยนต์ทำงานอยู่
ยังคงสามารถขับรถยนต์ต่อได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเหล่า
นี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อซ่อมแซมโดยเร็วท่ีสุด

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

N18A1-120227-873D7089-BB17-4FF0-B9F7-84C05C607FE4

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำจะสว่างข้ึน เม่ือระดับ
น้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน้อย ให้เติมน้ำมันเช้ือเพลิง
ทันทีที่สะดวกก่อนที่เกจวัดระดับน้ำมันเช้ือเพลิงจะลดลง
ถึงตำแหน่งน้ำมันหมดถัง (0) ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองใน
ถังอีกเล็กน้อยเมื่อเกจวัดน้ำมันเช้ือเพลิงชี้ไปท่ีตำแหน่ง

น้ำมันหมดถัง (0)

ไฟเตือนหลัก (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-D655D669-49AD-4D1F-8380-E87CF0844911

ไฟเตือนหลักจะสว่างขึ้นเม่ือข้อความเตือนปรากฏขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

โปรดดูที่ “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (แบบ B)” (หน้า 2-
18)

ไฟเตือนการเลือกตำแหน่ง P (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-120227-04F63909-FA92-40BE-8846-C2249425457D

ไฟ เตือน จะ กะพริบ เป็น สี แดง เม่ือ กด สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์หยุดทำงาน โดยที่คันเกียร์อยู่ที่
ตำแหน่งอื่นนอกจาก “P” (จอด)

หากไฟเตือนนี้สว่างขึ้น ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P”
(จอด) หรือ กดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปที่ตำแหน่ง
“ON”

เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเช่นกัน

(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-6))

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
N18A1-120227-905907A4-9945-4F2E-A6AA-336F37383C75

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
เข็มขัดนิรภัยบนมาตรวัดจะสว่างขึ้น ไฟจะสว่างค้างจนกว่า
ผู้ขับขี่จะคาดเข็มขัดนิรภัย (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า
1-6))

เมื่อความเร็วรถยนต์เกินกว่า 15 กม./ชม. (9 ไมล์/ชม.)
ไฟจะกะพริบและเสียงเตือนจะดังขึ้น เว้นแต่ผู้ขับข่ีจะคาด
เข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนจะดังต่อเนื่องประมาณ 90 วินาที
จนกว่าจะคาดเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

N18A1-120227-F6A2270F-8C94-4E75-A8E8-C6AC3FE6063F

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว่างขึ้นเป็น
เวลา 7 วินาทีแล้วจะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS ทำงานเป็นปกติ

ถ้า สภาวะ ต่อ ไป น้ี เกิดขึ้น แสดง ว่า ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย SRS และเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ต้องได้รับการ
บริการ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและ
ทำการซ่อมแซมทันที ถ้าจำเป็น

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว่าง
นานกว่า 7 วินาที

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม่สว่างข้ึน
เลย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-
tensioner) อาจทำงานผิดพลาดหรือไม่ทำงานจนกว่าจะ
ได้ รับ การ ตรวจ และ ซ่อมแซม (โปรด ด ู ที่ “ ระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)” (หน้า 1-19))

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-13

Condition:
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2-14 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ไฟเตือนเทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัวอัตโนมัติ

N18A1-120227-C5AC2AFB-ADC4-4DCD-A019-8C3615F2531A

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ จะสว่าง
ขึ้นแล้วจะดับลง

ไฟเตือนกะพริบในขณะที่ระบบ VDC ทำงานอยู่

เมื่อไฟเตือนกะพริบระหว่างการขับขี่ แสดงว่ากำลังขับขี่บน
ทางล่ืน และอัตราการเสียดทานกำลังจะเกินค่าท่ีกำหนด

ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้นเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง “ON” แสดงว่าระบบ VDC หรือเทคโนโลยีช่วย
การออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันอาจทำงานผิดปกติและ
อาจต้องเข้ารับการบริการ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสัน
เพื่อ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ทันที ถ้า จำเป็น

ถ้าระบบมีการทำงานผิดปกติ ฟังก์ชันการทำงานของระบบ
VDC หรือเทคโนโลยีช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาด
ชันจะถูกยกเลิก แต่ยังสามารถทำการขับข่ีรถยนต์ได้
(โปรดดู ท่ี “เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ” (หน้า 5-17) และ “เทคโนโลยีช่วยการออกตัว
ขณะอยู่บนทางลาดชัน” (หน้า 5-19))

ไฟแสดง
N18A1-120227-09B38E16-00AE-4261-814F-BFACCE95D422

ไฟแสดงการสตาร์ทเครื่องยนต์ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

N18A1-120227-11F28B59-1C09-4921-92F4-52A87AF08BA3

ไฟแสดงการสตาร์ทเครื่องยนต์จะปรากฏขึ้นเมื่อคันเกียร์อยู่
ท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) ไฟนี้แสดงว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ท
โดยการกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ขณะที่เหยียบแป้นเบรก
ไว้ สามารถทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้จากสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ตำแหน่งใดก็ได้

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามี
ติดตั้ง)

N18A1-821BE992-9EAF-4714-ADF5-3EA1FF4B8192

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้าจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟตัด
หมอกหน้า (โปรดดูที่ “สวิตช์ไฟตัดหมอก” (หน้า 2-31))

ไฟแสดงการใช้ไฟสูง
N18A1-120227-3DDEAD02-756A-4757-9483-78381AEB1179

ไฟแสดงการใช้ไฟสูงจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟสูง ไฟแสดงจะ
ดับลงเมื่อเลือกใช้ไฟต่ำ (โปรดดูท่ี “สวิตช์ไฟหน้าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-30))

ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง (ถ้ามีติดตั้ง)

N18A1-120227-EFB0B778-BD1B-4376-AD9C-069CA34F272E

ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งจะ
สว่างขึ้นเมื่อมีการเปิดใช้งานระบบ

ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดน่ิง
กะพริบด้วยความเร็วสูง ในขณะท่ีฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่

ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดน่ิง
กะพริบด้วยความเร็วต่ำ ในขณะท่ีระบบทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ:
. เม่ือไฟแสดงระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์อัตโนมัติ

ขณะหยุดนิ่ง กะพริบด้วยความเร็วสูง (ประมาณ
สองครั้งต่อทุก ๆ 1 วินาที) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่หรือไม่ เมื่อ
ฝากระโปรงหน้าเปิด เครื่องยนต์จะเข้าสู่สถานะ
หยุดโดยปกติ ในกรณีนี้ ให้รีสตาร์ทเคร่ืองยนต์
ด้วยสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

. เม่ือไฟแสดงระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์อัตโนมัติ
ขณะหยุดน่ิง กะพริบด้วยความเร็วต่ำ (ประมาณ
1 คร้ังต่อทุก ๆ 2 วินาที) ให้นำรถไปยังศูนย์
บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ่อมแซม
ทันที

Condition:
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ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต์ (MIL)

N18A1-120227-526ACEEB-094F-4B18-B115-A80D3BE7F70C

ข้อควรระวัง:

. การขับรถต่อไปโดยไม่ตรวจสอบระบบควบคุม
เครื่องยนต์อย่างถูกต้องจะทำให้ประสิทธิภาพใน
การขับขี่ลดลง อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูง
ขึ้นและระบบควบคุมเครื่องยนต์เสียหาย ซึ่งจะส่ง
ผลถึงการคุ้มครองจากการรับประกันรถ

. การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องในระบบควบคุมเครื่องยนต์
อาจทำให้การปล่อยไอเสียของรถยนต์ไม่เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกำหนดการปล่อยไอเสีย

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

ถ้าไฟ MIL สว่างขึ้นขณะเคร่ืองยนต์ทำงานแสดงว่าระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์อาจทำงานผิดปกติและต้องนำรถเข้ารับ
การบริการ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบ
ระบบและทำการซ่อมแซมทันที

ถ้าไฟ MIL กะพริบขึ้นขณะท่ีเครื่องยนต์ทำงาน แสดงว่า
อาจมีการทำงานผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบควบคุมมลพิษ ใน
กรณีน้ี ระบบอาจทำงานผิดปกติและจำเป็นต้องเข้ารับการ
บริการ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและ
ทำการซ่อมแซมทันที

เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์เมื่อไฟ MIL กะพริบ:

. หลีกเล่ียงการขับรถที่ความเร็วเกินกว่า 70 กม./ชม.
(45 ไมล์/ชม.)

. หลีกเลี่ยงการ เร่งหรือลดความเร็วอย่างกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นทางชัน

. หลีกเล่ียงการบรรทุกหรือลากจูงสัมภาระท่ีไม่จำเป็น

ไฟแสดงระบบกันขโมย
N18A1-120227-0FC987D0-EBCA-4B35-8971-A91C6642E9B0

ไฟแสดง ระบบกัน ขโมยจะ กะพริบ เม่ือ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK” หรือ “OFF” ฟังก์ชันนี้
แสดงว่าระบบกันขโมยที่ติดตั้งอยู่บนรถยนต์ทำงานเป็น
ปกติ

ถ้าระบบกันขโมยทำงานผิดปกติ ไฟนี้จะยังคงสว่างค้าง
ขณะที่ สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON”
(โปรดดูที่ “ระบบกันขโมย” (หน้า 3-15) สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม)

ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่
N18A1-120227-E36ED1F8-2782-4AFF-AD7F-C0EE4329B180

ไฟแสดงการเปิดไฟหร่ีจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟหรี่ด้านหน้า
ไฟแผงหน้าปัด ชุดไฟท้าย และไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟ
แสดงนี้จะดับลงเมื่อปิดไฟเหล่านี้

ไฟแสดงโหมด SPORT
N18A1-120227-9070A2CE-6F32-4BE0-9D0D-9B5378CDB880

ไฟแสดงโหมด SPORT จะสว่างขึ้น เม่ือ เปล่ียนโหมด
SPORT ไปท่ี “ON” (โปรดดูที่ “การขับข่ีด้วยเกียร์แปรผัน
อัจฉริยะ (CVT)” (หน้า 5-11) สำหรับการใช้สวิตช์โหมด
SPORT)

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
N18A1-120227-0C08F9BE-1259-4C32-A5CE-565955DD4D37

สัญญาณไฟเล้ียว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเม่ือเปิด
สวิตช์ไฟเล้ียวหรือสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (โปรดดู ท่ี
“สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-30) หรือ
“สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน” (หน้า 6-2))

ไฟแสดง OFF เทคโนโลยีควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ

N18A1-120227-25535B06-DD4B-40D0-A31A-92B5F12BA576

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟแสดง
OFF เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ จะ
สว่างขึ้นแล้วจะดับลง

ไฟแสดง OFF เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ สว่างขึ้นเม่ือระบบ VDC หยุดทำงาน (โปรดดูที่
“เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ” (หน้า
5-17))

เสียงเตือน
N18A1-120227-25FC9D17-6455-4813-AF47-458687DA2DE8

เสียงเตือนผ้าเบรกสึก
N18A1-120227-42101CDF-43F6-4D32-B9D2-ACD007C7F0D4

ผ้าเบรกดิสก์เบรกจะมี เสียงเตือนเมื่อ ผ้าเบรกสึก หาก
จำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าเบรก จะมีเสียงแหลมเสียดสีเมื่อรถ
เคลื่อนท่ี เสียงนี้จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเหยียบแป้นเบรก และ
เมื่อผ้าเบรกเริ่มสึกมากข้ึน จะได้ยินเสียงเตือนตลอดเวลา
แม้ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ให้ตรวจสอบเบรกโดยเร็วท่ีสุด
ถ้าได้ยินเสียงเตือนผ้าเบรกสึก

ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการ
ซ่อมแซม ทันที (โปรด ด ู ท่ี “ เบรก” (หน้า 8-10))

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-15
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เสียงเตือนล็อกประตู (รุ่นที่มีกุญแจอัจฉริยะ)
N18A1-120227-B0650CF7-195A-446D-B67C-5A71CDF5E373

เม่ือเสียงเตือนดังข้ึน ให้แน่ใจว่าตรวจสอบทั้งรถยนต์และ
กุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูที่ “วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” (หน้า
3-11))

เสียงเตือนกุญแจ (รุ่นที่ไม่มีกุญแจอัจฉริยะ)
GUID-50481AF6-9804-4406-BD38-BD3029CA304E

เสียงเตือนกุญแจจะดังถ้าประตูด้านคนขับเปิดในขณะที่
กุญแจเสียบอยู่ ในสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ และสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK”

ให้แน่ใจว่าได้ดึงกุญแจออกและนำติดตัวไปด้วยเมื่อลงจาก
รถ

เสียงเตือนไฟส่องสว่าง
N18A1-120227-28B837DE-A230-45E3-9A43-5D64A24A7C76

เสียงเตือนไฟส่องสว่างจะดังขึ้นถ้าประตูด้านคนขับเปิด
ขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง หรือ และ
สวิตช์สตาร์ท เครื่องยนต์ อยู่ ในตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK”

ให้แน่ใจว่าบิดสวิตช์ไฟส่องสว่างไปยังตำแหน่ง “OFF เมื่อ
ลงจากรถ

เสียงเตือนเบรกมือ
N18A1-120227-B80A3D8C-224E-48DA-A89C-D15FFA961236

เสียงเตือนเบรกมือจะดังข้ึนถ้าขับรถยนต์ด้วยความเร็วมาก
กว่า 7 กม./ชม. (4 ไมล์/ชม.) โดยที่ใช้งานเบรกมือ ให้
หยุดรถยนต์และปลดเบรกมือ

เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย
N18A1-CBB217A2-E180-471B-960C-B4E9ECA3D6DC

เมื่อความเร็วรถยนต์เกินกว่า 15 กม./ชม. (9 ไมล์/ชม.)
เสียงเตือนจะดังขึ้น เว้นแต่ผู้ขับขี่จะคาดเข็มขัดนิรภัย เสียง
เตือนจะดังต่อเน่ืองประมาณ 90 วินาที จนกว่าจะคาด
เข็มขัดนิรภัย

เสียงเตือนระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่ง

N18A1-120227-61FF4939-1265-434D-9B5F-81EA5059E1C8

เสียงเตือนระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง
จะ ดังขึ้น ถ้าฝากระโปรงหน้า เปิดออกระหว่างใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่หรือไม่ เมื่อ
ฝากระโปรงหน้าเปิด เคร่ืองยนต์จะเข้าสู่สถานะหยุดโดย
ปกติ ในกรณีนี้ ให้รีสตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์

N18A1-120227-4C2A94FC-C599-4034-9065-F83A94183241

JVI1653X

เม่ือสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “ON” หน้า
จอแส ดง ข้อม ูล รถยนต์ จะ แสดง ข้อม ูล ดัง ต่อ ไป นี้

① คอมพิวเตอร์ระยะทาง
— “คอมพิวเตอร์ระยะทาง” (หน้า 2-17)

② เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
— “เกจ วัด ระดับ น้ำมัน เชื้อ เพลิง” (หน้า 2-7)

③ ระยะทางท่ีสามารถขับได้และมาตรวัดระยะทางรวม/
มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว

— “ระยะทางที่สามารถขับได้ (dte — กม.)” (หน้า
2-7)
— “มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว” (หน้า 2-6)

④ ตัว แสดง ตำแหน่ง เกียร์ แปรผัน อัจฉริยะ (CVT)
— “ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT)”
(หน้า 2-9)

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (แบบ A)

Condition:
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คอมพิวเตอร์ระยะทาง
GUID-AFFFD791-F37A-47ED-AF8C-CF7AFD8DF343

WAC0231X

สวิตช์สำหรับคอมพิวเตอร์ระยะทางถูกติดต้ังอยู่ทางด้าน
ขวามือของแผงหน้าปัด

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” สามารถ
เลือกโหมดของคอมพิวเตอร์ระยะทางได้โดยกดสวิตช์

ในแต่ละครั้งท่ีกดสวิตช์ จอแสดงผลจะเปล่ียนไป
ดังนี้:

อัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉล่ีย (กราฟและ
ตัวเลข) ? อัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดยเฉลี่ย
(ตัวเลข) ? ความเร็วรถยนต์เฉล่ีย ? เวลาการเดินทาง
เป็นเที่ยว ? ระยะทางการเดินทาง ? อัตราการสิ้นเปลือง
น้ ำ มั น เ ช้ื อ เพลิ ง โดย เฉ ล่ี ย (ก ร าฟ และ ตั ว เ ลข )

อัตราการสิ้น เปลืองน้ำมัน เชื้อ เพลิงโดยเฉล่ีย (l.
(ลิตร)/100 km.)

JVI1655X

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันและอัตราการสิ้น
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยเป็นกราฟ ① ตำแหน่ง ②
ยังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉล่ีย (ใน
โหมด เฉพาะ ตั ว เลข กราฟ ① จะ ไ ม่ แสดง ขึ้ น )

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต่การรีเซ็ตครั้ง
สุดท้าย การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้นโดยการกดสวิตช์ เป็น
เวลานานกว่า 1 วินาที

หน้าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที ที่ประมาณ 500 ม. (1/3
ไมล์) แรกหลังจากรีเช็ต หน้าจอจะแสดงผลเป็น “---” และ
ตัวเลข ② จะไม่แสดงขึ้น

ความเร็วรถยนต์เฉลี่ย (km./h.):

JVI1656X

โหมดความเร็วรถยนต์เฉล่ียจะแสดงความเร็วเฉลี่ยของ
รถยนต์ ① ตั้งแต่การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้น
โดยการกดสวิตช์ เป็นเวลานานกว่า 1 วินาที หน้าจอ
จะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที สำหรับ 30 วินาทีแรกหลังจาก
รีเช็ต หน้าจอจะแสดงผลเป็น “——”

เวลาการเดินทางเป็นเที่ยว:

JVI1657X

โหมดเวลาการเดินทางเป็นเท่ียวจะแสดงเวลา ① ตั้งแต่
การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย สามารถรีเซ็ตเวลาที่แสดงขึ้นได้โดย
กา ร กด สวิ ตช์ เ ป็ น เ วลา นาน ก ว่ า 1 วิ น าที

ระยะทางการเดินทาง (km.):

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-17
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JVI1658X

โหมดระยะทางการเดินทางจะแสดงระยะทาง ① ที่เดิน
ทางตั้งแต่การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย สามารถรีเซ็ตระยะทางการ
เดินทางท่ีแสดงข้ึนได้โดยการกดสวิตช์ เป็นเวลา
นานกว่า 1 วินาที

การรีเซ็ตหน้าจอ:

กดสวิตช์ เป็นเวลานานกว่า 3 วินาที จอแสดงผล
ของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ความเร็ว
รถยนต์เฉลี่ย เวลาการเดินทางเป็นเที่ยว และระยะทางการ
เดินทางจะถูกรีเซ็ตในเวลาเดียวกัน

ข้อความเตือนฟิวส์เมื่อจอดรถนาน:

คำเตือน “SHIP PHASE On/PUSH FUSE” อาจแสดงขึ้น
ถ้าไม่ได้กดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน (สวิตช์เปิด) เม่ือ
ข้อความนี้ปรากฏขึ้น ให้กด (เปิดสวิตช์) สวิตช์ฟิวส์เมื่อ
จอดรถนานเพื่อปิดการเตือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ท่ี “ ส วิ ตช์ ฟิ ว ส์ เ มื่ อ จ อด รถ น าน ” (หน้ า 8 - 1 8 )

N18A1-5673A8F7-C041-464E-941B-197D91DC0912

JVI1659X

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ติดตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายของมาตรวัด
ความเร็ว รายการต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

. การตั้งค่ารถยนต์

. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ระยะทาง

. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว
(หน้า 2-6)

. ระยะทางที่สามารถขับได้ (หน้า 2-7)

. นาฬิกาและอุณหภูมิอากาศภายนอก

. การช่วยเหลือผู้ขับขี่

. ข้อมูลการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ

. ข้อมูลเครื่องเสียง

. ตัวแสดงและการเตือน

. ข้อมูลอื่น ๆ

สำหรับการต้ังค่าภาษา โปรดดูท่ี “Settings (การต้ังค่า)”
(หน้า 2-19)

วิธีการใช้หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
GUID-3CE09625-677B-4657-9042-84FE87B9F210

JVI1566X

สามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้โดยใช้ปุ่ม
OK ①, ②, ③, และ ④ ท่ีติดต้ัง
อยู่บนพวงมาลัย
① OK - เ ป ล่ี ย น ห รื อ เ ลื อ ก ร า ย ก า ร บน ห น้ า

จอแสดงข้อมูลรถยนต์
② - เ ลื่ อ น ผ่ า น ร า ย ก า ร ต่ า ง ๆ บน ห น้ า

จอแสดงข้อมูลรถยนต์
③ - กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
④ - เปล่ียนจากหน้าจอหน่ึงไปยังหน้าจอ

ถัดไป

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยยังใช้สำหรับการควบคุมฟังก์ชัน
เครื่องเสียงอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “ปุ่ม
ควบคุมที่พวงมาลัย” (หน้า 4-35)

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (แบบ B)

Condition:
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หน้าจอเริ่มต้น
GUID-374B15AA-C268-4C34-A37D-2B27653BFDDB

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” หน้าจอ
ซึ่งจะแสดงขึ้นในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ประกอบด้วย:

. Tachometer (มาตรวัดรอบเครื่องยนต์)

. Audio (เครื่องเสียง)

. Fuel economy (การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง)

. Drive computer (คอมพิวเตอร์การขับขี่)

. Warnings (การเตือน)

. Settings (การตั้งค่า)

การเตือนจะแสดงขึ้นเฉพาะเม่ือมีส่ิงใด ๆ เกิดขึ้น สำหรับ
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเตือนและตัวแสดง โปรดดูท่ี “
การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์”
(หน้า 2-23)

ใน การ ควบค ุม ราย การ ต่าง ๆ ที่ แสดง ขึ้น บน หน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์ โปรดดู ท่ี “Customize Display
(ปรับแต่จอแสดงผล)” (หน้า 2-20)

SETTINGS (การตั้งค่า)
GUID-F5CC00F8-EAE4-4ACA-A957-ADDC2E45A7E5

โหมดการต้ังค่าช่วยให้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลท่ี
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้:

. VDC Setting (การตั้งค่า VDC)

. Driver Assistance (ระบบช่วยผู้ขับขี่)

. Customize D isp lay (ปรับ แต่ จอแส ดง ผล)

. Vehicle Settings (ตั้งค่ารถยนต์)

. Maintenance (การบำรุงรักษา)

. Clock (นาฬิกา)

. Unit/Language (หน่วย/ภาษา)

. Factory Reset (ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน)

VDC Setting (การตั้งค่า VDC)
GUID-FCDE1560-E17B-4D3F-8D13-8DB0189C7442

ในการเปล่ียนการตั้งค่า ให้ใช้ปุ่ม ② เพ่ือเลือก และ
กด OK ①
. ระบบ

การต้ังค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปล่ียนเทคโนโลยี
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ ไปที่ ON หรือ
OFF ได้ ระบบ VDC จะถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าปิด
ระบบ VDC ไฟ แสดง OFF VDC จะ สว่ าง ข้ึน

หมายเหตุ:

ในสภาพการขับขี่ส่วนใหญ่ ควรขับขี่รถยนต์ในขณะที่
เปิดใช้งานเทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (โปรดดูที่ “เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัวอัตโนมัติ” (หน้า 5-17))

Driver Assistance (ระบบช่วยผู้ขับขี่)
GUID-39C314A1-18EF-4FB2-93CC-4CACF7AA4BD9

เพื่อเปลี่ยนสถานะ การเตือน หรือเปิดหรือปิดระบบ/การ
เตือนใด ๆ ที่แสดงขึ้นในเมนู “Driver Assistance” (ระบบ
ช่วยผู้ขับขี่) ให้ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก และกด OK ①
เพื่อเปลี่ยนรายการเมนู

Blind Spot (จุดบอด) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดเทคโนโลยีเตือน
จุดอับสายตา ได้

ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก และกด OK ① เพื่อเปลี่ยนราย
การเมนู:

. ระบบเตือนจุดอับสายตา

กด OK ① เพื่อเปิด/ปิดเทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา
. Side Indicator Brightness (ความสว่างไฟแสดง

ด้านข้าง)

— Bright/Standard/Dark (สว่าง/มาตรฐาน/มืด)

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “เทคโนโลยีเตือนจุดอับ
สายตา” (หน้า 5-20)

Emergency Brake (ระบบฉุกเฉิน) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

การต้ังค่าน้ีช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดเทคโนโลยีเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะได้

. หน้า

กด OK ① เพ่ือ เปิด/ปิด เทคโนโลยี เบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ” (หน้า 5-30)

Parking Aids (ระบบช่วยจอด) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดการตั้งค่าการช่วย
จอดได้

ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Parking Aids” (ระบบช่วย
จอด) และกด OK ①
Moving Object (วัตถุที่เคลื่อนไหว)

ใช้ปุ่ม ② เพื่อ เลือก “Moving Object” (วัตถุที่
เคลื่อนไหว) แล้วกด OK ① เพื่อเปิด/ปิดเทคโนโลยีเตือน
วัตถุเคลื่อนไหวรอบคันรอบทิศทาง

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) (เทคโนโลยี
ตรวจจับวัตถุ ด้านหลังรถขณะถอย) (ถ้ามีติดต้ัง)

การ ต้ัง ค่า น้ีช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ ปิดเทคโนโลยี
ตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอย ได้

ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Cross Traffic” (เตือนขณะ
ถอยหลัง) แล้วกด OK ① เพื่อเปิด/ปิดเทคโนโลยีตรวจจับ
วัตถุด้านหลังรถขณะถอย

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-19

Condition:
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2-20 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

Timer Alert (เตือนเวลา) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถต้ังให้แจ้งเตือนผู้ขับขี่ได้
ว่าถึงเวลาที่ตั้งไว้แล้ว

ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Timer Alert” (เตือนเวลา)
และ กด OK ① เมน ู ย่ อย ต่อ ไป น้ี จะ ปรากฏ ขึ้ น :

. ---min / ---min (---นาที / ---นาที)

. Reset (ตั้งค่าใหม่)

ในการเปล่ียนเวลา ให้ใช้ปุ่ม ② และ OK ① เพ่ือ
บันทึกเวลาที่เลือกไว้

Low Temperature Alert (เตือนอุณหภูมิต่ำ) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดการเตือนอุณหภูมิ
ภ ายนอก ต่ ำ บน หน้ า จอแส ดง ข้อม ู ล รถยนต์ ไ ด้

ใช้ปุ่ม ② เพ่ือเลือก “Low Temperature Alert”
(เตือนอุณหภูมิต่ำ) แล้วกด OK ① เพ่ือเปิด/ปิดการเตือน

Customize Display (ปรับแต่จอแสดงผล)
GUID-F4D0ABAA-0E90-43E6-BC57-32B3A33FE8CB

หน้าจอปรับแต่งด้วยตนเองช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือก
มาตรวัดลักษณะต่าง ๆ ได้

สามารถเปล่ียนหน้าจอปรับแต่งด้วยตนเองได้โดยใช้ปุ่ม
② และ OK ①

Main Menu Selection (เลือกเมนูหลัก) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

สามารถเปิด/ ปิดรายการ ท่ีแสดงขึ้น เมื่อสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ได้ เพื่อเปลี่ยนรายการท่ี
แสดงขึ้น ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลื่อนและ OK ① เพื่อเลือก
รายการเมนู

ท่านต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ

ECO Info Settings (การตั้งค่าข้อมูล ECO) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

การต้ังค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปล่ียนการต้ังค่าข้อมูล
ECO ได้

ใช้ปุ่ม ② เพ่ือเลือก “ECO Info Settings” (การต้ัง
ค่าข้อมูล ECO) และกด OK ①
ECO Drive Report (รายงานการ ขับขี่ ECO)

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดรายงานการขับขี่
แ บบ ECO บน หน้ า จ อแส ด ง ข้ อม ู ล ร ถ ยน ต์ ไ ด้

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

2. กด OK ① เพ่ือเปิด/ปิดรายงานการขับขี่แบบ ECO

View History (ดูประวัติ)

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถแสดงประวัติการขับขี่แบบ
ECO และรีเซ็ตการดูประวัติได้

Welcome Effect (รูปแบบการต้อนรับ) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

สามารถเลือกเปิด/ปิดหน้าจอต้อนรับเมื่อสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ได้ เพื่อเปิด/ปิดหน้าจอ
ต้อนรับ:

เลือก “Welcome Effect” (รูปแบบการต้อนรับ) โดยใช้ปุ่ม
② และกด OK ①

Gauges (แสดงที่หน้าปัด)
1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Gauges” (แสดงที่

หน้าปัด)

2. กด OK ① เพื่อเปิด/ปิดการแสดงที่หน้าปัดในหน้าจอ
ต้อนรับ

Animation (แสดงที่จอแสดงผล)

1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Animation” (แสดงที่
จอแสดงผล)

2. กด OK ① เพ่ือเปิด/ปิดการแสดงท่ีจอแสดงผลใน
หน้าจอต้อนรับ

Vehicle Settings (ตั้งค่ารถยนต์)
GUID-5E3B7151-79DE-4F12-8F1A-B94BD03DF201

การตั้งค่ารถยนต์ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปล่ียนการตั้งค่าได้
ดังต่อไปนี้

. Lighting (ระบบไฟส่องสว่าง)

. Turn indicator (สัญญาณไฟเลี้ยว)

. Locking (ระบบล็อก)

. Wipers (ระบบปัดน้ำฝน)

สามารถเปล่ียนการต้ังค่ารถยนต์ได้โดยใช้ปุ่ม ②
และปุ่ม OK ①

Lighting (ระบบไฟส่องสว่าง) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เมนู “Lighting” (ระบบไฟส่องสว่าง) มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

Welcome Headlight (ไฟต้อนรับ)

สามารถต้ังเปิดหรือปิดไฟต้อนรับได้ ใช้ปุ่ม ② และ
OK ① เ พ่ือ เ ลือก ราย การ มี เมน ู ย่อย ดัง ต่อ ไป นี้ :

. Welcome & Farewell (ตอนรับ & ลาก่อน)
— ON/OFF (เปิด/ปิด)

. Welcome (ต้อนรับ)
— ON/OFF (เปิด/ปิด)

. Farewell (ลาก่อน)
— ON/OFF (เปิด/ปิด)

. OFF (ปิด)
— ON/OFF (เปิด/ปิด)

Auto Room Lamp (ห้อง โดยสาร อัตโนมัติ)

สามารถต้ังเปิดหรือปิดตัวต้ังเวลาไฟส่องสว่างภายในได้
ใช้ OK ① เพ่ือ เปิดหรือปิดการ ใช้ งานคุณลักษณะนี้

Condition:
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Turn indicator (สัญญาณไฟเลี้ยว) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เมนู “Turn indicator” (สัญญาณไฟเล้ียว) มีรายการดัง
ต่อไปนี้:

3 Flash Pass (กะพริบเตือน 3 ครั้ง)

สามารถตั้ง เปิดหรือปิดคุณลักษณะ “3 Flash Pass”
(กะพริบเตือน 3 ครั้ง) เมื่อแซง ใช้ OK ① เพื่อเปิดหรือปิด
การใช้งานคุณลักษณะนี้

Locking (ระบบล็อก) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เมนู “Locking” (ระบบ ล็อก) มี ตัว เลือกดัง ต่อ ไป น้ี:

Ext. Door Switch (ด้วยสวิตช์ที่มือจับประตู)

เมื่อเปิดรายการนี้ สวิตช์คำสั่งที่ประตูจะทำงาน ใช้ OK ①
เ พ่ือ เ ปิด การ ทำงาน หรือ ปิด การ ใ ช้ งาน ฟังก์ชัน นี้

Wipers (ระบบปัดน้ำฝน) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เมนู “Wipers” (ระบบปัดน้ำฝน) มีรายการดังต่อไปนี้:

Speed Dependent (สัมพันธ์กับความเร็วรถ)

สามารถเปิดการทำงานหรือปิดการทำงานคุณลักษณะ
“Speed Dependent” (สัมพันธ์กับความเร็วรถ) ได้ ใช้ OK
① เ พ่ื อ เ ปิ ด ห รื อ ปิ ด ก า ร ใ ช้ ง า น ค ุณลั กษณะ นี้

Maintenance (การบำรุงรักษา)
GUID-D97E9D65-2C56-44DC-968B-3FE6A5961FED

JVI1670X

โหมดการบำรุงรักษาจะช่วยให้ท่านสามารถต้ังการเตือน
สำหรับรายการต่อไปนี้

1. Oil and Filter (น้ำมันเครื่อง/กรอง)

2. Tire (ยาง)

3. Other (อื่น ๆ)

เพื่อ เปลี่ยน ราย การ เลือก “Maintenance” (การ
บำร ุ ง รั กษา) โดย ใ ช้ ปุ่ ม ② และ กด OK ①

Oil and Filter (น้ำมันเครื่อง/กรอง) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อถึงระยะทางที่ตั้งไว้สำหรับการ
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรอง สามารถตั้งหรือรีเซ็ตระยะ
ทางท่ีต้องตรวจสอบหรือเปล่ียนรายการต่าง ๆ เหล่าน้ีได้
สำหรับรายการการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา โปรดดูท่ี
คู่มือการบำรุงรักษาอีกเล่มหนึ่ง

Tire (ยาง) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือระยะทางท่ีตั้งไว้สำหรับการ
เปล่ียนยางมาถึง สามารถต้ังหรือรีเซ็ตระยะทางท่ีต้อง
เปลี่ยนยางได้

คำเตือน:

การแสดงคำเตือนการเปลี่ยนยางนี้ไม่ได้ทดแทนการ
ตรวจสอบยางตามปกติ รวมถึงการตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง โปรดดูที่ “การเปลี่ยนยางและล้อ” (หน้า 8-
25) มีหลายปัจจัยรวมถึงแรงดันลมยาง การตั้งศูนย์
ล้อ นิสัยการขับขี่ และสภาพถนนที่ส่งผลกระทบต่อ
การสึกหรอของยางและเวลาที่ควรเปลี่ยนยาง การตั้ง
ค่าการแสดงการเปล่ียนยางสำหรับระยะทางที่ขับขี่
ระยะหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่ายางจะมีอายุการใช้งาน
ตามที่ระบุ กรุณาใช้การแสดงการเปลี่ยนยางเป็น
แนวทางเท่านั้น และควรตรวจสอบยางตามปกติอย่าง

สม่ำเสมอ หากไม่ปฏิบัติการตรวจสอบยางตามปกติ
รวมถึงการตรวจสอบแรงดันลมยาง อาจทำให้ยาง
เสียหายได้ ซึ่งอาจทำให้รถยนต์เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรงและเกิดการชนอันจะนำไปสู่การก่อให้
เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต

Other (อื่น ๆ) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

การแสดง น้ี จะปรากฏขึ้น เมื่อ ระยะทาง ท่ี ต้องทำการ
ตรวจสอบหรือเปลี่ยนรายการการบำรุงรักษาอ่ืน ๆ นอก
เหนือจากน้ำมันเคร่ือง กรองน้ำมันเครื่อง และยางท่ีลูกค้า
ตั้งไว้มาถึง รายการการบำรุงรักษาอื่น ๆ สามารถรวมถึงสิ่ง
อ่ืน ๆ ได้ เช่น กรองอากาศหรือการสลับยาง สามารถต้ัง
หรือรีเซ็ตระยะทางที่ต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยนรายการ
ต่าง ๆ ได้

Clock (นาฬิกา)
GUID-AA107314-5178-49CE-AE27-FCAF05A034D5

Set Clock Manually (ตั้งค่านาฬิกาเอง) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

สามารถเปล่ียนการตั้งค่านาฬิกาได้โดยใช้ปุ่ม ②
④ และ OK ①

Clock Format (รูปแบบนาฬิกา) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

สามารถเลือกการตั้งค่าเวลาได้จากรูปแบบ 12 ชั่วโมงและ
24 ชั่วโมง

Unit/Language (หน่วย/ภาษา)
GUID-5E8053EF-1B9E-467D-8230-74EE50316D33

สามารถ เปลี่ ยน หน่วย และ ภาษา ท่ี แสดง บน หน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้:

. Mileage/Fuel (อัตราการสิ้นเปลือง)

. Temperature (อุณหภูมิ)

. Language (ภาษา)

ใช้ปุ่ม ② และ OK ① เพ่ือเลือก “Unit/Language”
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(หน่วย/ภาษา) และเปล่ียนหน่วยของหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์

Mileage/Fuel (อัตราการสิ้นเปลือง) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

หน่วย สำหรับ อัตรา การ สิ้น เปลือง ท่ี แสดง ใน หน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์สามารถเปลี่ยนเป็น:

. km, km/l (กม., กม./ลิตร)

. km, l/100km (กม., ลิตร/100 กม.)

. miles, MPG (ไมล์, ไมล์/แกลลอน) (สหรัฐอเมริกา)

. miles, MPG (ไมล์, ไมล์/ แกลลอน) (สห ราช
อาณาจักร)

ใช้ปุ่ม ② และ OK ① เพื่อเลือกและเปลี่ยนหน่วย

Temperature (อุณหภูมิ) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิท่ีแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์จาก:

. 8C (เซลเซียส)

. 8F (ฟาเรนไฮต์)

ใช้ปุ่ม OK ① เพื่อเลือกและเปลี่ยนหน่วย

Language (ภาษา) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

สามารถเปล่ียนภาษาของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์เป็น:

. English (อังกฤษ)

. Thai (ไทย)

ใช้ปุ่ม ② และ OK ① เพื่อเลือกและเปลี่ยนภาษา
ของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ สามารถเปลี่ยนภาษาของ
หน้าจอเคร่ืองเสียงแยกต่างหากจากหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ได้ โปรดดูท่ีคู่มือการใช้ NissanConnect อีกเล่ม
หนึ่ง

Factory Reset (ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน)
GUID-5F47C2D8-4E7F-40CD-A71F-C8FA99866ADD

สามารถรีเซ็ตการ ต้ังค่าต่าง ๆ บนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงานได้ เพื่อรีเซ็ต
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์:

1. เลือก “Factory Reset” (ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน) โดย
ใช้สวิตช์ ② และกด OK ①

2. เลือก “YES” (ใช่) เพ่ือให้การต้ังค่าท้ังหมดกลับไป
เป็นการตั้งค่าเดิมโดยการกด OK ①
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การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
GUID-F2D83231-234D-484F-B773-94434D41D0FF

WAC0248X
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กดสวิตช์ OK ① ที่อยู่บนพวงมาลัยเพื่อปิดข้อความ ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับการเตือนและการแสดงต่าง ๆ

1. ตัวแสดงการสตาร์ทเครื่องยนต์
GUID-81F6B4D0-4478-469F-8BC0-72C8ABDEBFF8

ตัวแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “P”
(จอด)

ตัวแสดงน้ีแสดงว่าเคร่ืองยนต์จะสตาร์ทโดยการกดสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์ขณะที่เหยียบแป้นเบรกไว้ สามารถทำ
การสตาร์ทเครื่องยนต์ได้จากสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
ตำแหน่งใดก็ได้

2. การแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยผิดปกติ
GUID-323CE94B-DAEE-49F2-85E3-77F6CA913B59

การ แสดง น้ี จะ แสดงขึ้น เมื่อ ไม่ สามารถปลด ล็อก วง
พวงมาลัยได้

ถ้าการแสดงน้ีแสดงขึ้น ให้กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
ระหว่างที่หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายและขวาเบา ๆ โปรดดู
ที่ “ล็อกพวงมาลัย” (หน้า 5-8)

3. No Key Detected warning (ตรวจไม่พบ
กุญแจ)

GUID-6A1BD76B-D04A-4A31-AD01-BA95151FC25A

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

โปรดดู ท่ี “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-6) สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

4. Shift to Park warning (การเปลี่ยนเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง P)

GUID-E8D4B0C2-C06B-4DBF-9602-9EB4FDFF4C10

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

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

เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเช่นกัน (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ” (หน้า 3-6))

5. การเตือน Key Battery Low (แบตเตอรี่
กุญแจต่ำ)

GUID-A76F6140-BE44-4C16-A747-DCA8ADA155BB

การเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อเมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะ
กำลังจะหมด

ถ้าการเตือนนี้แสดงขึ้น ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-16))

6. การแสดง Engine start operation for
Intelligent Key system (การสตาร์ทเครื่องยนต์
สำหรับระบบกุญแจอัจฉริยะ)

GUID-5B2FCC7A-2F69-4007-805C-DA535E76075D

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะ
ต่ำ และเม่ือระบบกุญแจอัจฉริยะกับรถยนต์ไม่สามารถ
สื่อสารกันได้เป็นปกติ

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

7. การเตือน Key ID Incorrect (รหัส ID กุญแจ
ไม่ถูกต้อง)

GUID-01B0871A-1053-41AD-B565-64A42CC8145A

การ เตือนปรากฏขึ้นเม่ือเปล่ียนตำแหน่งสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ออกจากตำแหน่ง “LOCK” และระบบไม่สามารถ
จดจำกุญแจอัจฉริยะ ไม่สามารถสตาร์ทรถด้วยกุญแจที่ไม่
ลงทะเบียนได้ ใช้กุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
เท่านั้น

โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-6)

8. การเตือน Key System Error (ระบบกุญแจ
ทำงานผิดปกติ)

GUID-783277D6-E22F-44D6-81A9-4C76A172F04D

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นถ้ามีการทำงานผิดปกติในระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

ถ้าการเตือนน้ีปรากฏขึ้นขณะท่ีเครื่องยนต์หยุดทำงาน
แสดงว่าไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ แต่ยังสามารถขับ
รถยนต์ได้ หากการเตือนน้ีปรากฏข้ึนขณะที่ เครื่องยนต์
ทำงาน อย่างไรก็ตาม กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อ
ซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

9. การแสดง Key Registration Complete (การ
ลงทะเบียนกุญแจเสร็จสิ้น) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-2D194B7A-1822-448B-BC76-75C75D360F73

การแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อลงทะเบียนกุญแจอัจฉริยะอัน
ใหม่กับรถยนต์

Condition:
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10. การเตือน Release parking brake (การ
ปลดเบรกมือ)

GUID-92E745A3-B042-4570-8A57-D1B29EA7CC98

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า 7
กม./ชม. (4 MPH) โดยที่เข้าเบรกมืออยู่ ให้หยุดรถและ
ปล่อยเบรกมือ

11. การเตือน Low Fuel (ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ต่ำ)

GUID-9C5A17BB-B74F-4A29-BAC8-5212B2F24D2B

การเตือนนี้จะแสดงขึ้นเมื่อระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือ
น้อย ให้เติมน้ำมันเช้ือเพลิงทันทีท่ีสะดวกก่อนท่ีเกจวัด
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะชี้ไปที่ตำแหน่งน้ำมันหมด (0)

ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน้อยเมื่อเข็มที่
เกจวัดน้ำมันเช้ือเพลิงชี้ไปที่ตำแหน่งน้ำมันหมด (0)

12. การเตือน Door and Trunk open (ประตู
และฝากระโปรงท้ายเปิด)

GUID-F67CB1DC-54AD-42CE-893F-8A2AC2E0EEE0

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าประตูบานใดบานหนึ่งและ/หรือ
ฝากระโปรงท้ายเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท สัญลักษณ์รูป
รถยนต์แสดงข้ึนบนหน้าจอเพ่ือแสดงว่าประตูบานใดหรือ
ฝากระโปรงท้ายเปิดอยู่

13. การเตือน Power will turn off to save the
battery (เครื่องยนต์กำลังดับเพื่อประหยัด
แบตเตอรี่)

GUID-67FB3631-0C72-4A2A-97D1-3F5C0FFFF389

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นหลังผ่านไประยะหนึ่ง ถ้าสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และถ้าคันเกียร์อยู่
ท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “
ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์” (หน้า 5-8)

14. การเตือน Power turned off to save the
battery (การดับเครื่องยนต์เพื่อประหยัด
แบตเตอรี่)

GUID-345D787A-F05D-40DD-90CA-134757230FC6

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
เปล่ียนไปท่ีตำแหน่ง “OFF” โดยอัตโนมัติเพ่ือประหยัด
แบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม “ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์” (หน้า 5-8)

15. การเตือน Reminder Turn OFF Headlights
(ปิดไฟหน้า)

GUID-4CE5BC45-6A67-4D4E-AAFC-149487A3AEA5

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อประตูด้านคนขับเปิดอยู่ในขณะ
ท่ีสวิตช์ไฟหน้ายังอยู่ท่ี ON และสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK” ให้สวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่
ตำแหน่ง “OFF” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “สวิตช์
ไ ฟ หน้ า แ ล ะ สัญญาณ ไฟ เ ลี้ ย ว ” ( ห น้ า 2 - 3 0 )

16. การเตือน Headlight System Error (ระบบ
ไฟหน้าทำงานผิดปกติ)

GUID-361D0A18-D1C4-450D-982D-0BAE41E84D0D

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าไฟหน้า LED ทำงานผิดปกติ นำ
รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบ ระบบ ที่ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

17. เสียงเตือน - Time for a break? (สัญญาณ
เตือนเวลาพัก)

GUID-A2995982-D8FD-4D6D-8C09-C11FD5E2EC2B

ตัวแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ สามารถตั้งเวลา
ล่วงหน้าได้ 6 ชั่วโมง โปรดดูที่ “Settings (การต้ังค่า)”
(หน้า 2-19)

18. การเตือน High Coolant Temp (อุณหภูมิ
น้ำหล่อเย็นสูง)

GUID-2D761FEA-6421-40A3-9BDE-10E358705433

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่ออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
สูงเกินไป

ข้อควรระวัง:

. ถ้าการเตือน High Coolant Temp (อุณหภูมิ
น้ำหล่อ เย็นสูง) ปรากฏ ข้ึนเม่ือสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ให้หยุดรถในที่
ที่ปลอดภัยทันที

. ถ้ารถยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ การขับรถต่อไป
อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายร้ายแรง (โปรดดู
ที่ “รถ มีความ ร้อนสูงผิดปกติ ” (หน้า 6-10)
สำหรับสิ่งที่ต้องปฏิบัติโดยทันที)

19. ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์แปรผันอัจฉริยะ
(CVT)

GUID-5A3D2830-1B2C-4274-B5FF-2ACEF8C55CE9

ตัวแสดง น้ีจะแสดงตำแหน่ง คันเกียร์ เมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

โปรดดูที่ “การขับขี่ด้วยเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT)” (หน้า
5-11) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

20. ตัวแสดง Stop/Start - Idling Stop
System (หยุด/สตาร์ท - ระบบตัดกำลัง
เครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง)

GUID-60A45570-4A48-445B-BBBF-FFB86CF79B4C

ตัว แสดง น้ี จะแสดงสถานะ ระบบ ตัดกำลัง เครื่องยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง (โปรดดูที่ “Idling Stop System
(ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง)” (หน้า 5-
14))

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-25
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21. การเตือน Stop/Start - System Fault
(หยุด/สตาร์ท - ระบบบกพร่อง)

GUID-11F024D9-75A5-4B08-86FD-74C0DA8EFAF9

การเตือน น้ีจะปรากฏขึ้น เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งทำงานผิดปกติ

นำ รถ เข้า รับการตรวจสอบระบบ ท่ีศูนย์บริการ นิส สัน

22. ตัวแสดงเทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา
(BSW) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-07833A5C-D528-4CA1-9093-A38FA19B811B

ตัวแสดงนี้จะแสดงสถานะของเทคโนโลยี เตือนจุดอับ
สายตา

สถานะจะแสดงตามสี

โปรดดูที่ “เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา” (หน้า 5-20)

23. การเตือน Intelligent Emergency Braking
system (เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ)

GUID-B191F5AF-8848-49AB-8026-4F010426B43A

ตัวแสดงนี้จะแสดงสถานะของเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ

สถานะจะแสดงตามสี

โปรดดูที่ “เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน้า 5-30)

24. การเตือน Unavailable Front Radar
Obstruction (การกีดขวางเรดาร์ด้านหน้าใช้ไม่
ได้)

GUID-79C7B61D-8A42-4C94-872D-5B5427222AAC

ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเรดาร์ด้านหน้าถูกกีดขวาง
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ” (หน้า 5-30)

25. การเตือน Unavailable Side Radar
Obstruction (การกีดขวางเรดาร์ด้านข้างใช้ไม่
ได้) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-7B7F9A6E-CB1F-492F-AE64-3D5BDA828001

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา
และเทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอยทำงาน
ผิดปกติ เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก
เ ช่ น น้ ำ ท่ี ส า ด ก ร ะ เ ด็ น ม า ห ม อ ก ห รื อ ฝ้ า

ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้จนกระทั่งสภาวะดังกล่าวหาย
ไป โปรดดูที่ “เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา” (หน้า 5-20)
และ “เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอย” (หน้า
5-26)

26. การเตือน Malfunction (การทำงาน
ผิดปกติ)

GUID-7842EC62-22A9-455F-A059-669CBA6B2651

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบต่อไปนี้ทำงานไม่ถูกต้อง

. เทคโนโลยี เตือน จ ุด อับ สายตา ( ถ้า มี ติด ต้ัง)

. เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอย (ถ้ามี
ติดตั้ง)

. เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “เทคโนโลยีเตือนจุดอับ
สายตา” (หน้า 5-20) “เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถ
ขณะถอย” (หน้า 5-26) และ “เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ” (หน้า 5-30)

27. การเตือน Shipping Mode On Push
Storage Fuse (โหมดชิปปิ้งทำงานกดสวิตช์
ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-3B9F2514-7FDF-4715-87B0-14D997D12D10

การเตือนนี้อาจปรากฏขึ้นถ้าไม่ได้กดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถ
นาน (เปิดสวิตช์) เมื่อการเตือนน้ีปรากฏข้ึน ให้กด (เปิด
สวิตช์) สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานเพื่อปิดการเตือน สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “สวิตช์ฟิวส์ เม่ือจอดรถนาน”
(หน้า 8-18)

28. การเตือน CVT Error (เกียร์ CVT ทำงาน
ผิดปกติ)

GUID-F8182BFE-6BDC-4642-BC0E-21D72E1FA562

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการทำงานผิดปกติกับระบบ
เกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT) ถ้าการเตือนน้ีปรากฏขึ้น ให้
นำ รถ เข้า รับการตรวจสอบระบบ ท่ีศูนย์บริการ นิส สัน

Condition:
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คอมพิวเตอร์ระยะทาง
GUID-1609DEEC-9F0B-434D-8225-71887C4468E8
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JVI1566X

สามารถเปลี่ยนหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะทางได้ โดยใช้ปุ่ม
ต่ า ง ๆ ที่ ติ ด ตั้ ง อ ย ู่ ท่ี ด้ า น ซ้ า ย ขอ ง พว ง ม าลั ย
① OK - เ ป ล่ี ย น ห รื อ เ ลื อ ก ร า ย ก า ร บน ห น้ า

จอแสดงข้อมูลรถยนต์
② - เ ลื่ อ น ผ่ า น ร า ย ก า ร ต่ า ง ๆ บน ห น้ า

จอแสดงข้อมูลรถยนต์
③ - กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
④ - เปล่ียนจากหน้าจอหน่ึงไปยังหน้าจอ

ถัดไป

1. Audio (เครื่องเสียง)
GUID-0559D2C7-8578-4272-BE84-10EC50A91953

โหมดเครื่องเสียงจะแสดงสถานะของข้อมูลเครื่องเสียง

2. Fuel Economy (การประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิง)

GUID-5671B2EA-685D-4967-B940-ED7A0A5F3151

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต่การรีเซ็ตครั้ง
สุดท้าย

การรีเซ็ตจะเสร็จส้ินโดยการกดปุ่ม OK ① เม่ือกดปุ่ม OK
รายการเมนูดังต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

. Cancel (ยกเลิก)
— ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าโดยไม่มีการรีเซ็ต

. Yes (ใช่)
— รีเซ็ตการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

หน้าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที ที่ประมาณ 500 ม. (1/3
ไมล์) แรกหลังจากรีเช็ต หน้าจอจะแสดงผลเป็น “——”

3. Fuel Economy History (ประวัติการประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิง)

GUID-BE740331-D52C-45B1-9DC2-84C11C3AAED2

การประหยัดน้ำมันเชื้อ เพลิง ท่ีแสดงโดยกราฟแท่งจะ
อัพเดททุก ๆ 5 นาที

แสดงการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงจาก 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา

4-5. ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุด
นิ่ง

GUID-2D9101C2-ECD8-4121-93E1-E33B882CA508

โหมดระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งจะ
แสดงการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและเวลาที่ดับเครื่องยนต์
(โปรด ด ู ท่ี “Idl ing Stop System (ระบบ ตัด กำลัง
เครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง)” (หน้า 5-14))

Trip fuel saving and engine stop time (การ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและระยะเวลาที่ดับ
เครื่องยนต์รวมต่อเที่ยว) :

GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

โหมดการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงและระยะเวลาท่ีดับ
เคร่ืองยนต์ต่อเท่ียว จะแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ท่ี
ประหยัดได้และระยะเวลาที่ดับเครื่องยนต์ตั้งแต่เปล่ียน
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง “ON”

. Cancel (ยกเลิก)
— ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าโดยไม่มีการรีเซ็ต

. Yes (ใช่)

— รีเซ็ทการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและระยะเวลาท่ี
ดับเครื่องยนต์

Total fuel saving and engine stop time (การ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและระยะเวลาที่ดับ
เครื่องยนต์รวม) :

GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

โหมดการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงและระยะเวลาท่ีดับ
เครื่องยนต์รวม จะแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประหยัด
ได้และระยะ เวลา ท่ีดับ เคร่ืองยนต์ตั้งแต่การ รีเซ็ตครั้ง
สุดท้าย

การรีเซ็ตจะเสร็จส้ินโดยการกดปุ่ม OK ① เม่ือกดปุ่ม OK
รายการเมนูดังต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

. Cancel (ยกเลิก)
— ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าโดยไม่มีการรีเซ็ต

. Yes (ใช่)
— รีเซ็ทการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและระยะเวลาท่ี

ดับเครื่องยนต์

6. Status (สถานะ)
GUID-71CB9EC7-F2AB-4466-8965-51C2F4CD7A8C

โหมดนี้จะแสดงความเร็วรถยนต์และข้อมูลเคร่ืองเสียง

7. Drive Computer (คอมพิวเตอร์การขับขี่)
GUID-3F00064D-9BF2-440C-8DCF-4F85FFE4698D

โหมดคอมพิวเตอร์ การ ขับข่ี จะ แสดงข้อม ูล ต่อ ไปนี้

. Average fuel consumption (อัตราการส้ินเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย)

. Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)

. Trip odometer (มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว)

. Elapsed time (เวลาที่ใช้ไป)

Condition:
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อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (ล.
(ลิตร)/100 กม. (l/100 km) หรือ กม./ล. (ลิตร)
(km/l)) :

GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต่การรีเซ็ตครั้ง
สุดท้าย

หน้าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที ที่ประมาณ 500 ม. (1/3
ไมล์) แรกหลังจากรีเช็ต หน้าจอจะแสดงผลเป็น “——”

ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

โหมดความเร็วเฉลี่ยจะแสดงความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์
ตั้งแต่การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย

หน้าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที สำหรับ 30 วินาทีแรก
หลัง จาก รี เ ช็ต หน้ า จอ จะ แสดง ผล เ ป็น “——”

มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว (กม.) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

โหมดมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวจะแสดงระยะทางทั้งหมด
ท่ี รถยนต์ ถ ู ก ใ ช้ งาน ต้ังแต่ การ รี เ ซ็ต ค ร้ั ง ส ุดท้ าย

เวลาที่ใช้ไป :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

โหมดเวลาที่ใช้ไปจะแสดงเวลาตั้งแต่การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย

รีเซ็ตเมนู :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

สามารถรีเซ็ตข้อมูลคอมพิวเตอร์การขับขี่ทีละรายการหรือ
ทั้งหมดภายในครั้งเดียว

เพื่อรีเซ็ตแต่ละรายการหรือรายการทั้งหมด:

1. ก ด O K ① เ พ่ื อ เ ป ล่ี ย น ไ ป ยั ง รี เ ซ็ ท เ ม น ู

2. เลือกรายการท่ีจะรีเซ็ทหรือปุ่ม “Reset All” (รีเซ็ท
ท้ังหมด) โดย ใช้ ปุ่ ม ② และ กด OK ①

3. เลือก “Yes” (ใช่) เพื่อรีเซ็ตรายการโดยการกด OK
①

8. Driving Aids (การช่วยเหลือการขับขี่)
GUID-61EAEFEE-A4B1-486B-9FEC-C28B8A3D9A36

โหมดการช่วยเหลือการขับข่ีจะแสดงสภาวะการทำงาน
สำหรับระบบต่อไปนี้

. เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา

. เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “เทคโนโลยีเตือนจุด
อับสายตา” (หน้า 5-20) และ “เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ” (หน้า 5-30)

9. Coolant Temp. (อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น)
GUID-23A8A9F7-63D0-4665-9868-249218A585D0

ช่วยให้สามารถเปิดหรือปิดหน้าจออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ จะบ่งช้ีอุณหภูมิ
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

นาฬิกาและอุณหภูมิอากาศภายนอก
GUID-5648FEB2-6740-40BF-9134-7431A208132E

JVI1713X

นาฬิกา ① และอุณหภูมิอากาศภายนอก ② จะแสดงขึ้นที่
ด้านบนของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

Clock (นาฬิกา)
GUID-85240DB1-9AF2-4B60-A809-8F55EAEFD079

สำหรับการปรับนาฬิกา โปรดดูท่ี “Settings (การต้ังค่า)”
(หน้า 2-19) หรือคู่มือการใช้ NissanConnect

อุณหภูมิอากาศภายนอก (8C หรือ 8F)
GUID-8950C1C1-AC6A-4F34-B39D-86468FE0C303

อุณหภูมิอากาศภายนอกจะแสดงข้ึนในหน่วย 8C หรือ 8F
ในช่วง −40 ถึง 608C (−40 ถึง 1408F)

โหมดอุณหภูมิอากาศภายนอก มีคุณลักษณะในการเตือน
อุณหภูมิต่ำ ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 38C (378F) การ
เตือน ③ จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกถูกติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า
หม้อ น้ำ เซ็นเซอร์ อาจได้ รับผลกระทบจากถนนหรือ
ความร้อนของเครื่องยนต์ ทิศทางลม และสภาวะการขับขี่
อ่ืน ๆ การแสดงผลอาจแตกต่างจากอุณหภูมิภายนอกจริง
หรืออุณหภูมิ ท่ี แสดงบน เคร่ืองหมายหรือ ป้ายต่าง ๆ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-29

Condition:
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N18A1-120227-6CE214B9-19DE-4159-84D8-2460178800A4

สวิตช์ไฟหน้า
N18A1-120227-2E6B824B-C09F-4F4C-A942-556DF911636C

WAC0244X

ตัวอย่าง (มีไฟตัดหมอกหน้า)
นิสสันขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อกำหนดในพ้ืนที่เกี่ยวกับ
การใช้งานไฟ

ตำแหน่ง
N18A1-120227-7647D991-88A6-4CB7-AA85-C2350DF02974

ตำแหน่ง จะเปิดไฟหร่ีด้านหน้า ไฟแผงหน้าปัด ชุด
ไฟท้าย และไฟอื่น ๆ

ตำแหน่ง
N18A1-120227-15242FF5-B58E-467A-A6D4-12842D922048

ตำแหน่ง จะ เปิด ไฟหน้า เพ่ิม เติม จาก ไฟ อ่ืน ๆ

ไฟสูง
N18A1-120227-0C0A4D5C-3E27-4F0D-BC10-9D8C3DFF89A5

WAC0245X

สำหรับ การ เ ปิด ไฟ ส ูง ให้ ดัน ก้าน ไป ข้าง หน้า ①

สำหรับการปิดไฟสูง ให้ดันก้านไปยังตำแหน่งกลาง ②

สำหรับการกะพริบไฟหน้า ให้ดึงก้านไปยังตำแหน่งหลังสุด
③ สามารถกะพริบไฟหน้าได้แม้ว่าจะไม่ได้เปิดไฟหน้าก็
ตาม

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
N18A1-120227-713E42AB-EEF1-4D55-8934-279E2D0B6096

เสียงเตือนไฟส่องสว่างจะดังขึ้น ถ้าประตูด้านคนขับเปิด
ขณะที่พบการทำงานต่อไปนี้:

. สวิตช์ไฟหน้าอยู่ ท่ีตำแหน่ง หรือ และ
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK”

ให้แน่ใจว่าได้บิดสวิตช์ไฟหน้าไปยังตำแหน่ง “OFF” เมื่อ
ลงจากรถ

ถ้าสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK” ในขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง หรือ

ฟังก์ชันประหยัดไฟแบตเตอร่ีจะปิดไฟหลังจากผ่าน
ไป ระยะ เวลา ห น่ึง เ พ่ือ ป้อง กัน ไฟ แบตเตอ ร่ี หมด

ข้อควรระวัง:

ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานเป็นระยะ
เวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมด

สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว
N18A1-120227-4ADE663B-AD64-4741-B0F4-B89959A0DD95

WAC0250X

ข้อควรระวัง:

สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยวจะไม่คืนกลับอัตโนมัติถ้ามุมที่
หักเลี้ยวพวงมาลัยไม่เกินค่ามุมที่กำหนดไว้ หลังจาก
เลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ให้แน่ใจว่าสวิตช์
สัญญาณ ไฟ เลี้ ยว กลับ ไป อย ู่ ที่ ตำแหน่ง เ ดิม

สัญญาณไฟเลี้ยว
N18A1-120227-2A2EA500-A3AA-499B-8E53-BC04AC2D4B00

สำหรับการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ให้เล่ือนก้านไฟเลี้ยวข้ึน
① หรือลง ② ไปในทิศทางที่ต้องการ หลังจากเลี้ยวแล้ว
สัญญาณไฟเลี้ยวจะดับลงโดยอัตโนมัติ

สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว

Condition:
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สัญญาณเปลี่ยนเลน
N18A1-120227-DB1475AD-64F8-4B52-93BF-FCFFF5FE8D8B

สำหรับการเปิดสัญญาณเปลี่ยนช่องทางวิ่ง ให้เล่ือนก้าน
สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยวขึ้น ① หรือลง ② ไปในทิศทางท่ี
ต้องการ

ในการปิดการกะพริบ ให้เลื่อนก้านไฟเลี้ยวไปทางทิศตรง
ข้าม

ถ้าก้านไฟเล้ียวตีกลับมาทันทีหลังจากการเล่ือนข้ึน ①
หรือลง ② ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 3 ครั้ง

N18A1-F9793908-320E-4C8A-8CF0-859072F03C3D

ไฟตัดหมอกหน้า
N18A1-58D7C9A6-F726-4651-B0AB-3189AEB5181D

WAC0252X

ในการเปิดไฟตัดหมอกหน้า ให้บิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปที่
ตำแหน่ง โดยที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ ท่ีตำแหน่ง
หรือ

ในการปิดไฟตัดหมอกหน้า ให้บิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปยัง
ตำแหน่ง “ ” (OFF)

N18A1-120227-78CEE670-06F4-4BD5-9E81-EFC68202A59F

คำเตือน:

เมื่ออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง นํ้าฉีดล้างกระจกอาจ
แข็งตัวบนกระจกบังลมหน้า และบดบังการมองเห็น
ควรทำการไล่ฝ้าบนกระจกบังลมหน้าก่อนการล้าง
กระจกหน้า

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้งานท่ีฉีดน้ำล้างกระจกต่อเนื่องกันนาน
เกินกว่า 30 วินาที

. ห้าม ฉีดน้ำ ล้าง กระจก ถ้าน้ำ ในถัง พักหมด

. ถ้าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ปัด
น้ำฝน ที่ ปัดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อป้องกัน
มอเตอร์เสียหาย หากเหตุการณ์นี้เกิดข้ึน ให้บิด
สวิตช์ที่ ปัด น้ำฝนไปยังตำแหน่ง “OFF” และ
กำจัดหิมะหรือน้ำแข็งที่อยู่ข้างบนและรอบก้าน
ปัดน้ำฝน หลังจากนั้นประมาณ 1 นาที ให้ลอง
เ ปิด สวิตช์ ใ ห้ ที่ ปั ด น้ ำ ฝน ทำงาน อีก ค ร้ั ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-31

สวิตช์ไฟตัดหมอก (ถ้ามีติดตั้ง) สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก

Condition:
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สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหน้า

N18A1-120227-5CA3AD80-E072-4B97-943D-CF6B722C6853

ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้าจะทำงาน
เม่ือ สวิตช์ สตาร์ท เคร่ืองยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “ON”

การทำงานของที่ปัดน้ำฝน
N18A1-120227-20B65FEC-07B9-4627-94D1-96E057067C89

WAC0246X

ตำแหน่งก้านสวิตช์ท่ีปัดน้ำฝน ① จะทำการปัดน้ำฝนเป็น
จังหวะ

. การปัดเป็นจังหวะนี้สามารถปรับระยะเวลาในการปัดได้
โดยบิดปุ่มควบคุม Ⓐ (นานขึ้น) หรือ Ⓑ (ส้ันลง)

. ความเร็วของการปัดเป็นจังหวะจะแตกต่างกันตาม
ความเร็วรถยนต์

ตำแหน่งก้านสวิตช์ที่ปัดน้ำฝน “LO” ② จะทำการปัดน้ำฝน
ด้วยความเร็วต่ำ

ตำแหน่งก้านสวิตช์ที่ปัดน้ำฝน “HI” ③ จะทำการปัดน้ำฝน
ด้วยความเร็วสูง

เพื่อหยุดการทำงานของท่ีปัดน้ำฝน ให้เลื่อนก้านสวิตช์ท่ี
ปัดน้ำฝนไปที่ตำแหน่ง “OFF”

ตำแหน่งก้านสวิตช์ท่ีปัดน้ำฝน “MIST” ④ จะทำการปัด

น้ำฝนหนึ่งครั้ง ก้านสวิตช์ท่ีปัดน้ำฝนจะกลับไปท่ีตำแหน่ง
เดิมโดยอัตโนมัติ

การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
N18A1-120227-AC0D5C6D-91CC-4578-BC19-51AEC13399E2

ในการฉีดน้ำยาล้างกระจก ให้ดึงก้านสวิตช์ไปทางด้านหลัง
รถ ⑤ จนกว่าน้ำยาล้างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจกบังลม
หน้าในปริมาณที่ต้องการ ที่ปัดน้ำฝนจะปัดกระจกหลายครั้ง
โดยอัตโนมัติ

N18A1-120227-35378547-D6E8-499E-8B5F-4F8F15CEA719

JVI1357X

แบบ A

WAC0235X

แบบ B
สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังจะทำงานเม่ือสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

ท่ีไล่ฝ้าจะทำการลดความช้ืน หมอก หรือน้ำค้างบนผิว
กระจก บัง ลม หลัง เพื่ อ เ พ่ิม ทัศน วิ สัย ด้าน หลัง รถ

เมื่อกดสวิตช์ไล่ฝ้า ไฟแสดง ① จะสว่างขึ้นและที่ไล่ฝ้าจะ
ทำงานเป็นเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนั้น ที่ไล่ฝ้าจะ
หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

สามารถปิดที่ไล่ฝ้าด้วยตัวเองได้โดยกดสวิตช์ไล่ฝ้าอีกครั้ง

สวิตช์ไล่ฝ้า

Condition:
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ข้อควรระวัง:

. ให้แน่ใจว่าสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อใช้งานท่ีไล่ฝ้า
อย่างต่อเน่ือง มิเช่นน้ัน อาจทำให้แบตเตอรี่ไฟ
หมดได้

. เมื่อทำความสะอาดด้านในของกระจก ระมัดระวัง
ไม่ให้ขูดขีดหรือไปทำลายลวดนำไฟฟ้าบนผิว
กระจก

N18A1-120227-B2FF5DD3-CD6B-4EA8-A885-A186CC9CFD4F

JVI1531X

แตรสามารถทำงานได้ไม่ว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะอยู่
ใน ตำแหน่ง ใด ก็ ตาม ยกเว้น เม่ือ แบตเตอร่ี ไฟ หมด

แตรจะส่งเสียงดังเมื่อกดแตรค้างไว้ และเสียงจะหยุดเมื่อ
ปล่อย

N18A1-120227-FBA7CD71-3B24-4A68-86F1-856C726917D8

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า
N18A1-120227-0425354A-A743-48F4-A2DE-EF938744F47B

คำเตือน:

. ให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนไม่ยื่นมือ ฯลฯ ออก
นอกรถยนต์ ก่อนใช้งานกระจกหน้าต่างไฟฟ้า

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากรถยนต์และ/หรือระบบทำงาน
โดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งการถูกกระจกหน้าต่างหนีบ
หรือการล็อกประตูโดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยเด็ก
บุคคลที่ ต้อง มีผู้ อื่นคอยช่วย เหลือดูแล หรือ
สัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพียงลำพัง นอกจากนี้ ในวันที่
อากาศอบอุ่น อุณหภูมิภายในรถยนต์ที่ปิดประตู
ไว้จะสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีความเส่ียงอย่าง
มากที่ อาจทำให้ บ ุคคลและ สัตว์ เ ล้ียง ได้ รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

กระจก หน้า ต่าง ไฟฟ้า จะ ทำงาน เ ม่ือ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

สำหรับการเปิดกระจกหน้าต่าง ให้กดสวิตช์กระจกไฟฟ้าลง

สำหรับการปิดกระจกหน้าต่าง ให้ดึงสวิตช์กระจกไฟฟ้าขึ้น

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-33

แตร กระจกหน้าต่าง

Condition:
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2-34 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับ
N18A1-120227-11F8D37E-AB6C-4CFC-88A1-D0E5BA663170

JVI0228X

สวิตช์ด้านคนขับเป็นสวิตช์หลักซึ่งสามารถควบคุมกระจก
หน้าต่างได้ทุกบาน

การล็อกกระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เม่ือกดปุ่มล็อก ① กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารจะไม่
สามารถทำงานได้

เพื่อยกเลิกการล็อกกระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร ให้กดปุ่ม
ล็อก ① อีกครั้ง

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร
N18A1-120227-879E902B-8E84-46FE-B067-9F3C3196E063

SIC4523

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารสามารถควบคุมกระจก
หน้าต่างได้เฉพาะด้านนั้น ๆ

ถ้ากดสวิตช์ล็อกจากสวิตช์ควบคุมด้านคนขับ สวิตช์ด้าน
ผู้โดยสารจะไม่สามารถทำงานได้

ฟังก์ชันอัตโนมัติ
N18A1-120227-E32069C0-BAE6-4271-BCF2-D8434F16F2FC

JVI0230X

ฟังก์ชัน อัตโนมัติ มี สำหรับ สวิตช์ที่ มี สัญลักษณ์
เท่านั้น

ฟังก์ชันอัตโนมัติทำให้กระจกหน้าต่างสามารถเลื่อนเปิด
หรือ ปิดจนสุดโดยไม่ต้องกดสวิตช์ขึ้นหรือลง ค้างไว้

ถ้าต้องการเปิดกระจกจนสุด ให้กดสวิตช์กระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้าลงจนถึงจังหวะสองแล้วปล่อยสวิตช์ ถ้าต้องการปิด
กระจกจนสุด ให้ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าข้ึนจนถึง
จังหวะสองแล้วปล่อยสวิตช์ ไม่จำเป็นต้องกดสวิตช์ค้างไว้
ในระหว่างที่กระจกทำงาน

ถ้าต้องการหยุดการเลื่อนเปิด/ปิดของกระจกหน้าต่าง
ระหว่างที่ฟังก์ชันอัตโนมัติกำลังทำงาน ให้กดสวิตช์ลงหรือ
ดึงสวิตช์ขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม

ไทเมอร์กระจกหน้าต่าง :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ไทเมอร์กระจกหน้าต่างจะช่วยให้กระจกหน้าต่างทำงาน
เป็นระยะเวลาหนึ่ง แม้ว่าสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK” ไทเมอร์กระจกหน้าต่างจะ
ถูกยกเลิกเมื่อประตูหน้าเปิดอยู่หรือหมดเวลาท่ีกำหนด

ฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

คำเตือน:

ก่อนที่จะปิดสนิทจะปรากฏระยะห่างเล็กน้อยซึ่งระบบ
ไม่สามารถตรวจจับได้ ให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนไม่
ยื่นมือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปนอก
รถยนต์ก่อนปิดกระจกหน้าต่าง

ฟังก์ชันเล่ือนกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน้าต่างให้
เลื่อนลงอัตโนมัติเมื่อมีบางส่ิงไปขวางทางขณะกระจก
กำลังเลื่อนปิด เมื่อชุดควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง กระจก
หน้าต่างจะเลื่อนลงทันที

ระบบกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ้ามีแรงปะทะ
หรือน้ำหนักท่ีเหมือนกับส่ิงกีดขวางกระจกโดยข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและสภาพการขับขี่

เมื่อสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าไม่ทำงาน
N18A1-120227-955BEF18-311C-4AF0-8E6C-BE60F57D555F

ฟังก์ชันกระจกหน้าต่างไฟฟ้าบางอย่าง (ฟังก์ชันปิด
อัตโนมัติ ฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ) จะไม่ทำงานตามท่ี
ระบุไว้ หลังจากสายแบตเตอร่ีถูกปลดและการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าถูกรบกวน ปฏิบัติข้ันตอนต่อไปนี้เพ่ือเริ่มการทำงาน
ของฟังก์ชันกระจกหน้าต่างไฟฟ้า

1. สตาร์ทเครื่องยนต์

2. ปิดประตู

Condition:
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3. หลัง จากสตาร์ท เครื่องยนต์ ใช้ งานสวิตช์ กระจก
หน้าต่างด้านคนขับเพื่อเปิดกระจกหน้าต่างจนสุด

4. ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับขึ้นค้างไว้เพื่อปิด
กระจกหน้าต่างด้านคนขับ ดึงสวิตช์ค้างไว้เป็นเวลา
ประมาณ 3 วินาที หลังจากที่กระจกหน้าต่างปิดจนสุด
และปล่อยสวิตช์

5. ตรวจสอบว่าฟังก์ชันกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทำงานอย่าง
ถูกต้อง

ถ้าเปิดหรือปิดกระจกหน้าต่างไฟฟ้าติดต่อกัน อาจทำให้
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ปฏิบัติขั้นตอนข้างบน

ถ้าฟังก์ชันกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทำงานผิดปกติหลังจาก
ปฏิบัติขั้นตอนข้างบนแล้ว ให้ปฏิบัติขั้นตอนน้ันซ้ำ นำรถ
เข้าศูนย์บริการนิสสันถ้าจำเป็น เพื่อตรวจสอบระบบกระจก
หน้าต่างไฟฟ้า

N18A1-120227-B787B9C4-9391-4868-B834-53E7E1F541DB

WAC0241X

แผงหน้าปัด

WAC0253X

คอนโซลกลาง (ถ้ามีติดตั้ง)
ช่องจ่าย ไฟ ใช้ สำหรับจ่าย ไฟ ให้ อุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่น
โทรศัพท์มือถือ

ข้อควรระวัง:

. ช่องจ่ายไฟและปล๊ักอาจร้อนขณะใช้งาน หรือ
ทันทีหลังจากใช้งาน

. ช่องจ่ายไฟนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับที่จุดบุหรี่

. ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ไฟฟ้ารวมเกิน 12 โวลต์
120 วัตต์ (10 แอมป์) ห้ามใช้อะแด็ปเตอร์สอง
ตัว หรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเครื่อง

. ใช้ช่องจ่ายไฟนี้ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ไฟหมด

. หลีกเล่ียงการใช้เม่ือเปิดระบบปรับอากาศ ไฟ
หน้า หรือไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

. ก่อนทำการเสียบหรือถอดปลั๊ก ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าปิดสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่และ
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว

. ดันปล๊ักเข้าไปจนสุด ถ้าเสียบปลั๊กไม่ดี ปลั๊กอาจ
มีความร้อนสูงผิดปกติหรือฟิวส์อุณหภูมิภายใน
อาจขาดได้

. ห้ามให้ช่องจ่ายไฟโดนน้ำ

. ปิดฝาไว้หากไม่ได้ใช้งาน

ขั้วต่อชาร์จไฟอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-11125E5F-F4C0-4CF0-913B-0492D74E2D73

WAC0254X

ในกล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-35

ช่องจ่ายไฟ

Condition:



(80,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

2-36 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

WAC0255X

ด้านหลังกล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
สามารถใช้ข้ัวต่อชาร์จไฟอุปกรณ์ USB สำหรับการชาร์จ
อุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น

ต่ออุปกรณ์ USB เข้า กับขั้ว ต่อ การชาร์จ จะ เร่ิม โดย
อัตโนมัติ (กำลังไฟสูงสุดอยู่ ท่ี 5 โวลต์ 12 วัตต์ 2.4
แอมป์)

อุปกรณ์ภายนอกจะชาร์จต่อเน่ืองขณะท่ีสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

ไม่สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือบางรุ่นได้ ขึ้นอยู่ กับค่า
จำเพาะของรุ่นนั้น ๆ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไปในขั้วต่อ การ
เสียบอุปกรณ์ USB ที่เอียง หรือกลับข้างลงในขั้ว
ต่อ อาจทำให้ ข้ัวต่อ เสียหายได้ ให้ แน่ใจว่า
อุปกรณ์ USB ต่อเข้ากับขั้วต่ออย่างถูกต้อง

. ห้ามใช้สายเคเบ้ิล USB ที่กลับด้าน การใช้สาย
เคเบิ้ล USB ที่กลับด้าน อาจทำให้ขั้วต่อเสียหาย
ได้

N18A1-120227-06B59626-1E6A-42AC-AB4D-575DE0F40B40

คำเตือน:

. ไม่ควรใช้ช่องเก็บของขณะขับข่ีเพื่อให้ผู้ขับข่ีมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ฝาปิดช่องเก็บของต้องปิดอยู่เสมอขณะขับขี่เพื่อ
ช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการ
หยุดรถกะทันหัน

กล่องเก็บของ
N18A1-120227-589D5762-590C-485B-BF53-8171BB7A9152

JVI0287X

เปิดกล่องเก็บของโดยการดึงมือจับ

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อปิดกล่องเก็บของ

กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-35E39C1A-DCED-48F3-9E3F-E380BABC33B1

JVI1870X

สำหรับการเปิดกล่องเก็บของท่ีคอนโซลกลาง ให้กดปุ่ม
Ⓐ และดึงฝาปิดขึ้น ดันฝาปิดลงจนกระทั่งล็อกเพื่อปิด
กล่องเก็บของ

ที่ใส่การ์ด
N18A1-120227-AE1089FF-BCD6-4FEC-B235-150064202C06

WAC0242X

สอดการ์ดเข้าในที่ใส่การ์ด

ช่องเก็บของ

Condition:
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ที่วางแก้วน้ำ
N18A1-120227-19691200-1B1F-4D2D-9506-5179C614CF6C

คำเตือน:

ผู้ขับขี่ไม่ควรหยิบหรือวางแก้วในที่วางแก้วน้ำขณะ
ขับขี่ เพื่อให้ มีสมาธิเต็มที่ ในการบังคับควบคุมรถ

ข้อควรระวัง:

หลีกเลี่ยงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันโดยเฉพาะ
เม่ือวางแก้วนํ้า ในที่ วางแก้ว เพ่ือป้องกันไม่ ให้ น้ํา
กระเด็นออกมา ซึ่งอาจทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็น
แผลลวกพองได้

WAC0243X

ที่ใส่ขวด
N18A1-120227-65326B42-670C-4D99-9F1B-97D68EF1592D

WAC0247X

ท่ีวางขวดน้ำเบาะน่ังด้านหน้าและเบาะนั่งด้านหลังอยู่ ท่ี
ประตู

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้ที่ใส่ขวดใส่วัตถุอ่ืน ๆ ที่อาจกระเด็นออก
มา และทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บได้เมื่อเบรกรถ
อย่างกะทันหัน หรือ เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามใช้ที่ใส่ขวดสำหรับภาชนะบรรจุน้ำที่เปิดอยู่

N18A1-120227-CC4906A6-2759-4E26-B758-AA8982212CA4

SPA1909

1. ในการบังแสงสว่างจากด้านหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดดลง
มา ①

2. ในการบังแสงสว่างจากด้านข้าง ให้ปลดแผ่นบังแดด
ลง จาก จ ุ ด ยึด กลาง และ บิด ไป ด้ าน ข้ า ง ②

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-37

แผ่นบังแดด

Condition:
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2-38 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

N18A1-120227-08B7A8D3-8B72-49E3-8FDA-30A428F63828

ข้อควรระวัง:

. ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานเป็น
เวลานานเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

. ปิดไฟเมื่อออกจากรถ

ไฟอ่านแผนที่
GUID-2F8092A4-5908-4FFA-AD8C-A6D38983DFAC

JVI1661X

สวิตช์ Ⓐ
GUID-E41F249F-F226-4ED7-97C0-DF8463C6E7FC

สวิตช์ไฟอ่านแผนที่ Ⓐ มีสามตำแหน่ง

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟอ่านแผนที่จะสว่าง
ขึ้น

เมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “DOOR” ไฟอ่านแผนท่ีจะ
สว่างขึ้นเมื่อเปิดประตู

ตัวต้ังเวลาของไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (ถ้ามีติดต้ัง)
จะเปิดไฟอ่านแผนที่ค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 15 วินาที
เมื่อ:

. เม่ือกุญแจถูกดึงออกจากสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ใน
ขณะท่ีประตูคนขับ ปิดอยู่ (ร ุ่นที่ ไม่มี ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” (รุ่นที่มี
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ่ม “UNLOCK” (บน
รีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะ) หรือสวิตช์คำสั่ง
(ร ุ่นที่ ติด ต้ังกุญแจ อัจฉริยะ) โดยท่ีสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK”

. เมื่อประตูบานใดบานหน่ึงเปิดแล้วปิดโดยที่สวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK” และไม่มี
กุญแจเสียบอยู่ในสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ (รุ่นท่ีไม่มี
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

. เมื่อประตูบานใดบานหน่ึงเปิดแล้วปิดโดยที่สวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” (รุ่นที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

ตัวต้ังเวลาไฟส่องสว่างในห้องโดยสารจะถูกยกเลิกเมื่อ:

. ประตูอื่นทุกบานล็อก

. สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “ON”

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” ไฟอ่านแผนท่ีจะไม่สว่าง
ขึ้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

สวิตช์ Ⓑ
GUID-2DF7DB9A-F769-4DDF-A395-2B5B98A9C86C

สวิตช์ไฟอ่านแผนที่ Ⓑ มีสองตำแหน่ง

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟอ่านแผนที่จะสว่าง
ขึ้น

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” ไฟอ่านแผนท่ีจะไม่สว่าง
ขึ้น

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
N18A1-120227-260A14C1-F9AD-4CE5-A510-9CAB64FAA04D

JVI0482X

ไฟ ส่อง สว่าง ใน ห้อง โดยสาร มี สวิตช์ สาม ตำแหน่ง

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
จะสว่างขึ้น

เมื่อ สวิตช์ อย ู่ ในตำแหน่ง “DOOR” ไฟ ส่องสว่าง ใน
ห้องโดยสารจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดประตู

ตัวต้ังเวลาของไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (ถ้ามีติดต้ัง)
จะ เปิด ไฟ ค้าง ไว้ เป็น เวลา ประมาณ 15 วินาที เ ม่ือ:

. เม่ือกุญแจถูกดึงออกจากสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ใน
ขณะท่ีประตูคนขับ ปิดอยู่ (ร ุ่นที่ ไม่มี ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” (รุ่นที่มี
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ่ม “UNLOCK” (บน
รีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะ) หรือสวิตช์คำสั่ง
(ร ุ่นที่ ติด ต้ังกุญแจ อัจฉริยะ) โดยท่ีสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK”

. เมื่อประตูบานใดบานหน่ึงเปิดแล้วปิดโดยที่สวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK” และไม่มี

ไฟส่องสว่างภายใน

Condition:
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กุญแจเสียบอยู่ในสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ (รุ่นท่ีไม่มี
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

. เมื่อประตูบานใดบานหน่ึงเปิดแล้วปิดโดยท่ีสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” (รุ่นที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

ตัวต้ังเวลาไฟส่องสว่างในห้องโดยสารจะถูกยกเลิกเมื่อ:

. ประตูอื่นทุกบานล็อก

. สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “ON”

เ ม่ือ สวิตช์ อย ู่ ที่ ตำแหน่ง “OFF” ไฟ ส่อง สว่าง ใน
ห้อง โดยสาร จะ ไ ม่ ส ว่ าง ขึ้ น ไ ม่ ว่ า ใน กรณี ใด ๆ

ไฟในกระโปรงท้าย
N18A1-D5C3D576-F383-4142-9830-79BF233CCBD3

ไฟในกระโปรงท้ายจะสว่างขึ้นเม่ือเปิดฝากระโปรงท้าย
เมื่อปิดฝากระโปรงท้าย ไฟจะดับลง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-39
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บันทึก

Condition:
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

N18A1-120227-474CE877-D8D3-4CC0-A477-C8DD76387FDF

รถยนต์นิส สันสามารถใช้งานคู่ กับกุญแจที่มี ไว้ เฉพาะ
สำหรับรถยนต์ของท่านเท่าน้ัน โดยรถยนต์จะได้รับแผ่น
ป้ายหมายเลขกุญแจพร้อมกับตัวกุญแจ กรุณาบันทึก
หมายเลขกุญแจและเก็บแผ่นป้ายหมายเลขกุญแจไว้ในท่ี
ปลอดภัย และไม่ควรเก็บไว้ในรถสำหรับกรณีที่ต้องการทำ
กุญแจขึ้นมาใหม่

การทำกุญแจขึ้นมาใหม่สามารถทำได้โดยใช้กุญแจเดิม
หรือหมายเลขกุญแจ เดิม เท่านั้น หากกุญแจ ท้ังหมด
สูญหายและไม่มีกุญแจเดิม จำเป็นต้องใช้หมายเลขกุญแจ
เพื่อทำกุญแจใหม่ ในกรณีท่ีกุญแจสูญหาย หรือต้องการ
ทำกุญแจเพิ่ม กรุณานำกุญแจเดิมหรือหมายเลขกุญแจไป
ติดต่อที่ศูนย์บริการนิสสัน

ข้อควรระวัง:

ห้ามทิ้งกุญแจไว้ในรถเมื่อออกจากรถ

กุญแจระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน
(NATS*) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-9412CA76-1720-4140-90C2-80B1902F4816

WAD0122X

1. กุญแจ NATS (2)

2. แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ

รถยนต์จะสามารถใช้งานได้เฉพาะกุญแจ NATS ที่มีการลง
ทะเบียนไว้ ในระบบ NATS ประจำรถแต่ละคัน เท่านั้น
รถยนต์หน่ึงคันสามารถลงทะเบียนและใช้งานกับกุญแจ
NATS ได้สูงสุดถึง 5 ชุด ต้องทำการลงทะเบียนกุญแจใหม่
โดยศูนย์ บริการนิสสัน ก่อนนำไปใช้ กับ NATS ในรถ
เนื่องจากขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป็นต้องลบหน่วย
ความจำทั้งหมดในระบบ NATS เมื่อต้องลงทะเบียนกุญแจ
ชุดใหม่ ต้องนำกุญแจ NATS ทุกชุดที่มีไปดำเนินการที่
ศูนย์บริการนิสสัน

ข้อควรระวัง:

ห้ามมิ ให้กุญแจ NATS สัมผัสโดนน้ำหรือ น้ำ เค็ม
เนื่องจากกุญแจมีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไฟฟ้าอยู่
ภายใน เพราะจะส่งผล ต่อการทำงานของระบบ

*: ระบบป้องกันการสตาร์ท

กุญแจธรรมดา (สำหรับแบบ B)
GUID-2E3B4496-2107-4D46-AB58-FD782000A0DD

JVP0305X

กดปุ่มปลดล็อกเพื่อคลายกุญแจออกจากกุญแจรีโมท

เมื่อเก็บกุญแจ ให้กดปุ่มปลดล็อกและกดกุญแจเพ่ือพับ

กุญแจเก็บลงในช่องกุญแจรีโมท

กุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-120227-50A5ADA8-CF6B-4C12-A3FA-E8A51666DDA5

SPA2504

1. กุญแจอัจฉริยะ (2 ชุด)
2. กุญแจธรรมดา (ในกุญแจอัจฉริยะ) (2 ชุด)
3. แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ

รถยนต์ของท่านจะสามารถใช้งานได้เฉพาะกับกุญแจ
อัจฉริยะท่ีมีการลงทะเบียนไว้ในระบบกุญแจอัจฉริยะของ
รถ และระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS*) เท่านั้น
รถยนต์หน่ึงคันสามารถลงทะเบียนและใช้งานกับกุญแจ
อัจฉริยะได้สูงสุดถึง 4 ชุด ต้องทำการลงทะเบียนกุญแจ
ใหม่โดยศูนย์บริการนิสสันก่อนนำไปใช้กับระบบกุญแจ
อัจฉริยะของรถ และระบบป้องกันการขโมยในรถ เนื่องจาก
ขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป็น ต้องลบหน่วยความจำ
ท้ังหมดในระบบกุญแจอัจฉริยะ เม่ือลงทะเบียนกุญแจชุด
ใหม่ ต้องนำกุญแจอัจฉริยะทุกชุดที่มีไปยังศูนย์บริการ
นิสสัน

*: ระบบป้องกันการสตาร์ท

กุญแจ

Condition:
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ข้อควรระวัง:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว
ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถยนต์โดยเด็ดขาด

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว
ในขณะ ขับขี่ ก ุญแจ อัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์ที่
ละเอียดอ่อนและติดตั้งตัวส่งสัญญาณไว้ภายใน
เพื่ อ ไม่ ให้ เ สี ย หาย ใ ห้ ร ะ วั ง สิ่ ง ต่ อ ไป นี้

— แม้กุญแจอัจฉริยะจะสามารถกันนํ้า แต่การ
เปียกน้ําอาจทำให้เกิดความเสียหายข้ึนได้
ดังน้ัน ควรเช็ดให้แห้งสนิททันทีหากพบว่า
กุญแจอัจฉริยะเปียกน้ำ

— ห้ามงอ ทำตก หรือ นำไปเคาะกับวัตถุอื่น
— ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า −108C (14 8F)
แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจไม่ทำงาน
ตามปกติ

— ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ในที่ที่ มีอุณหภูมิ
ส ูง กว่า 608C (1408F) เป็น เวลา นาน

— ห้าม เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลง ก ุญแจ
อัจฉริยะ

— ห้ าม ใช้ พ ว ง ก ุญแจ ท่ี เ ป็ น แ ม่ เ ห ล็ ก
— ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ใกล้อุปกรณ์ที่สร้าง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ อุปกรณ์
เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
และโทรศัพท์มือถือ

— ห้ามให้กุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับน้ำหรือน้ำ
เค็ม และห้ามนำไปล้าง ใน เคร่ืองซัก ผ้า
เพราะจะ ส่งผล ต่อการทำงานของระบบ

. ถ้ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันขอ
แนะนำให้ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้น

ออกทั้งหมด เพื่อป้องกันการใช้กุญแจอัจฉริยะ
ดังกล่าวในการปลดล็อกรถยนต์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต สำหรับข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนการลบ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

กุญแจธรรมดา
N18A1-120227-2D840B4A-9FC2-4A2A-A743-FA184E537385

SPA2033

ในการถอดกุญแจธรรมดาออกมา ให้ปลดปุ่มล็อกท่ีด้าน
หลังของกุญแจอัจฉริยะ

ในการประกอบกุญแจธรรมดา ให้เสียบเข้าไปในกุญแจ
อัจฉริยะให้แน่น จนกว่าปุ่มล็อกจะกลับมาอยู่ ท่ีตำแหน่ง
ล็อก

ใช้กุญแจธรรมดาเพ่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู (โปรดดูท่ี
“ประตู” (หน้า 3-3))

N18A1-120227-9B82D15B-F84B-4FEE-9E79-03D9C1B618C3

คำเตือน:

. สังเกตบริเวณรอบรถ ก่อนเปิดประตูเสมอเพื่อ
หลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุ ในเส้นทางจราจร

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บ
หรือถึงแก่ชีวิตจากรถยนต์และ/หรือระบบทำงาน
โดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งการถูกกระจกหน้าต่างหนีบ
หรือการล็อกประตูโดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยเด็ก
บุคคลที่ต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือ หรือสัตว์เลี้ยงไว้
ในรถเพียงลำพัง ในวันที่อากาศอบอุ่น อุณหภูมิ
ภายในรถยนต์ที่ปิดประตูไว้จะเพ่ิมสูงข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากที่อาจทำให้
บุคคลและสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

การล็อกด้วยกุญแจ
N18A1-120227-7C574FB7-951B-4BE4-8AF9-23C0206265BE

JVP0076X

สำหรับการล็อกประตูด้านคนขับ ให้เสียบกุญแจลงในช่อง
เสียบกุญแจที่อยู่บนประตูด้านคนขับ แล้วหมุนกุญแจไป
ทางด้านหน้ารถ ①

สำหรับการล็อกประตูอื่น ให้ใช้สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า รีโมต
คอนโทรล (ถ้ามีติดตั้ง) หรือกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดต้ัง)

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-3

ประตู

Condition:
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

สำหรับการปลดล็อกประตูด้านคนขับ ให้หมุนกุญแจไปทาง
ด้านหลังรถ ②

สำหรับการปลดล็อกประตูอื่น ให้ใช้สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า
รีโมตคอนโทรล หรือกุญแจอัจฉริยะ

การล็อกด้วยปุ่มล็อกด้านใน
N18A1-120227-0CC1AA36-156F-4E54-AB2B-84A084E86C52

SPA2744

ข้อควรระวัง:

เม่ือล็อกประตูโดยใช้ปุ่มล็อกด้านใน ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้ในรถ

สำหรับการล็อกประตูหน้า ให้กดปุ่มล็อกด้านในไปยัง
ตำแหน่งล็อก ① จากน้ันให้ปิดประตูขณะที่ดึงมือจับประตู
ไว้

สำหรับการล็อกประตูหลัง ให้ผลักปุ่มล็อกด้านในไปยัง
ตำแหน่งล็อก ① จากนั้นให้ปิดประตู

สำหรับการปลดล็อก ให้ผลักปุ่มล็อกด้านในไปยังตำแหน่ง
ปลดล็อก ②

เมื่อประตูด้านคนขับล็อก ไม่จำเป็นต้องใช้งานปุ่มล็อกด้าน
ใน เพียงแต่ดึงมือจับประตูด้านในเพื่อเปิดประตูด้านคนขับ

การล็อกด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า
N18A1-120227-0FB5E404-5394-4CE4-B1E5-0E49FB73A06F

SPA2803

ข้อควรระวัง:

. เม่ือล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ให้
แน่ใจว่าไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้ในรถ

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามี ติดต้ัง) ถูกทิ้งไว้ใน
รถยนต์ และพยายามล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ล็อก
ประตูไฟฟ้าหลังจากออกจากรถยนต์ ประตูทุก
บานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากท่ีปิดประตู

สำหรับการล็อกประตู ให้กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยัง
ตำแหน่งล็อก ①

สำหรับการปลดล็อก ให้กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยัง
ตำแหน่งปลดล็อก ②

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง
N18A1-120227-9F6A8E00-458C-40FD-8AB2-74A4A066142C

SPA2423

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลังช่วยป้องกันการเปิดประตู
หลัง โดยไม่ ตั้งใจ โดย เฉพาะ เม่ือมี เด็ก เล็กอยู่ ใน รถ

เม่ือปุ่มล็อกอยู่ในตำแหน่งล็อก ① ล็อกป้องกันเด็กเปิด
ประตูหลังจะทำงาน และประตูหลังจะสามารถเปิดได้จาก
มือจับประตูด้านนอกเท่านั้น

สำหรับการปลด ล็อก ให้ เล่ือน ปุ่ม ล็อกไปที่ ตำแหน่ง
ปลดล็อก ②

Condition:
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GUID-26896940-E5CD-462B-826F-816ACE910A2A

ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมทสามารถทำงานได้กับทุก
ประตู โดยรีโมทคอนโทรลสามารถใช้งานได้ภายในระยะ
ประมาณ 1 เมตร (3.3 ฟุต) ห่างจากตัวรถ ท้ังน้ี ระยะ
ทำงานจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

รถหนึ่งคันจะสามารถใช้งานกับรีโมทคอนโทรลได้สูงสุดถึง
5 ช ุด สำห รับ ข้อม ูล เ ก่ียว กับ การ ซื้ อ และ ใช้ งาน
รีโมทคอนโทรลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

รีโมทคอนโทรลจะไม่ทำงานภายใต้ สภาวะ ต่อไปนี้:

. เมื่อรีโมทคอนโทรลกับตัวรถห่างกันเกิน 1 เมตร (3.3
ฟุต) โดยประมาณ

. เมื่อไฟแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลใกล้จะหมด

. เมื่อกุญแจยังเสียบอยู่ ในสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์

ข้อควรระวัง:

. เม่ือล็อกประตูโดยใช้รีโมทคอนโทรล ตรวจสอบ
ใ ห้ แ น่ ใ จ ว่ า ไ ม่ ไ ด้ ท้ิ ง ก ุ ญ แ จ ไ ว้ ใ น ร ถ

. ห้ามมิ ให้ รีโมทคอนโทรล ซ่ึง มีอุปกรณ์ รับ ส่ง
สัญญาณไฟฟ้าอยู่ภายใน สัมผัสโดนน้ำหรือน้ำ
เ ค็ม ซ่ึง จะ ส่ง ผล ต่อ การ ทำงาน ของ ระบบ

. ห้ามทำรีโมทคอนโทรลหล่นลงพื้น

. ห้ามกระแทกรีโมทคอนโทรลเข้ากับวัตถุอื่นอย่าง
รุนแรง

. ถ้าอุณหภูมิ ภายนอก ต่ำกว่า -108C (148F)
แบตเตอร่ีของรีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานตาม
ปกติ

. ห้ามวางรีโมทคอนโทรลไว้นานในที่ที่มีอุณหภูมิ
เกิน 608C (1408F)

ถ้ารีโมทคอนโทรลสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให้
ทำการลบรหัส ID ของรีโมทคอนโทรลชุดน้ันออกจาก

ระบบรถ เพื่อป้องกันการใช้รีโมทคอนโทรปลดล็อกรถโดย
ไม่ได้รับอนุญาต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการลบ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล” (หน้า 8-15)

การใช้งานระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจ
รีโมท

GUID-704AD130-CF38-4B96-974A-1DCBAF735408

JVP0306X

① ปุ่มปลดล็อกกุญแจแบบพับได้
② ปุ่ม LOCK
③ ปุ่ม UNLOCK
④ ปุ่ม TRUNK
⑤ ไฟแสดงแบตเตอรี่

การล็อกประตู
GUID-2A7A2769-E7AF-4914-9FB4-3083657C09C3

1. ดึงกุญแจออกจากสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

2. ปิดประตูทั้งหมด

3. กดปุ่ม “LOCK” ② บนรีโมทคอนโทรล

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้ว

ข้อควรระวัง:

หลังจากล็อกประตูโดยใช้รีโมทคอนโทรล ให้แน่ใจว่า
ประต ู ได้ ล็อก แน่น แล้ว โดย ลองดึง มือ จับ ประต ู

การปลดล็อกประต
GูUID-700805DB-3F82-4D06-A1ED-7C680A036916

1. กดปุ่ม “UNLOCK” ③ บนรีโมทคอนโทรล

2. ประตูทุกบานจะปลดล็อก

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะทำ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ภายใน 30 วินาทีหลังจากกดปุ่ม
“UNLOCK” ③
. เปิดประตูใดก็ได้
. เสียบกุญแจลงในสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

การเปิดฝากระโปรงท้าย
GUID-77A201DD-2CB6-4D01-BB1A-A7CCCB499D5B

1. กดปุ่ม “TRUNK” ④ บนรีโมทคอนโทรล ค้างไว้
นานกว่า 1 วินาที เมื่อดึงกุญแจออกจากสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์

2. ฝากระโปรงท้ายเปิด

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
GUID-64E242B2-5A83-43B9-BC77-1796C5C2693A

ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ี ⑤ สว่างขึ้นเม่ือกดปุ่มใด ๆ ถ้า
ไฟไม่สว่าง หมายความว่าแบตเตอร่ีอ่อน หรือควรเปล่ียน
แบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดดูที่ “แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล” (หน้า 8-15)

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-5

ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมท (ถ้า
มีติดตั้ง)

Condition:
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3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
GUID-B591D447-2645-4DB7-A69D-DCCE27F6C4B9

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบขึ้น
เพื่อยืนยัน

. “LOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสองครั้ง

. “UNLOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหนึ่งครั้ง

N18A1-120227-AA8F2495-E4F4-4D68-87E4-C0AF32CFFA15

SPA2504

1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุสามารถส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ทางการแพทย์ได้ ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นการทำงาน
ของหัวใจควรสอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าทาง
การแพทย์ถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ก่อนการใช้
งาน

. ก ุญแจ อัจฉริยะ จะ ส่ง คลื่น วิทย ุ เ ม่ือ กด ปุ่ม
คล่ืนวิทยุอาจมีผลต่อระบบการนำทางและการ
สื่อสารของเครื่องบิน ห้ามใช้กุญแจอัจฉริยะขณะ
อยู่บนเครื่องบิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มไม่ถูก
กดโดยไม่ได้ตั้งใจเม่ือเก็บกุญแจไว้ขณะอยู่บน
เครื่องบิน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถส่ังงานประตูได้ทุกบานและ
ล็อกฝากระโปรงท้ายด้วยฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล หรือด้วย
การกดปุ่มสวิตช์คำสั่งบนรถยนต์โดยไม่หยิบกุญแจออกมา
จากกระเป๋า สภาพแวดล้อมและ/หรือสภาพในการใช้งาน
อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ

ให้แน่ใจว่าอ่านข้อต่อไปน้ีก่อนใช้ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข้อควรระวัง:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อ
ใช้รถ

. ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถเม่ือต้องออกห่าง
จากตัวรถ

. เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำมาก ระบบกุญแจ
อัจฉริยะอาจทำงานได้ไม่ปกติ

มีการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุระหว่างกุญแจอัจฉริยะกับรถยนต์
ตลอดเวลา โดยระบบกุญแจอัจฉริยะจะส่งคลื่นวิทยุอ่อน ๆ
ซึ่งสภาพแวดล้อมอาจรบกวนการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะได้ภายใต้สภาวะการทำงานต่อไปนี้

. เมื่อใช้งานใกล้สถานท่ีท่ีมีการส่งคล่ืนวิทยุแรง เช่น
เสาส่งคลื่นโทรทัศน์ สถานีไฟฟ้า และสถานีวิทยุ

. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ
เครื่องรับส่งวิทยุ และวิทยุ CB

. เม่ือกุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือถูกหุ้มด้วยวัสดุท่ีเป็น
โลหะ

. เมื่อมีการใช้รีโมทคอนโทรลแบบคล่ืนวิทยุชนิดใด ๆ
ในบริเวณใกล้เคียง

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

. เมื่อรถยนต์จอดใกล้กับมิเตอร์เก็บค่าจอดรถ

ถ้าเกิดกรณีเหล่าน้ีให้แก้ไขสภาวะการทำงานก่อนใช้งาน
ฟังก์ชันของกุญแจอัจฉริยะ หรือใช้กุญแจธรรมดาแทน

แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ทั้งนี้อายุการใช้
งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามสภาวะการทำงาน
ถ้า แบตเตอรี่ หมด ให้ ทำ การ เปล่ียน แบตเตอรี่ ใหม่

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-16)

เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคล่ืนวิทยุอยู่ตลอดเวลา ถ้า
ท้ิงกุญแจไว้ใกล้อุปกรณ์ท่ีส่งคลื่นวิทยุแรง เช่น สัญญาณ
จากโทรทัศน์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จะส่งผล
ให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

เมื่อไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะใกล้จะหมด โปรดดูที่ “ไฟ
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด” (หน้า 5-9) เพ่ือสตาร์ท
เครื่องยนต์

เน่ืองจากพวงมาลัยจะ ล็อก ด้วยไฟฟ้า จะไม่ สามารถ
ปลดล็อกพวงมาลัย เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “LOCK” ได้ ถ้าแบตเตอรี่ของรถยนต์หมด ให้
ตรวจสอบให้ดีว่าแบตเตอรี่รถยนต์ยังมีประจุไฟเหลืออยู่

รถยนต์หนึ่งคันสามารถใช้งานกับกุญแจอัจฉริยะได้สูงสุด
ถึง 4 ชุด สำหรับข้อมูลเก่ียวกับการซื้อและใช้งานกุญแจ
อัจฉ ริยะ เ พ่ิม เติม กร ุณา ติดต่อ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

ข้อควรระวัง:

. ห้ามมิให้กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
เนื่องจากกุญแจมีส่วนประกอบทางไฟฟ้า เพราะ
จะส่งผลต่อการทำงานของระบบ

. ห้ามทำกุญแจอัจฉริยะหล่นลงพื้น

. ห้ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุ อ่ืนอย่าง
รุนแรง

. ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจอัจฉริยะอาจเสียหายได้เม่ือเปียก ดังน้ัน
หากกุญแจอัจฉริยะเปียก ควรเช็ดให้แห้งสนิท
ทันที

. ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า −108C (14 8F)
แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจไม่ทำงานตาม
ปกติ

. ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกิน
กว่า 608C (1408F) ติดต่อกัน เป็น เวลานาน

. ห้ามใส่กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม่เหล็ก

. ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ใกล้อุปกรณ์ที่สร้าง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ อุปกรณ์เครื่อง
เสียง และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ
โทรศัพท์มือถือ

ถ้ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให้ลบ
รหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะน้ันออกจากระบบของรถ เพ่ือ
ป้องกันการใช้กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

ท่านสามารถปิดฟังก์ชันของกุญแจอัจฉริยะได้ สำหรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการปิดฟังก์ชันของกุญแจอัจฉริยะ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-7

Condition:
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3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ระยะการทำงาน
N18A1-120227-A9822084-FCCA-4961-BD67-E66D6C3F7EE5

SPA1744

ฟังก์ชันต่าง ๆ ของกุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช้งานได้ต่อ
เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในระยะการทำงานที่กำหนดจาก
สวิตช์คำสั่งเท่านั้น ①

เมื่อไฟแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะหมดหรือมีคล่ืนวิทยุที่แรง
ใกล้บริเวณท่ีใช้งาน ระยะการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉ ริยะ จะ แคบ ลง และ อาจ ไม่ ทำงาน ตาม ปกติ

ระยะการทำงานอยู่ภายใน 80 ซม. (31.50 นิ้ว) จากสวิตช์
คำสั่งแต่ละตัว ①

ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้กระจก มือจับประตูหรือกันชนหลัง
มากเกินไป สวิตช์คำสั่งอาจไม่ทำงาน

เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ในระยะการทำงาน บุคคลที่ไม่ได้พก
กุญแจอัจฉริยะติดตัวไว้ก็สามารถกดสวิตช์คำสั่ง และล็อก/
ปลดล็อกประตูและฝากระโปรงท้ายได้

การใช้งานระบบกุญแจอัจฉริยะ
N18A1-120227-603A4822-3ADD-4574-A869-D1EAAE15987B

SPA2506

ส วิตช์ คำ ส่ัง จะ ไม่ ทำงาน ภาย ใต้ สภาวะ ต่อ ไป นี้ :

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในรถยนต์

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในระยะทำงาน

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเปิดอยู่หรือปิดไม่แน่น

. เมื่ อ แบตเตอรี่ ใน ก ุญแจ อัจฉริยะ ใกล้ จะ หมด

. เม่ือสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON”

SPA2407

. ห้ามกดสวิตช์คำ ส่ัง ท่ีมือจับประตู เม่ือถือกุญแจ
อัจฉริยะ ไว้ ในมือ ดัง ท่ี แสดง ในภาพ เม่ือกุญแจ
อัจฉริยะอยู่ใกล้มือจับประตูมากเกินไป ระบบกุญแจ
อัจฉริยะจะตรวจจับว่ากุญแจอัจฉริยะอยู่ภายนอก
รถยนต์ได้ยากขึ้น

. หลังจากล็อกประตูโดยใช้สวิตช์คำส่ังที่มือจับประตู
ให้แน่ใจว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้วโดยลองดึงมือจับ
ประตู

. เมื่อ ล็อกประตู โดยใช้ สวิตช์ คำ ส่ังที่ มือ จับประตู
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากุญแจอัจฉริยะอยู่กับตัวท่านก่อน
กดสวิตช์คำส่ัง ท่ีมือจับประตู เพื่อป้องกันไม่ให้ ลืม
กุญแจอัจฉริยะไว้ในรถ

. สวิตช์คำส่ังท่ีมือจับประตูจะทำงานเฉพาะเม่ือระบบ
ก ุญแจ อัจฉ ริยะ ตรวจ พบ ก ุญ อัจฉ ริยะ เ ท่า น้ัน

. เพื่อป้องกันไม่ให้ลืมกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถ หรือ ใน
กระโปรงท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวแล้วจึงล็อกประตู หรือ กระโปรงท้าย

. ห้ามดึงมือจับประตูก่อนกดสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับ ประตู
จะปลดล็อก แต่จะไม่เปิด ปล่อยมือจับประตูครั้งหน่ึง
ก่อน แล้วดึงอีกครั้งเพื่อเปิดประตู

Condition:



(93,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

ฟังก์ชันไฟเมื่อเข้ารถและออกจากรถ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-2962C6E8-7697-43F5-B876-5B4F19697624

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟหรี่ ไฟท้าย และไฟส่อง
ป้ายทะเบียนจะสว่างขึ้นชั่วระยะเวลาหน่ึง สามารถปิดใช้
งานไฟเมื่อเข้ารถและไฟเมื่อออกจากรถได้ สำหรับข้อมูล
เกี่ยวกับการยกเลิกการทำงานไฟเมื่อเข้ารถและไฟเมื่อออก
จากรถ โปรดดูที่ “Settings (การตั้งค่า)” (หน้า 2-19)

การล็อกประตู
N18A1-763161FF-6081-4309-A33A-F9316D6D3082

JVP0015X

เมื่อพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว สามารถล็อกหรือปลดล็อก
ประตูทุกบานได้ โดยกดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู (ด้านคน
ขับหรือ ผ ู้ โดยสารหน้า) Ⓐ ภายใน ระยะ การทำงาน

เม่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
และ เสียง เตือนภายนอกจะ ดังขึ้น เพ่ือยืนยัน สำหรับ
รายละเอียด ดูที่ “การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและ
เสียงเตือนภายนอก” (หน้า 3-13)

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF”

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

3. ปิดประตูทุกบานและฝากระโปรงท้าย

4. กดสวิตช์ คำ ส่ัง ท่ีมือจับประตู Ⓐ (ฝ่ังคน ขับหรือ
ผู้โดยสารด้านหน้า)

5. ประตูทุกบานและฝากระโปรงท้ายจะล็อก

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้ว

ป้องกันการล็อกประตู :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป้องกันการล็อก เพื่อป้องกัน
การล็อกประตูเมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถโดยไม่ตั้งใจ

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว้ในรถยนต์และล็อกประตู
โดยใช้ปุ่มล็อกด้านในด้านคนขับหลังจากออกจาก
รถยนต์ ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติและจะ
มีเสียงเตือนดังขึ้นหลังจากประตูปิด

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว้ในรถยนต์ขณะท่ีประตู
ด้านคนขับเปิด และล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ล็อกประตู
ไฟฟ้าหลังจากออกจากรถยนต์ ประตูทุกบานจะ
ปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังใช้งานสวิตช์ล็อกประตู
ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง:

การ ป้องกันการล็อกจะไม่ ทำงานภายใต้ สภาวะ
ต่อไปนี้:

. เมื่อ วาง ก ุญแจ อัจฉริยะ ไว้ บน แผง หน้า ปัด

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้บนที่วางของด้านหลัง
รถ

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในกล่องเก็บของ

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในช่องเก็บของที่
ประตู

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้บน หรือ ใต้ส่วนที่เก็บ
ยางอะไหล่

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้ด้านนอก
ฝากระโปรงท้าย

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะวางไว้ข้างในหรือใกล้วัตถุ
ที่เป็นโลหะ

การป้องกันการล็อกอาจทำงานเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่
ภายนอก รถ ใน ระยะ ใกล้ กับ ตัว รถ มาก เกิน ไป

การปลดล็อกประตู
N18A1-120227-8A729769-E50A-470D-90F0-50D1ED3D9CE2

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

2. กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู Ⓐ
3. ประตู ท ุกบานและฝากระโปรงท้าย จะปลด ล็อก

ถ้าดึงมือจับประตูในขณะที่ปลดล็อกประตู ประตูอาจจะไม่
ปลด ล็อก ให้ ปล่อยมือ จับประตู กลับ เข้าที่ ประต ู จะ
ปลดล็อกได้ ถ้าประตูไม่ปลดล็อกหลังจากปล่อยมือจับ
ประตู ให้กดสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับประตูเพ่ือปลดล็อกประตู

การล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะทำ
อย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปน้ีภายใน 30 วินาทีหลังจากกด
สวิตช์คำสั่งในขณะที่ประตูล็อกอยู่

. เปิดประตูใดก็ได้

. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

ถ้ามีการกดปุ่ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะใน
ระหว่างช่วง เวลา ท่ีกำหนด ประตูทุกบานจะล็อกโดย
อัตโนมัติหลังช่วงเวลาที่กำหนดต่อมา

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-9

Condition:
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3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การเปิดฝากระโปรงท้าย
GUID-2C4658CE-16F0-40A5-AB56-AFF90B7F896F

JVP0016X

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

2. กดสวิตช์คำสั่งเปิดฝากระโปรงท้าย Ⓐ
3. ฝากระโปรงท้ายจะถูกปลดล็อก

4. เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น 4 ครั้ง

5. ยกฝากระโปรง ท้ายขึ้น เพื่อ เปิด ห้องเก็บ สัมภาระ

ข้อควรระวัง:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว
ก่อนปิดฝากระโปรงท้าย เพื่อป้องกันไม่ให้ลืมไว้ใน
ห้องเก็บสัมภาระ

ป้องกันการล็อกประตู :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป้องกันการล็อก เพื่อป้องกัน
การ ล็อกฝากระโปรงท้ายเมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ใน
ฝากระโปรงท้ายโดยไม่ตั้งใจ

เม่ือฝากระโปรงท้ายปิด ขณะท่ีประตูทุกบานล็อก และ
กุญแจอัจฉริยะอยู่ในห้องเก็บสัมภาระ เสียงเตือนจะดัง และ
ฝากระโปรงท้ายจะเปิดออก

ข้อควรระวัง:

การ ป้องกันการล็อกจะไม่ ทำงานภายใต้ สภาวะ
ต่อไปนี้:

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้บน หรือ ใต้ส่วนที่เก็บ
ยางอะไหล่

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้ด้านนอก
ฝากระโปรงท้าย

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะวางไว้ข้างในหรือใกล้วัตถุ
ที่เป็นโลหะ

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
N18A1-120227-EF22DB72-8E0F-4042-85EE-C74B27CF57A3

ระบบประหยัดแบตเตอร่ีจะ ตัดการ จ่ายไฟเพื่อ ป้องกัน
แบต เตอ ร่ี ไฟ หมด หาก เ ข้ า เ ง่ื อนไข ดั ง ต่ อ ไป นี้

. ประตูทุกบานปิด และ

. เครื่องยนต์จะดับลง

ไฟเตือนและเสียงเตือน
N18A1-120227-DBC95260-A433-44BB-8274-FB23C167BDC8

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานท่ีได้รับการออกแบบมา
เพ่ือลดการทำงานที่ไม่ถูกต้องและช่วยป้องกันรถจากการ
ถูกโจรกรรม

แบบ A
GUID-C620C307-8DD4-4926-A1F0-FFD4A4D55C27

เสียงเตือนหรือเสียงบ๊ีปจะดังภายในและภายนอกรถยนต์
และ ไฟ เตือน ใน มาตร วัด จะ สว่ าง ขึ้ น ห รือ กะพริบ

โปรดดูที่ “วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” (หน้า 3-11) และ “ไฟ
เตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน” (หน้า 2-10)

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ไฟเตือนการเลือกตำแหน่ง P:

ข้อควรระวัง:

เมื่อเสียงเตือนหรือเสียงบี๊ปดัง หรือไฟเตือนสว่างหรือ
กะพริบ ควรตรวจสอบทั้งรถยนต์และกุญแจอัจฉริยะ

แบบ B
GUID-B6D3EC36-9B2F-486A-A0A2-F5FC1E0D78E6

เสียงเตือนจะดังข้ึน และหน้าจอแสดงการเตือนจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ เม่ือตรวจพบการทำงาน
ที่ไม่ถูกต้อง

โปรดดูที่ “วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” (หน้า 3-11) สำหรับ
การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
โปรดดูท่ี “การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์” (หน้า 2-23)

ข้อควรระวัง:

เม่ือ เสียงเตือนดัง ข้ึนหรือหน้าจอแสดงการเตือน
ปรากฏขึ้น ให้แน่ใจว่าตรวจสอบทั้งรถยนต์และกุญแจ
อัจฉริยะ

Condition:
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วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
N18A1-120227-3EBAEEB1-DE83-4B6A-92C9-B6F8ACBA4047

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อดับ
เครื่องยนต์

แบบ A: ไฟเตือนเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง P ใน
มาตรวัดสว่างขึ้น และเสียงเตือนภายในดัง
ขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะเวลาสองถึง
สามวินาที

คันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด)แบบ B: การเตือน Shift to Park (การ
เปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งจอด) ปรากฏขึ้นใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ และเสียงเตือน
ภายในดังขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะเวลา
สองถึงสามวินาที

เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด)
เสียงเตือนภายในดังขึ้นเป็นระยะเวลาสองถึง
สามวินาที

ประตูอยู่ในตำแหน่งเปิด
ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
“OFF”

เมื่อปิดประตูหลังออกจากรถยนต์

แบบ A: ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะใน
มาตรวัดจะกะพริบเป็นสีเหลือง และเสียง
เตือนภายนอกจะดังขึ้น 3 ครั้ง และเสียง
เตือนภายในดังขึ้นสองถึงสามวินาที

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”
ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
“OFF”แบบ B: การเตือน No Key Detected (ไม่

พบกุญแจ) ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นสามครั้ง
และเสียงเตือนภายในดังขึ้นเป็นเวลาสองถึง
สามวินาที

แบบ A: ไฟเตือนเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง P ใน
มาตรวัดสว่าง และเสียงเตือนภายนอกดังขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง

“OFF” และคันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง “P”
(จอด)

เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด)
และกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยัง
ตำแหน่ง “OFF”

แบบ B: การเตือน Shift to Park (การ
เปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งจอด) จะปรากฏขึ้น
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ และเสียง
เตือนภายนอกจะดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-11

Condition:
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3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช์คำสั่งเพื่อล็อกประตู
เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณสองถึง
สามวินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์ หรือ ห้องเก็บ
สัมภาระท้ายรถ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อปิดประตูโดยที่ปุ่มล็อกด้านในอยู่ที่
“LOCK”

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณสองถึง
สามวินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์ หรือ ห้องเก็บ
สัมภาระท้ายรถ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อกดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณสองถึง
สามวินาที

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์ หรือ ห้องเก็บ
สัมภาระท้ายรถ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อสตาร์ท
เครื่องยนต์

แบบ A: ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบน
มาตรวัดจะกะพริบเป็นสีเขียว

แบตเตอรี่เหลือน้อย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-16))แบบ B: การเตือน Key Battery Low

(แบตเตอรี่กุญแจต่ำ) ปรากฏขึ้นบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์

แบบ A: ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะใน
มาตรวัดจะกะพริบเป็นสีเหลือง และเสียง
เตือนภายในดังขึ้นเป็นเวลาสองถึงสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในรถยนต์ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย
แบบ B: การเตือน No Key Detected (ไม่
พบกุญแจ) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

แบบ A: ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบน
มาตรวัดจะสว่างเป็นสีเหลือง

เตือนว่าเกิดการทำงานผิดปกติกับระบบล็อก
พวงมาลัยไฟฟ้าหรือระบบกุญแจอัจฉริยะ

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันแบบ B: การเตือน Key System Error
(ระบบกุญแจทำงานผิดปกติ) ปรากฏขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

Condition:
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การใช้งานระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจ
รีโมท

N18A1-120227-0AA6AB2D-1803-4545-8021-62938F31370F

WAD0040X

① ปุ่ม LOCK
② ปุ่ม UNLOCK
③ ปุ่ม TRUNK
④ ไฟแสดงแบตเตอรี่

ระยะการใช้งาน
N18A1-120227-F2C56D63-388E-4027-A75F-11CBF17D52AB

ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมทจะช่วยให้ท่านสามารถ
ล็อก/ปลดล็อกประตูทุกบาน และปลดล็อกฝากระโปรงท้าย
ได้ ระยะทำงานจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบของตัว
รถ เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานปุ่มล็อกและปลดล็อกได้ ควรอยู่
ห่ า ง จาก ประต ู รถยนต์ ป ระมาณ 1 ม. (3 .3 ฟุ ต )

ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมทจะไม่ทำงานภายใต้
สภาวะต่อไปนี้:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในระยะทำงาน

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

. เมื่อประตูหรือฝากระโปรงท้ายเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-16)

การล็อกประตู
N18A1-120227-B1DB975F-A1CE-45AD-8F47-8BB503896891

เม่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
และเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นเพื่อยืนยัน

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” และ
พกกุญแจอัจฉริยะติดตัว

2. ปิดประตูทั้งหมด

3. กด ปุ่ม “LOCK” ① บน ก ุญแจ อั จฉริ ย ะ

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้ว

ข้อควรระวัง:

หลังจากล็อกประตูโดยใช้กุญแจอัจฉริยะ ให้แน่ใจว่า
ประต ู ได้ ล็อก แน่น แล้ว โดย ลองดึง มือ จับ ประต ู

การปลดล็อกประตู
N18A1-120227-78F80551-B2BF-42BF-BBAE-1937525C1C0E

1. กด ปุ่ม “UNLOCK” ② บน กุญแจ อัจฉริยะ

2. ประตูทุกบานจะปลดล็อก

การล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะทำ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ภายใน 30 วินาที หลังจากกดปุ่ม
“UNLOCK” ② บนกุญแจอัจฉริยะในขณะที่ประตู
ล็อกอยู่ ถ้าระหว่าง 30 วินาทีนี้ ปุ่ม “UNLOCK” ②
บนกุญแจอัจฉริยะถูกกด ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดย
อัตโนมัติหลังจาก 30 วินาทีต่อมา

. เปิดประตูใดก็ได้

. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
GUID-B5F68DF8-2EAF-4092-8D00-FB3BBA93DD09

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ④ กะพริบขึ้นเมื่อกดปุ่มใด ๆ ถ้า
ไฟไม่กะพริบ หมายความว่าแบตเตอรี่อ่อน หรือควรเปลี่ยน
แบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรด ด ู ที่ “แบตเตอรี่ ก ุญแจ อัจฉริยะ” (หน้า 8-16)

การเปิดฝากระโปรงท้าย
GUID-725A33D7-C693-400D-8191-1E88BA97B8D3

1. กดปุ่ม “TRUNK” ③ บนกุญแจอัจฉริยะนานกว่า
1 วินาที

2. ฝากระโปรงท้ายจะถูกปลดล็อก

3. เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น 4 ครั้ง

4. ยกฝากระโปรง ท้ายขึ้น เพื่อ เปิด ห้องเก็บ สัมภาระ

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียง
เตือนภายนอก

N18A1-120227-4D14C69A-7CFE-4599-A334-6FBCB4DBDF61

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือฝากระโปรงท้ายด้วยสวิตช์
คำสั่ง หรือฟังก์ชันเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมท ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินจะกะพริบ และเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นเพ่ือ
ยืนยัน

คำอธิบายต่อไปนี้แสดงการทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
และเสียงเตือนภายนอก เมื่อทำการล็อกหรือปลดล็อก
ประตูหรือฝากระโปรงท้าย

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-13

Condition:



(98,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู
ปลดล็อก

ฝากระโปรงท้าย

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (การ
ใช้สวิตช์คำสั่ง)

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่ง
ครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สอง
ครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - ไม่มี
เสียงเตือนภายนอก - 4
ครั้ง

ระบบเปิดประตูโดยใช้
กุญแจรีโมท (โดยใช้ปุ่ม

หรือ )

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่ง
ครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สอง
ครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - ไม่มี
เสียงเตือนภายนอก - 4
ครั้ง

Condition:
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N18A1-120227-795B77A4-4A83-4387-8945-085E58CCCF5E

รถยนต์ มี ร ะบบ รั กษา ความ ปลอดภัย ดัง ต่อ ไป นี้ :

. ระบบสัญญาณกันขโมย (ถ้ามีติดตั้ง)

. ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)*

(* ระบบป้องกันการสตาร์ท)

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงสภาพความปลอดภัยของ
รถยนต์

ระบบเตือนกันขโมย (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-E5F32413-B898-42BA-8D05-58740AB74A48

ระบบเตือนกันขโมยจะมีสัญญาณเตือนเป็นเสียงและการ
ม อ ง เ ห็ น ถ้ า ส่ ว น ใ ด ข อ ง ร ถ ย น ต์ ถ ู ก ร บ ก ว น

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-BA1751F8-3E87-41D7-8124-EC5FF719822D

SIC2045

ไฟ แสดง ระบบ กัน ขโมย ติด ต้ัง อย ู่ บน แผง หน้า ปัด

จะทำงานเมื่อไหร่ก็ตามท่ีสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK” ซึ่ ง เป็น เ ร่ือง ปกติ

วิธีการใช้งานระบบ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

1. ปิดหน้าต่างทั้งหมดและให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ที่ตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK”

สามารถใช้งานระบบได้ ถึงแม้จะเปิดหน้าต่างอยู่

2. นำรีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะติดตัวออกจาก
รถไปด้วย

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าและ
ฝากระโปรงท้ายปิด ปิดและล็อกประตู ท้ังหมดด้วย
รีโมทคอนโทรล (ถ้ามีติดต้ัง) กุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดต้ัง) หรือสวิตช์คำส่ัง (รุ่นที่ติดต้ังกุญแจอัจฉริยะ)

4. ตรวจสอบว่ามีไฟแสดงรักษาความปลอดภัยสว่างขึ้น
ไฟแสดงระบบกันขโมยสว่างอยู่ประมาณ 30 วินาที
ระบบกันขโมยพร้อมใช้งาน หลังจากประมาณ 30
วินาที ระบบ กันขโมยจะ เปล่ียน เป็น ใช้ งาน โดย
อัตโนมัติ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบประมาณ 1
ครั้งต่อทุก ๆ 3 วินาที

ถ้าในระหว่างเวลา 30 วินาทีนี้ ถ้าปลดล็อกประตูด้วย
รีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะ สวิตช์คำส่ัง หรือ
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ระบบจะ
ไม่เริ่มทำงาน

แม้ว่าจะมีคนขับและ/หรือผู้โดยสารอยู่ในรถยนต์
ระบบจะทำงานด้วยการล็อกประตูทั้งหมดและสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “LOCK” ให้สวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” เพื่อปิดการ
ทำงานของระบบ

การทำงานของระบบกันขโมย :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ระบบการเตือนจะให้เสียงดังต่อไปนี้:

. ไฟหน้ากะพริบ และแตรจะดังเป็นจังหวะนานประมาณ
30 วินาที

. การเตือนอัตโนมัติจะหยุดลงหลังจากเวลาผ่านไป
ประมาณ 30 วินาที อย่างไรก็ตาม สัญญาณเตือนจะ
ทำงานอีก ครั้ง ถ้า รถยนต์ ถ ูก รบกวนอีก คร้ัง หนึ่ง

สัญญาณเตือนจะทำงานเมื่อ:

. การใช้งานประตูหรือฝากระโปรง ท้ายโดยไม่ ใช้
รีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช์คำ ส่ัง

. เปิดฝากระโปรงหน้า

วิธีการหยุดสัญญาณเตือน :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

. การ เ ตือน จะ หย ุด ลง เมื่ อ ปลด ล็อก ประต ู ด้วย
รีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช์คำ ส่ัง

. การเตือนจะหยุดลงเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์หยุด
อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

ถ้าระบบไม่ทำงานดังที่อธิบายไว้ข้างต้น ให้นำรถเข้า
รับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน

ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)
N18A1-120227-D69AC017-542A-4B88-926A-95A54AD52D45

ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) จะขัดขวางการ
สตาร์ทเครื่องยนต์หากไม่ใช้กุญแจ NATS ที่ลงทะเบียน
แล้ว

ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด แม้ว่าจะใช้กุญแจ NATS ที่ลง
ทะเบียนแล้ว อาจ เกิดการ รบกวนที่ มี สาเหตุ มาจาก:

. กุญแจ NATS อีกชุดหนึ่ง

. เครื่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

. เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ

. อุปกรณ์ชนิดอื่นที่ส่งสัญญาณคล้ายกัน

ให้สตาร์ทเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. นำ ส่ิง ท่ีอาจรบกวนการทำงานให้ห่างจากกุญแจ
NATS

2. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” เป็น
เวลาประมาณ 5 วินาที

3. เปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ให้อยู่ ในตำแหน่ง
“OFF” หรือ “LOCK” แล้วรอเป็นเวลาประมาณ 10
วินาที

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-15

ระบบกันขโมย

Condition:
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4. ปฏิบัติขั้นที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

5. สตาร์ทเครื่องยนต์

6. ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำจนกว่าจะไม่มีการรบกวนที่อาจ
เป็นไปได้อีก

ถ้าขั้นตอนน้ีทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดได้ นิสสันแนะนำ
ให้วางกุญแจ NATS ท่ีลงทะเบียนแล้ว แยกจากอุปกรณ์
อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
N18A1-120227-D6C9B044-69BA-4091-8735-E3068867E3CE

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยอยู่ท่ีแผงหน้าปัด ซึ่งแสดงสถานะ
ของ NATS

ไฟจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
“LOCK” หรือ “OFF” ไฟแสดงระบบกันขโมยบ่งช้ีว่าระบบ
กันขโมยในรถกำลังทำงานอยู่

ถ้า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟนี้จะสว่างค้างอยู่ ขณะท่ี
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

ถ้าไฟแสดงระบบกันขโมยสว่างค้างไว้และ/หรือ
เคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติด กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบและซ่อมกุญแจ NATS โดยเร็ว
ที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำกุญแจ NATS ทุกชุด
ที่ มี ไป ยั ง ศ ู น ย์ บ ริการ นิ ส สั น เพื่ อ รับ บริ ก าร

N18A1-120227-875A1922-A297-4969-8CC7-BA8882725C1E

คำเตือน:

. ฝากระโปรงหน้าต้องปิดสนิทและล็อกแน่นก่อน
ขับรถ ไม่เช่นนั้น ฝากระโปรงหน้าอาจจะเปิดตี
ขึ้นมาและทำให้เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามเปิดฝากระโปรงหน้า ถ้ามีไอหรือควันออกมา
จากห้อง เคร่ืองยนต์ เพื่อหลีก เลี่ยงการได้ รับ
บาดเจ็บ

ฝากระโปรงหน้า

Condition:
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การเปิดฝากระโปรงหน้า
N18A1-120227-A03D3982-C98B-4C2A-B61D-A669C570C6D2

WAD0104X

1. ดึงที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน้า ① ที่อยู่ใต้แผงหน้าปัด
จนกระทั่งฝากระโปรงหน้าจะเด้งขึ้น

2. จับก้านดึง ② ที่อยู่ระหว่างฝากระโปรงหน้าและกระจัง
หน้า และ ดัน ก้าน ดึง ไป ด้าน ข้าง ด้วย ปลาย นิ้ ว

3. ยกฝากระโปรงหน้า ③ ขึ้น

4. นำก้านค้ำฝากระโปรงหน้า ④ ออกมาและสอดเข้าไป
ในช่อง ⑤

จับ ช้ิน ส่วน ท่ี เคลือบ Ⓐ เมื่ อ ถอด หรือ ต้ัง ก้ าน ค้ำ
ฝากระโปรงหน้าใหม่ หลีกเล่ียงการสัมผัสโดยตรงกับ
ช้ินส่วน เหล็ก เนื่องจากอาจจะ ร้อนหลังจาก ดับ
เครื่องยนต์

การปิดฝากระโปรงหน้า
N18A1-120227-9564ED64-C15A-44B3-B4A6-4E130D1D67E3

1. ระหว่างท่ีค้ำฝากระโปรงหน้าเอาไว้ ให้เล่ือนก้านค้ำ
ฝากระโปรงหน้ากลับไปสู่ตำแหน่งเดิม

2. ค่อย ๆ ลดฝากระโปรงหน้าลงช้า ๆ ให้อยู่ท่ีประมาณ
20 ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 นิ้ว) เหนือที่ ล็อก ฝา
กระโปรง จากนั้นปล่อยลง

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกสนิทแล้ว

N18A1-AB7CBA89-A055-4BDD-B6E2-FD69775E0BDE

คำเตือน:

. ต้องทำการปิดฝากระโปรงท้ายให้สนิทก่อนขับขี่
หากฝากระโปรงท้ายเปิดอยู่จะทำให้ก๊าซไอเสียที่
มีอันตรายไหลเข้าในรถยนต์

. ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะที่เล่นอยู่บริเวณ
รอบ ๆ รถยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปติดล็อกอยู่
ใน กระโปรง ท้าย ซ่ึง อาจทำให้ เกิด อันตราย
ร้ายแรงได้ ทำการล็อกประตูและกระโปรงท้าย
เมื่อไม่ใช้งาน และระวังไม่ให้เด็กเล่นกุญแจรถ

ฝากระโปรง ท้ายสามารถ เปิดออกได้ โดยวิธี ต่อ ไปนี้

. ใช้คันปลดล็อกฝากระโปรงท้าย

. ใช้ปุ่ม TRUNK บนรีโมทคอนโทรล (ถ้ามีติดตั้ง) หรือ
กุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

. ใช้ สวิตช์ คำ ส่ัง เปิด กระโปรง ท้าย (ถ้า มี ติด ต้ัง)

. ใช้กุญแจ (ถ้ามีติดตั้ง)

WAD0123X

สำหรับการปิดฝากระโปรงท้าย ให้กดฝากระโปรงท้ายลง
จนล็อกแน่น

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-17

ฝากระโปรงท้าย

Condition:
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การเปิดฝากระโปรงท้าย
N18A1-EC08EA76-DD0B-4F6C-8A43-F71A3A196455

JVP0019X

ดึงคันปลดล็อกฝากระโปรงท้าย ① ที่อยู่บนพื้นด้านคนขับ
ขึ้น จนกระทั่งฝากระโปรงท้ายปลดล็อก

ปุ่ม TRUNK บนรีโมทคอนโทรล (ถ้ามี
ติดตั้ง)

N18A1-F368B082-7CE7-45DE-9F78-49A29D8E6859

สำหรับการเปิดฝากระโปรงท้าย ให้กดปุ่ม “TRUNK”
บนรีโมทคอนโทรล (โปรดดูที่ “ระบบเปิดประตูโดยใช้
กุญแจรีโมท” (หน้า 3-5))

ปุ่ม TRUNK บนกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-D9B15DCF-E91A-40AD-A165-B4C0CF931F1F

สำหรับการเปิดฝากระโปรงท้าย ให้กดปุ่ม “TRUNK”
บนกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า
3-6))

สวิตช์คำสั่งเปิดฝากระโปรงท้าย (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-34DF5691-3DF9-4CA7-8ED2-5F3249274739

สำหรับการเปิดฝากระโปรงท้าย ให้กดสวิตช์คำสั่งเปิด
ฝากระโปรงท้ายขณะที่พกกุญแจอัจฉริยะติดตัวไว้ (โปรดดู
ที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-6))

การใช้งานกุญแจ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-DD598C97-0F56-4444-9582-16DF0FFB990B

WAD0124X

เพื่อเปิดฝากระโปรงท้าย เสียบกุญแจลงในช่องเสียบ
กุญแจฝากระโปรงท้าย แล้วหมุนกุญแจไปตามเข็มนาฬิกา
① ฝากระโปรงท้ายจะเปิดออก ②

N18A1-120227-D62826F9-535D-41D4-8DE9-C84CC2669783

คำเตือน:

. นํ้ามันเชื้อเพลิงสามารถติดไฟง่ายและจะระเบิด
ได้ภายใต้เง่ือนไข การใช้งานหรือจัดการกับ
นํ้ามันเช้ือเพลิงอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิด
การบาดเจ็บร้ายแรงหรือเป็นแผลไหม้พอง ต้อง
ดับเครื่องยนต์และห้ามสูบบุหรี่หรือก่อให้ เกิด
เปลวไฟหรือประกายไฟใกล้ กับตัวรถเมื่อเติม
นํ้ามันเชื้อเพลิงทุกครั้ง

. น้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีแรงดัน จึงควรหมุนฝาถังไป
ครึ่งรอบแล้วรอจนกระทั่งเสียง “ฟู่” หยุดลง จาก
นั้นจึงเปิดฝาถัง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อ
เพลิงพุ่งออกมาและอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

. ต้องใช้ฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิงแท้ของนิสสัน
เท่านั้นเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากจะมี
วาล์วนิรภัยอยู่ในตัวเพ่ือให้ระบบเชื้อเพลิงและ
ระบบไอเสียทำงานได้อย่างถูกต้อง การใช้ฝาปิด
ถังน้ํามันท่ีไม่ถูกต้องจะทำให้ระบบทำงานผิด
พลาดร้ายแรงซึ่งอาจทำให้บาดเจ็บได้

การเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
N18A1-120227-95A82A38-55CE-4E0A-9F7A-10CBD38B4CE7

JVP0130X

ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition:
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สำหรับการเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ดึงคัน
ป ล ด ล็ อ ก ฝ า ปิ ด ช่ อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ①

ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง
N18A1-120227-98BFD1BD-43B1-45EB-936E-C2CB4B4F180B

WAD0105X

ฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิงเป็นแบบเกลียวล็อกหมุนฟรีทาง
เดียว หมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา ① เพื่อเปิดออก หมุนฝา
ปิดตามเข็มนาฬิกา ② ให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงเกลียว
คลิก มาก กว่า สอง คร้ัง หลัง จาก เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง

วางฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงลงบนที่วางฝาปิด Ⓐ ระหว่าง
เติมน้ำมัน

ข้อควรระวัง:

ถ้าน้ำมันเช้ือเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให้ล้างออก
ด้วยน้ำเพื่อไม่ให้สีรถเสียหาย

N18A1-120227-31CC0B0E-A592-42F3-A713-0D2C8E3E5286

คำเตือน:

ห้ามปรับพวงมาลัยขณะขับขี่เพื่อให้คนขับมีสมาธิเต็ม
ที่ในการบังคับควบคุมรถ

WAD0127X

ดึงคันล็อก ① ลงและปรับวงพวงมาลัยขึ้น ลง ไปด้านหน้า
หรือด้านหลัง จนได้ตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นดันคันล็อก
ขึ้นให้แน่น เพื่อล็อกพวงมาลัยให้เข้าที่

N18A1-120227-5038B67E-268C-4E89-A6CC-3B5C68E9E345

คำเตือน:

ปรับตำแหน่งของกระจกทั้งหมดก่อนขับรถ ห้ามปรับ
กระจกขณะขับขี่ เพื่อให้คนขับมีสมาธิเต็มท่ีในการ
บังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
N18A1-120227-CB11A31B-45AF-4241-8CB2-8985B2B463E3

SPA2447

ขณะที่จับกระจกมองหลังเอาไว้ ให้ปรับมุมกระจกจนกระทั่ง
ได้ตำแหน่งที่ต้องการ

แบบปรับกันแสงสะท้อนด้วยตัวเอง
N18A1-DFB6FE29-D1BB-4209-807F-71F2F71E89CB

SPA2143

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-19

พวงมาลัย กระจกต่าง ๆ

Condition:
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ดึงคันปรับ ① เมื่อแสงไฟหน้าของรถที่ขับตามมาข้างหลัง
ส่อง รบกวน สายตา ขณะ ขับ รถ ใน เวลา กลาง คืน

ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพื่อให้มองด้านหลังได้
อย่างชัดเจน

กระจกมองข้าง
N18A1-120227-3127D178-EAE0-4880-9AE1-F4CF22E75964

คำเตือน:

. ห้ามจับกระจกมองข้างขณะกำลังปรับกระจก
เนื่องจากอาจจะหนีบนิ้วของท่าน หรือทำให้
กระจกเสียหายได้

. ห้ามขับรถในขณะที่กระจกมองข้างยังพับอยู่
เนื่องจากเป็นการลดทัศนวิสัยด้านหลังและอาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. วัตถุที่ เห็นในกระจกมองข้างจะอยู่ ใกล้กว่าที่
ปรากฏ

. ขนาดและระยะห่างของภาพในกระจกมองข้างจะ
ไม่ตรงกับความเป็นจริง

การปรับตั้ง
N18A1-120227-ADAE2223-82D1-45A1-AA44-1CEA92F8B6EE

แบบควบคุมด้วยสวิตช์ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVP0133X

สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

1. เลื่อนสวิตช์ ① เพื่อเลือกกระจกด้านขวาหรือด้านซ้าย

2. ปรับกระจกแต่ละข้างด้วยการกดสวิตช์จนกระทั่งได้
ตำแหน่งที่ต้องการ ②

แบบปรับตั้งด้วยตัวเอง :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

WAD0110X

ดันที่หน้ากระจกโดยตรงเพื่อปรับไปยังตำแหน่งท่ีต้องการ

การพับ
N18A1-120227-362FADCF-7390-4FF9-ABAE-C6B75BD533C4

แบบควบคุมด้วยสวิตช์ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVP0134X

สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

กระจกมองข้างจะพับโดยอัตโนมัติเม่ือกดสวิตช์พับกระจก
มองข้างลง สำหรับการเปิดกระจก ให้กดสวิตช์ อีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

. การกดสวิตช์ให้กระจกมองข้างพับ/เปิดออก
อย่างต่อ เนื่องจะเป็นสาเหตุทำให้สวิตช์หยุด
ทำงาน

. ห้ามจับกระจกมองข้างขณะกำลังปรับกระจก มือ
ของท่านอาจถูกหนีบได้ และกระจกอาจทำงาน
ผิดปกติ

. ห้ามขับรถในขณะที่พับกระจกอยู่ เพราะจะไม่
สามารถ มอง เห็น ด้าน หลัง ของ รถยนต์ ได้

. ถ้าใช้มือพับหรือเปิดกระจกมองข้าง มีโอกาสที่
กระจกจะเคล่ือนไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังใน
ขณะขับขี่ ถ้าใช้มือพับหรือเปิดกระจกมองข้าง
ให้แน่ใจว่าปรับกระจกอีกครั้งด้วยไฟฟ้าก่อนทำ

Condition:
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การขับขี่

แบบปรับตั้งด้วยตัวเอง :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

WAD0121X

พับกระจกมองข้างโดยผลักกระจกไปด้านหลังของตัวรถ

กระจกแต่งหน้า
N18A1-120227-70A201BA-7C99-4BC9-92CA-57EDBEC40918

SPA2192

ในการใช้งานกระจกแต่งหน้าด้านหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดด
ลงมา และดึงฝาปิดกระจกขึ้น

N18A1-120227-55BC4E88-F9E4-45DC-8314-9D4B96ED1433

คำเตือน:

. อย่าขับรถขณะเข้าเบรกมือ จะทำให้เบรกมี
ความร้อนสูงผิดปกติและทำงานผิดพลาด และ
อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามปลดเบรกมือจากภายนอกรถยนต์ เพราะถ้า
รถเคลื่อนที่จะไม่สามารถเหยียบแป้นเบรกได้ ซึ่ง
จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามใช้คัน เกียร์แทนเบรกมือ เมื่อจอดรถ ให้
แ น่ ใ จ ว่ า ไ ด้ เ ห ยียบ เบรก มือ จน ส ุ ด แ ล้ ว

. เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเนื่องจากรถยนต์และ/หรือระบบทำงาน
โดยไม่ต้ังใจ ห้ามปล่อยให้เด็ก บุคคลที่ต้องมีผู้
ดูแลช่วยเหลือ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพียงลำพัง
และในวันที่อากาศอบอุ่น อุณหภูมิภายในรถยนต์
ที่ปิดประตูไว้จะสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีความ
เสี่ยงอย่างมากที่อาจทำให้บุคคลและสัตว์เลี้ยงได้
รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

SPA2110

เพื่อใช้งานเบรกมือ ให้ดึงคันเบรกมือขึ้น ①

เพื่อปลดเบรกมือ ให้เหยียบแป้นเบรกจนสุดและค้างไว้ ดึง

คันเบรกมือขึ้นเล็กน้อย แล้วกดปุ่ม ② และเลื่อนคันเบรก
มือลงให้สุด ③

ก่อนขับรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟเตือนเบรกมือดับแล้ว

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-21

เบรกมือ

Condition:
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3-22 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

บันทึก

Condition:
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4 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่อง
เสียง
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4-2 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-A0EFE92F-7F1B-4A10-9BBF-6F63A69F3B44

สำหรับรุ่นท่ีมีระบบ NissanConnect อาจมีอุปกรณ์และ
ระบบแตกต่างออกไปจากคู่มือฉบับนี้ โปรดดูรายละเอียดที่
คู่มือการใช้งาน NissanConnect ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดัง
ต่อไปนี้

ฟังก์ชันท่ีสามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและ
คุณสมบัติเฉพาะ

. เครื่องเสียง

. โทรศัพท์แฮนด์ฟรี

. Apple CarPlay

. ข้อมููลและการต้ังค่าที่เรียกดูได้บน NissanConnect

N18A1-EB68331A-AB52-4043-829E-CC3572EDA3B3

คำเตือน:

. ห้ามทำการปรับตัวควบคุมระบบปรับอากาศ หรือ
ตัวควบคุมเคร่ืองเสียงในขณะขับขี่ เพ่ือให้มี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมการทำงานของ
รถ

. หาก สังเกตพบ สิ่ง แปลก ปลอม อย ู่ ใน ระบบ
ฮาร์ดแวร์ หรือมีของเหลวเปื้อนอยู่บนระบบ หรือ
มีควันหรือเปลวไฟออกมาจากระบบ หรือพบว่ามี
การทำงานผิดปกติอื่น ๆ ให้หยุดใช้งานทันทีและ
ติดต่อศูนย์บริการนิสสันที่ใกล้ที่สุด การเพิกเฉย
ต่อสภาพการณ์เหล่านี้อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ เพลิง
ไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

. ห้ามถอดประกอบหรือแก้ไขระบบนี้ เพราะการทำ
เช่นนั้นอาจนำไปสู่อุบัติเหตุ เพลิงไหม้หรือไฟฟ้า
ลัดวงจรได้

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้งานระบบเมื่อเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานเป็นเวลา
นาน เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

คู่มือการใช้งาน NISSANCONNECT
(ถ้ามีติดตั้ง) ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

Condition:
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GUID-F13C91AD-1157-4904-8262-CD2B07A531E2

WAE0265X

1. ปุ่ม CAMERA

คำเตือน:

. หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทางอย่างถูกต้อง อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้

. เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง
ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายขึ้น แต่ไม่สามารถใช้

แทนการขับรถยนต์อย่างถูกต้อง เน่ืองจากจะมี
บริเวณจุดอับสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้
โดยเฉพาะมุมทั้งสี่ของรถยนต์ซึ่งเป็นบริเวณที่
วัตถุไม่ได้ปรากฏให้เห็นจากมุมมองจากมุมสูง
มุมมองด้านหน้า หรือมุมมองด้านหลังเสมอไป
ควรตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพ่ือให้แน่ใจว่า
ปลอดภัยก่อนที่จะเคลื่อนรถยนต์ด้วยการออกรถ
อย่างช้า ๆ เสมอ

. ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยระหว่างจอด
รถและระหว่างขับขี่เสมอ

ข้อควรระวัง:

เมื่อเช็ดฝุ่นหรือคราบสกปรกออกจากด้านหน้าของ
กล้อง และระวังอย่าทำให้เลนส์เป็นรอยขีดข่วน

ระบบเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางถูก
ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น
จ อ ด ร ถ ใ น ช่ อ ง จ อ ด ห รื อ จ อ ด ร ถ เ ข้ า ซ อ ง

โดยหน้าจอจะแสดงมุมมองท่ีหลากหลายของตำแหน่ง
รถยนต์ในรูปแบบหน้าจอที่แยกกัน แต่จะไม่สามารถมอง
เห็นทุกมุมมองได้ตลอดเวลา

มุมมองที่มองเห็น:
. มุมมองด้านหน้า

มุมมอง ท่ีประมาณ 150 องศา จากด้านหน้าของ
รถยนต์

. มุมมองด้านหลัง

มุมมองที่ ประมาณ 150 องศา จากด้านหลังของ
รถยนต์

. มุมมองจากมุมสูง

มุมมองรอบ ๆ รถยนต์จากด้านบน
. มุมมองหน้าด้านข้าง

มุมมองรอบ ๆ และด้านหน้าของล้อด้านผู้โดยสารหน้า

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-3

เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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4-4 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

WAE0269X

เพ่ือแสดงหลายมุมมอง ระบบกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทางจะใช้กล้อง ① ที่ติดตั้งอยู่บริเวณกระจังหน้า กล้อง
ท่ีติดต้ังอยู่บนกระจกมองข้างของรถยนต์ และกล้องท่ี
ติดตั้งอยู่เหนือป้ายทะเบียนของรถยนต์

การทำงานของระบบเทคโนโลยีกล้อง
อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง

GUID-141AA74B-C0B5-43B2-8119-FFC9B0E40E8F

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ให้เลื่อน
คัน เกียร์ ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) หรือ กด ปุ่ม
CAMERA เพ่ือใช้งานเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทาง

หน้าจอท่ีแสดงขึ้นบนเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทางจะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อ
ผ่านไป 3 นาที หลังจากกดปุ่ม CAMERA ขณะที่คันเกียร์
อยู่ท่ีตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

มุมมองที่มองเห็น
GUID-826F1D72-1EE2-479A-863D-A5AEEB26669B

คำเตือน:

. ควรใช้เส้นแนวระยะห่างและเส้นแนวความกว้าง
ของรถยนต์ในการอ้างอิงเมื่อรถยนต์อยู่บนพ้ืน
เรียบที่ได้ระดับเท่านั้น ระยะห่างบนหน้าจอเป็น
เพียงการอ้างอิง และอาจจะแตกต่างจากระยะ
ห่างจริง ระหว่างรถยนต์ และวัตถุ ที่ แสดงบน
หน้าจอ

. ให้ใช้เส้นแสดงข้ึน และมุมมองจากมุมสูงในการ
อ้างอิง จำนวนของผู้ โดยสาร สัมภาระ ระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิง ตำแหน่งรถยนต์ สภาพถนน และ
ความลาดชันของถนนจะส่งผลต่อเส้นที่แสดงขึ้น
ที่ แ ส ด ง ข้ึ น แ ล ะ ม ุ ม ม อ ง จ า ก ม ุ ม ส ู ง

. ถ้าเปล่ียนยางด้วยยางที่มีขนาดต่างกัน เส้นกะ
แนวทิศทางและมุมมองจากมุมสูงอาจแสดงขึ้นไม่
ถูกต้อง

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน้าจอจะอยู่ไกลกว่าที่ปรากฏ ในทางตรงกัน
ข้าม เม่ือขับรถลงทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน้าจอจะอยู่ใกล้กว่าที่ปรากฏ

. วัตถุที่เห็นในมุมมองด้านหลัง จะเห็นตรงกันข้าม
กับการมองในหน้าจอและกระจกมองข้าง

. ควรใช้กระจกหรือการมองวัตถุจริง เพื่อตัดสิน
ระยะห่างจากวัตถุอย่างถูกต้อง

. บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ
แตกต่างระหว่างเส้นกะแนวทิศทางและเส้นแนว
จอดจริง

. เส้นแนวความกว้างของรถยนต์และเส้นกะแนว
ทิศทางจะกว้างกว่าความกว้างและเส้นทางจริง

. เส้นที่ แสดง ข้ึนจะ เกินขอบด้านขวา เล็ก น้อย
เน่ืองจากกล้องมองหลัง ไม่ ได้ ติด ต้ัง อยู่ บน
กึ่งกลางด้านหลังของรถยนต์

มุมมองด้านหน้าและด้านหลัง :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

SAA1840

มุมมองด้านหน้า

SAA1896

มุมมองด้านหลัง
เส้นแนวท่ีแสดงความกว้างของรถยนต์และระยะห่างจาก
วัตถุโดยอ้างอิงจากเส้นตัวถังรถยนต์ Ⓐ จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ

เส้นแสดงระยะห่าง:

Condition:
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แสดงระยะห่างจากตัวถังรถยนต์

. เส้นสีแดง ① : ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)

. เส้นสีเหลือง ② : ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ③ : ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ④ : ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส้นแนวความกว้างของรถยนต์ ⑤:

แสดงความกว้างของรถยนต์เมื่อถอยหลัง

เส้นกะแนวทิศทาง ⑥:

แสดงเส้นกะแนวทิศทางเม่ือ ขับขี่ รถยนต์ เส้นกะแนว
ทิศทางจะเคลื่อนที่ตามความมากน้อยของการหมุน
พวงมาลัย เส้นกะแนวทิศทางในมุมมองด้านหลังจะไม่
แสดงข้ึนในขณะที่พวงมาลัยอยู่ในตำแหน่งเดินหน้าตรง

ภาพจากมุมมองด้านหน้าจะไม่แสดงขึ้น เมื่อความเร็วรถ
มากกว่า 10 กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.)

หมายเหตุ:

เมื่อหน้าจอแสดงมุมมองด้านหน้าและหมุนพวงมาลัย
ประมาณ 90 องศา หรือน้อยกว่า จากตำแหน่งกลาง
เส้นกะแนวทิศทางทั้งด้านขวาและซ้าย ⑥ จะแสดง
ข้ึน เมื่อหมุนพวงมาลัยประมาณ 90 องศา หรือมาก
กว่า เส้นกะแนวทิศทางจะแสดงข้ึนเฉพาะด้านที่ตรง
ข้ามกับการหมุนเท่านั้น

มุมมองจากมุมสูง :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

SAA3570

มุมมองจากมุมสูงจะแสดงภาพของรถยนต์จากที่สูง ซึ่งช่วย
ยืนยันตำแหน่งของรถยนต์

ไอคอนรถยนต์ ① จะแสดงตำแหน่งของรถยนต์ โปรดจำ
ไว้ว่าระยะห่างระหว่างวัตถุที่มองเห็นในมุมมองจากมุมสูงจะ
ต่างจากระยะห่างจริง

พื้นที่ที่มุมมองกล้องมองไม่เห็น ② จะแสดงเป็นสีดำ พื้นที่
ท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ ② จะปรากฏแถบสีเหลืองเป็น
เวลา 3 วินาทีหลังจากมุมมองจากมุมสูงแสดงขึ้น ซ่ึงจะ
แสดง เฉพาะ คร้ัง แรก เท่าน้ัน หลัง จาก สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

นอกจากน้ี มุมที่มองไม่เห็น ③ แสดงขึ้นเป็นสีแดงและจะ
กะพริบใน 3 วินาทีแรกเพื่อเตือนคนขับให้ระวัง

คำเตือน:

. วัตถุท่ีอยู่ในมุมมองจากมุมสูงจะปรากฏอยู่ไกล
กว่าระยะห่างจริง

. วัตถุที่มีความสูง เช่น ขอบทางเท้า หรือรถยนต์
อาจไม่ตรงแนวหรือไม่แสดงที่ขอบของมุมมอง

. ไม่ สามารถ แสดง วัตถ ุ ที่ อย ู่ เหนือ กล้อง ได้

. ภาพจากมุมสูงอาจไม่ตรงเมื่อตำแหน่งกล้อง
เปลี่ยน

. เส้นบนพื้นอาจเอียงและไม่เห็นเป็นเส้นตรงที่ขอบ
ของมุมมอง และจะเอียงเพ่ิมมากข้ึนหากเส้นอยู่
ห่างจากตัวรถมากขึ้นเรื่อย ๆ

มุมมองหน้าด้านข้าง :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVH1580X

เส้นแนว:

เส้นแนวที่แสดงความกว้างและปลายด้านหน้าของรถยนต์
จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

เส้นด้านหน้าของรถยนต์ ① จะแสดงส่วนหน้าของรถยนต์

เส้นด้านข้างของรถยนต์ ② จะแสดงความกว้างของรถยนต์
รวมกระจกมองข้างโดยประมาณ

ส่วนขยาย ③ ของทั้งเส้นด้านหน้า ① และเส้นด้านข้าง ②
จะแสดงด้วยเส้นประสีเขียว

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-5

Condition:
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4-6 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ความแตกต่างระหว่างระยะห่างในจอและ
ระยะห่างจริง

GUID-0C7A96C1-24FC-45D4-AA94-1632D3F0D7B2

ตำแหน่งของเส้นแนวที่แสดงขึ้นและเส้นแนวบนพ้ืนเป็น
การอ้างอิงโดยประมาณเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว วัตถุที่
อยู่บนพื้นทางลาดขึ้นหรือลาดลง หรือวัตถุที่ยื่นออกมา จะ
อยู่ในตำแหน่งที่มีระยะห่างแตกต่างจากท่ีแสดงขึ้นบน
หน้าจอกับเส้นแนว (โปรดดูที่ภาพ) ควรตรวจสอบขณะทำ
การถอยหลัง หรือจอดรถและออกจากรถยนต์ เพื่อดู
ต ำ แหน่ ง ข อ ง วั ต ถ ุ ท่ี อ ย ู่ ด้ า น หลั ง ข อ ง ร ถ ยน ต์

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
GUID-842BC688-FB6A-4DA9-B848-4AE9C9C3EA8A

JVH1268X

เมื่อถอยหลังขึ้นทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่างและเส้นแนว
ความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาใกล้กว่าระยะห่างจริง
พึงระลึกว่าวัตถุใด ๆ ก็ตามท่ีอยู่บนเนินจะอยู่ไกลกว่าท่ี
ปรากฏบนหน้าจอ

การถอยหลังลงทางลาดชัน
GUID-258114C4-AFD4-4E19-A5E3-CD2F41EB482E

JVH1269X

เม่ือถอยรถยนต์ลงทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่างและเส้น
แนวความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาไกลกว่าระยะห่าง
จริง พึงระลึกว่าวัตถุใด ๆ ก็ตามที่อยู่บนเนินจะอยู่ใกล้กว่าที่
ปรากฏบนหน้าจอ

Condition:
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การถอยหลังใกล้กับวัตถุที่ยื่นเข้ามา
GUID-07A64729-2F64-46A5-94DC-D8A3CF3C5E5F

JVH0497X

เส้นกะแนวทิศทาง Ⓐ ต้องไม่สัมผัสกับวัตถุที่อยู่บน
หน้าจอ อย่างไรก็ตาม รถยนต์อาจชนกับวัตถุได้ถ้าส่วนท่ี
ยื่นเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางเคลื่อนที่จริง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข้ามา
GUID-479369C6-4392-41CC-A5B8-A23DC5C6CBD7

SAA2244

ตำแหน่ง Ⓒ แสดงขึ้นบนหน้าจอไกลกว่าตำแหน่ง Ⓑ
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่ง Ⓒ ท่ีจริงแล้วระยะห่างเท่ากับ
ตำแหน่ง Ⓐ รถยนต์อาจชนเข้ากับวัตถุได้เม่ือถอยไปท่ี
ตำแหน่ง Ⓐ ถ้าส่วนท่ีย่ืนเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางท่ีถอย
จริง

วิธีจอดรถด้วยเส้นกะแนวทิศทาง
GUID-FA419CE1-BF30-4EC6-A169-BBB914C55368

คำเตือน:

. ถ้าเปล่ียนยางด้วยยางที่มีขนาดต่างกัน เส้นกะ
แนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง

. บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ
แตกต่างระหว่างเส้นกะแนวทิศทางและเส้นแนว
จอดจริง

. ถ้าปลดแบตเตอรี่ออกหรือใกล้หมด เส้นกะแนว
ทิศทางอาจแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง ถ้าส่ิงนี้เกิดข้ึน
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

— หมุนพวงมาลัยจากด้านหน่ึงไปอีกด้านหน่ึง
จนสุด

— ขับรถบนถนนเส้นตรงเป็นเวลามากกว่า 5
นาที

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-7

Condition:
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4-8 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

SAA1897

1. ตรวจสอบพ้ืนที่จอดรถว่าปลอดภัยด้วยตาเปล่า ก่อน
จอดรถ

2. มุมมองด้านหลังของรถยนต์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ Ⓐ
ดังแสดงในภาพ เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R”
(ถอยหลัง)

WAE0323X

3. ถอยรถยนต์ช้า ๆ ปรับ ต้ังพวงมาลัยให้เส้นกะแนว
ทิ ศ ท า ง Ⓑ เ ข้ า อ ย ู่ ใ น พื้ น ที่ จ อ ด ร ถ Ⓒ

4. บังคับพวงมาลัยให้เส้นแนวความกว้างของรถยนต์ Ⓓ
ขนานกับพ้ืนที่จอดรถ Ⓒ โดยอ้างอิงจากเส้นกะแนว
ทิศทาง

5. เมื่อจอดรถยนต์ในพื้นที่เสร็จสมบูรณ์ ให้เลื่อนคันเกียร์
ไป ยัง ตำแหน่ง “P” (จอด) และ เข้ า เบรก มือ

วิธีการเปลี่ยนหน้าจอ
GUID-22F22C94-7893-4DCD-9E33-E282CAFD0420

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ให้กดปุ่ม
CAMERA หรือเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)
เพื่อใช้งานเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง

เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางจะแสดงมุม
มองหน้าจอแยกที่ต่างกันตามตำแหน่งคันเกียร์ กดปุ่ม
CAMERA เพื่อ สลับ ระหว่าง ม ุม มอง ต่าง ๆ ท่ี แสดง

ถ้าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) มุมมองที่แสดง
ได้แก่:

. หน้าจอแยกมุมมองจากมุมสูง/มุมมอง ด้านหลัง

. หน้าจอแยกมุมมองหน้าด้านข้าง/มุมมองด้านหลัง

. หน้าจอมุมมองด้านหลัง

ถ้าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “D” (ขับ) มุม
มองที่แสดงได้แก่:

. หน้าจอแยกมุมมองจากมุมสูง/มุมมอง ด้านหน้า

. หน้าจอแยกมุมมองหน้าด้านข้าง/มุมมองด้านหน้า

หน้าจอแสดงผลจะเปล่ียนจากเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะ
มองภาพรอบทิศทางเมื่อ:

. คันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “D” (ขับข่ี) และความเร็ว
รถยนต์เพิ่มขึ้นมากกว่าประมาณ 10 กม./ชม. (6 ไมล์/
ชม.)

. เลือกหน้าจออื่น

Condition:
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การปรับหน้าจอ
GUID-7FF6E7AE-7623-4986-A64B-974F6D909674

WAE0267X

1. กดปุ่ม MUNU และแตะปุ่ม “การต้ังค่า (Settings)”
หรือกดปุ่ม SETTING

2. แตะปุ่ม “Camera” (กล้อง) และแตะปุ่ม “Display
Settings” (การตั้งค่าจอแสดงผล)

3. แตะปุ่ม “Brightness” (ความสว่าง) “Contrast” (คอ
นทราสต์) “Tint” (เฉดสี) “Color” (สี) หรือ “Black
Level” (ระดับสีดำ)

4. ปรับรายการโดยการแตะ “-” หรือ “+” บนหน้าจอ
แบบสัมผัส

ข้อจำกัดของเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะ
มองภาพรอบทิศทาง

GUID-482C12C9-855B-436D-A835-537D52AB3944

WAE0268X

คำเตือน:

รายการ ด้านล่าง คือ ข้อ จำกัดของ ระบบสำหรับ
เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง การใช้
งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบเหล่า
นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ไม่ควรใช้งานเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทางขณะที่กระจกมองข้างอยู่ในตำแหน่ง
พับ เก็บ และ ควร ตรวจ สอบ ว่ า ทำ การ ปิด
ฝากระโปรงท้ายแน่นดีแล้ว ขณะขับรถโดยใช้
งาน เทคโนโลยี กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง

. ระยะห่างระหว่างวัตถุที่แสดงข้ึนบนเทคโนโลยี
กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางต่างจากระยะ
ห่างจริง

. กล้องติดตั้งอยู่ที่กระจังหน้า กระจกมองข้าง และ
เหนือป้ายทะเบียนด้านหลัง ห้ามวางสิ่งของไว้บน
รถยนต์ที่จะบดบังกล้อง

. เมื่อล้างรถยนต์ด้วยน้ำแรงดันสูง ควรระวังและ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ฉีดน้ำที่บริเวณรอบ ๆ
กล้อง มิเช่นน้ัน อาจทำให้น้ำเข้าไปในตัวกล้อง
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำควบแน่นบนเลนส์ เกิด
การทำงานผิดปกติ เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจร
ได้

. ไม่ควรกระแทกกล้อง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่
ละเอียดอ่อน มิเช่นน้ัน จะส่งผลให้กล้องทำงาน
ผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย และเกิดเพลิงไหม้
หรือไฟฟ้าลัดวงจร

อาจมีจุดอับที่ระบบไม่สามารถแสดงวัตถุที่อยุ่ในบางบริเวณ
และระบบจะไม่เตือนถึงวัตถุท่ีเคล่ือนที่ เมื่ออยู่ในหน้าจอ
มุมมองด้านหน้าหรือด้านหลัง วัตถุท่ีอยู่ใต้กันชนหรือบน
พื้นอาจไม่แสดงขึ้น ① เมื่ออยู่ในมุมมองจากมุมสูง วัตถุที่
สูงจากพ้ืนซึ่งอยู่ริมขอบของบริเวณที่กล้องตรวจจับได้จะ
ไม่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอ ②

ข้อจำกัดต่อไปนี้เป็นข้อจำกัดในการทำงานและไม่ได้แสดง

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-9
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ถึงการทำงานผิดปกติของระบบแต่อย่างใด:

. อาจมีการทำงานล่าช้าเมื่อมีการสลับระหว่างมุมมอง
ต่าง ๆ

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน้าจออาจไม่แสดง
วัตถุขึ้นมาอย่างชัดเจน

. เมื่อมีแสงสว่างจ้าส่องตรงมาที่กล้อง วัตถุอาจแสดง
ขึ้นไม่ชัดเจน

. หน้า จอ อาจ กะพ ริบ ขณะ อย ู่ ภ าย ใต้ แสง ไฟ
ฟลูออเรสเซนส์

. สีของวัตถุบนเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทางอาจแตกต่างจาก สีของวัตถุ จริง เล็ก น้อย

. วัตถุบนเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง
อาจไม่ชัดเจนและสีอาจต่างออกไปในท่ีมืดหรือเวลา
กลางคืน

. มุมมองของกล้องแต่ละตัวของมุมมองจากมุมสูงอาจมี
ความชัดเจนต่างกัน

. ห้ามใช้แว็กซ์กับกระจกกล้อง เช็ดแว็กซ์ออกด้วยผ้า
สะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อนที่ผสมน้ำ
แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-B03DC84D-C4AD-4A44-AC20-6EF8516D5408

WAE0151X

เมื่อไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่ามีสภาวะ
ผิดปกติในเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง
แม้จะไม่กระทบต่อการขับขี่ตามปกติ แต่ควรนำรถยนต์เข้า
รับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน แนะนำให้ไปยัง
ศูนย์บริการนิสสันเพื่อรับบริการนี้

WAE0152X

เมื่อไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่าภาพจาก
กล้องอาจได้รับการรบกวนทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์รอบ ๆ
ชั่วคราว ซึ่งจะไม่ขัดขวางการขับขี่ตามปกติ แต่ควรเข้ารับ
การตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันหากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
แนะนำ ให้ ไป ยัง ศ ูนย์ บริการ นิส สัน เพื่อ รับ บริการ นี้

การดูแลรักษาระบบ
GUID-97847F78-9CC5-466B-8568-7538483569D5

WAE0269X

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ทำ
ความสะอาดกล้อง เพราะ จะทำให้ สี เปลี่ยน

. ห้ามทำให้กล้องเกิดความเสียหาย เนื่องจากจะมี
ผลกระทบกับหน้าจออย่างมาก

ถ้ามีเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล้อง ① เทคโนโลยี
กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางอาจไม่แสดงวัตถุบนจอ
อย่างชัดเจน ทำความสะอาดกล้องด้วยผ้าท่ีชุบสารทำ
ความสะอาดอย่างอ่อนท่ีผสมน้ำ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้า
แห้ง

Condition:
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GUID-C5C70B40-CF4D-4559-8098-6A3A2E6EDCFE

WAE0265X

1. ปุ่ม CAMERA

คำเตือน:

. หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับ
การใช้เทคโนโลยีเตือนวัตถุเคล่ือนไหวรอบคัน
รอบทิศทางอย่างเหมาะสม และอาจส่งผลทำให้
ไ ด้ รั บ บาด เ จ็บ สาหั ส ห รือ ถึ งแก่ ชี วิ ต ไ ด้

. ระบบ MOD ไม่ได้ทดแทนการใช้งานรถยนต์
อย่างถูกต้อง และไม่ ได้ถูกออกแบบมา เพ่ือ
ป้องกันการชนกับวัตถุรอบ ๆ รถยนต์ เมื่อทำการ
บังคับรถ ควรใช้กระจกมอง ข้างและกระจก
มองหลังพร้อมหันไปมองและตรวจสอบบริเวณ
โดยรอบเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยที่จะบังคับ
รถให้ขับเคลื่อนต่อไป

. ระบบจะหยุดการทำงานเม่ือความเร็วมากกว่า 8
กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงาน

อีกครั้งเมื่อความเร็วลดลง

. ระบบ MOD ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับ
วัตถุที่อยู่กับที่โดยรอบ

ระบบ MOD สามารถแจ้งผู้ขับข่ีให้ทราบถึงวัตถุ ท่ีกำลัง
เคลื่อนที่เมื่อขับรถออกจากโรงรถ บังคับรถเข้าจอดในช่อง
จอด และในกรณีอื่น ๆ

ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุท่ีกำลังเคล่ือนที่โดยการใช้
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ข้ึนแสดงบนหน้า จอ

การทำงานของระบบ MOD
GUID-B0CE13E4-3FDD-4A39-B4F3-644053EAF6F5

ระบบ MOD จะทำงานโดยอัตโนมัติภายใต้สภาวะดัง
ต่อไปนี้:

. เมื่ อ คัน เกีย ร์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “R” (ถอย หลัง)

. เมื่อกดปุ่ม CAMERA เพื่อเปิดใช้งานมุมมองของกล้อง
บนหน้าจอแสดงผล

. เมื่อความเร็วรถยนต์ลดลงต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม.
(5 ไมล์/ชม.) และหน้าจอกล้องแสดงขึ้น

WAE0324X

มุมมองด้านหน้าและมุมมองจากมุมสูง

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-11

เทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน
รอบทิศทาง (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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WAE0325X

มุมมองด้านหลังและมุมมองจากมุมสูง

WAE0326X

มุมมองด้านหลังและมุมมองหน้าด้านข้าง
ระบบ MOD จะทำงานในสภาวะดังต่อไปนี้ เมื่อมุมมองของ
กล้องแสดงขึ้น:

. เม่ือ คันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว่าง) และรถยนต์หยุด ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่
กำลังเคลื่อนที่ในมุมมองจากมุมสูง ระบบ MOD จะไม่
ทำงานหากประตูบานใดเปิดอยู่

. เมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “D” (ขับขี่) และความเร็ว
รถยนต์ต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.)
ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนที่ในมุม
มองด้านหน้า

. เม่ือคันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) และ
ความเร็วรถยนต์ต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม. (5 ไมล์/
ชม.) ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนท่ีใน
มุมมอง ด้านหลัง ระบบ MOD จะไม่ทำงานหาก
ฝากระโปรงท้ายเปิดอยู่

ระบบ MOD จะไม่ตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนท่ีในมุมมอง
หน้าด้านข้าง ไอคอน MOD จะไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอเมื่อ
อยู่ในมุมมองนี้

เม่ือระบบ MOD ตรวจพบวัตถุ ท่ีกำลังเคล่ือนที่ ใกล้ กับ
รถยนต์ จะได้ยินเสียงเตือนและกรอบสีเหลืองจะแสดงข้ึน
บนมุมมองที่ตรวจพบวัตถุ ในขณะท่ีระบบ MOD ยังคง
ตรวจพบวัตถุท่ีกำลังเคลื่อนที่ กรอบสีเหลืองก็จะยังแสดง
ขึ้นต่อไป

หมายเหตุ:

ในขณะที่เสียงเตือนของระบบตรวจจับวัตถุด้านหลัง
รถขณะถอย (ถ้ามีติดตั้ง) กำลังส่งเสียงบ๊ีป ระบบ
MOD จะไม่ส่งเสียงเตือน

ในมุมมองจากมุมสูง กรอบสีเหลือง ① จะแสดงขึ้นบน
แต่ละภาพจากกล้อง (หน้า หลัง ขวา ซ้าย) ตามตำแหน่ง
ที่ตรวจพบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

กรอบสีเหลือง ② จะแสดงขึ้นบนแต่ละมุมมองในโหมดมุม
มองด้านหน้าและโหมดมุมมองด้านหลัง

ไอคอน MOD สีฟ้า ③ จะแสดงขึ้นในมุมมองที่ระบบ MOD
ทำงาน ไอคอน MOD สีเทา ③ จะแสดงขึ้นในมุมมองท่ี
ระบบ MOD ไม่ทำงาน

ถ้าระบบ MOD ถูกปิด ไอคอน MOD ③ จะไม่แสดงขึ้น

การเปิดและปิดระบบ MOD
GUID-0839FC15-7028-4B58-97C2-85E08AD2CC8E

สามารถเปิดและปิดระบบ MOD ได้

โปรดดูที่ “Driver Assistance (ระบบช่วยผู้ขับข่ี)” (หน้า
2-19)

ข้อจำกัดของระบบ MOD
GUID-868413A6-B8B6-4C84-82A7-168A7491E360

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบ MOD การใช้
งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบเหล่า
นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากระบบเครื่อง
เสียง หรือการเปิดกระจกรถยนต์) ทำให้กลบ
เสียงเตือน ส่งผลให้ไม่ได้ยินเสียง

. ประสิทธิภาพของระบบ MOD จะถูกจำกัดตาม
สภาพแวดล้อมและวัตถุรอบ ๆ เช่น:

— เมื่อสีของฉากหลังและวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มี
ความแตกต่างกันน้อย

— เมื่อมีแหล่งที่เกิดแสงกะพริบ
— เมื่อ มี แสงจ้า เช่น แสงจากไฟหน้าของ
รถยนต์คันอื่นหรือแสงอาทิตย์

— เมื่อมีสิ่งสกปรก หยดน้ำ หรือฝุ่นละออง อยู่
บนเลนส์กล้อง

— เม่ือตำแหน่งของวัตถุที่กำลัง เคลื่อนที่ ใน
หน้าจอไม่มีการเปลี่ยนแปลง

. ระบบ MOD อาจตรวจจับหยดน้ำที่ไหลผ่านเลนส์
กล้อง ควันสีขาวจากหม้อพักไอเสีย เงาที่กำลัง
เคลื่อนไหว ฯลฯ

Condition:
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. ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ MOD ข้ึน
อยู่กับความเร็ว ทิศทาง ระยะทาง หรือรูปร่างของ
วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

. ถ้าบริเวณที่ติดตั้งกล้องได้รับความเสียหายหรือ
งอ พื้นท่ีการรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง และ
ระบบ MOD อาจตรวจจับ วัตถุ ได้ ไม่ ถ ูก ต้อง

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน้าจออาจไม่
แสดงวัตถุขึ้นมาอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ

หมายเหตุ:

ไอคอนสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อระบบทำงาน
ผิดปกติ

ถ้าไฟไอคอนสีส้มสว่างค้าง ให้ตรวจสอบระบบ MOD
แนะนำให้ไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อ รับบริการนี้

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-4F44AB7A-9160-42E5-86E8-ECB68C9AE2C2

WAE0269X

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ ทำ
ความสะอาดกล้อง เพราะจะทำให้สีของกล้องและ
รถยนต์เปลี่ยน

. ห้ามทำให้กล้องเกิดความเสียหาย เนื่องจากจะมี
ผลกระทบกับหน้าจออย่างมาก

ถ้ามีเศษฝุ่น น้ำฝน หรือคราบสกปรก ติดบนกล้อง ① อาจ
ทำให้ระบบ MOD ทำงานไม่ถูกต้อง ทำความสะอาดกล้อง
ด้วยผ้าท่ีชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อนท่ีผสมน้ำ แล้ว
เช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง

N18A1-561C1B64-A1BB-40F1-AA9E-F43C26FE3339

ช่องลมกลาง
N18A1-C16C9225-3735-455F-AFF6-7C15D8857951

WAE0280X

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช่องลมโดยเลื่อนปุ่ม
ตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ้าย/ขวา) จนกระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้อง
การ

ช่องลมข้าง
N18A1-284A8689-F07A-4411-B714-B69AB2B6DC80

JVH1669X

เปิดหรือปิดช่องลม และปรับทิศทางการไหลของลมที่ออก
จากช่องลม ดังที่แสดงในภาพ

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-13

ช่องลม

Condition:
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4-14 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

N18A1-D6D9F812-CB78-4FA4-ADF1-EACDF071310D

คำเตือน:

. เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศจะทำงาน
เมื่อเครื่องยนต์ทำงานเท่านั้น

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจากผู้อื่นรวมถึงสัตวฺเล้ียงอยู่
ตามลำพังในรถ เนื่องจากอาจไปกดสวิตช์หรือ
ปุ่มควบคุมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งทำให้
เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและได้รับบาดเจ็บโดยไม่
ตั้งใจ และในวันที่อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม่มีการระบายอากาศจะข้ึนสูง
จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรงกับคนหรือสัตว์เลี้ยง
ได้

. ห้ามใช้โหมดหมุนเวียนอากาศภายในเป็นระยะ
เวลานาน เนื่องจากจะทำให้อากาศภายในรถไม่
บริสุทธิ์และทำให้กระจกหน้าต่างเป็นฝ้า

. ไม่ควรปรับเครื่องปรับอากาศขณะขับขี่ เพื่อให้ผู้
ขับขี่ มี สมาธิ เต็ม ที่ ใน การ บังคับ ควบค ุม รถ

เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศจะทำงานเม่ือ
เคร่ืองยนต์ทำงาน ถ้าสวิตช์ สตาร์ท เคร่ืองยนต์ อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “ON” พัดลมจะทำงานได้ แม้ว่าจะดับเครื่องยนต์
ไปแล้วก็ตาม

เมื่อเคร่ืองยนต์ดับโดยระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติ
ขณะหยุดน่ิง ฟังก์ชันปรับอากาศและไล่ความชื้นจะหยุด
การทำงานไปด้วย

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฟังก์ชันปรับอากาศและไล่ความช้ืน
หยุดการทำงาน ให้ทำการปิดโหมดตัดกำลังเครื่องยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งโดยการกดสวิตช์ OFF ระบบตัดกำลัง
เครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง สำหรับรายละเอียดเพิ่ม
เติม โปรดดู ท่ี “Idling Stop System (ระบบตัดกำลัง

เครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง)” (หน้า 5-14)

หมายเหตุ:
. กลิ่นจากด้านในและด้านนอกรถยนต์สามารถ

เข้าไปสะสมในชุดเคร่ืองปรับอากาศได้ กลิ่น
สามารถเข้ามาในห้องโดยสารผ่านทางช่องลม

. เมื่อจอดรถ ให้ปรับตั้งเคร่ืองปรับอากาศเพื่อปิด
การหมุนเวียนอากาศภายใน เพ่ือเปิดให้อากาศ
บริสุทธิ์เข้าไปในห้องโดยสาร จะเป็นการช่วยลด
กลิ่นภายในรถยนต์

ข้อแนะนำในการใช้งาน (สำหรับ
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ)

GUID-7C7ADF51-AB3D-471F-815F-DAC11DD64746

WAE0271X

WAE0272X

เม่ืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์และอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำ ช่องลมที่ เท้าอาจไม่มีการ จ่ายลมออกมา
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ หลังจากอุณหภูมิ
น้ำหล่อเย็นสูงขึ้น ช่องลมที่เท้าจะจ่ายลมออกมาตามปกติ

เซ็นเซอร์ Ⓐ และ Ⓑ ซึ่งอยู่บนแผงหน้าปัดจะช่วยรักษา
ระดับอุณหภูมิให้คงท่ี ห้ามวางส่ิงของใด ๆ ก็ตามบนหรือ
รอบ ๆ เซ็นเซอร์นี้

เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ

Condition:
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เครื่องปรับอากาศแบบมาตรฐาน
N18A1-DC8E5C77-7758-4F23-B9FF-C28F20D1C3CF

WAE0281X

1. ปุ่มหมุนควบคุมทิศทางลม
2. ปุ่ม “A/C”
3. ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
4. ปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”
5. ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
6. ปุ่ม ไล่ ฝ้า กระจก บังลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี

“สวิตช์ไล่ฝ้า” (หน้า 2-32))
7. ปุ่มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ”

การควบคุม
N18A1-2B297863-9FCE-4D74-ADC9-5F663F0DE9B4

การเปิด/ปิดระบบ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพื่อเปิดระบบ ให้หมุนปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม
“ ” ออกจากตำแหน่ง OFF (0) หมุนปุ่มหมุนไปยัง
ตำแหน่ง OFF (0) เพื่อปิดระบบ

การควบคุมความเร็วพัดลม :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

หมุน ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมุน ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อลดความเร็วพัดลม

การควบคุมอุณหภูมิ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

หมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิเพื่อต้ังอุณหภูมิ ท่ีต้องการ

การควบคุมทิศทางลม :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

หมุนปุ่มหมุนควบคุมทิศทางลมเพื่อเลือกช่องที่ลมไหล
ออก

— ลมออกจากช่องลมกลาง และด้านข้างเป็น
หลัก

— ลมออกจากช่องลมกลาง ด้านข้าง และที่เท้า
เป็นหลัก

— ลมออกจากช่องลมที่เท้าเป็นส่วนใหญ่

— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้าและที่เท้าเป็นหลัก

— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้าเป็นหลัก

การควบคุมอากาศไหลเข้า :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” (ไฟแสดงจะ
สว่างขึ้น)

อากาศจากภายนอกจะไหลเวียนเข้ามาในรถยนต์
. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดงจะ

สว่างขึ้น)

อากาศจะหมุนเวียนอยู่ภายในรถยนต์

การทำงานของ A/C (ระบบปรับอากาศ) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม “A/C” เพ่ือเปิดหรือปิดระบบปรับอากาศ เม่ือระบบ
ปรับอากาศเปิดอยู่ ไฟแสดงที่ปุ่ม “A/C” จะสว่าง

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-15

Condition:
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4-16 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
N18A1-239BA6C5-5102-4715-93FC-81D1F1CD6415

ควรใช้งานระบบปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละประมาณ 10
นาที เพื่อช่วยไม่ให้ระบบปรับอากาศเสียหายเนื่องจากขาด
การหล่อลื่น

ปิดหน้าต่าง ในขณะ ท่ี เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน

การทำความเย็น :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

โหมดนี้ใช้สำหรับทำให้อากาศเย็น และลดความชื้นใน
อากาศ

1. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” (ไฟแสดงจะ
สว่างขึ้น)

2. หมุนปุ่มหมุนควบคุม ทิศทางลมเพื่อ ต้ังตำแหน่ง
“ ”

3. หมุนปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

4. กดปุ่ม “A/C” (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

5. หมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูง ให้กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน
“ ” เพ่ือทำความเย็นอย่างรวดเร็ว ไฟแสดงบนปุ่ม
หมุนเวียนอากาศภายใน “ ” จะสว่างขึ้น

กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” สำหรับการ
ทำความเย็นธรรมดา ไฟแสดงบนปุ่มหมุนเวียนอากาศ
ภายนอก “ ” จะสว่างขึ้น

หลังจอดรถทิ้งไว้กลางแดด ให้ขับรถเป็นเวลาสองถึงสาม
นาทีโดยเปิดหน้าต่างไว้เพื่อระบายอากาศร้อนออกจาก
ห้องโดยสาร แล้วจึงปิดหน้าต่าง ซ่ึงช่วยให้อากาศภายใน
เย็นเร็วขึ้น

อาจมองเห็นไอออกมาจากช่องลมในสภาวะที่ร้อนชื้น ขณะ
ท่ีอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ไม่ได้หมายความว่าเกิดการ

ทำงานผิดปกติ

การไล่ความชื้นและไล่ฝ้า :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

โหมดนี้ใช้สำหรับไล่ฝ้าที่กระจก และลดความชื้นในอากาศ

1. หมุนปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

2. หมุนปุ่มหมุนควบคุม ทิศทางลมเพื่อ ต้ังตำแหน่ง
“ ” (ไฟ แสดง บน ปุ่ม “A/C” จะ สว่ าง ขึ้ น )

3. หมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

เมื่อเลือกตำแหน่ง “ ” ระบบปรับอากาศจะเปิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ และช่วยไล่ความช้ืนในอากาศ ซึ่งช่วยไล่ฝ้า
กระจกบังลมหน้า โหมดหมุนเวียนอากาศภายในจะปิดโดย
อัตโนมัติ ทำให้อากาศภายนอกสามมารถไหลเข้าภายใน
ห้องโดยสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไล่ฝ้า

Condition:
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เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
GUID-23DD4008-3ED4-4F4B-8E22-3394D36354BD

WAE0273X

1. ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
2. ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
3. ปุ่ม “A/C”
4. ปุ่ม “ON·OFF”
5. ปุ่ม ไล่ ฝ้า กระจก บังลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี

“สวิตช์ไล่ฝ้า” (หน้า 2-32))
6. ปุ่มควบคุมทิศทางลม
7. ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ”
8. ปุ่มควบคุมอากาศไหลเข้า “ ”
9. ปุ่ม “AUTO”

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
GUID-F68D6275-F3D9-4913-9441-4063FA8D9010

โหมด AUTO สามารถใช้ได้ตลอดท้ังปี เนื่องจากระบบจะ
ควบคุมอุณหภูมิระบบปรับอากาศ ทิศทางการจ่ายลม และ
ความเร็วพัดลมให้คงที่โดยอัตโนมัติ

การทำความเย็น :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

1. กดปุ่ม “AUTO” (ไฟแสดง “AUTO” จะสว่างขึ้น)

2. ถ้าไฟแสดง “A/C” ไม่สว่างข้ึน ให้กดปุ่ม “A/C” (ไฟ
แสดง “A/C” จะสว่างขึ้น)

3. หมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต้อง
การ

4. กดปุ่มควบคุมอากาศไหลเข้า “ ” ประมาณ 2
วินาที ไฟแสดง “ ” จะกะพริบ แล้วอากาศไหล

เข้าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

อาจมองเห็นไอออกมาจากช่องลมในสภาวะที่ร้อนชื้น ขณะ
ท่ีอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ไม่ได้หมายความว่าเกิดการ
ทำงานผิดปกติ

การไล่ความชื้นและไล่ฝ้า :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

1. กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ” (ไฟแสดง
“ ” จะสว่างขึ้น)

2. หมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต้อง
การ
. เพ่ือกำจัดหมอกท่ีอยู่ภายนอกกระจกบังลมหน้า
อย่างรวดเร็ว ให้ตั้งอุณหภูมิให้สูงโดยใช้ปุ่มหมุน
ควบคุมอุณหภูมิ และปรับความเร็วพัดลมโดยใช้ปุ่ม
หมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ให้แรงสุด

. หลังจากกระจกบังลมหน้าใสแล้ว ให้กดปุ่มไล่ฝ้า
กระจกบังลมหน้า “ ” อีกครั้ง

. เม่ือกดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ” ระบบ
ปรับอากาศจะเปิดขึ้น เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอก
สูงกว่า −28C (288F) เพื่อไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า
โหมดการหมุนเวียนอากาศภายนอกจะถูกเลือก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไล่ฝ้า

การทำงานแบบเลือกปรับเองได้
GUID-92B23157-4B4F-46D1-AC58-BD3734ECFF7F

โหมดการทำงานแบบเลือกปรับเองได้สามารถใช้ควบคุม
เครื่อง ปรับ อากาศตาม การ ตั้ง ค่าท่ี ท่าน ต้อง การ ได้

การควบคุมความเร็วพัดลม :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

หมุน ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมุน ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อลดความเร็วพัดลม

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-17
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4-18 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การควบคุมทิศทางลม :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่มควบคุมทิศทางลมเพื่อเลือกช่องที่ลมไหลออก

— ลมออกจากช่องลมกลาง และด้านข้างเป็น
หลัก

— ลมออกจากช่องลมกลาง ด้านข้าง และที่เท้า
เป็นหลัก

— ลมออกจากช่องลมที่เท้าเป็นส่วนใหญ่

— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้าและที่เท้าเป็นหลัก

การควบคุมอุณหภูมิ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

หมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิเพื่อต้ังอุณหภูมิ ท่ีต้องการ

การควบคุมอากาศไหลเข้า :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

โหมดการควบคุมอากาศไหลเข้าจะเปล่ียนในแต่ละคร้ังท่ี
กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”

. เมื่อไฟแสดงสว่างข้ึน อากาศจะหมุนเวียนอยู่ภายใน
รถยนต์

. เมื่อไฟแสดงดับลง อากาศจากภายนอกจะไหลเวียน
เข้ามาในรถยนต์

. กดปุ่มควบคุมอากาศไหลเข้า “ ” ประมาณ 2
วินาที เพ่ือเปลี่ยนเป็นโหมดควบคุม อัตโนมัติ ไฟ
แสดง “ ” จะกะพริบ แล้วอากาศไหลเข้าจะถูก
ควบคุมโดยอัตโนมัติ

วิธีปิดระบบ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กด ปุ่ ม “ON ·OF F ” เพื่ อ ปิ ด เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก าศ

การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
N18A1-A358679E-16A8-4C30-82BD-E71957911A2C

คำเตือน:

ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร์อัดอยู่ภายใต้แรงดัน
สูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บ การซ่อม
บำรุงระบบปรับอากาศใด ๆ ควรดำเนินการโดยช่าง
ผ ู้ เ ช่ี ย วชาญ และ ใช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ เ หมา ะ สม

ระบบปรับอากาศในรถของท่านมีน้ำยาแอร์ที่ได้ รับการ
ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

น้ำยาแอร์น้ีจะไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย่างไรก็ตาม สารน้ีอาจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาวะ
โลกร้อน

เม่ือซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ จำเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ
บรรจุและน้ำมันหล่อล่ืนแบบพิเศษ การใช้น้ำยาแอร์หรือ
น้ำมันหล่อ ล่ืนที่ ไม่ ถ ูกต้องจะทำให้ ระบบปรับอากาศ
เสี ย หาย ร้าย แรง ไ ด้ (โปรด ด ู ท่ี “ น้ ำยา แอร์ และ
น้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น ร ะบบ ปรั บ อ ากาศ ” (หน้ า 9 - 3 ) )

ศูนย์บริการนิสสันสามารถให้บริการแก่ระบบปรับอากาศ
โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

ตัวกรองระบบปรับอากาศ
N18A1-598DCD57-C75B-4CC2-896D-998308A85BC5

ระบบปรับอากาศจะมีตัวกรองอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ
ปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควร
เปลี่ยนตัวกรองตามช่วงเวลาการเข้ารับการบริการที่กำหนด
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบริการและบำรุงรักษา สำหรับการ
เปลี่ยน กรองอากาศ กร ุณา ติดต่อ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

ควรเปล่ียนตัวกรอง ถ้าลมจ่ายลมออกมาน้อยลงอย่างเห็น
ได้ ชัด หรือ ถ้า กระจก เป็น ฝ้า ได้ ง่าย เมื่อ เปิด ใช้ งาน
เครื่องปรับอากาศ

N18A1-CCFAECDB-BC93-44CD-9D95-5827181DFAD8

สำหรับรุ่นท่ีมีระบบ NissanConnect โปรดดูที่คู่มือการใช้
งาน NissanConnect

ข้อควรระวังในการใช้ระบบเครื่องเสียง
N18A1-FF66CA17-020A-4205-81A4-DB987BF13DDD

คำเตือน:

ไม่ควรปรับระบบเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพ่ือให้ผู้ขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

วิทยุ
N18A1-0B22E016-C5A2-4BB7-945F-32ABB0463B62

. ความแรงของสัญญาณ ระยะห่างจากเครื่องส่งวิทยุ
สิ่งก่อสร้าง สะพาน ภูเขา และการรบกวนภายนอก จะ
มีผลต่อการรับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
และความไม่ต่อเน่ืองในการรับสัญญาณมักเกิดจาก
การรบกวนภายนอกเหล่านี้

. การใช้โทรศัพท์มือถือในหรือใกล้กับรถยนต์อาจมีผล
ต่อคุณภาพการรับสัญญาณ

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
N18A1-D42165CE-FD13-44B7-8CD3-AA279A1EBB6D

คำเตือน:

ห้ามเสียบ ถอด หรือใช้งานอุปกรณ์ USB ขณะขับข่ี
เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิได้ ซึ่งอาจ
ทำให้สูญ เสียการควบคุม รถยนต์และก่อ ให้ เกิด
อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไปในช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB การเสียบอุปกรณ์ USB ที่
เอียง หรือกลับด้านเข้าไปในช่องเสียบ อาจทำให้

ระบบเครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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ช่อง เสียบ เกิดความ เสียหายได้ ให้ แน่ใจ ว่า
อุปกรณ์ USB ต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB
อย่างถูกต้อง

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์ USB (ถ้ามี
ติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออกจากช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB เนื่องจากอาจทำให้ช่องเสียบ
อุปกรณ์ USB และฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์
USB เสียหายได้

. ห้ามปล่อยสายเคเบิ้ล USB ไว้ในบริเวณที่อาจถูก
ดึงได้โดยไม่ได้ตั้งใจ การดึงสายเคเบิ้ลอาจทำให้
ช่องเสียบอุปกรณ์ USB เสียหาย

รถยนต์ไม่มีอุปกรณ์ USB ติดตั้งมาด้วย ให้ซ้ืออุปกรณ์
USB แยกต่างหากตามความจำเป็น

ระบบนี้ไม่สามารถใช้ในการจัดรูปแบบข้อมูลในอุปกรณ์
USB ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อจัดรูปแบบข้อมูล
ในอุปกรณ์ USB

ระบบนี้สามารถรองรับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ฮาร์ด
ไดรฟ์ USB และ เคร่ืองเล่น iPod ท่ีหลากหลาย ระบบนี้
อาจไม่รองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด อุปกรณ์ USB ที่มีการ
แบ่งพาร์ทิชั่นอาจเล่นได้ไม่ปกติ

ข้อสังเกตทั่วไปสำหรับการใช้งาน USB:

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

ข้อสังเกตสำหรับการใช้งาน iPod:

“Made for iPod” (ใช้สำหรับ iPod) “Made for iPhone”
(ใช้สำหรับ iPhone) และ “Made for iPad” (ใช้สำหรับ
iPad) หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการ
ออกแบบเพื่อเช่ือมต่อกับ iPod, iPhone หรือ iPad โดย
เฉพาะ และได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตว่าตรงตามมาตรฐาน

ประสิทธิภาพของ Apple

และบริษัท Apple จะไม่ รับผิดชอบต่อการทำงานของ
อุปกรณ์หรือการเป็นไปตามข้อบังคับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอุปกรณ์

โปรดจดจำไว้ว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod, iPhone
หรือ iPad อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการ
ทำงานของช่องการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีได้รับ
การจดทะเบียนหรือเป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท
Apple Inc. ได้รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่น ๆ Lightning เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ
Apple Inc.

. การต่อ iPod ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เคร่ืองหมายถูก
แสดงข้ึนและดับลง (กะพริบ) ควรตรวจสอบว่า iPod
ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

. หนังสือเสียงอาจไม่เล่นตามลำดับดังที่แสดงใน iPod

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-19
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4-20 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

หน่วยความจำ USB ที่มี MP3/WMA/AAC
N18A1-7A0ACDFA-C04E-42CB-9B84-5FEFDC66A091

คำศัพท์ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

. MP3 — MP3 ย่อมาจาก Moving Pictures Experts
Group Audio Layer 3 MP3 เป็นรูปแบบไฟล์เสียง
ดิจิตอลผ่านการบีบอัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด รูปแบบนี้
ทำให้มีเสียงที่ใกล้เคียงกับ “คุณภาพของ CD” แต่มี
ขนาดเล็กกว่าไฟล์เสียงธรรมดามาก การแปลง MP3
ของเพลงจาก CD สามารถลดขนาดไฟล์ลงประมาณ
อัตราส่วน 10:1 ตัวอย่าง: 44.1 kHz บิทเรท: 128
kbps) โดยท่ีไม่มีการสูญเสียคุณภาพ การบีบอัดไฟล์
MP3 จะช่วยขจัดเสียงส่วนเกินและเสียงที่ไม่เกี่ยวข้อง
ในสัญญาณเสียงที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยิน

. WMA — Windows Media Audio (WMA)* เป็นรูป
แบบไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัด ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท
Microsoft ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกของ MP3 ตัวเข้ารหัส
WMA จะสามารถบีบอัดไฟล์ได้มากกว่าตัวเข้ารหัส
MP3 ทำให้สามารถจุไฟล์เสียงดิจิตอลได้มากกว่าเมื่อ
เทียบ กับ MP3 ในพื้นที่ และ คุณภาพ เสียง ระดับ
เดียวกัน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัท Microsoft และบุคคลท่ีสาม ไม่
อนุญาตให้มีการใช้หรือจำหน่ายเทคโนโลยีดังกล่าว
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
บริษัท Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft
ที่ได้รับอนุญาตและบุคคลที่สาม

. AAC — Advanced Audio Coding (AAC) เป็นรูป
แบบเสียงที่ผ่านการบีบอัด ACC มีการบีบอัดไฟล์ท่ีดี
กว่า MP3 และช่วยให้มีการสร้าง และเก็บไฟล์เพลงที่
มีคุณภาพระดับเดียวกับ MP3

. บิทเรท — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต่อวินาทีท่ีใช้ใน
ไฟล์เสียงแบบดิจิตอล ขนาดและคุณภาพของไฟล์
เสียงดิจิตอลที่มีการบีบอัดจะถูกกำหนดโดยบิทเรทที่
ใช้เมื่อทำการเข้ารหัสไฟล์

. ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ — ความถี่การสุ่ม
ตัวอย่างสัญญาณเป็นอัตราวัดท่ีตัวอย่างสัญญาณถูก
แปลง จาก อนาล็อก ไป เป็น ดิจิตอล (การ แปลง
สัญญาณ A/D) ต่อวินาที

. มัลติเซสชั่น — มัลติเซสชั่นเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเขียน
ข้อมูลลงบนแผ่น การเขียนข้อมูลลงบนแผ่นหนึ่งครั้ง
เรียกว่าซิงเกิ้ลเซสชั่น และการเขียนมากกว่าหนึ่งครั้ง
เรียกว่ามัลติเซสชั่น

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA คือการเข้ารหัส
ไฟล์ MP3 หรือ ไฟล์ WMA ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์
เสียงแบบดิจิตอล เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน ชื่ออัลบั้ม บิท
เรทที่ใช้เข้ารหัส ความยาวเพลง และอ่ืน ๆ ข้อมูล
แท็ก ID3 จะแสดงอยู่ บนแถวที่ แสดง ช่ืออัลบั้ม/
ศิลปิน/ชื่อเพลง บนหน้าจอ

* Windows® and Windows Media® คือเครื่องหมายการ
ค้าจดทะเบียน และ/หรือ เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท
Microsoft ท่ีได้รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา
และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ

ลำดับการเล่น :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

. ชื่อของโฟลเดอร์ท่ีไม่มีไฟล์เพลง MP3/WMA/AAC
จะไม่แสดงบนหน้าจอ

. ถ้ามีไฟล์ที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ ข้อความ “รูท” (Root)
จะแสดงบนหน้าจอ

. ลำดับการเล่นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล์ทั้งหมดถูกเขียนขึ้น
ด้วยซอฟต์แวร์ ดังนั้น ไฟล์เพลงอาจไม่เล่นตามลำดับ
ที่ต้องการ

Condition:
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ตารางค่าคุณสมบัติเฉพาะ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

รายการ ค่าคุณสมบัติเฉพาะ

สเปคของ USB
มาตรฐาน USB 2.0 ความเร็วสูงสุด

คลาสอุปกรณ์ คลาสหน่วยความจำ

ค่าจำเพาะระบบไฟล์

รูปแบบระบบไฟล์ FAT12, FAT16, FAT32

รองรับชื่อไฟล์ที่ยาวได้ VFAT

ขนาดพื้นที่พักข้อมูลสูงสุด 64 กิโลไบต์

ขนาดการแบ่งส่วนสูงสุด 4 กิโลไบต์

ขนาดหน่วยความจำของอุปกรณ์ที่
รองรับสูงสุด

64 กิกะไบต์

จำนวนโฟลเดอร์ที่รองรับสูงสุด 512

จำนวนไฟล์สูงสุดในหนึ่งโฟลเดอร์ 1024 (ไฟล์และโฟลเดอร์)

จำนวนไฟล์ในอุปกรณ์สูงสุด 65535 ไฟล์

ความลึกของไดเร็กทอรี่สูงสุด 8

ตัวถอดรหัสแบบ WMA

มาตรฐาน Windows Media Audio 7,8,9

นามสกุลไฟล์ .wma / .WMA

อัตราการสุ่ม (kHz) 48, 44.1, 32

บิทเรท (kbps) 32-192

ตัวถอดรหัสแบบ MP3

มาตรฐาน MPEG1,2,2.5 Layer3

นามสกุลไฟล์ .MP3 / .mp3

เวอร์ชันแท็ก ID3 เวอร์ชัน 2.4, 2.3, 2.2, 1.0

อัตราการสุ่ม (kHz) 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 11.025

บิทเรท (kbps) 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 บิทเรทแปรผัน (VBR)

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-21
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4-22 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

รายการ ค่าคุณสมบัติเฉพาะ

ตัวถอดรหัสแบบ AAC

มาตรฐาน MPEG-4 AAC

นามสกุลไฟล์ .m4a / .M4A

อัตราการสุ่ม (kHz) 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 11.025

บิทเรท (kbps) 8 - 320

หน้าจอแสดงผล

จำนวนเพลง 1 ถึง 999

จำนวนโฟลเดอร์ 1 ถึง 512

เวลาการเล่น 00’00” - 99’59”

ภาษาแท็ก ID3 ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน (ฟอนต์ภาษาจีน GB18030)

อื่น ๆ
ระยะเวลาการเสียบ USB เพื่อเล่น น้อยกว่า 10 วินาที

ระยะเวลาการเปลี่ยนไฟล์ น้อยกว่า 2 วินาที

คุณลักษณะ

การเปลี่ยนไฟล์ถัดไป/ก่อนหน้า ใช้ได้

การเปลี่ยนโฟลเดอร์ถัดไป/ก่อน
หน้า

ใช้ได้

ซ้ำโฟลเดอร์ ใช้ได้

ซ้ำไฟล์ ใช้ได้

สุ่มทุกโฟลเดอร์ ใช้ได้

สุ่มโฟลเดอร์ ใช้ได้

FF/REW 5 ครั้ง (3 วินาที)
30 ครั้ง (หลังจาก 3 วินาที)

สแกน -

รายการเมนูโฟลเดอร์ ใช้ได้

รายการเมนูไฟล์ ใช้ได้

ค้นหาไฟล์ ใช้ได้

ค้นหาโฟลเดอร์ ใช้ได้

Condition:
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วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

อาการปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข

ไม่สามารถเล่นได้

อุปกรณ์ USB ถูกเสียบอย่างไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบดูว่ามีไอน้ำควบแน่นอยู่ภายในเครื่องเล่นหรือไม่ หากพบว่ามีไอน้ำ ต้องรอจนกว่าไอน้ำจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องเล่น

ถ้ามีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เครื่องเล่นจะกลับมาเล่นเป็นปกติก็ต่อเมื่ออุณหภูมิลดลงเป็นปกติแล้ว

ถ้ามีการผสมของไฟล์เพลง และไฟล์เสียงแบบบีบอัดบนอุปกรณ์ USB เครื่องจะเล่นเพียงไฟล์เพลงเท่านั้น

ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ไม่ใช่นามสกุล “.M4A” “.MP3” “.WMA” “.m4a” “.mp3” หรือ “.wma” ได้ นอกจากนั้น รหัสอักขระและ
จำนวนตัวอักษรในชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ควรเป็นไปตามข้อกำหนด

ตรวจสอบว่าไฟล์ถูกสร้างในรูปแบบที่ผิดปกติหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับเขียนไฟล์
เสียงแบบบีบอัด หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความอื่น ๆ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ USB ได้รับการคุ้มครองจากลิขสิทธิ์หรือไม่

ใช้เวลานานกว่าเพลงจะเริ่มเล่น ถ้ามีหลายโฟลเดอร์หรือระดับไฟล์บนอุปกรณ์ USB บางครั้งอาจต้องใช้เวลาก่อนที่เพลงจะเริ่มเล่น

เพลงกระตุกหรือข้าม
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ เนื่องจาก ความเร็ว ความลึก ความกว้าง ในการเขียนข้อมูล ฯลฯ อาจไม่
ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด ควรใช้ความเร็วต่ำที่สุดในการเขียน

ข้ามไฟล์ที่มีบิทเรทสูง การข้ามเพลงอาจเกิดขึ้นได้ หากข้อมูลมีปริมาณมาก เช่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลบิทเรทสูง

ไปยังเพลงถัดไปทันทีเมื่อเริ่มเล่น
หากไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัดที่ระบบไม่รองรับถูกเปลี่ยนชื่อโดยเติมนามสกุลไฟล์เป็น .MP3 หรือเมื่อเล่นเพลงที่ได้รับการ
คุ้มครองทางลิขสิทธิ์ เครื่องเล่นจะข้ามไปยังเพลงถัดไป

เพลงไม่เล่นตามลำดับที่ต้องการ
ลำดับการเล่นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล์ทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ ดังนั้นไฟล์เพลงอาจไม่เล่นตามลำดับที่ต้องการ

การสุ่มเล่นอาจใช้งานได้บนระบบเครื่องเสียง หรือบนอุปกรณ์ USB

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-23
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4-24 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

เครื่องเสียง Bluetooth® (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-BD4710BC-8160-4688-8420-EE63FDEBEF60

. ฟังก์ ชัน การ ส่ือสาร ไร้ สาย LAN (Wi-F i) และ
Bluetooth® ใช้ช่วงความถี่ร่วมกัน (2.4 GHz) การใช้
ฟังก์ชัน Bluetooth® และการส่ือสารไร้สาย LAN ใน
เวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้การส่ือสารช้าลงหรือขาด
ไป และเป็นสาเหตุให้เกิดเสียงอันไม่พึงประสงค์ จึง
ขอแนะนำให้ท่านปิดฟังก์ชันการส่ือสารไร้สาย LAN
(W i - F i ) ใน ขณะ ที่ ใ ช้ ฟั ง ก์ชั น B l ue t oo th®

. อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® บางอย่างอาจไม่
รองรับระบบน้ี สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยว กับ
อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ที่สามารถใช้ได้กับ
ระบบนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

. ก่อนการใช้ระบบเครื่องเสียง Bluetooth® ต้องทำการ
ลง ทะเบียน เ ร่ิม ต้น สำหรับ อ ุปกรณ์ เค ร่ือง เสียง

. การทำงานของระบบเครื่องเสียง Bluetooth® อาจ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคร่ืองเสียงที่เชื่อมต่อ
ยืนยันขั้นตอนการทำงานก่อนใช้งาน

. การเล่นของเครื่องเสียง Bluetooth® จะหยุดชั่วขณะ
อยู่ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ และจะทำการเล่นต่อ
หลังจากเงื่อนไขต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์
— ขณะที่มีการใช้โทรศัพท์แฮนด์ฟรี
— ขณะท่ีมีการตรวจสอบการเช่ือมต่อกับโทรศัพท์

มือถือ
. เสา อากาศ ภายใน รถ ท่ี ใ ช้ สำหรับ ส่ือสาร กับ

Bluetooth® ถูกประกอบมาในระบบ ห้ามวางอุปกรณ์
เครื่องเสียง Bluetooth® ในบริเวณท่ีล้อมรอบด้วย
โลหะ ห่างจากระบบหรือในพื้นที่แคบที่อุปกรณ์จะ
สัมผัสกับตัวถังหรือเบาะนั่ง ไม่เช่นนั้น คุณภาพเสียง
จะลดลงหรืออาจรบกวนการเชื่อมต่อ

. ในขณะที่อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ถูกเชื่อมต่อ
ผ่านทางการเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth® พลังงาน
แบตเตอรี่ ของ อุปกรณ์ อาจหมด เร็ว ขึ้น กว่า ปกติ

. ระบบน้ีรองรับกับโปรไฟล์ Bluetooth® AV (A2DP
และ AVRCP)

Bluetooth® เป็น เครื่องหมาย การ
ค้าของ Bluetooth SIG, Inc. และ
อนุญาต ให้ บริษัท Shenzhen
Hangsheng Electronics Co., Ltd
เป็นผู้ใช้สิทธิบัตร

Condition:
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วิทยุ AM·FM ที่มีช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus) (รุ่นที่ไม่มีฟังก์ชัน
Bluetooth®)

N18A1-95E73D3B-2D60-46FA-94E2-C6360B70BE08

JVH1641X

1. ปุ่ม MEDIA
2. ปุ่ม RADIO
3. ปุ่ม SETTING
4. ปุ่ม Seek/Track
5. ปุ่ม Day/Night
6. ปุ่ม Back

7. ปุ่ม DISP (แสดงผล)
8. ปุ่ม MUTE
9. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
10. ปุ่ม RPT (เล่นซ้ำ)
11. ปุ่ม MIX
12. ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ

13. ปุ่ม A-Z
14. ปุ่มหมุน OK/MENU

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-25
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4-26 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
N18A1-B7FE03E7-4028-40AF-9056-980DBE10756C

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ON” หรือ “ACC”

ปุ่มหมุน Power/VOL :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

Power ON/OFF:

เพื่อเปิดระบบเคร่ืองเสียง ให้กดปุ่มหมุน Power/VOL

ระบบจะเปิดในโหมดที่เปิดค้างไว้เดิม ก่อนที่จะปิดระบบ
เครื่องเสียง

เพื่อ ปิดระบบเครื่อง เสียง ให้กดปุ่มหมุน Power/VOL

การควบคุมระดับเสียง

เพื่อควบคุม ระดับ เสียง ให้ปรับปุ่มหมุน Power/VOL

ปรับปุ่มหมุน Power/VOL ตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้เสียงดัง
ขึ้น

ปรับปุ่มหมุน Power/VOL ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให้เสียง
เบาลง

ปุ่มหมุน OK/MENU :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อแสดงรายการแหล่งข้อมูลเสียง
ปัจจุบันหรือรายการ FM

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเลือกแสดงเมนู

ปุ่ม Back :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กด ปุ่ ม Ba c k เพื่ อ กลั บ ไป ยั ง หน้ า จอ ก่ อน หน้ า

ปุ่ม SETTING :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพื่อปรับต้ังการต้ังค่า “Radio” (วิทยุ) “Audio” (ระบบ
เสียง) “Clock” (นาฬิกา) หรือ “Language” (ภาษา) ให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่ม SETTING

2. ปรับปุ่มหมุน OK/MENU ตามหรือทวนเข็มนาฬิกา
หน้าจอจะแสดงขึ้นตามลำดับต่อไปนี้:

Radio (วิทยุ) � Audio (ระบบเสียง) � Clock
(นาฬิกา) � Language (ภาษา)

3. กดปุ่มหมุน OK/MENU

การตั้งค่าวิทยุ:

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเลือก “Radio” (วิทยุ) และ
กดปุ่มหมุน OK/MENU

“Ref. FM List” (รายการ FM) จะแสดงข้ึน กดปุ่มหมุน
OK/MENU เพื่ออัพเดทรายการสถานี FM

การตั้งค่าเครื่องเสียง:

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเลือก “Audio” (ระบบเสียง)
และกดปุ่มหมุน OK/MENU

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU ตามหรือทวนเข็มนาฬิกา เพ่ือ
เลือกรายการต่อไปนี้และกดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อยืนยัน

รายการซึ่งสามารถตั้งค่าได้สำหรับ “Audio” (ระบบเสียง)
แสดงอยู่ด้านล่าง:

. เมนูเสียง (Sound)

Bass (เสียงเบส):

ใช้ การควบคุมนี้ เพื่อ เพิ่ม ระดับหรือลด เสียง เบส

Treble (เสียงแหลม):

ใช้ การ ควบค ุม นี้ เ พ่ิม ระดับ หรือ ลด เสียง แหลม

Balance (สมดุลซ้าย-ขวา):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว่างลำโพงซ้ายและขวา

Fade (สมดุลหน้าหลัง):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง

ระหว่างลำโพงหน้าและหลัง
. AUX In (อุปกรณ์เสริม)

ใช้การควบคุมนี้ เพ่ือปรับระดับเสียงท่ีออกจากช่อง
เสียบ auxiliary

. Speed Vol. (ระดับเสียง)

โหมดน้ีจะทำการควบคุมเสียงท่ีออกมาจากลำโพง
โดยอัตโนมัติตามความเร็วรถยนต์

การปรับการต้ังค่าไปยัง “Off” (ปิด) เพ่ือปิดการใช้
ระดับเสียงตามความเร็วรถยนต์

. Bass Boost (การเพิ่มเสียงเบส)

เปิดหรือปิดการเพ่ิมเสียงเบส (Bass Boost) ซึ่งเน้น
เสียงความถี่ต่ำ

. Audio Default (ค่า เริ่ม ต้น เค ร่ือง เ สียง)

ชุดเครื่องเสียงได้ถูกต้ังค่ามาจากโรงงาน หากต้อง
การเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดให้กลับเป็นค่าเดิมที่ตั้งมา
จากโรงงาน ให้เลือก “Yes” (ใช่) และหากต้องการ
ออกจากเมนู โดยเก็บการต้ังค่าปัจจุบันไว้ให้เลือก
“No” (ไม่)

การตั้งค่านาฬิกา:

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเลือก “Clock” (นาฬิกา) และ
กดปุ่มหมุน OK/MENU

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อ เลือกรายการการตั้งค่า
นาฬิ ก า ที่ ต้ อ ง กา ร และ กด ปุ่ ม หม ุ น OK/MENU

รายการซึ่งสามารถต้ังค่าได้สำหรับ “Clock” (นาฬิกา)
แสดงอยู่ด้านล่าง:

. Set Time (ตั้งเวลา)

เลือก “Set Time” (ตั้งเวลา) แล้วปรับนาฬิกาดังนี้:

หน้าปัดแสดงชั่วโมงจะเริ่มกะพริบ ปรับปุ่มหมุน OK/
MENU เพ่ือปรับชั่วโมง และกดปุ่มหมุน OK/MENU

Condition:
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หน้าปัดแสดงนาทีจะเริ่มกะพริบ ปรับปุ่มหมุน OK/
MENU เพื่อปรับนาที และกดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อ
สิ้นสุดการตั้งนาฬิกา

. On/Off (เปิด/ปิด)

สามารถเปิดและปิดการแสดงนาฬิกาได้ เม่ือเลือก
“ON” (เปิด) นาฬิกาจะแสดงข้ึน (นาฬิกาจะแสดงขึ้น
แม้ว่าจะ ปิด เครื่อง เสียง) เมื่อ เลือก “OFF” (ปิด)
นาฬิกาจะไม่แสดงขึ้น

. Format (รูปแบบ)

เปลี่ยนหน้าจอนาฬิการะหว่างโหมด 24 ชั่วโมง และ
โหมดนาฬิกา 12 ชั่วโมง

การตั้งค่าภาษา:

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเลือก “Language” (ภาษา)
และกดปุ่มหมุน OK/MENU

เลือกภาษา ท่ี เหมาะสม และกด ปุ่มหมุน OK/MENU
ระหว่างการทำให้เสร็จสมบูรณ์ หน้าจอจะปรับเป็นภาษาท่ี
ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

ปุ่ม Day/Night :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม Day/Night เพื่อเปล่ียนความสว่างของหน้าจอ
ระหว่างโหมดกลางวันและกลางคืน

ปุ่ม MEDIA :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม MEDIA เพื่อเล่นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันเมื่อทำการ
เชื่อมต่อ

ในแต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม MEDIA แหล่งข้อมูลเสียงจะเปล่ียน
ไป

แหล่งข้อมูลใดท่ีไม่สามารถใช้ได้จะถูกข้ามไป ยกเว้น
สำหรับโหมด AUX

การทำงานของวิทยุ
N18A1-FE07B788-671D-4DF0-B6C0-E892C2E07CD6

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ON” หรือ “ACC”

ปุ่ม RADIO :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพื่อเปล่ียนช่วงคล่ืนวิทยุ ให้กดปุ่ม RADIO จนกว่าช่วง
คลื่นที่ต้องการจะแสดงขึ้น

FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1

เมื่อกดปุ่ม RADIO นานกว่า 1.5 วินาที รายการสถานี FM
จะถูกอัพเดท

ปุ่มหมุน OK/MENU :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพื่อเปลี่ยนสถานีด้วยตัวเอง ให้ปรับปุ่มหมุน OK/MENU
จนกระทั่งสถานีที่ต้องการถูกเลือก

ในขณะท่ีเลือกโหมด FM ให้กดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อ
แสดงรายการ FM เพ่ือเลือกสถานีจากรายการ ให้ปรับปุ่ม
หม ุ น OK /MENU แล้ ว กด ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU

ปุ่ม Seek/Track :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม หรือ เพื่อค้นหาสถานีที่ใช้งานได้

เมื่อกดปุ่ม หรือ ค้างไว้ การเปลี่ยนคลื่นจะข้าม
สถานีที่ใช้งานได้จนกว่าจะปล่อยปุ่ม

ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 &2 &3 &4 &5 &6 :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ระหว่างการรับสัญญาณวิทยุ การกดปุ่มบันทึกสถานีไว้น้อย
กว่ า 1 .5 วิ น าที จ ะ เลื อก สถา นี วิทย ุ ท่ี บั น ทึก ไว้

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได้มาก
ถึง 12 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1 และ FM 2) และ
ความถี่สถานี AM ได้อีก 6 สถานี

1. เลือกความถ่ี ของสถานี ท่ี ออกอากาศที่ ต้องการ

2. กดปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 -&6 ค้างไว้
จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊ป

3. ตัวแสดงสถานีวิทยุจะแสดงขึ้น เพื่อแสดงว่าได้ทำการ
บันทึกความจำเรียบร้อยแล้ว

4. ทำตามขั้นตอนท่ี 1-3 สำหรับปุ่มบันทึกสถานีอ่ืน ๆ

ถ้าปลดสายแบตเตอร่ีออก หรือฟิวส์ของระบบเคร่ืองเสียง
ขาด หน่วยความจำของสถานีวิทยุจะถูกลบ ในกรณีนี้ ให้
ตั้งค่าสถานีที่ต้องการใหม่อีกครั้ง

ปุ่ม MUTE :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม MUTE เพื่อปิดเสียงระบบเครื่องเสียง กดปุ่มอีกครั้ง
เพื่อเปิดเสียง

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
N18A1-E9F638F8-88F1-4FC6-B6C1-867904B95102

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

การทำงานหลักของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 4-35)
เช่ือมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB เข้ากับช่องเสียบ
อุปกรณ์ USB สามารถใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
ได้อัตโนมัติ

ถ้าทำการปิดระบบขณะที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB กำลัง
เล่นอยู่ หากกด ปุ่มหมุน Power/VOL อุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB จะเริ่มทำงาน

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-27

Condition:
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4-28 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ปุ่ม MEDIA :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ถ้ากำลังเล่นแหล่งข้อมูลเสียงอย่างอ่ืนอยู่ และมีอุปกรณ์
หน่วยความจำ USB เสียบอยู่ กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่า
หน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นโหมด USB

ปุ่ม DISP :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงท่ีกำลังเล่นอยู่จะแสดงขึ้นมาโดยการกดปุ่ม DISP

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แ ส ด ง ขึ้ น ม า พ ร้ อ ม กั บ ช่ื อ เ พ ล ง ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ :

. ชื่อเพลง (Song name)

. ศิลปิน (Artist)

. อัลบั้ม (Album)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยัง
หน้าจอการแสดงผลหลัก

ปุ่ม Seek/Track :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
ของเพลงปัจจุบันโดยการกดปุ่ม / หนึ่งครั้ง กด
ปุ่ม / มาก กว่า หน่ึง ครั้ง เ พ่ือ ข้าม เพลง ไป

กดปุ่ม / ค้างไว้เพื่อเร่งเพลงไปข้างหน้าหรือ
ข้างหลัง เม่ือปล่อยปุ่ม เพลงจะเล่นด้วยความเร็วปกติ

การดูรายการ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ในขณะท่ีเพลงกำลังเล่น ให้กดปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือ
แสดงเพลงที่เล่นได้ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือกเพลงจาก
รายการหรือเพลงท่ีต้องการจะฟัง ให้หมุนปุ่ม OK/MENU
แล้วกดปุ่มหมุน OK/MENU

การค้นหาโฟลเดอร์ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ถ้าข้อมูลท่ีบันทึกไว้มีโฟลเดอร์ที่มีไฟล์เพลง ให้เลือก
เพลงจากโฟลเดอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือแสดงโหมดดูรายการ

2. กดปุ่ม Back เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์

3. ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เลือกโฟลเดอร์ ท่ีต้องการ

4. กดปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเข้าสู่โฟลเดอร์ กดปุ่ม
หมุน OK/MENU อีกคร้ังเพื่อเริ่มเล่นเพลงแรก หรือ
ปรับปุ่มหมุน OK/MENU และกดปุ่มหมุน OK/MENU
เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ้าโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบันมีโฟลเดอร์ย่อย ให้กดปุ่ม
หมุน OK/MENU หน้าจอใหม่ที่มีรายการของโฟลเดอร์ย่อย
จะแสดงขึ้น ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือไปยังโฟลเดอร์
ย่ อ ย แ ล้ ว ก ด ปุ่ ม ห ม ุ น O K /M ENU เ พื่ อ เ ลื อ ก

กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยังหน้าจอโฟลเดอร์ก่อนหน้า

การค้นหาแบบรวดเร็ว :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ในโหมดดูรายการ การค้นหาแบบรวดเร็วสามารถทำได้เพื่อ
หาเพลงจากรายการ กดปุ่ม A-Z ปรับปุ่มหมุน OK/MENU
ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อเพลง แล้วกดปุ่มหมุน OK/
MENU เมื่อพบ รายการเพลงที่มีจะแสดงขึ้น เลือก และกด
ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU เพื่ อ เ ล่ น เพลง ท่ี ต้ อ ง ก า ร

ปุ่ม RPT :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม RPT ซ้ำ ๆ เพ่ือเปลี่ยนโหมดการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? RPT (เล่นซ้ำ) ? (ปกติ)

ปุ่ม MIX :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม MIX ซ้ำ ๆ เพ่ือเปล่ียนโหมดการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? เล่นสุ่ม (MIX) ? (ปกติ)

ปุ่ม Mute :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม Mute เพื่อหยุดเล่นเพลง กดปุ่ม Mute อีกครั้งเพื่อ
เล่นเพลง

การทำงานของเครื่องเล่น iPod
N18A1-6DCF9559-5DD3-4866-9AB8-683ED2BC9F86

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ชุดระบบจะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ท้ังหมด (ทั้งใน
อดีตและอนาคต) ท่ีรองรับ Apple Accessory Protocol
บนการเชื่อมต่อ USB

รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง):

. iPod classic

. iPod nano (รุ่นที่ 6 และ 7)

. iPod touch (รุ่นที่ 4, 5 และ 6)

. iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5c,
iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s,
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8
Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone
XS Max

อุปกรณ์ท่ีระบุไว้ด้านบนอาจไม่ทำงาน โดยขึ้นอยู่กับรุ่น
ของซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์

การเชื่อมต่อ iPod :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 4-35)

ต่อ iPod เข้า กับช่อง เสียบอุปกรณ์ iPod จะ เล่นโดย
อัตโนมัติ

Condition:
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เม่ือเช่ือมต่อ iPod เข้ากับรถยนต์ สามารถเลือกรายการ
เพลงที่บันทึกใน iPod ได้โดยการใช้ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง
ของรถยนต์เท่านั้น

ปุ่ม MEDIA :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ถ้ากำลังเล่นแหล่งข้อมูลเสียงอย่างอ่ืนอยู่ และมีการเช่ือม
ต่อ iPod กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่าหน้าจอแสดงผลจะ
เปลี่ยนเป็นโหมด iPod

ปุ่ม DISP :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงท่ีกำลังเล่นอยู่จะแสดงขึ้นมาโดยการกดปุ่ม DISP

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แ ส ด ง ขึ้ น ม า พ ร้ อ ม กั บ ช่ื อ เ พ ล ง ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ :

. ชื่อเพลง (Song name)

. ศิลปิน (Artist)

. อัลบั้ม (Album)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
ให้กดปุ่ม Back

ปุ่ม Seek/Track :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
ของเพลงปัจจุบันโดยการกดปุ่ม / หน่ึงครั้ง กด
ปุ่ม / มาก กว่า หนึ่ ง ครั้ ง เ พ่ือ ข้าม เพลง ไป

กดปุ่ม / ค้างไว้เพื่อเร่งเพลงไปข้างหน้าหรือข้าง
หลัง เมื่อปล่อยปุ่ม iPod จะกลับไปเล่นด้วยความเร็วปกติ

การดูรายการ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ในขณะท่ีเพลงกำลังเล่น ให้กดปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือ
แสดงเพลงที่เล่นได้ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือกเพลงจาก
รายการหรือเพลงท่ีต้องการจะฟัง ให้หมุนปุ่ม OK/MENU
แล้วกดปุ่มหมุน OK/MENU ฟังก์ชันน้ีอาจไม่สามารถใช้
งานได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

การค้นหาแบบรวดเร็ว :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เมื่อหน้าจอรายการแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล การค้นหา
แบบรวดเร็วสามารถทำได้เพ่ือหาเพลงจากรายการ กดปุ่ม
A-Z ปรับปุ่มหมุน OK/MENU ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อ
เพลง แล้วกดปุ่มหมุน OK/MENU เมื่อพบ รายการเพลงที่
มีจะแสดงขึ้น เลือก และกดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเล่น
เพลงที่ต้องการ

ปุ่ม RPT :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม RPT ซ้ำ ๆ เพ่ือเปลี่ยนโหมดการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? RPT (เล่นซ้ำ) ? (ปกติ)

ปุ่ม MIX :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม MIX ซ้ำ ๆ เพ่ือเปล่ียนโหมดการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? เล่นสุ่ม (MIX) ? (ปกติ)

ปุ่ม Mute :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม Mute เพ่ือทำให้เสียงเงียบ กดปุ่ม Mute อีกครั้ง
เพื่อเปิดเสียง

การใช้งานอุปกรณ์เครื่องเล่นอุปกรณ์เสริม
(AUX)

N18A1-A07D56BC-1E4D-479E-9D2F-D9FE21EA08FD

แจ็กเสียบ AUX จะอยู่ที่ส่วนล่างของแผงหน้าปัด โปรดดูที่
“ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)/แจ็ก
เสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 4-35)) แจ็กเสียบ AUX
จะรับสัญญาณเสียงสัญญาณเข้าอนาล็อกมาตรฐานจาก
อุปกรณ์ เช่น เคร่ืองเล่นเทป/เคร่ืองเล่น CD เคร่ืองเล่น
MP3 หรือโน้ตบุ๊ก

นิสสันขอแนะนำให้ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
เสียบอุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเคร่ืองเสียง ท้ังนี้ การ
เล่น เพลง อาจ ไม่ เ ป็น ปกติ เ ม่ือ ใ ช้ สาย แบบ โมโน

ปุ่ม MEDIA :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพื่อ เปล่ียนไป เป็น โหมด AUX กด ปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว่าจะเลือกโหมด AUX ได้

ปุ่ม MUTE :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม Mute เพ่ือทำให้เสียงเงียบ กดปุ่ม Mute อีกครั้ง
เพื่อเปิดเสียง

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-29

Condition:
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4-30 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

วิทยุ AM·FM ที่มีช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus) (รุ่นที่มีฟังก์ชัน
Bluetooth®)

GUID-7FCBEB0B-6828-4BB5-B9AD-55FE7BB150C0

WAE0275X

1. ปุ่ม MEDIA
2. ปุ่ม RADIO
3. ปุ่ม SETTING
4. ปุ่ม Seek/Track
5. ปุ่ม Day/Night
6. ปุ่ม Back

7. ปุ่ม DISP (แสดงผล)
8. ปุ่ม Phone
9. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
10. ปุ่ม RPT (เล่นซ้ำ)
11. ปุ่ม MIX
12. ปุ่ม Mute/Pause

13. ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ
14. ปุ่ม A-Z
15. ปุ่มหมุน OK/MENU

Condition:
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การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-4A7B3952-EE89-4535-842B-874B67177184

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ON” หรือ “ACC”

ปุ่มหมุน Power/VOL :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

Power ON/OFF:

เพื่อเปิดระบบเคร่ืองเสียง ให้กดปุ่มหมุน Power/VOL

ระบบจะเปิดในโหมดที่เปิดค้างไว้เดิม ก่อนที่จะปิดระบบ
เครื่องเสียง

เพื่อ ปิดระบบเครื่อง เสียง ให้กดปุ่มหมุน Power/VOL

การควบคุมระดับเสียง

เพื่อควบคุม ระดับ เสียง ให้ปรับปุ่มหมุน Power/VOL

ปรับปุ่มหมุน Power/VOL ตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้เสียงดัง
ขึ้น

ปรับปุ่มหมุน Power/VOL ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให้เสียง
เบาลง

ปุ่มหมุน OK/MENU :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อแสดงรายการแหล่งข้อมูลเสียง
ปัจจุบันหรือรายการ FM

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเลือกแสดงเมนู

ปุ่ม Back :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กด ปุ่ ม Ba c k เพื่ อ กลั บ ไป ยั ง หน้ า จอ ก่ อน หน้ า

ปุ่ม SETTING :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพื่อปรับต้ังการต้ังค่า “Radio” (วิทยุ) “Audio” (ระบบ
เสียง) “Clock” (นาฬิกา) “Language” (ภาษา) หรือ “BT”
(Bluetooth®) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่ม SETTING

2. ปรับปุ่มหมุน OK/MENU ตามหรือทวนเข็มนาฬิกา
หน้าจอจะแสดงขึ้นตามลำดับต่อไปนี้:

วิทยุ (Radio) � เคร่ืองเสียง (Audio) � นาฬิกา
( C l o c k ) � ภ า ษ า ( L a n g u a g e ) � B T
(Bluetooth®)

3. กดปุ่มหมุน OK/MENU

การตั้งค่าวิทยุ:

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเลือก “Radio” (วิทยุ) และ
กดปุ่มหมุน OK/MENU

“Ref. FM List” (รายการ FM) จะแสดงข้ึน กดปุ่มหมุน
OK/MENU เพื่ออัพเดทรายการสถานี FM

การตั้งค่าเครื่องเสียง:

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเลือก “Audio” (ระบบเสียง)
และกดปุ่มหมุน OK/MENU

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเลือกรายการการตั้งค่าเครื่อง
เ สี ย ง ท่ี ต้ อ ง ก า ร แล ะ กด ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU ตามหรือทวนเข็มนาฬิกา เพ่ือ
เลือกรายการต่อไปนี้และกดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อยืนยัน

รายการซึ่งสามารถตั้งค่าได้สำหรับ “Audio” (ระบบเสียง)
แสดงอยู่ด้านล่าง:

. เมนูเสียง (Sound)

Bass (เสียงเบส):

ใช้ การควบคุมนี้ เพื่อ เพิ่ม ระดับหรือลด เสียง เบส

Treble (เสียงแหลม):

ใช้ การ ควบค ุม นี้ เ พ่ิม ระดับ หรือ ลด เสียง แหลม

Balance (สมดุลซ้าย-ขวา):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง

ระหว่างลำโพงซ้ายและขวา

Fade (สมดุลหน้าหลัง):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว่างลำโพงหน้าและหลัง

. AUX In (อุปกรณ์เสริม)

ใช้การควบคุมนี้ เพ่ือปรับระดับเสียงท่ีออกจากช่อง
เสียบ auxiliary

. Speed Vol. (ระดับเสียง)

โหมดน้ีจะทำการควบคุมเสียงท่ีออกมาจากลำโพง
โดยอัตโนมัติตามความเร็วรถยนต์

การปรับการต้ังค่าไปยัง “Off” (ปิด) เพ่ือปิดการใช้
ระดับเสียงตามความเร็วรถยนต์

. Bass Boost (การเพิ่มเสียงเบส)

เปิดหรือปิดการเพ่ิมเสียงเบส (Bass Boost) ซึ่งเน้น
เสียงความถี่ต่ำ

. Audio Default (ค่า เริ่ม ต้น เค ร่ือง เ สียง)

ชุดเครื่องเสียงได้ถูกต้ังค่ามาจากโรงงาน หากต้อง
การเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดให้กลับเป็นค่าเดิมที่ตั้งมา
จากโรงงาน ให้เลือก “Yes” (ใช่) และหากต้องการ
ออกจากเมนู โดยเก็บการต้ังค่าปัจจุบันไว้ให้เลือก
“No” (ไม่)

การตั้งค่านาฬิกา:

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเลือก “Clock” (นาฬิกา) และ
กดปุ่มหมุน OK/MENU

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อ เลือกรายการการตั้งค่า
นาฬิ ก า ที่ ต้ อ ง กา ร และ กด ปุ่ ม หม ุ น OK/MENU

รายการซึ่งสามารถต้ังค่าได้สำหรับ “Clock” (นาฬิกา)
แสดงอยู่ด้านล่าง:

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-31

Condition:
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4-32 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. Set Time (ตั้งเวลา)

เลือก “Set Time” (ตั้งเวลา) แล้วปรับนาฬิกาดังนี้:

หน้าปัดแสดงชั่วโมงจะเร่ิมกะพริบ ปรับปุ่มหมุน OK/
MENU เพ่ือปรับชั่วโมง และกดปุ่มหมุน OK/MENU
หน้าปัดแสดงนาทีจะเริ่มกะพริบ ปรับปุ่มหมุน OK/
MENU เพื่อปรับนาที และกดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อ
สิ้นสุดการตั้งนาฬิกา

. On/Off (เปิด/ปิด)

สามารถเปิดและปิดการแสดงนาฬิกาได้ เม่ือเลือก
“ON” (เปิด) นาฬิกาจะแสดงข้ึน (นาฬิกาจะแสดงขึ้น
แม้ว่าจะ ปิด เครื่อง เสียง) เมื่อ เลือก “OFF” (ปิด)
นาฬิกาจะไม่แสดงขึ้น

. Format (รูปแบบ)

เปลี่ยนหน้าจอนาฬิการะหว่างโหมด 24 ชั่วโมง และ
โหมดนาฬิกา 12 ชั่วโมง

การตั้งค่าภาษา:

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเลือก “Language” (ภาษา)
และกดปุ่มหมุน OK/MENU

เลือกภาษา ท่ี เหมาะสม และกด ปุ่มหมุน OK/MENU
ระหว่างการทำให้เสร็จสมบูรณ์ หน้าจอจะปรับเป็นภาษาท่ี
ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า Bluetooth®:

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเลือก “BT” (Bluetooth®)
และกดปุ่มหมุน OK/MENU สำหรับรายละเอียดของการตั้ง
ค่า Bluetooth® โปรดดูท่ี “การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า
4-40)

ปุ่ม Phone :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ปุ่ม Phone โปรดดูท่ี
“ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®” (หน้า 4-38)

ปุ่ม Day/Night :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม Day/Night เพื่อเปล่ียนความสว่างของหน้าจอ
ระหว่างโหมดกลางวันและกลางคืน

ปุ่ม MEDIA :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม MEDIA เพื่อเล่นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันเมื่อทำการ
เชื่อมต่อ

ในแต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม MEDIA แหล่งข้อมูลเสียงจะเปล่ียน
ไป

แหล่งข้อมูลใดท่ีไม่สามารถใช้ได้จะถูกข้ามไป ยกเว้น
สำหรับโหมด AUX

การทำงานของวิทยุ
GUID-5D03F8AF-FE88-4EAE-834F-9915079885B0

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ON” หรือ “ACC”

ปุ่ม RADIO :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพื่อเปล่ียนช่วงคล่ืนวิทยุ ให้กดปุ่ม RADIO จนกว่าช่วง
คลื่นที่ต้องการจะแสดงขึ้น

FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1

เมื่อกดปุ่ม RADIO นานกว่า 1.5 วินาที รายการสถานี FM
จะถูกอัพเดท

ปุ่มหมุน OK/MENU :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพื่อเปลี่ยนสถานีด้วยตัวเอง ให้ปรับปุ่มหมุน OK/MENU
จนกระทั่งสถานีที่ต้องการถูกเลือก

ในขณะท่ีเลือกโหมด FM ให้กดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อ
แสดงรายการ FM เพ่ือเลือกสถานีจากรายการ ให้ปรับปุ่ม
หม ุ น OK /MENU แล้ ว กด ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU

ปุ่ม Seek/Track :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม หรือ เพื่อค้นหาสถานีที่ใช้งานได้

เมื่อกดปุ่ม หรือ ค้างไว้ การเปลี่ยนคลื่นจะข้าม
สถานีที่ใช้งานได้จนกว่าจะปล่อยปุ่ม

ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 &2 &3 &4 &5 &6 :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ระหว่างการรับสัญญาณวิทยุ การกดปุ่มบันทึกสถานีไว้น้อย
กว่ า 1 .5 วิ น าที จ ะ เลื อก สถา นี วิทย ุ ท่ี บั น ทึก ไว้

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได้มาก
ถึง 12 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1 และ FM 2) และ
ความถี่สถานี AM ได้อีก 6 สถานี

1. เลือกความถ่ี ของสถานี ท่ี ออกอากาศที่ ต้องการ

2. กดปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 -&6 ค้างไว้
จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊ป

3. ตัวแสดงสถานีวิทยุจะแสดงขึ้น เพื่อแสดงว่าได้ทำการ
บันทึกความจำเรียบร้อยแล้ว

4. ทำตามขั้นตอนท่ี 1-3 สำหรับปุ่มบันทึกสถานีอ่ืน ๆ

ถ้าปลดสายแบตเตอร่ีออก หรือฟิวส์ของระบบเคร่ืองเสียง
ขาด หน่วยความจำของสถานีวิทยุจะถูกลบ ในกรณีนี้ ให้
ตั้งค่าสถานีที่ต้องการใหม่อีกครั้ง

Condition:
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ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
GUID-C1E6805C-ADF2-42CC-8A00-CAF92DA3CDB1

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

การทำงานหลักของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 4-35)
เช่ือมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB เข้ากับช่องเสียบ
อุปกรณ์ USB สามารถใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
ได้อัตโนมัติ

ถ้าทำการปิดระบบขณะที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB กำลัง
เล่นอยู่ หากกด ปุ่มหมุน Power/VOL อุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB จะเริ่มทำงาน

ปุ่ม MEDIA :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ถ้ากำลังเล่นแหล่งข้อมูลเสียงอย่างอ่ืนอยู่ และมีอุปกรณ์
หน่วยความจำ USB เสียบอยู่ กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่า
หน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นโหมด USB

ปุ่ม DISP :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงท่ีกำลังเล่นอยู่จะแสดงขึ้นมาโดยการกดปุ่ม DISP

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แ ส ด ง ขึ้ น ม า พ ร้ อ ม กั บ ช่ื อ เ พ ล ง ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ :

. ชื่อเพลง (Song name)

. ศิลปิน (Artist)

. อัลบั้ม (Album)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยัง

หน้าจอการแสดงผลหลัก

ปุ่ม Seek/Track :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
ของเพลงปัจจุบันโดยการกดปุ่ม / หน่ึงครั้ง กด
ปุ่ม / มาก กว่า หนึ่ ง ครั้ ง เ พ่ือ ข้าม เพลง ไป

กดปุ่ม / ค้างไว้เพื่อเร่งเพลงไปข้างหน้าหรือข้าง
หลัง เมื่อ ปล่อย ปุ่ม เพลง จะ เล่น ด้วย ความเร็ว ปกติ

การดูรายการ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ในขณะท่ีเพลงกำลังเล่น ให้กดปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือ
แสดงเพลงที่เล่นได้ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือกเพลงจาก
รายการหรือเพลงท่ีต้องการจะฟัง ให้หมุนปุ่ม OK/MENU
แล้วกดปุ่มหมุน OK/MENU

การค้นหาโฟลเดอร์ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ถ้าข้อมูลท่ีบันทึกไว้มีโฟลเดอร์ที่มีไฟล์เพลง ให้เลือก
เพลงจากโฟลเดอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือแสดงโหมดดูรายการ

2. กดปุ่ม Back เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์

3. ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เลือกโฟลเดอร์ ท่ีต้องการ

4. กดปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเข้าสู่โฟลเดอร์ กดปุ่ม
หมุน OK/MENU อีกคร้ังเพื่อเริ่มเล่นเพลงแรก หรือ
ปรับปุ่มหมุน OK/MENU และกดปุ่มหมุน OK/MENU
เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ้าโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบันมีโฟลเดอร์ย่อย ให้กดปุ่ม
หมุน OK/MENU หน้าจอใหม่ที่มีรายการของโฟลเดอร์ย่อย
จะแสดงขึ้น ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือไปยังโฟลเดอร์
ย่ อ ย แ ล้ ว ก ด ปุ่ ม ห ม ุ น O K /M ENU เ พื่ อ เ ลื อ ก

กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยังหน้าจอโฟลเดอร์ก่อนหน้า

การค้นหาแบบรวดเร็ว :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ในโหมดดูรายการ การค้นหาแบบรวดเร็วสามารถทำได้เพื่อ
หาเพลงจากรายการ กดปุ่ม A-Z ปรับปุ่มหมุน OK/MENU
ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อเพลง แล้วกดปุ่มหมุน OK/
MENU เมื่อพบ รายการเพลงที่มีจะแสดงขึ้น เลือก และกด
ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU เพื่ อ เ ล่ น เพลง ท่ี ต้ อ ง ก า ร

ปุ่ม RPT :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม RPT ซ้ำ ๆ เพ่ือเปลี่ยนโหมดการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? RPT (เล่นซ้ำ) ? (ปกติ)

ปุ่ม MIX :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม MIX ซ้ำ ๆ เพ่ือเปล่ียนโหมดการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? เล่นสุ่ม (MIX) ? (ปกติ)

ปุ่ม Mute/Pause :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม เพ่ือหยุดเล่นเพลง กดปุ่ม อีกครั้งเพ่ือ
เล่นเพลง

การทำงานของเครื่องเล่น iPod
GUID-BA38E4D4-604E-4956-9B8D-580DE21382F0

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ชุดระบบจะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ท้ังหมด (ทั้งใน
อดีตและอนาคต) ท่ีรองรับ Apple Accessory Protocol
บนการเชื่อมต่อ USB

รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง):

. iPod classic

. iPod nano (รุ่นที่ 6 และ 7)

. iPod touch (รุ่นที่ 4, 5 และ 6)

. iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5c,
iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s,
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-33

Condition:
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4-34 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone
XS Max

อุปกรณ์ท่ีระบุไว้ด้านบนอาจไม่ทำงาน โดยขึ้นอยู่กับรุ่น
ของซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์

การเชื่อมต่อ iPod :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 4-35)

ต่อ iPod เข้า กับช่อง เสียบอุปกรณ์ iPod จะ เล่นโดย
อัตโนมัติ

เม่ือเช่ือมต่อ iPod เข้ากับรถยนต์ สามารถเลือกรายการ
เพลงที่บันทึกใน iPod ได้โดยการใช้ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง
ของรถยนต์เท่านั้น

ปุ่ม MEDIA :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ถ้ากำลังเล่นแหล่งข้อมูลเสียงอย่างอ่ืนอยู่ และมีการเช่ือม
ต่อ iPod กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่าหน้าจอแสดงผลจะ
เปลี่ยนเป็นโหมด iPod

ปุ่ม DISP :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงท่ีกำลังเล่นอยู่จะแสดงขึ้นมาโดยการกดปุ่ม DISP

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แ ส ด ง ขึ้ น ม า พ ร้ อ ม กั บ ช่ื อ เ พ ล ง ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ :

. ชื่อเพลง (Song name)

. ศิลปิน (Artist)

. อัลบั้ม (Album)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

ให้กดปุ่ม Back

ปุ่ม Seek/Track :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
ของเพลงปัจจุบันโดยการกดปุ่ม / หน่ึงครั้ง กด
ปุ่ม / มาก กว่า หนึ่ ง ครั้ ง เ พ่ือ ข้าม เพลง ไป

กดปุ่ม / ค้างไว้เพื่อเร่งเพลงไปข้างหน้าหรือข้าง
หลัง เมื่อปล่อยปุ่ม iPod จะกลับไปเล่นด้วยความเร็วปกติ

การค้นหาแบบรวดเร็ว :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เมื่อหน้าจอรายการแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล การค้นหา
แบบรวดเร็วสามารถทำได้เพ่ือหาเพลงจากรายการ กดปุ่ม
A-Z ปรับปุ่มหมุน OK/MENU ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อ
เพลง แล้วกดปุ่มหมุน OK/MENU เมื่อพบ รายการเพลงที่
มีจะแสดงขึ้น เลือก และกดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเล่น
เพลงที่ต้องการ

ปุ่ม RPT :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม RPT ซ้ำ ๆ เพ่ือเปลี่ยนโหมดการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? RPT (เล่นซ้ำ) ? (ปกติ)

ปุ่ม MIX :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม MIX ซ้ำ ๆ เพ่ือเปล่ียนโหมดการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? เล่นสุ่ม (MIX) ? (ปกติ)

ปุ่ม Mute/Pause :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม เพื่อทำให้เสียงเงียบ กดปุ่ม อีกครั้งเพื่อ
เปิดเสียง

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
GUID-1822863D-0A6A-43CB-9930-4A72DDA6C877

ถ้ามีอุปกรณ์เคร่ืองเสียง Bluetooth® ท่ีรองรับซึ่งสามารถ
เล่นไฟล์เสียงได้ อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับระบบเคร่ือง
เสียงรถยนต์เพื่อให้ไฟล์เสียงบนอุปกรณ์เล่นผ่านลำโพง
ของรถยนต์

หมายเหตุ:
. เมื่ออุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® เช่ือมต่อ

กับระบบ จะสามารถควบคุมฟังก์ชันเคร่ืองเสียง
ได้ผ่านทางอุปกรณ์เท่านั้น

. สำหรับ ข้อม ูล เพ่ิม เติม เก่ียว กับ เครื่อง เสียง
Bluetooth® โปรดดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์

การเชื่อมต่อเครื่องเสียง Bluetooth® :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ เคร่ืองเสียง Bluetooth® เข้า กับ
รถยนต์ โปรดดู ท่ี “การเช่ือมต่ออุปกรณ์” (หน้า 4-39)

ปุ่ม MEDIA :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ถ้ากำลังเล่นแหล่งข้อมูลเสียงอย่างอ่ืนอยู่ และมีการเช่ือม
ต่ออุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว่าหน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นโหมดเครื่องเสียง
Bluetooth®

ปุ่ม Seek/Track :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังเพลงก่อน
หน้าโดยการกดปุ่ม /

ปุ่มหมุน OK/MENU :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ปรับปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไปหรือ
ก่อนหน้า

Condition:
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ปุ่ม Mute/Pause :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม เพื่อทำให้เสียงเงียบ กดปุ่ม อีกครั้งเพื่อ
เปิดเสียง

การใช้งานอุปกรณ์เครื่องเล่นอุปกรณ์เสริม
(AUX)

GUID-E99FEF24-AC34-4418-90E4-83E2992759CD

แจ็กเสียบ AUX จะอยู่ที่ส่วนล่างของแผงหน้าปัด โปรดดูที่
“ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)/แจ็ก
เสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 4-35)) แจ็กเสียบ AUX
จะรับสัญญาณเสียงเข้าอนาล็อกมาตรฐานจากอุปกรณ์ เช่น
เคร่ือง เล่น เทป/ เครื่อง เล่น CD เครื่อง เล่น MP3 หรือ
โน้ตบุ๊ก

นิสสันแนะนำให้ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เม่ือต่อ
อุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเครื่องเสียง เพราะการใช้สาย
แบบโมโน อาจมีผลต่อการเล่น เพลงของเคร่ืองเสียง

ปุ่ม MEDIA :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพื่อ เปล่ียนไป เป็น โหมด AUX กด ปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว่าจะเลือกโหมด AUX ได้

ปุ่ม Mute/Pause :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ่ม เพื่อทำให้เสียงเงียบ กดปุ่ม อีกครั้งเพื่อ
เปิดเสียง

ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-A59B713C-C37F-4AA1-BB79-D1CBF2087671

WAE0282X

1. ปุ่ม Seek/Track
2. ปุ่มควบคุมระดับเสียง
3. ปุ่มเลือก Source

ปุ่ม Seek/Track
N18A1-DEBC24E7-0B1C-4040-97CE-953E28C0D7E7

กดปุ่ม / เพื่อเลือกสถานีหรือเพลง

ปุ่ม / จะไม่สามารถใช้สำหรับการควบคุมเครื่อง
เสียงได้ ข้ึนอยู่กับสถานะของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
ฯลฯ

. วิทยุ
— การกดปุ่ม / สั้น ๆ

เพื่อ ไป ยัง สถานี ที่ ตั้ง ไว้ ถัด ไปหรือ ก่อนหน้า

— การกดปุ่ม / ยาว
เ พื่ อ ไ ป ยั ง ส ถ า นี ถั ด ไ ป ห รื อ ก่ อ น ห น้ า

. iPod หรืออุปกรณ์ USB
— การกดปุ่ม / สั้น ๆ

เพ่ือเล่นเพลงถัดไปหรือเร่ิมต้นเล่นเพลงปัจจุบัน
ใหม่ (ถ้ากดปุ่มทันทีหลังจากเพลงปัจจุบันเริ่มเล่น
จะไปยังเพลงก่อนหน้า)

— การกดปุ่ม / ยาว
เพื่อเร่งไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ

. เครื่องเสียง Bluetooth®

— การกดปุ่ม / สั้น ๆ
เพ่ือเล่นเพลงถัดไปหรือเร่ิมต้นเล่นเพลงปัจจุบัน
ใหม่ (ถ้ากดปุ่มทันทีหลังจากเพลงปัจจุบันเริ่มเล่น
จะไปยังเพลงก่อนหน้า)

ปุ่มควบคุมระดับเสียง
N18A1-5202DBB0-88D0-45D2-9A8B-8E1AF86BBEAD

กดท่ีด้าน + หรือ − ของปุ่มเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

ปุ่มเลือก Source
N18A1-DF005F31-88DF-4CBC-A959-5574AC39CBF1

กดปุ่มเลือก Source เพื่อเปลี่ยนโหมดไปเป็นแหล่งท่ีมา
ของเสียงที่มีอยู่

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์
เสริม)

N18A1-48EA9CDC-8831-4B77-9E59-2C9D50BED06C

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB และแจ็กเสียบ AUX ติดต้ังอยู่ ท่ี
ส่วนล่างของแผงหน้าปัด

WAE0276X

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-35

Condition:
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4-36 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

1. ช่องเสียบอุปกรณ์ USB
2. แจ็กเสียบ AUX
ช่องเสียบอุปกรณ์ USB:

เสียบอุปกรณ์ USB หรือขั้ว ต่อ iPod เข้ากับช่องเสียบ

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

คำเตือน:

ห้ามเสียบ ถอด หรือใช้งานอุปกรณ์ USB ขณะขับข่ี
เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิได้ ซึ่งอาจ
ทำให้สูญ เสียการควบคุม รถยนต์และก่อ ให้ เกิด
อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไปในช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB การเสียบอุปกรณ์ USB ที่
เอียง หรือกลับข้างลงในช่องเสียบ อาจทำให้
ช่อง เสียบ เกิดความ เสียหายได้ ให้ แน่ใจ ว่า
อุปกรณ์ USB ต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB
อย่างถูกต้อง

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์ USB (ถ้ามี
ติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออกจากช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB เนื่องจากอาจทำให้ช่องเสียบ
อุปกรณ์ USB และฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์
USB เสียหายได้

. ห้ามปล่อยสายเคเบิ้ล USB ไว้ในบริเวณที่อาจถูก
ดึงได้โดยไม่ได้ตั้งใจ การดึงสายเคเบิ้ลในขณะที่
เช่ือมต่ออยู่ อาจทำให้ช่องเสียบอุปกรณ์ USB
เสียหาย

. ช่องเสียบอุปกรณ์ USB สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์
ที่มีวงจรชาร์จ 1 A ถ้าวงจรชาร์จในอุปกรณ์มีค่า
มากกว่า 1 A ขอแนะนำให้ชาร์จอุปกรณ์ด้วยตัว
แปลงจ่ายไฟ หรือไม่เช่นนั้น อุปกรณ์ของท่านจะ
สูญเสียกำลังไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว

แจ็กเสียบ AUX:

อุปกรณ์เครื่องเสียงที่เข้ากันได้ เช่น เครื่องเล่น MP3 บาง
ตัว สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบผ่านแจ็กนำเข้า AUX

คำเตือน:

ห้ามให้สายเคเบิ้ลหรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ
ข้ัว AUX ที่ มี ผลก ระ ทบ กับ การ ขับข่ี ของ ท่าน

หมายเหตุ:
. ให้พึงระลึกว่าระดับเสียงอาจจะดังมากข้ึนหรือ

เบาลงกว่าอุปกรณ์ภายนอก ข้ึนอยู่ กับอุปกรณ์
ภายนอก

. เมื่อ AUX สัมผัสกับปลั๊กของสายเคเบิ้ลขั้วต่ออาจ
จะได้ยินเสียงรบกวน

. อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไม่สามารถใช้งานได้
ด้วย ระบบ เครื่อง เสียงหลัก ระดับ เสียง และ
คุณภาพของเสียงสามารถปรับได้

. ชื่อเพลงในอุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถแสดงขึ้น
บนหน้าจอเครื่องเสียง

. สำหรับแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ภายนอก ให้ใช้
แบตเตอรี่พิเศษ อุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถ
ชาร์จไฟกับขั้ว AUX ได้ อาจมีเสียงรบกวนถ้า
วิทยุ ฯลฯ ทำงานในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่กับ
ช่องจ่ายไฟของรถยนต์

การดูแลรักษาอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
N18A1-41B44AC7-8DA4-49C8-9186-8D330430E351

. ห้ามสัมผัสที่ส่วนขั้วของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

. ห้ามวางวัตถุที่หนักลงบนอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

. ห้ามเก็บอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ไว้ในบริเวณท่ีมี
ความชื้นสูง

. ห้ามวางอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ให้รับแสงแดด
โดยตรง

. ห้ามทำของเหลวหกลงบนอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

โปรดดู ท่ีคู่มือการใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Condition:
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N18A1-5594B0A7-2298-4DAF-B984-1C023A577F5E

เสาอากาศที่กระจก (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-2730D15A-C95B-4E50-AF49-18713C715C1B

เสาอากาศจะ พิมพ์ เป็นลายอยู่ ในกระจก บังลมหลัง

ข้อควรระวัง:

. ห้ามติดฟิล์มโลหะไว้ใกล้กระจกบังลมหลัง ห้าม
ติดวัสดุที่เป็นโลหะที่กระจกบังลมหลัง เน่ืองจาก
จะทำให้ รับสัญญาณได้ไม่ดีและ/หรือมีเสียง
รบกวน

. เม่ือทำความสะอาดด้านในของกระจกบังลมหลัง
ระมัดระวังไม่ให้เสาอากาศที่กระจกบังลมหลัง
เป็นรอยขีดข่วนหรือเสียหาย ให้เช็ดเบา ๆ ไป
ตามเสาอากาศด้วยผ้านุ่มชุบน้ำ

เสาอากาศแบบก้าน (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-1A9E317C-B1CB-4555-9084-EEDB59A48762

WAE0292X

หากมี ความจำ เป็น สามารถถอด เสา อากาศออกได้

วิธีการถอดเสาอากาศทำได้โดยจับฐานของเสาอากาศและ
ถอดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

สำหรับการติดตั้งเสาอากาศ ให้ทำการหมุนเสาอากาศตาม
เข็มนาฬิกาและขันให้แน่น

ข้อควรระวัง:

เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการเสียรูป
ของเสาอากาศ ควรถอดเสาอากาศภายใต้เงื่อนไขดัง
ต่อไปนี้

. เมื่อรถยนต์เข้าเครื่องล้างรถอัตโนมัติ

. เมื่อรถยนต์เข้าโรงจอดรถที่มีหลังคาต่ำ

. เมื่อรถยนต์คลุมด้วยผ้าคลุมรถ

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-37

เสาอากาศ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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4-38 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

N18A1-2B6EF082-07D8-462B-801C-3763A80129DC

เมื่อติดต้ังวิทยุ CB วิทยุสมัครเล่น หรือโทรศัพท์ท่ีใช้ใน
รถยนต์ มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้ ไม่เช่นนั้น อุปกรณ์ชิ้นใหม่
อาจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมเครื่องยนต์และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ข้อควรระวัง:

. ควรทำการติดตั้งเสาอากาศให้ห่างจากโมดูล
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

. ติดตั้งสายไฟเสาอากาศให้ห่างจากชุดสายไฟ
ควบคุมเคร่ืองยนต์อย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว)
ห้ามเดินสายไฟเสาอากาศติดกับชุดสายไฟใด ๆ

. ปรับ อัตราส่วน คลื่น นิ่ง ตามที่ ผ ู้ ผลิต แนะนำ

. เชื่อมต่อสายกราวด์จากตัว วิทยุ เข้ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษาศูนย์บริการ
นิสสัน

GUID-3FBD6F7C-D9EE-4E8B-BB65-E796A75190B8

สำหรับรุ่นท่ีมีระบบ NissanConnect โปรดดูที่คู่มือการใช้
งาน NissanConnect

คำเตือน:

. ควรใช้โทรศัพท์หลังจากหยุดรถยนต์ในสถานที่
ปลอดภัย หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงตลอดเวลา เพ่ือ
ให้ผู้ ขับข่ีมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. หากพบว่าไม่สามารถใช้สมาธิได้อย่างเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถขณะที่ใช้โทรศัพท์ ให้จอด
รถ ใน บ ริ เ วณ ปลอดภัย ก่อน ใช้ โทรศัพ ท์

ข้อควรระวัง:

เพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่รถยนต์ ควรใช้
โทรศัพท์หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น

สามารถ ติด ต้ั ง โทร ศัพท์ มื อ ถือ ที่ สามารถ ใช้ งาน
Bluetooth® ให้เชื่อมต่อกับโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์แบบ
ไร้สายได้ ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ซึ่งจะทำให้
สามารถโทรออกหรือรับสายโทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้ด้วย
โทรศัพท์มือถือที่อยู่ในรถยนต์

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ
GUID-5C317184-7E1E-4A88-9F09-FBD6A762E567

เครื่องหมายทางการค้า Bluetooth®
GUID-A596EEDA-2083-4724-89D3-407D4B6192EC

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการ
ค้าของ Bluetooth SIG, Inc. และ
อนุญาตให้บริษัท Shenzhen
Hangsheng Electronics Co., Ltd
เป็นผู้ใช้สิทธิบัตร

การใช้งานระบบ
GUID-5BCCE799-FB9D-450D-8089-88AA69A0F146

เพื่อให้ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้รักษา
ความเงียบภายในรถให้มากท่ีสุด รวมถึงหันช่องลมออก
จากไมโครโฟนและปิดกระจกหน้าต่างเพ่ือกำจัดเสียง
รบกวนรอบด้าน (เสียงจากการจราจร เสียงการสั่นสะเทือน
ฯลฯ)

ปุ่มควบคุมและไมโครโฟน
GUID-FFE80C2F-64E8-4894-B7C4-81720066E5F7

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย:

WAE0278X

1. ปุ่ม Phone send

โทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์หรือวิทยุ CB ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

(ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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2. ปุ่ม Phone end

ปุ่มควบคุมแผงควบคุม:

แผงควบคุม ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน กลาง ของ แผงหน้า ปัด

WAE0279X

1. ปุ่ม SETTING

2. ปุ่ม Phone

3. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)

4. ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ

5. ปุ่มหมุน OK/MENU

ไมโครโฟน:

ไมโครโฟน ติดตั้ง อยู่ บริเวณ ท่ี ใกล้กับ ไฟอ่านแผนที่

เริ่มต้นใช้งาน
GUID-9490E884-094D-43D8-A221-BF1A81EC81A9

ขั้นตอนต่อไปน้ีจะช่วยให้สามารถเริ่ม ต้นใช้งานระบบ
โทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

การเริ่มต้นการทำงาน
GUID-455FE7A9-051B-4557-BFC9-1AE64B76953C

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” ระบบจะ
เร่ิมต้นการทำงาน ซึ่งใช้เวลาสองถึงสามวินาที ถ้ากดปุ่ม
Phone ก่อนท่ีการเร่ิมต้นการทำงานจะเสร็จส้ิน
ระบบอาจไม่ตอบสนอง รอสองถึงสามวินาทีและกดปุ่ม
Phone อีกครั้ง เพ่ือเริ่มต้นใช้งานการทำงานของ
ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

การเปิด Bluetooth®
GUID-F751EEEA-313C-43D8-92BE-17794104E224

1. กดปุ่ม SETTING และเลือก “BT” (Bluetooth®) จาก
เมน ู ก า ร ตั้ ง ค่ า โดย ใช้ ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU

2. เลือก “ON/OFF” (เปิด/ปิด) โดยใช้ปุ่มหมุน OK/
MENU เพื่อเปิดการตั้งค่า Bluetooth®

การเชื่อมต่ออุปกรณ์
GUID-55F55E9C-5F6A-43CE-A4B4-505CBF891A98

หมายเหตุ:

เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ขอแนะนำให้ท่านทำ
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ม่ื อ ร ถ ย น ต์ จ อ ด อ ย ู่ กั บ ที่

1. กดปุ่ม SETTING และเลือก “BT” (Bluetooth®) จาก
เมน ู ก า ร ตั้ ง ค่ า โดย ใช้ ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU

2. เลือก “Connection” (การเชื่อมต่อ) โดยใช้ปุ่มหมุน
OK/MENU เพื่อแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อ

3. ใส่หมายเลข PIN บนหน้าจอแสดงผลลงในอุปกรณ์
เพื่อเชื่อมต่อ

ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อจับคู่เสร็จแล้ว

ขณะที่กำลังเชื่อมต่อ Bluetooth® ไอคอนต่อไปนี้จะแสดง
ขึ้นบนหน้าจอ

. : ตัวแสดงความแรงของสัญญาณ

. : ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่*

. : ตัว แสดง การ เ ช่ือม ต่อ Bluetooth® ON

*: ถ้าแบตเตอรี่ต่ำแสดงขึ้นมา จะต้องชาร์จไฟ
อุปกรณ์ Bluetooth® ใหม่โดยเร็ว

หมายเหตุ:
. โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งาน Bluetooth® ได้

บางรุ่นอาจไม่ถูกจดจำโดยโมดูลโทรศัพท์ใน
รถยนต์

. ข้ันตอนที่จำเป็นและเมนูอาจแตกต่างกันไปตาม
อุปกรณ์และสภาวะ โทรศัพท์บางรุ่นอาจไม่จำเป็น
ต้องมีหมายเลข PIN เพื่อเชื่อมต่อ

. เมื่อสตาร์ทรถยนต์ ถ้าการตั้งค่า Bluetooth®

เปิดอยู่ ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® จะ
ค้นหาอุปกรณ์ที่ เช่ือมต่อไว้ก่อนหน้านี้ ในช่วง
ระยะโดยอัตโนมัติ

การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์
GUID-D7B134BA-5A7A-4C39-92DD-28EED59AC167

สามารถลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้โดยท่ัวไปได้
สูงสุดถึง 6 หมายเลข เพื่อลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์
ให้กด ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุค้างไว้ขณะท่ีกำลัง
ดำเนินการโทรอยู่ สามารถยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ที่ลง
ทะเบียนแล้วได้จาก “Common phone” (โทรศัพท์ทั่วไป)
ใน เมนู การ ต้ัง ค่า Bluetooth® โปรดดู ท่ี “การ ต้ังค่า
Bluetooth®” (หน้า 4-40)

จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-39

Condition:
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4-40 จอแสดงข้อมูล ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การใช้งานระบบ
GUID-8C334E8F-4255-4C56-AAE7-768F51AE8E48

การโทรออก
GUID-8DDBC91D-DE0E-482B-AA83-771AAD4FEB70

มี ส อ ง วิ ธี ส ำห รั บ ท ำ ก า ร โท ร ออก ด้ ว ย ร ะ บบ นี้

. การโทรหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้ว:

สามารถลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้โทร
ออกได้สูงถึงหกหมายเลข
1) กด ปุ่ม Phone เพื่ อ ใช้ งาน โหมด

โทรศัพท์แฮนด์ฟรี
2) กดปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุปุ่มใดปุ่มหนึ่งจาก

หกปุ่มส้ันๆ เพ่ือทำการโทรออกไปยังหมายเลข
โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับปุ่มนั้น

. การโทรซ้ำ:

เพ่ือทำการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์สุดท้าย
ท่ีใช้ในระบบน้ี ให้กดปุ่ม Phone สองครั้ง
ห รื อ ก ด ปุ่ ม P h o n e s e n d ค้ า ง ไ ว้

การรับสาย
GUID-156F4B34-E86D-4B38-91B4-73D8E6407589

เพ่ือ รับ สาย เรียก เข้า กดปุ่ม Phone หรือ ปุ่ม
Phone send

เพ่ือปฏิเสธสายเรียกเข้า กดปุ่ม Phone ค้างไว้
หรือกดปุ่ม Phone end

ในระหว่างสนทนา
GUID-B3EDE8B5-EFDF-4034-954F-D9B71DA41314

ผู้ ใช้ อาจสลับการโทรจากโหมดแฮนด์ฟรี เป็นโหมด
โทรศัพท์มือถือ โดยการกดปุ่ม Phone ระหว่าง
การโทร กดปุ่ม Phone อีกคร้ัง เพ่ือกลับไปยัง
โหมดแฮนด์ฟรี

สิ้นสุดการโทร
GUID-40B6A523-AC5A-487C-B8D6-6DE9BF843F6B

ผู้ใช้อาจสิ้นสุดการโทรโดยการกดปุ่ม Phone ค้าง
ไว้ หรือกดปุ่ม Phone end

การควบคุมระดับเสียง
GUID-EFFF156A-5BB9-4A1B-8D41-B0B1BB5C87C6

การปรับปุ่มหมุน Power/VOL ระหว่างการโทรจะควบคุม
ระดับเสียงการโทร

การตั้งค่า Bluetooth®
GUID-55E654F3-C32A-40E4-9F56-6E59D9CD8952

สามารถเข้าถึงเมนูการตั้งค่าท่ีเกี่ยวข้องกับ Bluetooth®

ได้โดยขั้นตอนต่อไปนี้

1. กดปุ่ม SETTING

2. ป รั บ ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU เ พ่ื อ เ ลื อ ก “ BT ”
(Bluetooth®) และกดปุ่มหมุน OK/MENU

รายการที่มีใช้:

. “ON/OFF” (เปิด/ปิด)

เปิดหรือปิด Bluetooth®

. “Connection” (การเชื่อมต่อ)

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth®

. “Volume” (ระดับเสียง)

ตั้งระดับเสียงของโทรศัพท์
. “Delete all devices” (ลบอุปกรณ์ทั้งหมด)

ลบอุปกรณ์ทั้งหมดจากการลงทะเบียน
. “Common phone” (โทรศัพท์ทั่วไป)

แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้ว หมายเลข
โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถใช้เพื่อโทรออกได้
โปรดดูท่ี “การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์” (หน้า
4-39) และ “การโทรออก” (หน้า 4-40)

Condition:
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5 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ระยะรันอิน .............................................................................. 5-3
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N18A1-120227-9D7B988A-7AAC-4994-A4EC-3E5AFC2009B4

ในช่วงระยะ 1,600 กม. (1,000 ไมล์) แรก ให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำต่อไปนี้ อย่าง เคร่งครัด เพื่อให้ เคร่ืองยนต์มี
สมรรถนะสูงสุด และเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน
รถยนต์ได้อย่างสมบูรณ์และคุ้ม ค่า การไม่ปฏิบัติตาม
คำแนะนำอาจส่งผลให้เคร่ืองยนต์มีอายุการใช้งานท่ีน้อย
ลงและมีประสิทธิภาพลดลง หรืออาจทำให้อายุการใช้งาน
และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง

. ห้ามขับรถด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะเวลานาน

. ห้ามให้เครื่องยนต์ทำงานเกิน 4,000 รอบ/นาที

. ห้ามเร่งเครื่องยนต์จนถึงความเร็วรอบสูงสุดในแต่ละ
เกียร์

. ห้ามออกตัวอย่างรวดเร็ว

. ควรหลีกเล่ียงการเหยียบเบรกอย่างรุนแรง ยกเว้น
เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

N18A1-120227-FB3F1F63-B2DF-4823-B4E2-00BC901A3876

คำเตือน:

ลักษณะการขับเคล่ือนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัด หากมีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและการ
กระจายน้ำหนัก รวมทั้งอุปกรณ์เสริม (ข้อต่อรถพ่วง
แร็คหลังคา ฯลฯ) ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับ
และความเร็วที่ใช้ตามสภาพแวดล้อม โดยเมื่อบรรทุก
ของ หนัก ต้อง ลด ระดับ ความเร็ว ลง ใน อัตรา ที่
เหมาะสม

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณรอบรถไม่มี ส่ิงกีดขวาง

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด้วยตาเปล่า วัด
และตรวจสอบว่าแรง ดันลมยางเหมาะสมหรือไม่

. ตรวจสอบว่ากระจกทุกบานและไฟทุกดวงสะอาด

. ปรับตำแหน่งเบาะนั่งและที่พิงศีรษะ

. ปรับตำแหน่งกระจกมองหลังและกระจกมองข้าง

. คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับข่ีและผู้ โดยสารท้ังหมด

. ตรวจสอบว่าประตูทุกบานปิดสนิท

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต่าง ๆ เมื่อสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

. ควรทำการตรวจสอบรายการที่ต้องบำรุงรักษาใน
หมวด “8 การ ซ่อมบำรุงและการดูแล รักษา ด้วย
ตนเอง” เป็นระยะ ๆ

N18A1-120227-0DDFA1BA-0E4D-4D8D-914D-F8C260F36890

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ที่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือดูแลจากผู้อื่นรวมถึงสัตว์เลี้ยงไว้ในรถ
เพียงลำพัง เน่ืองจากอาจไปกดสวิตช์หรือปุ่ม
ควบคุม โดยรู้ เท่า ไม่ ถึงการณ์ ซึ่งทำให้ เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงและได้รับบาดเจ็บโดยไม่ต้ังใจ
ในวันที่อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิใน
รถที่ ไม่มีการระบายอากาศจะสูงจนอาจเกิด
อันตรายร้ายแรงกับคนหรือสัตว์ได้

. ขณะที่เด็กเล่นอยู่รอบ ๆ รถยนต์ควรมีการดูแล
อย่างใกล้ชิด เพ่ือป้องกันไม่ให้เล่นกันจนเข้าไป
ติดล็อกอยู่ ในกระโปรงท้าย ซึ่งอาจทำให้เกิด
อันตราย ร้ายแรงได้ ควรทำการล็อกรถและ
กระโปรงท้ายเมื่อไม่ใช้งานและระวังไม่ให้เด็กเข้า
ถึงกุญแจรถได้

หมายเหตุ:

ในช่วงสองสามเดือนแรกหลังจากซื้อรถใหม่ หากได้
กล่ินสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOCs) ภายใน
รถ ให้ทำการระบายอากาศภายในห้องโดยสารด้วย
การเปิดหน้าต่างทั้งหมดก่อนเข้าสู่รถหรือขณะอยู่ใน
รถ นอกจากน้ี เมื่ออุณหภูมิในห้องผู้โดยสารสูงข้ึน
หรือเม่ือจอดรถกลางแจ้งเป็นเวลานาน ให้ปิดโหมด
การหมุนเวียนอากาศภายในของเคร่ืองปรับอากาศ
และ/หรือเปิดหน้าต่างเพ่ือให้อากาศภายนอกไหล
เวียนเข้ามายังห้องผู้โดยสาร

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-3

ระยะรันอิน ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และ
ขับขี่

Condition:
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5-4 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ก๊าซไอเสีย (คาร์บอนมอนอกไซด์)
N18A1-120227-046A8C36-D5E5-4D69-ADC8-229087CE51D8

คำเตือน:

. ห้ามหายใจและสูดดมก๊าซไอเสียเข้าร่างกาย
เนื่องจากมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งไม่มีสี
และ ไม่มี กลิ่น และคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็น
อันตรายต่อร่างกาย อาจทำให้สลบโดยไม่รู้ ตัว
หรือเสียชีวิตได้

. หากสงสัยว่ามีไอเสียเข้าไปในรถ ให้ขับรถโดย
เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน และนำรถเข้าไป
ตรวจสอบทันที

. ห้ามให้เคร่ืองยนต์ทำงานในพ้ืนท่ีปิดที่ไม่มีการ
ระบายอากาศ เช่น โรงรถ

. ห้ามจอดรถโดยท่ีเครื่องยนต์ทำงานอยู่เป็นระยะ
เวลานาน

. ปิดฝากระโปรงท้ายทุกคร้ังขณะขับข่ี ไม่เช่นน้ัน
ก๊าซไอเสียอาจไหลเข้ามาในห้องโดยสาร ถ้า
จำเป็นต้องขับรถโดยเปิดฝากระโปรงท้าย ให้ทำ
ตามข้อควรระวังเหล่านี้:

— เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน
— ปิดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และตั้ง
ความเ ร็ว พัดลม ไป ท่ี ระดับ ส ู งส ุด เ พ่ือ
หมุนเวียนอากาศ

. ถ้าต้องเดินสายไฟหรือข้อต่อสายอ่ืน ๆ ไปยังรถ
พ่วงผ่านทางซีลผนึกของฝากระโปรงท้ายหรือตัว
ถังรถ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้คาร์บอนมอนอกไซด์ไหลเข้ามาใน
รถ

. ถ้ามีติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวถังหรืออุปกรณ์อื่นเพิ่ม
เติม เพื่อกิจกรรมสันทนาการหรือใช้งานด้าน
อ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้คาร์บอนมอนอกไซด์ไหลเข้าสู่ตัวรถ
(เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในรถเพื่อสันทนาการ เช่น เตา
อ บ ต ู้ เ ย็ น ฮี ต เ ต อ ร์ ฯ ล ฯ อ า จ ส ร้ า ง
คาร์บอนมอนอกไซด์ด้วย)

. ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

— มีการยกรถ ข้ึนขณะ ท่ี เข้า รับการบริการ
— สงสัย ว่า มี ไอ เสีย เข้าไป ในห้อง โดยสาร
— ได้ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลงไป
— ได้รับอุบัติเหตุที่ทำให้ระบบไอเสีย ใต้ท้องรถ
หรือด้านหลังของรถได้ รับความเสียหาย

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
N18A1-120227-690162E7-1047-4DE5-8BF4-2AA75FE84D3C

คำเตือน:

. ก๊าซไอเสียและระบบไอเสียจะร้อนมาก ควรระวัง
ให้ คน สัตว์ และ วัตถ ุ ไวไฟอยู่ ห่าง จากส่วน
ประกอบของระบบไอเสีย

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น
หญ้าแห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เนื่องจากอาจ
ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง เป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
ท่ีติดต้ังในระบบไอเสีย ก๊าซไอเสียในเครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทางจะถูกเผาไหม้ในอุณหภูมิสูง เพื่อช่วยลดสาร
พิษ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่ มีสารตะก่ัว (โปรดดูที่
“ของเหลว/สารหล่อ ล่ืนและปริมาณความจุที่
แนะนำ” (หน้า 9-2)) เขม่าสะสมจากน้ำมันที่มี
สารตะก่ัวจะทำให้ประสิทธิภาพการลดสารพิษ
ของเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางลดลงอย่าง
มาก และ/หรือทำให้เครื่องฟอกไอเสียแบบสาม
ทางเสียหายได้

. ควรมีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์อยู่
เสมอและปรับตั้งหากจำเป็นเพราะการทำงานผิด
พลาดในระบบจุดระเบิด ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือระบบไฟฟ้าจะทำให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงส่วน
เกินไหลเข้าไปในเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องร้อนจัด ห้ามขับรถต่อ
ถ้าเคร่ืองยนต์จุดระเบิดไม่ครบสูบ สูญเสียกำลัง
อย่างเห็นได้ชัด หรือมีสภาวะทำงานที่ผิดปกติ
อ่ืน ๆ นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
นิสสันทันที

. หลีกเลี่ยงการขับรถที่ เหลือน้ำมันเช้ือเพลิงใน
ระดับต่ำมาก เม่ือน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำให้
เคร่ืองยนต์จุดระเบิดไม่ครบสูบ ซ่ึงจะทำให้
เค ร่ือง ฟอก ไอ เสีย แบบ สาม ทาง เ สีย หาย

. ห้าม เร่ง เครื่องยนต์ ขณะ ที่ กำลัง อ ุ่น เครื่อง

. ห้ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

Condition:
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ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์
GUID-A99E54E3-C349-4112-9583-ED48283144CF

ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ใช้น้ำมันเครื่องเพ่ือหล่อล่ืนและ
ระบายความร้อนให้กับชิ้นส่วนที่หมุนได้ เทอร์โบชาร์จเจอร์
ด้านเทอร์ไบน์จะทำงานด้วยความเร็วสูงมากและอุณหภูมิ
จะเพิ่มสูงมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาการ
หมุนเวียนของน้ำมันท่ีจ่ายเข้าไปยังระบบเทอร์โบชาร์จ
เจอร์ การหยุดจ่ายน้ำมันอย่างฉับพลันอาจ ส่งผลให้
เทอร์โบชาร์จเจอร์ทำงานผิดปกติได้

จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนบำรุงรักษาต่อไปนี้เพ่ือให้
มั่นใจว่าเทอร์โบชาร์จเจอร์มีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้
งานที่ยาวนาน

ข้อควรระวัง:

. เปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองตามช่วงระยะที่แนะนำดังที่
แสดง ใน ค ู่มือ การ บำร ุง รักษา อีก เ ล่ม หน่ึง

. ใช้เฉพาะน้ำมันเคร่ืองที่แนะนำเท่าน้ัน (โปรดดูที่
“ของเหลว/สารหล่อ ล่ืนและปริมาณความจุที่
แนะนำ” (หน้า 9-2))

. ถ้าเคร่ืองยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูงเป็นระยะ
เวลานาน ให้ปล่อยให้ทำงานที่รอบเดินเบาสองถึง
สามนาทีก่อนดับเครื่องยนต์

. อย่าเร่งให้เคร่ืองยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูง
ทันทีหลังจากที่สตาร์ท

N18A1-120227-887D0EDB-C957-4BEF-A5CD-CC47FFD725E0

การขับรถให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นส่ิงจำเป็น
สำหรับการควบคุมความปลอดภัยและเพ่ือความสะดวก
สบาย ผู้ขับรถจะเป็นผู้ท่ีสามารถใช้วิธีขับขี่ท่ีเหมาะสมใน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีที่สุด

ช่วงสตาร์ทในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่
N18A1-120227-D8912B0E-9CEB-44B6-B373-46C97DF8D3F4

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องเย็น เครื่องยนต์จะใช้
ความเร็วรอบท่ีสูงกว่าปกติในช่วงอุ่นเครื่อง ทำให้ต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเข้าเกียร์

น้ำหนักบรรทุก
N18A1-120227-22420696-7856-455C-B5B6-9AF607ACA45E

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ์ อ่ืน (อุปกรณ์ข้อ ต่อ พ่วง ที่ รองรับสัมภาระบน
หลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคลื่อนของรถอย่าง
เห็นได้ชัด ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและความเร็ว
ที่ใช้ตามสภาพแวดล้อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เปียกน้ำ
N18A1-120227-3EFD08C4-0BAA-429E-A767-3C3F141A9D4A

. หลีก เล่ียงการ เร่งความเร็วหรือหยุด รถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข้าโค้งหักมุมมากหรือเปล่ียนช่องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล้ รถคัน ข้างหน้ามาก เกินไป

เม่ือมีน้ำนองบนพ้ืนถนนท่ีมีแอ่งน้ำ ธารน้ำเล็ก ๆ ฯลฯ ให้
ลดความเร็วเพื่อป้องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให้รถลื่นไถล
และสูญเสียการบังคับควบคุมได้ ถ้าใช้ยางที่สึกหรอมากจะ
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
N18A1-120227-A9C142A5-700B-4FF2-994E-355F35D42625

. ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

. หลีก เล่ียงการ เร่งความเร็วหรือหยุด รถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข้าโค้งหักมุมมากหรือเปล่ียนช่องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวอย่างกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล้ รถคัน ข้างหน้ามาก เกินไป

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-5

การดูแลรักษารถยนต์ในขณะขับขี่

Condition:
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5-6 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-F7E29156-1A5A-4418-881D-D517D3C13E1A

คำเตือน:

ห้าม ดึง ก ุญแจ ออก หรือ เป ล่ียน สวิตช์ สตา ร์ท
เคร่ืองยนต์ ไปที่ ตำแหน่ง “LOCK” ขณะ ขับ รถ
พวงมาลัยอาจจะล็อกและไม่สามารถบังคับควบคุม
รถยนต์ได้ ซ่ึงอาจทำให้รถได้รับความเสียหายหรือ
ผู้โดยสารได้รับการบาดเจ็บร้ายแรง

เกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT)
GUID-D5BE0904-B5AD-4212-8A03-522034D4F900

JVS0409X

ล็อกสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบเพื่อไม่ให้
เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปยังตำแหน่ง “LOCK”
จนกว่าจะเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) เมื่อ
เปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง “OFF”
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด)

หากไม่สามารถ เปล่ียนสวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ ไป ท่ี
ตำแหน่ง “LOCK” ได้:

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

2. ค่อย ๆ เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปท่ีตำแหน่ง
“ON”

3. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “LOCK”

4. ทำการดึงกุญแจออก

ถ้าเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปท่ีตำแหน่ง “LOCK”
คันเกียร์จะไม่สามารถเลื่อนออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)
ได้ คันเกียร์จะเลื่อนได้ ถ้าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON” และเหยียบแป้นเบรกไว้

ตำแหน่ง “OFF” ① อยู่ ระหว่างตำแหน่ง “LOCK” และ
“ON” แต่จะไม่มี การทำตัวอักษรไว้บนสวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์

ล็อกพวงมาลัย
GUID-5EC44B28-16BF-40D0-9EC7-16FF4B514EAE

การล็อกพวงมาลัย
GUID-057EE59D-ED2E-4059-839E-D45DBE2E7F3A

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “LOCK”

2. ดึงกุญแจออกจากสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

3. หมุนพวงมาลัยตามเข็มนาฬิกาไป 1/6 รอบจาก
ตำแหน่งล้อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
GUID-2B517157-07BC-4C31-807A-9DBE76CB745E

1. เสียบกุญแจลงในสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

2. ค่อย ๆ บิดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมกับหมุน
พวง มาลัย ไป ทาง ขวา และ ทาง ซ้ าย เ ล็ก น้อย

ตำแหน่งกุญแจ
GUID-87D1AAF9-BD1A-4782-AF3F-F96217011F53

LOCK (OFF)/LOCK (ACC) (0)
GUID-3DD95893-344C-41AD-A110-AFE21B3BF427

. กุญแจจะสามารถดึงออกได้ เมื่ออยู่ ในตำแหน่งนี้
เท่านั้น

. ล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได้เมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้
เท่านั้น

. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้โดยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์
(ตำแหน่ง ACC)

OFF/OFF (ACC) (1)
GUID-77A62BDF-9FD8-4285-92C9-A7CBF5E4A3AD

. เครื่องยนต์ จะดับแต่พวงมาลัยจะไม่ทำการล็อก

. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้โดยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์
(ตำแหน่ง ACC)

ON (2)
GUID-6CD06468-E759-4F1E-856A-2226A1A71917

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้โดยไม่
สตาร์ทเครื่องยนต์

START (3)
GUID-BDB7B716-8C86-469C-A43B-2D083C48B137

มอเตอร์สตาร์ทจะทำงานและเครื่องยนต์จะสตาร์ทติด เมื่อ
ปล่อยสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์จะคืนกลับไปยังตำแหน่ง
“ON” โดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง:

เมื่อ เคร่ืองยนต์สตาร์ทติด ให้ปล่อยสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ทันที

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ (รุ่นที่ไม่มี
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

Condition:
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N18A1-120227-6AA64E4D-CF2A-4C55-B7FC-A807EBE1BCFB

ข้อควรระวังในการใช้งานสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์แบบปุ่มกด

N18A1-120227-F9D8A331-1E61-4317-9B42-5E3C56F5A233

คำเตือน:

ห้ามใช้งานสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกดขณะที่
ขับรถ ยกเว้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (เครื่องยนต์จะ
ดับเมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ 3 คร้ังติดต่อกัน
หรือกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ค้างไว้นานเกิน 2
วินาที) พวงมาลัยอาจจะล็อกและไม่สามารถบังคับ
ควบค ุ ม รถยน ต์ ไ ด้ ซึ่ ง อ า จ ทำ ให้ ร ถ ไ ด้ รั บ
ความ เสียหายหรือผู้ โดยสารได้ รับการบาด เจ็บ
ร้ายแรง

ก่อนการใช้งานสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด ให้
แน่ใจ ว่า เลื่อน คัน เกีย ร์ ไป ยัง ตำแหน่ง “P” (จอด)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
N18A1-120227-776CEBEB-E2AC-49C4-83E9-3B7C2C073CB7

ระบบ ก ุญแจ อัจฉริยะ สามารถ ส่ัง งาน สวิตช์ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ได้โดยไม่ต้องนำกุญแจออกมาจากกระเป๋า
สภาพแวดล้อมและ/หรือสภาพในการใช้งานอาจจะมี
ผลก ระ ทบ ต่อ การ ทำงาน ของ ระบบ ก ุญแจ อัจฉริยะ

ข้อควรระวัง:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อ
ใช้รถ

. ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถเม่ือท่านออกห่าง
จากตัวรถ

. ถ้าไฟแบตเตอรี่รถยนต์หมด จะไม่สามารถใช้งาน
สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์จากตำแหน่ง “LOCK”

ได้ และถ้าระบบล็อกพวงมาลัยทำงาน จะทำให้
ไม่สามารถหมุนพวงมาลัยได้ ต้องทำการชาร์จ
แบตเตอรี่ โดย เร็วที่ส ุด (โปรดดูที่ “การพ่วง
สตาร์ท” (หน้า 6-8))

ระยะการใช้งาน
N18A1-120227-F4B305E6-5716-4B0A-8C41-A551B759EC8E
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กุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ เม่ืออยู่
ภายในระยะการทำงานที่กำหนดเท่าน้ัน ① ดังท่ีแสดงใน
รูป

เม่ือไฟแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะใกล้จะหมด หรือมี
คลื่นวิทยุที่แรงใกล้บริเวณใช้งาน ระยะการใช้งานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจมีการทำงานไม่ถูกต้อง

ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ในระยะการใช้งาน ผู้ ท่ีไม่มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์เพ่ือ
สตาร์ทเครื่องยนต์ได้

. บริเวณกระโปรงท้ายจะไม่รวมอยู่ในระยะการใช้งาน
แต่กุญแจอัจฉริยะอาจทำงานได้

. ถ้าวางกุญแจอัจฉริยะไว้บนแผงหน้าปัด ภายในกล่อง
เก็บของ ช่องใส่ของที่ประตู ท่ีวางของด้านหลัง หรือ
ท่ีมุมของห้องโดยสาร กุญแจอัจฉริยะอาจไม่ทำงาน

. ถ้าวางกุญแจอัจฉริยะใกล้ประตูหรือกระจกหน้าต่าง
ด้านนอกรถ กุญแจอัจฉริยะอาจทำงาน

รุ่นเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT)
N18A1-120227-86817AE4-683C-4F5B-83F9-1DB304978BF0

ล็อกสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบเพื่อไม่ให้
เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง “LOCK” ได้
จนกว่าจะเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) เมื่อ
เปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง “OFF”
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด)

เมื่อ ไม่ สามารถ เปล่ียนสวิตช์สตาร์ท เคร่ืองยนต์ ไป ท่ี
ตำแหน่ง “LOCK” ได้:

แบบ A :
GUID-7966E355-DBA7-4EB7-90DB-663282BA80DE

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

2. เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปท่ีตำแหน่ง “OFF”

3. เปิดประตู สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะเปลี่ยนไปที่
ตำแหน่ง “LOCK”

ถ้าเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง “LOCK”
คันเกียร์จะไม่สามารถเลื่อนออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)
ได้ คันเกียร์จะเลื่อนได้ ก็ต่อเม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
อยู่ในตำแหน่ง “ON” และเหยียบแป้นเบรกไว้

แบบ B :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

1. การเตือน “Shift to Park (การเปล่ียนเกียร์ไปที่ตำำ
แหน่งจอด)” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
และมีเสียงเตือนดังขึ้น

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

3. เปิดประตู สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะเปลี่ยนไปที่
ตำแหน่ง “LOCK”

สำหรับการเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-7

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด (รุ่น
ที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

Condition:
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5-8 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

รถยนต์ โปรดดู ท่ี “การ เตือนและ การ แสดงบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-23)

ถ้าเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง “LOCK”
คันเกียร์จะไม่สามารถเลื่อนออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)
ได้ คันเกียร์จะเลื่อนได้ ถ้าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON” และเหยียบแป้นเบรกไว้

ล็อกพวงมาลัย
N18A1-120227-914D3B9D-F720-4504-9ED4-4E4F2DA374ED

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์มีอุปกรณ์ล็อกพวงมาลัยป้องกัน
ขโมย

การล็อกพวงมาลัย
N18A1-120227-2C665240-41B9-48F8-A9B2-CB4E268CB563

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” ซ่ึง
ไฟแสดงตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะไม่สว่าง
ขึ้น

2. เปิดหรือปิดประตู สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะเปลี่ยน
ไปที่ตำแหน่ง “LOCK”

3. หมุนวงพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือขวา 1/6 รอบจาก
ตำแหน่งล้อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
N18A1-120227-10918C66-44D9-4576-8607-B43EC7F70FFB

กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วพวงมาลัยจะปลดล็อกโดย
อัตโนมัติ

ข้อควรระวัง:

. ถ้าไฟแบตเตอรี่รถยนต์หมด ปุ่มกดสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์จะไม่สามารถเปลี่ยนจากตำแหน่ง
“LOCK” ได้

. ถ้าตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไม่เปลี่ยน
จากตำแหน่ง “LOCK” และ/ หรือ ไฟ แสดง
ปลดล็อกพวงมาลัยทำงานผิดปกติ (ถ้ามีติดตั้ง)
แสดงขึ้นบนจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ให้กดสวิตช์
สตาร์ท เค ร่ืองยนต์ อีก คร้ัง ขณะ ท่ี หม ุน วง
พวงมาลัยไปทางขวาและทางซ้าย เล็กน้อย

ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
N18A1-120227-AA2B6174-3D5C-4DE9-9C53-A53D678CD7E4

คำเตือน:

ห้ามให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”
ขณะขับขี่ เพราะพวงมาลัยอาจจะล็อกและอาจส่งผล
ให้ ไม่ สามารถบังคับ รถยนต์ ได้ อันจะทำให้ เกิด
ความเสียหายร้ายแรงต่อรถยนต์หรือทำให้ผู้ขับข่ีได้
รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามปล่อยให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON” และเครื่องยนต์ไม่ทำงานเป็น
เวลานาน เพราะจะส่งผลให้ไฟแบตเตอรี่หมดได้

. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงไม่ให้ไฟแบตเตอร่ีหมด ถ้าจำเป็นต้อง
ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างที่ เคร่ืองยนต์ไม่
ทำงาน ห้ามใช้งานเป็น เวลานานและอย่า ใช้
อ ุ ป ก ร ณ์ ไฟฟ้ า หล าย ช นิ ด พร้ อ ม ๆ กั น

JVS1053X

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์โดยที่ไม่ได้เหยียบแป้น
เบรก สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะสว่างขึ้น

กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์:

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “OFF”

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะกลับไปที่ตำแหน่ง “LOCK”
โดยอัตโนมัติเม่ือประตูบานใด ๆ เปิดหรือปิดเม่ือสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

ตำแหน่ง LOCK
N18A1-120227-7E1423E2-7422-4440-9375-4AEA6EB46A16

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์และล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อก
ได้เฉพาะเมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้เท่านั้น

สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์จะล็อกเม่ือประตูบานใดบานหนึ่ง
เปิดอยู่หรือปิดโดยที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ปิด

Condition:
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ตำแหน่ง ON
N18A1-120227-01980C4B-628F-428D-8FD6-8D850DA23546

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้ที่ตำแหน่งนี้
โดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์

ตำแหน่ง “ON” มีคุณลักษณะในการประหยัดแบตเตอร่ีซ่ึง
จะเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปท่ีตำแหน่ง “OFF”
หลังผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ถ้ารถยนต์ไม่ถูกขับขี่อยู่ ภายใต้
สภาวะต่อไปนี้:

. ประตูทุกบานปิด

. เครื่องยนต์จะดับลง

คุณลักษณะในการประหยัดแบตเตอรี่จะถูกยกเลิกเมื่อมีสิ่ง
ใดต่อไปนี้เกิดขึ้น:

. ประตูบานใดบานหนึ่งเปิดอยู่

. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เปลี่ยนตำแหน่ง

ตำแหน่ง OFF
N18A1-120227-203DEC7B-A4ED-4E31-B25D-C4905353458A

เครื่องยนต์จะดับในตำแหน่งนี้

ตำแหน่ง ACC อัตโนมัติ
N18A1-120227-CD0CE57C-FF81-469E-9279-CAF30AF174B6

เมื่อเกียร์รถยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “P” (จอด) ขณะที่พกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัว และเปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จาก
ตำแหน่ง “ON” ไปยัง “OFF” วิทยุจะยังคงสามารถใช้งาน
ต่อได้อีกเป็นระยะเวลาหน่ึง หรือจนกว่าประตูคนขับจะถูก
เปิด หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น
วิทยุ และ ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® อาจ
รีสตาร์ทโดยเปิดระบบเครื่องเสียง (โปรดดูที่ “ระบบเครื่อง
เสียง” (หน้า 4-18) หรือคู่มือการใช้ NissanConnect อีก
เล่มหน่ึง) หรือโดยการกด ปุ่ม “UNLOCK” บนกุญแจ
อัจฉริยะเป็นเวลารวมสูงสุด 30 นาที

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
N18A1-120227-6CA4B847-4663-402F-8C4D-438EB193143F

JVS0404X

ถ้าไฟแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะหมด หรือการทำงานของ
กุญแจอัจฉริยะถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อม ให้ทำการ
สตาร์ทเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

2. เหยียบแป้นเบรกจนสุด

3. แตะสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยกุญแจอัจฉริยะดังที่
แสดงในภาพ (เสียงเตือนจะดังขึ้น)

4. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ขณะท่ีเหยียบแป้นเบรก
ภายใน 10 วินาที ห ลัง จาก ได้ ยิน เสียง เตือน
เครื่องยนต์จะสตาร์ทติด

หลัง จากทำ ข้ัน ตอน ท่ี 3 แล้ว เมื่อ กดสวิตช์ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ โดย ไม่ เหยียบ แป้น เบรก สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์จะเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง “ON”

หมายเหตุ:
. เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง

“ON” หรือเครื่องยนต์สตาร์ทติดโดยขั้นตอนข้าง
ต้น การเตือน “Key Battery Low” (แบตเตอร่ี
กุญแจต่ำ) จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล

รถยนต์ หรือไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะใน
มาตรวัดอาจกะพริบเป็นสีเหลือง แม้ว่ากุญแจ
อัจฉริยะอยู่ในรถ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
เพ่ือ ปิดการเตือน (ไฟ) ให้แตะสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ด้วยกุญแจอัจฉริยะอีกครั้ง

. ถ้าการเตือน “Key Battery Low” (แบตเตอร่ี
กุญแจ ต่ำ) แสดง ข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ หรือไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะใน
มาตรวัดกะพริบเป็นสีเขียว ให้เปล่ียนแบตเตอร่ี
โดย เร็ว ที่ส ุด (โปรดดู ที่ “แบตเตอร่ี ก ุญแจ
อัจฉริยะ” (หน้า 8-16))

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-9

Condition:
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5-10 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-509CF919-75B4-4AC2-A93D-0584BC94C46A

1. ดึงเบรกมือ

2. เหยียบแป้นเบรก

3. เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว่าง)

มอเตอร์สตาร์ทได้ รับการออกแบบให้ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น

4. สตาร์ทเคร่ืองยนต์โดยไม่เหยียบคันเร่ง โดยเปลี่ยน
สวิตช์สตาร์ท เครื่องยนต์ ไป ท่ีตำแหน่ง “START”

5. ปล่อยสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ทันทีเม่ือเคร่ืองยนต์
สตาร์ทติด ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดแต่ดับลง ให้ทำ
ขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีก
. ถ้าเคร่ืองยนต์สตาร์ทติดยากในอากาศท่ีหนาวจัด
หรือเม่ือสตาร์ทรถใหม่ ให้เหยียบคันเร่งเล็กน้อย
(ประมาณ 1/3 ก่อนถึงพื้น) โดยเหยียบค้างไว้แล้ว
สตาร์ทเครื่องยนต์ ปล่อยคันเร่งเมื่อเครื่องยนต์
สตาร์ทติด

. ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดยากเนื่องจากน้ำมันท่วม
ให้เหยียบคันเร่งจนสุดและเหยียบค้างไว้ สตาร์ท
เครื่องยนต์เป็นเวลา 5 - 6 วินาที หลังจากสตาร์ท
เครื่องยนต์ ให้ปล่อยแป้นคันเร่ง สตาร์ทเครื่องยนต์
โดยไม่ เหยียบคันเร่ง โดยเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ไปท่ีตำแหน่ง “START” ปล่อยสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์เม่ือเคร่ืองยนต์สตาร์ทติด ถ้า
เคร่ืองยนต์สตาร์ทติดแต่ดับลง ให้ทำขั้นตอนข้าง
ต้นซ้ำอีก

ข้อควรระวัง:

. ห้ามให้มอเตอร์สตาร์ททำงานนานเกินกว่า 15
วินาทีต่อคร้ัง ถ้าเคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติด ให้ดับ
สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์แล้วรอ 10 วินาที ก่อน

จะสตาร์ทเครื่องยนต์อีกคร้ัง ไม่เช่นน้ัน มอเตอร์
สตาร์ทจะเกิดความเสียหายได้

. ถ้าจำเป็นต้องสตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยการพ่วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและข้อควรระวัง
ในหมวด “6 ในกรณีฉุกเฉิน” อย่างระมัดระวัง

6. ให้เคร่ืองยนต์เดินเบาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที
หลังจากสตาร์ทเพ่ืออุ่นเครื่องยนต์ ควรขับรถด้วย
ความเร็วปานกลาง เป็นระยะทางสั้น ๆ ก่อน โดย
เฉพาะเมื่ออยู่ในสภาพอากาศหนาว

ข้อควรระวัง:

ห้าม ปล่อย รถยนต์ ทิ้ง ไว้ ตาม ลำพัง ใน ขณะ อ ุ่น
เครื่องยนต์

N18A1-120227-7836E316-5FAE-45D9-AF28-B95374DCA4D8

1. ดึงเบรกมือ

2. เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว่าง)

มอเตอร์สตาร์ทได้ รับการออกแบบให้ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น
ต้องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเม่ือใช้งานสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์

3. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON”
เหยียบ แป้น เบรก จน ส ุด และ กด สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

เพ่ือสตาร์ท เคร่ืองยนต์ ทันที ให้กดสวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์และปล่อย ขณะท่ีเหยียบแป้นเบรก โดยท่ี
สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง ใด ก็ได้

4. ถ้าเคร่ืองยนต์สตาร์ทติดแต่ดับลง ให้ทำขั้นตอนข้าง
ต้นซ้ำอีก
. ถ้าเคร่ืองยนต์สตาร์ทติดยากในอากาศท่ีหนาวจัด
หรือเม่ือสตาร์ทรถใหม่ ให้เหยียบคันเร่งเล็กน้อย
(ประมาณ 1/3 ก่อนถึงพื้น) โดยเหยียบค้างไว้แล้ว
สตาร์ทเครื่องยนต์ ปล่อยคันเร่งเมื่อเครื่องยนต์
สตาร์ทติด

. ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดยากเนื่องจากน้ำมันท่วม
ให้เหยียบคันเร่งจนสุดและเหยียบค้างไว้ กดสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปยังตำแหน่ง “ON” เพ่ือเริ่ม
การสตาร์ทเครื่องยนต์ หลังจากผ่านไป 5 หรือ 6
วินาที ให้หยุดสตาร์ทโดยการกดสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ไปท่ีตำแหน่ง “OFF” หลังจากสตาร์ท
เครื่องยนต์ ให้ปล่อยแป้นคันเร่ง สตาร์ทเครื่องยนต์
โดยไม่เหยียบคันเร่ง โดยเหยียบแป้นเบรกและกด
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกดเพ่ือสตาร์ท
เคร่ืองยนต์ ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดแต่ดับลง ให้

การสตาร์ทเครื่องยนต์ (รุ่นที่ไม่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

การสตาร์ทเครื่องยนต์ (รุ่นที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

Condition:



(157,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีก

ข้อควรระวัง:

. เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด ให้ปล่อยสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ทันที

. ห้ามให้มอเตอร์สตาร์ททำงานนานเกินกว่า 15
วินาทีต่อคร้ัง ถ้า เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ ติด ให้
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”
แล้วรอ 10 วินาทีก่อนจะสตาร์ทเคร่ืองยนต์อีก
ครั้ง ไม่เช่นนั้น มอเตอร์สตาร์ทจะเสียหายได้

. ถ้าจำเป็นต้องสตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยการพ่วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและข้อควรระวัง
ในหมวด “6 ในกรณีฉุกเฉิน” อย่างระมัดระวัง

5. ให้เคร่ืองยนต์เดินเบาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที
หลังจากสตาร์ทเพ่ืออุ่นเครื่องยนต์ ควรขับรถด้วย
ความเร็วปานกลาง เป็นระยะทางสั้น ๆ ก่อน โดย
เฉพาะเมื่ออยู่ในสภาพอากาศหนาว

ข้อควรระวัง:

ห้าม ปล่อย รถยนต์ ทิ้ง ไว้ ตาม ลำพัง ใน ขณะ อ ุ่น
เครื่องยนต์

6. เพื่อดับเครื่องยนต์ ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P”
(จอด) ดึงเบรกมือและให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “OFF”

N18A1-120227-823B81B0-9920-4FBE-A8C7-A21047D18FCF

การขับขี่ด้วยเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT)
N18A1-120227-1000FFA4-47B6-473C-BD6E-147BEB14BE4F

เกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT) ในรถจะควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดกำลังสูงสุดและการทำงานที่ราบ
รื่น

ควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำสำหรับการใช้เกียร์ที่แสดง
อย ู่ ใ น ห น้ า ถัด ไป เพื่ อ ปร ะ สิทธิ ภาพ ส ู งส ุ ด และ
ความเพลิดเพลินในการขับขี่

คำเตือน:

ห้ามเปลี่ยนเกียร์กะทันหันเมื่ออยู่บนถนนลื่น เพราะ
อาจทำให้ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้

ข้อควรระวัง:

. ความเร็วรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต์ขณะเย็นจะ
สูง ดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะ
เข้าเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังก่อนช่วงอุ่นเครื่อง

. หลีกเลี่ยงการเร่งเคร่ืองยนต์ขณะที่รถจอดอยู่
เ น่ืองจากอาจทำให้ รถ เคลื่อนท่ี โดยไม่ ต้ังใจ

. ห้ามเปล่ียนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล่นไปข้างหน้า
และตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “D” (ขับขี่) ขณะ
ที่รถถอยหลัง เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือทำให้เกียร์เสียหาย

. ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง) ขณะที่
ขับขี่ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อนคันเกียร์ไป
ยังตำแหน่ง “N” (ว่าง) ขณะที่รถกำลังแล่นอาจ
ทำให้เกียร์เกิดความเสียหายรุนแรง

. สตาร์ทเครื่องยนต์โดยที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P”
(จอด) หรือ “N” (ว่าง) เคร่ืองยนต์จะสตาร์ทไม่
ติดในตำแหน่งเกียร์อื่น แต่ถ้าสตาร์ทได้ ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน

. เลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) และดึง
เบรกมือ เม่ือจอดรถนานเกินกว่าการจอดรอใน
ช่วงสั้น ๆ

. ต้องให้ เครื่องยนต์ทำงานที่ รอบเดินเบาขณะ
เปล่ียน เกียร์ จากตำแหน่ง “N” (ว่าง) ไป ยัง
ตำแหน่งอื่น ๆ

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห้ามใช้วิธีเลี้ยงคันเร่ง
เพ่ือไม่ให้รถยนต์ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบแป้น
เบรก

การเริ่มออกตัวรถยนต์
N18A1-120227-1C45BD5F-EADA-4D65-AECF-EE1D50F6B05E

1. หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบแป้นเบรกจนสุด
ก่อนเลื่อน คัน เกียร์ ออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)

2. เหยียบแป้น เบรก ค้างไว้ แล้ว เลื่อน คัน เกียร์ ไป ยัง
ตำแหน่งขับขี่

3. ปลดเบรกมือ ปล่อยแป้นเบรก แล้วค่อย ๆ เริ่มออกตัว
รถ

เกียร์ CVT ได้รับการออกแบบให้ต้องเหยียบแป้น
เบรกก่อน จึง จะสามารถ เลื่อนคัน เกียร์ ออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) ไปยังตำแหน่งอื่นได้ เมื่อสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”
คันเกียร์จะไม่สามารถเล่ือนออกจากตำแหน่ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหน่งเกียร์อ่ืนได้ ถ้าให้สวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK” หรือ “OFF” หรือ
ถ้าดึงกุญแจออก

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-11

การขับขี่รถยนต์

Condition:



(158,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

5-12 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ข้อควรระวัง:

. เหยียบแป้นเบรก - การเล่ือนคันเกียร์ไปยัง “D”
“R” หรือ “L” โดยไม่เหยียบแป้นเบรก จะทำให้
รถออกตัวช้าเม่ือเครื่องยนต์ทำงาน ให้แน่ใจว่า
เหยียบแป้นเบรกจนสุดและรถหยุดนิ่งก่อนเล่ือน
คันเกียร์

. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์ให้แน่ใจ - ให้แน่ใจว่าคัน
เกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ “D” และ “L” ใช้
สำหรับเดินหน้า และ “R” ใช้สำหรับถอยหลัง

. อุ่นเคร่ืองยนต์- เม่ือสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่
เครื่องยนต์เย็น เครื่องยนต์จะใช้ความเร็วรอบเดิน
เบาที่สูงกว่าปกติ ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษขณะเข้าเกียร์

การเปลี่ยนเกียร์
N18A1-120227-810F9872-3389-490A-84B4-E6197F7CED03

WAF0335X

: กดปุ่ม Ⓐ ขณะเหยียบแป้นเบรก

: กดปุ่ม Ⓐ
: เลื่อนคันเกียร์

คำเตือน:

. ต้องทำการดึงเบรกมือไว้ไม่ว่า คันเกียร์อยู่ ใน
ตำแหน่งใดก็ตามขณะที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงาน
มิเช่นน้ันรถอาจเคล่ือนท่ีโดยไม่คาดคิดหรือแล่น
ออกไป ทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือทรัพย์สิน
เสียหาย

. ถ้าไม่สามารถเล่ือนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง
“P” (จอด) ได้ขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานและ
เหยียบแป้นเบรกแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าไฟเบรกไม่
ทำงาน ไฟเบรกที่ทำงานผิดปกตินี้อาจเป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะทำให้ท่านและผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บได้

หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบแป้นเบรกจนสุด กด
ปุ่มคันเกียร์ และเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)

ถ้าสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตามขณะท่ีคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอื่นท่ี
ไม่ใช่ตำแหน่ง “P” (จอด) จะไม่สามารถให้สวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK” ได้

เม่ือการเล่ือนคันเกียร์จากตำแหน่ง “P” (จอด) ไปยัง
ตำแหน่งอ่ืน ๆ ทำได้ยาก ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าดึงเบรก
มืออยู่หรือไม่ แล้วปล่อยแป้นเบรกและเหยียบอีกครั้ง

ถ้าไม่สามารถให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“LOCK” ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ดึงเบรกมือ

2. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON”
โดยที่เหยียบแป้นเบรกเอาไว้

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

4. รุ่นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

รุ่นที่ไม่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK”

P (จอด) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ใช้ตำแหน่งนี้ เม่ือรถจอดหรือเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้
แน่ใจว่ารถยนต์จอดสนิท แล้วเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง
“P” (จอด) ดึงเบรกมือ เม่ือจอดรถบนทางลาดชัน ให้
เหยียบแป้นเบรกก่อน แล้วดึงเบรกมือและเลื่อนคันเกียร์ไป
ยังตำแหน่ง “P” (จอด)

R (ถอยหลัง) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ใช้ตำแหน่งน้ีเพื่อถอยหลัง ให้แน่ใจว่ารถจอดสนิทก่อนท่ี
จะ เลื่ อน คัน เ กียร์ ไป ยัง ตำแหน่ง “R” (ถอย หลัง)

N (ว่าง) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เป็นตำแหน่ง เกียร์ ว่าง ไม่มีการ เข้า เกียร์ เดินหน้าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต์สามารถสตาร์ทได้ในตำแหน่งน้ี อาจ
เปล่ียน เกียร์ ไปที่ ตำแหน่ง “N” (ว่าง) แล้ว สตาร์ท
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ที่ ดั บ ไ ป ขณ ะ ที่ ร ถ ก ำ ลั ง แ ล่ น อ ย ู่

D (ขับ) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ใช้ตำแหน่งนี้สำหรับการขับรถเดินหน้าปกติ

L (ต่ำ) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ใช้ตำแหน่งนี้เพื่อขับรถขึ้นเขาที่สูงชันอย่างช้า ๆ หรือขับ
ช้า ๆ ผ่านหิมะ ทราย หรือโคลนหนา หรือเพื่อให้เกิดแรง
หน่วงเคร่ืองยนต์สูงสุดในการขับลงเขาที่ลาดชันมาก ๆ

Condition:
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สวิตช์โหมด SPORT
N18A1-120227-EF8D9E74-E172-43D4-A53C-44349251A3B5

WAF0336X

เพื่อเลือกโหมด SPORT ให้กดสวิตช์โหมด SPORT โดยที่
คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “D” (ขับ) ไฟแสดงโหมด SPORT

บนแผงมาตรวัดสว่างขึ้น เพื่อปิดโหมด SPORT ให้
กดสวิตช์โหมด SPORT อีกคร้ัง ไฟแสดงโหมด SPORT
จะดับลง เมื่อเปลี่ยนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งใด ๆ นอกเหนือ
จาก “D” โหมด SPORT จะปิดอัตโนมัติ

ตำแหน่ง “OFF” :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

สำหรับการขับขี่แบบปกติและแบบประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้ใช้ตำแหน่ง “OFF”

ตำแหน่ง “ON” :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

สำหรับการขับขี่ข้ึนหรือลงทางลาดยาว ซึ่งจำเป็นต้องใช้
แรงหน่วงเครื่องยนต์หรือการเร่งความเร็วอย่างมาก ให้ใช้
ตำแหน่ง “ON” เกียร์จะเลือกอัตราทดเกียร์ท่ีต่างออกไป
โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ได้กำลังเครื่องยนต์สูง

เมื่อสภาวะการขับขี่เปลี่ยนไป ให้กดสวิตช์เพ่ือปิดโหมด
SPORT

ระวังอย่าขับรถด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานานเมื่อโหมด
SPORT อยู่ในตำแหน่ง “ON” เพราะจะทำให้ส้ินเปลือง

น้ำมันเชื้อเพลิง

การเหยียบคันเร่งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร์ต่ำ - ใน
ตำแหน่งเกียร์ D (ขับ) -

N18A1-120227-95305A6C-2EC2-4FBB-9B58-327096E1C036

สำหรับการเร่งแซงหรือขึ้นเขา ให้เหยียบคันเร่งจนสุด เกียร์
จะเปล่ียนไปใช้เกียร์ต่ำลงขึ้น ตามความเร็วในขณะน้ัน

การปลดล็อกคันเกียร์
N18A1-120227-430E2C1B-EA42-44F6-B793-1D7EF02B6302

WAF0337X

ถ้าแบตเตอรี่ไฟหมด คันเกียร์อาจไม่เลื่อนออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) แม้ว่าจะเหยียบแป้นเบรก และกดปุ่ม
คันเกียร์แล้วก็ตาม

ในการปลดล็อกคันเกียร์ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้:

1. รุ่นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK”

รุ่นที่ไม่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK”
และนำกุญแจออก

2. ดึงเบรกมือ

3. กดปุ่มคันเกียร์และเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “N”
(ว่าง) ขณะ ท่ี กด ปุ่ม ปลด ล็อก คัน เกีย ร์ ค้าง ไว้

ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON” เพื่อ
ปลดล็อกพวงมาลัย รถยนต์อาจถูกเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่
ต้องการได้

สำหรับรุ่นท่ีมีระบบกุญแจอัจฉริยะ: ถ้าไฟแบตเตอรี่หมด
พวงมาลัยจะไม่สามารถปลดล็อกได้ ห้ามเลื่อนรถโดยที่
พวงมาลัยล็อกอยู่

ถ้า ยังไม่สามารถเลื่อนคัน เกียร์ออกจากตำแหน่ง “P”
(จอด) ได้ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบเกียร์ CVT ที่
ศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

คำเตือน:

ถ้าไม่สามารถเล่ือนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง “P”
(จอด) ได้ขณะที่เคร่ืองยนต์กำลังทำงานและเหยียบ
แป้นเบรกแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าไฟเบรกไม่ทำงาน
การที่ไฟเบรกไม่ทำงานนี้อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ
ทำให้ท่านและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บได้

โหมดป้องกันอุณหภูมิน้ำมันสูงผิดปกติ
N18A1-120227-A85E3B39-5AD8-4A73-92F2-8C71C1164F44

ชุดเกียร์นี้มีโหมดป้องกันอุณหภูมิน้ำมันสูงผิดปกติ ถ้า
อุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูงเกินไป (เช่น เมื่อขับขี่ขึ้นทางลาดใน
วัน ท่ี อากาศ ร้อน ขณะที่ บรรท ุก น้ำ หนัก มาก) กำลัง
เครื่องยนต์และความเร็วรถยนต์ในบางสภาวะจะลดลงโดย
อัตโนมัติเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในชุดเกียร์
ความเร็วรถยนต์ยังสามารถควบคุมได้โดยการเหยียบคันเร่ง
แต่ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์และความเร็วรถยนต์อาจถูก
จำกัด

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-13

Condition:
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5-14 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
(Fail-safe)

N18A1-120227-432D849F-9460-4991-8CCE-2AE0948E0865

เมื่อระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดเหตุขัดข้องทำงาน
เกียร์ CVT จะไม่เปล่ียนไปยังตำแหน่งการขับขี่ท่ีเลือกไว้

ในกรณีที่รถมีการใช้งานหนักมากเกินปกติเช่น ล้อ
หมุนฟรีมากเกินไปหรือเบรกรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Fail-
safe) อาจทำงาน แม้ว่าวงจรไฟฟ้าทั้งหมดจะทำงาน
เป็น ปกติ ใน กรณี น้ี ควร กด ให้ ส วิตช์ สตา ร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” แล้วรอเป็นเวลา 10
วินาที จากน้ันให้กดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยูใน
ตำแหน่ง “ON” รถจะกลับสู่สภาวะการทำงานปกติ
หากพบว่ารถยังไม่กลับคืนสู่สภาวะการทำงานปกติ
ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ
เกียร์และทำการซ่อมแซมถ้าจำเป็น

คำเตือน:

เม่ือระบบป้องกันความเสียหายเม่ือเกิดเหตุขัดข้อง
ทำงาน ความเร็วรถยนต์อาจค่อย ๆ ลดลง จนน้อย
กว่ารถยนต์คันอื่น ๆ ที่สัญจรอยู่ ใกล้เคียง ซ่ึงอาจ
ทำให้ มี โอกาส เกิด การ ชน มาก ยิ่ง ข้ึน ต้อง ใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับข่ี ถ้าจำเป็น ให้
จอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัยและให้เกียร์กลับสู่การ
ทำงาน ปกติ หรื อ เข้ า รับ การ ซ่อม ถ้า จำ เ ป็น

N18A1-120227-17A8CB2F-898F-47AD-A6AA-4D4468662CBA

ระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะหยุดน่ิงได้รับการ
ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการสิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดย
ไม่จำเป็น การปล่อยไอเสีย และเสียงในระหว่างการขับขี่:

. เมื่อหยุดรถด้วยการเหยียบแป้นเบรก เครื่องยนต์จะดับ
โดยอัตโนมัติ (เพื่อใช้งานระบบตัดกำลังเครื่องยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง ให้ เหยียบแป้นเบรกจนสุด)

. เมื่อปล่อยแป้นเบรก เครื่องยนต์จะติดเองโดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง:

. เคร่ืองยนต์อาจสตาร์ทอีกคร้ังโดยอัตโนมัติถ้า
จำเป็นสำหรับระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่ง

. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”
ก่อน ที่ จะ เปิด ฝา กระโปรง หน้า หรือ ทำ การ
บำรุง รักษาใด ๆ ไม่ เช่นนั้น อาจทำให้ ได้ รับ
บาดเจ็บสาหัสเนื่องจากเครื่องยนต์สตาร์ทอีกครั้ง
โดยอัตโนมัติ

. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”
เสมอก่อนออกจากรถยนต์ เพราะแม้ว่าระบบจะ
ดับเคร่ืองยนต์แล้ว แต่สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
ยังคงทำงานอยู่และอาจทำให้เกิดการสตาร์ทขึ้น
อีกครั้งได้โดยอัตโนมัติ

ไม่เช่นนั้น อาจทำให้แบตเตอรี่ไฟหมด

หมายเหตุ:

สำหรับรุ่นที่มีระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะ
หยุดนิ่ง จะใช้แบตเตอร่ีชนิดพิเศษท่ีสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพความจุในการชาร์จไฟและมีอายุการใช้
งานยาวนาน หลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอรี่ชนิดธรรมดา
สำหรับระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุด

นิ่ง ซ่ึงอาจส่งผลให้แบตเตอร่ีเสื่อมได้ง่ายหรือส่งผล
ให้ระบบทำงานผิดปกติ แนะนำให้ใช้แบตเตอร่ีแท้
ของนิสสัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการ
นิสสัน

หมายเหตุ:

ระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งจะไม่
ทำงานภายใต้สภาวะต่อไปนี้:
. เม่ือเคร่ืองยนต์เดินเบาอยู่ โดยที่ไม่มีการขับขี่

รถยนต์หลังจากเครื่องยนต์ทำงาน
. เมื่ออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ต่ำ
. เมื่อไฟแบตเตอรี่เหลือน้อย
. เมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำ
. เมื่อรถยนต์เคลื่อนที่
. เมื่อสุญญากาศในเบรกเซอร์โวลดลง
. เม่ือฝากระโปรงหน้าถูกเปิดในขณะที่เคร่ืองยนต์

ทำงาน
. เมื่อเครื่องยนต์ทำงานพร้อมกับเปิด

ฝากระโปรงหน้า
. เมื่อผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
. เมื่อประตูด้านคนขับเปิดอยู่
. เมื่อใช้งานพวงมาลัย
. เม่ือไฟแสดงระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์อัตโนมัติ

ขณะหยุดน่ิง (ถ้ามีติดตั้ง) บนมาตรวัดกะพริบ
ด้วยความเร็วต่ำ

. เม่ือตัวแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่ง (ถ้ามีติดตั้ง) ในหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์กะพริบ

. เมื่อสวิตช์ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะ
หยุดนิ่งอยู่ที่ ON

. เม่ือรถเคลื่อนท่ีที่ระดับความสูงมากกว่า 2,000
ม. (6,562 ฟุต)

IDLING STOP SYSTEM (ระบบตัด
กำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง)

Condition:
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. เมื่อเครื่องยนต์ใช้กำลังงานมาก

. เมื่อเหยียบคันเร่ง

. เม่ือคัน เกียร์ อยู่ ที่ ตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

. เมื่อเหยียบแป้นเบรกไม่สุด

. เมื่อหยุดรถยนต์บนทางลาด

. เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ไฟเตือน
เทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อล็อก หรือไฟเตือน
เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ สว่างขึ้น

หมายเหตุ:

เคร่ืองยนต์จะไม่สตาร์ทอีกคร้ังแม้ว่าจะปล่อยแป้น
เบรกในขณะที่ ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติ
ขณะ หย ุด นิ่ ง ทำงาน ภาย ใ ต้ สภาวะ ต่อ ไป น้ี :
. เ ม่ือ คัน เ กีย ร์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “P” (จอด)
. เมื่อเปิดฝากระโปรงหน้า

หมายเหตุ:

ระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะหยุดน่ิงอาจ
ใช้เวลาระยะหนึ่งจนกว่าจะเริ่มทำงานภายใต้สภาวะ
ต่อไปนี้:
. เมื่อแบตเตอรี่หมด
. เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำหรือสูง
. เมื่อเปล่ียนแบตเตอรี่หรือถอดข้ัวแบตเตอรี่ออก

เป็นเวลานานและต่อเข้าไปอีกครั้ง

หมายเหตุ:

เม่ือตัวแสดงระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะ
หยุด น่ิง (ไฟ) สว่าง เคร่ืองยนต์ จะ ทำงาน โดย
อัตโนมัติภายใต้สภาวะต่อไปนี้อย่างน้อยหน่ึงอย่าง:
. ปล่อยแป้นเบรกในขณะที่คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง

“D” (ขับ) หรือ “N” (ว่าง)

. คัน เกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “D” (ขับ) หรือ “R”
(ถอยหลัง) จากตำแหน่ง “N” (ว่าง) หรือ “P”
(จอด)

. ผู้ขับข่ีไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย หรือประตูด้านคน
ขับเปิดอยู่

. แรงเคล่ือนไฟฟ้าแบตเตอร่ีต่ำ (เน่ืองจากการใช้
ไฟจากระบบอื่น ๆ ของรถยนต์ เช่น ไฟหน้า
ฮีตเตอร์ ฯลฯ หรืออุปกรณ์เสริมที่ เช่ือมต่อกับ
ช่ อ ง จ่ า ย ไฟ 12 โ วล ต์ ภ าย ใน รถยน ต์ )

. ความเร็วรถยนต์มากกว่าประมาณ 2 กม./ชม.
(1 ไมล์/ชม.)

. เมื่อเวลาผ่านไปมากกว่า 3 นาทีต้ังแต่ระบบตัด
กำลังเคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งทำงาน

. เมื่อเหยียบคันเร่ง

. เมื่อ ใช้ งาน วง พวง มาลัย (อาจ เกิด อาการ
พวงมาลัยหนักเม่ือใช้งาน แต่ไม่ใช่การทำงานที่
ผิดปกติ)

. เมื่อไฟแบตเตอรี่เหลือน้อย

. เมื่อมีการสิ้นเปลืองพลังงานมาก

. เม่ือคัน เกียร์ อยู่ ที่ ตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

หมายเหตุ:

สภาวะ ต่อ ไป นี้ จะ ป้องกัน ไม่ ให้ ระบบ ตัด กำลัง
เคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งสตาร์ทเคร่ืองยนต์
อีกครั้งโดยอัตโนมัติ จึงจำเป็นต้องสตาร์ทเครื่องยนต์
ด้วยการใช้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์:
. ฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่

ให้ใช้ระบบนี้ในขณะที่หยุดรอสัญญาณไฟ ฯลฯ เมื่อหยุดรถ
เป็นเวลานาน ให้ดับเครื่องยนต์

เมื่อเคร่ืองยนต์ดับโดยระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติ
ขณะหยุดน่ิง ฟังก์ชันปรับอากาศและไล่ความชื้นจะหยุด

การทำงานไปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฟังก์ชันปรับอากาศ
หยุดการทำงาน ให้ทำการปิดโหมดตัดกำลังเครื่องยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งโดยการกดสวิตช์ OFF ระบบจะทำ
การหยุดการเดินเบาของเครื่องยนต์

ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-7742161B-EE16-4020-A5F5-97C2C1226E22

ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งจะ
สว่างขึ้นในมาตรวัดเม่ือระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่งทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ไฟแสดงระบบตัด
กำลัง เครื่องยนต์ อัตโนมัติขณะหยุด น่ิง” (หน้า 2-14)

หน้าจอแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง (ถ้ามีติดตั้ง)

N18A1-120227-533882A6-4A2F-4CC0-B7E8-622BA74B3BB7

สามารถ ตรวจ สอบ สถานะ ของ ระบบ ระบบ ตัด กำลัง
เครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งได้ท่ีหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-15

Condition:
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5-16 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การเปิดหรือปิดระบบหยุดการเดินเบาของ
เครื่องยนต์

GUID-CC0A155F-2C29-4A56-BA00-6FC5E7C23B66

WAF0353X

ถ้าระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะหยุดน่ิงทำงาน
หรือหยุดการทำงานโดยใช้สวิตช์ OFF ระบบตัดกำลัง
เครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง จะมีข้อความแสดงขึ้น

การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและเวลาที่ดับ
เครื่องยนต์

GUID-2D80FB70-1570-4B18-8CE8-E1B6129708F2

WAF0354X

โหมดการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและเวลาที่ดับเครื่องยนต์
แสดงรายการต่อไปนี้:

. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อ
เพลิงโดยประมาณท่ีประหยัดได้จากระบบตัดกำลัง
เครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งทุกคร้ังที่เครื่องยนต์
ดับโดยอัตโนมัติ

. เวลาที่ดับเคร่ืองยนต์จะแสดงเวลาท่ีเคร่ืองยนต์ดับ
โดยระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม “4-5. ระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง” (หน้า 2-28)

การปิดระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ
GUID-3E34B232-5F32-4C3B-B898-ED91373D481A

WAF0355X

ถ้าเครื่องยนต์ดับลงเมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติ
ขณะหยุด น่ิงทำงาน และไม่ สตาร์ทขึ้น โดย อัตโนมัติ
ข้อความจะแสดงขึ้น

การเตือนเปลี่ยนกุญแจไปยังตำแหน่ง OFF
GUID-A3BF720A-49B6-4776-8865-86A363C2F604

WAF0356X

ข้อมูลจะแสดงข้ึนและเสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อเตือนให้ผู้
ขับข่ี เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปท่ี “OFF” เพ่ือ
หลีกเลี่ยงแบตเตอรี่ไฟหมด

ข้อความจะสามารถลบได้ โดยการ กดสวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปท่ี “OFF” (หรือการสตาร์ทเคร่ืองยนต์อีก
ครั้ง) เท่านั้น

ระบบบกพร่อง
GUID-6776A23F-5C86-44ED-8991-4D9EF4276A09

WAF0357X

ข้อความนี้จะปรากฏเมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติ

Condition:
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ขณะหยุดนิ่งทำงานผิดปกติ

ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบท่ีผู้ จำหน่ายนิสสัน

สวิตช์ OFF ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง

N18A1-120227-6CB3EC77-8F2B-49BC-9D6E-5645E5BFAA15

WAF0358X

ระบบสามารถปิดใช้งานชั่วคราวได้โดยการกดสวิตช์ OFF
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดน่ิง การกด
สวิตช์อีกคร้ัง หรือการสตาร์ทเครื่องยนต์อีกคร้ังโดยใช้
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะทำให้ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งทำงานอีกครั้ง

. เมื่อมีการปิดระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะ
หยุดน่ิงในขณะท่ีเครื่องยนต์กำลังทำงาน เคร่ืองยนต์
จะไม่หยุดโดยอัตโนมัติ

. ในขณะที่ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุด
นิ่งไม่ทำงานหลังจากที่เครื่องยนต์หยุดการทำงานเอง
อัตโนมัติโดยระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะ
หยุดนิ่ง เครื่องยนต์จะรีสตาร์ททันทีเมื่ออยู่ในสภาวะที่
เหมาะสม และเครื่องยนต์จะถูกป้องกันจากการหยุด
เอง โดย อัตโนมัติ ใน ระหว่าง การ ขับ ข่ี เ ท่ียว น้ัน

. เมื่อใดก็ตามที่ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะ
หยุดนิ่งไม่ทำงาน ไฟแสดงสวิตช์ OFF ระบบตัดกำลัง
เครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งจะสว่างขึ้น ในสภาวะ
นี้ ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งจะ
ไม่สามารถป้องกันการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง การ
ปล่อยไอเสีย และเสียงดังท่ีไม่จำเป็นในระหว่างการ
ขับขี่เที่ยวนั้น ๆ ได้

. เม่ือระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง
ทำงานผิดปกติ ไฟแสดงสวิตช์ OFF ระบบตัดกำลัง
เครื่ องยนต์ อัตโนมัติ ขณะ หย ุด น่ิง จะ สว่าง ขึ้ น

หมายเหตุ:

ข้อความการเปิดหรือปิดระบบตัดกำลังเครื่องยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง (ถ้ามีติดตั้ง) จะแสดงขึ้นเป็น
เวลาสองถึงสามวินาทีบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
เมื่อกดสวิตช์ OFF ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่ง โปรดดูที่ “การเปิดหรือปิดระบบหยุด
การ เ ดิน เบา ของ เค ร่ืองยนต์ ” (หน้ า 5 -16)

N18A1-120227-D4CC1EBC-4D23-4CAD-99DD-63F59331DFEF

คำเตือน:

. ระบบ VDC ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ ขับข่ีรักษา
ความ เสถียรภาพของรถยนต์ แต่ ไม่ ได้ ช่วย
ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหักเลี้ยวพวงมาลัย
กะทันหันเม่ือขับขี่รถยนต์ที่ความเร็วสูง หรือการ
ใช้เทคนิคการขับข่ีที่อันตรายและไม่ระมัดระวัง
ให้ลดความเร็วรถยนต์และระมัดระวังเป็นพิเศษ
เมื่อ เล้ียวตรงมุมบนพ้ืนถนนล่ืน และควรขับข่ี
อย่างระมัดระวังเสมอ

. ห้ามดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต์
การใช้ชิ้นส่วนระบบรองรับน้ำหนัก เช่น โช๊คอัพ
สตรัท สปริง เหล็กกันโคลง บู๊ช และล้อที่นิสสัน
ไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถยนต์ หรือช้ินส่วนเหล่า
นั้นเสียสภาพอย่างมาก และอาจทำให้ระบบ VDC
ทำงานไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลเสียต่อการควบคุม
รถยนต์ และไฟเตือนระบบ VDC อาจจะ
สว่างขึ้น

. การใช้ชิ้นส่วนเบรก เช่น ผ้าเบรก โรเตอร์ และ
คาลิเปอร์ที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถ หรือ
ชิ้นส่วนเหล่านั้นเสื่อมสภาพอย่างมาก ระบบ VDC
อาจทำงานไม่ถูกต้องและไฟเตือน VDC
อาจสว่างขึ้น

. การ ใช้ ชิ้น ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ ระบบควบคุม
เครื่องยนต์ที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถ หรือ
ช้ินส่วนเหล่านั้นเส่ือมสภาพอย่างมาก ไฟเตือน
VDC อาจสว่างขึ้น

. เมื่อขับขี่บนถนนลาดเอียงมาก เช่น มุมเขาสูง
ระบบ VDC อาจทำงานไม่ถูกต้อง และไฟเตือน
VDC อาจสว่างข้ึน ห้ามขับขี่บนสภาพถนน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-17

เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ

Condition:



(164,1)
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5-18 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

เหล่านี้

. เมื่อขับขี่บนถนนที่ไม่มั่นคง เช่น พื้นที่หมุนได้ บน
เรือ ข้ามฟาก ในลิฟท์ หรือทางลาด ไฟเตือน
VDC อาจสว่าง ข้ึน ซ่ึงไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ ให้รีสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากขับข่ีบน
พื้นถนนที่ไม่มั่นคง

. การใช้ล้อหรือยางรถที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้
กับรถ ระบบ VDC อาจทำงานไม่ถูกต้อง และไฟ
เตือน VDC อาจสว่างขึ้น

. ระบบ VDC ไม่สามารถใช้แทนยางฤดูหนาว หรือ
โซ่ พันล้อที่ ใช้บนถนนที่ ปกคลุม ด้วยหิมะได้

เทคโนโลยีควบคุม เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ ใช้
เซ็นเซอร์หลายตัวในการควบคุมคำส่ังการขับข่ีจากผู้ขับ
และความเคลื่อนไหวของรถยนต์ ภายใต้สภาพการขับขี่ที่
แน่นอน ระบบ VDC จะช่วยเสริมการใช้งานฟังก์ชันดัง
ต่อไปนี้

. ควบคุมแรงดันเบรกเพ่ือลดการล่ืนไถลของล้อขับ
เคลื่อนด้านหนึ่ง พลังงานการขับเคลื่อนจึงส่งไปยังล้อ
ขับเคลื่อนอีกด้านที่ไม่มีการลื่นไถลในแกนล้อเดียวกัน

. ควบคุมแรงดันเบรกและการส่งกำลังเครื่องยนต์เพ่ือ
ลดการลื่นไถลของล้อขับเคลื่อนตามความเร็วรถยนต์
(ฟังก์ชันควบคุมการทรงตัว)

. ควบคุมแรงดันเบรกของแต่ละล้อและการส่งกำลัง
เคร่ืองยนต์ เพ่ือช่วยผู้ขับรักษาการควบคุมรถยนต์ใน
สภาพดังต่อไปนี้:
— ด้ือโค้ง (รถยนต์มักจะไม่ขับเคลื่อนตามการหมุน

ของพวงมาลัย แม้ว่าจะเพิ่มกำลังในการบังคับ
พวงมาลัย)

— ท้ายปัด (รถยนต์จะหมุนเนื่องจากสภาพถนนหรือ
สภาพการขับขี่บางอย่าง)

ระบบ VDC สามารถช่วยผู้ขับรักษาการควบคุมรถยนต์ แต่
ไม่สามารถป้องกันการสูญเสียการควบคุมได้ในทุก ๆ
สถานการณ์

เมื่อระบบ VDC ทำงาน ไฟเตือน VDC บน
แผง หน้า ปัด จะ กะพริบ โปรด สัง เกต ส่ิง ต่อ ไป น้ี :

. ถนนอาจลื่น หรือระบบได้รับคำสั่งช่วยเหลือในการหัก
เลี้ยวพวงมาลัย

. อาจรู้สึกถึงการสั่นของแป้นเบรก และได้ยินเสียงหรือ
การสั่นจากใต้ฝากระโปรงหน้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และ
แสดง ว่า ระบบ VDC กำลังทำงาน ได้ อย่าง ปกติ

. ปรับความเร็วและการขับข่ีให้เหมาะสมกับสภาพถนน

ถ้า ระบบ ทำงาน ผิด ปกติ ไฟ เตือน VDC บน
แผงหน้า ปัด จะสว่าง ขึ้น ระบบ VDC จะหยุดทำงาน
อัตโนมัติ

ใช้หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์หรือสวิตช์ VDC OFF เพื่อ
ยกเลิกการใช้งานระบบ VDC ไฟแสดงระบบ VDC OFF

สว่างขึ้นเพ่ือแสดงว่าได้ปิดระบบ VDC แล้ว เมื่อปิด
การทำงานของระบบ VDC ระบบ VDC จะยังคงทำงานอยู่
เพื่อป้องกันการล่ืนไถลของล้อด้านหนึ่ง โดยการถ่ายพลัง
การขับเคล่ือนไปยังล้อท่ีไม่ลื่นไถล ถ้าส่ิงนี้ เกิดขึ้น ไฟ
เตือน VDC จะกะพริบ ฟังก์ชัน VDC อื่น ๆ ท้ังหมด
จะหยุดทำงาน และไฟเตือน VDC จะไม่กะพริบ
ระบบ VDC จะรีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อเปิดการทำงาน เมื่อสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” และให้กลับไปยัง
ตำแหน่ง “ON”

โปรดดู ท่ี “ไฟเตือนเทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัว อัตโนมัติ ” (หน้า 2-14) และ “ไฟแสดง OFF
เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ” (หน้า

2-15)

คอมพิวเตอร์จะมีฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อบกพร่องอยู่ในตัว ซ่ึง
จะทดสอบระบบทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์และรถเลื่อนไป
ข้างหน้า หรือถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ เม่ือระบบทำการ
ทดสอบตัวเอง จะได้ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู้สึกถึงอาการ
สั่นที่แป้นเบรก ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

วิธีปิดการทำงานของระบบ VDC
N18A1-120227-028C22C4-9262-48D7-8D16-98DF3D36FC7C

ในสภาพการขับข่ีส่วนใหญ่ ควรขับขี่รถยนต์ในขณะท่ีเปิด
ใช้งานเทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ

เมื่อรถยนต์ติดหล่มโคลนหรือหิมะ ระบบ VDC จะลดแรงส่ง
กำลังเครื่องยนต์เพื่อลดแรงการหมุนของล้อ ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์จะลดลง ถึงแม้จะเหยียบคันเร่งจนสุด ถ้าจำเป็น
ต้องเร่งเครื่องยนต์ถึงขีดสุดเพ่ือออกจากหล่ม ให้ปิดการ
ทำงานระบบ VDC

แบบ A:

JVS1314X

Condition:
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JVS0936X

เพ่ือ ปิดการทำงานระบบ VDC ให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ในหน้าจอแสดงผลข้อมูลรถยนต์

1. ใช้สวิตช์ ① บนพวงมาลัยจนกระทั่งเมนู
“Settings” (การตั้งค่า) ปรากฏขึ้น

2. ใช้สวิตช์ ② เพื่อเลือก “VDC Setting” (การตั้ง
ค่า VDC) และกด OK ③

3. เลือก “ระบบ ” แล้วกด OK ③ ไฟแสดง
จะสว่างขึ้น

เปิด “VDC Set t ing” (การ ต้ั ง ค่ า VDC) ใน หน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์อีกครั้ง หรือรีสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อ
เปิดระบบ VDC

แบบ B:

WAF0338X

ปิดระบบ VDC โดยการกดสวิตช์ OFF ระบบ VDC ไฟ
แสดง จะสว่างขึ้น

กดสวิตช์ OFF ระบบ VDC อีกครั้ง หรือสตาร์ทเครื่องยนต์
อีกครั้งเพื่อเปิดระบบ

N18A1-98E4779C-D941-4F0B-95B0-6931B2B1B7AD

คำเตือน:

. ไม่ควรพึ่งพาเทคโนโลยีช่วยการออกตัวขณะอยู่
บนทางลาดชันเพ่ือป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลลง
จากทางลาดชันเพียงอย่างเดียว แต่ควรขับขี่ด้วย
ความระมัดระวังและมีสติอยู่ เสมอ ต้องเหยียบ
แป้นเบรกเมื่อหยุดรถยนต์บนทางลาดชัน และใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อหยุดรถบนถนนบน
เขาที่ เป็นน้ำแข็งหรือ โคลน หากไม่สามารถ
ป้องกันไม่ให้รถถอยหลังบนเขาอาจส่งผลให้รถ
สูญเสียการควบคุม และส่งผลให้บาดเจ็บร้ายแรง
หรือเสียชีวิตได้

. เทคโนโลยีช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาด
ชันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยยึดให้รถจอดนิ่ง
บนทางลาดชัน เหยียบแป้นเบรกเมื่อหยุดรถยนต์
บนทางลาดชัน มิฉะนั้น อาจทำให้รถไหลลงและ
อาจเป็นผลให้เกิดการชน หรือ การบาดเจ็บที่
ร้ายแรงได้

. เทคโนโลยีช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาด
ชันอาจไม่สามารถป้องกันไม่ให้รถถอยหลังบน
เขาในสภาวะบรรทุกน้ำหนักหรือในบางสภาพ
ถนนได้ เตรียมพร้อมเหยียบแป้นเบรกเสมอ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลลง มิเช่นน้ันอาจส่งผล
ให้เกิดการชนหรือบาดเจ็บร้ายแรงได้

เทคโนโลยีช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันจะช่วย
ให้เบรกทำงานอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้รถไหลลงในขณะ
ที่ผู้ขับขี่ต้องปล่อยแป้นเบรกและเหยียบคันเร่ง เมื่อรถยนต์
หยุดบนทางลาดชัน

เทคโนโลยี ช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันจะ
ทำงานอัตโนมัติภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้:

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-19

เทคโนโลยีช่วยการออกตัวขณะอยู่บน
ทางลาดชัน

Condition:
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5-20 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. เล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่งเดินหน้าหรือถอยหลัง

. รถ จอด สนิท บน ทาง ลาด ชัน โดย การ ใช้ เบรก

ระยะเวลาหยุดรถสูงสุด 2 วินาที เทคโนโลยีช่วยการ
ออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันจะหยุดทำงานโดยส้ินเชิง
หลั ง ผ่าน ไป 2 วินาที และ รถยนต์ จะ เริ่ ม ไหล ลง

เทคโนโลยีช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันจะไม่
ทำงานเม่ือเกียร์เล่ือนไปท่ีตำแหน่ง “N” (ว่าง) หรือ “P”
(จอด) หรื อ เ ม่ื อ รถ วิ่ ง บน พ้ืน ถนน เ รียบ และ ราบ

เม่ือไฟเตือนเทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ สว่างขึ้นบนมาตรวัด เทคโนโลยีช่วยการออกตัว
ขณะอยู่บนทางลาดชันจะไม่ทำงาน (โปรดดูท่ี “ไฟเตือน
เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ” (หน้า
2-14))

GUID-DE7FB785-937A-4361-9A82-9605E1192187

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบ BSW อย่างถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

. ระบบ BSW ไม่สามารถทดแทนขั้นตอนการขับขี่
และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันการชนกับ
รถหรือวัตถุอ่ืน เม่ือเปล่ียนช่องทางเดินรถ ให้ใช้
กระจกมองข้างและกระจกมองหลังเสมอ และ
มอง ใน ทิศทาง ท่ี รถ จะ เคลื่ อน ท่ี ไป เ พ่ื อ
ความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ไม่
ควร พึ่ งพา ระบบ BSW เพียง อ ย่าง เดี ยว

ระบบ BSW ช่วยเตือนผู้ขับขี่ถึงรถยนต์คันอื่นในช่องทาง
เดินรถ ใกล้ เคียง เ ม่ือ ทำ การ เปล่ียน ช่อง ทาง เดินรถ

WAF0339X

ระบบ BSW จะใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ ① ท่ีติดตั้งใกล้กันชน
หลังเพื่อตรวจจับรถยนต์คันอื่นในช่องทางเดินรถใกล้เคียง

SSD1030

พื้นที่ตรวจจับ
เซ็นเซอร์เรดาร์สามารถตรวจจับรถยนต์คันอื่นได้ท้ังสอง
ด้านของรถท่านภายในระยะตรวจจับดังที่แสดงในภาพ
พ้ืนที่ตรวจจับมีพื้นที่ตั้งแต่กระจกมองข้างจนถึงประมาณ
3.0 ม. (10 ฟุต) หลังกันชนหลัง และประมาณ 3.0 ม. (10
ฟุต) ที่ด้านข้าง

เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา (ถ้ามี
ติดตั้ง)

Condition:
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WAF0340X

① ไฟแสดงด้านข้าง (บนผิวกระจก)
② ตัวแสดง BSW
③ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

การทำงานของระบบ BSW
GUID-26E06568-7FF4-40EA-ACD2-6651D5725870

ระบบ BSW จะทำงานที่ความเร็วมากกว่า 32 กม./ชม. (20
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

ถ้าเซ็นเซอร์เรดาร์ตรวจพบรถยนต์คันอ่ืนในพื้นท่ีตรวจจับ
ไฟแสดงด้านข้าง ① จะสว่างขึ้น

ถ้าเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน (สองครั้ง)
และไฟแสดงด้านข้างจะกะพริบ ไฟแสดงด้านข้างจะ
กะพริบอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังรถยนต์ที่ถูกตรวจพบออก

จากพื้นที่ตรวจจับ

ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองถึงสามวินาทีเมื่อ
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

ความสว่างของไฟแสดงด้านข้างจะปรับอัตโนมัติขึ้นอยู่กับ
ความสว่างภายนอก

ถ้ามีรถยนต์คันอ่ืนเข้ามาในพื้นที่ตรวจจับหลังผู้ขับขี่เปิด
สัญญาณไฟเลี้ยว จะมีเพียงไฟแสดงด้านข้างที่กะพริบและ
จะไม่มี เสียงเตือน สำหรับ ข้อมูล เพิ่ม เติม โปรดดูที่ “
สถานการณ์การขับขี่ของ BSW” (หน้า 5-23)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-21

Condition:
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5-22 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

วิธีการเปิด/ปิดระบบ BSW
GUID-1A1EC498-F34A-4FA0-9F3A-BEE23AB9BD58

WAF0341X

① ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
② หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพ่ือเปิดหรือปิดระบบ BSW

1. กดปุ่ม จนกระทั่ง “Settings” (การตั้งค่า)
ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ใช้ปุ่ม
เพ่ือเลือก “Driver Assistance” (การช่วยเหลือผู้
ขับขี่) แล้วกด OK

2. เลือก “Blind Spot” (จุดอับสายตา) และกด OK

3. เลือก “Blind Spot Warning” (ระบบเตือนจุดอับ
สายตา) และกด OK

4. ไฟ แสดง BSW ใน หน้า จอแส ดง ข้อมูล รถยนต์ จะ
ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานระบบ BSW

หมายเหตุ:

เมื่อเปิด/ปิดระบบ ระบบจะเก็บการต้ังค่าปัจจุบันไว้
แม้ว่ า จะ สตาร์ท เค ร่ืองยนต์ อีก คร้ัง แล้ว ก็ ตาม

ข้อจำกัดของระบบ BSW
GUID-60AA6926-34DB-4E8C-8CFA-6EE057BFF283

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบ BSW การใช้
งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบเหล่า
นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ระบบ BSW ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์ได้ทุกคัน
ในทุกสภาวะ

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจไม่สามารถตรวจพบและเปิด
ร ะบบ BSW เมื่ อ มี วั ตถ ุ บ า ง อย่ า ง เ ช่น :

— คนเดินถนน จักรยาน สัตว์
— พาหนะเช่น จักรยานยนต์ พาหนะที่มี
ความสูงไม่มาก หรือพาหนะที่สูงจากพื้น
ถนนมาก

— รถยนต์ที่วิ่งสวนมาในทางตรงข้าม
— รถยนต์ท่ียังคงอยู่ในพื้นที่ตรวจจับหลังจาก
ท่ า น เ ร่ ง ค ว า ม เ ร็ ว จ า ก จ ุ ด หย ุ ด น่ิ ง

— รถยนต์ที่เข้ามาช่องทางเดินรถใกล้เคียงด้วย
ความเร็วใกล้เคียงกัน

— รถยนต์ที่เข้ามาใกล้จากทางด้านหลังอย่าง
รวดเร็ว

— รถยนต์ที่ท่านขับแซงอย่างรวดเร็ว
— รถยนต์ที่วิ่งผ่านพื้นที่ตรวจจับอย่างรวดเร็ว
— เมื่อขับแซงรถยนต์หลายคันต่อเนื่องกัน อาจ
ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์หลังจากคันแรก
ไ ด้ ถ้ า ร ถ ย น ต์ เ ห ล่ า นั้ น วิ่ ง ใ ก ล้ กั น

Condition:
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. พื้นที่ ตรวจ จับของ เซ็นเซอร์ เรดาร์ได้ รับการ
ออกแบบโดยยึดตามความกว้างช่องทางเดินรถ
มาตรฐาน เมื่อขับขี่บนช่องทางเดินรถที่กว้างกว่า
ปกติ เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์ใน
ช่องทางเดินรถใกล้เคียง เมื่อขับข่ีบนช่องทาง
เดินรถ ท่ี แคบกว่า ปกติ เซ็นเซอร์ เรดาร์ อาจ
ตรวจจับรถยนต์ในช่องทางเดินรถสองช่องถัดไป

. เซ็นเซอร์เรดาร์ได้รับการออกแบบไม่ให้ตรวจจับ
วัตถุที่อยู่กับที่ อย่างไรก็ตาม วัตถุต่าง ๆ เช่น ราว
กั้น กำแพง กองใบไม้ และรถยนต์ที่จอดอยู่อาจ
ถูกตรวจจับได้ในบางคร้ัง ซ่ึงถือเป็นสภาวะการ
ทำงานปกติ

. สภาวะต่อไปนี้อาจลดความสามารถของเรดาร์ใน
การตรวจจับรถยนต์คันอื่น:

— สภาพอากาศที่ไม่ดี
— ละอองน้ำบนถนน
— น้ำแข็ง/น้ำค้างแข็ง/ฝุ่นเกาะติดบนรถยนต์

. ห้าม ติด สติ ก เกอร์ (รวม ถึง วัสด ุ โปร่งแสง)
อุปกรณ์ติดรถต่าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล้กับ
เซ็นเซอร์ เรดาร์ สภาวะ เหล่า น้ี อาจลดความ
สามารถของเรดาร์ในการตรวจจับรถยนต์คันอ่ืน

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากระบบเครื่อง
เสียง การเปิดกระจกรถยนต์) จะกลบเสียงเตือน
และอาจทำให้ไม่ได้ยินเสียง

สถานการณ์การขับขี่ของ BSW
GUID-0FBA1127-6B8C-4AA3-8FD0-134CA8E33C39

รถยนต์คันอื่นเข้ามาใกล้จากทางด้านหลัง
GUID-F98C63E2-AF6F-4B01-9EEC-A9DE10C1450D

SSD1026

ภาพ 1 - เข้ามาใกล้จากทางด้านหลัง
ภาพ 1: ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างข้ึนถ้ามีรถยนต์ในช่อง
ทางเดินรถใกล้เคียงเข้ามาในพ้ืนที่ตรวจจับจากทางด้าน
หลัง

SSD1031

ภาพ 2 - เข้ามาใกล้จากทางด้านหลัง
ภาพ 2: ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณไฟเล้ียว ระบบจะส่งเสียง
เตือน (สอง ครั้ง) และ ไฟ แสดง ด้าน ข้าง จะ กะพริบ

หมายเหตุ:
. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์ที่เข้าใกล้

จากทางด้านหลังอย่างรวดเร็ว
. ถ้าผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนที่รถยนต์

คันอื่นจะเข้ามาในพ้ืนที่ตรวจจับ ไฟแสดงด้าน
ข้างจะกะพริบแต่จะไม่มีเสียงเตือนเม่ือตรวจพบ
รถคันอื่น

การขับแซงรถคันอื่น
GUID-65698B5E-8901-44B0-9239-3BEB4CC4601E

SSD1033

ภาพ 3 - การขับแซงรถคันอื่น
ภาพ 3: ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างขึ้นถ้าขับแซงรถคันอ่ืน
และรถคันนั้นอยู่ในพื้นที่ตรวจจับเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-23

Condition:
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5-24 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

SSD1034

ภาพ 4 - การขับแซงรถคันอื่น
ภาพ 4: ถ้าผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวในขณะที่มีรถคันอื่น
อยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน (สองครั้ง) และ
ไฟแสดงด้านข้างจะกะพริบ

หมายเหตุ:
. เมื่อขับแซงรถยนต์หลายคันต่อเนื่องกัน อาจไม่

สามารถตรวจจับรถยนต์หลังจากคันแรกได้ถ้า
รถยนต์เหล่านั้นวิ่งใกล้กัน

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์ที่ขับช้า
กว่าหากขับแซงอย่างรวดเร็ว

. ถ้าผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนที่รถยนต์
คันอื่นจะเข้ามาในพ้ืนที่ตรวจจับ ไฟแสดงด้าน
ข้างจะกะพริบแต่จะไม่มีเสียงเตือนเม่ือตรวจพบ
รถคันอื่น

การเข้ามาจากทางด้านข้าง
GUID-5492028F-1D13-4643-AC25-491590EC3D8E

SSD1037

ภาพ 5 - การเข้ามาจากทางด้านข้าง
ภาพ 5: ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างข้ึนถ้ามีรถยนต์เข้ามาใน
พื้นที่ตรวจจับจากด้านใดด้านหนึ่ง

SSD1040

ภาพ 6 - การเข้ามาจากทางด้านข้าง
ภาพ 6: ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณไฟเล้ียว ระบบจะส่งเสียง
เตือน (สอง ครั้ง) และ ไฟ แสดง ด้าน ข้าง จะ กะพริบ

หมายเหตุ:
. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์ที่วิ่งด้วย

ความเร็วใกล้เคียงกับรถของท่าน เมื่อรถคัน
ดังกล่าวเข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ

. ถ้าผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนที่รถยนต์
คันอื่นจะเข้ามาในพ้ืนที่ตรวจจับ ไฟแสดงด้าน
ข้างจะกะพริบแต่จะไม่มีเสียงเตือนเม่ือตรวจพบ
รถคันอื่น

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-F1E8D73D-CD34-423B-8B1F-BDE035907CAA

WAF0342X

เม่ือตรวจพบการกีดขวางเรดาร์ ระบบ BSW จะปิดโดย
อัตโนมัติ เสียง เตือน จะ ดัง ขึ้น และ ข้อความ เตือน
“Unavailable: Side Radar Obstruction” (ไม่สามารถใช้
งานได้: มี ส่ิงกีดขวางเรดาร์ข้าง) จะปรากฏขึ้นในหน้า

Condition:
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จอแสดงข้อมูลรถยนต์

ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวจนกระท่ังสภาวะ
ดังกล่าวหายไป

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ้า หรือสภาวะรบกวนยังอาจ
เกิดขึ้นได้จากวัตถุ เช่น น้ำแข็ง น้ำค้างแข็ง หรือ ฝุ่นที่
กีดขวางเซ็นเซอร์เรดาร์

หมายเหตุ:

ถ้าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะหยุด
การทำงานเช่นเดียวกัน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะที่รบกวนการทำงานของเรดาร์ดังกล่าวข้างบน
หาย ไป แล้ว ระบบ จะ กลับ มา ทำงาน โดย อัตโนมัติ

ถ้ า ข้ อความ เ ตือน “Unava i l ab l e : S i de Rada r
Obstruction” (ไม่สามารถใช้งานได้: มีส่ิงกีดขวางเรดาร์
ข้าง) ยังคงปรากฏขึ้น ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์
บริการนิสสัน

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-B4BE5313-1208-4D00-AFDF-467988C101D3

เม่ือระบบ BSW ทำงานผิดปกติ ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ
และข้อความเตือน “Malfunction: See Owner’s Manual”
(การทำงานผิดปกติ: โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งาน) จะปรากฏ
ในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

หมายเหตุ:

ถ้าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะหยุด
การทำงานเช่นเดียวกัน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

จอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์

อีกครั้ง หากการเตือนยังคงปรากฏขึ้น ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบโดยศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ BSW

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-DF4192EB-BFEB-4B71-985E-9C14ED9B3D2D

WAF0339X

เซ็นเซอร์เรดาร์สองตัว ① สำหรับระบบ BSW ติดต้ังอยู่
ใกล้กันชนหลัง รักษาบริเวณใกล้กับเซ็นเซอร์ เรดาร์ให้
สะอาดอยู่เสมอ

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ้า

หรือสภาวะรบกวนยังอาจเกิดข้ึนได้จากวัตถุเช่น น้ำแข็ง
น้ ำ ค้ า งแ ข็ ง ห รื อ ฝุ่ น ท่ี กี ดขว า ง เ ซ็น เซอร์ เ ร ด า ร์

ตรวจสอบและกำจัด วัตถ ุ ท่ี กีดขวางบริเวณโดย รอบ
เซ็นเซอร์เรดาร์

ห้ามติดสติกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) อุปกรณ์ติดรถ
ต่ า ง ๆ หรื อ ทำ สี บ ริ เ วณ ใกล้ กับ เซ็น เซอร์ เ รดาร์

ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร์เรดาร์

ให้นำรถไปศูนย์บริการนิสสันหากบริเวณรอบ ๆ เซ็นเซอร์
เรดาร์เสียหายเนื่องจากการชน

สำหรับ หมายเลข ยืนยัน วิทย ุ และ ข้อม ูล โปรด ด ู ท่ี
“หมายเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล” (หน้า 9-8)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-25

Condition:
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5-26 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-C13F1D8F-AC22-4F7F-999C-AAB94FF23A67

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบ RCTA อย่างถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

. ระบบ RCTA ไม่สามารถทดแทนขั้นตอนการขับขี่
และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันการชนกับ
รถหรือวัตถุอ่ืน เมื่อถอยหลังออกจากพ้ืนท่ีจอด
รถ ให้ใช้กระจกมองข้างและกระจกมองหลัง
เสมอ และ เมื่อ เล้ียว ให้มองไป ยังทาง ด้านที่
รถยนต์จะเคล่ือนท่ีไป ไม่ควรพึ่งพาระบบ RCTA
เพียงอย่างเดียว

ระบบ RCTA จะช่วยเม่ือถอยหลังออกจากพ้ืนที่จอดรถ
ระบบถูกออกแบบให้ตรวจจับรถยนต์ อ่ืน ๆ ท่ี เข้า ใกล้
รถยนต์ของท่านจากด้านขวาหรือซ้าย เมื่อรถยนต์ถอยหลัง
ถ้าระบบตรวจจับการจราจรที่วิ่งตัดผ่าน ระบบจะทำการ
เตือน

WAF0359X

① ไฟแสดงด้านข้าง (บนผิวกระจก)
② ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย) การทำงานของระบบ RCTA

GUID-E8869A16-6704-48F7-B9CB-B28936DA774B

ระบบ RCTA จะช่วยเตือนผู้ขับข่ีเมื่อรถยนต์อื่น ๆ เข้าใกล้
ในขณะที่ ผ ู้ ขับขี่ กำลังถอยหลังออกจาก พ้ืนที่ จอดรถ

ระบบ RCTA จะทำงานเม่ือคันเกียร์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “R”
(ถอยหลัง) และความเร็วรถยนต์น้อยกว่า 8 กม./ชม. (5
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

ถ้าเรดาร์ตรวจจับรถยนต์ที่เข้ามาใกล้จากทั้งสองด้าน ระบบ
จะส่งเสียงเตือน (หน่ึงคร้ัง) และไฟแสดงด้านข้างจะ

เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถ
ขณะถอย (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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กะพริบในด้านที่รถยนต์กำลังเข้ามาใกล้

JVS0173X

WAF0339X

ระบบ RCTA ใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ ① ท่ีติดต้ังท้ังสองด้าน
ใกล้กับกันชนหลังเพื่อตรวจจับรถยนต์ท่ีกำลังเข้ามาใกล้

เซ็นเซอร์เรดาร์ ① สามารถตรวจจับรถยนต์ท่ีกำลังเข้ามา
ใกล้ ไ ด้ ไกล ถึ ง 20 ม . ( 66 ฟุ ต ) โดย ปร ะมาณ

วิธีการเปิด/ปิดระบบ RCTA
GUID-C125E5DE-64F1-4B4E-AB24-7B9191EECFDD

WAF0341X

① ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
② หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเปิดหรือปิดระบบ RCTA

1. กดปุ่ม จนกระทั่ง “Settings” (การตั้งค่า)
ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ใช้ปุ่ม
เพ่ือเลือก “Driver Assistance” (การช่วยเหลือผู้
ขับขี่) แล้วกด OK

2. เลือก “Parking Aids” (การช่วยจอด) และกด OK

3. เลือก “Cross Traffic” (การจราจรวิ่งตัดผ่าน) แล้วกด
OK

หมายเหตุ:

เม่ือเปิด/ปิดระบบ ระบบจะเก็บการต้ังค่าไว้แม้ว่าจะ
สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งแล้วก็ตาม

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-27

Condition:
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5-28 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

JVS0479X

ข้อจำกัดของระบบ RCTA
GUID-6D82D108-10DA-4668-BA18-140461031552

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบ RCTA การใช้
งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบเหล่า
นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ตรวจสอบบริเวณโดยรอบเสมอ และหันมองด้าน
หลังเพ่ือตรวจสอบก่อนการถอยหลัง เซ็นเซอร์
เรดาร์ตรวจจับรถยนต์ที่กำลัง (เคลื่อนที่) เข้ามา

ใกล้ เซ็นเซอร์เรดาร์ไม่สามารถตรวจจับได้ทุกสิ่ง
เช่น:

— คนเดินเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ สัตว์ หรือ
รถยนต์ของเล่นเด็ก

— รถยนต์ที่เคล่ือนผ่านด้วยความเร็วมากกว่า
30 กม./ชม. (19 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

— รถยนต์ที่เคลื่อนผ่านด้วยความเร็วน้อยกว่า 8
กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์ที่เข้าใกล้
ในบางสถานการณ์:

— ภาพ Ⓐ: เม่ือรถยนต์ที่จอดถัดจากรถยนต์
ของท่านกีดขวางแสงของเซ็นเซอร์เรดาร์

— ภาพ Ⓑ: เม่ือรถยนต์จอดอยู่ในพื้นที่จอดรถ
แนวเฉียง

— ภาพ Ⓒ: เม่ือรถยนต์จอดอยู่บนพื้นท่ีลาด
เอียง

— ภาพ Ⓓ: เมื่อรถยนต์ที่เข้าใกล้เล้ียวเข้าช่อง
ที่จอดรถของท่าน

— ภาพ Ⓔ: เมื่อรถของท่านและรถที่เข้ามาใกล้
ทำมุมเล็กเกินไป

. สภาวะต่อไปนี้อาจลดความสามารถของเรดาร์ใน
การตรวจจับรถยนต์คันอื่น:

— สภาพอากาศที่ไม่ดี
— ละอองน้ำบนถนน
— น้ำแข็ง/น้ำค้างแข็ง/ฝุ่นเกาะติดบนรถยนต์

. ห้าม ติด สติ ก เกอร์ (รวม ถึง วัสด ุ โปร่งแสง)
อุปกรณ์ติดรถต่าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล้กับ
เซ็นเซอร์ เรดาร์ สภาวะ เหล่า น้ี อาจลดความ
สามารถของเรดาร์ในการตรวจจับรถยนต์คันอ่ืน

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากระบบเครื่อง
เสียง การเปิดกระจกรถยนต์) จะกลบเสียงเตือน
และอาจทำให้ไม่ได้ยินเสียง

Condition:
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JVS0172X

ภาพ 1

JVS0173X

ภาพ 2

หมายเหตุ:

ในกรณีที่มีรถยนต์กำลังเข้ามาใกล้เป็นจำนวนหลาย
คันต่อเนื่องกัน (ภาพ 1) หรือมาจากทิศทางตรงข้าม
กัน (ภาพ 2) เสียงเตือนจากระบบ RCTA อาจไม่ดัง
ข้ึน หลัง จาก รถยนต์ คัน แรก ผ่าน เซ็นเซอร์ ไป

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-A1F5B4DE-A917-43B5-8E6F-C8D52DC509CF

WAF0342X

เมื่อตรวจพบการกีดขวางของเรดาร์ ระบบจะไม่ทำงานโดย
อัตโนมัติ ข้อความเตือน “Unavailable: Side Radar
Obstruction” (ไม่สามารถใช้งานได้: มีส่ิงกีดขวางเรดาร์
ข้าง) จะ ปรากฏ ข้ึน บน หน้า จอแส ดง ข้อม ูล รถยนต์

ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวจนกระท่ังสภาวะ
ดังกล่าวหายไป

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ้า

หรือสภาวะรบกวนยังอาจเกิดข้ึนได้จากวัตถุเช่น น้ำแข็ง
น้ ำ ค้ า งแ ข็ ง ห รื อ ฝุ่ น ท่ี กี ดขว า ง เ ซ็น เซอร์ เ ร ด า ร์

หมายเหตุ:

ถ้าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะหยุด
การทำงานเช่นเดียวกัน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะที่รบกวนการทำงานของเรดาร์ดังกล่าวข้างบน
หาย ไป แล้ว ระบบ จะ กลับ มา ทำงาน โดย อัตโนมัติ

ถ้ า ข้ อความ เ ตือน “Unava i l ab l e : S i de Rada r
Obstruction” (ไม่สามารถใช้งานได้: มีส่ิงกีดขวางเรดาร์
ข้าง) ยังคงปรากฏขึ้น ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์
บริการนิสสัน

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-2EEEA02A-2578-4463-A7C5-A7CF7CABD446

เม่ือระบบ RCTA ทำงานผิดปกติระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ
ข้อความเตือน “Malfunction: See Owner’s Manual”
(การทำงานผิดปกติ: โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งาน) จะแสดง
ขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

หมายเหตุ:

ถ้าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะหยุด
การทำงานเช่นเดียวกัน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

จอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์
อีกคร้ัง หากข้อความยังคงปรากฏอยู่ ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-29

Condition:
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5-30 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-9C56BD36-F68D-42D7-B451-2B1121FCC232

WAF0339X

เซ็นเซอร์เรดาร์สองตัว ① สำหรับระบบ RCTA ติดต้ังอยู่
ใกล้กันชนหลัง รักษาบริเวณใกล้กับเซ็นเซอร์ เรดาร์ให้
สะอาดอยู่เสมอ

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ้า

หรือสภาวะรบกวนยังอาจเกิดข้ึนได้จากวัตถุเช่น น้ำแข็ง
น้ ำ ค้ า งแ ข็ ง ห รื อ ฝุ่ น ท่ี กี ดขว า ง เ ซ็น เซอร์ เ ร ด า ร์

ตรวจสอบและกำจัด วัตถ ุ ท่ี กีดขวางบริเวณโดย รอบ
เซ็นเซอร์เรดาร์

ห้ามติดสติกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) อุปกรณ์ติดรถ
ต่ า ง ๆ หรื อ ทำ สี บ ริ เ วณ ใกล้ กับ เซ็น เซอร์ เ รดาร์

ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร์เรดาร์ ขอแนะนำให้นำรถไปศูนย์บริการนิสสัน
หากบริเวณรอบ ๆ เซ็นเซอร์เรดาร์เสียหายเนื่องจากการชน

สำหรับ หมายเลข ยืนยัน วิทย ุ และ ข้อม ูล โปรด ด ู ท่ี
“หมายเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล” (หน้า 9-8)

N18A1-5FD149F4-7E84-411F-AB51-104EE8D48DE3

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอย่างถูกต้อง อาจ
ส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงข้ัน
เสียชีวิต

. เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะเป็นเพียงระบบ
เสริมเพื่อช่วยเหลือผู้ ขับข่ี ไม่สามารถทดแทน
การมีสมาธิของผู้ขับข่ีในการสังเกตสภาพการ
จราจรหรือความรับผิดชอบที่จะต้องขับรถอย่าง
ปลอดภัย ระบบดังกล่าวนี้ ไม่สามารถป้องกัน
อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความประมาทหรือการ
ขับขี่ที่อันตรายได้

. เทคโนโลยี เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ไม่สามารถ
ทำงานได้ในทุกสภาวะการขับขี่ สภาพการจราจร
สภาพอากาศ และสภาพถนน

เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะสามารถช่วยเหลือผู้ขับขี่
เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนบริเวณด้านหน้าในช่องทาง
เดินรถ

WAF0343X

เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ ① ที่

ติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้ารถยนต์ เพื่อวัดระยะห่างจากรถยนต์คัน
ข้างหน้าในช่องทางเดินรถเดียวกัน

เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

Condition:
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WAF0344X

① ไฟเตือนฉุกเฉินเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์) (สำหรับรุ่นที่ไม่มีสวิตช์
OFF เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ)

② ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บนแผง
มาตรวัด)

③ ไฟแสดงเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ในหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์) (สำหรับรุ่น ท่ีไม่มีสวิตช์
OFF เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ)

④ สวิตช์ OFF เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

การทำงานของเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ

N18A1-58328209-51DC-4A0F-B553-C52C8FDEBE1C

เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานเม่ือขับรถท่ี
ความเร็วมากกว่า 5 กม./ ชม. (3 ไมล์/ ชม.) โดยประมาณ

ถ้าตรวจพบว่ามีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการชนด้านหน้า ระบบ
ตรวจจับจะเตือนผู้ ขับข่ีก่อนโดยการทำให้ไฟแสดง (สี
เหลือง) ③*1 สว่างหรือทำให้ไฟเตือน ②*2 กะพริบ และ
ส่งเสียงเตือน (*1: รุ่นท่ีไม่มีสวิตช์ OFF เทคโนโลยีเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ *2: รุ่นท่ีมีสวิตช์ OFF เทคโนโลยีเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ)

ถ้าผู้ขับขี่เหยียบเบรกอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลังจากการ
เตือน และเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะตรวจพบว่ายัง
คงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการชนด้านหน้า ระบบจะเพิ่ม
แรงเบรกโดยอัตโนมัติ

ถ้าผู้ ขับขี่ ไม่กระทำการใด ๆ เทคโนโลยี เบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะเตือนครั้งท่ีสอง (กะพริบ) (สีแดง) ①*1 หรือ
ทำให้ไฟเตือน ②*2 กะพริบ และส่งเสียงเตือน ถ้าผู้ขับขี่
ปล่อยคันเร่ง ระบบจะทำการช่วยเบรกบางส่วน (*1: รุ่นที่
ไม่มีสวิตช์ OFF เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ *2: รุ่นที่
มี สวิ ตช์ OFF เทคโนโลยี เบรก ฉ ุก เฉิน อัจฉริ ย ะ )

ถ้าความเสี่ยงท่ีจะชนใกล้เข้ามามากขึ้น เทคโนโลยีเบรก
ฉุกเฉิน อัจฉริยะ จะช่วยออกแรง เบรกมาก ย่ิงขึ้น โดย
อัตโนมัติ

ขณะที่เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงาน อาจได้ยิน
เสียงการทำงานของเบรก ซึ่งเป็นเร่ืองปกติและแสดงว่า
เทคโนโลยี เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะกำลังทำงานได้อย่าง
เหมาะสม

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-31
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5-32 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

หมายเหตุ:

ไฟเบรกจะสว่างข้ึนเมื่อเป็นการเบรกโดยเทคโนโลยี
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

ระบบอาจช่วยให้ผู้ขับขี่หลีกเล่ียงการชนด้านหน้าได้ หรือ
อาจช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการชนในกรณีที่เป็น
การชนท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่ กับความเร็ว
รถยนต์และระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้ตลอดจนสภาวะ
การขับขี่และสภาพถนน

ถ้าผู้ขับขี่บังคับพวงมาลัย เหยียบคันเร่ง หรือทำการเบรก
เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานภายหลังหรือจะ
ไม่ทำงาน

การเบรกโดยอัตโนมัติจะหยุดภายใต้สภาวะ ต่อไป น้ี:

. เมื่อหมุนพวงมาลัยเท่าที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการชน

. เมื่อเหยียบคันเร่ง

. เมื่อ ตรวจ ไม่ พบ รถยนต์ คัน ข้าง หน้า อีก ต่อ ไป

ถ้ารถยนต์หยุดด้วยเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ รถยนต์
จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ประมาณ 2 วินาทีก่อนปล่อยเบรก

การเปิด/ปิดเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
N18A1-201657BE-E6D5-4178-9EF7-C3B4D1FB8F4F

WAF0345X

① ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย) (สำหรับรุ่นที่ไม่มี
สวิตช์ OFF เทคโนโลยี เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะ)

② ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บนแผง
มาตรวัด)

③ หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (สำหรับรุ่นที่ไม่มีสวิตช์
OFF เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ)

④ สวิตช์ OFF เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

สำหรับรุ่นที่ไม่มีสวิตช์ OFF เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ:

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดหรือปิดเทคโนโลยีเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ

Condition:
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1. กดปุ่ม จนกระทั่ง “Settings” (การตั้งค่า)
ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ใช้ปุ่ม
เพ่ือเลือก “Driver Assistance” (การช่วยเหลือผู้
ขับขี่) แล้วกด OK

2. เลือก “Emergency Brake” (เบรกฉุกเฉิน) แล้วกด
OK

3. เลือก “Front” (ด้านหน้า) แล้วกด OK เพื่อเปิดหรือ
ปิดระบบ

สำหรับรุ่น ท่ี มีสวิตช์ OFF เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ:

กดสวิตช์ OFF เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะเป็นเวลา
มากกว่า 3 วินาทีโดยประมาณเพื่อปิดหรือเปิดเทคโนโลยี
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

เ ม่ือ ปิด เทคโนโลยี เบรก ฉ ุกเฉิน อัจฉริยะ ไฟ เตือน
เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่างขึ้น

หมายเหตุ:

เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะเปิดโดยอัตโนมัติ
เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

ข้อจำกัดของเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ

GUID-1D15F308-8F89-4D60-BA26-9FE3F6DD5B38

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของเทคโนโลยีเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะการใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตาม
ข้อจำกัดของระบบเหล่าน้ีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้

. เทคโนโลยี เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ไม่สามารถ
ตรวจจับรถยนต์ทุกคันได้ภายใต้สภาวะทั้งหมดนี้

. เซ็นเซอร์ เรดาร์จะไม่ตรวจจับวัตถุ ต่าง ๆ ดัง
ต่อไปนี้:

— คนเดินเท้า สัตว์ หรือวัตถุบนถนน
— รถยนต์ที่วิ่งสวนมา
— รถยนต์ที่วิ่งผ่านหน้า

. เซ็นเซอร์เรดาร์ มีข้อจำกัดในการทำงาน ถ้ามี
รถยนต์ คัน อื่น จอด อย ู่ กับ ที่ ขวาง เ ส้น ทาง
เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม่ทำงานเม่ือ
ขับรถที่ ความเร็วมากกว่า 80 กม./ชม. (50
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์คัน
ข้างหน้าในสภาวะต่อไปนี้:

— มีฝุ่น น้ำแข็ง หิมะ หรือสิ่งอื่น ๆ ปกคลุม
เซ็นเซอร์เรดาร์

— ถูกรบกวนโดยแหล่งสัญญาณเรดาร์ อ่ืน ๆ
— หิมะหรือละอองน้ำบนถนนที่มาจากรถยนต์ที่
ขับอยู่

— ถ้า พาหนะ ข้าง หน้า มี ขนาด แคบ (เช่น
จักรยานยนต์)

— เมื่อขับขี่บนทางลาดชันหรือถนนที่ มี โค้ง
อันตราย

. ในบางสภาวะถนนหรือการจราจร เทคโนโลยี
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจยกคันเร่งขึ้นหรือทำการ
ช่วยเบรกบางส่วนอย่างกะทันหัน เมื่อจำเป็นต้อง
เร่งเคร่ืองยนต์ ให้เหยียบคันเร่งไว้เพื่อยกเลิก
ระบบ

. เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจตอบสนอง
ต่อ:

— วัตถุที่ขอบถนน (ป้ายจราจร ร้ัวกั้น รถยนต์
ฯลฯ)

WAF0269X

— วัตถุที่อยู่สูงกว่าพ้ืนถนน (สะพานระดับต่ำ
ป้ายจราจร ฯลฯ)

— วัตถุบนพื้นผิวถนน (รางรถไฟ ตะแกรง
ฝาครอบท่อ ระบายน้ำ แผ่น เหล็ก ฯลฯ)

— วัตถุในโรงจอดรถ (คาน ฯลฯ)
. ระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นบนพื้นถนนลื่น
. ระบบได้รับการออกแบบให้ตรวจสอบการทำงาน

ของเซ็นเซอร์โดยอัตโนมัติภายใต้ข้อจำกัดบาง
อย่าง ระบบอาจไม่ตรวจจับสิ่งกีดขวางบางอย่าง
บริเวณเซ็นเซอร์เช่น น้ำแข็ง หิมะ สติกเกอร์ ใน
กรณีเหล่าน้ี ระบบอาจจะไม่สามารถเตือนผู้ขับข่ี
ได้อย่างถูกต้อง ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบและทำ
ความสะอาดบริเวณเซ็นเซอร์อย่างสม่ำเสมอ

. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ
อาจจะไม่ได้ยินเสียงเตือน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-33
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5-34 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

SSD0253

เมื่อขับขี่บนบางสภาพถนน เช่น ถนนคดเคี้ยว เนินเขา โค้ง
แคบ หรือถนนท่ีอยู่ ระหว่างการก่อสร้าง เซ็นเซอร์อาจ
ตรวจจับรถยนต์ในช่องทางเดินรถอ่ืน หรืออาจตรวจไม่พบ
รถยนต์คันข้างหน้าชั่วคราว ซึ่งอาจทำให้ระบบทำงานได้
ไม่ถูกต้อง

การตรวจจับรถยนต์อาจได้รับผลกระทบจากการทำงานของ
รถ (การควบคุมพวงมาลัยหรือตำแหน่งท่ีรถวิ่งในช่องทาง
วิ่ง ฯลฯ) หรือสภาวะรถยนต์ ถ้าสิ่งนี้เกิดข้ึน ระบบอาจ
เตือนโดยการกะพริบไฟแสดงระบบและทำให้เสียง
เตือนดังขึ้นโดยไม่คาดคิด ต้องทำการรักษาระยะห่าง
จากรถยนต์คันข้างหน้าในระยะที่เหมาะสมด้วยตนเอง

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
N18A1-7DEEB74B-9F9F-4443-B3D6-A1F03DC80A6D

WAF0346X

① ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม)
② ไฟแสดงเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามี

ติดตั้ง)
③ ข้อความเตือน (ถ้ามีติดตั้ง)
สภาวะ A

เมื่อเซ็นเซอร์เรดาร์ตรวจพบการรบกวนจากแหล่งสัญญาณ
เรดาร์อ่ืน ทำให้ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์คันข้างหน้าได้
เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะปิดการทำงานโดย
อัตโนมัติ

ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) และไฟ
แสดงเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามีติดต้ัง) จะ
สว่างขึ้น

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เม่ือสภาวะข้างบนหายไปแล้ว เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

สภาวะ B

ในสภาวะต่อไปนี้ ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
(สีส้ม) และไฟแสดงเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดตั้ง) จะสว่างขึ้น และข้อความเตือน “Unavailable:
Front Radar Obstruction” (ไม่สามารถใช้งานได้: มีส่ิง
กีดขวางเรดาร์ข้าง) (ถ้ามีติดต้ัง) จะปรากฏข้ึนบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์

. บริเวณเซ็นเซอร์ที่ด้านหน้าของรถยนต์ปกคลุมด้วยฝุ่น
หรือมีสิ่งกีดขวาง

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ถ้าไฟเตือน (สีส้ม) สว่างขึ้น ให้หยุดรถในท่ีปลอดภัยและ
ดับเคร่ืองยนต์ เช็ดฝาครอบเรดาร์ด้านหน้ารถยนต์ด้วยผ้า
นุ่ม และสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ถ้าไฟเตือนยังคงสว่าง
อยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉิน

Condition:
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อัจฉริยะที่ศูนย์บริการนิสสัน

. เม่ือขับข่ีบนถนนหรือโครงสร้างที่มีพ้ืนท่ีจำกัด (เช่น
สะพานที่มีระยะทางยาว ทะเลทราย พื้นที่หิมะปกคลุม
การขับขี่ข้างกำแพงแนวยาว)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เม่ือสภาวะข้างบนหายไปแล้ว เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

สภาวะ C

เม่ือปิดเทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม่ทำงาน ในกรณีนี้จะมี
เพียงแค่ ไฟ เตือนและ เสียง เตือน ท่ีทำงาน ไฟ เตือน
เทคโนโลยี เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) และไฟแสดง
เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามีติดต้ัง) จะสว่างขึ้น

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อเปิดระบบ VDC เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะกลับ
มาทำงานโดยอัตโนมัติ

การทำงานผิดปกติของระบบ
N18A1-5CB5FDCA-AB18-47D6-8ED9-9E915E0BF969

ถ้าเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงานผิดปกติ ระบบจะ
ปิดโดยอัตโนมัติ เสียงเตือนจะดังข้ึน ไฟเตือนเทคโนโลยี
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่างขึ้น และข้อความเตือน
“Malfunction: See Owner’s Manual” (การทำงาน
ผิดปกติ: โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน) (ถ้ามีติดตั้ง) จะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

ถ้าไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) สว่าง
ขึ้น ให้จอดรถในท่ีปลอดภัย ดับเคร่ืองยนต์และสตาร์ท
เคร่ืองยนต์อีกคร้ัง ถ้าไฟเตือนยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถเข้า
รับการตรวจสอบเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะท่ีศูนย์

บริการนิสสัน

การบำรุงรักษาระบบ
N18A1-6C179942-523B-4C2F-B760-1FFDA2D35DFB

WAF0343X

เซ็ น เซอ ร์ ① ติ ด ต้ั ง อย ู่ ท่ี ด้ า น หน้ า ของ รถยนต์

เ พ่ือ ให้ ระบบ มี การ ทำงาน ได้ ปกติ โปรด ปฏิบัติ ตาม
คำแนะนำต่อไปนี้:

. รักษาบริเวณเซ็นเซอร์ด้านหน้ารถยนต์ให้สะอาดอยู่
เสมอ

. ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร์

. ห้ามปิดหรือติดสติกเกอร์หรือวัตถุท่ีคล้ายกันท่ีด้าน
หน้าของรถยนต์ใกล้กับบริเวณเซ็นเซอร์ เพราะอาจ
ทำให้ทำงานผิดพลาดหรือผิดปกติได้

. ห้ามติดวัตถุโลหะใกล้กับบริเวณเซ็นเซอร์ (กันชน
เหล็ก ฯลฯ) เพราะอาจทำให้ทำงานผิดพลาดหรือ
ผิดปกติได้

. ห้ามสลับ ถอด หรือพ่นสีท่ีด้านหน้ารถยนต์ใกล้กับ
บริเวณเซ็นเซอร์ ติดต่อศูนย์บริการนิสสันก่อนปรับแต่ง
หรือแก้ไขบริเวณเซ็นเซอร์

สำหรับ หมายเลข ยืนยัน วิทย ุ และ ข้อม ูล โปรด ด ู ท่ี

“หมายเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล” (หน้า 9-8)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-35

Condition:
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5-36 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

N18A1-CA5750A8-EEEE-4653-A98C-3747704D3334

การปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างง่ายสำหรับการขับขี่แบบการ
ใช้ น้ำมัน เชื้อ เพลิง อย่าง มี ประสิทธิภาพและ การ ลด
คาร์บอนไดออกไซด์ดังต่อไปนี้ จะช่วยให้เกิดการประหยัด
น้ ำ มั น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ส ู ง ส ุ ด แ ล ะ ล ด ก า ร ป ล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์

1. ใช้งานคันเร่งและแป้นเบรกอย่างนุ่มนวล
. หลีกเล่ียงการออกรถ หรือหยุดรถอย่างกะทันหัน
. ใช้การเหยียบคันเร่งและเบรกเบา ๆ อย่างนุ่มนวล
เมื่อสามารถทำได้

. รักษาความเร็วให้คงที่ ในขณะเดินทาง และใช้
ค ว าม เ ร็ ว ค งที่ เ มื่ อ ใด ก็ ต าม ท่ี เ ป็ น ไป ไ ด้

2. รักษาความเร็วให้คงที่
. มองไปข้างหน้าเพ่ือเตรียมพร้อม และลดการหยุด
รถ

. การปรับความเร็วให้สอดคล้องกับสัญญาณไฟ
จราจรจะช่วยให้ท่านสามารถลดจำนวนการหยุดรถ
ได้

. การรักษาความเร็วให้คงที่สามารถลดการหยุดรถที่
สัญญาณไฟแดงได้ และช่วยทำให้ประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงมากขึ้น

3. ขับรถที่ความเร็วและระยะทางที่พอเหมาะ
. สังเกตการจำกัดความเร็วและไม่ขับข่ีด้วยความ
เร็วกว่า 97 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.) (ในพื้นท่ีท่ี
ก ฎหมาย อน ุญ าต ) จ ะ ส าม า ร ถ ช่ ว ย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ น้ำมันเชื้อ เพลิงได้มากขึ้น
เ น่ื อ ง จ า ก แ ร ง ต้ า น ขอ ง อ า ก า ศ ท่ี ล ด ล ง

. การรักษาระยะห่างท่ีปลอดภัยเม่ือขับตามรถคัน
หน้ า จ ะ ช่ ว ย ลด กา ร เบ รก ที่ ไ ม่ จ ำ เป็ น ได้

. ตรวจสอบสภาพการจราจรอย่างปลอดภัยเพื่อ
ระมัดระวัง การเปลี่ยนแปลงความเร็ว จะช่วยลด
การเบรกและช่วยให้เปล่ียนการเร่งความเร็วได้
อย่างนุ่มนวล

. เลือก ช่ วง เ กียร์ ที่ เหมาะ สม กับ สภาพ ถนน
4. ใช้ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

. การใช้การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติขณะ
ขับข่ีอยู่บนไฮเวย์จะช่วยรักษาความเร็วให้คงที่

. การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะมีผลต่อการ
ประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงอย่างย่ิง เมื่อขับข่ีบนทาง
เรียบ

5. วางแผนเพื่อใช้เส้นทางที่สั้นที่สุด
. ใช้แผนท่ีหรือระบบนำทาง (ถ้ามีติดต้ัง) ในการ
พิจารณา เส้นทาง ท่ี ดี ท่ีส ุด เพ่ือ ประหยัด เวลา

6. หลีกเลี่ยงการเดินเบา
. ดับเครื่องยนต์ เมื่อหยุดรถอย่างปลอดภัยเป็นเวลา
นานกว่า 30-60 วินาที จะช่วยประหยัดน้ำมันเช้ือ
เพลิงและลดการปล่อยไอเสีย

7. ซื้อบัตรผ่านอัตโนมัติ
. บัตรผ่านอัตโนมัติช่วยให้คนขับใช้ช่องทางพิเศษ
เพ่ือรักษาความเร็ว อัตโนมัติ ไว้ตลอดเส้นทาง
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการหยุดและการสตาร์ท

8. อุ่นเครื่องในหน้าหนาว
. จำกัดระยะเวลาการเดินเบาเพื่อช่วยลดผลกระทบที่
มีต่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

. ตามปกติ รถยนต์ต้องใช้เวลาไม่นานกว่า 30 วินาที
ในการเดินเบาเม่ือสตาร์ทรถ เพ่ือให้หมุนเวียน
น้ำมันเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการขับขี่

. รถยนต์จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเร็วขึ้นในขณะขับขี่
เมื่อเทียบกับการให้เครื่องยนต์เดินเบา

9. ควรทำให้รถอยู่ในสภาวะอุณหภูมิเย็น
. จอดรถของท่านในที่จอดรถท่ีมีหลังคา หรือในร่ม
เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

. เมื่อเข้าสู่ รถ ท่ี ร้อน การเปิดหน้าต่างจะช่วยลด
อุณหภูมิภายในได้เร็วขึ้น ทำให้ลดความต้องการ
ในการใช้งานระบบ A/C

10. ห้ามบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป
. นำวัตถุที่ไม่จำเป็นออกจากรถเพื่อลดน้ำหนัก

คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพและลด
คาร์บอนไดออกไซด์

Condition:
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N18A1-9BD1FA1F-6C44-4126-BD05-CD0394D3781E

. ปรับตั้งเครื่องยนต์อยู่เสมอ

. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดที่แนะนำ

. รักษาแรงดันลมยางให้อยู่ในระดับแรงดันลมยางที่
ถูกต้องเสมอ แรงดันลมยางต่ำจะเพิ่มการสึกหรอของ
ยางและลดการประหยัดน้ำมัน

. รักษาต้ังศูนย์ล้อให้ถูกต้อง ศูนย์ล้อท่ีไม่เหมาะสมจะ
เพ่ิมการสึกหรอของยางและลดการประหยัดพลังงาน

. ใช้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดตามที่แนะนำ (โปรดดูที่
“ของเหลว/สารหล่อล่ืนและปริมาณความจุท่ีแนะนำ”
(หน้า 9-2))

N18A1-120227-FB545DB3-7348-44AE-9E18-4E649895FCEC

คำเตือน:

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น
หญ้าแห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให้ไฟไหม้ได้

. ขั้นตอนการจอดที่ปลอดภัยนั้นจำเป็นต้องใช้งาน
ทั้งเบรกมือและเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P”
(จอด) ไม่เช่นนั้น รถอาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม่
ถึง และ เ ป็น สาเหต ุ ทำให้ เกิด อ ุบัติ เหต ุ ได้

. เมื่อจอดรถ ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “P”
(จอด) คัน เกียร์จะไม่สามารถเล่ือนออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) ได้หากไม่ได้เหยียบแป้น
เบรก

. ห้ามปล่อยรถทิ้งไว้ตามลำพังในขณะเคร่ืองยนต์
กำลังทำงาน

. เมื่อจอดรถยนต์เป็นระยะเวลานานโดยให้ระบบ
ตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งทำงาน
เคร่ืองยนต์จะสตาร์ทใหม่โดยอัตโนมัติ ห้าม
ปล่อยสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง
“ON”

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพัง เพราะเด็ก
อาจกดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ หรือกระทำ
การอื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เด็กที่อยู่เพียงลำพัง
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้

. เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเนื่องจากรถยนต์และ/หรือระบบทำงาน
โดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยให้เด็ก บุคคลที่ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือดูแลจากผู้อื่น หรือสัตว์เลี้ยงไว้ใน
รถเพียงลำพัง และในวันที่อากาศอบอุ่น อุณหภูมิ
ภายในรถยนต์ที่ปิดประตูไว้จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากที่อาจทำให้บุคคลและ
สัตว์เล้ียงได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายถึงข้ัน
เสียชีวิตได้

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-37

การเพิ่มการประหยัดน้ำมัน และลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การจอดรถ

Condition:
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5-38 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

SSD0489

1. ดึงเบรกมือจนสุด

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

3. เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้เคล่ือนท่ีเข้าหาทางจราจรเม่ือ
จอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล้อดังภาพ

หันลงทางลาดโดยมีขอบทางเท้า ①

หันล้อไปยังขอบทางเท้าและเลื่อนรถไปข้างหน้าจน
ล้อด้านขอบทางเท้าค่อย ๆ แตะกับขอบทางเท้า แล้ว
ดึงเบรกมือ

หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบทางเท้า ②

หันล้อออกจากขอบทางเท้าและเล่ือนรถกลับจนล้อ
ด้านขอบทางเท้าค่อย ๆ แตะกับขอบทางเท้า แล้วดึง
เบรกมือ

หันขึ้นหรือลงทางลาด โดยไม่มีขอบทางเท้า ③

หันล้อไปทางด้านข้างของถนนเพื่อให้รถเลื่อนออก
จากกลางถนน หากรถยนต์มีการเคลื่อนท่ี แล้วดึง
เบรกมือ

4. รุ่นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

รุ่นที่ไม่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK”
และนำกุญแจออก

หมายเหตุ:

ใช้ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง
เม่ือหยุดรถเป็นเวลานาน เช่น หยุดรอสัญญาณไฟ

ดับเครื่องยนต์ด้วยสวิตช์สตาร์ทเมื่อจอดรถ ฯลฯ เป็น
ระยะเวลานาน

N18A1-120227-3D064F1A-CB44-4CAF-9A46-6E311458BF8F

รถยนต์คันนี้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระ
นิส สัน ไม่ แนะนำ ให้ ใช้ ลาก รถ พ่วง เพราะ จะ ทำให้
เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว เบรก และ
ระบบอื่น ๆ ทำงานหนักขึ้น

ข้อควรระวัง:

รถยนต์ที่ เสียหายจากการลากรถพ่วงไม่รวมอยู่ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

การลากรถพ่วง

Condition:



(185,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

N18A1-120227-8CD46BF0-EE4B-4DD1-9A98-E04E0E6DF353

คำเตือน:

. ถ้าเครื่องยนต์ไม่ทำงานหรือดับขณะขับข่ี ระบบ
ช่วยหมุนพวงมาลัยจะไม่ทำงาน การบังคับเล้ียว
พวงมาลัยจะทำได้ยากขึ้น

. เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าสว่างข้ึน
ขณะ ที่ เครื่ องยนต์ ทำงาน ระบบ ช่วย หม ุน
พวงมาลัยจะหยุดทำงาน แม้จะยังสามารถบังคับ
ควบคุมรถได้ แต่การบังคับเล้ียวพวงมาลัยจะ
ทำได้ยากขึ้น

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงช่วย
หมุนขณะขับขี่ ทำให้ไม่ต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยว
พวงมาลัยมาก

เมื่อใช้งานพวงมาลัยซ้ำ ๆ หรือต่อเนื่องขณะที่รถยนต์จอด
อยู่ หรือขณะที่ขับรถด้วยความเร็วต่ำมาก แรงช่วยหมุน
พวงมาลัยจะลดลง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเพา
เวอร์ไฟฟ้าร้อนเกินไป และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ขณะท่ีแรงช่วยหมุนลดลง การบังคับเล้ียวพวงมาลัยจะ
ทำได้ยากขึ้น เมื่ออุณหภูมิของพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าลด
ลง ระดับของแรงช่วยหมุนจะกลับเป็นปกติ หลีกเล่ียงการ
ใช้งานพวงมาลัยในลักษณะดังกล่าวซ้ำ ๆ เนื่องจากอาจ
ทำให้พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าร้อนเกินไป

อาจได้ยินเสียงเสียดแทรกเมื่อหมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติ

ถ้าไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า สว่างขึ้นขณะที่
เครื่องยนต์ทำงาน อาจแสดงว่าพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
ทำงานผิดปกติและอาจต้องเข้ารับการบริการ ให้นำรถเข้า
รับการตรวจสอบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าท่ีศูนย์บริการ
นิสสัน (โปรดดู ท่ี “ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า”

(หน้า 2-12))

เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ ไฟฟ้าสว่างขึ้นขณะท่ี
เครื่องยนต์ทำงาน ระบบช่วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน
ท่านจะยังคงสามารถควบคุมรถยนต์ได้อยู่ แต่ต้องใช้แรงใน
การหมุนพวงมาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะในโค้งท่ีหักมุมมาก
และที่ความเร็วต่ำ

N18A1-120227-F87C9514-9662-4C4E-BA5D-DFDDE6E7C253

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกกัน ถ้าวงจรหนึ่ง
ไม่ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการเบรกอีกสองล้อ

ข้อควรระวังในการเบรก
N18A1-120227-0CCD5B8E-1BA3-4C8B-81B1-799E2DC7C2DD

หม้อลมเบรกสุญญากาศ
N18A1-120227-ED0B46DC-B3F7-4FFA-9093-47CB6331730B

หม้อลม เบรกจะช่วย เพิ่มแรง เบรกโดยใช้สุญญากาศ
(แว็คคัม) ของเคร่ืองยนต์ ถ้าเครื่องยนต์ดับ จะสามารถ
หยุดรถได้โดยการเหยียบแป้นเบรก แต่ต้องใช้แรงในการ
เหยียบ แป้น เบรก มาก ขึ้น และ ระยะ เบรก จะ ยาว ข้ึน

ถ้าเครื่องยนต์ไม่ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ เทคโนโลยี
เส ริม แรง เบรก จะ ไม่ ทำงาน และ เบรก จะ แข็ง ข้ึน

คำเตือน:

อย่าให้รถวิ่งขณะที่เครื่องยนต์ดับ

เม่ือค่อย ๆ เหยียบแป้นเบรก อาจได้ยินเสียงคลิกเบา ๆ
และ ร ู้ สึก ได้ ถึง การ สั่น ซึ่ง เป็น ภาวะ ปกติ ท่ี แสดง ว่า
เทคโนโลยีเสริมแรงเบรกกำลังทำงาน

การใช้เบรก
N18A1-120227-D4734235-A7BF-41D0-A7B7-9066DF8A703A

หลีกเลี่ยงการพักเท้าไว้บนแป้นเบรกขณะขับรถ เนื่องจาก
จะทำให้เบรกร้อนจัด ผ้าเบรก/แผ่นเบรกสึกหรอเร็วขึ้น และ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

เพื่อช่วยลดการสึกหรอของเบรกและป้องกันไม่ให้เบรกร้อน
จัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช้เกียร์ต่ำ ก่อนขับรถลง
เนินหรือทางลาดลงที่ยาว เบรกที่ร้อนจัดจะมีประสิทธิภาพ
ในการเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้

เม่ือขับรถบนถนนล่ืน ให้ระมัดระวังเม่ือทำการเบรก ให้
เปล่ียนเกียร์ต่ำเพ่ือให้รอบเครื่องยนต์สูงข้ึน การเบรกหรือ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-39

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ระบบเบรก

Condition:
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5-40 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

เร่งความเร็วกะทันหันจะทำให้ล้อลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุ
ได้

เบรกเปียก
N18A1-120227-E6710D4E-D475-46A0-BFE4-D5262D71230C

เมื่อล้างรถหรือขับผ่านแอ่งน้ำ เบรกจะเปียกชื้น ทำให้ระยะ
เบรกยาวขึ้น และอาจทำให้รถปัดไปด้านใดด้านหน่ึงขณะ
เบรก

สำหรับการทำให้ เบรกแห้ง ให้ขับ รถ ด้วยความเร็ว ท่ี
ปลอดภัยและแตะแป้นเบรกเบา ๆ เพื่อให้เบรกร้อน ทำเช่น
นี้จนกระทั่งเบรกแห้งกลับสู่สภาพปกติ หลีกเลี่ยงการขับรถ
ด้วยความเร็วสูงจนกว่าเบรกจะสามารถทำงานได้เป็นปกติ

การขับรถลงทางลาดชัน
N18A1-120227-60B44BD4-F54C-4390-BC9D-F8BF2ACF4CF9

แรงหน่วงของเคร่ืองยนต์สามารถใช้ควบคุมรถยนต์ได้ดี
ขณะขับรถลงทางลาดชัน ควร เลือกให้คัน เกียร์ อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “L” (ต่ำ) ก่อนจะเริ่มขับลง

เทคโนโลยีเสริมแรงเบรก
N18A1-120227-A3578D49-2E73-43B8-A1E8-DF975FD691DD

เม่ือแรงท่ีเหยียบเบรกเกินค่าหนึ่ง เทคโนโลยีเสริมแรง
เบรกจะทำงานสร้างแรงเบรกท่ีแรงขึ้นกว่าหม้อลมเบรก
ธรรมดา แม้จะใช้แรงเหยียบไม่มาก

คำเตือน:

เทคโนโลยีเสริมแรงเบรกน้ีมีไว้เพื่อช่วยการเบรก
เท่านั้น ไม่ใช่อุปกรณ์เตือนหรือหลีกเลี่ยงการชน เป็น
หน้าที่ของผู้ขับขี่ที่ต้องระมัดระวัง ขับขี่ให้ปลอดภัย
และควบคุมรถได้ตลอดเวลา

N18A1-120227-30E80BF1-533A-4362-9289-313A2F7C1B0A

คำเตือน:

. เทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อล็อก เป็นอุปกรณ์ที่ทัน
สมัย แต่ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากการ
ขับข่ีที่ประมาทหรือเป็นอันตราย ระบบจะช่วยให้
สามารถบังคับควบคุมรถขณะเบรกบนถนนลื่น
ให้พึงระลึกไว้ว่าระยะหยุดบนพื้นที่ลื่นจะยาวกว่า
บนพ้ืนผิวปกติ แม้จะเป็นเบรก ABS ระยะหยุด
อาจจะยาวขึ้นบนถนนที่ขรุขระ มีกรวด มีหิมะ
ปกคลุม หรือเม่ือใช้งานโซ่พันล้อ ให้รักษาระยะ
ปลอดภัยจากรถคันหน้าเสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้
ขับขี่เป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการขับ
รถ

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต่อการเบรกด้วย
— เมื่อ เปล่ียนยาง ให้ ใส่ ยางที่ มี ขนาดตาม
กำหนดทั้งสี่ล้อ

— เม่ือติดตั้งยางอะไหล่ (ถ้ามีติดตั้ง) ให้แน่ใจ
ว่าเป็นชนิดและขนาดตามที่กำหนดในแผ่น
ป้ายค่าแรงดันลมยาง (โปรดดูที่ “แผ่นป้าย
ค่าแรงดันลมยาง” (หน้า 9-6))

— สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ยางและล้อ”
(หน้า 8-23)

เทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อล็อก ควบคุมเบรกเพื่อไม่ให้ล้อ
ล็อก ขณะที่เบรกอย่างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพ้ืนผิวล่ืน
ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล้อแต่ละข้างและ
ปรับแรงดันน้ำมันเบรก เพ่ือป้องกันไม่ให้ล้อล็อกและล่ืน
ไถล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถบังคับควบคุมรถ และช่วย
ลด อ า ก า ร เ ลี้ ย ว ปั ด ห รื อ ล่ื น ไ ถ ล ใ ห้ น้ อ ย ท่ี ส ุ ด

การใช้งานระบบ
N18A1-120227-8684D14C-ECF0-4496-A135-E4A06B2BC662

เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ ด้วยแรงที่คงท่ีแต่ไม่ต้องย้ำเบรก
ABS จะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อล็อก บังคับรถยนต์หลีก
สิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

ห้ามย้ำเบรก เพราะจะทำให้ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟังก์ชั่นทดสอบตัวเอง
N18A1-120227-A040E3C0-15F6-4334-9CCB-2C40CB75B9C7

ABS ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปั๊มไฟฟ้า
โซลินอยด์ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะ
มีฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อบกพร่องอยู่ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบ
ทุกครั้ง ท่ีสตาร์ทเครื่องยนต์และขับรถไปข้างหน้า หรือ
ถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำการทดสอบตัวเอง
จะได้ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู้สึกถึงอาการสั่นที่แป้นเบรก
ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ถ้าคอมพิวเตอร์ตรวจพบว่ามี
อาการผิดปกติ ABS จะหยุดทำงานและไฟเตือนเบรก ABS
บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ซึ่งระบบเบรกจะทำงานเป็นปกติ
แต่ไม่มีการป้องกันล้อล็อก

ถ้าไฟเตือน ABS สว่างขึ้นขณะทำการทดสอบตัวเองหรือ
ขณะขับข่ี ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบ
และทำการซ่อมแซม

เทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อล็อก

Condition:



(187,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

การทำงานปกติ
N18A1-120227-7D9A14BF-E10E-404B-A6E7-2B1D2B717EAB

ABS ทำงานท่ีความเร็วมากกว่า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 MPH) ความเร็ว จะ แตก ต่าง กัน ไปตามสภาพถนน

เม่ือ ABS รู้สึกว่าล้อใดล้อหน่ึงหรือมากกว่ากำลังจะล็อก
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานจะทำงานทันทีและทำการปล่อย
แรงดันไฮดรอลิก การทำเช่นนั้นจะคล้ายกับการย้ำเบรก
แบบเร็วมาก อาจรู้สึกถึงแรงส่ันสะเทือนที่แป้นเบรก และ
ได้ยินเสียงจากใต้ฝากระโปรงหน้า หรือรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
จากอุปกรณ์ควบคุมการทำงานขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน
อยู่ ซึ่งเป็นเร่ืองปกติ และแสดงว่า ABS กำลังทำงานได้
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แรงสั่นสะเทือนดังกล่าวอาจ
แสดง ว่ า สภ าพ ถนน เ ป็ น อั น ต ร า ย แล ะ ต้ อ ง ใ ช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะขับขี่

N18A1-120227-87419456-CFD8-4F08-8955-7CB88BEF7D09

เมื่อออกจากรถ:

. นำกุญแจรถติดตัวเสมอ - แม้ว่าจะจอดรถในโรงรถ
ของท่านเองก็ตาม

. ปิดกระจกหน้าต่างทุกบานให้สนิทและล็อกประตูทุก
บาน

. จอดรถในบริเวณที่มองเห็นได้เสมอ จอดรถในบริเวณ
ที่มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน

. เปิดระบบกันขโมย ถ้ามีติดตั้งไว้ - แม้ว่าจะจอดรถเป็น
เวลาสั้น ๆ ก็ตาม

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เล้ียงอยู่ในรถเพียงลำพัง

. ห้ามทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในรถ ให้นำสิ่งของมีค่าติดตัวไว้
เสมอ

. ห้ามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไว้ในรถ

. ห้ามทิ้งส่ิงของไว้บนราวหลังคา ให้นำส่ิงของบนราว
หลังคามาเก็บในรถยนต์และล็อกรถให้เรียบร้อย

. ห้ามเก็บกุญแจสำรองไว้ในรถ

N18A1-120227-58FF1C17-5A9C-4675-8ED1-1CED0EAD428C

คำเตือน:

. ไม่ว่าในสภาพใด ให้ขับขี่ ด้วยความระมัดระวัง
เร่งและลดความเร็วอย่างระมัดระวัง ถ้าเร่งหรือ
ลดความเร็วเร็วเกินไป ล้อที่ ขับเคลื่อนจะย่ิงไม่
เกาะถนน

. เผื่อระยะหยุดให้มากข้ึนเมื่อขับขี่ขณะอากาศ
หนาว ควรเริ่มเบรกเร็วกว่าขณะขับข่ีบนถนนที่
แห้ง

. บนถนนท่ีลื่น ให้อยู่ห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้น

. น้ำแข็งเปียก (08C, 328F และฝนที่แข็งตัว) หิมะ
ที่เย็นมาก และน้ำแข็งจะลื่น และทำให้ขับรถได้
ยากมาก รถยนต์จะ เกาะถนนน้อยลงมากใน
สภาพดังกล่าว พยายามหลีกเลี่ยงการขับขี่บน
น้ำแข็งเปียกจนกว่าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ
ทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่เป็นน้ำแข็งชัดเจน) จุดเหล่านี้
จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม่โดนแสงแดด หาก
เห็นพื้น ผิวน้ำแข็ง ให้ เบรกก่อนจะ ขับไปถึง
พยายาม อย่า เบรก บน พ้ืน ผิว น้ำแข็ง และ
หลีกเลี่ยงการบังคับเลี้ยวอย่างกะทันหัน

. ห้ามใช้การควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนถนนลื่น

. หิมะอาจอุดก๊าซไอเสียให้อยู่ใต้ท้องรถของท่าน
ได้ ทำความสะอาดไม่ให้หิมะไปอุดท่อไอเสียหรือ
รอบ ๆ ตัวรถ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-41

ความปลอดภัยของรถยนต์ การขับขี่ขณะที่อากาศหนาว

Condition:
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5-42 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

แบตเตอรี่
N18A1-120227-1CC3A814-9564-425F-9B01-061C4D1F333C

ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ให้เต็มในสภาพอากาศหนาวจัด
น้ำกรดแบตเตอร่ีอาจแข็ง และทำให้แบตเตอร่ีเสียหายได้
เพื่อให้สามารถใช้ งานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ ควร
ตรวจสอบแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียด
โปรดดูที่ “แบตเตอรี่” (หน้า 8-14)

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
N18A1-120227-1C571A6D-5F8E-4A5A-B705-EC21EDC043A3

ถ้าต้องจอดรถไว้ข้างนอกโดยไม่มีสารป้องกันการแข็งตัว
ให้ถ่ายระบบหล่อเย็นรวมถึงเสื้อสูบ เติมใหม่ก่อนใช้งาน
รถยนต์ สำหรับ รายละเอียด โปรดดู ท่ี “การ เปลี่ยน
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์” (หน้า 8-6)

อุปกรณ์ยาง
N18A1-120227-B817D58C-B774-4E2B-B601-645BBB90141A

1. หากติดต้ังยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล้อหน้า/หลังของ
รถยนต์แล้ว ล้อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก โครงสร้าง
และชนิด (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือยาง
เ ร เ ดี ย ล ) เ ห มื อ น กั บ ย า ง ท่ี ใ ช้ อ ย ู่ ธ ร ร ม ด า

2. ถ้าต้องใช้งานรถยนต์ในสภาพอากาศหนาวจัด ควรใช้
ยางสำหรับวิ่งบนหิมะทั้งสี่ล้อ

3. เพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช้งาน
ยางที่มีสตัทฝังอยู่ได้ แต่ในบางประเทศ เขต หรือรัฐ
จะไม่อนุญาตให้ใช้ยางแบบนี้ ต้องทำการตรวจสอบ
กฎหมายในท้องถิ่น รัฐ และจังหวัด ก่อนติดตั้งยางที่มี
สตัทฝัง

ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะ
แบบมีสตัทฝัง บนพื้นผิวที่เปียกหรือแห้ง อาจแย่
กว่ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

4. สามารถใช้โซ่พันล้อได้ แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
โซ่มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดต้ังตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิต (โปรดดูที่ “โซ่ พันล้อ” (หน้า 8-24))

อุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้ในฤดูหนาว
N18A1-120227-EE67A016-3CB8-4F16-8EF9-CAD7F659A1B6

แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ไว้ในรถในช่วงฤดูหนาว:

. ท่ีขูด และแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็ง และ
หิมะออกจากหน้าต่าง

. แผ่นไม้ที่เรียบ และแข็งแรงสำหรับวางรองใต้แม่แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต์ออกจากกองหิมะ

เบรกมือ
N18A1-120227-20921676-8D9A-49A9-B7C0-F44E7DDCA060

เม่ือจอดรถในพ้ืนท่ีท่ีอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่า 08C
(328F) ห้ามดึงเบรกมือเพื่อป้องกันไม่ให้เบรกมือแข็ง เพื่อ
การจอดอย่างปลอดภัย:

. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

. กั้นล้อให้แน่นหนา

การป้องกันสนิม
N18A1-120227-4803211D-F409-42AD-B6A8-FF482E1AD4EF

สารเคมีที่ใช้ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่าง
มาก และจะเร่งการผุกร่อนของชิ้นส่วนใต้ตัวถังรถ เช่น
ระบบไอเสีย ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและเบรก สายเบรก พื้นรถ
และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต้องทำความสะอาดใต้ท้องรถเป็นระยะ ๆ
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การป้องกันสนิม”
(หน้า 7-5)

สำหรับข้อมูลการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป็นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย์บริการนิสสัน

Condition:
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6 ในกรณีฉุกเฉิน
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ยางแบน ................................................................................. 6-2

การจอดรถ ......................................................................... 6-2
การเตรียมเครื่องมือ ............................................................. 6-2
การเปลี่ยนยาง (สำหรับรุ่นที่มียางอะไหล่) ................................ 6-3
การซ่อมยางแบน (สำหรับรุ่นที่มีชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน) ........... 6-5
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การเข็นสตาร์ท ...................................................................... 6-10
รถมีความร้อนสูงผิดปกติ ......................................................... 6-10
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6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

N18A1-120227-32D3CED8-FBE8-494D-BBBC-C319E5A30421

SIC2475

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได้ไม่ว่าสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์จะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ยกเว้นเมื่อไฟ
แบตเตอรี่หมด

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ในรถยนต์คันอื่น
เมื่ อ ต้อง หย ุด หรือ จอด รถ ใน สถานการ ณ์ ฉ ุก เ ฉิน

เม่ือกดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟสัญญาณไฟเล้ียวทุก
ดวงจะกะพริบ การปิดไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำได้โดย
การกดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง

N18A1-120227-942FB2F2-072E-4723-BF01-BA4234C73207

ถ้ายางรถยนต์แบน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

การจอดรถ
N18A1-120227-DE5E7016-0DBA-4C5D-8058-CF0977425906

คำเตือน:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เหยียบเบรกจนสุดแล้ว

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เล่ือน คัน เกียร์ ไปยัง
ตำแหน่ง “P” (จอด)

. ห้ามเปล่ียนยาง หากรถจอดอยู่บนทางลาดเอียง
มีน้ำแข็งหรือลื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

. ห้ามเปลี่ยนยาง หากจอดรถอยู่ในบริเวณที่มีการ
จราจรแออัด ควรเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาทำการ
ช่วยเหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย

2. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. จอดรถบนพื้นราบ

4. เข้าเบรกมือ

5. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

6. ดับเครื่องยนต์

7. เปิดฝากระโปรงหน้าและติด ต้ังแผ่นสะท้อนแสง
สามเหลี่ยม (ถ้ามีติดตั้ง):
. เพื่อเตือนรถคันอื่น
. เพื่อให้สัญญาณแก่ช่างผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าท่านต้อง
การความช่วยเหลือ

8. ให้ผู้โดยสารทุกคนออกจากรถ และยืนในบริเวณท่ี
ปลอดภัย ห่ าง จาก ตัว รถ และ เ ส้น ทาง จราจร

การเตรียมเครื่องมือ
N18A1-120227-66C742BC-4B5C-4250-8088-52D0E320DCFA

WAG0048X

① เครื่องมือ*
② ยางอะไหล่ (ถ้ามีติดตั้ง)
③ แม่แรง (ถ้ามีติดตั้ง)

*: ชุดอุปกรณ์ที่มีมาให้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

ในรถยนต์ได้มีการติดตั้งยางอะไหล่หรือชุดอุปกรณ์ปะยาง
ฉุกเฉิน ควรอ่านข้อแนะนำที่ระบุไว้ในหมวดท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างรอบคอบ

. สำหรับรุ่นที่มียางอะไหล่: โปรดดูท่ี “การเปลี่ยนยาง
( ส ำห รั บ ร ุ่ น ท่ี มี ย า ง อ ะ ไหล่ ) ” ( หน้ า 6 - 3 )

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน

Condition:
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. สำหรับรุ่นท่ีมีชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน: โปรดดูที่ “
การซ่อมยางแบน (สำหรับรุ่นท่ีมีชุดอุปกรณ์ปะยาง
ฉุกเฉิน)” (หน้า 6-5)

การเปลี่ยนยาง (สำหรับรุ่นที่มียางอะไหล่)
N18A1-7CD89948-60AE-4137-BC03-FA17298E4863

SCE0913

นำแม่แรง เครื่องมือที่จำเป็น และยางอะไหล่ออกจากพื้นที่
จัดเก็บ

ข้อควรระวัง:

ระวังอย่าให้ผิวหนังสัมผัสพื้นโลหะโดยตรง เนื่องจาก
อาจทำให้ผิวหนังเกิดแผลไหม้ได้

การบล็อกล้อ
N18A1-120227-806C4C22-BE3D-4749-97AF-42C5472CE692

MCE0001A

คำเตือน:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ บล็อก ล้อแน่นแล้ว เพื่อ
ป้องกันไม่ให้รถเคล่ือนที่ซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อ
ท่ีอยู่ตรงข้ามกับยางเส้นที่แบนตามแนวทแยงมุม
เพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนท่ีเม่ือถูกยกขึ้นด้วยแม่แรง

การถอดยาง
N18A1-120227-12FA0C13-4C9F-4E42-8735-BBF46287944D

การถอดฝาครอบล้อ (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

SCE0630

คำเตือน:

ห้ามใช้มือในการถอดฝาครอบล้อ เพราะอาจทำให้ได้
รับบาดเจ็บได้

ให้ใช้ด้ามหมุนแม่แรง ① ถอดฝาครอบล้อตามภาพที่แสดง

วางผ้า ② ระหว่างล้อและด้ามหมุนแม่แรง เพ่ือป้องกันล้อ
และฝาครอบล้อได้รับความเสียหาย

ในกรณีฉุกเฉิน 6-3

Condition:
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6-4 ในกรณีฉุกเฉิน

ยกรถขึ้นด้วยแม่แรง :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVE0003X

จุดขึ้นแม่แรง

SCE0914

จุดขึ้นแม่แรงตรงพื้น
สำหรับด้านหลัง ห้ามยกรถตรงจุดอ่ืนที่ไม่ใช่จุดขึ้นแม่แรง
ตรงพื้นที่กำหนดไว้

SCE0504

คำเตือน:

. ควรศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในหมวดนี้

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถขึ้นด้วยแม่แรง
เพียงอย่างเดียว

. ห้ า ม ใช้ แม่ แ ร ง อื่ น ท่ี ไ ม่ ได้ ใ ห้ ม าก ั บ รถ

. แม่แรงที่ ให้ มากับ รถ ได้ รับการออกแบบ ให้
สามารถยกรถของท่านข้ึนเม่ือต้องการเปลี่ยน
ยางเท่านั้น ห้ามใช้แม่แรงนี้กับรถยนต์ คัน อ่ืน

. ห้ามยกรถตรงจุดอื่นที่ ไม่ใช่จุดขึ้นแม่แรงที่
กำหนดไว้

. ห้ามยกรถสูงเกินความจำเป็น

. ห้ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต้แม่แรง

. ห้ามสตาร์ทเคร่ืองยนต์หรือให้เคร่ืองยนต์ทำงาน
ขณะที่รถอยู่บนแม่แรง รถอาจเคลื่อนที่และทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารอยู่บนรถขณะที่ยางไม่ได้อยู่
ติดพื้น

. ควรอ่านแผ่นป้ายคำเตือนที่ติดอยู่บนแม่แรงก่อน
ใช้งาน

. เมื่อยกรถยนต์ข้ึนแล้วให้ตรวจสอบว่าทำการเข้า
เบรกมือแล้ว

1. วางแม่แรงไว้ใต้จุดขึ้นแม่แรงโดยตรงดังแสดงในภาพ
ประกอบ เพ่ือให้ด้านบนของแม่แรงสัมผัสกับรถท่ีจุด
ขึ้นแม่แรง

ควรวางแม่แรงไว้บนพื้นแข็ง
2. จัดแนวหัวแม่แรงไว้ระหว่างร่องทั้งสองที่จุดขึ้นแม่แรง

ที่ส่วนหน้าหรือส่วนหลัง

3. จัดให้ช่องที่หัวแม่แรงอยู่ระหว่างร่องดังภาพ

4. คลายน็อตล้อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง
หรือสองรอบ โดยใช้ประแจขันน็อตล้อ

ห้ามถอดน็อตล้อออกจนกว่ายางจะลอยพ้นจาก
พื้น

5. ค่อย ๆ ยกรถขึ้นจนกระทั่งได้ระยะห่างระหว่างยางกับ
พื้น

6. สำหรับการยกรถขึ้น ให้จับด้ามหมุนแม่แรงและก้านต่อ
เอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง แล้วหมุนด้ามหมุนแม่แรง

Condition:
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การถอดยาง :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

1. ถอดน็อตล้อ

2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข้อควรระวัง:

ยางจะมีน้ำหนักมาก ให้แน่ใจว่าเท้าของท่านพักอยู่
พ้นจากยาง และ ใช้ ถ ุงมือตามความจำ เป็น เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล่
N18A1-120227-C0F26721-13D5-464A-9CD3-A720E5BD5340

SCE0576

คำเตือน:

. ห้ามใช้น็อตล้อที่ไม่ได้ให้มากับรถ เพราะน็อตล้อ
ที่ไม่ถูกต้องหรือขันไม่แน่นอาจทำให้ล้อหลวม
หรือหลุดออกมา ซึ่งอาจทำให้ เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล้อหรือ
น็อตล้อ เนื่องจากจะทำให้ น็อตล้อลื่นหลวม

. ยางอะไหล่แบบใช้ชั่วคราวถูกออกแบบมาเพื่อใช้
ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
ระหว่างล้อกับดุมล้อ

2. ใส่ยางอะไหล่ให้เข้าที่ และหมุนน็อตล้อด้วยนิ้วมือ
ตรวจสอบว่า น็อตล้อทุกอันสัมผัสกับพื้น ผิวล้อใน
แนวนอน

3. ขันน็อต ล้อสลับ กันตามลำดับและขัน ให้น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันดังท่ีแสดงตามที่แสดงอยู่ในภาพ (① -
④) มากกว่า 2 คร้ัง โดยการใช้ประแจขันน็อตล้อจน
กระทั่งแน่น

4. ลดระดับรถลงช้า ๆ จนยางสัมผัสกับพื้น

5. ขันน็อตล้อให้แน่น ด้วยประแจขันน็อตล้อ ตามลำดับที่
แสดงอยู่ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล้อด้วยประแจขันน็อตตามแรงขันที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล้อ:
108 นิวตันเมตร (11 กิโลกรัม-เมตร, 80 ฟุต-
ปอนด์)

น็อตล้อต้อง ขันแน่นตาม ค่าจำเพาะอยู่ เสมอ ขอ
แนะนำให้ขันน็อตล้อให้แน่นด้วยแรงขันที่กำหนดทุก
ครั้งที่ เข้ารับบริการเปล่ียนถ่ายน้ำมันตามช่วงเวลา

คำเตือน:

ขันน็อตล้อให้แน่นหนา เมื่อขับรถยนต์เป็นระยะทาง
1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงในกรณียางแบน
ฯลฯ)

การเก็บยางที่ได้รับความเสียหาย และเครื่องมือ
N18A1-42449484-D6CF-4574-B79A-A10BE886F279

คำเตือน:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เก็บยาง แม่แรง และ
เคร่ืองมือให้เข้าที่หลังจากใช้งาน เนื่องจากใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีการหยุดรถกะทันหัน
ของเหล่าน้ีอาจพุ่งออกมาจนทำให้เกิดอันตราย

. ยางอะไหล่แบบใช้ชั่วคราวถูกออกแบบมาเพื่อใช้
ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

1. เก็บยางที่ได้รับความเสียหาย แม่แรง และเครื่องมือ
ให้เรียบร้อยในพื้นที่จัดเก็บ

2. ทำการติดตั้งฝาปิดรองพื้นเข้าที่เดิม

3. ปิดฝากระโปรงท้าย

การซ่อมยางแบน (สำหรับรุ่นที่มีชุด
อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน)

N18A1-C8652A67-5FDA-40A7-814C-B07BB9D22141

ในรถยนต์ได้มีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินแทนยาง
อะไหล่ ชุดอุปกรณ์ปะยางมีไว้เพื่อใช้สำหรับการซ่อมยางที่
รั่วเพียงเล็กน้อยโดยช่ัวคราวเท่านั้น หลังจากใช้งานชุด
อุปกรณ์ปะยาง โปรดนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน
โดยเร็วที่สุดเพื่อซ่อมแซม/เปลี่ยนยาง

ข้อควรระวัง:

. นิสสันขอแนะนำให้ใช้ซีลแลนท์สำหรับปะยาง
ฉุกเฉินท่ีเป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสันที่ให้มากับ
รถยนต์เท่าน้ัน เน่ืองจากซีลแลนท์สำหรับปะยาง
ชนิดอื่น ๆ อาจทำให้ซีลจุ๊บเติมลมยางเสียหาย
และอาจทำให้ เกิดการ ร่ัวของแรงดันลมยาง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-5

Condition:
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6-6 ในกรณีฉุกเฉิน

. ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินที่ ให้มากับ
รถยนต์คันอื่น ๆ

. ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินเพื่อจุดประสงค์
อื่น ๆ นอกเหนือจากการสูบลมยางและตรวจสอบ
แรงดันลมยางเท่านั้น

. ควรใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินกับไฟ DC12V
เท่านั้น

. ห้ามให้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินโดนน้ำหรือฝุ่น

. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงชุดอุปกรณ์ปะ
ยางฉุกเฉิน

. ห้ามนำชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินไปชุบโลหะ

. ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินในสภาวะการ
ขับข่ีดังต่อไปน้ี โปรดติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ

— เมื่อซีลแลนท์หมดอายุ (แสดงอยู่บนป้ายที่ติด
ข้างขวด)

— เมื่อมีรอยขาดหรือรั่วประมาณ 6 มม. (0.25
นิ้ว) หรือมากกว่า

— เมื่อด้านข้างของยางเสียหาย

— เม่ือขับรถยนต์โดยท่ีสูญเสียแรงดันลมยาง
อย่างมาก

— เม่ือยางเคล่ือนเข้าด้านในหรือด้านนอกของ
ขอบล้อ

— เ มื่ อ ข อ บ ล้ อ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย

— เมื่อยางแบนตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป

การนำชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินออกมาใช้งาน
N18A1-C9416EAC-F875-455F-9B3E-EB6F1E0B5312

JVE0122X

นำชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินออกมาจากพ้ืนท่ีจัดเก็บใต้
ฝากระโปรงท้าย ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินประกอบไปด้วย
รายการดังต่อไปนี้:

① ขวดซีลแลนท์สำหรับปะยาง

② อุปกรณ์สูบลม*

③ สติ๊กเกอร์จำกัดความเร็ว*

*: รูปร่างของอุปกรณ์สูบลมและรูปแบบสติ๊กเกอร์อาจ
แตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่น

ก่อนการใช้งานชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน
N18A1-13586B97-AEF7-4CD0-B800-99D08D728BEA

. หากมีวัตถุแปลกปลอมใด ๆ (เช่น ตะปูหรือสกรู) ฝัง
อย ู่ บน ดอก ยาง ห้ าม ดึ ง ตะ ปู ห รือ สก ร ู ออก

. ควรตรวจสอบวันหมดอายุของซีลแลนท์ (ซึ่งแสดงอยู่
บนป้ายที่ติดอยู่ข้างขวด) ห้ามใช้ซีลแลนท์ที่หมดอายุ
แล้วเด็ดขาด

การซ่อมแซมยาง
N18A1-5AA5FC49-AFD1-49F8-9687-3C30AD8DC2F0

คำเตือน:

ควรทำการศึกษาข้อควรระวังต่อไปนี้เม่ือใช้งานชุด
อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน

. การกลืนสารประกอบนั้นเป็นอันตราย ควรทำการ
ดื่มน้ำให้มากที่สุดโดยทันที และรีบไปพบแพทย์

. ถ้าหากสารประกอบสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา
ให้รีบทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาดในปริมาณที่
มาก และถ้ายังระคายเคืองอยู่ ให้ไปพบแพทย์
โดยด่วน

. ควรทำการเก็บสารประกอบให้ห่างมือจากเด็ก

JVE0014X

1. นำสต๊ิกเกอร์จำกัดความเร็วออกจากอุปกรณ์สูบลม
แล้วนำไปติดไว้ในบริเวณที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้
ในขณะขับขี่

ข้อควรระวัง:

ห้ามติดสติ๊กเกอร์ จำกัดความเร็ว ไว้บนฝาครอบ
พวงมาลัย มาตรวัดความเร็ว หรือบริเวณไฟเตือน

Condition:
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SCE0868

2. นำท่อ ① และปล๊ักส่งกำลัง ② ออกจากอุปกรณ์สูบ
ลม ทำการถอดฝาปิดที่ใส่ขวดออกจากอุปกรณ์สูบลม

SCE0869

3. ถอดฝาปิดขวดซีลแลนท์สำหรับปะยาง และหมุนขวด
บนที่ใส่ขวดตามเข็มนาฬิกา (ปล่อยให้ซีลขวดอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ การหมุนขวดลงบนท่ีใส่ขวดจะทำให้
ซีลขวดขาดเอง)

4. ถอดฝาปิดจุ๊บเติมลมยางที่แบน

SCE0870

5. ถอดฝาป้องกัน Ⓐ ของท่อและหมุนท่อเข้ากับจุ๊บเติม
ลมยางให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการขันวาล์ว
ระบายแรงดัน Ⓑ อย่างแน่นหนาแล้ว เมื่อปรับให้
สวิตช์อุปกรณ์สูบลมอยู่ที่ตำแหน่ง OFF (*) แล้ว ทำ
การเสียบปล๊ักส่งกำลังเข้ากับช่องจ่ายไฟในรถยนต์

SCE0871

6. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” จาก
นั้นหมุนสวิตช์ไปที่ ตำแหน่ง ON (−) และให้สูบ
ลมยางจนกว่าจะมี ค่าแรง ดันลมยาง เท่ากับค่าท่ี
กำหนดบนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยางท่ีติดอยู่บนเสา
เก๋งกลางด้านคนขับ หรือน้อยสุดที่ 180 kPa (26 psi)
ปิดอุปกรณ์สูบลมชั่วครู่เพื่อตรวจสอบแรงดันลมยาง
ด้วยเกจวัดแรงดัน ถ้าแรงดันลมยางถูกสูบเข้าไป
สูงกว่าแรงดันที่กำหนด ให้ปรับแรงดันลมยางโดยการ
ระบายแรงดันลมยางด้วยวาล์วระบายแรงดัน ท้ังน้ี
แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่า
แรงดันลมยาง ท่ีติดอยู่ที่ เสา เก๋งกลางด้านคนขับ

ข้อควรระวัง:

. การต่อท่อเข้ากับจุ๊บเติมลมยางอย่างไม่ถูกต้อง
จะทำให้แรงดันลมยาง ร่ัวไหลหรือซีลแลนท์
กระเด็น

. ห้าม ยืนใกล้กับยางที่ เสียหายในขณะสูบลม
เนื่องจากยางอาจเกิดการระเบิดได้ ถ้าพบว่ายาง
มีรอยแตกหรือรอยนูน ให้ปิดอุปกรณ์สูบลมโดย
ทันที

ในกรณีฉุกเฉิน 6-7
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. อาจเป็นไปได้ว่าในขณะที่สูบลมยาง มีแรงดัน
ลมยางสูงถึง 600 กิโลปาสคาล (87 ปอนด์/ตร.
นิ้ว) ซึ่งถือว่ายางอยู่ในสภาพปกติ โดยปกติแล้ว
แรงดันจะลดลง ใน เวลาประมาณ 30 วินาที

. ห้ามใช้งานอุปกรณ์สูบลมนานเกินกว่า 10 นาที
ถ้าแรงดันลมยางไม่เพิ่มขึ้นถึง 180 กิโลปาสคาล
(26 ปอนด์/ตร.นิ้ว) ภายใน 10 นาที ยางอาจได้
รับความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ด้วยชุดอุปกรณ์ปะยางนี้ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

7. เมื่อแรงดันลมยางถึงแรงดันที่กำหนดหรืออย่างน้อยที่
180 กิโลปาสคาล (26 ปอนด์/ตร.นิ้ว) ให้ปิดอุปกรณ์
สูบลม ถอดปลั๊กส่งกำลังออกจากช่องจ่ายไฟและถอด
ท่อออกจากจุ๊บเติมลมยางอย่างรวดเร็ว ติดฝาป้องกัน
และฝาปิดจุ๊บเติมลมยาง

ข้อควรระวัง:

ปล่อยขวดซีลแลนท์สำหรับปะยางไว้บนที่ใส่ขวดเพื่อ
ป้องกันซีลแลนท์หก

8. ขับรถยนต์โดยทันทีเป็นเวลา 10 นาที หรือระยะทาง
3 กม. (2 ไมล์) ด้วยความเร็ว 80 กม./ชม. (50 ไมล์/
ชม.) หรือน้อยกว่า

9. หลังจากขับขี่รถยนต์ ให้แน่ใจว่าสวิตช์อุปกรณ์สูบลม
อยู่ในตำแหน่ง OFF (*) และหมุนท่อลงบนจุ๊บเติม
ลมยางให้แน่น ตรวจสอบแรงดันลมยางด้วยเกจวัด
แรงดัน

ถ้าแรงดันลมยางตกลงต่ำกว่า 130 กิโลปาสคาล (19
ปอนด์/ตร.นิ้ว) :

GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ยางจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยชุดอุปกรณ์ปะยาง
นี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ถ้าแรงดันลมยางอยู่ที่ 130 กิโลปาสคาล (19 ปอนด์/
ตร.นิ้ว) หรือมากกว่า แต่ต่ำกว่าแรงดันที่กำหนด :

GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เปิดสวิตช์อุปกรณ์สูบลมไปที่ตำแหน่ง ON (−) และสูบ
ลมยางจนถึงค่าแรงดันที่กำหนด จากนั้นทำซ้ำจากขั้นตอน
ที่ 8

ถ้าแรงดันลมยางตกลงอีก ยางจะไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ด้วยชุดอุปกรณ์ปะยางน้ี กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสัน

เมื่อแรงดันลมยางอยู่ที่แรงดันที่กำหนด :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

การซ่อมแซมชั่วคราวจะเสร็จสิ้น

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อซ่อมแซม/เปล่ียนยาง
โดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวัง:

ห้ามนำขวดซีลแลนท์สำหรับปะยางหรือท่อกลับมาใช้
ใหม่

โปรดติดต่อศูนย์บริการนิสสันสำหรับขวดซีลแลนท์
สำหรับปะยางและท่อชุดใหม่

หลังจากการซ่อมแซมยาง
N18A1-6E15B558-F61D-4F4C-A112-BCCFF9AB121C

อย่างไรก็ตาม กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อซ่อมแซม/
เปลี่ยนยางโดยเร็วที่สุด

N18A1-120227-261CBCF1-18E9-446C-AF23-00F405B53EFB

คำเตือน:

. การพ่วง สตาร์ทที่ ไม่ ถ ูก ต้อง สามารถทำให้
แบตเตอร่ีระเบิดได้ ซ่ึงอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิต และยังอาจทำให้
รถเสียหายได้ ให้แน่ใจว่าได้ทำตามคำแนะนำใน
หมวดนี้อย่างเคร่งครัด

. บริเวณโดยรอบแบตเตอร่ีจะมีก๊าซไฮโดรเจนที่
ไวไฟอยู่ตลอดเวลา ระมัดระวังไม่ให้เกิด
ประกาย ไฟ หรือ เปลว ไฟ บริ เวณ แบตเตอรี่

. ให้สวมแว่นตานิรภัย และถอดแหวน กำไลข้อมือ
และเครื่องประดับอ่ืน ๆ เม่ือดำเนินการใด ๆ กับ
หรือใกล้กับแบตเตอรี

. ห้ามชะโงกหน้าหรือเท้าแขนบนแบตเตอร่ีขณะ
พ่วงสตาร์ท

. ระวัง ไม่ ให้ น้ำกรดแบตเตอร่ีกระเด็น โดนตา
ผิวหนัง เส้ือผ้า หรือสีรถ เพราะน้ำกรดแบตเตอรี่
เป็นกรดซัลฟูริกที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งทำให้เกิด
การไหม้พองอย่างรุนแรงข้ึนได้ ถ้าโดนน้ำกรด
ให้รีบล้างบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ
ทันที

. เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากมือเด็ก

. แบตเตอร่ีที่จะใช้พ่วงต้องมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12
โวลต์ การใช้แบตเตอร่ีที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่
ถูกต้องจะทำให้รถเสียหายได้

. ห้ามพยายามพ่วงสตาร์ทแบตเตอรี่ที่เย็นจัดจน
เป็นน้ำแข็ง เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

การพ่วงสตาร์ท

Condition:
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WAG0043X

1. ถ้าแบตเตอร่ีที่ใช้พ่วงอยู่ในรถอีกคันหน่ึง Ⓑ ให้จอด
รถท้ังสองคัน Ⓐ และ Ⓑ โดยให้แบตเตอรี่ของท้ัง
สองคันอยู่ใกล้กัน

ข้อควรระวัง:

ถ้าแบตเตอร่ีของรถยนต์ Ⓐ ที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ
ไฟหมด จะไม่สามารถเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
จาก ตำแหน่ง “LOCK” ได้ และ ถ้า ใช้ งาน ล็อก
พวงมาลัย จะทำให้ไม่สามารถหมุนพวงมาลัยได้ ต่อ
สายพ่วงไป ยังรถคันที่ ใช้ พ่วง Ⓑ ก่อนกดสวิตช์

สตาร์ท เครื่องยนต์ และ ก่อนปลดล็อกพวงมาลัย

2. เข้าเบรกมือ

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

4. ปิดการทำงานของระบบไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นทั้งหมด (ไฟ
หน้า ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ ฯลฯ)

5. ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK”

6. ถ อ ด ฝ า ร ะ บ า ย บ น แ บ ต เ ต อ รี่ ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง

7. หุ้มแบตเตอรี่ด้วยผ้าชุบน้ำท่ีบิดจนแห้งหมาดเพ่ือลด
อันตรายจากการระเบิด

8. ต่อสาย พ่วงตามลำดับ ในภาพ (①, ②, ③, ④)

ข้อควรระวัง:

. ต่อขั้วบวก + เข้ากับขั้วบวก + และต่อขั้วลบ 7
เข้ากับกราวด์ตัวถังเสมอ ห้ามต่อเข้ากับข้ัวลบ
แบตเตอรี่ 7

. ให้ แน่ใจ ว่า สาย พ่วง ไม่ สัมผัส โดน ช้ินส่วนที่
เคลื่อนที่ในห้องเครื่องยนต์

. ให้แน่ใจว่าแคลมป์ยึดสายพ่วงไม่สัมผัสโดนโลหะ
อื่น ๆ

9. สตาร์ทเคร่ืองยนต์ของรถคันที่ใช้พ่วง Ⓑ และปล่อย
ให้ทำงานสองถึงสามนาที

10. เหยียบคัน เร่งของรถ คันที่ ใช้ พ่วง Ⓑ ท่ี ประมาณ
2,000 รอบ/นาที

11. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันท่ีใช้แบตเตอรี่หมด Ⓐ
ในแบบปกติ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามให้มอเตอร์สตาร์ททำงานเกินกว่า 10 วินาที
ถ้าเครื่องยนต์ยังสตาร์ทไม่ติด ให้สวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “OFF” และ รอ
อย่างน้อย 10 วินาที จากน้ันลองสตาร์ทเคร่ือง
ยนต์อีกครั้่ง

. ถ้าไม่สามารถสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทโดยการ
หมุนหรือกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ ให้เปลี่ยน
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง “OFF”
ก่อนลองสตาร์ทอีกครั้ง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-9
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6-10 ในกรณีฉุกเฉิน

12. หลังจากที่เครื่องยนต์สตาร์ทติด ให้ปลดสายพ่วงตาม
ลำดับอย่างระมัดระวัง ตรงกันข้ามกับลำดับที่แสดงใน
ภาพประกอบ (④, ③, ②, ①)

13. ดึงผ้าท่ีใช้หุ้มแบตเตอรี่ออกแล้วกำจัดทิ้ง เน่ืองจาก
อาจเปื้อนน้ำกรด

14. เปลี่ยนฝาระบาย ถ้ามีการถอดออก

หมายเหตุ:
. ใช้แบตเตอร่ีชนิดพิเศษที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บประจุ-ปล่อยประจุ
และอายุการใช้งาน หลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอร่ี
ชนิดธรรมดาสำหรับระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต์
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง ซ่ึงอาจส่งผลให้แบตเตอรี่
เ ส่ือม ได้ ง่าย หรือ ส่ง ผล ให้ ระบบ ตัด กำลัง
เครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดน่ิงทำงานผิดปกติ
แนะนำให้ใช้แบตเตอร่ีที่เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของ
นิสสัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการ
นิสสัน

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเมื่อขั้วแบตเตอรี่ถูกถอด
ออกเป็นระยะเวลานานและมีการใส่กลับเข้าไปอีก
ครั้ง อาจใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าระบบตัดกำลัง
เคร่ืองยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งจะเริ่มทำงาน

N18A1-120227-A115DED5-A50B-44C4-AB71-27BC09DBE76D

อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยการเข็นรถ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามสตาร์ทรถยนต์รุ่นเกียร์แปรผันอัจฉริยะด้วย
การ เข็น เพราะ อาจทำให้ เกียร์ เสีย หาย ได้

. รถรุ่นที่มีเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางไม่ควร
สตาร์ทด้วยการเข็น การพยายามสตาร์ทด้วยวิธีนี้
อาจทำให้เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเสียหาย
ได้

. ห้ามพยายามสตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยการลากจูง
เพราะเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด รถอาจกระชาก
ไปข้างหน้าทำให้รถพุ่งไปชนกับรถที่ทำการลาก
จูง

N18A1-120227-A1C52360-F85C-4864-8A48-3FDF57753259

คำเตือน:

. ห้าม ขับรถยนต์ต่อ ไป เมื่อ รถมี ความ ร้อนสูง
ผิดปกติ เพราะ อาจทำให้ เกิด ไฟไหม้ รถ ได้

. ห้ามเปิดฝากระโปรงหน้า หากพบว่ามีไอน้ำพุ่ง
ออกมา

. ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำในขณะที่เคร่ืองยนต์ร้อน
ถ้าเปิดฝาปิดหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อน
อยู่ น้ำร้อนจะถูกดันพุ่งออกมา ซึ่งอาจจะลวก
พองหรือการบาดเจ็บรุนแรงได้

. ถ้า มี ไอ น้ำ หรือ น้ำ หล่อ เย็น พ ุ่ง ออก มา จาก
เคร่ืองยนต์ ให้ยืนออกห่างจากรถเพื่อไม่ให้ถูก
ลวกพอง

. ระมัดระวังไม่ให้มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ้า
สัมผัส โดน หรือหลุด เข้าไปในพัดลมระบาย
ความ ร้อน หรือ สายพาน ขับ พัดลม ระบาย
ความ ร้อน สามารถ เริ่ ม ทำงาน ได้ ท ุก เมื่ อ

หากรถมีความร้อนสูงผิดปกติ (แสดงขึ้นด้วยไฟแสดง
อุณหภูมิสูง) หรือถ้ารู้สึกว่าเคร่ืองยนต์ไม่มีกำลัง ได้ยิน
เสียง ผิด ปกติ ฯลฯ ให้ ปฏิบัติ ตาม ข้ัน ตอนต่อ ไปนี้ :

1. เลื่อนรถออกจากเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย

2. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. เข้าเบรกมือ

4. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

อย่าดับเครื่องยนต์
5. เปิดหน้าต่างทุกบาน

6. ปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งการควบคุมอุณหภูมิไปที่ร้อน
สุด และ เปิดการควบคุมพัดลม ท่ีความเร็วสูงสุด

การเข็นสตาร์ท รถมีความร้อนสูงผิดปกติ

Condition:
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7. ออกจากรถ

8. ตรวจสอบ ด้วยตา เปล่าและฟังดู ว่า มี ไอ น้ำ หรือ
น้ ำ หล่อ เย็น พ ุ่ ง ออก มา จาก หม้อ น้ ำ ก่อน เปิด
ฝา กระโปรง หน้า รอ จน กระทั่ ง ไม่มี ไอ น้ำ หรือ
น้ำหล่อ เย็นพุ่งออกมาก่อน เริ่มทำขั้นตอนต่อไป

9. เปิดฝากระโปรงหน้า

10. ตรวจสอบด้วยตาเปล่าว่า พัดลมระบายความร้อน
ทำงานอยู่หรือไม่

11. ตรวจสอบหม้อน้ำและท่อยางต่าง ๆ เพื่อหารอยรั่วซึม

ถ้าพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงานหรือมีน้ำหล่อเย็น
รั่วออกมา ให้ดับเครื่องยนต์

12. หลัง จาก เครื่องยนต์ เย็น ลง ให้ ตรวจ สอบ ระดับ
น้ำหล่อเย็นในถังพักขณะเคร่ืองยนต์ทำงานอยู่ ห้าม
เปิดฝาปิดหม้อน้ำ

13. เ ติ ม น้ ำ ห ล่ อ เ ย็ น ล ง ใ น ถั ง พั ก ถ้ า จ ำ เ ป็ น

ควรนำรถเข้ารับการตรวจสอบ/ซ่อมแซมท่ีศูนย์บริการ
นิสสัน

N18A1-120227-8028B3F0-1C2A-46CB-BF54-DDA5DE3AD2CF

อุปกรณ์สำหรับลากจูงที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้รถยนต์เกิด
ความเสียหายได้ นิสสันขอแนะนำให้เรียกช่างผู้เชี่ยวชาญ
มาทำการลากรถยนต์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะดำเนินการลาก
อย่างถูกวิธีและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ขอ
แนะนำให้ช่างผู้เชี่ยวชาญได้อ่านข้อควรระวังดังต่อไปนี้

ข้อควรระวังในการลากจูง
N18A1-120227-85F0217C-D701-4C5D-A7B4-70519C933BFE

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัย และ
ระบบส่งกำลังอยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานก่อนทำการ
ลากจูง ถ้ามีระบบใดระบบหน่ึงเสียหาย ต้องทำการ
ล าก รถ โดย ใช้ ดอล ล่ี ห รื อ ยก รถ ขึ้ น ทั้ ง คั น

. นิสสันแนะนำให้ลากรถยนต์ด้วยการยกล้อขับเคลื่อน
(ล้อหน้า) ให้พ้นจากพื้น

. ล่ามโซ่นิรภัยก่อนการลากจูงเสมอ

ในกรณีฉุกเฉิน 6-11

การลากจูงรถยนต์

Condition:



(200,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

6-12 ในกรณีฉุกเฉิน

คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
N18A1-120227-848BC879-553C-4142-9743-5F93D6931FF3

JVE0005X

นิสสันแนะนำให้ใช้ดอลลี่สำหรับลากจูงใต้ล้อหน้า เมื่อต้อง
ลาก จ ูง รถ หรือ ยก รถ ขึ้น ท้ัง คัน ดัง ที่ แสดง ใน ภาพ

แบบให้ล้อหน้าสัมผัสพื้นถนน

ข้อควรระวัง:

ห้ามลากรถรุ่นเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT) โดยที่ล้อ
หน้าสัมผัสพื้นถนน เนื่องจากจะทำให้เกียร์เกิด
ความ เสียหายและ มีค่า ใช้ จ่าย ในการซ่อมแซม

แบบให้ล้อหลังสัมผัสพื้นถนน
1. ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF”

2. ยึดพวงมาลัยให้อยู่ท่ีตำแหน่งเดินหน้าตรง ด้วยเชือก
หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ N ” ( ว่ า ง )

4. ปล่อยเบรกมือ

5. ล่ามโซ่นิรภัยเมื่อทำการลากจูงเสมอ

แบบให้ล้อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน

นิส สัน แนะนำ ให้ ยก รถขึ้น ท้ัง คัน ดัง ท่ี แสดง ใน ภาพ

ข้อควรระวัง:

ห้ามลากจูงรถยนต์รุ่นเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT)
โดยท่ีล้อทั้งส่ีสัมผัสพ้ืนถนน เนื่องจากจะทำให้เกียร์
เกิดความเสียหายและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง

การช่วยเหลือรถที่ติดหล่ม
N18A1-120227-603741EA-9A53-4769-B5D5-5A9C06C39584

คำเตือน:

. ห้ามให้ผู้ใดยืนใกล้แนวลากดึงในระหว่างการดึง
รถยนต์ขึ้นจากหล่ม

. ห้ามเร่งความเร็วจนยางล้อหมุนฟรี เน่ืองจากจะ
ทำให้ยางระเบิดและทำให้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง
นอกจากนั้น ช้ิน ส่วน อื่น ๆ ของ รถ อาจ เกิด
ความร้อนสูงผิดปกติและเสียหายได้

. ห้ามลากดึงรถยนต์โดยใช้ห่วงด้านหลัง ห่วงด้าน
หลังไม่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือลากดึงรถยนต์
ออกจากสถานการณ์รถติดหล่ม

ในกรณีที่รถติดหล่มทราย หิมะ หรือโคลน และไม่สามารถ
ออกจากหล่มได้เองหากไม่ลากดึง ให้ใช้ห่วงสำหรับลาก
ดึง

. ให้ใช้ห่วงสำหรับลากดึงเท่าน้ัน ห้ามติดอุปกรณ์ลาก
ดึงเข้ากับช้ินส่วนอื่นใดของตัวถังรถ ไม่เช่นนั้น ตัวถัง
รถอาจเสียหายได้

. ใช้ห่วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจากหล่ม
เท่านั้น ห้ามลากรถโดยใช้ห่วงสำหรับลากดึงเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น

. ห่วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช้ดึงรถ
ออกจากหล่ม ให้ดึงอุปกรณ์ลากดึงรถในแนวตรงจาก
รถเสมอ ห้ามดึงห่วงสำหรับลากดึงในแนวเฉียงกับตัว
รถ

หน้า :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

WAG0041X

① ถอดฝาปิดห่วงลากดึงออกจากกันชน
— กดขอบของฝาปิด Ⓐ และดึงฝาปิดขึ้นจาก
ตำแหน่ง Ⓑ. ใช้ เคร่ืองมือ ท่ีเหมาะสมถ้าจำเป็น

Condition:
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SCE0833

② ติด ต้ังห่วงสำหรับลากดึงให้มั่นคงดังภาพ (ห่วง
สำหรับลาก ดึง ถูก เก็บ ไว้ ใน ห้อง เก็บ สัมภาระ)

ให้แน่ใจว่าเก็บห่วงสำหรับลากดึงไว้ในพื้นที่จัดเก็บ
หลังจากใช้งานอย่างเรียบร้อย

หลัง :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVE0061X

หลัง
ห้ามใช้ห่วงด้านหลังเพื่อลากดึงรถยนต์

ในกรณีฉุกเฉิน 6-13
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6-14 ในกรณีฉุกเฉิน

บันทึก

Condition:
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7 การดูแลรักษาสภาพรถ
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การล้างรถ ......................................................................... 7-2
การขจัดคราบสกปรกที่เป็นจุด ................................................ 7-2
การเคลือบเงา .................................................................... 7-2
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การป้องกันสนิม ...................................................................... 7-5
ปัจจัยพื้นฐานที่มีส่วนทำให้รถเป็นสนิม ................................... 7-5
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดสนิม ........................ 7-5
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7-2 การดูแลรักษาสภาพรถ

N18A1-120227-8DC9F596-195F-4BDF-BD51-E771E354FA2C

การดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยรักษา
สภาพรถให้สวยงามอยู่เสมอ

ควรจอดรถภายในโรงรถหรือในบริเวณที่มีหลังคาอยู่เสมอ
เ พ่ือ ลด โอกาส ท่ี จะ เกิด ความ เสีย หาย ขึ้น กับ สี รถ

หากจำเป็นที่จะต้องจอดรถกลางแจ้ง ควรจอดรถในท่ีร่ม
หรือใช้ผ้าคลุมรถ ระมัดระวังไม่ให้ขีดข่วนสีรถจนเป็น
รอย เมื่อ ทำ การ คล ุม หรือ เปิด ผ้า คล ุม รถ ออก

การล้างรถ
N18A1-120227-DA36BD65-9AC0-47F7-8496-3CA8A8FB8660

ในกรณีต่อไปนี้ ให้ล้างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพสีรถ
ของท่าน:

. หลังจากฝนตก เนื่องจากอาจมีภาวะฝนกรดที่จะทำให้
สีรถเสียหายได้

. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ
ทำให้รถเป็นสนิมได้

. เมื่อมีสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบเขม่า มูลนก ยางไม้
ผงโลหะ หรือแมลงติดอยู่บนสีรถ

. เมื่อมีฝุ่นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล้างพ้ืนผิวรถด้วยฟองน้ำท่ีเปียกชุ่มโดยใช้น้ำมาก ๆ

2. ทำความสะอาดพ้ืนผิวรถเบา ๆ ให้ท่ัวถึงด้วยสบู่อ่อน
แชมพูล้างรถพิเศษ หรือน้ำยาล้างจานทั่วไป ผสมกับ
น้ำอุ่นที่สะอาด (ห้ามใช้น้ำร้อน)

ข้อควรระวัง:

. ห้ามล้างรถด้วยสบู่ที่มีฤทธิ์แรง ผงซักฟอกเข้ม
ข้น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอย่างอื่น

. ห้ามล้างรถกลางแดดโดยตรง หรือขณะที่ตัวถัง
รถร้อน เนื่องจากสีรถจะเป็นรอยคราบน้ำ

. หลีกเล่ียงการใช้ผ้าท่ีมีขนแข็งหรือหยาบ เช่น
ถุงมือล้าง ให้ระมัดระวังขณะท่ีล้าง เอาคราบ
สกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอย่างอ่ืนออก เพื่อไม่
ใ ห้ สี ร ถ เ ป็ น ร อย ขี ด ข่ ว น ห รื อ เ สี ย ห าย

. ห้ามใช้ที่ฉีดน้ำที่มีจำหน่ายทั่วไปหรือที่ฉีดน้ำ
แรงดันสูงกับพ้ืนผิวหรือขอบของกรอบกระจก
เพราะจะทำให้กรอบกระจกเสียหายและเป็น
สาเหตุ ให้ เทปลอกออกจากกรอบกระจกได้

3. ล้าง ออก ให้ ทั่ ว ด้ วย น้ ำ สะอาด ปริมาณ มาก ๆ

4. ใช้ผ้าชามัวร์ เปียกหมาด ๆ เช็ดรถให้แห้ง โดยไม่
ปล่อยให้มีคราบน้ำหลงเหลืออยู่

เมื่อล้างรถ ให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้:

. บริเวณภายในหน้าแปลน ข้อต่อและบานพับประตู
ประตู ประตูท้าย และฝากระโปรงหน้า เพราะเป็นส่วน
ที่ไวต่อเกลือที่ใช้โรยถนน ดังนั้นต้องทำความสะอาด
บริเวณเหล่านี้อยู่เสมอ

. ให้แน่ใจว่ารูระบายน้ำที่ขอบด้านล่างของประตูไม่
อุดตัน

. ฉีดน้ำล้างใต้ท้องรถและในช่องล้อเพื่อขจัดสิ่งสกปรก
และ/หรือล้างเกลือโรยถนน

การขจัดคราบสกปรกที่เป็นจุด
N18A1-120227-6F9CC24A-719B-4612-9E5E-1E72F9237772

ขจัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ำ มัน ฝุ่น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม้ออกจากสีรถให้เร็วท่ีสุด
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยด่างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน่ายที่ศูนย์บริการนิสสัน หรือ
ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทั่วไป

การเคลือบเงา
N18A1-120227-08936D62-35DD-47F4-8D54-F681CB8B02DB

การเคลือบเงาเป็นประจำจะช่วยปกป้องสีรถ และรักษา
สภาพรถให้ดูใหม่เสมอ

หลังจากการเคลือบเงา นิสสันขอแนะนำให้ขจัดคราบสะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นคราบฝังแน่น

ศูนย์บริการนิสสันสามารถช่วยท่านเลือกผลิตภัณฑ์เคลือบ
เงาที่เหมาะสมได้

ข้อควรระวัง:

. ล้างรถให้ทั่ว ถึงจนเสร็จเรียบร้อยก่อนลงสาร
เคลือบเงาสีรถ

. ให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ให้มากับสาร
เคลือบเงาเสมอ

. ห้ามใช้สารเคลือบเงาที่มีส่วนผสมของสารขัดสี
สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจไป
ทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

สารขัดหยาบหรือการขัดอย่างรุนแรงบนช้ันเคลือบสีพ้ืน/
เคลือบใส อาจทำให้ชั้นเคลือบสีหมองลงไป หรือมีรอยขัด
วนหลงเหลือเอาไว้

กระจก
N18A1-120227-1C12768E-72CA-47FD-94DE-18F4EA8CD329

ใช้น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว้กลางแดดจัดจะทำให้มีคราบหมอง
อยู่บนผิวกระจก ซ่ึงเป็นเรื่องปกติ ใช้น้ำยาเช็ดกระจกและ
ผ้านุ่มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต์

Condition:
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ใต้ท้องรถ
N18A1-120227-1F4B2CCA-0925-4D5F-B96D-C6EB7CA57E08

ในบริเวณท่ีใช้ เกลือที่ ใช้โรยถนนในฤดูหนาว ควรทำ
ความสะอาดใต้ท้องรถอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันการสะสมส่ิง
สกปรกและเกลือ ซ่ึงทำให้เกิดสนิมบริเวณใต้ท้องรถและ
ระบบรองรับน้ำหนักได้ง่าย

ก่อนฤดูหนาวและในช่วงใบไม้ผลิ ต้องตรวจสอบซีลใต้ท้อง
รถ และถ้าจำเป็นให้ทำใหม่

ล้อ
N18A1-120227-15394D3E-ACE8-42A5-AA0D-B7814B947611

. เมื่อล้างรถ ให้ล้างล้อด้วย เพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพดี

. ทำความสะอาดด้านในของล้อเมื่อเปลี่ยนล้อ หรือเมื่อ
ทำความสะอาดด้านล่างของล้อ

. เม่ือล้างล้อรถ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร่อน

. ตรวจสอบขอบกระทะล้อสม่ำเสมอดูการงอหรือการ
สึกหรอ สิ่งนี้อาจจะทำให้แรงดันลมยางลดลงหรือ
ทำให้ตัวยางเสียหายได้

. นิสสันแนะนำให้ลงสารเคลือบสีกระทะล้อ เพื่อป้องกัน
เกลือที่ใช้โรยถนนในฤดูหนาว

ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-120227-D0221CFC-CCBC-4249-84B8-F02087A5AA5D

ล้างล้ออย่างสม่ำเสมอด้วยฟองน้ำชุบสบู่อ่อน ๆ โดยเฉพาะ
ระหว่างฤดูหนาวในพื้นที่ที่ใช้เกลือโรย

เกลือที่ตกค้างจากเกลือที่ใช้โรยถนนจะทำให้สีล้อด่าง ถ้า
ไม่ได้ล้างเป็นประจำ

ข้อควรระวัง:

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ล้อสกปรก
หรือสีด่าง:

. ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือ
ด่างรุนแรงทำความสะอาดล้อ

. ห้ามใช้สารทำความสะอาดล้อ ขณะท่ีล้อยังร้อน
อยู่ อุณหภูมิของล้อควรเท่ากับอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก

. ล้างล้อให้สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่ใช้
สารทำความสะอาดล้อ

ชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียม
N18A1-120227-0C7A78D3-EBE4-41FE-9B83-A5824CC14A47

ทำความสะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำยาขัดโครเมียมท่ีไม่มีฤทธิ์
กัดกร่อน เพื่อรักษาความเงางาม

N18A1-120227-F2FE1898-4AF6-4BCA-8E4C-F4CF1474E0A4

ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนขจัดฝุ่นละอองออกจาก
คิ้วขอบตกแต่ง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก และเบาะนั่งเป็นครั้ง
คราว เช็ดส่วนที่เป็นไวนิลและหนังด้วยผ้านุ่มท่ีสะอาดชุบ
น้ำสบู่อ่อน แล้วใช้ผ้านุ่มที่แห้งเช็ดทำความสะอาดอีกคร้ัง

ต้องดูแลและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อรักษาสภาพ
ของหนังเอาไว้

ก่อนการใช้น้ำยารักษาเน้ือผ้าใด ๆ ให้อ่านคำแนะนำของ
ผู้ผลิตก่อน น้ำยารักษาเนื้อผ้าบางชนิดจะมีสารเคมี ซึ่งอาจ
ท ำ ใ ห้ ผ้ า ห ุ้ ม เ บ า ะ เ ป็ น ร อ ย ด่ า ง ห รื อ สี ต ก ไ ด้

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเปล่าเท่านั้นเช็ดทำความสะอาดเลนส์เกจวัด
และมาตรวัดต่าง ๆ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรืออย่างอื่นที่
คล้ายกัน

. เศษฝุ่นอาจกัดกร่อนและทำให้ผิวของหนัง
เสียหายได้ จึงควรกำจัดออกทันที ห้ามใช้สบู่
ฟอกหนัง แว็กซ์รถยนต์ สารขัด น้ำมัน สารทำ
ความสะอาด สารละลาย ผงซักฟอก หรือสารทำ
ความสะอาดที่มีส่วนประกอบหลักเป็นแอมโนเนีย
เพราะอาจทำให้สภาพพื้นผิวตามธรรมชาติของ
หนังเสียหาย

. ห้ามใช้น้ำยารักษาเนื้อผ้า เว้นแต่จะได้รับ
คำแนะนำจากผู้ผลิต

. ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติกเช็ดฝา
เลนส์เกจวัดหรือมาตรวัดต่าง ๆ เนื่องจากอาจ
ทำให้เลนส์เสียหาย

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-3

การทำความสะอาดภายในรถยนต์

Condition:
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7-4 การดูแลรักษาสภาพรถ

น้ำหอมปรับอากาศ
N18A1-8940B056-F335-4295-BC30-943B98365DDF

น้ำหอม ปรับ อากาศ ส่วน มาก ใช้ สารละลาย ท่ี อาจ มี
ผลกระทบต่อภายในห้องโดยสาร หากใช้งานน้ำหอมปรับ
อ า ก า ศ ค ว ร สั ง เ ก ต ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ :

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนสามารถทำให้เกิดการ
เปลี่ยนสีถาวรเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวภายในห้องโดยสาร
วางน้ำหอมปรับอากาศในตำแหน่งที่สามารถแขวนได้
อย่าง เป็น อิสระ และ ไม่ สัมผัส กับ พ้ืน ผิว ภายใน
ห้องโดยสาร

. น้ำหอมปรับอากาศแบบเหลวมักจะมีที่หนีบไว้กับ
ช่อง แอร์ ผลิตภัณฑ์ เหล่า น้ี สามารถ ทำให้ เ กิด
ความเสียหายและการเปล่ียนสีได้ทันทีเม่ือหกเลอะ
พื้นผิวภายในห้องโดยสาร

ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างระมัดระวัง
ก่อนใช้น้ำหอมปรับอากาศ

แผ่นรองปูพื้น
N18A1-120227-86FBD144-59B2-4EC1-92EF-D1A294940CEC

การใช้แผ่นรองปูพื้นแท้ของนิสสัน (ถ้ามีติดตั้ง) จะช่วยยืด
อายุพรมในรถ และการทำความสะอาดภายในรถได้ง่ายขึ้น
ไม่ว่าจะใช้แผ่นรองแบบใดก็ตาม ให้แน่ใจว่าแผ่นรอง
ดังกล่าวมีขนาดพอดีกับรถ และวางในตำแหน่งช่องวางเท้า
ให้ถูก ต้อง เพื่อไม่ ให้ไปกีดขวางการทำงานของแป้น
เหยียบ ต่าง ๆ ควรดูแล รักษาแผ่นรองพื้นโดยการทำ
ความสะอาดอยู่เสมอ และเปลี่ยนใหม่ถ้าแผ่นรองสึกหรอ
มากเกินไป

ตัวช่วยวางตำแหน่งพรมปูพื้น (ด้านคนขับ)
N18A1-120227-400DA2F5-03B5-4188-8174-D52BE40CB771

LVA0003X

รถคันนี้จะมีตะขอยึดแผ่นรองปูพ้ืนด้านหน้า เพื่อทำหน้าที่
เป็นจุดช่วยจัดตำแหน่งแผ่นรองปูพื้น โดยแผ่นรองปูพ้ืน
ของนิสสันได้รับการออกแบบมาเฉพาะรถรุ่นนี้ แผ่นรองปู
พ้ื น ด้ า น ค น ขั บ จ ะ มี ร ู เ พื่ อ ใ ช้ เ กี่ ย ว ต ะ ข อ

จัดวางแผ่นรองให้อยู่ตรงกลางในบริเวณที่วางเท้าโดยขยับ
แ ผ่ น ร อ ง ใ ห้ ต ะ ข อ เ ก่ี ย ว ล อ ด ร ู ท่ี แ ผ่ น ร อ ง

หมั่นตรวจสอบดู ว่าแผ่น รองอยู่ ในตำแหน่ง ท่ีถูก ต้อง

กระจก
N18A1-120227-DB07944A-E17C-4A31-AB4B-F2ADFC4EB791

ใช้น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว้กลางแดดจัดจะทำให้มีคราบหมอง
อยู่บนผิวกระจก ซ่ึงเป็นเรื่องปกติ ใช้น้ำยาเช็ดกระจกและ
ผ้านุ่มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

ข้อควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดกระจกด้านใน ห้ามใช้เครื่องมือที่
มีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสม
ของคลอรีน อาจจะทำให้ ตัวนำ ไฟฟ้า เช่น ส่วน

ประกอบ ของ ไล่ ฝ้า กระจก บัง ลม หลัง เสีย หาย

เข็มขัดนิรภัย
N18A1-120227-21B57068-4377-4B3B-8083-C967CCEB9C0E

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้สายเข็มขัดที่เปียกช้ืนม้วนเข้าไป
เก็บในชุดดึงกลับ

. ห้ามใช้น้ำยาฟอกย้อมหรือน้ำยาเคมีทำ
ความสะอาด เข็มขัด นิรภัย เน่ืองจากอาจไป
กัดก ร่อน สาย เข็มขัด ให้ เ ป่ื อย บาง ลง ได้

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด้วยการเช็ดด้วยฟองน้ำชุบน้ำ
สบู่อ่อน

ปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยแห้งสนิทในที่ร่มก่อนนำมาใช้ (โปรด
ดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-6))

Condition:
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N18A1-120227-E92E77C9-08F4-418C-9E70-ADE0104EC4A4

ปัจจัยพื้นฐานที่มีส่วนทำให้รถเป็นสนิม
N18A1-120227-BCE1EFC6-8E52-411A-8A65-BF8F2FA65E11

. ความชื้นสะสมในส่ิงสกปรก และดินทรายตามแผง
ช่องต่าง ๆ และบริเวณอื่น ๆ

. ชั้นผิวสีหรือชั้นเคลือบท่ีกะเทาะลอกหลุดออกไป
เน่ืองจากเศษหินและกรวด หรือการเฉ่ียวชนบนท้อง
ถนน

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลให้
เกิดสนิม

N18A1-120227-D06CF72F-1731-48C7-BC55-3FAB2B3F4CCE

ความชื้น
N18A1-120227-31C0265D-6FD3-43EE-ACEF-91E5E3F622F1

ทราย ส่ิงสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพ้ืนด้านในตัวถังรถจะ
เป็นตัวเร่งให้เกิดสนิม พรมปูพื้น/แผ่นรองปูพื้นที่เปียกจะไม่
แห้งสนิท ถ้าปล่อยท้ิงไว้ในรถ ดังนั้น จึงควรนำออกมาผึ่ง
ให้ แห้ง เ พ่ือ ป้องกัน ไม่ ใ ห้ เกิด สนิม ท่ี พ้ืน ตัว ถัง รถ

ความชื้นสัมพัทธ์
N18A1-120227-D0E49DE4-517D-4D9D-9B7C-4D660DB911BF

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงจะทำให้เกิดสนิมได้เร็วขึ้น

อุณหภูมิ
N18A1-120227-4992A777-1EC3-43E6-82A9-F3EC2C074A7A

อุณหภูมิสูงจะเร่งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิ้นส่วนที่
ไม่ได้รับการระบายอากาศที่ดี

นอกจากนี้ รถจะเป็นสนิมได้ง่ายในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิใกล้
จุดเยือกแข็ง

มลภาวะทางอากาศ
N18A1-120227-A0EE1757-B200-49E6-97DA-77F0EDD84EF2

มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเลหรือเกลือท่ีใช้โรยถนนจะเร่งให้เกิดสนิมเร็วขึ้น
เกลือท่ีใช้โรยถนนจะทำให้พ้ืนผิวของสีละลายเร็วขึ้นเช่น
กัน

เพื่อป้องกันรถของท่านไม่ให้เกิดสนิม
N18A1-120227-3D80D97E-D30A-4337-97C0-DC1E6D97C4E1

. ให้ล้างรถให้สะอาดและเคลือบเงารถบ่อย ๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู่เสมอ ถ้าพบรอยชำรุด
ให้รีบซ่อมโดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม่ให้รูระบายน้ำที่ขอบด้านล่างของประตู
อุดตันเพื่อป้องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย สิ่งสกปรก หรือเกลือที่สะสมอยู่ใต้ท้อง
รถ ถ้าพบให้ล้างออกด้วยน้ำโดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้สายยางฉีดน้ำล้างทำความสะอาดสิ่ง
สกปรก ทราย หรือเศษดินจากห้องโดยสาร ทำ
ความสะอาดสิ่งสกปรกด้วยเครื่องดูด ฝุ่นหรือ
ไม้กวาด

. ห้ามปล่อยให้มีน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ สัมผัสโดน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรถ เนื่องจากจะ
ทำให้เกิดความเสียหายได้

สารเคมีท่ีใช้ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร่อน
อย่างมาก จะเร่งการเกิดสนิมและการเส่ือมสภาพของ
ชิ้นส่วนใต้ท้องรถ เช่น ระบบไอเสีย ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
เบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต้องทำความสะอาดใต้ท้องรถเป็นระยะ ๆ

สำหรับข้อมูลการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนเพ่ิมเติมซึ่ง

อาจจำเป็นในบางพ้ืนท่ี กรุณาปรึกษาผู้จำหน่ายนิสสัน

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-5

การป้องกันสนิม

Condition:
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7-6 การดูแลรักษาสภาพรถ

บันทึก
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8-2 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

N18A1-120227-95AA0E30-2B0E-42F2-AAD2-29134C3E0B81

การบำรุงรักษาท่ัวไปและการดูแลประจำวันบางอย่างเป็น
ส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยรักษาและคงสภาพการทำงานที่ดีของ
รถยนต์ รวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และการปล่อย
ไอเสีย

เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถหรือผู้ใช้รถที่ต้องทำ
กา ร บำ ร ุ ง รั กษา ทั้ ง แบบ ท่ั ว ไป และ แบบ เฉพาะ

เจ้าของรถ เป็นบุคคลเพียงคนเดียวท่ีสามารถทำให้มั่นใจ
ได้ว่ารถยนต์ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
N18A1-120227-CE5AF5FB-6DD2-457C-8228-654737EB3356

เพื่อให้เกิดความสะดวก การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาที่
จำเป็นระบุไว้ และอธิบายอยู่ ในสมุดรับประกันและการ
บำรุงรักษาอีกเล่มหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้แน่ใจว่ารถของท่านได้รับ
การบำรุงรักษาที่จำเป็นตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
N18A1-120227-0A8C8821-F81C-4670-9BD0-A3F65DA87266

การบำรุงรักษาทั่วไปนั้นหมายรวมไปถึงสิ่งที่ควรได้รับการ
ตรวจสอบทุกๆ วันท่ีมีการใช้รถ เป็นส่ิงจำเป็นท่ีจะช่วยให้
รถทำงาน เป็นปกติ ได้ อย่าง ต่อ เน่ือง โดย เป็น ความ
รับผิดชอบของท่านที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
เป็นประจำตามที่กำหนดไว้

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ัวไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้
ทักษะทางช่างสูง และสามารถใช้เคร่ืองมือท่ัวไปสำหรับ
รถยนต์เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น

สามารถทำการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองหรือโดย
เรียกช่างผู้เชี่ยวชาญ หรือมอบหมายให้ศูนย์บริการนิสสัน
ดำเนินการ

สถานที่เข้ารับบริการ
N18A1-120227-3E63375F-6450-4183-B765-CDB8D4FD34DF

ถ้าต้องเข้ารับบริการเพ่ือบำรุง รักษา หรือตรวจพบการ
ทำงานท่ีผิดปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือ
ตรวจสอบและดำเนินการตามที่เหมาะสม

N18A1-120227-DB4A20F4-8565-469E-BB2A-2FA209E16ABF

ในระหว่างการใช้รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษาทั่วไป
เป็นประจำตามท่ีกำหนดไว้ในบทนี้ ถ้าพบเสียง การสั่น
หรือกลิ่นผิดปกติ ให้ตรวจหาสาเหตุหรือให้ศูนย์บริการ
นิสสันดำเนินการตรวจสอบทันที นอกจากนี้ ถ้าคิดว่าต้องมี
การซ่อมแซม ควรแจ้งศูนย์บริการนิสสัน

เพื่อตรวจสอบหรือดำเนินการซ่อมแซม ให้ดู “ข้อควรระวัง
ในการบำรุงรักษา” (หน้า 8-4)

คำอธิบายของรายการที่ต้องบำรุงรักษา
ทั่วไป

N18A1-120227-BD6DE34E-C4B5-4781-97E8-C2510C8C914E

ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการดังต่อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย
“*” อธิบายไว้ในส่วนหลังของบทนี้

ภายนอกรถ
N18A1-120227-05A42C89-023E-47B8-8037-93A64DFFB9FE

รายการที่ต้องบำรุงรักษาซึ่งแสดงไว้นี้ควรทำเป็นครั้งคราว
ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษ

ประตูและฝากระโปรงหน้า :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบว่าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน้าทำงานเป็น
ปกติ รวมท้ังประตูหลัง ฝากระโปรงท้าย และประตูท้าย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกทุกตัวยึดแน่น และให้ใช้
น้ำมันหล่อลื่นเมื่อจำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกเสริม
ของฝากระโปรงหน้ารั้งไม่ให้ฝากระโปรงหน้าเปิดข้ึน เมื่อ
ปลดล็อกตัวหลักแล้ว กรณีที่มีการขับรถในพื้นที่ที่มีวัสดุที่มี
ฤทธิ์กัดกร่อน ให้ตรวจสอบการหล่อลื่น

ไฟส่องสว่าง* :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ทำความสะอาดไฟหน้าเป็นประจำ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟ
หน้า ไฟเบรก ไฟท้าย ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว และไฟอื่น ๆ
ทำงานเป็นปกติและติดตั้งยึดแน่น และตรวจสอบองศาไฟ
หน้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป

Condition:
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ยาง* :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบแรงดันลมยางด้วยเกจวัดเป็นประจำและก่อนการ
เดินทางไกลทุกครั้ง ควรปรับแรงดันลมยางทุกเส้นรวมทั้ง
ยางอะไหล่ตามแรงดันที่กำหนด ตรวจสอบหา
ความเสียหาย รอยฉีกขาด หรือการสึกหรออย่างผิดปกติ
อย่างละเอียด

การสลับยาง* :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล้อ (2WD) และยางล้อหน้า
และหลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุก ๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล์) ยางที่มีสัญลักษณ์บ่งช้ีทิศทางการหมุนจะ
สามารถสลับได้ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังเท่าน้ัน ให้
แน่ใจว่าสัญลักษณ์บ่งชี้ทิศทางการหมุนชี้ไปยังทิศทางท่ี
ล้อหมุน หลังจากสลับยางเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีของรถขับเคล่ือนส่ีล้อและรถขับเคล่ือนทุกล้อ
(4WD/AWD) และยางล้อหน้าและหลังมีขนาดเดียวกัน
ควรสลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล์) ยาง ท่ีมี
สัญลักษณ์บ่งชี้ทิศทางการหมุนจะสามารถสลับได้ระหว่าง
ล้อหน้าและล้อหลังเท่าน้ัน ให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์บ่งชี้
ทิศทางการหมุนชี้ไปยังทิศทางที่ล้อหมุน หลังจากสลับ
ยางเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีท่ีล้อหน้ามีขนาดไม่เท่ากับล้อหลัง จะไม่สามารถ
สลับยางได้

ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต่างกันตามนิสัยการขับขี่
ของท่านและสภาพพื้นผิวถนน

การตั้งศูนย์ล้อและการถ่วงล้อ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

หากพบว่ารถยนต์วิ่งเอนไปยังด้านในด้านหน่ึงขณะขับรถ
บนถนนเส้นตรงและพื้นราบ หรือพบการสึกหรอของยางที่
ไม่เท่ากันหรือผิดปกติ อาจจำเป็นต้องทำการต้ังศูนย์ล้อ
และถ้าพวงมาลัยหรือเบาะนั่งสั่นขณะขับรถที่ความเร็วปกติ

อาจจำเป็นต้องทำการถ่วงล้อ

กระจกบังลมหน้า :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าเป็นประจำ ตรวจสอบ
กระจกบังลมหน้าอย่างน้อยทุกหกเดือน เพ่ือหารอยแตก
หรือความ เสียหาย อ่ืน ๆ และทำการ ซ่อมแซมอย่าง
เหมาะสม

ใบปัดน้ำฝัน* :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบหารอยแตกหรือการสึกหรอ ถ้าใบปัดน้ำฝน
ทำงานไม่ถูกต้อง หรือทำการเปลี่ยนใหม่

ภายในรถ
N18A1-120227-747021A6-C69F-4679-9DED-C10F1E4D183C

ส่ิงท่ีต้องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว้นี้ควรได้รับการตรวจสอบ
เป็นประจำ เช่น เม่ือทำการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
เมื่อทำความสะอาดรถ ฯลฯ

แป้นคันเร่ง :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบแป้นคันเร่งว่าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และ
ให้แน่ใจว่าแป้นคันเร่งไม่ติดขัดหรือต้องออกแรงมาก
ผิด ปกติ วาง แผ่น รอง พรม ปู พื้ น ให้ ห่ าง จาก แป้น

แป้นเบรก* :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบแป้นเบรกว่าสามารถทำงานได้อย่างราบร่ืน และ
ให้แน่ใจว่ามีระยะห่างจากแผ่นรองพรมปูพื้นที่เหมาะสมเมื่อ
เหยียบจนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม้อลมเบรก ให้
แ น่ใจ ว่ า ได้ วาง แผ่น รอง พรม ปู พื้ น ห่าง จาก แป้น

เบรกมือ* :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบการทำงานของเบรกมือเป็นประจำ ว่าคันเบรกมือ
(ถ้ามีติด ต้ัง) หรือแป้นเบรก (ถ้า มีติด ต้ัง) มี ระยะการ
เคลื่อนที่ที่เหมาะสม ให้แน่ใจว่ารถยนต์สามารถจอดพักบน
เนินเขาได้อย่างปลอดภัยเม่ือมีการดึงเบรกมืออย่างเดียว

เข็มขัดนิรภัย :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบว่าส่วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย่างเช่น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ตัวปรับตั้ง และชุดดึง
กลับ) ทำงานปกติราบร่ืนและติดต้ังยึดแน่น ตรวจสอบ
สายเข็มขัดเพ่ือหารอยฉีกขาด ลุ่ยเป็นฝอย สึกหรอ หรือ
เกิดความเสียหาย

พวงมาลัย :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการบังคับเลี้ยว เช่น
ระยะฟรีที่มากเกินไป บังคับเลี้ยวได้ยาก หรือเสียงผิดปกติ

ไฟเตือนและเสียงเตือน :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบว่าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเป็น
ปกติ

ไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบว่ามีอากาศไหลออกมาจากช่องไล่ฝ้าในปริมาณ
ท่ีพอเหมาะเม่ือเปิดฮีตเตอร์หรือจากเคร่ืองปรับอากาศ

ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า* :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบว่าท่ีปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกทำงานเป็น
ป ก ติ แ ล ะ ท่ี ปั ด น้ ำ ฝ น ไ ม่ ล า ก เ ป็ น ร อ ย เ ส้ น

ใต้ฝากระโปรงหน้าและใต้ท้องรถ
N18A1-120227-F59F7197-A6D8-4DD2-ADBE-CB71B0FC849B

สิ่งที่ต้องบำรุงรักษาดังต่อไปนี้ควรได้รับการตรวจสอบเป็น
ระยะ ๆ (ตัวอย่างเช่น แต่ละคร้ังท่ีตรวจสอบน้ำมันเคร่ือง
หรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)

แบตเตอรี่* (ยกเว้นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่แบบไม่ต้องดูแล
รักษา) :

GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต่ละเซลล์ ควรอยู่ระหว่างขีด
UPPER และ LOWER รถที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช้งาน
หนักต้องได้รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่เป็น
ประจำ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-3

Condition:



(212,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

8-4 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ระดับน้ำมันเบรก :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ให้แน่ใจว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ระหว่างขีด MAX และ MIN
บนกระปุก

ระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์* :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในขณะท่ีเครื่องยนต์เย็น ให้
แน่ใจว่าระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ระหว่างขีด MAX และ MIN
ของกระปุก

สายพานเครื่องยนต์* :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานไม่หลุดลุ่ย สึกหรอ แตก
หรือ มีน้ำมันเปื้อน

ระดับน้ำมันเครื่อง* :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองหลังจากจอดรถ (บนพื้นราบ)
และดับเครื่องยนต์

การรั่วของของเหลวต่าง ๆ :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบใต้ ท้องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเครื่อง น้ำ หรือของเหลวอื่น ๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว้
สักพัก จะมีน้ำที่หยดจากเครื่องปรับอากาศหลังจากการใช้
งานเป็นอาการปกติ ถ้าสังเกตเห็นว่ามีการรั่วหรือมีไอน้ำมัน
เช้ือเพลิงระเหยออกมาชัดเจน ให้ตรวจหาสาเหตุและทำ
การแก้ไขทันที

น้ำยาล้างกระจก* :
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจ สอบ ว่า มี น้ำ ล้าง กระจก อย ู่ ใน ถัง พัก เพียง พอ

ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา
N18A1-120227-8E8C7D33-D680-4F7E-ABBF-A3297EC3F706

เมื่อทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษารถ ควรระมัดระวังเสมอ
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บร้ายแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับ
ท่านหรือสร้างความเสียหายกับรถยนต์ ต่อไปนี้เป็นข้อควร
ระวังทั่วไปซึ่งควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

คำเตือน:

. จอดรถบนพื้นราบ ใช้เบรกมือ และกั้นล้อเพ่ือ
ป้องกันรถไหล เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P”
(จอด)

. ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK” เมื่อ ทำการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ

. ห้ามดำเนินการใด ๆ อยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าขณะ
เครื่องยนต์ร้อน ต้องทำการดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
และรอจนกระทั่งเครื่องยนต์เย็นลง

. ถ้า ต้องทำงานโดยที่ติด เคร่ืองยนต์อยู่ ให้มือ
เสื้อผ้า ผม และเครื่องมือต่าง ๆ ห่างจากพัดลม
สายพาน และช้ินส่วนอื่น ๆ ที่มีการเคลื่อนไหว

. แนะนำให้รัดหรือถอดเสื้อผ้าที่หลวมและ
เคร่ืองประดับต่าง ๆ ออก เช่น แหวน นาฬิกา
ฯลฯ ก่อนดำเนินการใด ๆ กับรถยนต์

. ถ้าต้องติดเคร่ืองยนต์ในพ้ืนที่จำกัด เช่น โรงรถ
ให้แน่ใจว่ามีการระบายก๊าซไอเสียอย่างเหมาะสม

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถขึ้นด้วยแม่แรง

. ระวังไม่ให้บุหร่ี เปลวไฟ และประกายไฟอยู่ใกล้
กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห้ามต่อหรือปลดแบตเตอรี่หรือ ข้ัว ต่อ ช้ินส่วน
ทรานซิสเตอร์ ขณะสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่

ในตำแหน่ง “ON”

. ในรถรุ่นเครื่องยนต์เบนซินที่มีระบบหัวฉีด
มัลติพอร์ต (MFI) กรองน้ำมันเช้ือเพลิงและท่อ
น้ำมันเชื้อเพลิงควรได้ รับการบริการโดยศูนย์
บริการนิสสัน เนื่องจากท่อน้ำมัน เช้ือ เพลิงมี
แรงดันสูง แม้ว่าจะดับเครื่องยนต์ไปแล้วก็ตาม

. เนื่องจาก รถ ของ ท่าน ติด ตั้ ง พัดลม ระบาย
ความร้อนอัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได้ทุกเวลา
โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า ถึงแม้สวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” และเครื่องยนต์
ไม่ได้ทำงาน ดังนั้น เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดการ
บาดเจ็บ ต้องปลดสายข้ัวลบแบตเตอรี่ออกทุก
ครั้งก่อนทำงานใกล้กับพัดลม

. ใส่แว่นตานิรภัยทุกครั้งที่ดำเนินการใด ๆ กับรถ

. ห้ามปลดขั้วต่อชุดสายไฟของชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับ
เกียร์หรือเครื่องยนต์ออก ขณะสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเครื่องและ
สารหล่อเย็นที่ ใช้แล้ว การกำจัดน้ำมันเคร่ือง
น้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ และ/หรือของเหลวอ่ืน ๆ
ที่ใช้ในรถยนต์อย่างไม่ถูกต้องจะสร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อ
บังคับตามกฎหมายในการกำจัดของเหลวที่ใช้ใน
รถยนต์เสมอ

หมวด “8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษารถด้วยตนเอง”
นี้จะให้คำแนะนำเฉพาะการดำเนินงานที่เจ้าของรถสามารถ
ดำเนินการด้วยตนเอง

การดำเนินการท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์อาจทำให้เกิด
การทำงานของรถยนต์มีปัญหาหรือการปล่อยไอเสียที่มาก

Condition:



(213,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

เกินไป และส่งผลถึงการคุ้มครองจากการรับประกันรถ
กรณีที่มี ข้อสงสัยเก่ียวกับการให้บริการใด ๆ ควร
ติดต่อผู้จำหน่ายนิสสัน

N18A1-120227-B8F53376-1A49-4E45-B4B3-82E1CE6D05E5

รุ่นเครื่องยนต์ HRA0DET
N18A1-120227-59856FC7-8D2B-4E75-8513-9344338D38DE

WAA0137X

1. ถังพักน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง
4. กล่องฟิวส์/สายฟิวส์
5. แบตเตอรี่
6. ถังน้ำฉีดล้างกระจก
7. ตำแหน่งสายพานเครื่องยนต์

8. ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง
9. กรองอากาศ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-5

จุดที่ตรวจสอบในห้องเครื่องยนต์

Condition:



(214,1)
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8-6 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

N18A1-120227-F658C1E8-2DC3-4431-97E9-F5C1EF86D06F

คำเตือน:

. ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล่อเย็น
เคร่ืองยนต์ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์ร้อน เน่ืองจาก
ของเหลวแรงดันสูงพุ่งออกจากหม้อน้ำ ซ่ึงอาจ
ทำให้เกิดการไหม้พองอย่างรุนแรง ต้องรอจน
กระทั่งเคร่ืองยนต์และหม้อน้ำเย็นจึงทำการเปิด
ฝาบิด

. น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์มีพิษ และควรเก็บอย่าง
ระมัดระวังในภาชนะท่ีมีการทำเครื่องหมายและ
วางให้ห่างจากมือเด็ก

ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ได้รับการเติมน้ำหล่อเย็นคุณภาพ
สูงจากโรงงานซ่ึงป้องกันการแข็งตัวและใช้งานได้ตลอด
ท้ังปี น้ำหล่อเย็นมีส่วนผสมของสารยับยั้งสนิมและการ
กัดกร่อน ดังน้ันจึงไม่จำเป็นต้องเติมสารเติมแต่งลงใน
ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้สารเติมแต่งกับระบบหล่อเย็นเคร่ืองยนต์
เช่น ซีลเลอร์หม้อน้ำ สารเติมแต่งนั้นอาจจะไป
อุดตันระบบหล่อเย็นและทำให้เครื่องยนต์ เกียร์
และ/ หรือ ระบบหล่อ เย็น เกิดความเสียหาย

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ตรวจดูให้แน่ใจว่า
ได้ใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสัน หรือที่
มีคุณภาพเทียบเท่าในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม
ตัวอย่างอัตราส่วนผสมของน้ำหล่อเย็นและน้ำจะ
แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้:

อุณหภูมิภายนอกลดลงถึง ส่วนผสม

8C 8F

น้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์
(ความเข้ม
ข้น)

น้ำกลั่นหรือ
น้ำบริสุทธิ์

-15 5 30% 70%

-35 -30 50% 50%

การ ใช้น้ำหล่อ เย็นชนิด อ่ืน อาจทำให้ ระบบหล่อ เย็น
เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย

หม้อน้ำมีฝาปิดที่รักษาแรงดัน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์
เกิดความเสียหาย หากต้องทำการเปลี่ยนต้องใช้เฉพาะฝา
ปิดหม้อน้ำท่ี เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสันหรือคุณภาพ
เทียบเท่าเท่านั้น

การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
N18A1-120227-F8C49DE6-119A-4A1D-86FF-803E63E7E989

WAI0100X

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต์เย็น ถ้า
ระดับ น้ำ หล่อ เย็น อย ู่ ต่ำ กว่า ระดับ MIN ② ให้ เติม
น้ำหล่อเย็นจนถึงระดับ MAX ① ถ้าถังพักไม่มีน้ำหล่อเย็น
เลย ให้ ตรวจ สอบ ระดับ น้ำ หล่อ เย็น ใน หม้อ น้ำ เมื่อ

เครื่องยนต์เย็น ถ้าในหม้อน้ำมีน้ำหล่อเย็นไม่เพียงพอ ให้
เติมน้ำหล่อเย็นลงในหม้อน้ำจนถึงปากช่องเติม และให้เติม
ลงในถังพักจนถึงระดับ MAX ①
ถ้าพบว่าระบบหล่อเย็นขาดน้ำหล่อเย็นบ่อย ๆ ให้นำ
รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบ ที่ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
N18A1-120227-E7EB5328-DDC8-4F87-A59E-68ADD38FDE7F

ควรติดต่อผู้จำหน่ายนิสสันหากจำเป็นต้องทำการเปล่ียน
น้ำหล่อเย็น

การซ่อมแซมระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์หลัก ควรดำเนินการ
โดยผู้จำหน่ายนิสสัน รายละเอียดขั้นตอนการบริการจะอยู่
ในคู่มือการบริการของนิสสัน

การซ่อมแซมท่ีไม่ถูกต้องอาจทำให้ประสิทธิภาพของ
ฮีตเตอร์ลดลง และเครื่องยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ

คำเตือน:

. ห้ามเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์
ร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

. ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำในขณะที่เคร่ืองยนต์ร้อน
เนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ่งออกจากหม้อน้ำ
อาจ ทำให้ เ กิด การ ไหม้ พอง อย่าง ร ุนแรง

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล่อเย็นที่ใช้แล้วโดยตรง
ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือน้ำยา
ล้างมือให้ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำหล่อ เย็นให้ พ้นจากเด็กและสัตว์ เล้ียง

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการกำจัด
อย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับทาง
กฎหมาย

ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์

Condition:
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N18A1-120227-FA4BC3FB-1D89-4597-BEDF-E448850975D0

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
N18A1-120227-F18C00EA-0976-4457-8992-38C8B49F18EC

WAI0115X

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข้าเบรกมือ

2. สตาร์ท เคร่ืองยนต์ และ อุ่น เครื่องยนต์ จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต์ ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต์

4. รออย่างน้อย 15 นาทีเพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ่างน้ำมัน

5. ดึง ก้าน วัด ระดับ ออก แล้ว เ ช็ด ทำ ความ สะอาด

6. ใส่ก้านวัดระดับกลับลงจนสุด

7. ดึงก้านวัดระดับออกแล้วตรวจสอบระดับน้ำมัน ควรอยู่
ภายในช่วง Ⓒ

8. ถ้าระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำกว่า Ⓐ ให้เปิดฝาช่องเติม
น้ำมันเครื่องแล้วเติมน้ำมันเครื่องท่ีแนะนำลงในช่อง
เติม ห้ามเติมเกินระดับที่กำหนด Ⓑ

9. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องด้วยก้านวัดระดับอีกครั้ง

เป็น เร่ืองปกติที่ จะ มีการ เติมน้ำมัน เคร่ืองใน
ปริมาณเล็กน้อยก่อนถึงช่วงเวลาท่ีต้องเข้ารับ
การบำรุงรักษาหรือในระหว่างการรันอิน ทั้งนี้ขึ้น
อยู่ กับความรุนแรงของลักษณะการ ใช้ งาน

ข้อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำ การใช้รถ
โดยท่ีมีปริมาณน้ำมัน เคร่ืองไม่ เพียงพอจะทำให้
เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย และซึ่งความเสียหาย
ดัง กล่าวจะ ไม่ รวมอยู่ ใน เง่ือนไขการ รับประกัน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง

N18A1-120227-F676738F-78D0-44E0-812A-370BFC28A398

คำเตือน:

. น้ำมันเคร่ืองที่ใช้แล้วต้องได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกต้อง ห้ามเทหรือทิ้งน้ำมันเครื่องลงบนพื้น
คลอง แม่น้ำ ฯลฯ ควรได้รับการกำจัดในสถานที่
ก ำจั ด ที่ เ หมาะ สม ขอ แนะนำ ใ ห้ เป ล่ียน
น้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการนิสสัน

. เน่ืองจากน้ำมันเคร่ืองอาจร้อน ระมัดระวังอย่าให้
ลวกโดนร่างกาย

. การสัมผัสกับน้ำมันเครื่องใช้แล้วบ่อย ๆ และเป็น
เ ว ล า น าน อ าจ ทำ ใ ห้ เ กิ ด ม ะ เ ร็ ง ผิ วห นั ง

. หลีก เลี่ยง การ สัมผัส น้ำมัน เคร่ือง ท่ี ใช้ แล้ว
โดยตรง ถ้ามีการสัมผัส ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือ
น้ำยาล้างมือและน้ำมาก ๆ ให้ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองที่ใช้แล้วในภาชนะท่ีมีการทำ
เครื่องหมายและวางให้พ้นมือเด็ก

ข้อควรระวัง:

น้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกต้อง โปรดตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับทาง

กฎหมาย

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
N18A1-120227-C74D43DB-4C10-4FA1-A9DB-3ED9AC40780B

WAI0102X

① ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง
② ปลั๊กถ่ายน้ำมัน
③ กรองน้ำมันเครื่อง
1. จอดรถบนพื้นราบ และเข้าเบรกมือ

2. สตาร์ท เคร่ืองยนต์ และ อุ่น เครื่องยนต์ จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต์ ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-7

น้ำมันเครื่อง

Condition:
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8-8 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

3. ดับเครื่องยนต์

4. รออย่างน้อย 15 นาทีเพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ่างน้ำมัน

5. วาง อ่ าง รอง น้ ำ มัน ขนาด ใหญ่ ไ ว้ ใ ต้ ป ล๊ัก ถ่าย

6. ถอดปลั๊กถ่ายออกด้วยประแจ

7. ถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง และถ่ายน้ำมันเคร่ือง
ออกจนหมด

ถ้าต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให้ถอดและเปลี่ยนใน
ช่วงนี้ (โปรดดูที่ “การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง” (หน้า
8-8))

8. ทำความสะอาดและติดต้ังปล๊ักถ่ายและแหวนรองตัว
ใหม่กลับเข้าไป ขันปลั๊กถ่ายให้แน่นด้วยประแจ ห้าม
ใช้แรงมากเกินไป
แรงขันปลั๊กถ่าย:
29.4 ถึง 39.2 นิวตันเมตร
(3.0 ถึง 4.0 กิโลกรัม-เมตร, 22 ถึง 29 ฟุต-
ปอนด์)

9. เติมน้ำมันเครื่องตามชนิดและปริมาณที่แนะนำ (โปรด
ดูที่ “ของเหลว/สารหล่อล่ืนและปริมาณความจุ ท่ี
แนะนำ” (หน้า 9-2))

ขณะเติมน้ำมันเคร่ือง ห้ามถอดก้าน วัดระดับ
10. ปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องให้แน่น

11. สตาร์ทเครื่องยนต์

12. ตรวจสอบปลั๊กถ่ายเพ่ือหาร่องรอยการรั่วไหลใด ๆ

13. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน้า 8-
7))

การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง
N18A1-120227-E93E91F3-8B54-4BC0-8211-FE597C6CE65B

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข้าเบรกมือ

2. ดับเครื่องยนต์

3. ถ่ายน้ำมันเครื่องตามขั้นตอนที่ถูกต้อง (โปรดดูที่ “การ
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง” (หน้า 8-7))

4. คลายกรองน้ำมันเคร่ืองออกด้วยประแจถอดกรอง
น้ำมันเครื่อง

5. ใช้มือหมุนกรองน้ำมันเครื่องออก

6. เช็ดผิวหน้าติดต้ังกรองน้ำมันเครื่องด้วยผ้าที่สะอาด

ให้แน่ใจว่าได้ขจัดปะเก็นเก่าที่ตกค้างบนผิวหน้าติดตั้ง
ออกจนหมด

7. ทาน้ำมันเครื่องใหม่บนปะเก็นของกรองน้ำมันเคร่ือง
อันใหม่

8. หมุนกรองน้ำมันเครื่องจนรู้สึกว่ามีแรงต้าน แล้วขัน
เพ่ิมไปอีก 2/3 รอบเพ่ือให้กรองน้ำมันเครื่องแน่น
แรงขันกรองน้ำมันเครื่อง:
21.25 ถึง 28.75 นิว ตัน เมตร (2.2 ถึง 2.9
กิโลกรัม-เมตร, 16 ถึง 21 ฟุต-ปอนด์)

9. เติมน้ำมันเครื่อง (โปรดดูที่ “การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง”
(หน้า 8-7))

10. สตาร์ทเครื่องยนต์และตรวจสอบว่ามีการร่ัวไหลหรือ
ไม่รอบ ๆ กรองน้ำมันเคร่ือง ซ่อมแซมตามจำเป็น

11. ดับเครื่องยนต์และรอสักครู่

12. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน้า 8-
7))

การปกป้องสิ่งแวดล้อม
N18A1-120227-E61F90FA-EAEF-4870-9F1A-4748039A281F

การสร้างมลภาวะให้กับท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และดินเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมาย ให้ใช้สถานท่ีเก็บของเสียที่ได้รับอนุญาต
รวมถึงสถานที่ เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินและอู่สำหรับ
กำจัดน้ำมันและกรองน้ำมันที่ใช้แล้ว หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินสำหรับข้อแนะนำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
กำจัดของเสีย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

Condition:
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[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

N18A1-120227-B4EFFDAE-6C58-47F0-A6C6-C9F1CA299FD4

WAI0103X

1. ปั๊มน้ำ
2. ไดชาร์จ
3. พูเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง
4. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
~: จุดตรวจสอบความตึง

ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”

ตรวจสอบสายพานแต่ละเส้นด้วยตาเปล่าเพื่อดูการสึกหรอ
ที่ผิดปกติ รอยขาด ลุ่ยเป็นฝอย หรือหลวม ควรตรวจสอบ
สภาพและความตึงเป็นประจำ ถ้าสายพานอยู่ในสภาพที่ไม่
ดีหรือหย่อน ให้ทำการเปลี่ยนใหม่โดยศูนย์บริการนิสสัน

N18A1-120227-3B840B7D-DA5F-419E-B6AF-9FDB24D8A72F

คำเตือน:

ให้แน่ใจว่าดับเคร่ืองยนต์และเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปที่ OFF และเข้าเบรกมือแล้ว

เปลี่ยนหัวเทียนตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แสดงในคู่มือ
การบำรุงรักษาตามระยะอีกเล่มหนึ่ง

ถ้าจำเป็น ต้อง เปล่ียน กรุณา ติดต่อศูนย์ บริการ นิส สัน

หัวเทียนแบบเขี้ยวแพลทินัมอิริเดียม
N18A1-120227-2A3DE3CA-83EA-4EC3-8039-90F027C23863

SDI2020

หัวเทียนแบบเขี้ยวแพลทินัมอิริเดียมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
บ่อยเท่ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนเหล่านี้ได้รับการ
ออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข้อควรระวัง:

. ห้ามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวแพลทินัมอิริเดียมกลับ
มาใช้ใหม่โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะ
เขี้ยว

. ให้ เปล่ียน ด้วย หัว เทียนแบบ เข้ียว แพลทินัม

อิริเดียมที่แนะนำเท่านั้น

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-9

สายพาน หัวเทียน

Condition:



(218,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

8-10 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

N18A1-120227-8EB82ECA-95A7-4860-A7B2-91072E92C7FB

การตรวจสอบเบรกมือ
N18A1-120227-B3CC1234-BD79-484D-8569-F98C99F4509D

SDI1447A

ตรวจสอบตำแหน่งปลดเบรก โดยการดึงก้านเบรกมือขึ้นช้า
ๆ และมั่นคง ถ้าจำนวนคลิกไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด ให้นำรถ
ไปยังผู้จำหน่ายนิสสัน

9 ถึง 10 คลิก
แรงดึง 196 นิวตัน (20 กก., 44 ปอนด์)

การตรวจสอบแป้นเบรก
N18A1-120227-A79F4863-6A82-4E1C-9F83-6593462D69A4

DI1020MR

คำเตือน:

ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ
เบรก ถ้าความสูงของแป้นเบรกไม่กลับคืนสู่ปกติ

ให้เครื่องยนต์ทำงาน แล้วตรวจสอบระยะ Ⓐ ระหว่างผิว
ด้านบนของแป้นกับพ้ืนตัวรถบริเวณใต้แป้นเบรก ถ้าไม่อยู่
ใน ระยะ ท่ี ระบ ุ ใ ห้ นำ รถ ไป ยัง ศ ูน ย์ บริการ นิส สัน
Ⓐ: แรงเหยียบ:
490 นิวตัน (50 กิโลกรัม, 110 ปอนด์)
80 มิลลิเมตร (3.15 น้ิว) หรือ มาก กว่า

เบรกแบบปรับตั้งเอง
N18A1-120227-0E95CD39-EB93-404F-AED1-357297016E4B

รถยนต์มีเบรกแบบปรับตั้งเองติดต้ังอยู่ เบรกจะถูกปรับต้ัง
ด้วยการทำงานของแป้นเบรก

เสียงเตือนผ้าเบรกหมด
N18A1-120227-4BFEFDE9-5B31-4404-A9BB-8C45AFCB43FB

ผ้าเบรกของดิสก์เบรกบนรถยนต์จะมีเสียงเตือนเมื่อใกล้
หมด เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าเบรก จะมีเสียงเตือนผ้าเบรก
สึกโดยเป็นเสียงแหลมเสียดสีเมื่อรถเคลื่อนที่ และจะได้ยิน
เสียงดังไม่ว่าจะเหยียบแป้นเบรกหรือไม่ก็ตาม เม่ือได้ยิน
เสียงให้ตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด

ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย่าง อาจได้ยิน
เสียงดังเอ๊ียด ๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่น ๆ จากเบรก
เป็นบางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางคร้ังที่เกิดขึ้นจากการ
เบรกเบา ๆ หรือปานกลางเป็นเรื่องปกติและไม่ส่งผลต่อ
การทำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย่างเหมาะสมตามระยะเวลา
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่คู่มือการบำรุงรักษาตาม
ระยะอีกเล่มหนึ่ง

หม้อลมเบรก
N18A1-120227-593F10C1-A010-4EC4-9B3F-4077D155EC79

ตรวจสอบการทำงานของหม้อลมเบรกดังนี้:

1. ดับเคร่ืองยนต์เหยียบและปล่อยแป้นเบรกหลาย ๆ
ครั้ง เมื่อการเคลื่อนที่ของแป้นเบรก (ระยะเคลื่อนตัว)
เท่ากันทุกคร้ัง ท่ี เหยียบ ให้ปฏิบัติ ข้ันตอนต่อไป

2. ขณะที่ เหยียบ แป้น เบรก ให้ สตาร์ท เครื่องยนต์
ค ว าม ส ู ง ของ แ ป้น เบ รก จ ะ ลด ลง เ ล็ ก น้ อ ย

3. เหยียบแป้นเบรกค้างไว้แล้วดับเครื่อง เหยียบแป้น
เบรกค้างไว้นานประมาณ 30 วินาที ความสูงของแป้น
เบรกไม่ควรจะเปลี่ยน

4. ให้เครื่องยนต์ทำงานเป็นเวลา 1 นาทีโดยที่ไม่เหยียบ
แป้นเบรก และดับเครื่องยนต์ เหยียบแป้นเบรกหลาย
ๆ ครั้ง ระยะทางที่แป้นเบรกเคลื่อนไปจะค่อย ๆ ลดลง
ขณะ ท่ี เหยียบ แป้น เบรก แต่ละ ครั้ ง เนื่ องจาก
สุญญากาศค่อย ๆ ถูกปล่อยออกจากหม้อลมเบรก

ถ้าเบรกทำงานไม่ปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบ

เบรก

Condition:



(219,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

N18A1-120227-08BA7AEC-14E9-429C-8825-21113111241B

คำเตือน:

. ใช้น้ำมันใหม่จากบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเท่านั้น
น้ำมันเก่า เสื่อมสภาพ หรือมีการปนเปื้อน อาจ
ทำให้ระบบเบรกเกิดความเสียหายได้ การใช้
น้ำมันที่ ไม่ เหมาะสมจะทำให้ ระบบ เบรก เกิด
ความเสียหายและส่งผลต่อความสามารถในการ
หยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาปิดช่องเติมน้ำมันก่อนถอด
ออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย่างระมัดระวังไว้
ในภาชนะที่มีการทำเคร่ืองหมายและวางให้ห่าง
จากมือเด็ก

ข้อควรระวัง:

ระวังไม่ให้น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให้สีรถเกิดความเสียหาย ถ้าน้ำมันกระเด็นไปโดน
ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก

WAI0104X

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ้าน้ำมันเบรกอยู่
ต่ำกว่าขีด MIN ① ไฟเตือนระบบเบรกจะสว่างขึ้น เติม

น้ำมันเบรกให้ถึงขีด MAX ② (โปรดดูท่ี “ของเหลว/สาร
หล่อล่ืนและปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน้า 9-2) สำหรับ
ชนิดของน้ำมันเบรกที่แนะนำ)

ถ้าต้องเติมน้ำมันเบรกบ่อย ๆ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการ
นิ ส สั น เ พ่ื อ ต ร วจ สอบ ร ะบบ เบรก อย่ า ง ละ เ อี ยด

N18A1-120227-F4435ED2-1F0C-4B8F-A905-071A99324D3A

ถ้าจำเป็นต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

ข้อควรระวัง:

. ใช้น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 แท้เท่าน้ัน ห้าม
ผสมกับน้ำมันชนิดอื่น

. การใช้น้ำมันเกียร์ที่ไม่ใช่ NISSAN CVT NS-3
ของแท้จะทำให้เกียร์ CVT เสียหาย ซ่ึงไม่อยู่ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-11

น้ำมันเบรก น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์แบบ
ต่อเนื่อง (CVT)

Condition:



(220,1)
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8-12 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

N18A1-120227-20874617-E673-4476-B14B-EA5DD9985C91

WAI0105X

คำเตือน:

การที่เครื่องยนต์ทำงานขณะที่กรองอากาศถูกถอด
ออกอาจทำให้ท่านหรือคนอื่นเป็นแผลไหม้พองได้
เน่ืองจากกรองอากาศไม่เพียงทำหน้าท่ีกรองอากาศ
เข้าแต่ยังช่วยกั้นเปลวไฟที่ เกิดจากจุดระเบิดย้อน
กลับของ เครื่องยนต์ ถ้า ไม่ ใส่ กรองอากาศและ
เครื่องยนต์เกิดจุดระเบิดย้อนกลับ ท่านอาจได้รับแผล
ไหม้พองได้ ห้ามขับรถโดยไม่ใส่กรองอากาศโดยเด็ด
ขาด และควรระมัดระวัง เม่ือดำเนินการใด ๆ กับ
เครื่องยนต์ที่ไม่ใส่กรองอากาศไว้

ในการถอดกรอง ให้ปลดสลักล็อกและดึงชุดกรองขึ้น
ด้านบน

ไม่ควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศแบบกระดาษอาบไข
และนำกลับมาใช้ใหม่

ไส้กรองอากาศแบบกระดาษแห้งสามารถทำความสะอาด
และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เปลี่ยนกรองอากาศตามกำหนดการบำรุงรักษาท่ีแสดงใน
คู่มือการบำรุงรักษาอีกเล่มหนึ่ง

N18A1-120227-42E74EAA-887B-4017-9BAA-F0811F2944D2

ใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า
N18A1-120227-3B9A9372-F0BC-43C2-9B08-D93C0FD0B320

การทำความสะอาด
N18A1-120227-47122101-9FA4-478A-BCC8-89CB6BAB7F3C

ถ้ากระจกบังลมหน้าไม่สะอาดขึ้นหลังจากใช้ที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหน้า หรือถ้าใบปัดน้ำฝนมีเสียงดังขณะท่ีใช้
งาน ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าอาจมีขี้ผึ้งหรือวัสดุอื่นอยู่
บนกระจกบังลมหน้า และ/หรือใบปัดน้ำฝน

ทำความสะอาดด้านนอกของพ้ืนผิวหน้ากระจกบังลมหน้า
ด้วยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน
กระจกบังลมหน้าจะสะอาดถ้าไม่มีหยดน้ำเกาะบนกระจก
เมื่อล้างออกด้วยน้ำ

ทำความสะอาดใบปัดโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ
น้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนเช็ด ล้างใบปัดน้ำฝนด้วย
น้ำ ถ้ากระจก บังลมหน้า ยังคงไม่สะอาดหลังจากทำ
ความสะอาดใบปัดน้ำฝนและใช้ที่ปัดน้ำฝน ให้เปล่ียนใบ
ปัดน้ำฝนใหม่

JVM0389X

ระวังอย่าทำให้หัวฉีดน้ำยาล้างกระจกอุดตัน Ⓐ อาจทำให้
ท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้าทำงานผิดปกติได้ ถ้าหัว
ฉีดอุดตัน ให้นำวัตถุที่อุดอยู่ออกด้วยเข็มเล็ก ๆ Ⓑ ระวัง
อย่าทำให้หัวฉีดเกิดความเสียหาย

เครื่องกรองอากาศ ใบปัดน้ำฝน

Condition:



(221,1)
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การเปลี่ยน
N18A1-120227-836CAB96-5F90-4106-96F1-6640B37189C3

SDI1649

1. ยก ก้ าน ปัด น้ ำ ฝน ออก จาก กระจก บัง ลม หน้า

เมื่อยกก้านปัดน้ำฝน ให้ยกด้านคนขับก่อน แล้ว
จึงยกด้านผู้โดยสาร ไม่เช่นน้ัน ใบปัดน้ำฝนอาจ
จะครูดทำให้เป็นรอยเสียหายได้

2. ดันและยึดแถบปลด Ⓐ แล้วเลื่อนใบปัดน้ำฝนลงใต้
ก้านปัดน้ำฝนเพื่อถอด ①

3. ถอดใบปัดน้ำฝน

4. ใส่ใบปัดน้ำฝนใหม่ลงบนก้านปัดน้ำฝนจนกระทั่งล็อก
เข้าที่

ข้อควรระวัง:

. หลังจากเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้ว ให้ดันก้านปัด
น้ำฝนกลับไปยังตำแหน่งเดิม ไม่เช่นนั้น ก้านปัด
น้ำฝนหรือฝากระโปรงหน้าอาจจะครูดทำให้เป็น
รอยเสียหายได้

. ใบปัดน้ำฝนที่สึกหรออาจทำให้กระจกบังลมหน้า
เสียหาย และทำให้ทัศนวิสัยของคนขับแย่ลง

N18A1-120227-CA82CB44-F722-4620-B5CC-163B7294016F

WAI0106X

คำเตือน:

สาร ป้องกันการแข็งตัว มี พิษ และควร เก็บอย่าง
ระมัดระวังไว้ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวาง
ให้ไกลมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน้ำในถังฉีดน้ำล้างกระจก ถ้าระดับน้ำในถัง
ฉีดน้ำล้างกระจกต่ำให้เติมน้ำล้างกระจก เติมถังพักน้ำยา
ล้างกระจกเป็นระยะ ๆ

ให้ เติมน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงในน้ำเพ่ือให้ทำ
ความสะอาดได้ดีขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป้องกันการแข็ง
ตัวของน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า ตามอัตราส่วนท่ีระบุไว้
ในคำแนะนำของผู้ผลิต

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-13

น้ำยาล้างกระจก

Condition:
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8-14 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

N18A1-120227-06B3EA2F-82D1-4678-9BC6-FFCC5BC93893

แบตเตอรี่รถยนต์
N18A1-120227-CA87E284-774B-4E53-9289-40D2A58BDFC6

SDI1573

คำเตือน:

ห้ามทำการขับขี่ รถยนต์ หากน้ำกรดแบตเตอร่ีต่ำ
เพราะอาจทำให้เกิดโหลดสูงในแบตเตอรี่ ซึ่งจะทำให้
เกิดความร้อนสูง ลดอายุแบตเตอรี่ และอาจนำไปสู่
การระเบิดได้

แบตเตอรี่

Condition:



(223,1)
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ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
N18A1-120227-47FFFBAB-1BC0-4DE1-9178-F4C1DD6AE5B8

DI0137MA

SDI1480

ตรวจ สอบ ระดับน้ำกรด ใน แต่ละ เซลล์ ระดับ น้ำกรด
แบตเตอรี่ ควรอยู่ ระหว่างขีด UPPER LEVEL ① และ
LOWER LEVEL ②

ถ้าจำเป็นต้องเติมน้ำ ให้เติมน้ำกลั่น/น้ำบริสุทธิ์จนถึงระดับ
ตัววัดในแต่ละช่องเติมเท่านั้น ห้ามเติมเกิน

1. ถอดจุกเซลล์ Ⓐ (ถ้ามีติดตั้ง)

2. เติมน้ำกลั่น/น้ำบริสุทธิ์จนถึงขีด UPPER LEVEL ①
3. ใส่จุกเซลล์กลับเข้าที่และขันให้แน่น

. รถที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช้งานหนักต้องได้รับการ
ตรวจ สอบ ระดับ น้ำกรด แบตเตอรี่ เ ป็น ประจำ

. รักษาพื้นผิวแบตเตอรี่ให้สะอาดและแห้ง ทำ
ความสะอาดแบตเตอรี่ด้วยสารละลายเบคก้ิงโซดา
และน้ำ

. ให้แน่ใจว่าจุดเช่ือมต่อข้ัวสะอาดและได้รับการขันจน
แน่น

. ถ้าไม่ใช้รถนานเกินกว่า 30 วัน ให้ปลดสายขั้วลบ (−)
ของแบตเตอรี่ออก เพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมด

การพ่วงสตาร์ท
N18A1-120227-E4F41EE9-38D0-4544-9847-FEF589C32D36

หากจำเป็นต้องทำการพ่วงสตาร์ท โปรดดู ท่ี “การพ่วง
สตาร์ท” (หน้า 6-8) ถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดหลังจากพ่วง
สตาร์ทหรือแบตเตอรี่ ไม่ ประจุไฟ ต้องทำการ เปลี่ยน
แบตเตอร่ีใหม่ ติดต่อผู้ จำหน่ายนิส สันเพ่ือดำเนินการ

แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
GUID-296FDF95-AC54-4C0A-B51E-2EFE31F268FB

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-5A25703B-8850-4666-BFEF-66A39C15AD41

ข้อควรระวัง:

. ระวังไม่ให้เด็กกลืนแบตเตอร่ีและช้ินส่วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัดแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องจะเป็นการ
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามข้อ
กำหนดท้องถิ่น ในการกำจัดแบตเตอรี่ เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห้ามให้ฝุ่นหรือน้ำมันโดน
เข้ากับชิ้นส่วน

. แบตเตอร่ีลิเธียมอาจระเบิดได้ถ้าทำการเปล่ียน
อย่างไม่ถูกต้อง ให้ เปล่ียนเป็นแบตเตอร่ีแบบ
เดียวกันหรือที่เทียบเท่ากันเท่านั้น

. อย่าให้แบตเตอรี่ โดนความ ร้อนจัด เช่น แสง
อาทิตย์ ไฟ ฯลฯ

JVM0381X

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. สอดไขควงเล็กเข้าไปในช่อง Ⓐ และเพ่ือเปิดฝาปิด
ใช้ผ้าหุ้มเพื่อป้องกันฝาครอบ

2. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่

แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2032 หรือที่เทียบเท่า
. ห้ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ้า เนื่องจากจะ
ทำให้ทำงานผิดพลาด

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-15

Condition:
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8-16 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

. ให้แน่ใจว่าด้านที่มีเครื่องหมาย + อยู่ด้านล่างของ
ฝาครอบ Ⓑ

3. ปิดฝาปิดให้แน่น

4. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต่อศูนย์ บริการนิส สัน ถ้า ต้องการความ ช่วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
N18A1-120227-54391E5B-56A2-4553-A297-5C68724A1416

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
N18A1-120227-0BBD5A11-27BD-4EA7-9405-79045676C1F0

ข้อควรระวัง:

. ระวังไม่ให้เด็กกลืนแบตเตอร่ีและชิ้นส่วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัดแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องจะเป็นการ
ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อกำหนดทางกฎหมายในการกำจัดแบตเตอร่ี
เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห้ามให้ฝุ่นหรือน้ำมันโดน
เข้ากับชิ้นส่วน

. แบตเตอร่ีลิเธียมอาจระเบิดได้ถ้าเปล่ียนอย่างไม่
ถูกต้อง ให้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือ
ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันเท่านั้น

SDI2451

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ปลดปุ่มล็อกที่ด้านหลังของกุญแจอัจฉริยะ แล้วถอด
กุญแจธรรมดาออก

2. สอดไขควงเล็กเข้าไปในช่องท่ีมุม และบิดเพ่ือแยก
ส่วนบนออกจากส่วนล่าง ใช้ผ้าหุ้มเพื่อป้องกัน
ฝาครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่
. แบตเตอร่ี ท่ีแนะนำ: CR2032 หรือ ท่ีมีคุณภาพ
เทียบเท่า

. ห้ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ้า เนื่องจากจะ
ทำให้ทำงานผิดพลาด

. ให้แน่ใจว่าด้านที่มีเครื่องหมาย + หันไปทาง
ด้านล่างของฝาครอบ

SDI2452

4. จัดปลายของส่วนบนและล่างให้อยู่ในแนวเดียวกัน ①
จากนั้นกดลงไปพร้อม ๆ กันจนกระทั่งปิดสนิทดี ②

5. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต่อศูนย์ บริการนิส สัน ถ้า ต้องการความ ช่วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่

Condition:
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N18A1-120227-D462645A-942E-42B3-B9BA-F3D5DF9A909B

ห้องเครื่องยนต์
N18A1-120227-52370792-8D7A-41B4-B228-C58E2B1E2263

WAI0107X

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เน่ืองจากอาจทำให้ระบบ
ไฟฟ้า เ กิด ความ เสีย หาย หรือ เกิด ไฟ ไหม้ ไ ด้

ถ้า อ ุปกรณ์ ไฟฟ้า ไม่ ทำงาน ให้ ตรวจ หา ฟิวส์ ขาด

1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“OFF”

2. ให้แน่ใจ ว่าสวิตช์ ไฟหน้าอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. เปิดฝากระโปรงหน้า

4. ถอดฝาครอบฟิวส์/กล่องสายฟิวส์โดยการกดที่แถบ
① และยกฝา ②

5. ระบุตำแหน่งของฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน

SDI1753

ตัวอย่าง
6. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์ที่อยู่ในห้องโดยสาร

7. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ

ถ้าฟิวส์ใหม่ขาดหลังจากที่ติดต้ังอีกครั้ง ให้นำรถเข้าศูนย์
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทำการซ่อม
หากจำเป็น

สายฟิวส์
N18A1-120227-0924A068-719F-4741-AE33-F91D4868E5DE

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใดไม่ทำงานและฟิวส์อยู่ในสภาพท่ีดี ให้
ตรวจสอบสายฟิวส์ ถ้าสายฟิวส์เส้นใดละลาย ให้เปลี่ยน
ใหม่โดยใช้อะไหล่แท้ของนิสสัน

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-17

ฟิวส์

Condition:
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8-18 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ห้องโดยสาร
N18A1-120227-88B7F7E4-3C04-4D94-8D50-129C979801EF

WAI0108X

WAI0116X

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เน่ืองจากอาจทำให้ระบบ
ไฟฟ้า เ กิด ความ เสีย หาย หรือ เกิด ไฟ ไหม้ ไ ด้

ถ้า อ ุปกรณ์ ไฟฟ้า ไม่ ทำงาน ให้ ตรวจ หา ฟิวส์ ขาด

1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“OFF”

2. ให้แน่ใจ ว่าสวิตช์ ไฟหน้าอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์ ① ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
ถ้าจำเป็น

4. ระบุตำแหน่งของฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน

5. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์ ②

SDI1753

ตัวอย่าง
6. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ

ถ้าฟิวส์ใหม่ขาดหลังจากที่ติดต้ังอีกครั้ง ให้นำรถเข้าศูนย์
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทำการซ่อม
หากจำเป็น

สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-120227-DF44F12D-46C6-498B-B663-8F02DA49C014

WAI0109X

เพ่ือลดการส้ินเปลืองแบตเตอรี่ รถยนต์ เม่ือออกมาจาก
โรงงานสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานจะถูกปิด ก่อนการส่ง
มอบรถยนต์ สวิตช์จะกดลง (เปิดสวิตช์) และจะเปิดไว้
ตลอด

ถ้าไม่ได้กดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน (สวิตช์เปิด)

Condition:
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คำเตือนอาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
(โปรดดูที่ “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (แบบ A)” (หน้า 2-
16) หรือ “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (แบบ B)” (หน้า 2-
18)

ถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ ไม่ทำงาน ให้ถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อ
จอดรถนานออก และใส่เข้าไปอีกครั้ง

หมายเหตุ:
ถ้าสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานทำงานผิดปกติ ให้นำรถ
ไปยังศูนย์บริการนิสสัน
วิธีการถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน :

GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

1. สำหรับการถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน ให้แน่ใจว่า
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK”

2. ให้แน่ใจ ว่าสวิตช์ ไฟหน้าอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์

4. หนีบสวิตช์ฟิวส์เก็บข้อมูลเมื่อจอดรถนานและดึงออก
ตามทิศทางที่แสดงในรูป

N18A1-120227-7D2EF989-6D67-4FE6-94BF-AC7791FF0D89

ไฟหน้า
N18A1-120227-DDC173EA-AEF2-48B3-A529-4F7CD353C1D2

อาจจะ เกิด ฝ้าภายในเลนส์ของไฟส่องสว่างภายนอก
ชั่วคราวในช่วงฝนตกหรือล้างรถ อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ระหว่างภายในและภายนอกของเลนส์จะทำให้เกิดฝ้ามัว
ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ถ้าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ่ขึ้น
ภายในเลนส์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

หลอดไฟหน้า LED
N18A1-844B4314-52A7-454E-B096-AF6D883303EA

ถ้าจำเป็น ต้อง เปล่ียน กรุณา ติดต่อศูนย์ บริการ นิส สัน

หลอดไฟหน้าแบบฮาโลเจน
N18A1-42F99DC2-841A-458B-BFC1-262A167F4316

ถ้าจำเป็น ต้อง เปล่ียน กรุณา ติดต่อศูนย์ บริการ นิส สัน

ไฟหน้าแบบฮาโลเจนเป็นประเภทโคมก่ึงผนึก ซ่ึงใช้
หลอดไฟหน้า (ฮาโล เจน) แบบเปล่ียนใหม่ ได้ โดย
สามารถทำการเปลี่ยนได้จากภายในห้องเครื่องยนต์ โดย
ไม่ต้องถอดชุดประกอบไฟหน้าออก

ข้อควรระวัง:

. ก๊าซฮาโลเจนแรงดันสูงถูกซีลอยู่ในหลอดไฟ ถ้า
หลอด แก้ว ถ ูก ขีด ข่วน หรือ ทำ หลอด ไฟตก
หลอดไฟอาจจะแตกได้

. เ ม่ื อ จั บ หลอด ไฟ ห้ า ม จั บ ที่ ห ลอด แ ก้ ว

. ใช้หมายเลขและกำลังวัตต์ให้เท่ากับของเดิมที่
ติดตั้งมา:

รุ่นไฟหน้าแบบฮาโลเจน
หลอดไฟสูง: 65W (H9)
หลอดไฟต่ำ: 55W (H11)

. ห้ามปล่อยให้โคมไฟไฟหน้าไม่มีหลอดไฟเป็น
เวลานาน เนื่องจากฝุ่นละออง ความชื้น และควัน

จะ เข้าไป ใน ตัว เ รือน ไฟ หน้า และ ส่ง ผล ถึง
ประสิทธิภาพของไฟหน้า

หากทำการเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟไม่จำเป็นต้องปรับมุม
แสง หากต้องการปรับมุมแสงไฟหน้า กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

ไฟส่องสว่างภายนอก
N18A1-120227-95AE0F26-511D-486F-B521-14F2751868F0

รายการ
กำลังวัตต์
(วัตต์)

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านหน้า 21

ไฟหรี่ด้านหน้า รุ่นไฟหน้าแบบ
ฮาโลเจน

5

รุ่นไฟหน้า LED* LED

ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)* LED

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง

ประเภทติดตั้งอยู่ที่บังโคลน 5

ประเภทติดตั้งอยู่ที่กระจกมองข้าง* LED

ชุดไฟท้าย

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว 21

ไฟเบรก* LED

ไฟท้าย* LED

ไฟถอยหลัง 16

ไฟเบรกดวงที่สาม* LED

ไฟส่องป้ายทะเบียน* 5 (เป็นชุด)

*: โปรดติดต่อศูนย์บริการนิสสันสำหรับการเปล่ียน

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-19

ไฟส่องสว่าง

Condition:



(228,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

8-20 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ไฟส่องสว่างภายใน
N18A1-120227-5414BBD0-D8F7-44CE-AE53-0F2C238A4F58

รายการ กำลังวัตต์ (วัตต์)

ไฟอ่านแผนที่ 10

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร 5

ไฟในกระโปรงท้าย 3.4

Condition:



(229,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

ตำแหน่งไฟ
N18A1-120227-2322C1A4-07F7-4664-9A88-5D29DAC4193B

WAI0110X

1. ไฟหรี่
2. ไฟหรี่ (รุ่นไฟหน้าแบบฮาโลเจน)
3. ไฟหน้า (ไฟสูง) (รุ่นไฟหน้าแบบ LED)
4. ไฟหน้า (ไฟสูง) (ร ุ่น ไฟหน้า แบบฮา โล เจน )
5. ไฟหน้า (ไฟต่ำ) (รุ่นไฟหน้าแบบ LED)
6. ไฟหน้า (ไฟ ต่ำ) (ร ุ่น ไฟหน้า แบบฮา โล เจน )
7. ไฟอ่านแผนที่
8. ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
9. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (บนบังโคลนหน้าหรือ

กระจกมองข้าง)
10. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า (รุ่นไฟหน้าแบบฮาโลเจน)
11. ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
12. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า (รุ่นไฟหน้าแบบ LED)
13. ไฟในกระโปรงท้าย
14. ไฟเบรกดวงที่สาม
15. ไฟท้าย
16. ไฟเบรก
17. ไฟส่องป้ายทะเบียน
18. ไฟถอยหลัง
19. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหลัง

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-21

Condition:



(230,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

8-22 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ขั้นตอนการเปลี่ยน
N18A1-120227-EDF8B4A9-2FA8-4D2F-B7F3-6C4B40146DFC

SDI1805

: การถอด

: การติดตั้ง

ไฟอื่นทุกดวงเป็นแบบ A B C หรือ D เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ
ขั้น แรก ให้ ถอด เลนส์ และ/ หรือ ฝา ครอบ ออก ก่อน

WAI0111X

①ไฟหรี่ (รุ่นไฟหน้าแบบฮาโลเจน)/②ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว
หน้า

SDI2445

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (ประเภทติดตั้งอยู่ที่บังโคลน)

Condition:



(231,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

WAI0112X

ชุดไฟท้าย (ไฟถอยหลัง/ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว)

JVM0797X

ไฟอ่านแผนที่

JVM0170X

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

SDI1258C

ไฟในกระโปรงท้าย

N18A1-120227-E157BB54-857B-4F07-81D8-84FC2CBD3489

ถ้ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน้า 6-2)

แรงดันลมยาง
N18A1-120227-2FC6DE13-B87D-4422-A4F1-258621EC4B20

ตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นระยะ ระดับแรงดันลมยางที่ไม่
ถูกต้องจะส่งผลในทางลบต่ออายุยางและการบังคับควบคุม
รถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเมื่อยางเย็น กล่าวคือต้อง
จอดรถเป็นเวลา 3 ชั่วโมงหรือนานกว่า หรือขับรถน้อยกว่า
1.6 กม. (1 ไมล์) แรงดันลมยางที่เย็นจะแสดงอยู่บนแผ่น
ป้ายค่าแรงดันลมยาง (โปรดดู ท่ี “หมายเลขประจำรถ”
(หน้า 9-6) สำหรับตำแหน่งของแผ่น ป้าย ค่าแรง ดัน
ลมยาง)

แรงดันลมยางที่ไม่เพียงพออาจทำให้ยางร้อนผิดปกติและ
เกิดความเสียหายภายในตามมาภายหลัง ท่ีความเร็วสูง
อ า จ ท ำ ใ ห้ ด อ ก ย า ง แ ย ก แ ล ะ ย า ง ร ะ เ บิ ด ไ ด้

ประเภทของยาง
N18A1-120227-236E0FBB-F0E6-4721-B848-32CD2389968F

ข้อควรระวัง:

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือใส่ยางเส้นใหม่ ให้แน่ใจว่ายาง
ทั้งสี่เส้นเป็นยางประเภทเดียวกัน (ยางสำหรับฤดูร้อน
ทุกฤดู หรือสำหรับวิ่งบนหิมะ) และมีโครงสร้างแบบ
เดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ จำหน่ายนิสสันสามารถให้ ข้อมูล
เก่ียวกับประเภท ขนาด ความเร็วจำกัดของยาง และ
อะไหล่ยางที่มีให้เลือก

การเปลี่ยนยางอาจได้ยางที่จำกัดความเร็วไว้ต่ำกว่ายางที่
ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม่สามารถทำความเร็วได้สูงสุด
ของรถได้ ห้ามขับ รถ เร็วกว่าความเร็วจำกัดของยาง

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-23

ยางและล้อ

Condition:



(232,1)
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8-24 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ยางสำหรับทุกฤดู
N18A1-120227-C231A919-7F10-4A46-9E7F-435DCC6F2470

นิสสันระบุให้ใช้ยางสำหรับทุกฤดูกับบางรุ่น เพื่อสมรรถนะ
การใช้งานที่ดีตลอดทั้งปี รวมทั้งในสภาพที่ถนนมีหิมะและ
น้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมีคำว่า ALL SEASON และ/
หรือ M&S เขียนอยู่ท่ีด้านข้างของยาง ยางสำหรับวิ่งบน
หิมะจะสามารถเกาะถนนที่มีหิมะได้ดีกว่ายางสำหรับทุกฤดู
และอาจเหมาะกับบางพื้นที่มากกว่า

ยางสำหรับฤดูร้อน
N18A1-120227-27546683-1326-46CE-8F5D-660AE4649B78

นิสสันระบุให้ใช้ยางสำหรับฤดูร้อนกับบางรุ่น เพื่อสมรรถนะ
การใช้งานท่ีดีกว่าบนถนนแห้ง สมรรถนะของยางสำหรับ
ฤดูร้อนจะลดลงอย่างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับ
ฤดูร้อนจะไม่มีอัตราการเกาะถนน M&S ที่ด้านข้างของยาง

ถ้าวางแผนจะใช้งานรถยนต์ในสภาพท่ีมีหิมะและน้ำแข็ง
นิสสันขอแนะนำให้ใช้ยางสำหรับวิ่งบนหิมะหรือยางสำหรับ
ทุกฤดูทั้งสี่ล้อ

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
N18A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

หากจำเป็นต้องใช้ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ต้องเลือกยางที่มี
ขนาดและดัชนีการรับน้ำหนักเท่ากับยางท่ีใช้อยู่เดิม ไม่
เช่นนั้น จะมีผลกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัยและการ
บังคับรถยนต์

โดยทั่วไป ยางสำหรับวิ่งบนหิมะมักจะจำกัดความเร็วไว้
ต่ำกว่ายางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม่สามารถทำความ
เร็วได้สูงสุด ท่ี เป็นไปได้ของรถได้ ห้ามขับรถเร็วกว่า
ความเร็วจำกัดของยาง การติดตั้งยางสำหรับวิ่งบนหิมะ จะ
ต้องมีขนาด ยี่ห้อ โครงสร้าง และลายดอกยางเหมือนกับ
ยางเดิมทั้งสี่ล้อ

เพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช้งานยาง

ท่ีมีสตัทฝังอยู่ได้ แต่ในบางรัฐ และบางเขตจะไม่อนุญาต
ให้ใช้ยางแบบนี้ ให้ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือเขต
ก่อนติดต้ังยางที่มีสตัทฝัง ความสามารถในการเกาะถนน
ของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัทฝังบนพื้นผิวที่เปียกหรือแห้ง
อาจแย่กว่ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

โซ่พันล้อ
N18A1-120227-03DE8C69-C841-41D1-B952-89B1E93A44B0

บางพื้นท่ี อาจ ไม่ อน ุญาต ให้ ใช้ โซ่ พัน ล้อ ตรวจสอบ
กฎหมายในท้องถ่ินน้ันก่อนติดต้ังโซ่พันล้อ เม่ือติดต้ังโซ่
พันล้อ ให้แน่ใจว่าโซ่มีขนาดเหมาะสมกับยางและติดต้ัง
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตโซ่

ใช้ตัวดันโซ่เม่ือผู้ผลิตโซ่พันล้อแนะนำให้ใช้เพื่อให้แน่ใจ
ว่าโซ่รัดแน่น ต้องยึดปลายโซ่พันล้อด้านที่ปล่อยไว้ให้แน่น
หรือถอดออกเพื่อป้องกันไม่ให้ฟาดโดนบังโคลนหรือใต้
ท้องรถ ควรหลีกเล่ียงการบรรทุกน้ำหนักเต็มท่ีเมื่อใช้โซ่
พันล้อ และควรลดความเร็วขณะขับขี่ ไม่เช่นนั้น รถยนต์
อาจเกิดความเสียหาย และ/หรือ อาจทำให้ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อการบังคับและสมรรถนะของรถยนต์

ติดต้ังโซ่พันล้อที่ล้อหน้าเท่าน้ัน และห้ามติดต้ังท่ีล้อหลัง
ห้ามติดต้ังโซ่พันล้อกับยางอะไหล่แบบใช้ชั่วคราว (ใช้
ชั่วคราวเท่านั้น) (ถ้ามีติด ต้ัง) ห้ามใช้โซ่บนถนนแห้ง

การสลับยาง
N18A1-120227-970F9350-4D6B-4E9E-871D-329A7119386F

SDI1662

นิสสันขอแนะนำให้ทำการสลับยางทุก ๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล์) ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต่างกัน
ตามนิสัยการขับขี่และสภาพพื้นผิวถนน (โปรดดูท่ี “ยาง
แบน” (หน้า 6-2) สำหรับการเปลี่ยนยาง)

คำเตือน:

. หลัง จากสลับยาง ให้ปรับตั้ง แรง ดันลมยาง

. ขันน็อตล้อให้แน่นหนา เม่ือขับรถยนต์เป็นระยะ
ทาง 1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงในกรณียาง
แบน ฯลฯ)

. ห้ามใช้ยางอะไหล่ที่ใช้ชั่วคราว (ถ้ามีติดตั้ง) ใน
การสลับยาง

. การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือการ
บำรุงรักษายางที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของรถยนต์ และมีโอกาสเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ หากมีข้อสงสัย
โปรดติดต่อผู้ จำหน่าย นิสสันหรือผู้ ผลิตยาง

Condition:



(233,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย
N18A1-120227-7D2359F7-2A51-45DF-AD8B-96584828DCA8

SDI1663

① เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
② เครื่องหมายตำแหน่งเตือนดอกยางสึก ตำแหน่งจะ

แสดงโดย “ ” “TWI” และอื่น ๆ โดยขึ้นอยู่กับ
ประเภทของยาง

ควรตรวจสอบยางเป็นระยะ เพื่อดูการสึกหรอ รอยแตก การ
บวม หรือส่ิงที่ติดในดอกยาง ถ้าพบการสึกหรอ รอยแตก
การบวม หรือรอยฉีกขาดที่มากเกินไป ควรเปลี่ยนยางทันที

ยางเดิมจะมีเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง เม่ือ
เห็นเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการเปลี่ยนยาง

การซ่อมแซมยางอะไหล่ (ถ้ามีติดตั้ง) อย่างไม่ถูกต้องอาจ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง ถ้าจำเป็นจะต้องซ่อมแซม
ยางอะไหล่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

อายุยาง
N18A1-120227-D530A140-BCA5-4AFA-9402-677BE2913733

ห้ามใช้ยางที่มีอายุเกินกว่า 6 ปีไม่ว่ายางนั้นจะใช้งานไป
แล้วหรือไม่ก็ตาม

ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช้งานของรถ
ให้นำยางเข้าตรวจสอบและถ่วงล้อสม่ำเสมอท่ีร้านซ่อม
หรือศูนย์บริการนิสสัน

การเปลี่ยนยางและล้อ
N18A1-120227-32466E30-240F-4FF5-AF94-9A6D1D7FBE76

คำเตือน:

ห้ามใส่ล้อหรือยางที่ เสียรูปทรง แม้ว่าจะได้รับการ
ซ่อมแซมมาแล้วก็ตาม เนื่องจากล้อหรือยางนั้นอาจ
ได้ รับความเสียหายทางด้านโครงสร้าง และอาจ
เสียหายได้โดยไม่มีการเตือน

เมื่อเปลี่ยนยาง ให้ใช้ยางที่มีขนาด ความเร็วจำกัดของยาง
และอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิมที่มากับรถ (โปรด
ดู ท่ี “ยางและล้อ” (หน้า 9-5)) การใช้ยาง อ่ืน ท่ีไม่ได้
แนะนำไว้ หรือการใช้ยางยี่ห้ออ่ืนปะปนกัน โครงสร้างต่าง
กัน (ยางธรรมดา ยางธรรมดาแบบมีเข็มขัดรัดหน้ายาง
หรือยางเรเดียล) หรือดอกยางที่ไม่เหมือนกัน จะส่งผลเสีย
ต่อการขับขี่ การเบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพื้นถนน
ระยะตัวถังถึงยาง ระยะห่างของโซ่พันล้อ การปรับเทียบ
มาตรวัดความเร็ว มุมลำแสงไฟหน้า และความสูงของ
กันชน ผลกระทบบางอย่างเหล่าน้ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
และส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ถ้าต้องเปลี่ยนล้อ ให้ใช้ล้อที่มีระยะออฟเซ็ทเท่าเดิมเสมอ
ล้อที่มีระยะออฟเซ็ทท่ีแตกต่างกันจะทำให้ยางสึกหรอเร็ว
อาจไปลดประสิทธิภาพในการบังคับควบคุมรถ และ/หรือ
ไปมีผลต่อดิสก์เบรก/ดรัมเบรก เน่ืองจากอาจมีผลทำให้

ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง และ/หรือ ผ้าเบรก/ก้าม
เบรกสึกหรอเร็ว

การถ่วงล้อ
N18A1-120227-582CC201-360F-462A-9287-0BB08BD0257E

ล้อท่ีไม่สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุยาง
แม้ว่าจะใช้งานตามปกติ ล้อก็อาจเสียสมดุลได้ ดังนั้น ควร
ถ่วงล้อทั้งสี่ให้สมดุลเมื่อต้องการ

ยางอะไหล่ (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-DCB0F6EF-BBA0-4451-9D81-712D3994F31B

ยางอะไหล่แบบใช้ชั่วคราว (T-type)
N18A1-120227-C36DDA52-32DC-4896-9CDE-16184099DFEB

SDI1912

ป้ายยางอะไหล่
ศึกษาข้อควรระวังต่อไปนี้ ถ้าต้องใช้ยางอะไหล่แบบ T-
type มิฉะนั้น รถยนต์อาจได้ รับความเสียหายหรือเกิด
อุบัติเหตุได้

ข้อควรระวัง:

. ควรใช้ยางอะไหล่แบบ T-type ในกรณีฉุกเฉิน
เท่านั้น ควรเปลี่ยนด้วยยางมาตรฐานก่อน

. ขับรถด้วยความระมัดระวังในขณะที่ติดตั้งยาง
อะไหล่แบบ T-type แล้ว

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-25

Condition:
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8-26 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

. หลีกเลี่ยงการเข้าโค้งหักมุมและการเบรกอย่าง
ฉับพลันในขณะขับขี่

. ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล่แบบ T-
type เป็นระยะ และให้คงอยู่ที่ 420 กิโลปาสคาล
(4.2 บาร์ 60 ปอนด์/ตร.นิ้ว) เสมอ

. ห้ามขับรถที่ความเร็วมากกว่า 80 กม./ชม. (50
ไมล์/ชม.)

. ห้ามใช้โซ่พันล้อกับยางอะไหล่แบบ T-type โซ่
พันล้อจะไม่พอดีกับยางอะไหล่แบบ T-type และ
อาจทำให้รถยนต์เสียหายได้

. เม่ือขับขี่บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือน้ำแข็ง
ควรใช้ยางอะไหล่แบบ T-type ที่ล้อหลังและใช้
งานยางเดิมท่ีล้อหน้า (ล้อขับเคลื่อน) ใช้โซ่พัน
ล้อกับยางเดิมที่ล้อหน้าเท่านั้น

. ดอกยางของยางอะไหล่แบบ T-type จะสึกหรอ
เร็วกว่ายางเดิม เปล่ียนยางอะไหล่แบบ T-type
โดยเร็วที่สุดเมื่อเครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
ปรากฏขึ้น

. เนื่องจากยางอะไหล่ มีขนาดเล็กกว่ายางเดิม
ระยะห่างจากพ้ืนจึงน้อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้
รถยนต์เสียหาย ห้ามขับรถทับส่ิงกีดขวาง และ
ห้ามขับรถเข้าเครื่องล้างรถอัตโนมัติ เพราะอาจ
ติดอยู่ด้านในได้

. ห้ามใช้ยางอะไหล่แบบ T-type กับรถยนต์คันอื่น

. ห้ามใช้ยางอะไหล่แบบ T-type มากกว่าหนึ่งเส้น
พร้อมกัน

ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน (ถ้ามีติดตั้ง)
N18A1-1B01A158-83CF-435C-AD8D-C0F385A622D0

ในรถยนต์ได้มีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินแทนยาง
อะไหล่ ชุดอุปกรณ์ปะยางมีไว้เพื่อใช้สำหรับการซ่อมยางที่
รั่วเพียงเล็กน้อยเป็นการชั่วคราวเท่านั้น หลังจากใช้งานชุด
อุปกรณ์ปะยาง โปรดนำรถเข้าศูนย์บริการนิสสันโดยเร็ว
ที่สุดเพื่อซ่อมแซม/เปลี่ยนยาง

โปรดดูท่ี “ยางแบน” (หน้า 6-2) สำหรับรายละเอียดเพ่ิม
เติม

Condition:
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9 ข้อมูลทางเทคนิค

ของเหลว/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ ........................... 9-2
ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ........................................................... 9-3
ค่าความหนืด SAE ที่แนะนำ .................................................. 9-3
น้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอากาศ ............................. 9-3

เครื่องยนต์ .............................................................................. 9-4
ยางและล้อ ............................................................................. 9-5
ขนาด .................................................................................... 9-5
เมื่อขับรถไปต่างประเทศหรือจดทะเบียนที่ต่างประเทศ ..................... 9-6

หมายเลขประจำรถ .................................................................. 9-6
แผ่นป้ายประจำรถ ............................................................. 9-6
หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) ............................................. 9-6
หมายเลขเครื่องยนต์ .......................................................... 9-6
แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง ................................................... 9-6
แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ ........................... 9-7

การติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF (Radio frequency) ........................... 9-7
หมายเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล ................................................... 9-8

สำหรับประเทศไทย ........................................................... 9-8

Condition:
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9-2 ข้อมูลทางเทคนิค

N18A1-120227-ACAD99D7-9AFA-4050-956D-FDF14BDA1195

ปริมาณความจุต่อไปนี้เป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต่างไปจากนี้เล็กน้อย เมื่อทำการเติม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหมวด “8 การบำรุงรักษาและการดูแล
รักษาด้วยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ประเภทของเหลว

ความจุ (โดยประมาณ)

น้ำมัน/สารหล่อลื่นที่แนะนำหน่วยวัด
แบบเมตริก

หน่วยวัด
แบบ US

หน่วยวัด
แบบอังกฤษ

น้ำมันเชื้อเพลิง 35 ลิตร 9-1/4 แกลลอน 7-3/4 แกลลอน โปรดดูที่ “ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน้า 9-3)

น้ำมันเครื่อง* เปลี่ยนกรอง
น้ำมันเครื่อง 3.6 ลิตร 3-7/8 ควอต 3-1/8 ควอต

· แนะนำให้ใช้ “NISSAN Motor Oil 0W-20 SN” แท้ของนิสสัน
· ถ้าไม่มีน้ำมันเครื่องดังกล่าว ให้ใช้ “NISSAN Motor Oil” หรือเทียบเท่ากับเกรดและความหนืดของน้ำมัน
ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนถ่ายและการเติม
* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเปลี่ยน
น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง” (หน้า 8-7)

โดยไม่เปลี่ยนกรอง
น้ำมันเครื่อง 3.2 ลิตร 3-3/8 ควอต 2-7/8 ควอต

· เกรดของน้ำมัน: API SN, ILSAC GF-5
· ค่าความหนืด SAE: โปรดดูที่ “ค่าความหนืด SAE ที่แนะนำ” (หน้า 9-3)

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (รวมถังพักปริมาตรความจุ 0.7 ลิตร)

6.14 ลิตร 6-1/2 ควอต 5-3/8 ควอต

· น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสัน (สีฟ้า) หรือเทียบเท่า
· ใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อะลูมิเนียมในระบบ
หล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากใช้สารหล่อเย็นเครื่องยนต์เทียม
การซ่อมใด ๆ ภายในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ซึ่งมีการใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่ของแท้จะไม่อยู่
ภายใต้การรับประกันถึงแม้ปัญหาจะเกิดระหว่างที่ยังอยู่ในระยะประกันก็ตาม

น้ำมันเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT)

— — —

· น้ำมันเกียร์ CVT NS-3 แท้ของนิสสัน
· ใช้น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 แท้เท่านั้น การใช้น้ำมันเกียร์ที่ไม่ใช่ NISSAN CVT NS-3 ของแท้จะ
ทำให้เกียร์ CVT เสียหาย ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเบรก เติมให้ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำในหมวด “8 การบำรุงรักษา
และการดูแลรักษาด้วยตนเอง”

· น้ำมันเบรกแท้ของนิสสัน หรือ DOT3 ที่มีคุณภาพเทียบเท่า

จาระบีอเนกประสงค์ — — — · NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู่ลิเทียม)
น้ำยาแอร์ระบบปรับอากาศ — — — · HFC-134a (R-134a)
น้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอากาศ — — — · น้ำมันระบบ A/C DH-PR (PAG) ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า

ของเหลว/สารหล่อลื่นและปริมาณความ
จุที่แนะนำ

Condition:
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ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
N18A1-120227-AF4712DC-AF4B-429D-B506-018156019CBD

เครื่องยนต์เบนซิน (รุ่นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

N18A1-120227-D31B74C6-ECEC-43E4-BEAA-D681474727BD

ข้อควรระวัง:

ห้าม ใช้ น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว เพราะจะทำ
ความเสียหายต่อเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง

ใช้น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัวหรือแก๊สโซฮอล์ (ได้
ถึง E20*) ที่ มี ค่ า ออก เทน อย่าง น้อย 95 (RON)

ถ้าไม่มีน้ำมัน เบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว อาจใช้ น้ำมัน
เบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัวท่ีมีค่าออกเทนอย่างน้อย 91
(RON) ทดแทนได้ แต่สมรรถนะจะลดลงไปเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม เพื่อสมรรถนะสูงสุดของรถยนต์และคุณภาพ
ในการขับท่ีดี ขอแนะนำให้ใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สาร
ตะกั่ว

*: แก๊สโซฮอล์คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล์ เช่น
“E20” คือน้ำมันที่ผสมเอทานอลประมาณ 20% และน้ำมัน
เบนซินไร้สารตะกั่ว 80%

ค่าความหนืด SAE ที่แนะนำ
N18A1-120227-A10E3F2F-64E5-4170-8334-8A8234DD3261

น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน
N18A1-120227-6145B14E-B36F-4647-A0EF-21BDFB786962

ควรใช้ 0W-20
หากไม่มี 0W-20 ให้เลือกความหนืดจากตาราง
ด้านล่างที่เหมาะสมสำหรับช่วงอุณหภูมิภายนอก

STI0732

น้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่นระบบปรับ
อากาศ

N18A1-120227-9EEF71BB-D47C-4DBC-A677-79EACB5C384A

ระบบปรับอากาศในรถต้อง ใช้ น้ำยาแอร์ HFC-134a
(R134a) และน้ำมันหล่อล่ืนระบบ A/C DH-PR (PAG)
ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า การใช้น้ำยาแอร์และ
น้ำมันหล่อลื่นชนิดอื่นจะทำให้ระบบเกิดความเสียหาย และ
อาจ ต้อง เปล่ียน ระบบปรับอากาศในรถ ใหม่ ท้ัง ระบบ

ในหลายประเทศและหลายภูมิภาคไม่อนุญาตให้มีการ
ปล่อยน้ำยาแอร์ออกสู่บรรยากาศภายนอก ถึงแม้น้ำยาแอร์
HFC-134a (R-134a) ในรถจะไม่ทำลายโอโซนในช้ัน
บรรยากาศของโลก อย่างไรก็ตาม สารนี้อาจส่งผลกระทบ
เล็กน้อยต่อสภาวะโลกร้อน นิสสันขอแนะนำให้นำน้ำยา
แอร์กลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม ควรติดต่อศูนย์บริการ
นิสสัน หากต้องการ รับบริการสำหรับระบบปรับอากาศ

ข้อมูลทางเทคนิค 9-3

Condition:
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9-4 ข้อมูลทางเทคนิค

N18A1-120227-39694370-4CC4-4707-84AE-9976D76D99ED

รุ่นเครื่องยนต์ HRA0DET

ชนิด เบนซิน 4 จังหวะ DOHC

การจัดกระบอกสูบ 3 กระบอกสูบ แถวเรียง

กระบอกสูบ x ระยะชัก มม. (นิ้ว) 72.2 6 81.3 (2.843 6 3.201)

ปริมาตรกระบอกสูบ ซม.3 (ลบ. นิ้ว) 999 (60.96)

ความเร็วรอบเดินเบาที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง) รอบต่อนาที 800

องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.) 4±2

หัวเทียน ชนิด มาตรฐาน ILKAR7Q7

ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน มม. (นิ้ว) 0.7 (0.028)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ่ไทมิ่ง

เครื่องยนต์

Condition:
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N18A1-120227-C49501C2-4162-455A-9289-4D7F0B4C7D35

มาตรฐาน ยางอะไหล่*1

ขนาดยาง 195/65R15 91H T125/70 D15 95M*2

ขนาด ออฟเซ็ต มม. (นิ้ว)

กระทะล้อ เหล็ก 1565-1/2J 45 (1.77)

อะลูมิเนียม 1565-1/2J 45 (1.77)

ยางอะไหล่ เหล็ก 1564T*2 30 (1.18)

*1: สำหรับรุ่นที่ไม่มียางอะไหล่ จะมีชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินมาให้

*2: ใช้ชั่วคราวเท่านั้น

N18A1-120227-AA85468F-EAD9-44BE-9347-05FAB01F820F
หน่วย: มม.(นิ้ว)

ความยาวทั้งหมด 4,495 (177.0)

ความกว้างทั้งหมด 1,740 (68.5)

ความสูงทั้งหมด 1,460 (57.5)

ความกว้างฐานล้อด้านหน้า 1,525 (60.0)

ความกว้างฐานล้อด้านหลัง 1,535 (60.4)

ความยาวฐานล้อ (หน้า-
หลัง)

2,620 (103.1)

ข้อมูลทางเทคนิค 9-5

ยางและล้อ ขนาด

Condition:
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9-6 ข้อมูลทางเทคนิค

N18A1-120227-C95C57F5-7060-429B-925E-ED5D735D6508

เมื่อวางแผนเดินทางไปยังต่างประเทศหรือภูมิภาคอื่น ต้อง
ตรวจสอบว่าน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีต้องใช้กับรถยนต์มีจำหน่าย
ในประเทศนั้นหรือภูมิภาคนั้นหรือไม่ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ท่ีมีค่าออกเทนต่ำอาจทำให้เคร่ืองยนต์เสียหายได้ ดังนั้น
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่ต้องใช้ใน
ประเทศที่จะเดินทางไป สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ โปรดดูที่“ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง”
(หน้า 9-3)

เมื่อมีการโอนการจดทะเบียนรถยนต์ไปยังประเทศ รัฐ
จังหวัด หรือเขตอื่น ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีที่ เก่ียวข้องเพ่ือ
ตรวจสอบว่ารถยนต์อยู่ในข้อกำหนดของท้องถิ่นนั้นหรือไม่
ในบางกรณี หากรถยนต์ไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดตาม
กฎหมายของท้องถิ่น อาจต้องทำการดัดแปลงเพื่อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดในท้องถิ่นนั้น ๆ นอกจากนี้
รถยนต์ อาจ ไม่ สามารถ ดัดแปลง เพ่ือ ใช้ ในบาง พ้ืนที่

กฎหมายและข้อกำหนดเก่ียวกับการควบคุมการปล่อย
ไอเสียรถยนต์และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขต ดังนั้น คุณสมบัติ
เฉพาะของรถยนต์อาจแตกต่างกัน

เมื่อต้องนำรถไปใช้ในต่างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ
เขต ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการดัดแปลง การขนส่ง
การจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน
นิสสันไม่รับผิดชอบความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

N18A1-120227-01FF74DB-0858-4C45-89E1-E038CBD93AF0

ห้ามปิด พ่นสีทับ เชื่อม ตัด เจาะ สลับ หรือถอดหมายเลข
ประจำรถ (VIN)

แผ่นป้ายประจำรถ
N18A1-120227-5094365C-F7B0-4CF8-A0E4-986C059A2B47

STI0630

แผ่นป้ายประจำรถยนต์ติดอยู่ที่เสาเก๋งกลางด้านคนขับ

หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN)
N18A1-120227-0B6D27D4-E79D-4116-A261-806050B6966D

WAJ0079X

หมายเลขประจำรถยนต์อยู่ใต้เบาะน่ังด้านหน้าขวาตามท่ี
แสดง

หมายเลขเครื่องยนต์
N18A1-120227-DEFCA7F0-4BB7-42CD-856B-ABC89F81D3F8

WAJ0078X

หมายเลขเคร่ืองยนต์ติดไว้บนเครื่องยนต์ตามท่ีแสดง

แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง
N18A1-120227-A6E9AF42-4A38-42F1-B9EA-7D6CDD29DABA

STI0435

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่าแรงดัน
ล ม ย า ง ที่ ติ ด อ ย ู่ ที่ เ ส า เ ก๋ ง ก ล า ง ด้ า น ค น ขั บ

เมื่อขับรถไปต่างประเทศหรือจด
ทะเบียนที่ต่างประเทศ หมายเลขประจำรถ

Condition:
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แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของ
เครื่องปรับอากาศ

N18A1-120227-5875BEAD-4AF9-4147-976E-83CBFCB9E920

JVT0274X

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศจะติดอยู่ใต้
ฝากระโปรงหน้าดังที่แสดงในภาพ

N18A1-6D7FC8EB-E504-41CE-B74D-B8ACC8CE157C

สำหรับประเทศที่ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ UN
หมายเลข 10 หรือที่เกี่ยวข้อง:

การติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF ในรถยนต์อาจส่งผลกับระบบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบไปยังผู้จำหน่ายนิสสันเพ่ือรับ
ทราบมาตรการป้องกันหรือคำแนะนำเป็นพิเศษเกี่ยวกับการ
ติด ต้ัง เมื่อ มี การ สอบถาม ศ ูนย์ บริการ นิส สัน จะ ให้
รายละเอียดข้อมูล (ช่องความถ่ี กำลังไฟ ตำแหน่งเสารับ
สัญญาณ แนวทางการติดตั้ง และอื่น ๆ) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตั้งตามที่ท่านต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค 9-7

การติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF (Radio
frequency)

Condition:
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9-8 ข้อมูลทางเทคนิค

N18A1-120227-DD114A86-9C88-4B36-8844-08795EAD8361

สำหรับประเทศไทย
N18A1-A1BC76A5-2882-4356-9D1A-D5D2DC54F079

อุปกรณ์โทรคมนาคมน้ีถูกต้องตามกฎข้อบังคับของคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (NBTC)

. กล่อง BCM (โมดูลควบคุมตัวถัง)

เซ็นเซอร์เรดาร์ด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-9717361A-F3A4-4A0B-8295-E42B50165ACC

WAJ0082X

หมายเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล

Condition:
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10-2 รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

N18TH1-3AEDE685-F8BF-4DC3-BA3D-EB38A8006506

รถยนต์ Nissan Almera เป็นรถยนต์ ท่ีได้ รับอนุมัติจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมว่า มีคุณสมบัติเป็นรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล รุ่นท่ี 2 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่อง คุณสมบัติ รถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล (Eco car) รุ่นท่ี 2 ลงวันที่ 23 มิถุนายน
2557 ดังนี้

ด้านการประหยัดพลังงาน
N18TH1-4ED80E99-C54C-492A-8454-121E9B43CA8C

. สำหรับรถยนต์ท่ีใช้ หรือสามารถใช้น้ำมันเช้ือเพลิง
ต้องมีอัตราการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงไม่เกิน 4.3 ลิตรต่อ
100 กิโลเมตร ตาม combine mode ที่ระบุไว้ในข้อ
กำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101 Rev.2 หรือ
ระดับที่สูงกว่า

ด้านสิ่งแวดล้อม
N18TH1-C5900FF9-ECE9-4420-86F2-7C40CE8335D4

. ต้องเป็นไปตามมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 5 ตามข้อ
กำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83 (06) Rev.4
หรือระดับที่สูงกว่า

. มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกจาก
ท่อไอเสีย ไม่เกิน 100 กรัมต่อ 1 กิโลเมตร ที่วัดตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.101 Rev.2 หรือระดับที่สูงกว่า

ด้านความปลอดภัย
N18TH1-2F15362E-7D0D-45FE-82D9-749FE7E41557

. มี ค ุณสมบัติ ในการ ป้องกัน ผู้ โดยสารกรณีที่ เกิด
อุบัติเหตุการชนด้านหน้าของตัวรถ ตามข้อกำหนด
ทางเทคนิค UNECE Reg.94 Rev.1 หรือระดับ ท่ี
สูงกว่า

. คุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสารกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
การชนด้านข้างของตัวรถ ตามข้อกำหนดทางเทคนิค

UNECE Reg.95 Rev.1 ห รือ ระดับ ที่ ส ู ง กว่ า
. มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด

เหตุ (Active safety) โดยอย่างน้อยต้องมีระบบห้าม
ล้อแบบป้องกันการล็อก (Antilock Braking System-
ABS) ซ่ึงได้ ติดตั้ง ระบบควบคุม เสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stabil ity Control
System-ESC system) และระบบห้ามล้อดังกล่าวนี้
ต้อง เป็น ไปตามข้อ กำหนดทาง เทคนิค UNECE
Reg.13H Rev.2 หรือระดับที่สูงกว่าด้วย

N18TH1-974AE6CD-78AC-4D11-A852-0443FEC0ECE8

ด้านการประหยัดพลังงาน
N18TH1-BAF181BE-8926-485C-B270-68893C29457F

ผลการทดสอบอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์
แต่ละรุ่น เมื่อทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.101 Rev.2 แสดงดังนี้

หน่วย : ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร

อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เกียร์ CVT

ค่าเฉลี่ย (Combined Conditions) 4.3

วัฎจักรในเมือง (Urban Conditions) 5.0
วัฎจักรนอกเมือง (Extra-urban
Conditions)

4.0

ด้านสิ่งแวดล้อม
N18TH1-376A04CA-D17A-46BB-9476-086EEA51F3D8

1. ผ่านมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 5 ตามข้อกำหนด
ทาง เทคนิ ค UNECE Reg . 83 ( 06 ) Rev. 4

2. ผลการทดสอบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์แต่ละรุ่น เมื่อ
ทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101
Rev.2 แสดงดังนี้

หน่วย : กรัมต่อกิโลเมตร

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกียร์ CVT

ค่าเฉลี่ย (Combined Conditions) 100

วัฎจักรในเมือง (Urban Conditions) 115

วัฎจักรนอกเมือง (Extra-urban Conditions) 92

รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐาน
สากล รุ่นที่ 2

ผลการทดสอบรถยนต์ NISSAN
ALMERA

Condition:
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ด้านความปลอดภัย
N18TH1-F00404B3-7E7C-474A-9D78-ACAE3C1C3D4B

1. มี ค ุณสมบัติ ในการ ป้องกัน ผู้ โดยสารกรณีที่ เกิด
อุบัติเหตุการชนด้านหน้าของตัวรถ ตามข้อกำหนด
ทางเทคนิค UNECE Reg.94 Rev.1

2. คุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสารกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
การชนด้านข้างของตัวรถ ตามข้อกำหนดทางเทคนิค
UNECE Reg.95 Rev.1

3. มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิด
เหตุ (Active safety) โดยอย่างน้อยต้องมีระบบห้าม
ล้อแบบป้องกันการล็อก (Antilock Braking System-
ABS) ซ่ึงได้ ติดตั้ง ระบบควบคุม เสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stabil ity Control
System-ESC system) และระบบห้ามล้อดังกล่าวนี้
ต้อง เป็น ไปตามข้อ กำหนดทาง เทคนิค UNECE
Reg.13H Rev.2

N18TH1-1EDBEF92-E517-4D05-A518-8C80A2A70C6C

ข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.101
N18TH1-85F1F0B1-71F7-4C6E-861D-8D5B1FC69514

ข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101 ผลการทดสอบ
อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนั้นได้จากการทดสอบลักษณะ
ที่ 1: การทดสอบปริมาณสารมลพิษภายหลังการติดเครื่อง
ขณะเย็น ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg. 83
ประกอบกับวิธีการคำนวณที่ระบุ ภายใต้ข้อกำหนดทาง
เทคนิค UNECE Reg.101 โดยในระหว่างการทดสอบ จะ
ขับเคล่ือนรถยนต์ตัวอย่างบนแชสซีส์ไดนาโมมิเตอร์ ตาม
วัฏจักรการขับเคล่ือนที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดทางเทคนิค
U N E C E R e g . 8 3 ดั ง ภ า พ ใ น ห น้ า 1 0 - 4

การคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
N18TH1-6F0A0A6A-79B8-4247-8C5D-0A8223805C50

อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ แสดงในหน่วยลิตรต่อ 100
กิโลเมตร สามารถ คำนวณ ได้ ดั ง สม การ ต่อ ไป นี้

FC = (0.118 / D) x [(0.848 x HC) + (0.429 x
CO) + (0.273 x CO2)]

โดย

FC คือ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หน่วยลิตรต่อ 100
กิโลเมตร

HC คือ ปริมาณสารมลพิษไฮโดรคาร์บอน หน่วยกรัมต่อ
กิโลเมตร

CO คือ ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนมอนออกไซด์ หน่วย
กรัมต่อกิโลเมตร

CO2 คือ ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ หน่วย
กรัมต่อกิโลเมตร

D คือ ความหนาแน่นของเชื้อเพลิงทดสอบ

รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 10-3

วิธีการทดสอบตามข้อกำหนดทาง
เทคนิค

Condition:
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10-4 รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

N18THP10-3

Condition:



(247,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

N18TH1-39C17245-EDBD-4FC1-8427-36851987654B

รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 10-5

Condition:

ข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.83
การทดสอบปริมาณสารมลพิษตามข้อกำหนดทางเทคนิค
UNECE Reg.83 นั้นประกอบด้วยการทดสอบทั้งหมด 7
ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ 1 : การทดสอบปริมาณสารมลพิษภายหลัง
การติดเคร่ืองขณะเย็น: ปริมาณสารมลพิษต้องไม่เกิน
ค่าที่กำหนดดังตารางต่อไปนี้

ลักษณะที่ 3 : การทดสอบปริมาณสารมลพิษจากห้อง
ข้อ เหวี่ยง: ต้องไม่มี ก๊าซออกจากห้องข้อ เหว่ียงสู่
บรรยากาศ

ลักษณะที่ 4 : การทดสอบปริมาณสารมลพิษไอ
ระเหย: ปริมาณสารมลพิษไอระเหยที่วัดได้ต้องน้อยกว่า 2
กรัมต่อการทดสอบ

ลักษณะที่ 5 : การทดสอบความทนทานของอุปกรณ์
ควบคุมสารมลพิษ:

ปริมาณสารมลพิษต้องไม่ เกิน ค่าที่ กำหนดสำหรับการ 
ทดสอบลักษณะที ่1 โดยผู้ทำอาจเลือกใช้ตัวประกอบการ 
เสื่อมสภาพตามตารางต่อไปนี้ แทนการทดสอบลักษณะที่ 
5 ได้

รถยนตน์ ่งั

คารบ์อน 
มอนอกไซด์

ไฮโดรคารบ์อน 
ท ัง้หมด

ไฮโดรคารบ์อน 
ทีไ่มร่วม
มเีทน

ออกไซดข์อง
ไนโตรเจน

สารมลพษิ 
อนภุาค[1]

1,000 100 68 60 4.5

หน่วย : มลิลกิรัมตอ่กโิลเมตร

หมายเหตุ [1] เฉพาะเครื่องยนต์แบบฉีดตรง

ลั ก ษ ณ ะ ที่ 2 : ก า ร ท ด ส อ บ ป ริ ม า ณ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ในขณะเครื่องยนต์ เดินเบา:

ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ออกมาจาก
เครื่องยนต์ขณะเดินเบา:

1. ต้องไม่เกิน 0.3% โดยปริมาตร เมื่อทดสอบโดยปรับ
ตัว ควบค ุม ภาว การ ณ์ เดิน เบา ตาม ท่ี ผ ู้ ทำ ระบ ุ

2. ขณะที่เครื่องยนต์เดินเบาสูง (ตามที่ผู้ทำระบุ แต่ต้อง
สูงกว่า 2,000 rpm และ แลมดาท่ี 1 + 0.03) ค่า
ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกิน
0.2% โดยปริมาตร หมายเหตุ [1] เฉพาะเครื่องยนต์แบบฉีดตรง

ลักษณะที่ 6 : การทดสอบปริมาณสารมลพิษจาก
รถยนต์ที่อุณหภูมิต่ำ: (ประมาณ -7 องศาเซลเซียส)

ปริมาณสารมลพิษต้องไม่เกินค่าที่กำหนดดังตารางต่อไปนี้

สารมลพษิ ตวัประกอบ 
การเสือ่มสภาพ

คารบ์อนมอนอกไซด์ 1.5

ไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด 1.3

ไฮโดรคารบ์อนทีไ่มร่วม
มเีทน

1.3

ออกไซดข์องไนโตรเจน 1.6

สารมลพษิอนุภาค[1] 1.0

ลักษณะที่ 7 : การทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณ์
ควบคุมสารมลพิษ: ปริมาณสารมลพิษต้องไม่เกินค่าท่ี
กำหนดดังตารางต่อไปนี้

รถยนตน์ ่งั

คารบ์อน 
มอนอกไซด์

ไฮโดรคารบ์อน 
ทีไ่มร่วมมเีทน

15 1.8

หน่วย : กรัมตอ่กโิลเมตร

รถยนตน์ ่งั

คารบ์อน 
มอนอกไซด์

ไฮโดรคารบ์อน 
ท ัง้หมด

ไฮโดรคารบ์อน 
ทีไ่มร่วม
มเีทน

สารมลพษิ 
อนภุาค[1]

1,900 250 300 50

หน่วย : มลิลกิรัมตอ่กโิลเมตร

หมายเหตุ [1] เฉพาะเครื่องยนต์แบบฉีดตรง

ท้ังนี้จะดำเนินการทดสอบโดยขับเคล่ือนรถยนต์ตัวอย่าง
บนแชสซีส์ไดนาโมมิเตอร์ตามวัฏจักรการขับเคล่ือนท่ีระบุ
ภายใต้ข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83 ดังภาพใน
หน้า 10 - 4 รวมทั้งดำเนินการทดสอบในห้องวัดไอระเหย
ท่ีอุณหภูมิปกติ และที่อุณหภูมิต่ำซึ่งปริมาณสารมลพิษที่
ได้จากการทดสอบจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุภายใต้
ข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83 สำหรับมาตรฐาน
มลพิษระดับ Euro 5
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10-6 รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

N18TH1-7849F8E4-AB24-4A06-8964-300996627076

N18TH1-0B2637D2-4A98-49AA-A6DB-43AB0E7A5641

Condition:

ข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.94
การทดสอบการชนด้านหน้าตามข้อกำหนดทางเทคนิค
UNECE Reg.94 นั้น จะดำเนินการจำลองการทดสอบการ
ชน โดยเคลื่อนที่รถยนต์ตัวอย่างด้วยความเร็วประมาณ 56
กิโลเมตร ต่อ ช่ัวโมง เข้าหา เครื่อง กีดขวางจำลอง ท่ีมี
โครงสร้างแบบยุบตัวได้และหยุดนิ่งอยู่กับที่ ซึ่งเป็นการชน
ในลักษณะที่ เยื้องจากจุดศูนย์กลางในแนวระนาบของ
รถยนต์ทดสอบประมาณ 40% ทั้งนี้ จะประเมินผลการ

ทดสอบตามเกณฑ์ที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดทางเทคนิค
UNECE Reg.94 ได้แก่ เกณฑ์การวัดอาการบาดเจ็บท่ี
เกิดขึ้นกับหุ่นจำลองทดสอบ (Dummy) เช่น การบาดเจ็บ
ที่ศีรษะ การบาดเจ็บที่คอ แรงกดกระทำที่ทรวงอก แรงกด
กระทำท่ีหน้าแข้ง เป็นต้น รวมท้ังเกณฑ์ท่ีระบุถึงระยะการ
เคลื่อนที่ของพวงมาลัย อัตราการร่ัวของน้ำมันเชื้อเพลิง
การเปิดของประตู การล็อกของประตู และการเคลื่อนย้าย
หุ่นจำลองทดสอบ (Dummy) ออกจากรถยนต์ตัวอย่าง

ข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.95
UNECE Reg.95 นั้น จะดำเนินการจำลองการทดสอบการ
ชนโดยเคลื่อนท่ีเครื่องกีดขวางจำลองท่ีมีโครงสร้างแบบ
ยุบตัวได้ด้วยความเร็วประมาณ 50 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง
เข้าหารถยนต์ตัวอย่างซ่ึงหยุดนิ่งอยู่กับท่ี และชนเข้ากับ
ด้านข้างส่วนท่ีเป็นประตูห้องโดยสารของผู้ขับ ท้ังน้ีจะ
ประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ที่ระบุภายใต้ข้อกำหนด
ทางเทคนิค UNECE Reg.95 ซึ่งได้แก่ เกณฑ์การวัด
อาการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นกับหุ่นจำลองทดสอบ (Dummy)
เช่น การบาดเจ็บ ท่ีศีรษะ การบาดเจ็บที่ทรวงอก การ
บาดเจ็บที่กระดูกเชิงกราน การบาดเจ็บที่ช่องท้อง เป็นต้น
รวมทั้งเกณฑ์ที่ระบุถึง อัตราการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง การ
เปิดของประตู และการ เคลื่อนย้ายหุ่นจำลองทดสอบ
(Dummy) ออกจากรถยนต์ตัวอย่าง เป็นต้น

. สภาวะระบบเบรกวงจรซ้ายหรือขวา ไม่ทำงาน

. สภาวะหม้อลมช่วยเบรกไม่ทำงาน

. สภาวะระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS :
Antilock Braking System) ไม่ทำงาน

. สภาวะระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS :
Antilock Braking System)/ ระบบกระจายแรง
เบรก (EBD : E l e c t r on i c B rake Fo r ce
Distribution) ไม่ทำงาน

ท้ังนี้ การทดสอบข้างต้น จะกระทำทั้งกรณีมวล
บรรท ุก ส ู งส ุด (Laden) และ มวล รถ เปล่า
(Unladen) รวมทั้ง การทดสอบในกรณีเครื่องยนต์
ดับ

ข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.13H
ข้อกำหนดทางเทคนิค UN R13H (The approval of
passenger cars with regard to braking) ประกอบด้วย
การทดสอบ 7 ลักษณะ ดังนี้

1. การทดสอบสมรรถนะห้ามล้อ ขณะระบบเบรกเย็น
(Type O)

เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบเบรกในขณะท่ี
รถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จน
กระท่ังหยุดนิ่ง เพื่อวัดค่าความหน่วงและระยะทางใน
การหยุดรถ ในแต่ละสภาวะ ดังนี้
. สภาวะปกติ ท่ี ระบบ เบรกทำงานอย่างสมบูรณ์

ประกอบ ด้วย การ ทดสอบ รถยนต์ ท่ี 2 ระดับ 
ความเร็ว ได้แก่ ระดับความเร็ว ปกติ คือ 100 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง และระดับความเร็วสูง (ร้อยละ 
80 ของความเร็วสูงสุด แต่ไม่เกิน 160 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง)

2. การทดสอบสมรรถนะห้ามล้อ ขณะระบบเบรกร้อน
(Type I)

เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบเบรกในสภาวะที่มี
ความร้อนสะสม ทั้งในกรณีความร้อนสะสมสูงและ
ความร้อนสะสมไม่สูง โดยการจำลองสถานการณ์การ
เบรก จำนวนหลายคร้ังอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เบรก
ร้อนขึ้น หลังจากน้ัน จึงทดสอบการทำงานของระบบ
เบรกในขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง จนกระทั่งหยุดน่ิง เพื่อวัดค่าความหน่วง
แล้ ว นำ ไป เปรี ยบ เ ทียบ กับ เกณฑ์ มาตรฐาน

3. การทดสอบเบรกมือ

เป็นการทดสอบความสามารถในการจอดรถบนพ้ืน
เอียง ท่ีมีระดับความชันร้อยละ 20 (กรณีมวลบรรทุก
สูงสุด) และระดับความชันร้อยละ 12 (กรณีมวล
บรรทุกสูงสุด+Trailer) เพื่อวัดค่าแรงที่ใช้ในการเบรก
จากมือและเท้า รวมทั้งความสามารถในการหยุดรถ ที่
ระดับความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้เบรกมือ
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ที่มีแรงเสียดทานสูง และล้อของรถอีกด้านหนึ่งอยู่
บนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่ำ

เป็นการทดสอบความสามารถในการจอดรถบนพ้ืน
เอียง ท่ีมีระดับความชันร้อยละ 20 (กรณีมวลบรรทุก
สูงสุด) และระดับความชันร้อยละ 12 (กรณีมวล
บรรทุกสูงสุด+Trailer) เพื่อวัดค่าแรงที่ใช้ในการเบรก
จากมือและเท้า รวมทั้งความสามารถในการหยุดรถ ที่
ระดับความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้เบรกมือ

4. การทดสอบระบบช่วยเหลือการเบรก (BAS : Brake
Assist System)

เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบช่วยเหลือการเบรก
(ระบบควบคุมแรงเบรก)

5. การทดสอบระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS :
Antilock Braking System-ABS)

เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ABS ซึ่งโดยหลัก
การแล้ว ประสิทธิภาพในการเบรกเมื่อระบบ ABS
ทำงาน (ด้วยการจับ-ปล่อยเบรกเป็นบางช่วง) จะต้อง
ไม่ส่งผลให้ความสามารถในการเบรกลดต่ำกว่าค่าท่ี
กำหนด (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของแรงเบรกสูงสุด)
ทั้งนี้ จะมีการทดสอบสมรรถนะของ ABS ในการหยุด

รถ บน พ้ืน ผิว ที่ แตก ต่าง กัน 5 ลักษณะ ดัง น้ี
. การหยุดรถบนพื้นผิวท่ีมีแรงเสียดทานสูง (Hi-µ)
. การหยุดรถบนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่ำ (Low-µ)
. การหยุดรถจากพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานสูงไปยังพื้น
ผิวที่มีแรงเสียดทานต่ำ

. การหยุดรถจากพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่ำไปยังพื้น
ผิวที่มีแรงเสียดทานสูง

. การหยุดรถในกรณี ล้อของรถด้านหนึ่งอยู่บนพื้นผิว

นอกจากน้ีแล้ว ยังมีการทดสอบการทำงานของ
ระบบไฟเตือน และสภาพการวิ่งของรถยนต์ในขณะ
เบรกในกรณีท่ีระบบ ABS ไม่ทำงาน รวมท้ัง การ
ทดสอบการทำงานของระบบ ABS ภายใต้การ
รบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic
Compatibility) อีกด้วย

6. การทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency Stop
Signal)

เป็นการทดสอบการทำงานของสัญญาณไฟฉุกเฉิน ใน
กรณี ท่ีมีการเบรกอย่างแรง (กรณีฉุกเฉิน) ภายใต้
เงื่ อนไข ท่ี กำหนด และ เ ป็น ไป ตาม มาตรฐาน

7. การทดสอบระบบควบคุมเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stabil ity Control
System-ESC System)

เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ESC โดยการ
สร้างสถานการณ์การหลบหลีกกะทันหันในขณะท่ี
รถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วย
การใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการหักเล้ียวรถยนต์ไป
กลับอย่างกะทันหัน (องศาการเลี้ยวสูงสุด ท่ี 270
องศา) ท้ังน้ี รถยนต์ท่ีผ่านมาตรฐานจะต้องไม่เสีย
หลักและยังคงรักษาทิศทางการเคล่ือนที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ หรือมีการเบี่ยงเบนได้ไม่เกินค่าที่กำหนด

น้ำหนักรถยนต์

น้ำหนักรถยนต์

หน่วย: กก.

รุ่นเกียร์ CVT 1,064-1,079

ระบบเกียร์ CVT

เกียร์อัตโนมัติประเภท CVT

อัตราทดเกียร์เดินหน้า 4.0062-0.4580

อัตราทดเกียร์ถอยหลัง 3.7708

อัตราทดเฟืองท้าย 3.9247

อุปกรณ์ที่มีสาระสำคัญด้านการใช้พลังงานสำหรับ
เกียร์ CVT
. อุปกรณ์ควบคุมการปรับเวลาการปิดเปิดวาล์วอย่าง

ต่อ เนื่อง (Continuous Valve Timing Control)
. เกียร์อัตโนมัติแบบควบคุมการเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

(Continuous Variable Transmission)
. ระบบหยุดการทำงานขณะเครื่องยนต์เดินเบา (Idling

Stop System)
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ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์แปรผันอัจฉริยะ (CVT) ............ 2-9
ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ ............................ 5-8
แตร ................................................................. 2-33

ท

ที่นั่งคนขับ ......................................................... 2-2
ที่ปัดน้ำฝน

ใบปัดน้ำฝน .................................................. 8-12
ที่วางแก้วน้ำ ...................................................... 2-37
ที่ใส่การ์ด ......................................................... 2-36
ที่ใส่ขวด ........................................................... 2-37
เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง ........... 4-3
เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ ........................................................... 5-17
เทคโนโลยีช่วยการออกตัวขณะอยู่บน
ทางลาดชัน ....................................................... 5-19
เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอย ............ 5-26
เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา ............................... 5-20
เทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน
รอบทิศทาง ....................................................... 4-11
เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ............................. 5-30
เทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อล็อก ............................. 5-40
เทคโนโลยีเสริมแรงเบรก ..................................... 5-40
โทรศัพท์

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ................. 4-38

น

น้ำมัน
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-7

Condition:



(253,1)

[ Edit: 2019/ 11/ 7 Model: N18-TH ]

น้ำมันเชื้อเพลิง
การจัดอันดับค่าออกเทนน้ำมันเชื้อเพลิง .............. 9-3

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์แบบต่อเนื่อง
(CVT) .............................................................. 8-11
น้ำยาล้างกระจก .......................................... 8-4, 8-13
น้ำหล่อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ............ 8-6

บ

เบรก ................................................................ 8-10
การตรวจสอบเบรกมือ ..................................... 8-10

เบรกฉุกเฉิน
เทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ........................ 5-30

เบาะนั่ง
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-6

เบาะนั่งด้านหน้า .................................................. 1-2
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................................... 1-9
เบาะนั่งสำหรับเด็กระบบ ISOFIX ........................... 1-13
แบตเตอรี่ ................................................... 8-3, 8-14

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ กุญแจอัจฉริยะ .................. 8-16
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ...................................... 8-16
แบตเตอรี่รถยนต์ ................................................ 8-14

ป

ประตู ................................................................ 3-3
ประเภทของยาง ................................................. 8-23
ป้าย

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ ........ 9-7

ผ

ผู้ได้รับบาดเจ็บ ................................................... 1-8
แผงหน้าปัด ........................................................ 2-3
แผ่นบังแดด ...................................................... 2-37
แผ่นรองปูพื้น ....................................................... 7-4

ฝ

ฝากระโปรงท้าย ................................................. 3-17
ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 3-18
ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ....................................... 3-19

พ

พนักพิงศีรษะ ..................................................... 1-3
พวงมาลัย

การแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยผิดปกติ ............ 2-24
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ...................................... 5-39

ฟ

ฟิวส์ ................................................................ 8-17
ไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียงเตือนภายนอก ................. 3-13
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย .......................................... 2-13
ไฟเตือนเทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ ........................................................... 2-14
ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ .................. 2-12
ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกป้องกันล้อล็อก .................. 2-11
ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ........................... 2-12
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ............................. 2-13
ไฟเตือนหลัก ..................................................... 2-13
ไฟเตือนอุณหภูมิสูง ............................................ 2-12
ไฟในกระโปรงท้าย ............................................. 2-39
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ............................. 5-9
ไฟฟ้า

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ..................................... 2-33
ไฟส่องสว่าง

การเปลี่ยน ............................................ 8-2, 8-19
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร .................................. 2-38
ไฟส่องสว่างภายนอก .......................................... 8-19
ไฟส่องสว่างภายใน .................................... 2-38, 8-20

ไฟแสดง ........................................................... 2-14
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ............................... 2-18

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์
(MIL) .............................................................. 2-15
ไฟแสดงการสตาร์ทเครื่องยนต์ .............................. 2-14
ไฟหน้า

การเปลี่ยนหลอดไฟ ....................................... 8-19
ไฟอ่านแผนที่ .................................................... 2-38

ม

มาตรวัด
คอมพิวเตอร์ระยะทาง ............................ 2-17, 2-27

มาตรวัดความเร็ว ................................................. 2-6
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ ......................................... 2-6
มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว ........ 2-6
มาตรวัดและเกจวัด .............................................. 2-4

การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด ................ 2-8
เมื่อขับรถไปต่างประเทศหรือจดทะเบียน
ที่ต่างประเทศ ..................................................... 9-6

ย

ยาง
การเก็บยางที่ได้รับความเสียหาย
และเครื่องมือ ................................................. 6-5

ยางแบน ............................................................ 6-2
ยางอะไหล่ ........................................................ 8-25

ร

รถยนต์
ขนาด .......................................................... 9-5

ระบบกันขโมย .................................................... 3-15
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ....................................... 3-6, 5-7

การเตือน Key System Error
(ระบบกุญแจทำงานผิดปกติ) ............................ 2-24

11-3
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11-4

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) .......................... 1-22, 1-28
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................ 1-19
ระบบเครื่องเสียง ................................................ 4-18
ระบบเตือนกันขโมย ............................................ 3-15
ระบบถุงลม ........................................................ 1-24

ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ................... 1-22
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .............................. 1-24

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง .............. 1-25
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง .......... 1-19, 1-25
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ......... 1-19, 1-25
ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ...................... 4-38
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ ................................... 2-30
ระบบปรับอากาศ

การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ......................... 4-18
ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) ................ 3-15
ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมท
(กุญแจอัจฉริยะ) ................................................ 3-13
ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมท ........................... 3-5
ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านข้าง .................................................. 1-19, 1-25
ระยะทางที่สามารถขับได้ ....................................... 2-7
ระยะรันอิน ......................................................... 5-3
รายงานการขับขี่แบบ ECO ..................................... 2-8

ล

ล็อก
การล็อกด้วยกุญแจ ......................................... 3-3

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง ................................ 3-4
ล้อและยาง การดูแลรักษาล้อ .................................. 7-3
ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย ............................................ 7-3

ว

วิทยุ AM·FM ที่มีช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus) (รุ่นที่มีฟังก์ชัน Bluetooth®) ................ 4-30
วิทยุ AM·FM ที่มีช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus) (รุ่นที่ไม่มีฟังก์ชัน Bluetooth®) ............. 4-25
วิทยุ ................................................................ 4-18

วิทยุ AM·FM ที่มีช่องเสียบอุปกรณ์
USB .................................................. 4-25, 4-30

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ........................................ 3-11

ส

สถานที่เข้ารับบริการ ............................................. 8-2
สวิตช์ OFF ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่ง ...................................................... 5-17
สวิตช์

สวิตช์ OFF เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ ............................................ 5-18

สวิตช์ที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หน้า ........................................................... 2-32

สวิตช์ที่ติดตั้งบนพวงมาลัย ................................... 4-38
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หน้า ................................................................ 2-32
สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน ..................................... 8-18
สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ......................................... 6-2
สวิตช์ไฟตัดหมอก .............................................. 2-31
สวิตช์ไล่ฝ้า ....................................................... 2-32
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

ตำแหน่งกุญแจ .............................................. 5-6
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด .......................... 5-7
สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว ........................................ 2-30
สวิตช์โหมด SPORT ............................................ 5-13
สายพาน (โปรดดูที่สายพาน) ................................. 8-9
สายพาน ............................................................ 8-9
สายฟิวส์ ........................................................... 8-17

เสาอากาศ ........................................................ 4-37
เสาอากาศแบบก้าน ............................................. 4-37
เสียงเตือน ........................................................ 2-15
เสียงสัญญาณ เสียงเตือน ..................................... 2-15

ห

หญิงมีครรภ์ ........................................................ 1-8
หน้าจอ

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ...................... 2-16, 2-18
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ........................... 2-16, 2-18

การตั้งค่า ..................................................... 2-19
ห้องโดยสาร ...................................................... 8-18
หัวเทียน ............................................................ 8-9

อ

อุณหภูมิอากาศภายนอก ...................................... 2-29
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บทส่งท้าย
N18A1-120227-2A8D3CD7-1FE2-4A5C-93A8-149D19A22A11

ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
N18A1-120227-5EDB3853-A488-4589-9EC7-1909CE2B6EF9

เครื่องยนต์เบนซิน (รุ่นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

N18A1-B937EE30-58F8-4B28-A643-91A51D670676

ข้อควรระวัง:

ห้าม ใช้ น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว เพราะจะทำ
ความเสียหายต่อเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง

ใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วหรือแก๊สโซฮอล์ (ได้ถึง
E 20* ) ท่ี มี ค่ า ออก เทน อ ย่ า ง น้ อ ย 95 (RON )

ถ้าไม่มีน้ำมัน เบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว อาจใช้ น้ำมัน
เบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัวท่ีมีค่าออกเทนอย่างน้อย 91
(RON) ทดแทนได้ แต่สมรรถนะจะลดลงไปเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม เพื่อสมรรถนะสูงสุดของรถยนต์และคุณภาพ
ในการขับท่ีดี ขอแนะนำให้ใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สาร
ตะกั่ว

*: แก๊สโซฮอล์คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล์ เช่น
“E20” คือ น้ำมันท่ีผสมเอทานอลประมาณ 20% และ
น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว 80%

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
N18A1-120227-AFCF8C11-9051-4D2E-9607-F5019BB74CA2

โปรดดูที่หมวด “ของเหลว/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุ
ที่แนะนำ” (หน้า 9-2)

แรงดันลมยางขณะเย็น
N18A1-120227-903EA7A1-3376-4447-AFDA-4BC4F64F3036

โปรดดูแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยางท่ีติดตรงเสาเก๋งกลาง
ด้านคนขับ

N18A1-120227-0FAA519E-81C6-415B-98D9-C40301E60A8D

. ในกรณีฉุกเฉิน... (หน้า 6-1)

(ยางแบน เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ความ ร้อนสูง
ผิดปกติ การลากจูง)

. การสตาร์ทเครื่องยนต์... (หน้า 5-1)

. วิ ธี การ อ่าน มาตร วัด และ เกจ วัด.. . (หน้า 2-1)

. การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง... (หน้า
8-1)

. ข้อมูลทางเทคนิค... (หน้า 9-1)

ข้อมูลปั๊มน้ำมัน ดัชนีอ้างอิงอย่างเร็ว

Condition:


