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GUID-A19B5F6A-6EE7-4063-AA6B-FE098F88E22C

คู่มือฉบับนี้จัดทำข้ึนเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการใช้
และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะทำให้รถของท่านอยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์ ทนทาน พร้อมสำหรับการใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนาน ดังนั้นก่อนการ
ใช้งานรถยนต์ของท่าน กรุณาอ่านหนังสือคู่มือผู้ใช้รถให้
ครบถ้วน

นอกจากนี้ ท่านควรศึกษารายละเอียดในสมุดคู่มือ
การรับประกันและการบำรุงรักษาประกอบกัน เพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับประกัน
สำห รับ รถยนต์ นิ ส สัน GT-R อย่ าง ครบ ถ้ วน
ศูนย์บริการ NHPC รู้รายละเอียดของรถท่านดีท่ีสุด
หากท่านต้องการนำรถเข้ารับบริการ หรือเมื่อท่านมี
ข้อสงสัยใด ๆ ทางศูนย์บริการของเรายินดีที่จะบริการ
ให้เสมอ

โปรดอ่าน — เพื่อการขับรถอย่าง
ปลอดภัย

GUID-9A50F936-A38D-4CBC-8595-CD78EB76D9F3

ก่อนการเร่ิมใช้งานรถยนต์ กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน
อย่างละเอียด เพ่ือให้มั่นใจว่าได้รับทราบข้อมูลทุกอย่าง
และทำความคุ้นเคยกับการควบคุมและข้อกำหนดในการ
บำรุงรักษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ท่านสามารถ
ใช้งานรถได้อย่างปลอดภัย

คำเตือน
คำเตือนที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย

การปฏิบัติตามกฎการขับขี่ที่สำคัญต่อไปนี้จะช่วย
ให้ ท่านและผู้ โดยสารสามารถใช้ รถ ได้ด้วย
ความปลอดภัย

. ห้ามขับรถขณะมึนเมาหรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ยา
ที่มีผลต่อระบบประสาท

. สังเกตป้ายจำกัดความเร็วเสมอ และอย่าใช้
ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

. มีสมาธิในการขับขี่ตลอดเวลา และหลีกเล่ียง
การทำกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้เสียสมาธิขณะ
ขับขี่รถยนต์

. คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ และใช้เบาะนั่งสำหรับ
เด็กที่เหมาะสม ควรให้เด็กเล็กนั่งเบาะนั่งด้าน
หลัง

. เจ้าของรถ ต้องให้ข้อมูลการใช้ รถอย่าง
ปลอดภัยแก่ผู้ครอบครองหรือใช้รถคนอ่ืน ๆ

. ทบทวนข้อมูลการใช้รถอย่างปลอดภัยที่
ปรากฏอยู่ในคู่มือการใช้งานเล่มน้ีอยู่เสมอ

การปรับแต่งรถยนต์
GUID-9F41C75E-1575-45E7-A331-161C63A622FE

รถยนต์คันนี้ไม่ควรถูกปรับแต่ง เนื่องจากอาจส่งผล
ต่อสมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัยหรือความ
คงทน และอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นอกจาก
นั้น ปัญหาด้านสมรรถนะหรือความเสียหายอันเกิด
จากการปรับแต่งรถยนต์ อาจส่งผลให้รถยนต์นิสสัน
GT-R ของท่านไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
ของนิสสัน

คำแนะนำในการอ่านคู่มือ
GUID-9E3980A1-A909-4965-B35B-3ADCEAF14C9D

คู่มือเล่มนี้จะครอบคลุมข้อมูลการทำงานทั้งหมดที่ถูก
ติดตั้งในรถยนต์นิสสัน GT-R ทุกรุ่น ดังนั้น อาจพบว่า
มีการแสดงข้อมูลการทำงานบางอย่างที่ไม่ได้มีการ
ติดตั้งในรถยนต์นิสสัน GT-R ของท่าน
ภายในคู่มือเล่มน้ี มีภาพประกอบบางภาพแสดงโครงร่าง
สำหรับรุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD) และบางภาพแสดงสำหรับ
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD) ทำให้รูปร่างและตำแหน่งของ
ชิ้นส่วนบางอย่างในภาพประกอบอาจแตกต่างออกไป

ข้อมูลเฉพาะและภาพประกอบทั้งหมดที่ปรากฏในคู่มือเล่ม
นี้ จะใช้ได้ ณ เวลาท่ี พิมพ์ นิสสันขอสงวนสิทธิ์ ในการ
เปล่ียนแปลงลักษณะเฉพาะ หรือการออกแบบใด ๆ โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้
GUID-CC5A52FB-39C9-4D3E-825B-85DDC5D9CEF8

ท่านจะ เห็น สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในคู่มือ เล่ม น้ี ซึ่ง ใช้ ใน
แนวทางดังต่อไปนี้:

คำเตือน
สัญลักษณ์นี้จะใช้เพ่ือบ่งช้ีถึงการกระทำที่ เป็น
อันตราย และอาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือการได้
รับบาดเจ็บที่รุนแรง เพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดความ
เส่ียง ให้ปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำอย่าง
เคร่งครัด

ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์นี้จะใช้เพ่ือบ่งช้ีถึงการกระทำที่ เป็น
อันตราย และอาจส่งผลให้ได้ รับบาดเจ็บ เล็ก
น้อยหรือไม่รุนแรง เพื่อหลีกเล่ียงหรือลดความ
เสี่ยง จะต้องปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำอย่าง
เคร่งครัด

ข้อสังเกต
สัญลักษณ์นี้จะใช้เพ่ือบ่งช้ีถึงการกระทำที่ เป็น
อันตราย และอาจส่งผลให้ทรัพย์สินหรือรถยนต์
เสียหาย เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง จะต้อง
ปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำ

คำนำ
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GIN0011

ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์ด้านบน หมายความว่า “ห้ามทำสิ่ง
นี้” หรือ “ห้ามให้สิ่งนี้เกิดขึ้น”

NOS1274

ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์ท่ีคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ด้านบน
เหล่านี้ในภาพประกอบ หมายความว่า ลูกศรชี้ไปทิศทาง
ด้านหน้าของรถยนต์

NOS2400

ลูกศรในภาพประกอบท่ีคล้ายคลึงกับลูกศรด้านบนเหล่านี้
แสดงถึงการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

NOS2401

ลูกศรในภาพประกอบท่ีคล้ายคลึงกับลูกศรด้านบนเหล่านี้
หมาย ถึง ให้ สนใจ ราย การ ท่ี อย ู่ ใน ภาพ ประกอบ

สิ่งนี้แสดงหัวข้อหรือหน้าอ้างอิง

ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-CD730EB4-177F-48F5-84AB-E4410003759A

ยกเว้นประเทศไต้หวัน

JVR0320X

“ห้ามใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่งที่มี
การป้องกันด้วยถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่ด้านหน้า
เพราะอาจจะทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต
ได้”

ให้ แน่ใจ ว่า อ่าน “ป้าย เตือน ถ ุง ลม เสริม ความ
ปลอดภัย” หน้า 1-40

สำหรับประเทศไต้หวัน

JVR0500X

“ห้ามอุ้มเด็กเล็ก เด็กทารก และเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร
ด้านหน้า”

ให้ แน่ใจ ว่า อ่าน “ป้าย เตือน ถ ุง ลม เสริม ความ
ปลอดภัย” หน้า 1-40

NOS1617
Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการ
ค้าของ Bluetooth SIG, Inc.
และได้อนุญาตให้บริษัท Hitachi
Automotive Systems จำกัด
เป็นผู้ใช้สิทธิบัตร

*C 2020 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือจัดเก็บไว้ในระบบ
จัดเก็บอัตโนมัติ หรือส่งออกในรูปแบบใด ๆ หรือโดย
กระบวนการทางไฟฟ้า แมคคานิกส์ การถ่ายเอกสาร การ
บันทึก หรือวิธีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด
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GT-R ภาพรวม GTR

สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลรักษาสภาพรถ

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน
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ตารางเนื้อหา

ดัชนี 10
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GT-R ภาพรวม

ข้อมูลเฉพาะของรถยนต์นิสสัน GT-R ........................................ GTR-3
ข้อมูลการรับประกัน ......................................................... GTR-3
ตัวอย่างการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เจ้าของรถเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย ...................................................................... GTR-6
ชิ้นส่วนเสริมของรถยนต์นิสสัน GT-R ................................... GTR-7
ข้อมูลการบำรุงรักษา ........................................................ GTR-7

ชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R ......... GTR-7
น้ำมันเครื่อง ................................................................... GTR-7
น้ำมันเกียร์ ..................................................................... GTR-8
น้ำมันเฟืองท้าย (หน้าและหลัง) ......................................... GTR-8
น้ำมันเบรก ..................................................................... GTR-8

ข้อควรระวังพิเศษของรถยนต์นิสสัน GT-R ................................. GTR-9
ยางและกระทะล้อ ........................................................... GTR-9
ผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก ................................................. GTR-9
NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน) (ถ้ามีติดตั้ง) .......... GTR-10
หม้อพักไอเสียและพรมปูพื้นห้องเก็บสัมภาระ ...................... GTR-10
หม้อพักไอเสียแบบไทเทเนียมและพรมปูพื้นห้องเก็บ
สัมภาระ ...................................................................... GTR-10
ชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอน (ถ้ามีติดตั้ง) ................................... GTR-11
การสตาร์ท และดับเครื่องยนต์ .......................................... GTR-11

การบำรุงรักษาพิเศษของรถยนต์นิสสัน GT-R ........................... GTR-11
การตรวจสอบศูนย์ล้ออย่างละเอียด และการปรับตั้ง
(ถ้าจำเป็น) (รวมทั้งการปรับแรงดันลมยาง) ......................... GTR-11
การปรับตั้งค่าเกียร์ ........................................................ GTR-12

ระยะรันอิน ........................................................................ GTR-12
ศูนย์ล้อ ....................................................................... GTR-12

ข้อควรระวังก่อนการขับขี่ ..................................................... GTR-13
โหมด OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC)/โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ESP) ......................................................................... GTR-13
ยางสำหรับฤดูร้อน ......................................................... GTR-13

การหลีกเลี่ยงรถยนต์ถูกกระแทก ..................................... GTR-13
น้ำมันเชื้อเพลิง ........................................................... GTR-13
การซ่อมตัวถัง ............................................................ GTR-14
การขับขี่หลังจากการเปลี่ยนยาง ..................................... GTR-14

รายการการบำรุงรักษาเพิ่มเติม .............................................. GTR-14
ข้อควรระวังในการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง ........................ GTR-14
การตรวจสอบโดยละเอียด และการปรับตั้งก่อนการขับขี่ ....... GTR-15
การตรวจสอบโดยละเอียด และการปรับตั้งหลังการขับขี่ ....... GTR-17

ลักษณะเฉพาะที่ของรถยนต์นิสสัน GT-R ................................ GTR-22
กลิ่นของน้ำมันเบนซิน .................................................. GTR-22
แสดงผลอุณหภูมิภายนอกแสดงอุณหภูมิสูงขึ้น .................. GTR-22
ความเร็วรอบเดินเบาไม่คงที่ .......................................... GTR-22
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ถูกจำกัด ..................................... GTR-22
กำลังของเครื่องยนต์ .................................................... GTR-22
ยางสึกหรอไม่สม่ำเสมอ ................................................ GTR-22
ได้ยินเสียงดังขณะที่ขับขี่ .............................................. GTR-22
รอยแตกบนผ้าเบรก ..................................................... GTR-23
รอยแตกบนจานดิสก์เบรก (รุ่นที่ไม่มีแพ็กเกจ NCCB
(เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน)) ................................. GTR-23
ฝุ่นละอองของเบรก ..................................................... GTR-24
ได้ยินเสียงจากระบบเบรก (รุ่นที่มีแพ็กเกจ NCCB
(เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน)) ................................. GTR-24
สีของผิวหน้าของหม้อพักไอเสียไทเทเนียม
เปลี่ยนแปลง .............................................................. GTR-24
โทนสีของพื้นผิวหม้อพักไอเสียแบบไทเทเนียมอาจต่างจาก
คันอื่น ....................................................................... GTR-24
ได้ยินเสียงรอบ ๆ หม้อพักไอเสียไทเทเนียม ...................... GTR-24
ก๊าซไอเสียไม่ถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสียด้านซ้ายใน
ระหว่างรอบเดินเบา/เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำ ............. GTR-24
ชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอน (ถ้ามีติดตั้ง) .................................. GTR-24

Condition: 'Except for China'/



(6,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่ ................................................... GTR-25
ลักษณะการทำงานของเกียร์ ............................................ GTR-26

Condition: 'Except for China'/



(7,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-122F22B0-C047-4F3B-8E19-8DE278EA33B2

รถยนต์นิสสัน GT-R คือรถซูเปอร์คาร์กลุ่มแรกของนิสสัน
โดยรถยนต์นิสสัน GT-R ได้ถูกติดต้ังด้วยระบบพิเศษ ซ่ึง
แตกต่างจากระบบท่ีใช้ในรถยนต์ธรรมดาท่ัวไป เพื่อให้
ท่านสามารถขับข่ีได้อย่างเต็มสมรรถนะ นิสสันขอแนะนำ
ให้ท่านบำรุงรักษารถยนต์ของท่านด้วยการใช้บริการของ
ศูนย์บริการ NHPC (NISSAN High Performance Center)
ซึ่งมีความรู้ ทักษะความชำนาญพิเศษ และมีเครื่องมือท่ี
เหมาะสมสำหรับการดูแลรักษารถยนต์นิสสัน GT-R ของ
ท่านอย่างถูกต้อง

ข้อมูลการรับประกัน
GUID-51D240BA-2B24-4A1D-BBC2-20C4B0A05ABE

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานรถยนต์นิสสัน GT-R เล่มนี้อย่าง
ละเอียดควบคู่กับการใช้สมุดรับประกันและการบำรุงรักษา
อีกเล่มหน่ึง ซึ่งได้มีการอธิบายข้อจำกัดต่าง ๆ ท่ีชัดเจน
ข้อยกเว้น และกรณีที่อาจทำให้การรับประกันรถยนต์ของ
ท่านเป็นโมฆะ หากไม่มีการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุอยู่
ใน ค ู่มือ การ ใช้ งาน ทั้ ง น้ี รวม ถึง แต่ ไม่ จำกัด เพียง:

. การไม่ใช้ของเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง และช้ินส่วนท่ี
เหมาะสม

. การขับขี่ที่มีการปิด VDC/ESP (ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน
เพื่อช่วยให้รถยนต์หลุดพ้นจากการติดอยู่ ในหล่ม
โคลนหรือหิมะ หรือการขับข่ีภายใต้ข้อกำหนดของ
กฎหมาย)

. การแข่งขัน

. การขับขี่บนถนนที่ไม่ใช่ถนนสาธารณะ
(เช่น สนามแข่ง สนามบินที่ไม่ใช้แล้ว ถนนสำหรับ
ทดสอบ การทดสอบบนเครื่องแชสซีส์ไดนาโมมิเตอร์
ฯลฯ)

. การดัดแปลง รวมถึงการลงโปรแกรมใหม่ หรือการ
เปล่ียน/เพ่ิมชิปต่าง ๆ ในบอร์ดคอมพิวเตอร์ตัวใดตัว
หนึ่ง

. การไม่ดูแลบำรุงรักษาท่ีจำเป็นสำหรับรถยนต์นิสสัน
GT-R ตามข้อกำหนดที่ต้องมีการดูแลเป็นการพิเศษ

. การดัดแปลง รวมถึงการเพิ่ม/การเปลี่ยน การลง
โปรแกรมใหม่ ความพยายามท่ีจะทำโปรแกรมใหม่
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การถอดการเช่ือมต่อของ
คอมพิวเตอร์ กล่องควบคุม หรือโมดูลอิเล็กทรอนิกส์

. การลบข้อมูลบางส่วน หรือ ท้ังหมดท่ีบันทึกอยู่ ใน
คอมพิวเตอร์ กล่องควบคุม หรือโมดูลอิเล็กทรอนิกส์
ตัวใดตัวหน่ึง รวมถึงเครื่องบันทึกข้อมูลสถานะของ
รถยนต์ (VSDR)

ยิ่งไปกว่านั้น โปรดอ่านรายละเอียดการรับประกันยางซ่ึงมี
ข้อจำกัดพิเศษ หรือข้อยกเว้นสำหรับการใช้งานยางหน้า
ร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า −208C (−48F)
การ รับประกัน ท่ีคุ้มครองตามแต่ละกรณีมี รายละเอียด
ปรากฏ ในตารางต่อไปนี้

GT-R ภาพรวม GTR-3

ข้อมูลเฉพาะของรถยนต์นิสสัน GT-R

Condition: 'Except for China'/
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GTR-4 GT-R ภาพรวม

กรณี นโยบายการบำรุงรักษา คุ้มครองการรับประกัน

รถยนต์ที่ผิดกฎหมาย และมีการดัดแปลงโดยไม่ได้รับการอนุญาต ไม่
สามารถให้บริการบำรุงรักษา

6
ไม่รับประกัน

รถยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนถูกต้อง แต่ไม่ใช่ชิ้นส่วนค่าจำเพาะพิเศษของรถยนต์นิสสัน GT-R ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าการ
บำรุงรักษาที่ศูนย์บริการ NHPC

6
ไม่รับประกัน*

รถยนต์กับชิ้นส่วนอยู่ในกฎข้อบังคับ แต่ไม่ใช่อะไหล่แท้ของนิสสัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าการ
บำรุงรักษาที่ศูนย์บริการ NHPC

~
ความเสียหายหรือข้อบกพร่องที่
เป็นผลมาจากการใช้ชิ้นส่วน
อะไหล่ไม่ใช่ของแท้ไม่อยู่ในการ
รับประกัน

การขับขี่บนถนนที่ไม่ใช่ถนนสาธารณะ
(เช่น การขับขี่ในสนามแข่ง บนแชสซีส์ไดนาโมมิเตอร์ ฯลฯ)
(1) ในขณะขับขี่

หลังจากขับขี่ แต่ก่อนทำการบำรุงรักษาโดยศูนย์บริการ NHPC
(2) หลังจากบำรุงรักษาโดยศูนย์บริการ NHPC

(ใช้ชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R และใช้อะไหล่แท้ของ
นิสสัน)

(3) หลังจากบำรุงรักษาโดยศูนย์บริการ NHPC
(ไม่ใช้ชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R และใช้อะไหล่แท้ของ
นิสสัน)

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าการ
บำรุงรักษาที่ศูนย์บริการ NHPC

(1) 6 ไม่รับประกัน*
(2) * รับประกัน
(3) 6 ไม่รับประกัน*

อื่น ๆ
(1) การขับขี่ด้วย VDC/ESP OFF

(ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเพื่อช่วยให้รถยนต์หลุดพ้นจากการติดอยู่ในหล่มโคลน หรือหิมะ)
(2) ทำการบำรุงรักษาเพิ่มเติมโดยศูนย์บริการ NHPC หลังจากการขับขี่ในสนามแข่ง หรือใกล้

เคียง* ด้วย VDC/ESP OFF (*การขับแข่งขันบนถนนสาธารณะ (แข่งแรลล่ี) การขับบน
แชสซีส์ไดนาโมมิเตอร์)
(โปรดดูท่ี “โหมด OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)/
โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)” หน้า GTR-13)

(3) ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับการขับขี่มีการดัดแปลง (เครื่องยนต์ เกียร์ แชสซีส์
ฯลฯ)

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าการ
บำรุงรักษาที่ศูนย์บริการ NHPC

(1) 6 ไม่รับประกัน*
(2) * รับประกัน
(3) 6 ไม่รับประกัน*

Condition: 'Except for China'/
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หมายเหตุ 1: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลปัจจุบันของวันที่ 18 พฤษภาคม 2020 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC

หมายเหตุ 2: ระบบเครื่องบันทึกข้อมูลสถานะของรถยนต์ (VSDR) และการบันทึกข้อมูลลงใน VSDR ถูกใช้เพื่อทำการวิเคราะห์การทำงานที่ผิดปกติหรือเพื่อซ่อมแซม หากมีหลักฐานที่
ชัดเจนบ่ง ชี้ ว่า มี การ ดำเนิน การ การ ลบหลัก ฐาน การ แสดงการทำงาน โดย จงใจ เพื่อ กำจัดหรือ ดัดแปลงการ บันทึก ใน ระบบ VSDR การ รับประกัน จะ เป็น โมฆะ ด้วย

*ถ้าการรับประกันเป็นโมฆะ อันเนื่องมาจากมีการดัดแปลงชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R หรืออะไหล่แท้ของนิสสัน หรือปัจจัยอื่น ๆ ตามรายการข้างล่างนี้
ทั้งนี้การรับประกันจะกลับมามีผลอีกครั้ง ภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินการตามข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของเจ้าของรถ:

. ติดต้ังช้ินส่วนท่ีดัดแปลงทั้งหมดกลับเข้าที่ด้วยชิ้นส่วนท่ีมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R หรืออะไหล่แท้ของนิสสัน เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติพิเศษดังเดิม

. เปลี่ยนชิ้นส่วนท่ีเสียหายทั้งหมดหรือมีแนวโน้มท่ีจะเสียหายอันเป็นผลเนื่องมาจากการดัดแปลงชิ้นส่วนท่ีมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R หรืออะไหล่แท้ของ
นิสสัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ตัวอย่างการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เจ้าของรถเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย” ในหมวดต่อไปนี้

รถยนต์นิสสัน GT-R เป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R หรืออะไหล่แท้ของนิสสัน หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อาจทำให้ชิ้นส่วนหลักหรือกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เกิดความเสียหาย และอยู่นอกเหนือการคุ้มครองจากการรับประกัน อย่างไรก็ตาม ยกเว้นรถยนต์
ที่ถูกดัดแปลงอย่างไม่ถูกกฎหมาย ถ้าสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแล้วว่าความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนหรือติดตั้งก็อาจจะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกัน
(เช่น เบาะนั่งหลุดเลื่อน ชิ้นส่วนภายในหลุดออก ฯลฯ)

GT-R ภาพรวม GTR-5

Condition: 'Except for China'/
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GTR-6 GT-R ภาพรวม

ตัวอย่างการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เจ้าของ
รถเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

GUID-071F0DE0-18ED-4D5E-841F-377FE7DA80E1

เมื่อเครื่องบันทึกข้อมูลสถานะของรถยนต์ (VSDR) ใน
รถยนต์นิสสัน GT-R ของท่านมีการบันทึกว่าชิ้นส่วนท่ีมี
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R หรือ
อะไหล่แท้ของนิสสันได้ถูกดัดแปลง ควรมีการดำเนินการ
เปลี่ยนชิ้นส่วนที่อาจจะเสียหายท้ังหมดโดยเจ้าของรถจะ
เป็นผู้ รับภาระค่าใช้ จ่าย การเปล่ียนชิ้น ส่วน ท้ังหมดท่ี
ทำงานผิดปกติหรือมีความเป็นไปได้นั้น และ/หรือเสียหาย
จริงที่เป็นผลมาจากการดัดแปลงบนช้ินส่วนที่มีคุณสมบัติ
พิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R หรืออะไหล่แท้
ของนิสสัน เจ้าของรถจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

หมวดต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของการเปล่ียนชิ้นส่วนท่ีเป็น
ค่าใช้จ่ายของเจ้าของรถ

การดัดแปลงบนระบบควบคุมเครื่องยนต์
GUID-5B8F9613-77E5-4B43-AFAC-F6F586259EF8

① ถ้ามีการดัดแปลงแรงดันบู๊สต์ของเทอร์โบ
ชาร์จเจอร์ :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ห้ าม ดั ดแปลง ระบบ ควบค ุ ม เครื่ อ งยน ต์ เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแรงดันบู๊สต์ของเทอร์โบ
ชาร์จเจอร์ให้สูงกว่าค่าเดิม แรงดันบู๊สต์และองศาการ
จุดระเบิดจะถูกควบคุมที่แม่นยำกว่ารุ่นก่อนเพ่ือที่จะ
ให้ได้กำลังของเครื่องยนต์ที่สูงขึ้น
ถ้ามีการดัดแปลงแรงดันบู๊สต์ของเทอร์โบชาร์จเจอร์ ต้อง
กระทำดังต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีสิทธิในการรับประกัน ขึ้น
อยู่กับเงื่อนไขการดัดแปลง

① ถ้ามีการดัดแปลงแรงดันบู๊สต์ของเทอร์โบชาร์จเจอร์

รถยนต์ที่ผลิตระหว่างเดือนมีนาคม
2008 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2010

รถยนต์ที่ผลิตจากเดือนพฤศจิกายน
2010 หรือใหม่กว่า

ต้องปฏิบัติ

ให้เพิ่มสูงขึ้นโดยน้อยกว่า 10 กิโล
ปาสคาล (0.1 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร)

ให้เพิ่มสูงขึ้นโดยน้อยกว่า 5 กิโล
ปาสคาล (0.05 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร)

ชิ้นส่วนที่ดัดแปลงต้องเปลี่ยนด้วย
ชิ้นส่วนของแท้/ดั้งเดิม ชิ้นส่วนอื่นไม่
จำเป็นต้องเปลี่ยน

ให้เพิ่มสูงขึ้นโดยอยู่ระหว่าง 10 กิโล
ปาสคาล (0.1 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) และ 30 กิโลปาสคาล
(0.3 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร)

ให้เพิ่มสูงขึ้นโดยอยู่ระหว่าง 5 กิโล
ปาสคาล (0.05 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) และ 15 กิโลปาสคาล
(0.15 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร)

จะต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์และชิ้นส่วนที่
ดัดแปลง

ให้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 30 กิโล
ปาสคาล (0.3 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร)

ให้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 15 กิโล
ปาสคาล (0.15 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร)

นอกจากการเปลี่ยนข้างบนแล้ว ต้อง
เปลี่ยนเกียร์และเพลาขับด้วย

② ถ้ามีการดัดแปลงอัตราส่วนอากาศ-น้ำมันเชื้อ
เพลิง :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนอากาศ-น้ำมันเชื้อเพลิงจาก
มาตรฐาน (ดั้งเดิม) ไปเป็น:

. 12 หรือมากกว่า (*1) ต้องเปลี่ยนเทอร์โบชาร์จเจอร์

. 13 หรือ มาก กว่า (*1) ต้อง เปล่ียน เคร่ืองยนต์
ถ้าอัตราส่วนอากาศ-น้ำมันเชื้อเพลิงบางกว่าช่วงค่าข้างบน
ต้องเปล่ียนเคร่ืองยนต์ หม้อพักไอเสียและช้ินส่วนบริเวณ
รอบหม้อพักไอเสีย เนื่องจากอุณหภูมิของก๊าซไอเสียที่สูง
ขึ้นอย่างมากภายใต้อัตราส่วนอากาศ-น้ำมันเชื้อเพลิงที่บาง
และอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องฟอกไอเสียและชิ้นส่วนรอบ
หม้อพักไอเสียละลาย และ/หรือไหม้ได้

*1: ควรวัดอัตราส่วนอากาศ-น้ำมันเช้ือเพลิงเม่ือความเร็ว
รอบเครื่องยนต์สูงกว่า 6,000 รอบต่อนาที และแรงดันบู๊สต์
มากกว่า 170 กิโลปาสคาล (1.7 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร)

การดัดแปลงชิ้นส่วนอื่น ๆ
GUID-AD623A90-7DF5-4154-8CDC-7500B4C12E39

นอกจากตัวอย่างการดัดแปลงช้ินส่วนท่ีได้อธิบายมาแล้ว
อาจจะมี บางกรณี ท่ี จำเป็นต้อง เปล่ียน ช้ิน ส่วนที่ เป็น
ค่าใช้จ่ายของเจ้าของรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ NHPC
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Condition: 'Except for China'/
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ชิ้นส่วนเสริมของรถยนต์นิสสัน GT-R
GUID-E22C446B-AD46-48B6-83B9-BF31A08D3E53

JVC0126X

อะไหล่แท้ของรถยนต์นิสสัน GT-R จะจำหน่ายพร้อมกับ
เครื่องหมาย รับ ประกัน ต่อ เ น่ือง ดัง ที่ แสดง ใน ภาพ

ถึงแม้ อะไหล่ของรถยนต์นิสสัน GT-R ท่ีมีเคร่ืองหมายท่ี
ได้รับการตรวจสอบและทดสอบแล้ว ว่าสามารถใช้และ
เปลี่ยนกับชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์
นิสสัน GT-R หรืออะไหล่แท้ของนิสสันได้ แต่นิสสันไม่
อนุญาตให้ลูกค้าทำการดัดแปลงอะไหล่ดังกล่าว เพราะ
ฉะนั้น แม้ว่าหลังจากการติดต้ังชิ้นส่วนของรถยนต์นิสสัน
GT-R ท่ีได้รับอนุญาตเหล่าน้ีเข้ากับรถยนต์นิสสัน GT-R
ของท่าน การรับประกันรถยนต์นิสสันจะยังคงคุ้มครอง
รถยนต์นิสสัน GT-R ของท่าน

ข้อมูลการบำรุงรักษา
GUID-F9D46AA3-322F-42DC-8F93-2D1CF58BDD64

. ทักษะ ความรู้ และ เครื่องมือ พิเศษเฉพาะเป็น ส่ิง
จำเป็นในการตรวจสอบและปรับต้ังเครื่องยนต์ เกียร์
ระบบรองรับน้ำหนัก และเบรกของรถยนต์นิสสัน GT-R
เพื่อรักษาสมรรถนะ ศูนย์บริการ NHPC มีพนักงานช่าง
เทคนิครถยนต์นิสสัน GT-R ที่ได้รับการรับรอง และ
เครื่องมือพิเศษเฉพาะ เพื่อรักษาประสิทธิภาพรถยนต์
นิสสัน GT-R ของท่านอย่างถูกต้อง

. นิสสันขอแนะนำรายการการบำรุงรักษาท่ีจำเป็นต้อง
เปล่ียนชิ้นส่วน น้ำมันเคร่ือง กรองน้ำมันเคร่ือง และ
กรองอากาศ ต้องได้รับการปฏิบัติโดยศูนย์บริการ
NHPC เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการใช้ชิ้นส่วนและของเหลว
เฉพาะที่ กำหนดไว้ เพ่ือการบำรุง รักษา และเช่น
เดียวกันนิสสันขอแนะนำในการเปลี่ยนช้ินส่วน เช่น
เบรก จะต้องปฏิบัติการเปลี่ยนโดยศูนย์บริการ NHPC

GUID-1987B0E4-DF04-4D12-B81F-B016995F5F88

ข้อสังเกต
รถยนต์นิสสัน GT-R เป็นรถยนต์ที่ให้สมรรถนะสูง
ด้วยคุณภาพที่ดีเย่ียม รวมทั้งมีชิ้นส่วนสมรรถนะ
สูงที่ เป็นประวัติการณ์ น้ี เหนือกว่าแนวคิดและ
มาตรฐานวิศวกรรมทั่วไป ช้ินส่วนอะไหล่แท้และ
อุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมด โดย เฉพาะอย่างยิ่ง
ช้ินส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์
นิสสัน GT-R ซึ่งได้มีการออกแบบ ทดสอบและได้
รับการรับรองว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับ
แนวคิดและมาตรฐานความปลอดภัยข้ันสูง เพื่อ
เสริมความเชื่อมั่นในการขับขี่ด้วยสมรรถนะสูงสุด
เพราะฉะน้ัน นิสสันขอแนะนำให้ใช้เฉพาะของ
เหลวและชิ้นส่วนต่อไปนี้ที่มีการทดสอบและได้รับ
การรับรองว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรถยนต์
นิสสัน GT-R ของท่าน การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับ
การรับรองนั้น อาจส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในการทำงาน หรือสมรรถนะสูงสุด
ของรถยนต์นิสสัน GT-R ของท่าน

น้ำมันเครื่อง
GUID-E5A7B79C-907A-4DE0-A3F6-E83CFBF236A6

น้ำมัน Mobil 1 (0W-40) (น้ำมันสังเคราะห์ 100%)
น้ำมัน Mobil 1 (0W-40) (สังเคราะห์ 100%) ได้ถูกเติม
มาจากโรงงาน โดยเคร่ืองยนต์ VR38 ซ่ึงมีการพ่นเคลือบ
กระบอกสูบด้วยพลาสมาถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้น้ำมันเครื่อง
ชนิดนี้

ย่ิงไปกว่าน้ัน หากท่านมีการใช้รถยนต์นิสสัน GT-R ด้วย
การขับขี่แบบเต็มสมรรถนะบ่อยครั้ง นิสสันขอแนะนำให้ทำ
ก า ร เ ปลี่ ย น น้ ำ มั น เ ค รื่ อ ง ด้ ว ย MOTUL N ISMO
COMPETITION OIL type 2193E (5W40)

นิสสันจะไม่สามารถรับรองการทำงานและความทนทาน
ของเคร่ืองยนต์ หากมีการใช้น้ำมันอื่นนอกจากน้ำมัน
สังเคราะห์ 0W-40

GT-R ภาพรวม GTR-7

ชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ
สำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R

Condition: 'Except for China'/
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GTR-8 GT-R ภาพรวม

ห้ามใช้สารเติมแต่ง หรือวัตถุเคมีใด ๆ อย่างเด็ดขาด

. เครื่องยนต์ VR38DETT ของรถยนต์นิสสัน GT-R ได้
ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุดในลักษณะท่ีไม่มีปลอก
กระบอกสูบ (กระบอกสูบท่ีพ่นเคลือบด้วยพลาสมา)
เพราะฉะนั้น หากมีการใช้สารเติมแต่ง สารประกอบที่มี
ฤทธิ์กัดกร่อน หรือน้ำมันเครื่องสมรรถนะสูงอื่น ๆ อาจ
ทำให้ช้ินส่วนภายในเครื่องยนต์เสียหาย เน่ืองจากมี
คราบเหนียวสะสมอยู่รอบ ๆ วาล์ว หรือมีผงโลหะที่ได้
จากการหลุดร่อนของสารเคลือบพลาสมา

การบำรุงรักษาน้ำมันเครื่อง
GUID-E5D68312-ED41-4934-9D69-5C6616056B6C

. เมื่อรถยนต์ถูกส่งมอบ น้ำมันเครื่องจะอยู่ต่ำกว่าระดับ
เคร่ืองหมาย H 10 มม. (0.39 นิ้ว) บน ก้าน วัด
น้ำมัน เครื่อง เพื่อให้ เหมาะสมกับการขับข่ีแบบใช้
สมรรถนะสูง โดยสามารถเติมน้ำมัน เครื่องได้ ถึง
เคร่ืองหมาย H ไม่มีการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง

. น้ำมันเครื่องท่ีเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงาน
หนักขึ้น ในการรักษาสมรรถนะของรถยนต์ไว้ที่ระดับ
สูง จึงควรตรวจสอบระดับและเติมน้ำมันเคร่ืองทุก ๆ
3,000 กม. (1,800 ไมล์) สำหรับข้อมูลของระยะการ
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง โปรดดูที่สมุดคู่มือการบำรุงรักษา
ตามระยะอีกเล่มหนึ่ง
ท้ังน้ี อัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเครื่องสูงสุดโดยปกติ
อยู่ที่ 0.5 ลิตร (1/2 ควอต) ต่อ 1,000 กม. (600
ไมล์) อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องที่ต่ำกว่านี้ไม่ได้
แสดงว่าเกิดการทำงานผิดปกติ

. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
สำหรับการขับข่ีแบบเต็มสมรรถนะ กรุณาดำเนินการ
ตามข้อปฏิบัติที่ปรากฏในระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ห ลั ง จ า ก ก า ร ขั บ ขี่ แ บ บ ใ ช้ ส ม ร ร ถ น ะ ส ู ง
( “รายการการบำรุงรักษาเพิ่มเติม”
หน้า GTR-14)

ให้แน่ใจว่าได้มีการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเกียร์
GUID-8481AE5B-5765-400E-BE3C-EC8F19BC6CC7

น้ำมัน เกียร์ NISSAN Transmission Oil R35
Special (น้ำมันสังเคราะห์ 100%)
ห้ามใช้สารเติมแต่ง

. เกียร์ของรถยนต์นิสสัน GT-R, GR6 ประกอบด้วย
ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่
ซึ่งจะมีการใช้ชุดคลัตช์เปียกที่ใช้แรงดันไฮดรอลิก
ควบคุม ดังน้ันจึงจำเป็นต้องใช้น้ำมันเกียร์ที่พัฒนา
พิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R ท่ีมีการผสม
ผสานคุณลักษณะพิเศษของการคงความฝืดของ
คลัตช์และการหล่อ ล่ืนของเฟือง เกียร์และลูกปืน

. การใช้สารเติมแต่งหรือน้ำมันเกียร์อื่น ๆ อาจเป็นผลให้
เฟืองเกียร์และลูกปืนเกิดความเสียหาย เนื่องจากการ
เกาะฟิล์มน้ำมันไม่ดี และคลัตช์ลื่น

น้ำมันเฟืองท้าย (หน้าและหลัง)
GUID-A40C7E0B-B41E-4DD5-9291-853A3D82DCD3

น้ำมันเฟืองท้าย R35 COMPETITION type 2189E
ให้ใช้น้ำมันเฟืองท้าย R35 COMPETITION type 2189E
เติมในรถยนต์นิสสัน GT-R เท่าน้ัน เนื่องจากผ่านการ
ทดสอบว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถรักษาอุณหภูมิ
น้ำมันให้ต่ำ เพื่อป้องกันชิ้นส่วนทั้งหมดของเฟืองท้าย และ
สมรรถนะสูงสุดของเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป (LSD) และ
ห้ามใช้สารเติมแต่งใด ๆ

. เฟืองท้ายใช้กลไก LSD แบบ 1.5-way เพื่อให้ได้การ
กระจายกำลังการขับท่ีเหมาะสม ตามสภาพการขับข่ี
ถ้าใช้สารเติมแต่งหรือน้ำมันเฟืองท้ายอ่ืน ๆ จะทำให้
อุณหภูมิของน้ำมันเฟืองท้ายอาจเพิ่มสูงขึ้น และ
สามารถทำให้เฟืองท้ายเสียหายได้

. ลักษณะความฝืดเฉพาะของ LSD จะแปรเปลี่ยนไป
นั่นคืออาจเกิดการสั่นขึ้น และอาจทำให้ไม่มั่นคง เป็น
สาเหตุทำให้ส่งผลกระทบต่ออาการของรถ

ห้ามใช้สารเติมแต่ง

น้ำมันเบรก
GUID-D10B0938-D0F0-4468-B0B6-105CB4D27F90

NISSAN Brake Fluid R35 Special II
น้ำมันเบรก NISSAN Brake Fluid R35 Special II คือ
น้ำมันเบรกที่เติมมาจากโรงงาน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการ
ทำงานของระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) และช้ินส่วนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องถูกออก
แบบมาเป็นพิเศษสำหรับน้ำมันเบรกนี้ นิสสันไม่สามารถรับ
ประกันการทำงานอย่างถูกต้องและสมรรถนะท่ีดีท่ีสุดของ
รถยนต์ได้หากใช้น้ำมันเบรกอื่น ๆ

Condition: 'Except for China'/
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GUID-E286B226-D465-4134-914A-1588B5ADDD79

ยางและกระทะล้อ
GUID-CFEA23D1-D1BF-44F8-B4F6-0AEA77BE8E5B

ยาง
GUID-0A25F79D-4915-42CB-80A0-6216458B4FC4

รถยนต์นิสสัน GT-R เป็นรถยนต์ท่ีได้รับการออกแบบให้
สามารถใช้ยางรันแฟลต (run flat tire) ซ่ึงออกแบบมา
เป็น พิเศษ สำหรับ กระทะ ล้อ ที่ ค ู่ กัน จะ ก่อ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพท่ียอดเย่ียมสำหรับสมรรถนะการขับขี่สูงสุด

. การใช้ยางรถยนต์นิสสัน GT-R ที่ไม่ใช่ของแท้อาจ
เป็นสาเหตุทำให้ระบบส่งกำลังเสียหาย ถ้าขับรถยนต์
ในสถานการณ์ที่ยางแบน แม้ว่าใช้ยางรันแฟลต (run
flat tire) ก็ตาม โดยอาจรวมถึงการเกิดการขัดขวาง
รถยนต์จากการหยุดอย่างปลอดภัยด้วย

. การใช้ยางรถยนต์นิสสัน GT-R ที่ไม่ใช่ของแท้อาจ
เป็นสาเหตุทำให้ยางเสียหายได้ เนื่องจากความร้อน
สูงมากเกินไปจากการผิดรูปของยางในขณะที่ขับขี่
ด้วย

. การใช้ยางรถยนต์นิสสัน GT-R ที่ไม่ใช่ของแท้อาจมี
ผลก ระ ทบ ต่อ การ ทำงาน ของ ระบบ VDC/ESP

การเปลี่ยนยาง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

. เมื่อท่านทำการเปลี่ยนยางสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R
ขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยนยางทั้งหมดในครั้งเดียวกัน

. รถยนต์นิสสัน GT-R ได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้ยาง
รันแฟลต (run flat tire) ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งมี
แก้มยางที่แข็งแรงมาก ดังนั้นในการดำเนินการเปลี่ยน
ยางเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องใช้ เทคนิคและเคร่ืองมือ
พิเศษเท่านั้น จึงขอแนะนำให้นำรถเข้ารับการเปลี่ยน
ยางที่ศูนย์บริการ NHPC เท่านั้น

. เมื่อมีการติดต้ังยางกลับเข้าไปใหม่หลังจากถูกถอด
ออกจากล้อ ให้ใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องเปล่ียนยาง
อัตโนมัติแบบไม่มีเหล็กงัดยาง ท้ังน้ี การนำยางกลับ
มาใช้ใหม่นั้น จะทำได้เฉพาะกรณีท่ียางไม่มีรอยแตก
และ/หรือการเสียรูปบนส่วนขอบยางเท่านั้น อย่างไรก็
ตาม ถ้าท่านใช้เครื่องเปล่ียนยางแบบมีเหล็กงัดยาง
อาจก่อให้เกิดรอยแตกหรือการเสียรูปขึ้นบนส่วนขอบ

ยาง ซึ่งจะทำให้ยางนั้นไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ปรากฏความเสียหายที่มองเห็น
ได้ นิสสันไม่แนะนำให้มีการนำยางเหล่านี้กลับมาใช้
ใหม่ เพราะอาจส่งผลก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและ
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

. เมื่อนำยางกลับมาใช้ใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
NHPC

กระทะล้อ
GUID-19C9D263-037B-4A6A-B93C-09AD8CD6FAC9

การใช้ ล้อรถยนต์นิสสัน GT-R ที่ไม่ใช่ของแท้อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดดังต่อไปนี้:

. รถยนต์เกิดการสั่นสะเทือน

. ยางหลุดออกจากกระทะล้อเมื่อยางแบน

. การขันแน่นของน็อตล้อลดลง

ผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก
GUID-EEBBA39E-C9C4-4002-8FCF-0955DF84BACC

รถยนต์นิสสัน GT-R มีการติดตั้งด้วยจานดิสก์เบรกลอยตัว
เจาะรูขวางและคาลิเปอร์แบบโมโนบล็อกลูกสูบเบรกหกลูก
ยึดตามแนวรัศมี

ผ้า เบรกและจานดิสก์ เบรกของ รถยนต์ นิส สัน GT-R
สามารถทำงานในระดับของความปลอดภัยและสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้

. รถยนต์ นิส สัน GT-R ได้ มี การ ติด ต้ัง ระบบ เบรก
สมรรถนะสูง การหล่อวัสดุ โครงสร้างแบบลอยตัว
และสมรรถนะการระบายความร้อนถูกออกแบบและ
พัฒนาด้วยความแม่นยำ ระบบเบรกนี้มีแรงเบรกท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถทำการหยุดรถได้ภายในระยะ
ทางที่ ส้ันมากเม่ือขับที่ความเร็วสูง และโดยปกติจะ
สามารถทำงานในอุณหภูมิที่สูงถึงประมาณ 7008C
(1,2928F) นอกจากนี้ เพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพการ
แผ่ความร้อนของความฝืดจากการเบรก และยืดอายุ
การใช้งานของผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก ดังนั้นจึงได้
มีการออกแบบให้จานดิสก์เบรกมีขนาดใหญ่ขึ้นขณะที่
มีการลดความหนาของจานดิสก์เบรกลง ดังนั้นในการ
ปรับตั้งจึงต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างผ้าเบรกและ

จานดิสก์เบรกซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อน เพราะฉะน้ัน
หากมีการใช้ผ้าเบรกและจานดิสก์เบรกที่ไม่ใช่ของแท้
อาจทำให้เกิดความไม่สมดุลของการทำงานของ
VDC/ESP ที่ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสมรรถนะของการ
เบรกที่แย่ลงเท่านั้น แต่ยังจะเป็นสาเหตุทำให้ผ้าเบรก
ติดขัด กับจานดิสก์ เบรก อีก ด้วย ส่ิงนี้ เป็นผลให้มี
ความเสียหายได้ทั้งสองอย่าง และอาจเป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

การเปลี่ยนผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก
GUID-1BAF80DD-D290-455C-8835-579CCAAB5AC0

สำหรับรุ่นที่ไม่มีชุด NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิก
ของนิสสัน):
นิสสันขอแนะนำให้เปล่ียนผ้าเบรกท้ังส่ีชุดและจานดิสก์
เบรกทั้งหมดพร้อมกันเพื่อรักษาสมรรถนะการเบรกที่ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกจะสามารถทำได้
ในบางกรณีเท่านั้น (อาจเปลี่ยนทั้งสี่ล้อหรือเฉพาะล้อหน้า
ขึ้นอยู่กับสภาพ) การดำเนินการดังกล่าวจะสามารถทำได้
ต่อเมื่อช่างเทคนิครถยนต์นิสสัน GT-R ท่ีได้รับการรับรอง
ได้ทำการตรวจสอบรถยนต์และพิจารณาว่าให้สามารถ
เปล่ียนเฉพาะผ้าเบรกได้ ในกรณีน้ี ไม่จำเป็นต้องเปล่ียน
ผ้าเบรกและจานดิสก์เบรกทั้งชุด

โปรดทราบว่าควรทำการเปลี่ยนแป้นเบรกและจานดิสก์
เบรกเป็นชุดทั้งสี่ล้อเมื่อช่างเทคนิครถยนต์นิสสัน GT-R ที่
ไ ด้ รับ การ รับรอง ตัดสิน ว่า เป็น การ ซ่อม ท่ี ถ ูก ต้อง

ถ้าด้านในของจานดิสก์เบรกเย็นในหน้าหนาว และผิวหน้า
ร้อนเนื่องจากมีการเหยียบเบรกโดยใช้แรงเบรกอย่างหนัก
ติดต่อกัน อาจทำให้เกิดรอยแตกใกล้รูระบายความร้อนบน
ผิวหน้าของจานดิสก์เบรก รอยแตกดังกล่าวอาจเกิดขึ้น
เน่ืองจากมีการใช้แรงเบรกอย่างหนักติดต่อกันเพ่ือเบรก
ระหว่างการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง ในกรณีเหล่านี้ อาจ
จำเป็นต้องเปล่ียนจานดิสก์เบรกหรือผ้าเบรกขึ้นอยู่กับ
สภาพของรอยแตก กรุณาติดต่อศูนย์บริการ NHPC เพื่อทำ
การเปลี่ยนอย่างถูกต้องเหมาะสม

GT-R ภาพรวม GTR-9

ข้อควรระวังพิเศษของรถยนต์นิสสัน GT-R

Condition: 'Except for China'/
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GTR-10 GT-R ภาพรวม

NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของ
นิสสัน) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-12DE464E-1ADF-4295-853F-106293774C28

เพื่อที่จะสามารถเพลิดเพลินไปกับสัมผัสของการเบรก
สมรรถนะสูง รวมถึงการขับขี่แบบสปอร์ตและความโฉบ
เฉี่ยวของรถยนต์นิสสัน GT-R ท่านสามารถเลือกใช้ NCCB
(เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน) ได้ โดย NCCB (เบรก
คาร์บอนเซรามิกของนิสสัน) เป็นระบบเบรกที่ถูกออกแบบ
มาเป็นพิเศษสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R ในขณะที่เบรก
คาร์บอนเซรามิกทั่วไปจะมีข้อด้อยเรื่องสมรรถนะการเบรก
เมื่อขับขี่ในขณะที่ฝนตก ที่อุณหภูมิต่ำ หรือเมื่อใช้ความเร็ว
ต่ำ แต่ NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน) จะให้
ประสิทธิภาพทั้งในการให้แรงเบรกที่เสถียรในขณะเกิด
อุณหภูมิสูงระหว่างการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูงและการ
เบรกที่มีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะการขับขี่ดังกล่าว ทั้งนี้
นิสสันขอแนะนำให้นำ NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของ
นิสสัน) และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ารับการบำรุงรักษาที่ศูนย์
บริการ NHPC เท่านั้น เพราะมิฉะนั้นอาจไม่สามารถใช้การ
เบรกน้ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ และ
ระบบเบรกอาจเสียหาย ซ่ึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
ได้

การเปลี่ยนผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก
GUID-C9B90A57-C4CB-4E5C-96A7-EABB608A4B6A

เมื่อทำการเปล่ียนผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก นิสสันขอ
แนะนำให้เปล่ียนชิ้นส่วนท้ังหมดพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม
อาจจะสามารถเปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกได้เม่ือช่างเทคนิค
รถยนต์นิสสัน GT-R ที่ได้รับการรับรองได้พิจารณาแล้วว่า
จานดิสก์เบรกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยจะขึ้นอยู่
กับน้ำหนักท่ีวัดได้และการตรวจหารอยขีดข่วนและรอย
แตก

หม้อพักไอเสียและพรมปูพื้นห้องเก็บ
สัมภาระ

GUID-C1FC76BC-D47E-4C42-96BD-2FECA658CDE7

โดยการใช้หม้อพักไอเสียและพรมปูพ้ืนห้องเก็บสัมภาระ
แบบพิเศษของรถยนต์นิสสัน GT-R ของแท้ จึงทำให้มั่นใจ
ในความปลอดภัย และสมรรถนะของรถยนต์ และตามด้วย
การ ป้องกันความ เสียหายกับ เครื่องยนต์และ เทอร์โบ
ชาร์จเจอร์

. เครื่องยนต์ของรถยนต์นิสสัน GT-R ได้ถูกออกแบบให้
มีการใช้หม้อพักไอเสียรถยนต์นิสสัน GT-R ของแท้ที่
ได้ถูกออกแบบให้มีแรงดันไอเสียท่ีต่ำมากเป็นพิเศษ
เพราะฉะนั้น ถ้าทำการติดต้ังชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบ
ไอเสียที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงดันไอเสียที่แตกต่างจาก
ค่าสัมประสิทธ์ิเดิม สามารถทำให้เกิดการต้ังค่าของ
เครื่องยนต์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงกัน และการหมุน
ของเทอร์โบชาร์จเจอร์ไม่ถูกต้องทำให้รอบการหมุน
เกิน ดัง นั้น ชิ้น ส่วนภายใน เครื่องยนต์ เทอร์โบ
ชาร์จเจอร์ หรือช้ินส่วนระบบส่งกำลังรวมทั้งเกียร์อาจ
จะเสียหายได้

. รถยนต์นิสสัน GT-R ใช้หม้อพักไอเสียดูดซับเสียงและ
มีฉนวนกันความร้อนที่มีการแพร่กระจายความร้อนก๊าซ
ไอเสียที่มีอุณหภูมิสูง โดยใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับ
ไอเสียทั้งหมด การใช้ชิ้นส่วนระบบไอเสียของรถยนต์
นิสสัน GT-R ที่ไม่ใช่ของแท้อาจก่อให้เกิดความไม่
สมดุลของการแผ่กระจายความร้อน เป็น เหตุ ให้
ความร้อนรวมกันอยู่ในหม้อพักไอเสียและส่วนท่ีโค้ง
และเป็นเหตุ ให้ความร้อนทำความเสียหายให้กับ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก
หม้อพักไอเสียลูกหลักที่ถูกปิดไว้โดยฝาครอบใต้ท้อง
รถ การใช้หม้อพักไอเสียที่ไม่มีฉนวนกันความร้อนอาจ
มีผลกระทบ ต่อการทำงานของ ห้อง เก็บ สัมภาระ
ชิ้น ส่วน กันชน ฝา ปิด ใต้ ท้อง รถ และชุด ไฟ ท้าย

อย่าถอดพรมปูพื้นห้องเก็บสัมภาระออกจากรถยนต์ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม พรมปูพื้นจะเป็นฉนวนกันภายในรถ
จากความร้อนของหม้อพักไอเสียและจากเสียงดังของเกียร์

หม้อพักไอเสียแบบไทเทเนียมและ
พรมปูพื้นห้องเก็บสัมภาระ

GUID-0A15F108-1C63-4836-8C0F-4E1FF6ECDB23

ถ้าใช้หม้อพักไอเสียแบบไทเทเนียมที่ไม่ใช่ของแท้ หม้อ
พัก ไอ เสีย อาจทำให้ ใต้ ท้อง รถ เสีย ร ูป และ เสีย หาย
เนื่องจากเคร่ืองยนต์สมรรถนะสูงมีอุณหภูมิก๊าซไอเสียสูง
ถึง (1,0008C (1,8328F) หรือมากกว่า) ชิ้นส่วนของแท้จะ
ใช้ไทเทเนียมอัลลอยเกรดสูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้
มีความแข็งแรงทนทาน และมีลักษณะคงท่ีโดยแทบไม่
ขยายตัวจะต้านอุณหภูมิสูงของก๊าซไอเสีย อีกท้ังยังมี
อากาศท่ีผ่านใต้ท้องรถ ไประบายความร้อนบริเวณรอบ ๆ
หม้อพักไอเสีย และโดยการใช้การลดความหนาของหม้อ
พักไอเสียช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น เน่ืองจากหม้อ
พักไอเสียของแท้ถูกผลิตขึ้นจากไทเทเนียมอัลลอย สีของ
พ้ืนผิวจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพการขับขี่ จึงไม่ใช่ความ
ผิดปกติ ก่อนการขนส่งจากโรงงาน รถยนต์ทุกคันจะได้รับ
การออกแบบเพ่ือสร้างความสมดุลของเครื่องยนต์ เกียร์
และคลัตช์ พร้อมกับการทำให้ผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก
เย็นลงอย่างรวดเร็ว (ชุบแข็ง) เป็นผลให้สีของพื้นผิวหม้อ
พัก ไอ เสีย อาจ แตก ต่าง กัน ขึ้น อย ู่ กับ รถ แต่ละ คัน

อย่าถอดพรมปูพื้นห้องเก็บสัมภาระออกจากรถยนต์ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม พรมปูพื้นจะเป็นฉนวนกันภายในรถ
จากความร้อนของหม้อพักไอเสียและจากเสียงดังของเกียร์

อย่าให้น้ำมันหรือจาระบีเกาะอยู่กับหม้อพักไอเสีย
แบบไทเทเนียม
ถ้าหม้อพักไอเสียร้อน เมื่อมีน้ำมันหรือจาระบีเกาะอยู่ที่พื้น
ผิวของหม้อพักไอเสีย สีของบริเวณน้ีจะแตกต่างไปจาก
บริเวณพื้นที่โดยรอบ ในการกำจัดน้ำมันหรือจาระบีดังกล่าว
ต้องตรวจสอบว่าอุณหภูมิผิวหน้าของหม้อพักไอเสียเย็น
แล้ว และล้างบริเวณนั้นออกด้วยน้ำยาทำความสะอาดท่ี
เป็นกลาง แล้วเช็ดออกด้วยผ้าท่ีใช้ในศูนย์บริการโดยพ่น
ด้วยสเปรย์ทำความสะอาดเบรกและล้างด้วยน้ำก๊อกเบา ๆ
แล้ว เช็ด ให้ แห้งด้วย ผ้าแห้ง ท่ี ใช้ ในศูนย์ บริการ ด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ให้น้ำยาทำความสะอาดเบรกกระเด็นไป
บน ช้ิน ส่วน ท่ี เป็ น ยาง กันชน ฯลฯ โดย เด็ด ขาด

Condition: 'Except for China'/
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ข้อสังเกต
ห้ามใช้น้ำยาใด ๆ ในการ ขัด เคลือบหม้อพัก
ไอเสีย เนื่องจากอาจทำให้สีบนพ้ืนผิวหม้อพัก
ไอเสียแบบไทเทเนียมเปลี่ยนไปได้

ชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอน (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-51722279-639B-4C4F-8EF5-BD82E6E60034

เพราะว่าลักษณะคุณสมบัติของวัสดุชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอน
อาจเปล่ียนเป็นสีเหลืองเมื่อได้รับรังสีอัลตราไวโอเล็ต
ดังนั้นพื้นผิวของชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอนจะถูกเคลือบไว้ด้วย
สีพิเศษท่ีสามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต การรักษา
สภาพของช้ินส่วนเหล่าน้ีจำเป็นท่ีจะต้องดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้อง

. ห้ามใช้ยาขัดสีบนช้ันเคลือบเคลียร์ของช้ินส่วนท่ีเป็น
คาร์ บอน ( เ ช่น กั นชน แผง ครอบ บันได ข้ า ง
สปอยเลอร์หลัง หลังคา ท่ออากาศที่ฝากระโปรงหน้า
ท่ออากาศท่ีบังโคลนหน้า ฯลฯ ของรุ่น NISMO)

. ห้ามใช้น้ำยาเคมีใด ๆ (สารเคลือบเงา น้ำยาเคลือบสี
ยาขัดสี ฯลฯ) บนชิ้นส่วนท่ีเป็นคาร์บอนท่ีพ่นสีก่ึงมัน
(เช่น ตัวกระจายอากาศหลัง สปอยเลอร์หลัง นั่นคือ
ค่ า จ ำ เพา ะ ท่ี นอก เห นือ จาก NISMO ฯลฯ )

. เม่ือชิ้น ส่วนที่ เป็นคาร์บอนสกปรก ให้ใช้น้ำยาทำ
ความสะอาดท่ีเจือจางโดยผสมกับผงซักฟอกอย่าง
อ่อนหน่ึงถ้วยลงในถัง น้ำ และใช้ ส่วนผสม น้ันทำ
ความสะอาดชิ้นส่วน

การสตาร์ท และดับเครื่องยนต์
GUID-9676F7CA-2A15-4C8F-BEF2-F478B613455C

รถยนต์ คัน นี้ มี หั ว เ ทียน ท่ี ได้ รับ การ ออก แบบ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูง ด้วยเหตุนี้ ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทและดับ
ซ้ำ ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ จึงอาจทำให้หัวเทียนเกิดความ
สกปรกได้ ซึ่งจะทำให้ เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก เพ่ือ
ป้องกันประสิทธิภาพการสตาร์ทที่ลดลง ควรหลีกเลี่ยงการ
สตาร์ท และ ดับ เครื่องยนต์ ซ้ำ ๆ ใน ระยะ เวลา ส้ัน ๆ

GUID-E0323A82-8723-43A5-B50F-5222A767E5D1

นิสสันขอแนะนำให้เพิ่มเติมจากการบำรุงรักษาปกติ ซึ่ง
รถยนต์นิส สัน GT-R จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดพิเศษดังต่อไปนี้:

. การตรวจสอบศูนย์ล้ออย่างละเอียด และการปรับตั้ง
(ถ้า จำเป็น) (รวม ท้ัง การ ปรับ แรง ดัน ลม ยาง)

. การปรับตั้งค่าเกียร์
การตรวจสอบอย่างละเอียดเหล่านี้ต้องปฏิบัติเป็นระยะดัง
ต่อไปนี้:

. 2,000 กม.

. 12 เดือน

. 24 เดือน

. 36 เดือน

หมายเหตุ:
. การตรวจสอบอย่างละเอียด เหล่านี้ จะไม่คิด

ค่าแรง ที่ ศ ูนย์ บริการ NHPC เท่านั้น (การ
ตรวจสอบอย่างละเอียดและการซ่อมด้านนอก
ตามระยะข้างบนจะเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้า) การ
ตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากแนะนำทุก ๆ 12
เดือน หรือ 20,000 กม. (อย่างใดก็ได้ที่ถึงก่อน)
จะเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้า โปรดดูที่สมุดคู่มือ
การบำรุง รักษาตามระยะ อีก เล่มหนึ่งสำหรับ
รายละเอียด

. การซ่อมและการปรับตั้งที่ เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนชิ้นส่วน ฯลฯ ที่ตัดสินว่าจำเป็นตามผลการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดเหล่านี้จะเป็นค่าใช้จ่าย
ของลูกค้า

. โปรดดู ท่ีสมุดคู่มือการรับประกันอีกเล่มหน่ึง
สำหรับข้อจำกัดที่สำคัญ ข้อยกเว้น และการเป็น
โมฆะของการรับประกันของท่าน ที่เป็นผลมาจาก
การไม่มารับการตรวจสอบอย่างละเอียดที่จำเป็น
การซ่อมและ/หรือการปรับตั้งเหล่านี้

. โปรดดูที่สมุดคู่มือการบำรุงรักษาตามระยะอีกเล่ม
หนึ่ง สำหรับการอธิบายโดยละเอียดของการ
บำร ุง รักษา พิเศษของ รถยนต์ นิส สัน GT-R

การตรวจสอบศูนย์ล้ออย่างละเอียด
และการปรับตั้ง (ถ้าจำเป็น) (รวมทั้ง
การปรับแรงดันลมยาง)

GUID-3B7593A4-2BBE-473B-AD03-E08A5DBF88C3

รถยนต์คันนี้ติดต้ังด้วยระบบรองรับน้ำหนักสมรรถนะสูง
ศูนย์ล้อของรถยนต์จำเป็นต้องวัดและปรับตั้ง (ถ้าจำเป็น)
โดยศูนย์บริการ NHPC ขับรถและรันอินชิ้นส่วนระบบรองรับ
น้ำหนักเท่าที่จำเป็น

จากการขับข่ีในเมืองไปจนถึงการขับข่ีแบบเต็มสมรรถนะ
นั้นสามารถตั้งค่าตามความต้องการของลูกค้า โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการ NHPC สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การป้องกันมุมโท-เอ้าท์:
เกี่ยวกับจำนวนของมุมโท-อิน เนื่องจากมุมโท-เอ้าท์
เป็นสาเหตุทำให้ยางสึกหรอเอียงข้าง หรือเสียหาย
บริเวณเฉพาะแห่งด้านในของยาง เนื่องจากความร้อน
ที่ เกิด ข้ึน ให้ แน่ใจ ว่ า ปรับ ตั้ ง เ ป็น ม ุม โท- อิน
เช่นเดียวกัน อาจจะเกิดความร้อนขึ้นในบริเวณเฉพาะ
แห่ง ถ้าจำนวนของมุมโท-อินมากเกินไป โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเม่ือมีการขับข่ีแบบใช้สมรรถนะสูง หรือการ
ขับข่ีที่ความเร็วสูงมาก แน่ใจว่าได้ปรับตั้งมุมโท-อิน
ล้อหน้าที่ 1.5 มม. (0.059 นิ้ว) หรือน้อยกว่า และโท-
อินล้อหลังที่ 2.0 มม. (0.079 น้ิว) หรือน้อยกว่า
ความเสียหายใด ๆ ที่มีสาเหตุมาจากการไม่ปรับตั้งมุม
โท-อินให้อยู่ในช่วงที่กำหนดจะไม่ได้รับการคุ้มครอง
จากการรับประกัน

GT-R ภาพรวม GTR-11

การบำรุงรักษาพิเศษของรถยนต์นิสสัน GT-R

Condition: 'Except for China'/
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GTR-12 GT-R ภาพรวม

การปรับตั้งค่าเกียร์
GUID-46870EEE-FACD-47E9-A49C-5545A2E8C7B5

การออกแบบคลัตช์และเกียร์ จำเป็นต้องทำการตรวจสอบ
โดยละเอียด และทำการปรับตั้งคลัตช์ และก้ามปูเกียร์ โดย
ศูนย์บริการ NHPC ตามช่วงระยะที่แนะนำไว้ ถ้าการปรับตั้ง
ค่าเกียร์ไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ในขณะที่รถเริ่มออกตัวหรือมี
การเปลี่ยนเกียร์ เกิดภาระต่อเกียร์และชิ้นส่วนระบบส่ง
กำลังมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ทำงานผิดปกติหรือ
เสียหาย อาจจำเป็นต้องปรับต้ังบ่อยมากขึ้นอยู่กับสภาพ
การขับขี่ เ พ่ือช่วย ให้ ได้ สมรรถนะของรถยนต์ ส ูงสุด

GUID-E156FD04-96FC-4126-904D-0A93D91B64E5

ข้อสังเกต
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อให้เครื่องยนต์
มีสมรรถนะสูงสุด และให้แน่ใจว่ารถของท่านจะ
ประหยัดและเชื่อถือได้ในอนาคต ไม่เช่นนั้นจะ
ทำให้ อายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นและ
สมรรถนะของรถยนต์ลดลง

โปรดปฏิบัติตามแบบของการขับขี่จนกระทั่งถึงระยะทางที่
แสดงข้างล่าง

จนถึง 500 กม. (300 ไมล์):

. อย่าเหยียบคันเร่งมากกว่าครึ่งหนึ่ง และหลีกเลี่ยงการ
เร่งแบบทันทีทันใด

. ขับท่ีความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 3,500 รอบต่อ
นาที

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวอย่างรวดเร็ว การเบรกกะทันหัน
และ กา ร ขั บ ข่ี บน ถนน ท่ี ไ ม่ ดี โดย ไม่ จ ำ เป็ น

500 ถึง 1,000 กม. (300 ถึง 600 ไมล์):

. หลีกเล่ียงการ เร่งความเร็ว ทันที ทันใดในเกียร์ต่ำ
(เกียร์ 1 ถึงเกียร์ 3) โดยการเหยียบคันเร่งจนสุด ให้
เหยียบคันเร่งอย่างช้า ๆ

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวอย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็น และ
การเบรกกะทันหัน

. ขับขี่โดยปรับสวิตช์ระบบรองรับน้ำหนักให้อยู่ในโหมด
COMF เพื่อทำให้ระบบรองรับน้ำหนักมีระยะชักขึ้นลง
มากขึ้น

1,000 ถึง 2,000 กม. (600 ถึง 1,200 ไมล์):

. ขับข่ีโดยรักษาความเร็วรอบเครื่องยนต์ค่อนข้างสูง
(คล้ายกับลากเกียร์) พร้อมกับคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง

&M การเปลี่ยนเกียร์แนะนำอยู่ระหว่าง เกียร์ 1 ถึงเกียร์
4

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวอย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็น และ
การเบรกกะทันหัน

. ขับขี่โดยปรับสวิตช์ระบบรองรับน้ำหนักให้อยู่ในโหมด
COMF เพื่อทำให้ระบบรองรับน้ำหนักมีระยะชักขึ้นลง
มากขึ้น

ถึงแม้ว่าระยะทางการใช้งานจะเกิน 2,000 กม. (1,200
ไมล์) คลัตช์อาจใช้เวลาการต่อหรือจับอย่างถูกต้องนาน
กว่า ถ้าขับรถยนต์ท่ีความเร็วปกติ หรือความเร็วต่ำ นิสสัน
ขอแนะนำให้ทำรันอินคลัตช์ที่ศูนย์บริการ NHPC ให้ปรับ
ตั้งค่าเกียร์ทุกครั้งหลังจากที่ทำรันอินคลัตช์ ถ้าการปรับตั้ง
ค่าเกียร์ไม่สมบูรณ์ อาจจะมีโหลดมากเกินไปมากระทำท่ี
เกียร์และชิ้นส่วนระบบส่งกำลังในขณะที่รถเริ่มออกตัวและ
เปล่ียนเกียร์ ซึ่งอาจส่งผลให้ทำงานผิดปกติหรือเสียหาย

ศูนย์ล้อ
GUID-2032C1CA-A43C-47C8-AAD1-674173A60334

ห้ามปรับตั้งศูนย์ล้อจนกว่าจะถึงระยะทางการใช้งาน 2,000
กม. (1,200 ไมล์) จนกว่าจะถึงระยะดังกล่าว ระบบรองรับ
น้ำหนักอาจยังไม่เข้า ท่ีพอ และความสูงอาจจะสูงกว่า

อย่างไรก็ตาม แน่ใจว่าได้ปรับตั้งศูนย์ล้อหลังจาก 2,000
กม. (1,200 ไมล์)

จากการขับขี่ในเมืองไปจนถึงการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง
การตั้งค่าสามารถปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้า โปรด
ติดต่อศูนย์บริการ NHPC สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม

การป้องกันมุมโท-เอ้าท์:
เกี่ยวกับจำนวนของมุมโท-อิน เนื่องจากมุมโท-เอ้าท์
เป็นสาเหตุทำให้ยางสึกหรอเอียงข้าง หรือเสียหาย
บริเวณเฉพาะแห่งด้านในของยาง เนื่องจากความร้อน
ที่ เกิด ข้ึน ให้ แน่ใจ ว่ า ปรับ ตั้ ง เ ป็น ม ุม โท- อิน
เช่นเดียวกัน อาจจะเกิดความร้อนขึ้นในบริเวณเฉพาะ
แห่ง ถ้าจำนวนของมุมโท-อินมากเกินไป โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเม่ือมีการขับข่ีแบบใช้สมรรถนะสูง หรือการ
ขับข่ีที่ความเร็วสูงมาก แน่ใจว่าได้ปรับตั้งมุมโท-อิน
ล้อหน้าที่ 1.5 มม. (0.059 นิ้ว) หรือน้อยกว่า และโท-
อินล้อหลังที่ 2.0 มม. (0.079 น้ิว) หรือน้อยกว่า

ระยะรันอิน

Condition: 'Except for China'/
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GUID-E9A2DCA9-23B9-492E-A3C3-F057EB3F49C6

โหมด OFF ระบบช่วยควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC)/โปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ESP)

GUID-963EB260-CD03-4CB7-964E-3211C3C2BA61

. รถยนต์นิสสัน GT-R ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานการ
ควบคุมและความเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติใน
โหมด VDC/ESP ON ดังน้ัน จะไม่สามารถรับรองได้
ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาใด ๆ เม่ือขับข่ีใน
โหมด VDC/ESP OFF เป็นหน้าที่ของนิสสันที่ต้อง
แนะนำให้ขับข่ีในโหมด VDC/ESP ON ตลอดเวลา
เพื่อความปลอดภัยและคงความเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติไว้ในระดับสูง

. โหมด VDC/ESP OFF ควรใช้เมื่อนำรถยนต์ออกจาก
โคลนหรือหิมะเท่านั้น โดยหยุดการทำงาน VDC/ESP
ชั่ ว ค ร า ว แล ะ รั กษ า แ ร ง บิ ด ท่ี ส่ ง ไ ป ยั ง ล้ อ

. การขับขี่ในสนามแข่ง หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน*
ในโหมด VDC/ESP OFF จะแยกออกจากการคุ้มครอง
จากการรับประกัน การเปลี่ยนเป็น VDC/ESP OFF ใน
กรณีฉุกเฉิน เพื่อออกจากโคลน/หิมะจะไม่เกี่ยวข้อง
กับการรับประกัน

. ถ้า ใช้ รถยนต์ นิส สัน GT-R ในสนามแข่ง หรือ ใน
ลักษณะใกล้ เคียง กัน* ในโหมด VDC/ESP OFF
สามารถเรียกการรับประกันกลับคืนมาได้ หลังการ
บำรุงรักษาเพ่ิมเติมเสร็จสมบูรณ์ท่ีศูนย์บริการ NHPC
* การขับแข่งขันบนถนนสาธารณะ (แข่งแรลล่ี) การ
ขับบนแชสซีไดนาโมมิเตอร์

. ขับรถยนต์ในโหมด VDC/ESP OFF จะถูกยืนยันด้วย
เคร่ือง บันทึกข้อม ูลสถานะของ รถยนต์ (VSDR)

ยางสำหรับฤดูร้อน
GUID-304FC418-CCF8-471D-A2CD-13DD3B5F9EBE

ยางสำหรับฤดูร้อนของรถยนต์นิสสัน GT-R ผลิตจากยาง
สูตรพิเศษเพื่อสมรรถนะสูงสุดของรถ ซึ่งสมรรถนะของยาง
สำหรับฤดูร้อนอาจลดลงอย่างมากเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 08C
(328F) ดังนั้น ต้องขับข่ีด้วยความระมัดระวัง นิสสันขอ
แนะนำให้ใช้ยางสำหรับฤดูหนาวกับ ท้ัง ส่ี ล้อหากท่าน
วางแผนจะใช้งานรถยนต์ของท่านในสภาพอากาศที่มีหิมะ
ตกหรือ เป็นน้ำแข็ง เม่ืออุณหภูมิต่ำกว่า 08C (328F)

คำเตือน
ห้ามใช้ยางสำหรับฤดู ร้อนเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า
−208C (−48F) เพื่อป้องกันการเสียรูปอย่างถาวร
ของดอกยาง ซ่ึงอาจทำให้ยางเสียหายหรือยาง
ใช้งานอีกไม่ได้ อาจทำให้รถเสียการควบคุมซึ่ง
เป็นผลให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต

การหลีกเลี่ยงรถยนต์ถูกกระแทก
GUID-8CA125DE-EEE4-4745-BD3C-22D2520E89EA

ขับข่ีด้วยความระมัดระวังที่ความเร็วต่ำ เมื่อขับขี่บนถนนท่ี
อาจเป็นเหตุกระแทกกับชิ้นส่วนของรถที่อยู่ต่ำ หรือกันชน

การซ่อมสีรอยแตกร้าวและเสียหายของ
ชิ้นส่วนด้านกันชนหน้า

GUID-61875660-B473-4B97-B704-ABEBBC19C3E7

JVC0928X

ขับอย่างระมัดระวัง ให้ความสนใจกับคันกั้นล้อและขอบ
ถนน ถ้ากันชนหน้าชนกับคันก้ันล้อ ฯลฯ กันชนท้ังอันอาจ
จะงอเสียรูป และชิ้นส่วนที่นอกเหนือจากท่ีถูกชนเหล่านั้น
(ที่ ด้ าน กันชน) อาจ จะ เสี ย หาย ห รือ แตก ร้าว ได้

สปอยเลอร์หน้าเสียหาย
GUID-0A9A4011-277E-4F45-9104-E4F0D970534D

ระมัดระวัง ให้ความสนใจกับความเสียหายของสปอยเลอร์
หน้าที่ติดตั้งอยู่ต่ำกว่าห้องเครื่องยนต์

น้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-2FB17009-E915-463C-8255-FC3E8B710C68

ห้ามใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มาก
ซึ่งไม่ใช่น้ำมันเบนซินพิเศษ

รวมท้ังห้ามเติมน้ำเพ่ือเจือจางสารละลาย เม่ือน้ำมันเช้ือ
เพลิงในถังเหลืออยู่ไม่เพียงพอ

อุณหภูมิอาจเพิ่มขึ้นมากเกิน 1,1008C (2,0128F) และอาจ
เป็นสาเหตุทำให้หัวเทียนละลาย หรือทำให้กระบอกสูบ
และฝาสูบเสียหาย ( “ของเหลว/สารหล่อลื่น และ

GT-R ภาพรวม GTR-13

ข้อควรระวังก่อนการขับขี่

Condition: 'Except for China'/
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GTR-14 GT-R ภาพรวม

ปริมาณความจุตามที่กำหนด” หน้า 9-2)

การซ่อมตัวถัง
GUID-75791193-7F5A-434B-87F0-26331113D9DB

ตัวถังของรถยนต์นิสสัน GT-R มีการผลิตโดยใช้โครงสร้าง
แบบไฮบริดยึดตรึงพิเศษกับชิ้นส่วนอะลูมิเนียมหล่อข้ึนรูป
ด้วยแรงอัดสูงสำหรับ frame work ทักษะพิเศษ ข้อมูล
และเคร่ืองมือเป็นส่ิงจำเป็นเพ่ือการซ่อมแซมตัวถังอย่าง
ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC ถ้ารถยนต์เสียหาย
เช่น มีการชนกัน และทางศูนย์จะแนะนำศูนย์ซ่อมตัวถังที่
เหมาะสมให้

เฉพาะศูนย์ซ่อมตัวถังที่รับรองเท่านั้นที่ใช้เครื่องมือสำหรับ
ซ่อมตัวถังที่ถูกชนของ CELETTE® advanced โดยได้รับ
การอนุมัติจากนิสสัน สำหรับการซ่อมโครงสร้างของตัวถัง
ท่ีเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC สำหรับรายช่ือ
ศูนย์ซ่อมตัวถังที่ได้รับการรับรอง

การขับขี่หลังจากการเปลี่ยนยาง
GUID-86CA0DE7-FD2D-4763-B483-B05A93794D87

หลีกเลี่ยงการขับขี่ที่ความเร็วสูง หรือขับขี่แบบใช้สมรรถนะ
สูงของรถอย่างทันทีทันใดหลังจากที่ติดต้ังยางเข้ากับล้อ
ถ้า เร่ิมออกตัว หรือ เบรกอย่าง ทันทีทันใด หลังจากที่
เปล่ียนยาง เน่ืองจากจะทำให้ความสมดุลระหว่างล้อและ
ยางไม่เพียงพอ อาจจะทำให้เกิดการเล่ือนผิดแนวของ
เครื่องหมายอ้างอิง ใน 2 วันแรกหลังจากการติดต้ังยาง
ห้ามทำการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูงจะทำให้เกิดโหลดสูง
กระทบต่อยาง

GUID-D6AD9F0E-892E-4F0F-9BCD-B9B7CD8ABFDB

ข้อมูลและค่าจำเพาะในหมวดน้ีใช้เฉพาะเมื่อทำการ
ขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูงเท่านั้น
ข้อมูลต่อไปนี้ ใช้ เฉพาะ เมื่อท่านทำการขับขี่ แบบใช้
สมรรถนะสูงเท่านั้น เช่น การขับขี่รถยนต์นิสสัน GT-R ของ
ท่าน เป็น ระยะ เวลา ท่ี นาน ภาย ใต้ สภาวะ ต่อ ไป นี้

. ใช้รอบเคร่ืองยนต์ (RPM) สูงมาก (ข้ึนถึงเส้นขีดสี
แดง)

. ใช้แรงการเหยียบเบรกสูงบ่อย ๆ จากความเร็วปาน
กลาง และสูงมาก

. ปั๊มคันเร่งกระตุ้นลิ้นปีกผีเสื้อบ่อย

. เร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนเกินช่วง RPM
ในกรณีดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการบำรุงรักษา
เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ควรอ่านสมุดคู่มือการบำรุงรักษาของ
ท่าน สำหรับข้อมูลที่สำคัญเก่ียวกับข้อจำกัดของการ
คุ้มครองการรับประกัน และข้อยกเว้นต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน
นิสสันขอแนะนำให้ทำการบำรุงรักษารถยนต์นิสสัน GT-R
ท่ีศูนย์บริการ NHPC โดยนิสสันจะรับผิดชอบเฉพาะการ
ปฏิบัติการบำรุงรักษาพิเศษสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R ท่ี
ดำเนินการโดยศูนย์บริการ NHPC เท่านั้น

ข้อควรระวังในการขับขี่แบบใช้
สมรรถนะสูง

GUID-55152120-0857-49D9-94A0-AC7AB6B5A643

ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์และของน้ำมันเครื่องบนหน้าจอ
แบบสัมผัส

GUID-BB03B41A-22A1-40FF-9FE8-70065C5F1C8D

เมื่ออุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์และของ
น้ำมันเครื่อง และแรงดันน้ำมันเครื่องสูงเกินช่วงปกติ สีของ
มาตรวัดมัลติ-ฟังก์ชันบนหน้าจอแบบสัมผัสจะเปลี่ยนเป็นสี
แดงเพื่อเตือนผู้ขับข่ี เม่ือทำการขับขี่ในแบบใช้สมรรถนะ
สูง ให้เปลี่ยนหน้าจอไปเป็นฟังก์ชันมาตรวัดเพื่อแสดง

อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์และของน้ำมันเครื่อง
และแรงดันน้ำมันเคร่ือง เม่ือสีของมาตรวัดมัลติ-ฟังก์ชัน
เปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ขับรถจนเครื่องยนต์เย็นลง เมื่อค่าของ
อุณหภูมิและแรงดันกลับคืนสู่ช่วงปกติ สีของมาตรวัดมัลติ-
ฟังก์ชันจะเปลี่ยนกลับเป็นสีขาว

การเตือนของอุณหภูมิ:

. อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์: 1108C (2308F) หรือ
สูงกว่า *1

. อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง: 1358C (2758F) หรือสูงกว่า *2

. อุณหภูมิน้ำมันเกียร์: 1408C (2848F) หรือสูงกว่า *3
*1: ถ้าอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ เพ่ิมสูงขึ้น เกิน
1108C (2308F) สีของมาตรวัดมัลติ-ฟังก์ชันบนหน้าจอ
แบบ สัมผัส จะ เปล่ียน เป็น สี แดง เพ่ือ เตือน ว่า สภาวะ
เครื่องยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ และกำลังของเครื่องยนต์
จะลดลง

*2: เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเคร่ืองสูงกว่า 1358C (2758F)
มาตรวัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด
จะถูกจำกัดโดยอัตโนมัติที่ 4,000 รอบต่อนาที และเกียร์จะ
เปลี่ยนจากตำแหน่ง&M ไปยังตำแหน่ง&A โดยอัตโนมัติ

*3: เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกียร์เพิ่มสูงขึ้นเกิน 1408C (2848F)
สีของหน้าจอมาตรวัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดง อย่างไรก็ตาม
รถยนต์ยังสามารถขับต่อไปจนอุณหภูมิถึง 1468C (2958F)
ถ้าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูงเกิน 1408C (2848F) ขณะที่ขับขี่
(สีของมาตรวัดจะแสดงเป็นสีแดง) ให้ทำการเปลี่ยนท้ัง
น้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย หลังจากการขับข่ี เพราะ
น้ำมัน เหล่า นี้ จะ เสื่อม ค ุณภาพ เน่ืองจาก ความ ร้อน

การทำให้เย็นลง
GUID-CAFEF4C5-039B-4777-A147-B54A074A40B1

การทำให้รถยนต์ เย็นลงจะช่วยยืดอายุของรถยนต์ ถ้า
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงมากเกินไป ให้ขับรถยนต์
ท่ี 60 ถึง 80 กม./ชม. (37 ถึง 50 ไมล์/ชม.), ในเกียร์ 5
หรือ เกียร์ 6 เป็นระยะทาง 3 ถึง 5 กม. (2 ถึง 3 ไมล์)
และจากนั้นให้ดับเครื่องยนต์

รายการการบำรุงรักษาเพิ่มเติม

Condition: 'Except for China'/



(19,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-4F9BEE9E-DD32-4267-A981-3B67A168C920

คำเตือน
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะเต็มที่การตัดอัตโนมัติคร้ัง
แรกเมื่อหัวเติมของป๊ัมน้ำมันตัดโดยอัตโนมัติแล้ว
อย่าพยายามเติมเพื่อให้ถึงปากถังอีก เพราะการ
เติมน้ำมันเช้ือเพลิงต่อเน่ืองเข้าไปอีกจะทำให้
น้ำมันเชื้อเพลิงล้นออก ส่งผลให้เกิดเป็นละออง
น้ำมันเชื้อเพลิงและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ในการทำให้รถยนต์มีสมรรถนะสูงสุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะ
ถูกติดตั้งอยู่ท่ีจุดศูนย์ถ่วงของรถที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วย ซึ่ง
การออกแบบของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนี้จะทำให้มีแรงดัน
ภายในสูงกว่ารถยนต์อ่ืน ๆ ดังน้ัน น้ำมันเชื้อเพลิงสามารถ
พุ่งออกได้จากการพยายามเติมเข้าไปถึงปากถังหลังจากที่
มีการตัดอัตโนมัติ

. เม่ือน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือมากกว่าคร่ึงถัง แรงดันและ
อุณหภูมิในถังน้ำมันเชื้อเพลิงอาจเพิ่มขึ้น สิ่งนี้อาจเป็น
เหตุให้ละอองน้ำมันเชื้อเพลิงระเหยพร้อมกับมีเสียง
ฟี้ตเมื่อเปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก และอาจจะเติม
น้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปยาก ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการทำงาน
ผิดปกติ ปรากฏการณ์นี้ อาจไม่เกิด ข้ึนหลังจากท่ี
อุณหภูมิภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง
ปรากฏการณ์นี้ อาจไม่ เกิดขึ้นหลังจากท่ีอุณหภูมิ
ภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง
เพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ข้างบน ให้เปิดฝาปิดเบา ๆ
เพื่อระบายแรงดันออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง และจาก
นั้นเติมน้ำมันเชื้อเพลิงช้า ๆ

การตรวจสอบโดยละเอียด และการ
ปรับตั้งก่อนการขับขี่

GUID-E17796D7-55F3-43B2-B644-47C6F6C68F13

ของเหลว
GUID-7FA77AD8-4C48-4FE7-9E0B-1D9BB04CC2A4

. ตรวจสอบดูการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำหล่อเย็นของ
เค ร่ืองยนต์ เกี ย ร์ เ ฟือง ท้าย และ ใต้ ท้อง รถ

. ตรวจสอบระดับของเหลว และปรับตั้งตามจำเป็นโดย
การใช้ของเหลวท่ีกำหนดตามท่ีอธิบายไว้ภายใต้ราย
การเงื่อนไขใน ( “ของเหลวที่แนะนำ และช่วง
ระยะการบำรุงรักษา” หน้า GTR-19) ถ้าไม่ได้ขับข่ี
ภายใต้รายการเง่ือนไขที่มี โปรดดู ท่ีสมุดคู่มือการ
บำรุงรักษาตามระยะอีกเล่มหนึ่ง

SSI0665

. นิสสันขอแนะนำให้ปรับตั้งระดับน้ำมันเครื่อง ① ไปที่
10 มม. (0.39 นิ้ว) (0.5 ลิตร) ต่ำกว่าเครื่องหมาย H
② บนก้านวัดน้ำมันเครื่อง (③ ช่วงระยะคือ 30 มม.
(1.18 นิ้ว)) ก่อนทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ือง
ให้เครื่องยนต์ทำงานจนกระทั่งถึงอุณหภูมิทำงานปกติ
และรออย่างน้อย 5 นาที หลังจากที่ดับเครื่องยนต์ ให้
แน่ใจว่าระดับน้ำมันเครื่องคงอยู่ที่เหนือเครื่องหมาย L

( “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” หน้า 8-9)
เม่ือรถยนต์ถูก ส่งมอบ น้ำมันเครื่องจะอยู่ ต่ำกว่า
เครื่องหมาย H 10 มม. (0.39 น้ิว) เพ่ือให้เหมาะสม
กับการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง
คำแนะนำคร่าว ๆ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องโดย
ปกติสูงสุดอยู่ที่ 0.5 ลิตร (1/2 ควอต) ต่อ 1,000 กม.
(600 ไมล์) อัตราใด ๆ ของน้ำมันเครื่องที่ต่ำกว่าน้ีไม่
ได้แสดงว่าเป็นการทำงานผิดปกติ

GMD0020

. ปรับตั้งระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ไปที่เครื่องหมาย
R ⑤ บนก้านวัดระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ เมื่อ
อุณหภูมิน้ำมันอยู่ท่ี Hot หรือ ⑥ เม่ืออุณหภูมิน้ำมัน
อยู่ที่ Cold
อุณหภูมิของน้ำมันพวงมาลัย:
Hot: 50 ถึง 808C (122 ถึง 1768F): ระหว่าง ① และ
⑤
Cold: 0 ถึง 308C (32 ถึง 868F): ระหว่าง ③ และ
⑥

GT-R ภาพรวม GTR-15
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GTR-16 GT-R ภาพรวม

ระดับน้ำหล่อเย็นและอัตราส่วนผสม
GUID-38541191-F5E2-4789-9485-076AA4D69629

ควรตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักน้ำหล่อเย็นแบบอัด
แรงดัน ปรับต้ังระดับเพ่ือให้น้ำหล่อเย็นอยู่ ท่ีระดับ MAX
สำหรับน้ำหล่อเย็น ให้ใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์นิสสันของ
แท้

ข้อสังเกต
ห้ามเติมน้ำหล่อเย็นจนล้น สิ่งน้ีอาจเป็นสาเหตุให้
น้ำ หล่อ เย็น ร่ัว ออก จาก ถัง พัก น้ำ หล่อ เย็น
เครื่องยนต์

เพื่อสมรรถนะของรถยนต์สูงสุด อัตราส่วนผสมน้ำหล่อเย็น
ควรจะเป็นน้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ 30% (น้ำยาหม้อน้ำ)
และน้ำกล่ันหรือน้ำบริสุทธ์ิ 70% เพ่ือสมรรถนะของระบบ
หล่อเย็นสูงสุดไม่ว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกจะอยู่ท่ีเท่า
ไหร่

เครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง
GUID-92854161-21F9-497F-B3B8-AC2EF6D3DD11

. ตรวจสอบดูการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำหล่อเย็นของ
เครื่ อ งยนต์ เ กี ย ร์ เฟื อ ง ท้ าย และ ใต้ ท้ อ ง รถ

. ตรวจสอบรอบ ๆ เครื่องฟอกไอเสียเพ่ือดูการเส่ือม
สภาพจากความร้อน

. ให้ปรับต้ังค่าเกียร์อยู่ เสมอ ( “การปรับต้ังค่า
เกียร์” หน้า GTR-12)
หลังจากนั้น ให้ปรับตั้งระยะห่างคลัตช์เพื่อให้ระยะห่าง
คลัตช์น้อยกว่าระยะห่างปกติ เพราะระยะคลัตช์ที่ห่าง
มากจะทำให้คลัตช์เกิดความร้อนมากขึ้น และทำให้
อุณหภูมิน้ำมันเกียร์เพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ัน การปรับ
ตั้งระยะห่างที่น้อยลงจะทำให้ผู้ขับขี่ได้รับความรู้สึกใน
การเปลี่ยนเกียร์โดยตรง ดังนั้นจึงควรปรับต้ังอีกคร้ัง
หลังจากที่ขับข่ีแบบใช้สมรรถนะสูง อย่างไรก็ตาม
เพ่ือการปรับต้ังหรือสอบถามวิธีการปรับต้ังดังกล่าว
โปรด ติด ต่อ ท่ี ศ ู น ย์ บ ริ ก า ร NHPC ของ ท่ าน

ข้อสังเกต
หากไม่มีการปรับตั้งคลัตช์อย่างถูกต้องก่อนการ
ขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง อาจเป็นสาเหตุทำให้
อุณหภูมิของน้ำมันเกียร์เพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุทำให้เกียร์เสียหาย

. ตรวจสอบเพื่อดูว่าระยะห่างระหว่างแผงกันไอเสียและ
กันชนหลังคงอยู่ที่สูงกว่า 6 มม. (0.24 นิ้ว) (บน/
ล่าง) และสูงกว่า 5 มม. (0.20 น้ิว) (ซ้าย/ขวา)

. ตรวจสอบการแตกร้าวหรือความเสียหายของยางหุ้ม
หัวเพลาขับ

ระบบรองรับน้ำหนัก และศูนย์ล้อ
GUID-37CFA3A6-4C8C-4168-8076-173A43EF631B

. ตรวจสอบระบบบังคับเล้ียว และระบบรองรับน้ำหนัก
และก้านต่ออื่น ๆ เพ่ือดูการหลวมและ/หรือชิ้นส่วน
เสียหาย

. การวัดและปรับตั้งศูนย์ล้อ โปรดติดต่อท่ีศูนย์บริการ
NHPC เพ่ือปรับ ต้ังศูนย์ล้อตามการตั้ง ค่าท่ีแนะนำ
สำหรับการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง

การป้องกันมุมโท-เอ้าท์:
เกี่ยวกับจำนวนของมุมโท-อิน เนื่องจากมุมโท-เอ้าท์
เป็นสาเหตุทำให้ยางสึกหรอเอียงข้าง หรือเสียหาย
บริเวณเฉพาะแห่งด้านในของยาง เนื่องจากความร้อน
ที่ เกิด ข้ึน ให้ แน่ใจ ว่ า ปรับ ตั้ ง เ ป็น ม ุม โท- อิน
เช่นเดียวกัน อาจจะเกิดความร้อนขึ้นในบริเวณเฉพาะ
แห่ง ถ้าจำนวนของมุมโท-อินมากเกินไป แน่ใจว่าปรับ
ตั้งมุมโท-อินล้อหน้าไปที่ 1.5 มม. (0.059 นิ้ว) หรือ
น้อยกว่า และมุมโท-อินล้อหลังไปที่ 2.0 มม. (0.079
นิ้ว) หรือน้อยกว่า เมื่อใช้ขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง
หรือขับข่ีที่ความเร็วสูงมาก ความเสียหายใด ๆ ท่ีมี
สาเหตุมาจากการไม่ปรับตั้งมุมโท-อินให้อยู่ในช่วงที่
กำหนดจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกัน

ล้อและยาง
GUID-15574D7E-823C-471B-96F4-E081E9EDC405

. ตรวจสอบการ สึกหรอ และการแตกร้าวของยาง

. ตรวจการชำรุดเสียหายของแก้มยาง

. ตรวจสอบแรงดันลมยาง และปรับ ต้ังแรงดันตาม
ความจำเป็น เมื่อยางเย็น

แรงดันลมยางจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิภายนอก หรือ
ระดับความสูง ตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นประจำ และเมื่อ
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

*แผนผังต่อไปนี้แสดงถึงการที่แรงดันลมยางจะลดลงตาม
อุณหภูมิอากาศภายนอกที่ลดลง

SSI0697

คำเตือน
รักษาแรงดันลมยางรถของท่านให้ถูกต้องอยู่
เสมอ การขับรถที่แรงดันลมยางต่ำสามารถทำให้
ระบบส่งกำลังเสียหาย และส่งผลกระทบต่อการ
ทำงานของระบบ ABS และ VDC/ESP แรงดัน
ลมยางต่ำอาจเป็นเหตุให้ยางเสียหาย และเป็นผล

Condition: 'Except for China'/
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ให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง หรือถึงแก่ชีวิต

. ให้แน่ใจว่าติดตั้งฝาปิดจุ๊บเติมลมยางแล้ว และจุ๊บเติม
ลมยางนั้นแน่นดี เมื่อติดตั้งฝาปิด ให้แน่ใจว่าขันฝาปิด
จนแน่นด้วยมือ ถ้าใช้เคร่ืองมือขันฝาปิด ฝาปิดอาจ
เสียหายได้

. ให้แน่ใจว่าน็อตล้อแน่น ( “ล้อและยาง”
หน้า 8-30)

. ให้แน่ใจว่าน็อตยึดเพลาขับแน่น

. ให้แน่ใจว่าเปลี่ยนลูกยางซีล จุ๊บเติมลมยาง และฝา
ปิดของเซ็นเซอร์ระบบเตือนแรงดันลมยาง (TPMS) ที่
ติด ต้ัง กับ ล้อทุก ๆ 3 ปี สำหรับการขับขี่ แบบใช้
สมรรถนะสูง เปล่ียนทุก ๆ 5 ปี เม่ือขับขี่แบบไม่ใช้
สมรรถนะสูง (ขับแบบปกติ) ลูกยางซีลสกปรกจะเป็น
สาเหตุทำให้ลมยางรั่ว

. ให้แน่ใจว่าน็อตยึดการติดต้ังของเซ็นเซอร์ TPMS
และวาล์วเซ็นเซอร์แน่นและไม่มีไนโตรเจนรั่วไหล

. ใช้ฝาปิดจุ๊บเติมลมยางของแท้ของนิสสัน หรือท่ีมี
คุณภาพเทียบเท่าเท่านั้น

. ตรวจสอบความคดของดุมล้อ และล้อหมุนได้อย่าง
ราบรื่นโดยปราศจากความฝืด ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ด้วย
การถอดยางออก เมื่อไรก็ตามที่ทำการตรวจสอบโดย
ละเอียดพร้อมกับยกรถขึ้น

. ยึดตะกั่ว ถ่วงล้อเข้ากับกระทะล้อให้แน่นด้วยเทป
อะลูมิเนียม

. ตรวจสอบว่าน็อตล้อไม่ลอกออก

SSI0578

. ให้แน่ใจว่ายางไม่เลื่อนออกจากตำแหน่งบนกระทะล้อ
ซึ่ง เป็นสาเหตุทำให้ ล้อ ท้ังชุดเกิดความไม่สมดุล
เครื่องหมายอ้างอิงบนยางและล้อควรอยู่ตรงกัน หาก
เครื่องหมายคลาดเคล่ือนจะทำให้ยางเล่ือนออกจาก
ตำแหน่งบนกระทะล้อ ต้องทำการถ่วงล้อ/ยางอีกครั้ง
ให้แน่ใจว่าลบเครื่องหมายอ้างอิงเดิมออก และใช้
เคร่ืองหมายอ้างอิงใหม่บนกระทะล้อและยาง เม่ือ
ติด ตั้ง ยาง เส้น ใหม่ บนกระทะ ล้อ ให้ แน่ใจ ว่า ใช้
เครื่องหมาย อ้างอิง ใหม่ บน กระทะ ล้อ และ ยาง

. ห้ามขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูงในทันทีหลังจากที่ติดตั้ง
ยางเข้ากับล้อ ถ้าเร่ิมออกตัว หรือเบรกอย่างทันที
ทันใด หลังจากที่เปลี่ยนยาง เนื่องจากจะทำให้ความ
สมดุลระหว่างล้อและยางไม่เพียงพอ อาจจะทำให้เกิด
การเลื่อนผิดแนวของเครื่องหมายอ้างอิง ใน 2 วันแรก
หลังจากการ ติดตั้ง ยาง ห้ามทำการขับข่ีแบบใช้
สมรรถนะสูงจะทำให้ เกิดโหลดสูงกระทบต่อยาง

เบรก
GUID-68A131EC-9A11-4CC7-B8DA-746BF2F5727F

. ตรวจสอบการเสื่อมสภาพจากความร้อนของเบรก และ
ชิ้นส่วนรอบ ๆ เบรก

. เม่ือใช้การขับขี่ แบบใช้สมรรถนะสูง เป็นครั้งแรก
หลังจากซื้อรถยนต์ใหม่ หลังจากที่เปลี่ยนน้ำมันเบรก
หรือเมื่อขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูงสักระยะหนึ่ง แนะนำ
ให้มีช่วงพักที่จะให้อากาศในน้ำมันเบรกถูกกำจัดออก
ไป แนะนำให้ทำการไล่ลมเบรก เมื่อคาลิเปอร์เบรกมี
ความร้อน (ประมาณ 1008C (2128F))

. กำ จั ด จ า ร ะบี บน ผ้ า เ บ รก หน้ า ออก ใ ห้ หมด

ขั้นตอนการทำรันอินผ้าเบรก :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

นิสสันขอแนะนำการทำรันอินผ้าเบรกจนกระทั่งผิวหน้าของ
ผ้าเบรกเป็นสีขาวมีความหนา 1 ถึง 2 มม. (0.04 ถึง 0.08
นิ้ว) อุณหภูมิของผ้าเบรกจะเพ่ิมขึ้นถึง 6008C (1,1128F)

ขับรถที่ความเร็ว 120 กม./ชม. (75 ไมล์/ชม.) และช้าลง
ไปถึง 20 กม./ชม. (12 ไมล์/ชม.) ด้วยแรง 0.6G ปฏิบัติ
ขั้นตอนนี้ซ้ำประมาณ 15 ครั้ง จากน้ันทำให้เบรกเย็นลง
โดยการขับรถยนต์ที่ 60 ถึง 80 กม./ชม. (37 ถึง 50 ไมล์/
ชม.) ในเกียร์ 5 หรือเกียร์ 6 เป็นระยะทาง 3 ถึง 5 กม. (2
ถึง 3 ไมล์) หลังจากการทำรันอิน

ห้ามทำรันอินผ้าเบรกบนถนนสาธารณะ

การตรวจสอบโดยละเอียด และการ
ปรับตั้งหลังการขับขี่

GUID-DCFE89A8-57D1-4A09-B4CB-EA303EE0E1D8

ข้อมูลและค่าจำเพาะในหมวดน้ีใช้เฉพาะเมื่อทำการ
ขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูงเท่านั้น

GT-R ภาพรวม GTR-17

Condition: 'Except for China'/
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GTR-18 GT-R ภาพรวม

ข้อสังเกต
การขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูงเสร็จแล้ว ของเหลว
ทั้งหมด และการปรับตั้ง ควรจะกลับ ไปที่ ค่า
จำเพาะของของเหลวปกติตามที่แสดงในหมวด
“การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง”
ของคู่มือเล่มนี้

ของเหลว
GUID-61C98F80-A2DE-4991-A98D-2E644ACB12AD

. ตรวจสอบดูการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำหล่อเย็นของ
เค ร่ืองยนต์ เกี ย ร์ เ ฟือง ท้าย และ ใต้ ท้อง รถ

. ตรวจสอบระดับของเหลว และปรับตั้งตามจำเป็นโดย
การใช้ของเหลวท่ีกำหนดตามท่ีอธิบายไว้ภายใต้ราย
การเงื่อนไขใน “ของเหลวที่แนะนำ และช่วงระยะการ
บำรุงรักษา” ถ้าท่านไม่ได้ขับขี่ภายใต้รายการเงื่อนไข
ที่มี โปรดดูที่สมุดคู่มือการบำรุงรักษาตามระยะอีกเล่ม
หนึ่ง

. มั่นใจว่าเปลี่ยนของเหลวด้วยของเหลวตามที่กำหนด
ไว้ หลังการขับขี่
( “ของเหลวท่ีแนะนำ และช่วงระยะการบำรุง
รักษา” หน้า GTR-19)

Condition: 'Except for China'/
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ของเหลวที่แนะนำ และช่วงระยะการบำรุงรักษา
GUID-78347C08-2579-4587-B0BA-B0BB19BEBBA8

รายการ น้ำมันเครื่อง

ของเหลวที่กำหนดสำหรับ
รถยนต์นิสสัน GT-R

Mobil 1 (0W-40)*1

ช่วงระยะการบำรุงรักษา

. เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกียร์คงอยู่ที่ต่ำกว่า 1108C (2308F) ขณะ
ที่ขับขี่

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องทุก ๆ 15,000 กม. (9,000 ไมล์)

. เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูงถึงระหว่าง 1108C (2308F) และ
1308C (2668F) ขณะที่ขับขี่

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล์)

. เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกียร์เกินกว่า 1308C (2668F) ขณะที่ขับขี่ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องทันทีหลังจากหยุดรถ

รายการ น้ำมันเกียร์

ของเหลวที่กำหนดสำหรับ
รถยนต์นิสสัน GT-R

น้ำมันเกียร์ NISSAN Transmission Oil R35 Special ของแท้

ช่วงระยะการบำรุงรักษา

. เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกียร์คงอยู่ที่ต่ำกว่า 1208C (2488F) ขณะ
ที่ขับขี่

เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก ๆ 60,000 กม. (36,000 ไมล์)

. เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูงถึงระหว่าง 1208C (2488F) และ
1408C (2848F) ขณะที่ขับขี่

เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล์)

. เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกียร์เกินกว่า 1408C (2848F) ขณะที่ขับขี่ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทันทีหลังจากหยุดรถ

GT-R ภาพรวม GTR-19

Condition: 'Except for China'/
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GTR-20 GT-R ภาพรวม

รายการ น้ำมันเฟืองท้าย (หน้าและหลัง)

ของเหลวที่กำหนดสำหรับ
รถยนต์นิสสัน GT-R

น้ำมันเฟืองท้าย R35 COMPETITION type 2189E*2

ช่วงระยะการบำรุงรักษา

. เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเฟืองท้ายคงอยู่ที่
ต่ำกว่า 1208C (2488F) ขณะที่ขับขี่

เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายทุก ๆ 60,000 กม. (36,000 ไมล์)

. เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเฟืองท้ายสูงถึง
ระหว่าง 1208C (2488F) และ 1408C (2848F) ขณะขับขี่

เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล์)

. เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเฟืองท้ายสูงเกิน
1408C (2848F) ขณะที่ขับขี่

เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายทันทีหลังจากหยุดรถ

รายการ น้ำมันเบรก

ของเหลวที่กำหนดสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R น้ำมันเบรก NISSAN Brake Fluid R35 Special II*3 ของแท้

ช่วงระยะการบำรุงรักษา เปลี่ยนน้ำมันเบรกทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล์)

*1: Mobil 1 (0W-40) (สังเคราะห์ 100%) คือน้ำมันเครื่องที่เติมมาจากโรงงาน เครื่องยนต์ VR38 ซึ่งมีการพ่นเคลือบกระบอกสูบด้วยพลาสมาถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้น้ำมันเครื่องชนิดนี้
นิสสันไม่สามารถรับประกันความทนทานและการทำงานอย่างถูกต้องของเครื่องยนต์ถ้ามีการใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 0W-40 อื่น ๆ

*2: อุณหภูมิน้ำมันเฟืองท้ายจะไม่สามารถแสดงผลบนมาตรวัดมัลติ-ฟังก์ชันบนหน้าจอแบบสัมผัส อุณหภูมิน้ำมันเฟืองท้ายสามารถตรวจสอบได้พร้อมกับอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ เนื่องจาก
โดยปกติแล้วอุณหภูมิทั้งคู่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงควบคู่กัน

*3: น้ำมันเบรก NISSAN Brake Fluid R35 Special II ของแท้ คือน้ำมันเบรกที่เติมมาจากโรงงาน ชุดระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) และชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับน้ำมันเบรกนี้ และนิสสันไม่สามารถรับประกันการทำงานอย่างถูกต้อง และ
สมรรถนะที่ดีที่สุดของรถยนต์ได้หากใช้น้ำมันเบรกอื่น ๆ

Condition: 'Except for China'/
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ระบบรองรับน้ำหนัก และศูนย์ล้อ
GUID-31BD3BF8-655F-4407-911E-A180E7435E12

. ตรวจสอบระบบบังคับเล้ียว และระบบรองรับน้ำหนัก
และก้านต่ออื่น ๆ เพ่ือดูการหลวมและ/หรือชิ้นส่วน
เสียหาย

. การวัดและปรับตั้งศูนย์ล้อ โปรดติดต่อท่ีศูนย์บริการ
NHPC เพ่ือปรับ ต้ังศูนย์ล้อตามการตั้ง ค่าท่ีแนะนำ
โปรดจำไว้ว่าภายในของยางรถอาจจะมีการสึกหรอไม่
เท่ากัน เม่ือมุมแคมเบอร์มีค่ามาก เพราะฉะน้ันขอ
แนะนำให้ทำการปรับตั้งค่าศูนย์ล้อสำหรับการขับขี่ใน
เมือง (การขับขี่ในเมือง) โดยการปรับตั้งศูนย์ล้อควร
ได้รับการดำเนินการโดยศูนย์บริการ NHPC เพ่ือให้
เป็นไปตามค่าเฉพาะสำหรับการขับขี่ในเมืองจนถึงการ
ขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง

การป้องกันมุมโท-เอ้าท์:
เกี่ยวกับจำนวนของมุมโท-อิน เนื่องจากมุมโท-เอ้าท์
เป็นสาเหตุทำให้ยางสึกหรอเอียงข้าง หรือเสียหาย
บริเวณเฉพาะแห่งด้านในของยาง เนื่องจากความร้อน
ที่ เกิด ข้ึน ให้ แน่ใจ ว่ า ปรับ ตั้ ง เ ป็น ม ุม โท- อิน
เช่นเดียวกัน อาจจะเกิดความร้อนขึ้นในบริเวณเฉพาะ
แห่ง ถ้าจำนวนของมุมโท-อินมากเกินไป แน่ใจว่าปรับ
ตั้งมุมโท-อินล้อหน้าไปที่ 1.5 มม. (0.059 นิ้ว) หรือ
น้อยกว่า และมุมโท-อินล้อหลังไปที่ 2.0 มม. (0.079
นิ้ว) หรือน้อยกว่า เมื่อใช้ขับขี่แบบสมรรถนะสูง หรือ
ขับขี่ที่ความเร็วสูงมาก ความเสียหายใด ๆ ที่มีสาเหตุ
มาจากการไม่ปรับตั้งมุมโท-อินให้อยู่ในช่วงที่กำหนด
จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกัน

ล้อและยาง
GUID-1F3B2BA1-8957-4F87-B974-21DD6CCD75AE

. ตรวจสอบการ สึกหรอ และการแตกร้าวของยาง

. ตรวจการชำรุดเสียหายของแก้มยาง

. ตรวจสอบแรงดันลมยาง และปรับ ต้ังแรงดันตาม
ความ จำเป็น เมื่อ ยาง เย็น ( “ล้อ และ ยาง”
หน้า GTR-16) ถ้าท่านไม่ได้ขับรถภายใต้รายการ
เงื่อนไขในหมวดนี้ โปรดดูที่ “ล้อและยาง”
หน้า 8-30

. ตรวจสอบว่าน็อตล้อไม่ลอกออก ตรวจสอบว่าบนผิว
หน้าสัมผัสของน็อตล้อไม่มีการเสียรูป

. ให้แน่ใจว่าน็อตล้อแน่น ( “ล้อและยาง”
หน้า 8-30)

. ให้แน่ใจว่าน็อตยึดเพลาขับแน่น

. ตรวจสอบความคดของดุมล้อ และล้อหมุนได้อย่าง
ราบรื่นโดยปราศจากความฝืด ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ด้วย
การถอดยางออก เมื่อไรก็ตามที่ทำการตรวจสอบโดย
ละเอียดพร้อมกับยกรถขึ้น

. ให้แน่ใจว่ายางไม่เลื่อนบนล้อ เป็นสาเหตุทำให้ล้อทั้ง
ชุดเกิดความไม่สมดุล เครื่องหมายอ้างอิงบนยางและ
ล้อควรอยู่ตรงแนวกัน ถ้าเครื่องหมายอ้างอิงไม่อยู่ตรง
แนวกัน หมายถึงยางมีการเล่ือนไปบนล้อ ให้ทำการ
ถ่วงล้อ/ยาง ให้แน่ใจว่าเคร่ืองหมายอ้างอิงเก่าถูกลบ
ออกไปแล้ว และใช้เครื่องหมายอ้างอิงใหม่เข้ากับล้อ
และยาง เม่ือติดต้ังยางใหม่ลงบนล้อ ให้แน่ใจว่าใช้
เครื่องหมายอ้างอิงใหม่เข้ากับล้อและยาง ( “ล้อ
และยาง” หน้า GTR-16)

. ให้แน่ใจว่าน็อตยึดการติดต้ังของเซ็นเซอร์ TPMS
และวาล์วเซ็นเซอร์แน่นและไม่มีไนโตรเจนรั่วไหล

เบรก
GUID-BE0AFEA0-43E8-45A9-98C1-E9EC89656C45

. ตรวจสอบการเสื่อมสภาพจากความร้อนของเบรก และ
ชิ้นส่วนรอบ ๆ เบรก

. ตรวจสอบสภาพของผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก และ
เปลี่ยนถ้าจำเป็นตามมาตรฐาน

. ทา MOLYKOTE® 7439 ที่ด้านบน และด้านล่างของ
ผ้าเบรกหน้า

เครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง
GUID-468AD0FF-40F3-46D5-8A70-6030767261F3

. ตรวจสอบดูการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำหล่อเย็นของ
เค ร่ืองยนต์ เกี ย ร์ เ ฟือง ท้าย และ ใต้ ท้อง รถ

. ตรวจสอบรอบ ๆ เครื่องฟอกไอเสียเพ่ือดูการเส่ือม
สภาพจากความร้อน

. ตรวจสอบเพื่อดูว่าระยะห่างระหว่างแผงกันไอเสียและ
กันชนหลังคงอยู่ที่สูงกว่า 6 มม. (0.24 นิ้ว) (บน/
ล่าง) และสูงกว่า 5 มม. (0.20 น้ิว) (ซ้าย/ขวา)

. ระยะห่างคลัตช์และตำแหน่งของก้ามปูอาจจำเป็นต้อง
ปรับตั้ง

. ตรวจสอบการแตกร้าวหรือความเสียหายของยางหุ้ม
หัวเพลาขับ

. ตรวจสอบว่าไม่มีเสียงดังผิดปกติ สั่นสะเทือน หรือไฟ
เตือนสว่างขึ้น เม่ือ เคร่ืองหมายการเล้ียว ท่ีแคบท่ี
ความเร็วต่ำ (สำหรับปรากฏการณ์การเบรกมุมแคบ)

GT-R ภาพรวม GTR-21

Condition: 'Except for China'/
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GTR-22 GT-R ภาพรวม

GUID-665B0147-CB6C-461D-B523-02797CAAE248

กลิ่นของน้ำมันเบนซิน
GUID-1B1EB9BF-F6C3-48BB-9C03-416EA1712271

อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงจะสูงข้ึนเม่ือรถมีความร้อน ส่ิงนี้
อาจเป็นสาเหตุของกลิ่นของน้ำมันเบนซินท่ีมาจากรถ ไม่
ได้หมายความว่ามีการทำงานผิดปกติ กล่ินจะหายไปเม่ือ
อุณหภูมิของน้ำมันเชื้อเพลิงเย็นลง

แสดงผลอุณหภูมิภายนอกแสดง
อุณหภูมิสูงขึ้น

GUID-4FEDF847-48C9-496A-8503-EA74513B609A

ความร้อนจากห้องเครื่องยนต์ หม้อน้ำ และอินเตอร์คูเลอร์
สามารถส่งผลกระทบกับการแสดงผลอุณหภูมิภายนอก
แสดงผลอุณหภูมิภายนอกอาจจะแสดงสูงกว่าอุณหภูมิจริง
ขณะที่ขับขี่หรือจอด ซึ่งถือว่าเป็นปกติ

ความเร็วรอบเดินเบาไม่คงที่
GUID-E284534D-6B67-4606-A614-BEF0F3BA83A6

ความเร็วรอบเดินเบาอาจจะไม่คงที่ เมื่อห้องเครื่องยนต์มี
ความ ร้อน ส ูง มาก ซึ่ง ถือว่า เป็น ปกติ ความเร็ว รอบ
เครื่องยนต์จะคงที่ เมื่อเครื่องยนต์เย็นลง

ในกรณีนี้ ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์
(MIL) อาจจะสว่างขึ้น หลังการขับข่ีหลายคร้ัง ไฟ MIL
ควรจะดับลง ถ้าไฟยังคงสว่างอยู่หลังการขับขี่หลายครั้ง
ให้ นำ รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบที่ ศ ูนย์ บริการ NHPC

ความเร็วรอบเครื่องยนต์ถูกจำกัด
GUID-6BB5DAE4-7F47-42B8-B1D2-18DC1A5FB835

เพื่อช่วยป้องกันเครื่องยนต์ ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด
จะ ถ ูก ควบค ุม โดย อัตโนมัติ ใน สภาวะ ดัง ต่อ ไป น้ี:

. เร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วซ้ำ ๆ กันเม่ือคันเกียร์อยู่ท่ี
ตำแหน่ง&P หรือ&N : ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด
จะอยู่ที่ 4,300 รอบต่อนาที

. เร่ง เครื่องยนต์อย่างรวดเร็วซ้ำ ๆ กันเมื่ออุณหภูมิ
น้ำมันเคร่ืองต่ำ (ต่ำกว่า 08C (328F)) หรือสูงมาก
(เกิน 1358C (2758F)): ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์สูง
สุดจะอยู่ ท่ี 4,000 รอบต่อนาที (ตำแหน่ง &M จะ
เปลี่ยนไปยังตำแหน่ง&A โดยอัตโนมัติ)

กำลังของเครื่องยนต์
GUID-D7DCCF4A-4271-4CDB-A29D-C9F8383701A3

ระดับความสูง
GUID-DF0D8459-B9C7-4998-BFFE-079E97E3570E

เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ กำลังของเครื่องยนต์จะถูกควบคุม
เพื่อไม่ให้เพิ่มขึ้นที่ระดับความสูง 1,000 ม. (3,281 ฟุต)
โดยประมาณ หรือสูงกว่า

กำลังของเครื่องยนต์เป็นไปตามอุณหภูมิ
น้ำหล่อเย็น

GUID-02BE8253-5B90-413B-BAD8-DFB114DC9E35

กำลังของเครื่องยนต์ถูกควบคุมไว้ท่ีระดับต่ำ เมื่ออุณหภูมิ
น้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ต่ำกว่า 708C (1588F) หรือสูงกว่า
1108C (2308F) โดยประมาณ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

เมื่ออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ต่ำกว่า 708C (1588F)
หรือสูงกว่า 1108C (2308F) โดยประมาณกำลังของ
เครื่องยนต์จะถูกควบคุมไว้เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ ซึ่งไม่ใช่
การทำงานผิดปกติ ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 708C (1588F) โดย
ประมาณ ให้ทำการขับอุ่นเครื่องยนต์ ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า
1108C (2308F) โดยประมาณ ให้ทำการขับให้เครื่องยนต์
เย็นลง เม่ืออุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์อยู่ ระหว่าง
708C (1588F) และ 1108C (2308F) กำลังของเครื่องยนต์
จะกลับมาเป็นปกติ

ยางสึกหรอไม่สม่ำเสมอ
GUID-6A4B3602-27FB-43B2-BCC7-9EFAAF52FC10

รถยนต์นิสสัน GT-R ถูกติดตั้งด้วยยางทรงเตี้ยสมรรถนะสูง
ยางรันแฟลต (run flat tire) ซึ่งเหมาะสมสำหรับสมรรถนะ
และการบังคับควบคุม อายุการใช้งานของยางเหล่านี้จะ
น้อยกว่ายางที่ติดตั้งกับรถยนต์ทั่วไป และท่านอาจประสบ
กับการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอและเสียงดังของยาง ไม่ว่าจะ
ใช้ยางชนิดใดก็ตาม

ได้ยินเสียงดังขณะที่ขับขี่
GUID-E1B277CF-5005-4575-80F2-AA68B97B2FC7

. ผ้าเบรกของรถยนต์นิสสัน GT-R ใช้วัสดุที่มีกำลังการ
เบรกสูง ถึงแม้ในอุณหภูมิสูง วัสดุนี้สามารถทำให้เกิด
เสียงดังอ้ืด ๆ เป็นบางครั้ง ก่อนท่ีรถเริ่มหยุด เม่ือ
เหยียบเบรกเบา ๆ เสียงดังจะลดลงตามการสึกหรอ
ของผ้าเบรก อย่างไรก็ตาม การรันอินผ้าเบรกเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนสปริงตัวขวางอาจจะช่วยลดเสียงดังลง
โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC

. อาจได้ยินเสียงอื้ด ๆ เมื่อเหยียบแป้นเบรก:
— เมื่อขับขี่รถยนต์ครั้งแรกในตอนเช้า
— หลัง จาก ท่ี จอด รถยนต์ เป็น เวลา นาน หรือ
— เมื่อรถยนต์ฝ่าน้ำฝน หรือล้างรถ
เสียงเหล่านี้ถือว่าปกติ เสียงดังเกิดขึ้นจากผ้าเบรกดูด
ซับความชื้น และเสียงดังจะหายไปหลังจากใช้งาน
เบรกหลาย ๆ ครั้ง

. อาจได้ยินเสียงอื้ด ๆ เมื่อเหยียบแป้นเบรก:
— เม่ือใช้เบรกเบา ๆ ซ้ำกันโดยเฉพาะในทางโค้งท่ี

ความเร็วต่ำ หรือ
— เมื่อจานดิสก์เบรกมีรอยเส้นโดยรอบพร้อมกับเบรก

มีอุณหภูมิสูง

. เพื่อรักษาสมรรถนะการเบรกให้คงท่ีท้ังอุณหภูมิต่ำ
และอุณหภูมิสูงมาก จึงใช้ระยะห่างระหว่างผ้าเบรก
และจานดิสก์เบรกท่ีมากกว่าปกติ และผ้าเบรกขนาด
ใหญ่ เมื่อขับข้ามสันนูน อาจจะได้ยินเสียงเบา ๆ จาก
ผ้าเบรก ไม่ได้หมายความว่ามีการทำงานผิดปกติ

. เมื่อจานดิสก์เบรกเผชิญกับความร้อนจะมีการขยายตัว
อาจจะได้ยินเสียงติ๊ก ๆ จากส่วนที่เชื่อมต่อกับล้อและ
จาน ดิสก์ เบรก ไม่ได้หมายความว่า มี การทำงาน
ผิด ปกติ เ สียง ดัง จะ ลด ลง เม่ือ อ ุณหภ ูมิ ลด ลง

. นอกจากนั้นเสียงดังยังเป็นผลมาจากยางรถสึกหรอไม่
สม่ำเสมอตามที่กล่าวไว้ในหมวดที่ผ่านมา ยางของ
รถยนต์นิสสัน GT-R มีความแข็งมากกว่ายางของ
รถยนต์นั่งทั่วไป และถูกสร้างมาจากยางที่กำหนดสูตร
พิเศษเฉพาะเพื่อให้รถมีสมรรถนะสูงสุด ลักษณะเหล่า

ลักษณะเฉพาะที่ของรถยนต์นิสสัน GT-R

Condition: 'Except for China'/
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นี้ จึงทำให้ยางของรถยนต์นิสสัน GT-R มีเสียงดังกว่า
ยาง ของ รถยนต์ นั่ ง ท่ัวไป เสียง ดังนี้ ถือว่า ปกติ

. เน่ืองจากขีดความสามารถทางสมรรถนะ และข้อ
กำหนดของรถยนต์นิส สัน GT-R คือเกียร์ 6 สปีด
ซีเคว็นเชียล คลัตช์คู่ ซึ่งไม่เหมือนกับเกียร์อัตโนมัติ
ทั่วไป ท่านอาจจะได้ยินเสียงจากกลไกของเกียร์ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงท่ีความเร็วต่ำและรอบเดินเบา ส่ิงนี้
ถือว่าเป็นปกติ

สำหรับรุ่นที่ ไม่มีแพ็กเกจ NCCB (เบรกคาร์บอน
เซรามิกของนิสสัน):

คำเตือน
การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเมื่อจอดรถยนต์
จะช่วยป้องกันจานดิสก์เบรกและผ้าเบรกไม่ให้
เป็นสนิมติดกัน ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจ
ทำให้จานดิสก์เบรกและผ้าเบรกเป็นสนิมติดกัน
ถ้าจานดิสก์เบรกและผ้าเบรกเป็นสนิมติดกัน อาจ
ทำให้เกิดเสียงดังก๊อกและการสั่นเมื่อขับรถ ล้อ
อาจหมุนไม่ถูกต้อง หรือผ้าเบรกอาจเสียหายได้
ถ้าผ้าเบรกเสียหาย ประสิทธิภาพของระบบเบรก
อาจลดลงซึ่งอาจทำให้เกิดการชน ได้รับบาดเจ็บ
รุนแรง หรือถึงแก่ชีวิต

. รถยนต์นิสสัน GT-R ใช้วัสดุผ้าเบรกท่ีมีองค์ประกอบ
เป็นโลหะสูง วัสดุผ้าเบรกจะช่วยคงสมรรถนะของการ
เบรกในสภาพอากาศและการขับขี่ต่าง ๆ
สำหรับ 5,000-10,000 กม. (3,000-6,000 ไมล์)
แรกของอายุการใช้งานรถยนต์ และสำหรับ 5,000-
10,000 กม. (3,000-6,000 ไมล์) แรกหลังจาก
เปลี่ยนเบรก ระยะห่างผ้าเบรกกับจานดิสก์เบรกจะน้อย
มาก เมื่อจอด ให้ใช้เบรกมือและเลื่อนคันเกียร์ไปยัง
ตำแหน่ง&P ให้เครื่องยนต์เดินเบานานกว่า 20 วินาที
โดยไม่เหยียบแป้นเบรก จะทำให้ผ้าเบรกเคลื่อนออก
จากจานดิสก์เบรก ฉะนั้น ผ้าเบรกจะไม่สัมผัสกับจาน
ดิสก์เบรก

นอกจากนี้ เบรกจะต้องแห้งก่อนจอดรถ หลังจากขับ
บนถนนเปียก หรือหลังจากล้างรถ ถ้าถนนเปียก ให้
เหยียบเบรกเบา ๆ ในระยะสั้น ๆ ก่อนจอดรถเพ่ือ
ทำให้เบรกแห้ง หลังจากล้างรถ ทำเบรกให้แห้งโดย
การขับบนถนนแห้งสองถึงสามไมล์ และใช้เบรกตาม
ปกติตามสภาพการจราจรและถนน
ถ้าขับรถยนต์บนดินแดงซึ่งมีธาตุเหล็กเยอะ ผ้าเบรก
และจานดิสก์เบรกอาจเป็นสนิมติดกันได้ง่ายขึ้น ให้
แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดสำหรับการจอด
ถ้าระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันทำงาน ระบบ
จะสั่งการให้เบรกทำงานถึงแม้ว่าปล่อยแป้นเบรกแล้ว
ถ้าจอดรถขณะที่เบรกเปียก ผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก
อาจเป็นสนิมติดกัน ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำที่
กำหนดสำหรับการจอด
ผ้าเบรกท่ีมีองค์ประกอบเป็นโลหะและจานดิสก์เบรก
อ า จ เ ป็ น ส นิ ม ติ ด กั น เ ม่ื อ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ เ บ ร ก :
— ถ้ารถยนต์ไม่ได้เดินเบาเป็นเวลา 20 วินาที โดยที่

ไม่ได้ใช้เบรก หรือถ้าใช้เบรกเม่ือดับเครื่องยนต์
แล้ว จานดิสก์เบรกและผ้าเบรกสามารถเป็นสนิม
ติ ด กั น ไ ด้ แ ม้ ว่ า ผ้ า เ บ ร ก จ ะ แห้ ง ก็ ต า ม

— ถ้าเบรกเปียกเมื่อจอดรถ และใช้เบรกมือเป็นเวลา
นาน

โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC ถ้าผ้าเบรกและจาน
ดิสก์เบรกเป็นสนิมติดกัน

ข้อควรระวัง
. ก่อนจอดรถ ให้ขับรถเป็นระยะทาง 1 กม. (1

ไมล์) หรือมากกว่าเพื่อให้ระบบเบรกแห้งโดย
เฉพาะอย่างยิ่งถ้าผ้าเบรกเปียก (ระบบเบรก
จะจับแน่น ถ้าล้างรถ และขับรถเป็นระยะสอง
ถึงสามเมตร)

. เพื่อลดความต้องการในการซ่อมระบบเบรก
การทำให้ผ้าเบรกและจานดิสก์เบรกเย็นตัว
ลงอย่างรวดเร็ว (ชุบแข็ง) จะเป็นประโยชน์
เพ่ือให้ ผิวหน้าสัมผัสของทั้งสอง ช้ินส่วน

ปกคลุมด้วยฟิล์มของปฏิกิริยาออกไซด์ของ
เหล็ก รวมถึงการเหยียบย้ำเบรกในสภาวะ
การใช้งานปกติเพ่ือรักษาประสิทธิภาพการ
ใช้งานที่ดี

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการชุบแข็ง
โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC

รอยแตกบนผ้าเบรก
GUID-F1444E2B-D366-4651-9E22-B05925B2BF49

ผ้าเบรกรถยนต์นิสสัน GT-R ได้ถูกพัฒนาให้มีการเชื่อมติด
วัสดุที่มีความฝืดสูงกับแผ่นเพลทหลังผ้าเบรกแข็งแรงกว่า
ผ้าเบรกท่ัวไปเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิเบรกท่ีสูง วัสดุท่ีมี
ความฝืดและแผ่นเพลทหลังผ้าเบรกจะมีอัตราการขยายตัว
จากความร้อนที่แตกต่างกัน จึงอาจจะมีรอยแตกบางรอย
บนผิวหน้าของวัสดุท่ีมีความฝืด เนื่องจากอัตราการขยาย
ตัวที่แตกต่างกัน และการเชื่อมยึดติดระหว่างวัสดุที่มีความ
ฝืด และแผ่นเพลทหลังผ้าเบรก รอยแตกจะช่วยให้บรรลุ
การเกาะยึดที่แข็งแรงเพียงพอระหว่างวัสดุที่มีความฝืดและ
แหวนรอง ไม่ ได้หมายความว่ามี การทำงาน ผิดปกติ
อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับสภาพของรอยแตก กรณีท่ีจำเป็น
ต้องเปลี่ยน โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC

รอยแตกบนจานดิสก์เบรก (รุ่นที่ไม่มี
แพ็กเกจ NCCB (เบรกคาร์บอน
เซรามิกของนิสสัน))

GUID-8176185D-07B2-44BF-AB61-353C5EF286FF

เมื่อมีการใช้เบรกซ้ำ ๆ กันในการขับขี่แบบโหลดสูง [High
Loads] บนถนนบนภูเขาในช่วงฤดูหนาว อาจพบรอยแตก
เล็ก ๆ ยาวประมาณ 3 มม. (0.12 น้ิว) รอบ ๆ รูระบาย
ความร้อน เนื่องจากเกิดอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เพราะว่าผิว
หน้าของจานดิสก์เบรกร้อนในขณะที่ภายในยังคงมีสภาพ
เย็นอยู่ อย่างไรก็ตาม ลักษณะนี้ไม่มีปัญหาในเงื่อนไขของ
สมรรถนะของเบรกและไม่ถือว่าเป็นการทำงานผิดปกติ ยัง
คงสามารถใช้เบรกต่อไปได้
อย่างไรก็ตาม ถ้ารอยแตกยาวออกไปถึง 4 มม. (0.16 นิ้ว)
หรือยาวกว่าหลังจากที่ใช้เบรกซ้ำ ๆ เม่ือมีการขับแบบ
โหลดสูง ในระหว่างการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง ต้อง

GT-R ภาพรวม GTR-23

Condition: 'Except for China'/
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GTR-24 GT-R ภาพรวม

เปลี่ยนจานดิสก์เบรก

ฝุ่นละอองของเบรก
GUID-9BB8898E-D256-4BF9-AD50-B1665DEE7EC4

รถยนต์คันนี้ติดตั้งด้วยเบรกสมรรถนะสูง และลักษณะของ
วัสดุผ้าเบรกอาจมีฝุ่นละอองเบรกมากกว่าของรถยนต์อื่น ๆ

ได้ยินเสียงจากระบบเบรก (รุ่นที่มี
แพ็กเกจ NCCB (เบรกคาร์บอน
เซรามิกของนิสสัน))

GUID-EEF097C2-3310-4AD9-BC65-09841A9B22F4

เสียงส่ันรัวจากผ้าเบรกและเสียงดังเอ๊ียดระหว่างการ
เบรก
ระบบเบรกสมรรถนะสูงของรถยนต์ ท่ีมี NCCB (เบรก
คาร์บอนเซรามิกของนิสสัน) ติดตั้งจะมีระยะห่างระหว่าง
ผ้าเบรกและคาลิเปอร์เบรกมากกว่ารถยนต์ทั่วไป และระบบ
เบรกใช้ผ้าเบรกขนาดใหญ่เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพใน
การเบรกภายใต้สภาวะการขับข่ีต่าง ๆ เช่น ในบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิสูงมาก หรือในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำอย่างเช่น
ถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะ ดังนั้น อาจได้ยินเสียงเบา ๆ จาก
บริเวณผ้า เบรกเม่ือขับข่ีบน พ้ืนต่างระดับซึ่งไม่ใช่การ
ทำงานผิดปกติ นอกจากนั้น อาจจะได้ยินเสียงดังเอ๊ียด
เนื่องจากลักษณะของวัสดุที่ใช้สำหรับจากดิสก์เบรก เสียง
ดังเอี๊ยดนี้จะลดลงตามระยะเวลาการใช้งานและการสึกหรอ
ห้ามจอดรถยนต์เป็นเวลานานโดยที่ระบบเบรกเปียก
วัสดุท่ีใช้สำหรับจานดิสก์เบรกและผ้าเบรกเฉพาะสำหรับ
NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน) แตกต่างจาก
ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R ทั่วไป จานดิสก์
เบรกและผ้าเบรกจะมีการป้องกันไม่ให้เบรกติดจากการเกิด
สนิม อย่างไรก็ตาม ห้ามจอดรถยนต์เป็นเวลานานโดยที่
ระบบเบรกเปียก เพื่อช่วยรักษาสภาพของจานดิสก์เบรก
และผ้าเบรกให้อยู่ได้นาน และป้องกันไม่ให้มีผลกระทบกับ
ส่วนประกอบในวัสดุของจานดิสก์เบรกคาร์บอนเซรามิกและ
การเส่ือมสภาพของข้อต่อโครงสร้างแบบลอยตัวของจาน
ดิสก์เบรก ในช่วงฤดูหนาว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอด
รถยนต์โดยที่จานดิสก์เบรกและผ้าเบรกแห้งเพื่อป้องกันไม่
ให้น้ำแข็งเกาะและเกิดความเสียหายในสภาวะที่มีอุณหภูมิ
ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง เบรกคาร์บอนเซรามิกสำหรับรถยนต์

นิสสัน GT-R ประกอบด้วยฟองอากาศในจานดิสก์เบรกและ
ผ้าเบรก การปล่อยจานดิสก์เบรกและผ้าเบรกให้เปียกจะ
ทำให้เบรกติดเนื่องจากมีน้ำแข็งเกาะ

. อาจ ได้ยิน เสียง เบรก ดัง เมื่อ เหยียบ แป้น เบรก:
— เมื่อขับขี่รถยนต์ครั้งแรกในตอนเช้า
— หลัง จาก ท่ี จอด รถยนต์ เ ป็น เวลา นาน หรือ
— เมื่อรถยนต์ฝ่าน้ำฝน หรือล้างรถ
เสียงเหล่านี้เป็นเสียงปกติ ท่ีเกิดขึ้นจากผ้าเบรกดูด
ซับความชื้น และเสียงดังจะหายไปหลังจากใช้งาน
เบรกหลาย ๆ ครั้ง

. อาจ ได้ยิน เสียง เบรกดัง เ ม่ือ เหยียบแป้น เบรก:
— เม่ือใช้เบรกเบา ๆ ซ้ำกันโดยเฉพาะในทางโค้งท่ี

ความเร็วต่ำ หรือ
— เมื่อจานดิสก์เบรกมีรอยเส้นโดยรอบพร้อมกับเบรก

มีอุณหภูมิสูง

. NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน) จะมีเสียงดัง
เมื่อสภาพอากาศหนาวมากกว่าในสภาพอากาศปกติ

สีของผิวหน้าของหม้อพักไอเสีย
ไทเทเนียมเปลี่ยนแปลง

GUID-4C9A9C90-478B-40EB-8915-2662C68ACAFD

หม้อพักไอเสียไทเทเนียมของแท้ถูกสร้างด้วยไทเทเนียม
อัลลอย สีของผิวสัมผัสจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพการขับขี่
ไม่ถือว่าผิดปกติ ก่อนการขนส่งจากโรงงาน รถยนต์ทุกคัน
จะได้รับการปรับระดับสำหรับเครื่องยนต์ เกียร์ และคลัตช์
ให้สมดุล เช่นเดียวกันกับการทำให้ผ้าเบรกและจานดิสก์
เบรกเย็นลงอย่างรวดเร็ว (ชุบแข็ง) ส่งผลให้สีของผิวหน้า
หม้อพักไอเสียอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรถ

โทนสีของพื้นผิวหม้อพักไอเสียแบบ
ไทเทเนียมอาจต่างจากคันอื่น

GUID-2ABB6646-56CB-42B4-BC63-27AFCF5BC676

โทนสีของพื้นผิวหม้อพักไอเสียแบบไทเทเนียมนี้ทำขึ้น
ด้ ว ย มื อ จึ ง อ า จ แตก ต่ า ง กั น ข้ึ น อย ู่ กั บ ผ ู้ ผ ลิ ต

ได้ยินเสียงรอบ ๆ หม้อพักไอเสีย
ไทเทเนียม

GUID-A2C67BA4-A47F-4B1E-AF61-5BE546D2905D

เมื่อดับเครื่องยนต์ (การระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว) อาจ
ได้ยิน เสียง เสียง โลหะถู กัน หรือ เสียงติ๊ก ๆ ผิดปกติ
เน่ืองจากการขยายตัวด้านความร้อนท่ีแตกต่างกันระหว่าง
ท่อด้านในและท่อด้านนอกของหม้อพักไอเสีย ซึ่งไม่ใช่
การทำงานผิดปกติ เสียงจะลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ำลง

ก๊าซไอเสียไม่ถูกปล่อยออกมาจากท่อ
ไอเสียด้านซ้ายในระหว่างรอบเดิน
เบา/เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำ

GUID-4ACB3C31-E947-4FFB-8566-D485253C57B4

หม้อพักไอเสียไทเทเนียมสำหรับรถยนต์ท่ีมีระบบควบคุม
เสียงท่อไอเสียพร้อมกับติดต้ังวาล์วควบคุมบนท่อไอเสีย
ด้านซ้าย เม่ือสวิตช์ควบคุมเสียงท่อไอเสียอยู่ที่ ON หรือ
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ต่ำ เสียงท่อไอเสียจะถูกทำให้
เงียบโดยการปิดวาล์ว ก๊าซไอเสียไม่ถูกปล่อยออกมาจาก
ท่อไอเสียด้านซ้ายเมื่อ ปิดวาล์วควบคุม ซึ่งไม่ใช่การ
ทำงานผิดปกติ ( “ระบบควบคุมเสียงท่อไอเสีย”
หน้า 5-44)

ชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอน (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-CBEA64CF-5708-44C3-9BDC-AAF8C6570E7C

ช้ิน ส่วนที่ เป็นคาร์บอนมีผิวหน้าไม่สม่ำเสมอหรือ
ขรุขระ และไฟเบอร์บิดตัว
ผิวหน้าของชิ้น ส่วนที่ เป็นคาร์บอนถูกเคลือบไว้บาง ๆ
เหมือนกับรถแข่ง เพื่อให้สามารถรู้สึก ถึง เนื้อจริงของ
คาร์บอน ซึ่งอาจจะขรุขระ ถือว่าเป็นปกติ

Condition: 'Except for China'/



(29,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-35C334F6-ECCC-4E09-9EEF-5DA593231C3F

ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่ของรถยนต์นิสสัน GT-R เป็น
ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งใช้คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่น
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดต้ังอยู่ กับเกียร์ธรรมดา
ประสิทธิภาพสูง เกียร์ นี้ มี โหมดการขับข่ี สอง โหมด

. ตำแหน่ง &A (เ กีย ร์ จะ เปลี่ยน แบบ อัตโนมัติ ) :
เพื่อให้เกียร์เปลี่ยนแบบอัตโนมัติ

. ตำแหน่ง &M (เกียร์จะเปลี่ยนแบบเกียร์ธรรมดา):
เพ่ือให้เปลี่ยนเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ:
เม่ือเริ่มออกตัวหรือขับข้ึนบนทางลาดชัน ให้เปลี่ยน
เกียร์ไปยังตำแหน่ง &M และใช้งานสวิตช์เปลี่ยน
เกียร์ที่พวงมาลัย เพ่ือเปล่ียนเกียร์ลงไปที่ เกียร์ 1
คล้ายกับรถยนต์เกียร์ธรรมดา
ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่ของรถยนต์นิสสัน GT-R ถูก
พัฒนาข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือเพิ่มสมรรถนะสูงสุดของรถยนต์
และความสนุกในการขับขี่ ชิ้นส่วนเกียร์รถยนต์นิสสัน GT-R
ออกแบบโดยใช้มาตรฐานทางวิศวกรรมที่แตกต่างกันมาก
กว่ารถยนต์น่ังส่วนบุคคลท่ัวไป ด้วยเหตุนี้รถยนต์นิสสัน
GT-R จะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน และอาจได้ยิน
เสียงส่ันรัวท่ีแตกต่างกันในบางสภาวะการขับข่ี เนื่องจาก
รายการดังต่อไปนี้:

. ระยะห่างเฟืองเกียร์

. ฟลายวีลที่มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ

. การหล่อล่ืนแบบอ่างน้ำมันเคร่ืองแห้ง (dry sump)
เสียง รบกวนเหล่านี้ ไม่ ได้หมายความว่ามี การทำงาน
ผิดปกติ

GT-R ภาพรวม GTR-25

ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่

Condition: 'Except for China'/



(30,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GTR-26 GT-R ภาพรวม

ลักษณะการทำงานของเกียร์
GUID-AA2DCD84-8A59-4BDD-B20D-9B5210B70031

กลไก ลักษณะการทำงาน

บนพื้นฐานเกียร์ธรรมดา

เหมือนเกียร์ธรรมดาลูกหนึ่ง ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่จะใช้เพลาแกนเฟืองเกียร์แบบขนานที่ทำให้มีเสียงเฟืองเกียร์กระทบกัน เพราะฉะนั้นเสียงดังของ
ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่จะดังกว่าของเกียร์อัตโนมัติชนิดทอร์คคอนเวอร์เตอร์ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
. ระยะ ห่าง ของ เฟือง เกียร์ ปริมาณ มาก ถูก ใช้ ระหว่าง เฟือง เกียร์ ที่ มี การ หล่อ ลื่น ผิว หน้า ฟัน เฟือง อย่าง คงที่ ใน ระหว่าง การ ขับขี่ ที่ โหลด สูง
. ระบบ หล่อ ลื่น แบบ อ่าง น้ำมัน เครื่อง แห้ง ถูก ใช้ เพื่อ ให้ บรรลุ ผล สำเร็จ ใน การ จ่าย น้ำมัน เครื่อง อย่าง คงที่ ใน ระหว่าง การ ขับขี่ ที่ โหลด สูง
. ฟลายวีลที่เบาเป็นพิเศษ ถูกใช้เพื่อการตอบสนองของเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น ต่อการทำงานของแป้นเหยียบคันเร่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ขับขี่แบบใช้สมรรถนะ อาจจะได้ยินเสียงสั่นรัว เขย่า หรือสั่นสะเทือน
เมื่ออุณหภูมิของเกียร์ลดลง เสียงดังก็จะลดลง

. อาจจะได้ยินเสียงดังกระทบกันในขณะที่เปลี่ยนเกียร์

. ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างเฟืองเกียร์เพื่อให้ได้การหมุนของเฟืองเกียร์ที่ราบรื่น และการหล่อลื่นผิวหน้าฟันเฟืองอย่างคงที่ ภายใต้สภาพการขับขี่ที่
มีโหลดสูง อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสาเหตุเสียงดังสั่นรัว

. ถ้าเลื่อนคันเกียร์จากตำแหน่ง &R ไปยัง &A↔&M หรือ &A↔&M ไปยังตำแหน่ง &R ก่อนรถจะหยุด อาจไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์หรืออาจใช้เวลา
เปลี่ยนเกียร์นานมากขึ้น ให้แน่ใจว่าเหยียบแป้นเบรก และตรวจสอบว่ารถยนต์หยุดก่อนเปลี่ยนเกียร์

คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่น

. เมื่อหยุดรถพร้อมกับคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง &R หรือ&A↔&M ให้แน่ใจว่าได้เหยียบเบรกอย่างมั่นคง รถยนต์อาจจะเคลื่อนที่ไปอย่างช้า ๆ ถ้าไม่ได้
เหยียบเบรก

. หลีก เลี่ยง การ เหยียบ แป้น เบรก และ คัน เร่ง ใน เวลา เดียวกัน เพราะ จะ ทำให้ คลัตช์ เกิด ความ ร้อน สูง และ เสื่อม สภาพ เร็ว ขึ้น

. เมื่อหยุดรถยนต์บนทางลาดชัน ห้ามหยุดรถยนต์ให้อยู่กับที่โดยการเหยียบคันเร่ง ไม่ เช่นนั้น อาจทำให้คลัตช์เกิดความร้อนสูง และทำให้เกียร์
เสียหาย ให้ใช้เบรกเพื่อป้องกันรถไหล

การควบคุมแรงดันน้ำมันด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

สภาพต่อไปนี้เป็นเหตุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในความหนืดของของเหลวส่งผลให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
. เมื่อน้ำมันเกียร์เย็นมากหรือร้อนมาก อาจจะรู้สึกลื่นในระหว่างเปลี่ยนเกียร์ หรืออาจเปลี่ยนเกียร์ยาก ซึ่งถือว่าเป็นปกติ การเปลี่ยนเกียร์จะกลับเป็น

ปกติ เมื่อน้ำมันเกียร์กลับไปสู่อุณหภูมิทำงานปกติ
. เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกียร์เย็นมาก เวลาที่ต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบอาจเพิ่มขึ้น ระหว่างตรวจสอบระบบ คันเกียร์ต้องอยู่ที่ตำแหน่ง &P

เลื่อนคันเกียร์ได้ หลังจากที่หน้าจอตรวจสอบระบบดับ รวมทั้งการได้ยินเสียงคลิกในระหว่างที่ตรวจสอบระบบเกียร์ถือว่าเป็นปกติ

การเปลี่ยนโหมด
. ความเร็ว ใน การ เปลี่ยน เกียร์ สูง กว่า ที่ ตำแหน่ง &M เมื่อ เริ่ม ต้น หรือ กำลัง เปลี่ยน เกียร์ อาจ ส่ง ผล ให้ กระตุก และ กระชาก
. การเปลี่ยนเกียร์อย่างเร็วในโหมด R โดยที่เกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง &M สามารถทำได้ เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง อย่างไรก็ตาม เกียร์อาจเปลี่ยน

ช้าลง เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำ

กลไกเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ด
สลิป (LSD)

ถ้าเร่งความเร็วรถยนต์จากจุดหยุดนิ่ง พร้อมกับหักเลี้ยวพวงมาลัยในสภาพอากาศเย็น ยางล้อด้านในวงเลี้ยวอาจลื่น และอาจได้ยินเสียงดังเล็กน้อยหรือ
การสั่น ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้น เนื่องจากความหนืดของน้ำมันเฟืองท้ายจะมากขึ้นและเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป (LSD) จะทำงานด้วยความแข็งแรงที่เพิ่ม
ขึ้น เมื่อคืนพวงมาลัยไปยังตำแหน่งเดินหน้าตรง หรือน้ำมันเฟืองท้ายอุ่นขึ้น เสียงดังและการสั่นจะลดลง

รถขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/รถ
ขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD)
ตลอดเวลา ควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

ถ้าเร่งความเร็วรถยนต์จากจุดที่หยุดนิ่งพร้อมกับหักเลี้ยวพวงมาลัยในสภาพอากาศเย็น รถยนต์อาจเคลื่อนตัวได้ยาก เมื่อเหยียบคันเร่ง ปรากฏการณ์นี้เป็น
เฉพาะกับรถยนต์ 4WD/AWD และเป็นสาเหตุมาจากความเร็วที่แตกต่างระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ปรากฏการณ์การเบรกที่
โค้งแคบ ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้โดยการคืนพวงมาลัยไปยังตำแหน่งเดินหน้าตรง ปรากฏการณ์นี้จะสามารถลดลงได้ ถ้าเกิดสภาวะดังกล่าว
( “ภาวะการเบรกบริเวณโค้งมุมแคบ” หน้า 5-34)

Condition: 'Except for China'/



(31,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

กลไก ลักษณะการทำงาน

ฟลายวีลที่มีน้ำหนักเบาเป็น
พิเศษ

. ฟลายวีลที่เบาเป็นพิเศษ ถูกใช้เพื่อการตอบสนองของเครื่องยนต์ให้เร็วขึ้น

. รอบการหมุนของเครื่องยนต์ที่ขึ้นลงไม่แน่นอนจะมีมากกว่ารถยนต์ธรรมดาทั่วไป เมื่ออยู่ที่รอบเดินเบาหรือขับรถที่ความเร็วต่ำ อาจจะได้ยินเสียงดัง
สั่นรัว เขย่า หรือสั่นสะเทือน

. เมื่อสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ อาจจะได้ยินเสียงดังสั่นรัว

GT-R ภาพรวม GTR-27

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GTR-28 GT-R ภาพรวม

บันทึก

Condition: 'Except for China'/



(33,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

0 สารบัญภาพประกอบ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 0-2
หน้า ................................................................................. 0-2
หลัง ................................................................................. 0-3

ภายนอกรถยนต์ ....................................................................... 0-4
หน้า ................................................................................. 0-4
หลัง ................................................................................. 0-6

ห้องโดยสาร ........................................................................... 0-7

ที่นั่งคนขับ ............................................................................. 0-8
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD) ..................................................... 0-8
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD) ..................................................... 0-9

แผงหน้าปัด ......................................................................... 0-10
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD) ................................................... 0-10
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD) ................................................... 0-11

มาตรวัดและเกจวัด ................................................................ 0-12
ห้องเครื่องยนต์ ..................................................................... 0-13

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

GUID-C64E75CA-E804-41C0-B2E5-0CFDB80AAFF4

หน้า
GUID-6D30A5AD-B9ED-4FBE-B763-66BD6765FE18

JVC0921X

1. เข็มขัดนิรภัย (หน้า 1-7)
2. คั น ปรั บ เ ข้ า เบา ะ น่ั ง ด้ าน หลั ง (ห น้ า 1 -5 )
3. ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย ท่ีติด ต้ังบน

เพดาน (ถ้ามีติด ต้ัง) หรือระบบม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยท่ีติดต้ังบนเพดานและถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเม่ือพลิกคว่ำ (ถ้ามีติดต้ัง) (หน้า 1-
21)

4. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (หน้า 1-21)

5. เข็มขัด นิรภัย แบบมี ระบบ ดึงกลับและ ผ่อนแรง
อัตโนมัติ (ใต้ เข็มขัด นิรภัยด้านคนขับและ ด้าน
ผู้โดยสาร) (หน้า 1-39)

6. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างท่ีติดตั้งใน
เบาะ น่ัง ด้าน หน้า (ถ้า มี ติด ตั้ง) (หน้า 1-21)

7. เซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์ตรวจจับรูป
แบบ) (เฉพาะสำหรับประเทศเม็กซิโก)
— ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยข้ันสูง (หน้า 1-
28)

8. เบาะนั่งด้านหน้า (หน้า 1-3)

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition: 'Except for China'/



(35,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

หลัง
GUID-1CDE33A1-990B-4DFE-9C02-0FA39B559DFA

GIT0010

1. เบาะนั่งด้านหลัง
— การ ติด ต้ัง เบาะนั่ง สำหรับ เด็ก (หน้า 1-13)

2. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก (สำหรับสายยึดด้านบน
ของเบาะนั่งสำหรับเด็ก) (หน้า 1-18)

3. เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX (หน้า1-16)

สารบัญภาพประกอบ 0-3

Condition: 'Except for China'/



(36,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

0-4 สารบัญภาพประกอบ

GUID-7AB29120-E6B1-4358-99B2-01E0589EBB21

หน้า
GUID-F8AD06D4-D631-498C-9517-6012F857040A

WAA0083X

1. ฝากระโปรงหน้า (หน้า 3-17)
2. ท่ีปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้า (หน้า

2-45, หน้า 8-17)
3. ประตู (หน้า 3-2, หน้า 3-3, หน้า 3-7)
4. กระจกมองข้าง (หน้า 3-25)
5. กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (หน้า 2-57)
6. เซ็นเซอร์ที่มุม (หน้า 5-37)
7. เซ็นเซอร์กึ่งกลาง (หน้า 5-37)

8. ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (หน้า 2-51, หน้า 8-25)
9. ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า 2-49, หน้า 8-

25)
10. ล้อและยาง (หน้า 5-4, หน้า 6-2, หน้า 8-30, หน้า

9-9)

รายการ ชิ้นส่วนของแท้

กระทะล้อ
กระทะล้อพิเศษแท้ของนิสสันที่
ออกแบบเฉพาะสำหรับรถยนต์
นิสสัน GT-R

ยาง*1
ยางพิเศษแท้ของนิสสันที่ออก
แบบเฉพาะสำหรับรถยนต์นิสสัน
GT-R

ผ้าเบรก*2
ผ้าเบรกพิเศษแท้ของนิสสันที่
ออกแบบเฉพาะสำหรับรถยนต์
นิสสัน GT-R

จานดิสก์เบรก*2
จานดิสก์เบรกพิเศษแท้ของ
นิสสันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ
รถยนต์นิสสัน GT-R

*1: เม่ือมีความจำเป็นต้องเปล่ียนยาง ขอแนะนำให้ทำ
การเปลี่ยนยางเป็นชุดทั้งสี่เส้นด้วยยางใหม่ อย่างไร
ก็ตาม หากพบว่ายางร่ัวหรือเสียหาย อาจทำการ
เปลี่ยนเฉพาะยางที่เสียหายเท่านั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพและการสึกหรอของยาง
โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC เพื่อขอคำแนะนำท่ี
ถูกต้องและเหมาะสมว่าควรเปล่ียนยางเพียงเส้น
เ ดียว หรือ เป ล่ียน ท้ัง ช ุด ( “ล้อ และ ยาง”
หน้า 8-30)

*2: สำหรับการเปลี่ยนผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก โปรด
ปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีแสดงอยู่ในหมวดภาพรวม
ของรถยนต์นิสสัน GT-R ( “ผ้าเบรกและจานดิสก์
เบรก” หน้า GTR-9) สำหรับรุ่นที่มีแพ็กเกจ NCCB
(เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน) โปรดดูที่ข้อมูล
เฉพาะ ( “NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิส
สัน)” หน้า GTR-10) รถยนต์นิสสัน GT-R ได้รับการ
เติมน้ำมันเบรก NISSAN Brake Fluid R35 Special
II จากโรงงาน โดยระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)/ชุดโปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) และช้ินส่วน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ
น้ำมันเบรกน้ี นิสสันไม่รับประกันว่ารถยนต์นิสสัน
GT-R จะสามารถทำงานอย่าง ถ ูก ต้องและ ให้

ภายนอกรถยนต์

Condition: 'Except for China'/



(37,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

สมรรถนะท่ีดี ท่ีสุดหากมีการใช้ น้ำมันเบรกอื่น ๆ

สารบัญภาพประกอบ 0-5

Condition: 'Except for China'/



(38,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

หลัง
GUID-12F2747E-5C3E-4AF5-801A-9759845F9733

WAA0084X

1. ไฟเบรกดวงที่สาม (หน้า 8-25)
2. กระโปรงท้าย (หน้า 3-7, หน้า 3-18)
3. ตัวละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง (หน้า 2-49)
4. เสาอากาศ DAB (หน้า 4-10)
5. เซ็นเซอร์ที่มุม (หน้า 5-37)
6. เซ็นเซอร์กึ่งกลาง (หน้า 5-37)
7. ไฟตัดหมอกหลัง (ยกเว้นประเทศเม็กซิโก) (หน้า

2-52)

8. กล้องมองหลัง* (หน้า 4-2)
9. ชุดไฟท้าย (หน้า 8-25)
10. ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 3-21, หน้า 9-

4)

Ⓐ: ยกเว้นรุ่น NISMO
Ⓑ: รุ่น NISMO

รายการ น้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดสำหรับรถยนต์
นิสสัน GT-R

น้ำมันเชื้อ
เพลิง

“ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” หน้า 9-4

Condition: 'Except for China'/



(39,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-F01C47F1-3A6A-4E14-93F0-9179B1549C2C

JVC0938X

1. ที่แขวนเสื้อโค้ท (หน้า 2-57)
2. ปุ่มล็อกด้านใน (หน้า 3-4)
3. สวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่างภายใน (หน้า 2-59)
4. ไฟอ่านแผนที่ (หน้า 2-59)
5. แผ่นบังแดด (หน้า 3-24)
6. ท่ีใส่แว่นกันแดด (หน้า 2-55) หรือสวิตช์ยกเลิก

สำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงและอัลตรา
โซนิค (ระบบ เตือน กันขโมย) (ยกเว้นประเทศ
ไต้หวัน, ประเทศเม็กซิโก และประเทศอิสราเอล)
(หน้า 2-42)

7. กระจกมองหลัง (หน้า 3-24)
— ชุดรับส่งสัญญาณ HomeLink® ท่ัวไป (เฉพาะ
สำหรับประเทศเม็กซิโก) (หน้า 2-60)

8. กล่องเก็บของคอนโซลกลาง (หน้า 2-56)
— ช่องจ่ายไฟ (หน้า 2-53)
— การใช้งานหน่วยความจำ USB*
— การใช้งานเครื่องเล่น iPod*
— แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม*

9. ที่วางแก้ว (หน้า 2-54)
10. สวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (หน้า 2-57)

11. ปุ่มล็อกกระจกหน้าต่าง (หน้า 2-58)
12. สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า (หน้า 3-5)
*: โปรดดูที่คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่ม

หนึ่ง

สารบัญภาพประกอบ 0-7

ห้องโดยสาร

Condition: 'Except for China'/



(40,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

GUID-84E1F44D-B278-453C-A415-2026A26D7608

รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)
GUID-FCFB9C27-E70B-4DDC-9CFD-18ED800003D1

JVC0935X

1. สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า (หน้า 2-
49)/สวิตช์ ไฟ ตัด หมอกหลัง (ยกเว้น ประเทศ
เม็กซิโก) (หน้า 2-52)

2. สวิตช์ เปลี่ยน เกียร์ ท่ี พวง มาลัย (หน้า 5-12)
3. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)*
4. มาตรวัดและเกจวัด (หน้า 2-7)
5. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)

— สวิตช์ MRK (Mark)*

— ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (หน้า 5-
28)

6. สวิตช์ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้า
(หน้า 2-45)

7. สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP เกียร์ และระบบรองรับน้ำ
หนัก (หน้า 5-19)

8. สวิตช์ ปลด ล็อกฝากระโปรง ท้าย (หน้า 3-19)
9. คัน ปลด ล็อก ฝา กระโปรง หน้า (หน้า 3-17)

10. ช่องเสียบกุญแจอัจฉริยะ (หน้า 5-10)
11. สวิตช์ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) (ยกเว้นประเทศ

เม็กซิโก) (หน้า 2-51)
12. สวิตช์ OFF ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) (หน้า

5-38)
13. คันปรับระดับพวงมาลัยขึ้นลง/เข้าออก (หน้า 3-23)
14. แตร (หน้า 2-52)
15. สวิตช์ควบคุมเสียงท่อไอเสีย (หน้า 5-44)
16. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด (หน้า 5-8)
17. คันเกียร์ (หน้า 5-12)
18. เบรกมือ (หน้า 5-27, หน้า 5-35)
*: โปรดดูที่คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่ม

หนึ่ง

ที่นั่งคนขับ

Condition: 'Except for China'/



(41,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)
GUID-2CD75D07-93EF-4F1F-8A4D-DA9CD6A165C7

JVC0936X

1. สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า 2-49)/
สวิตช์ไฟตัดหมอกหลัง (หน้า 2-52) หรือ สวิตช์ท่ี
ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้า (หน้า 2-
45)

2. สวิตช์ เปลี่ยน เกียร์ ท่ี พวง มาลัย (หน้า 5-12)
3. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)*
4. มาตรวัดและเกจวัด (หน้า 2-7)
5. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)

— สวิตช์ MRK (Mark)*

— ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (หน้า 5-
28)

6. สวิตช์ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้า
(หน้า 2-45) หรือ สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟ
เล้ียว (หน้า 2-49)/ สวิตช์ไฟตัดหมอกหลัง (หน้า
2-52)

7. สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP เกียร์ และระบบรองรับน้ำ
หนัก (หน้า 5-19)

8. คันเกียร์ (หน้า 5-12)

9. เบรกมือ (หน้า 5-27, หน้า 5-35)
10. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด (หน้า 5-8)
11. ช่องเสียบกุญแจอัจฉริยะ (หน้า 5-10)
12. แตร (หน้า 2-52)
13. คันปรับระดับพวงมาลัยขึ้นลง/เข้าออก (หน้า 3-23)
14. สวิตช์ควบคุมเสียงท่อไอเสีย (หน้า 5-44)
15. สวิตช์ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) (หน้า 2-51)
16. สวิตช์ OFF ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) (หน้า

5-38)
17. สวิตช์ ปลด ล็อกฝากระโปรง ท้าย (หน้า 3-19)
18. คัน ปลด ล็อก ฝา กระโปรง หน้า (หน้า 3-17)
*: โปรดดูที่คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่ม

หนึ่ง

สารบัญภาพประกอบ 0-9

Condition: 'Except for China'/



(42,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

0-10 สารบัญภาพประกอบ

GUID-CCF816F7-498D-4B4F-BA0C-45998697BE6F

รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)
GUID-AEBA2E18-468D-4120-ADDC-D85298A12A38

JVC0925X

1. สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้าง (หน้า 3-25)
2. สวิตช์ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง (หน้า 2-48)
3. ช่องใส่ CD*
4. ฮีต เตอร์ และ ระบบ ป รับ อากาศ (หน้ า 4 -7)
5. หน้าจอแบบสัมผัส*
6. กล่องเก็บของ (หน้า 2-56)
7. ฝาปิดกล่องฟิวส์ (หน้า 8-21)
8. ช่องจ่ายไฟ (หน้า 2-53)

9. ปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงผล*
10. ไฟสถานะถุง ลม เสริมความปลอดภัย ด้านหน้า

ผู้โดยสาร (เฉพาะสำหรับประเทศเม็กซิโก) (หน้า
1-28)

11. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน้า 6-2)
12. สวิตช์ยกเลิกการปลดล็อกฝากระโปรงท้ายด้วย

ไฟฟ้า (หน้า 3-19)
*: โปรดดูที่คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่ม

หนึ่ง

แผงหน้าปัด

Condition: 'Except for China'/



(43,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)
GUID-0B0278EB-1FD3-4954-8338-5C9862F935AF

WAA0082X

1. สวิตช์ยกเลิกการปลดล็อกฝากระโปรงท้ายด้วย
ไฟฟ้า (หน้า 3-19)

2. กล่องเก็บของ (หน้า 2-56)
3. สวิตช์ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง (หน้า 2-48)
4. ช่องใส่ CD*
5. ฮีต เตอร์ และ ระบบ ป รับ อากาศ (หน้ า 4 -7)
6. หน้าจอแบบสัมผัส*
7. สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้าง (หน้า 3-25)

8. ปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงผล*
9. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน้า 6-2)
10. ช่องจ่ายไฟ (หน้า 2-53)
11. ฝาปิดกล่องฟิวส์ (หน้า 8-21)
*: โปรดดูที่คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่ม

หนึ่ง

สารบัญภาพประกอบ 0-11

Condition: 'Except for China'/
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0-12 สารบัญภาพประกอบ

GUID-9700C713-8EB5-4103-9BBF-335AA53195EC

JVC0090X

1. สวิตช์ TRIP A/B RESET (หน้า 2-8)
2. มาตรวัดความเร็ว (หน้า 2-7)
3. มาตรวัดรอบเคร่ืองยนต์ (หน้า 2-8)/ไฟแสดงการ

เปลี่ยนเกียร์ขึ้น (หน้า 2-10)
4. ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ (หน้า 2-9)/ไฟแสดงการ

เ ป ล่ี ยน เ กี ย ร์ ( ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง ) ( ห น้ า 5 - 1 6 )
5. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (หน้า 2-8)
6. สวิตช์ ENTER (หน้า 2-14)
7. สวิตช์ควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด (หน้า 2-

11)

8. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-12)
9. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเท่ียว

(หน้า 2-8)
10. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 2-9)
11. สวิตช์ NEXT (หน้า 2-14)

หมายเหตุ:
. มาตรวัดและ เกจ วัดจะสว่างขึ้น เมื่อกดสวิตช์

สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง ON

. เข็มช้ีอาจเคล่ือนไหวเล็กน้อยหลังจากกดสวิตช์
สตาร์ท เคร่ืองยนต์ไป ท่ีตำแหน่ง OFF ไม่ ได้
หมายความว่ามีการทำงานผิดปกติ

มาตรวัดและเกจวัด

Condition: 'Except for China'/
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GUID-6ECAE6B0-013A-49E3-8215-EC0052C2DDEF

JVC0579X

1. กล่องสายฟิวส์/ฟิวส์* (หน้า 8-21, หน้า 8-21)
2. แบตเตอรี่* (หน้า 8-13)
3. ฝ า ปิ ด ช่ อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (ห น้ า 8 - 9 )
4. ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน้า 8-9)
5. กระปุกน้ำมันเบรก* (หน้า 8-11)
6. กรองอากาศ (หน้า 8-16)
7. กระปุกน้ำมันพวงมาลัย เพา เวอร์ (หน้า 8-10)
8. ฝาปิดหม้อน้ำ (หน้า 8-7)
9. ฝาถังพักน้ำหล่อเย็น (แบบแรงดัน) (หน้า 8-7)
10. ถังพักน้ำหล่อเย็น (หน้า 8-7)

11. ถังพักน้ำฉีดล้างกระจก (หน้า 8-12)
*: ภาพประกอบสำหรับ ร ุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

สำหรับรุ่นพวงมาลัยขวา (RHD) ช้ินส่วนเหล่าน้ีจะ
ติดตั้งอยู่ด้านตรงข้าม

รายการ
ของเหลวที่กำหนดสำหรับรถยนต์

นิสสัน GT-R

น้ำมันเครื่อง Mobil 1 (0W-40)*1

น้ำมันเกียร์
น้ำมัน NISSAN Transmission
Oil R35 Special

น้ำมันเฟืองท้าย
(หน้าและหลัง)

น้ำมัน NISSAN R35
COMPETITION type 2189E

น้ำมันเบรก
น้ำมัน NISSAN Brake Fluid
R35 Special II*2

*1: เครื่องยนต์ VR38 ของรถยนต์นิสสัน GT-R ได้ถูก
พัฒนาขึ้นโดยมีการ พ่นเคลือบกระบอกสูบ ด้วย
พลาสมาและถูกกำหนดใช้น้ำมันเครื่อง Mobil 1
(0W-40) (สังเคราะห์ 100%) ท่ีได้รับการเติมมา
จากโรงงานชนิดนี้ นิสสันไม่รับประกันความทนทาน
และการทำงานอย่างถูกต้องของเคร่ืองยนต์หากมี
การ ใช้ น้ำมัน เครื่อง สังเคราะห์ 0W-40 อื่น ๆ

*2: รถยนต์นิส สัน GT-R ได้ รับการ เติม น้ำมัน เบรก
NISSAN Brake Fluid R35 Special II จากโรงงาน
โดย ระบบ ช่วย ควบค ุม เสถียรภาพ การ ทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)/ช ุด โปรแกรม ควบค ุม ความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) และช้ินส่วน
อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องได้ถ ูกออกแบบมา เป็น พิเศษ
สำหรับน้ำมันเบรกนี้ นิสสันไม่รับประกันว่ารถยนต์
นิสสัน GT-R จะสามารถทำงานอย่างถูกต้อง และให้
สมรรถนะท่ีดี ท่ีสุดหากมีการใช้ น้ำมันเบรกอื่น ๆ

สารบัญภาพประกอบ 0-13

ห้องเครื่องยนต์

Condition: 'Except for China'/
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0-14 สารบัญภาพประกอบ

บันทึก

Condition: 'Except for China'/
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1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และ
ระบบความปลอดภัยเสริม

เบาะนั่ง .................................................................................. 1-2
เบาะนั่งด้านหน้า ................................................................. 1-3

เข็มขัดนิรภัย ........................................................................... 1-7
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ........................................... 1-7
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................................... 1-9
หญิงมีครรภ์ ..................................................................... 1-10
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ................................................................. 1-10
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดพร้อมชุดดึงกลับ ........................... 1-10
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .................................................. 1-12

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-13
ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................. 1-13
เบาะนั่งสำหรับเด็กสำหรับเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลัง ............. 1-14
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ................................................. 1-16
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ..................................................... 1-18
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้ ISOFIX ........................... 1-18

ระบบความปลอดภัยเสริม ........................................................ 1-21
ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม ........................ 1-21
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ............................... 1-27
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่ติดตั้งในเบาะนั่งด้านหน้าและ
ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดาน
(ถ้ามีติดตั้ง ยกเว้นประเทศเม็กซิโก) .................................... 1-31
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่ติดตั้งในเบาะนั่งด้านหน้าและ
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดานและระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ (เฉพาะสำหรับประเทศ
เม็กซิโก) ....................................................................... 1-32
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ............ 1-33
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(เบาะนั่งด้านหน้า) ........................................................... 1-39
ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ..................................... 1-40
ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ............................... 1-41
ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน .......................................... 1-41

ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า (ถ้ามีติดตั้ง) .................................. 1-42
เงื่อนไขการทำงานระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า .................... 1-43

Condition: 'Except for China'/
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1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

GUID-5AA79F3B-B53F-4BE2-A64D-4FFEBF5990E9

GPR0031

คำเตือน
. ห้ามปรับพนักพิงหลังให้ เอนลงขณะขับขี่

เพราะจะทำให้เกิดอันตรายข้ึนได้ เนื่องจาก
สายเข็มขัดช่วงไหล่จะไม่แนบกับลำตัวของ
ท่าน เม่ือเกิดอุบัติเหตุลำตัวของท่านจะถูก
เหวี่ยงเข้าไปในสายเข็มขัด ซึ่งจะทำให้ได้รับ
บาด เจ็บ ร ุนแรง ท่ี ลำ คอ หรือ ส่วน อ่ืน ๆ
นอกจาก น้ี ท่ าน ยั ง อาจ ล่ืน ไถล ไป ใ ต้
สายเข็มขัดช่วงหน้าตักและอวัยวะภายในได้
รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้

. เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันสูงสุด ขณะที่รถ
กำลัง ขับ เคลื่อนพนัก พิงหลัง ควร อย ู่ ใน
ตำแหน่งตั้งตรง โดยให้นั่งหลังตรงและชิดกับ
พนักพิงหลังเสมอโดยที่เท้าทั้งสองอยู่บนพื้น
รถ และปรับเบาะน่ังให้เหมาะสม ( “ข้อ
ควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย” หน้า 1-7)

. หลังจากทำการปรับตั้ง ให้โยกเบาะน่ังเบา ๆ
เพื่ อ ใ ห้ แน่ ใจ ว่ า เบาะ นั่ ง ล็อก แน่น หนา

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพัง เพราะ
เด็กอาจกดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ หรือ
กระทำการอ่ืนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซ่ึงอาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้

. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือ
อันตรายแก่ชีวิตจากการที่รถยนต์และ/หรือ
ระบบทำงานโดยไม่ ต้ังใจ ห้ามปล่อยเด็ก
บุคคลที่ ต้องมี ผ ู้ อ่ืน คอย ช่วย เหลือ หรือ
สัต ว์ เลี้ยง ไ ว้ ตาม ลำพัง ใน รถ ของ ท่าน
นอกจากนี้ อุณหภูมิภายในรถที่ปิดประตูไว้
หมด อากาศจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนสามารถ
ก่อให้เกิดความอันตรายต่อการบาดเจ็บหรือ
ถึงแก่ชีวิตแก่คนและสัตว์เลี้ยง

. ไม่ควรเอนพนักพิงหลังมากเกินกว่าตำแหน่ง
ที่ น่ังได้สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือผู้โดยสารนั่งหลังตรง
และแนบกับพนักพิงหลัง หากพนักพิงหลังถูก

เอนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงต่อการลื่นไถล
ไป ใต้ สาย เข็มขัด ช่วงหน้า ตักและ ได้ รับ
บาดเจ็บจะเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง
เม่ือปรับต้ังตำแหน่งเบาะน่ัง ระวังอย่าให้หนีบมือ
เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใด ๆ และ/หรือไม่ให้
เกิดความเสียหาย

ข้อสังเกต
เม่ือปรับเอนเบาะนั่ง ให้แน่ใจว่าพนักพิงหลัง
ด้านหน้าไม่สัมผัสโดนกับเบาะนั่งด้านหลัง ทั้งน้ี
การปรับเอนเบาะน่ังด้านหน้าไปยังตำแหน่งหลัง
สุด อาจทำให้เกิดการสัมผัสโดนเบาะน่ังด้านหลัง
จนเป็นเหตุให้พนักพิงหลังเป็นรอยบุ๋ม

เบาะนั่ง

Condition: 'Except for China'/
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เบาะนั่งด้านหน้า
GUID-B2229F70-EB18-43D2-A153-468A5EB445F7

การปรับเบาะนั่งด้านหน้า (แบบ A)
GUID-3C864CBA-FEB2-4052-9F2A-EACFDFAAE53A

JVR0011X

ข้อแนะนำในการใช้งาน

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

. ห้ามใช้งานสวิตช์เบาะนั่งไฟฟ้าเป็นช่วงเวลานาน เมื่อ
เคร่ืองยนต์ไม่ทำงาน จะทำให้ไฟแบตเตอร่ีหมดได้

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3

Condition: 'Except for China'/
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การปรับเบาะนั่ง สวิตช์ การทำงาน ตำแหน่ง

ปรับเลื่อนไปข้างหน้าและ
ถอยหลัง

Ⓐ เลื่อนสวิตช์ Ⓐ ไปข้างหน้า หรือข้างหลังจนกว่าจะได้ตำแหน่งเบาะนั่งที่ต้องการ

เบาะนั่งคนขับ และ
เบาะนั่งผู้โดยสาร

ด้านหน้าการปรับเอน Ⓐ บิดสวิตช์ Ⓐ ไปข้างหน้าหรือข้างหลังจนกว่าจะได้องศาพนักพิงหลังที่ต้องการ
การปรับเอนสามารถใช้เพื่อปรับพนักพิงเบาะให้เหมาะสมกับผู้โดยสารที่มีขนาดร่างกายแตกต่างกัน
เพื่อช่วยให้คาดเข็มขัดนิรภัยได้พอดี ( “ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย” หน้า 1-7)
พนักพิงเบาะยังสามารถปรับเอนเพื่อให้ผู้โดยสารได้พักเมื่อหยุดรถ และเกียร์อยู่ในตำแหน่ง&P
พร้อมกับใช้เบรกมือจนสุด

ตัวยกเบาะนั่ง (ด้านหน้าของ
เบาะ)

Ⓑ กดสวิตช์ขึ้นหรือลง Ⓑ เพื่อให้ส่วนหน้าของเบาะนั่งยกสูงขึ้น หรือลดต่ำลง

เบาะนั่งคนขับ
ตัวยกเบาะนั่ง (ด้านหลังของ
เบาะ)

Ⓐ เลื่อนสวิตช์ Ⓐ ขึ้นหรือลง เพื่อให้ส่วนหลังของเบาะนั่งยกสูงขึ้นหรือลดต่ำลง
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การปรับเบาะนั่งด้านหน้า (แบบ B)
GUID-1FB9DF30-2A2A-40D4-82C7-0F52077EA281

ปรับเลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลัง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0367X

1. ดึงคันปรับขึ้น
2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
3. ปล่อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให้อยู่ในตำแหน่ง

การปรับเอน :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0368X

กดแต่ละด้านของสวิตช์ปรับจนกระทั่งได้องศาของพนักพิง
หลังที่ต้องการ

การเข้าเบาะนั่งด้านหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-A2963EE1-569C-4FA2-90BC-185E5EB8BDFE

เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าและออกจากเบาะนั่งด้านหลัง ขอ
แนะนำขั้นตอนในการเข้าและออกจากเบาะนั่งด้านหลังดังนี้

แบบ A :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0172X

1. ดึงคันปรับ ① ขึ้น กดปุ่ม ② (ถ้ามีติดตั้ง) ค้างไว้ และ
เอียงพนักพิงหลังไปข้างหน้า

2. ใช้สวิตช์ปรับเบาะนั่ง Ⓐ เพื่อเลื่อนเบาะนั่งไปข้างหน้า
ไปยังตำแหน่งท่ีจะเข้าหรือออกจากเบาะหลังได้ง่าย
พับตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่ เพื่อให้เข้าไปยังเบาะนั่ง
ด้านหลังได้ง่ายขึ้น

การทำให้เบาะนั่งกลับคืนไปยังตำแหน่งเดิม ให้กดปุ่ม ②
(ถ้ามีติดตั้ง) ค้างไว้ ยกพนักพิงหลังขึ้น และใช้สวิตช์ปรับ
เบาะนั่ง Ⓐ เพื่อ เลื่อนเบาะนั่งกลับไปยังตำแหน่ง เดิม

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5
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แบบ B :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0369X

1. ดึง คันปรับ ① และเอียงพนักพิงหลังไปข้างหน้า
2. ดึงคันปรับเบาะ Ⓐ เพื่อ เล่ือนเบาะนั่งไปข้างหน้า
ไปยังตำแหน่งที่จะเข้าหรือออกจากเบาะนั่งด้านหลังได้ง่าย
การทำให้เบาะนั่งกลับคืนไปยังตำแหน่งเดิม ให้ยกพนักพิง
หลังขึ้น และดึงคันปรับ Ⓐ เพ่ือเล่ือนเบาะนั่งถอยหลัง

ข้อควรระวัง
. เมื่อ เล่ือนเบาะนั่งกลับไปยังตำแหน่ง เดิม

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจ ว่า เบาะนั่ง และ
พ นัก พิ ง หลั ง เ ข้ า ล็ อก อย่ า ง ถ ู ก ต้ อ ง

. เมื่อกำลังเข้าเบาะนั่งระวังอย่าให้หนีบมือหรือ
เท้า หรือศีรษะกระแทก

ข้อสังเกต
ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ไว้ใกล้พนักพิงของเบาะน่ัง
ด้านหน้า สิ่งของเหล่านั้นอาจจะถูกเบาะหนีบ และ
สิ่งของดังกล่าวอาจเกิดการชำรุดเสียหาย
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GUID-CD73A4C4-2B7B-4450-853D-AD788AC951E7

ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย
GUID-09CD311C-E503-4A47-85FE-74ED27500F94

การคาดเข็มขัดนิรภัยที่มีการปรับอย่างถูกต้อง โดยนั่งหลัง
ตรง ชิดกับพนักพิงหลังโดยท่ีเท้าท้ังสองอยู่บนพื้นรถ จะ
ช่วยลดโอกาส ท่ีจะได้ รับบาดเจ็บหรือ ถึงแก่ ชีวิตจาก
อุบัติเหตุ และ/หรือช่วยลดระดับความรุนแรงลงได้อย่าง
มาก นิสสันขอสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้ขับและผู้โดยสาร
ทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง แม้ว่าตำแหน่งที่
นั่งนั้นจะมีการติดตั้งระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่แล้ว
ก็ตาม

GPR0032

GPR0033

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-7

เข็มขัดนิรภัย
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GPR0034

GPR0035

คำเตือน
. ผู้ขับและผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในรถควรคาด

เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา โดยผู้โดยสารที่
เป็นเด็กควรนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ติดต้ัง
บริเวณเบาะด้านหลังพร้อมคาดเข็มขัดนิรภัย
อย่างถูกต้อง

. เพ่ือให้สามารถทำการป้องกันผู้ ขับข่ีและ
ผู้โดยสารได้ตามที่ได้รับการออกแบบ ควรมี
การปรับเข็มขัดนิรภัยให้แนบกับลำตัวที่สุด
เ ท่ า ที่ ไ ม่ ทำให้ เ กิ ด ความ อึด อัด ทั้ ง น้ี
ส าย เ ข็มขั ด ที่ หย่ อน เกิ น ไป จะ ทำให้
ประสิทธิภาพในการป้องกันลดลงอย่างมาก
และถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไม่ถูกต้อง อาจ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต
ได้

. จัดสาย เข็มขัด ช่วง ไหล่ผ่านบนไหล่และ
หน้าอกเสมอ ห้ามคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ด้าน
หลัง ใต้แขน หรือตัด ผ่านลำคอของท่าน
สายเข็มขัดควรอยู่ห่างจากใบหน้าและลำคอ
แต่ไม่หลุดออกจากไหล่

. จัดตำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักไว้ให้พาด
ต่ำ และแนบรอบสะโพกเท่าที่ทำได้ ไม่ใช่
คาดไว้ท่ีเอว การคาดสายเข็มขัดช่วงหน้าตัก
ส ูง เกิน ไป จะ เพ่ิม ความ เส่ียงที่ จะ ได้ รับ
บาดเจ็บของอวัยวะภายในเม่ือเกิดอุบัติเหตุ

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิ้นของเข็มขัดนิรภัยเข้า
ล็อกในหัวเข็มขัดอย่างถูกต้อง

. ห้ามมีผู้ โดยสารภายในรถมากกว่าจำนวน
เข็มขัดนิรภัย

. ถ้าไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยสว่างค้างต่อเนื่อง ใน
ขณะที่ สวิตช์สตาร์ท เคร่ืองยนต์อยู่ ที่ ON
โดยที่ปิดประตูทุกบาน และคาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกเส้น แสดงว่าระบบทำงานผิดปกติ ให้นำ
รถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC

โดยด่วน

. ห้ามทำการดัดแปลงหรือแต่งเติมใด ๆ ด้วย
ตัวเอง ซึ่งอาจจะไปขัดขวางการทำงานของ
ตัวปรับตึงเข็มขัดนิรภัย หรือขัดขวางการปรับ
ความตึงสายเข็มขัดนิรภัย ตัวอย่างเช่น ห้าม
ดัดแปลงเข็มขัดนิรภัย เพ่ิมเติมวัสดุ หรือ
ติดตั้งอุปกรณ์ ที่อาจจะทำให้แนวเส้นทาง
หรือความตึงของเข็มขัดนิรภัยเปลี่ยนแปลง
การทำ เช่นนั้น อาจส่งผลกระทบ ต่อการ
ทำงานของระบบเข็มขัดนิรภัย การดัดแปลง
หรือรบกวนกับระบบเข็มขัดนิรภัยอาจส่งผล
ให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

. เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติทำงาน จะไม่สามารถนำกลับมา
ใช้ได้อีก และจะต้องเปล่ียนพร้อมกันกับตัว
ดึงกลับ ให้นำรถไปที่ ศูนย์บริการ NHPC

. การถอดและการติดตั้งช้ินส่วนอุปกรณ์ของ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ ควรดำเนินการโดยศูนย์
บริการ NHPC

. นิสสันขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยนชุดเข็มขัด
นิรภัยทั้งชุดหลังจากการใช้งานจากการชน
โดยเฉพาะกรณีที่ เป็นการชนรุนแรงแม้ว่า
ความ เสียหายจะ ไม่ ปรากฏ เด่น ชัด ควร
ตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงชุดดึงกลับ
และอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด เว้นแต่จะเป็นการ
ชนที่เล็กน้อยและเข็มขัดนิรภัยไม่มีร่องรอย
ความเสียหาย และยังสามารถทำงานได้อย่าง
ถูกต้อง อย่างไรก็ตามการตรวจสอบควร
ดำเนินการโดยศูนย์บริการ NHPC

นอกจากน้ี ควรตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยที่
ไม่ได้ใช้งานในขณะที่เกิดการชนและเปลี่ยน
ใหม่หากพบความเสียหายหรือการทำงานไม่
ถูกต้อง
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. ควรตรวจสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กและอุปกรณ์
ติดตั้งท้ังหมดหลังการชน พร้อมปฏิบัติตาม
คำแนะนำในการตรวจสอบและคำแนะนำใน
การเปล่ียนของผู้ผลิตเบาะน่ังสำหรับเด็กทุก
ครั้ง และควรเปลี่ยนเบาะน่ังสำหรับเด็กเม่ือมี
ความเสียหายเกิดขึ้น

. เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมาให้คาดแนบกับ
โครงสร้างกระดูกของร่างกาย และควรจะ
คาดต่ำผ่านด้านหน้าของกระดูกเชิงกราน
หรือกับกระดูกเชิงกราน หน้าอก และช่วง
ไหล่ และต้องไม่ให้สายเข็มขัดช่วงหน้าตัก
คาดผ่านบริเวณท้องน้อย ถ้าคาดเข็มขัด
นิรภัยไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่
รุนแรงได้

. ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกันคาดผ่านคน
มากกว่าหน่ึงคน เข็มขัดหน่ึงเส้นต้องใช้กับ
ผู้ โดยสารคนเดียวเท่าน้ัน การคาดเข็มขัด
นิรภัยผ่านเด็กซึ่งนั่งอยู่บนตักผู้ใหญ่จะทำให้
เกิดอันตรายได้

. ห้ามคาดเข็มขัดนิรภัยกลับด้าน ไม่ควรคาด
สายเข็มขัดที่ บิดเป็นเกลียว เพราะจะทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

. ควรทำการดูแล รักษา เข็มขัด นิรภัย เพ่ือ
หลีกเลี่ยงไม่ให้สายเข็มขัดเป้ือนน้ำยาขัดสี
น้ำมัน สารเคมี และโดยเฉพาะกรดแบตเตอรี่
วิธีทำความสะอาดที่ถูกต้อง คือ ใช้น้ำสบู่อ่อน
และควร เปลี่ยน เข็มขัด นิรภัย เส้นใหม่ ถ้า
สายเข็มขัดลุ่ยเป็นฝอย มีคราบสะสม หรือ
เสียหาย

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
GUID-61DA5F01-60BE-498B-B2BC-6A2989781262

ผู้โดยสารที่เป็นเด็กจำเป็นต้องได้รับการป้องกันและ
ดูแลจากผู้ใหญ่ และต้องจัดการให้เด็กนั่งบนเบาะนั่งที่
เหมาะสม
นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไปในคู่มือเล่มนี้ ข้อมูล
ความปลอดภัยสำหรับเด็กนั้นมีจากแหล่งข้อมูล อ่ืน ๆ
รวมถึงแพทย์ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางการ
จราจร และองค์กรชุมชน เด็กทุกคนมีความแตกต่างกัน
ดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าได้เรียนรู้วิธีการที่ดีที่สุดในการให้เด็ก
นั่งรถไปด้วย
เบ า ะ นั่ ง ส ำห รั บ เ ด็ ก มี ส าม ป ร ะ เภท โดย ท่ั ว ไป :

. เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก

. เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน้าออก

. เบาะนั่งเสริม
เบาะน่ังที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเด็ก โดยทั่วไป
เด็กเล็ก (อายุประมาณ 1 ปี และมีน้ำหนักต่ำกว่า 9 กก.
(20 ปอนด์)) ควรนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน้าออกมีสำหรับเด็กซึ่งโตเกิน
กว่า เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก แบบ หันหลัง ออกและมีอาย ุ
อย่างน้อย 1 ปี เบาะนั่งเสริมใช้สำหรับช่วยจัดตำแหน่ง
สายเข็มขัดช่วงหน้าตัก/ช่วงไหล่ของรถกับเด็กที่ไม่ต้องใช้
เบา ะ นั่ ง สำห รับ เ ด็ก แบบ หัน ห น้า ออก อี ก ต่อ ไป

คำเตือน
ทารกและเด็กเล็กต้องได้รับการป้องกันเป็นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม่พอดีกับตัว
เด็ก สายเข็มขัดช่วงไหล่อาจพาดมาอยู่ ใกล้
ใบหน้าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช่วงหน้า
ตักอาจไม่แนบผ่านกระดูกสะโพกท่ีมีขนาดเล็ก
ของเด็กได้พอดี หากเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยที่
มีขนาดไม่พอดี อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
หรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ควรใช้เบาะนั่งสำหรับ
เด็กที่เหมาะสมเสมอ

นอกจากนี้ ยังมีเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบอื่น ๆ สำหรับเด็กที่
โตขึ้นเพื่อการป้องกันเพิ่มเติม
นิสสันขอแนะนำให้เด็กและเด็กโตน่ังบริเวณเบาะน่ัง
ด้านหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง เนื่องจาก
ตามสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ เด็กที่คาดเข็มขัด
นิรภัยนั่งบริเวณเบาะนั่งด้านหลังและคาดเข็มขัด
นิรภัยอย่างถูกต้องจะมีความปลอดภัยกว่าการนั่งบน
เบาะนั่งด้านหน้า
เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เน่ืองจากรถของท่านมีระบบ
ความปลอดภัยเสริม (ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย) สำหรับผู้โดยสารหน้า ( “ระบบ
ความปลอดภัยเสริม” หน้า 1-21)

ทารก
GUID-C458A039-2E4A-40AA-B42B-95A597C1BA5B

ทารกจนถึงอายุอย่างน้อย 1 ปี ควรน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็กแบบหันหลังออก ควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มี
ขนาดเหมาะสมกับรถ และปฏิบัติตามคำแนะนำการติดต้ัง
และใช้งานของผู้ผลิตทุกครั้ง

เด็กเล็ก
GUID-D9FA7F95-4913-4CF2-9EB0-B5F8925FFBA3

เด็กซ่ึงมีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักอย่างน้อย 9
กก. (20 ปอนด์) สามารถนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หน้าออกได้ โปรดดูที่คำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับน้ำหนัก
และส่วนสูงต่ำสุดและสูงสุดที่แนะนำ ควรเลือกเบาะน่ัง
สำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสมกับรถ และควรปฏิบัติตาม
คำ แนะนำ การ ติด ต้ัง และ ใช้ งาน ของผู้ ผลิต ท ุก ครั้ง

เด็กโต
GUID-2FB5297B-6887-4060-880A-79F7B8862BED

เด็กท่ีตัวโตเกินกว่าเบาะน่ังสำหรับเด็กควรจะน่ังและคาด
เข็มขัดนิรภัยที่จัดไว้ให้ เข็มขัดนิรภัยอาจไม่พอดีกับตัวของ
เด็กถ้าเด็กมีความสูงน้อยกว่า 142.5 ซม. (4 ฟุต 9 นิ้ว)
และมีน้ำหนักระหว่าง 18 กก. (40 ปอนด์) และ 36 กก.
(80 ปอนด์) ควรใช้เบาะนั่งเสริมเพ่ือให้เข็มขัดนิรภัยพอดี
ตัว
นิสสันขอแนะนำให้เด็กนั่งบนเบาะนั่งเสริมท่ีมีจำหน่าย
ทั่วไป ถ้าสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่ใกล้ใบหน้าหรือลำคอหรือ
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1-10 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

สายเข็มขัดช่วงหน้าตักคาดผ่านท้องน้อยในตำแหน่งที่เด็ก
นั่ง เบาะนั่งเสริมจะช่วยยกตัวเด็กจนสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่
ในตำแหน่งท่ีเหมาะสม ผ่านท่อนบน ช่วงกลางไหล่ และ
สายเข็มขัดช่วงหน้าตักพาดต่ำแนบกับสะโพก เบาะน่ัง
เสริมสามารถใช้ได้กับตำแหน่งที่มีเข็มขัดนิรภัยแบบยึดสาม
จุดเท่านั้น เมื่อเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดช่วงไหล่ไม่อยู่ใกล้
ใบหน้าหรือลำคอของเด็กอีกต่อไป ให้ใช้สายเข็มขัดช่วง
ไหล่โดยไม่ต้องใช้เบาะนั่งเสริม

คำเตือน
ห้ามให้เด็กยืนหรือคุกเข่าลงบนเบาะนั่งใด ๆ และ
ห้ามให้เด็กอยู่ในบริเวณที่เก็บสัมภาระในขณะที่
รถกำลังแล่น เด็กอาจได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือ
ถึงแก่ชีวิต ในกรณีที่ เกิด อุบัติเหตุ หรือหยุด
กะทันหัน

หญิงมีครรภ์
GUID-20910CF1-AF8E-48E6-8825-427D737A8267

นิสสันขอแนะนำให้หญิงมีครรภ์คาดเข็มขัดนิรภัย โดยการ
คาดเข็มขัดนิรภัยให้แนบตัว และพาดสายเข็มขัดช่วงหน้า
ตักให้ต่ำท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ไว้บริเวณรอบสะโพก แต่
ไม่ใช่คาดที่เอว และให้สายเข็มขัดช่วงไหล่พาดเหนือไหล่
และแนบผ่านหน้าอก ห้ามให้สายเข็มขัดช่วงหน้าตัก/ช่วง
ไหล่ คาดผ่านบริเวณท้องน้อย กรุณาปรึกษาแพทย์เพ่ือ
ขอรับคำแนะนำแนวทางที่เหมาะสม

ผู้ได้รับบาดเจ็บ
GUID-3C1FCD28-ED98-47B0-8BF5-F7917908488B

นิสสันขอแนะนำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัย ขึ้นอยู่
กับการบาดเจ็บ กรุณาตรวจสอบกับแพทย์สำหรับคำแนะนำ
แนวทางที่เหมาะสม

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดพร้อมชุด
ดึงกลับ

GUID-61F9884F-C12F-413C-B2C9-F50C603072A8

คำเตือน
. คนขับและผู้โดยสารทุกคนที่นั่งอยู่ในรถควร

คาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา

. ห้ามปรับพนักพิงหลังให้เอนลงขณะกำลัง
ขับขี่รถยนต์ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้
เนื่องจากสายเข็มขัดช่วงไหล่จะไม่แนบกับลำ
ตัวของท่าน เม่ือเกิดอุบัติเหตุ ลำตัวของท่าน
จะถูกเหวี่ยงเข้าไปในสายเข็มขัด ซึ่งจะทำให้
ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงบริเวณลำคอ หรือส่วน
อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังอาจเกิดการลื่นไถลไปใต้
สายเข็มขัดช่วงหน้าตักและอวัยวะภายในได้
รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้

. เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันสูงสุด ขณะที่รถ
กำลัง เคล่ือนที่ พนัก พิง หลัง ควร อย ู่ ใน
ตำแหน่งตั้งตรง ให้นั่งหลังตรงและชิดกับ
พนักพิงหลังเสมอ โดยที่เท้าทั้งสองอยู่บนพื้น
รถ และ ปรับ เข็มขัด นิรภัย ให้ เหมาะ สม

การคาดเข็มขัดนิรภัย
GUID-62DA99E1-931E-4918-B2D6-EDDD9CC7E7B5

GPC0046

1. ปรับเบาะนั่ง ( “เบาะนั่ง” หน้า 1-2)
2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช้า ๆ และสอด

ลิ้นเข็มขัดลงในหัวเข็มขัดจนกว่าจะรู้สึกได้ถึงการล็อก
เรียบร้อยแล้ว
. ชุดดึงกลับถูกออกแบบให้ล็อกในระหว่างที่
หยุดกะทันหันหรือเกิดการชน การดึงช้า ๆ
ทำให้สายเข็มขัดเล่ือนออกมาได้ และทำให้
ท่านมี อิสระ ในการ เคล่ือน ตัวบน เบาะนั่ง

. ถ้า เข็มขัด นิรภัย ไม่ สามารถดึง ออก จาก
ตำแหน่งดึงกลับจนสุดได้ ให้ดึงเข็มขัดนิรภัย
ให้สุดแล้วปล่อย แล้วค่อย ๆ ดึงสายเข็มขัด
นิรภัยออกมาจากชุดดึงกลับ
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GPR0036

3. จัดตำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักให้พาดต่ำและอยู่
ใน ระดับ แนบ รอบ สะโพก ดัง ที่ แสดง ใน ภาพ

4. ดึงสายเข็มขัดช่วงไหล่ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม่ให้มี
ระยะหย่อน ให้แน่ใจว่าสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่เหนือ
ไหล่และแนบผ่านหน้าอก

โหมดล็อกอัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-E54A432F-F496-43F7-B454-37ABE6C2AA18

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าและ
เบาะนั่งหลังมีกลไกล็อกอัตโนมัติให้ใช้เม่ือติดต้ังเบาะน่ัง
สำหรับ เด็ก กลไกนี้ ถ ูก เรียก ว่า โหมด ล็อก อัตโนมัติ

ถ้า เข็มขัดนิรภัยยืดออกจนสุด กลไกล็อกอัตโนมัติจะ
ทำงานและเข็มขัดนิรภัยจะสามารถดึงกลับได้ เท่าน้ัน
เข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถยืดออกได้ เว้นแต่เข็มขัดนิรภัย
จะถูกดึงกลับจนสุดแล้วครั้งหนึ่ง

เพ่ือ ปิดการทำงานของโหมด ล็อก อัตโนมัติ ให้ ปลด
ล้ินเข็มขัดนิรภัยออกจากหัวเข็มขัดและดึงเข็มขัดนิรภัย
กลับไปยังตำแหน่งเก็บจนสุด

คำเตือน
เม่ือคาดเข็มขัดนิรภัย ให้แน่ใจว่าพนักพิงหลังอยู่
ในตำแหน่งล็อกแน่น หากพนักพิงหลังไม่ล็อก
แน่น ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
หรือการหยุดกะทันหัน

ข้อควรระวัง
ควรใช้ โหมดล็อกอัตโนมัติ สำหรับการ ติดตั้ง
เบาะน่ังสำหรับเด็กเท่านั้น ไม่ควรให้โหมดล็อก
อัตโนมัติทำงานในระหว่างการใช้งานทั่วไปของ
เข็มขัดนิรภัยโดยผู้ โดยสาร การใช้โหมดล็อก
อัตโนมัติโดยผู้โดยสารอาจทำให้อึดอัดจากความ
ตึงของเข็มขัดนิรภัย และยัง เปล่ียนแปลงการ
ทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผ ู้ โดยสาร ( “ระบบ ถ ุง ลม เสริม ความ
ปลอดภัยด้านหน้า” หน้า 1-27)

การปลดเข็มขัดนิรภัย
GUID-DBA88E9A-B107-4D67-B75A-AA7FFE40EC28

GPC0047

การปลดเข็มขัดนิรภัย ให้กดปุ่มบนหัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัย
จะดึงกลับโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
GUID-1DFCA73C-D339-4258-B44A-B63B48E7C520

ชุด ดึงกลับ เข็มขัด นิรภัยถูกออกแบบมา เพื่อ ล็อกการ
เคลื่อนที่ของเข็มขัดนิรภัยด้วยสองวิธี:

. เม่ือ ดึงสาย เข็มขัดออกจากชุด ดึงกลับอย่าง เร็ว

. เมื่อลดความเร็วลงอย่างรวดเร็ว
เพื่อเพ่ิมความมั่นใจในการใช้เข็มขัดนิรภัย ให้ตรวจสอบ
การทำงานดังต่อไปนี้:

. จับสายเข็มขัดช่วงไหล่และดึงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ชุดดึงกลับควรจะล็อกและจำกัดการเลื่อนออกไปของ
เข็มขัดนิรภัย

ถ้าชุดดึงกลับไม่ล็อกในระหว่างการตรวจสอบน้ีหรือถ้ามี
คำถามใด ๆ เกี่ยวกับการทำงานของเข็มขัดนิรภัย ให้นำรถ
ไปที่ศูนย์บริการ NHPC
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ที่แขวนสายเข็มขัดช่วงไหล่ (สำหรับเบาะนั่ง
ด้านหน้า)

GUID-598E9438-0C87-4E6B-95C7-90FF60F0BABB

GPC0048

ก่อนคาดเข็มขัดนิรภัย ให้ปรับที่แขวนสายเข็มขัดช่วงไหล่
ไปยังตำแหน่งล็อก ซึ่งเข็มขัดนิรภัยจะแนบลงบนไหล่ ที่
แขวนสายเข็มขัดยังสามารถพับลงเพื่อให้ผู้โดยสารเบาะนั่ง
ด้านหลังเข้าออกได้ง่ายขึ้น

การดึงที่แขวนสายเข็มขัดไปข้างหน้าทำให้จับเข็มขัดนิรภัย
ได้ง่ายขึ้น

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
GUID-58696229-45D6-4F33-9B8E-EE9700DF89EA

. การทำความสะอาดสายเข็มขัดให้ใช้น้ำสบู่อ่อน หรือ
น้ำยาซักแห้งทำความสะอาดที่แนะนำสำหรับการทำ
ความสะอาดเครื่องหนังหรือพรม แล้วเช็ดออกด้วยผ้า
และทิ้งไว้ในร่มจนเข็มขัดนิรภัยแห้ง ห้ามปล่อยให้
เข็มขัดนิรภัยถูกดึงกลับเข้าไปจนกว่าสายเข็มขัดจะ
แห้งสนิท

. ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่ของ
ตัวยึดเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยอาจจะถูกดึงกลับได้
ช้า ให้เช็ดทำความสะอาดตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่
ด้วยผ้าแห้งที่สะอาด

. ให้ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส่วนประกอบโลหะ
ท้ังหมดเป็นระยะ ๆ เช่น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ชุดดึง
กลับ สายยืดหยุ่น และตัวยึดว่าทำงานถูกต้องหรือไม่
ถ้าพบว่ามีช้ินส่วนที่หลวม เสื่อมสภาพ มีรอยตัด หรือ
ความเสียหายอ่ืน ๆ บนสายเข็มขัด ควรเปล่ียนชุด
เข็มขัดนิรภัยทั้งชุด

Condition: 'Except for China'/
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GUID-DD3916A2-4E9E-466B-B360-F8CF0893AD4A

ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับ
เด็ก

GUID-24057055-FA91-4F58-BA99-A824B2283D0D

GPR0037

GPR0038

คำเตือน
. ทารกและเด็ก เล็กไม่ควรนั่งบนตักผู้ใหญ่

เพราะเม่ือเกิดอุบัติเหตุ เด็กอาจถูกอัดอยู่
ระหว่าง ตัวผู้ ใหญ่ กับ ช้ิน ส่วนของรถยนต์
นอกจากน้ี การคาดเข็มขัดนิรภัยผ่านเด็กท่ี
นั่งอยู่บนตักผู้ใหญ่อาจทำให้เกิดอันตรายได้

. ทารกและเด็กเล็กต้องได้รับการปกป้องเป็น
พิเศษ เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม่
พอดีกับตัวเด็ก โดยสายเข็มขัดช่วงไหล่อาจ
พาดมาอยู่ใกล้ใบหน้าหรือลำคอมากเกินไป
และสายเข็มขัดช่วงหน้าตักอาจไม่แนบผ่าน
กระดูกสะโพกท่ีมีขนาดเล็กของเด็กได้พอดี
ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุ ข้ึน เข็มขัดนิรภัยที่ มี
ขนาดไม่พอดี อาจทำให้ เกิดการบาดเจ็บ
รุนแรงหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้

. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควร
ให้น่ังอยู่บนเบาะน่ังสำหรับเด็กที่ เหมาะสม
หากไม่ใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอาจจะทำให้เกิด
การ บาด เ จ็บ สาหัส ห รือ ถึ งแ ก่ ชี วิ ต ได้

. เบาะน่ังสำหรับเด็กที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ
สำหรับทารกและเด็กเล็ก มีให้ เลือกหลาย
แบบจากผู้ผลิตหลายราย เมื่อเลือกเบาะน่ัง
สำหรับเด็กควรลองให้เด็กนั่งบนเบาะนั่ง แล้ว
ตรวจสอบการปรับต้ังค่าต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าเบาะนั่งน้ันเหมาะสมกับเด็ก ทำการติดต้ัง
และใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิตทุกคร้ัง

. นิสสันขอแนะนำให้ติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็ก
ไว้บนเบาะนั่งด้านหลัง ตามสถิติของการเกิด
อ ุ บัติเหต ุ เด็กที่ คาด เข็มขัดนิรภัย อย่าง
ถูกต้องบนเบาะนั่งด้านหลังจะปลอดภัยกว่า
การนั่งบนเบาะนั่งด้านหน้า

. ทำการติดตั้งและใช้งานเบาะน่ังสำหรับเด็ก
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตทุกคร้ัง เม่ือเลือก
ซื้อเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให้แน่ใจว่าได้เลือก
เบาะ น่ังที่ มีขนาดเหมาะสมกับเด็กและรถ
เน่ืองจากเบาะนั่งสำหรับเด็กบางแบบอาจไม่
สามารถ ติด ต้ัง ใน รถ ได้ อย่าง เหมาะ สม

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะนั่งด้านหน้า การพองตัวของ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าอาจจะ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือทำให้เด็ก
ถึงแก่ชีวิตได้ ต้องใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ
หันหลัง ออกบน เบาะ น่ังด้านหลัง เท่าน้ัน
(ยกเว้นประเทศไต้หวัน)

. ห้ามติด ต้ัง เบาะ น่ังสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง
ด้านหน้า (เฉพาะสำหรับประเทศไต้หวัน)

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได้ให้พอดีกับ
เบาะนั่งสำหรับเด็ก แต่ให้ ต้ังตรงมากที่สุด

. หลังจากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให้ทดสอบ
ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง เอียงเบาะไปทางด้านซ้าย
และ ขวา พยายาม ดึง ไป ด้าน หน้า และ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กล็อก
แน่นหนาดีแล้ว เบาะนั่งสำหรับเด็กไม่ควร
ขยับได้มากกว่า 25 มม. (1 นิ้ว) ถ้าเบาะน่ัง
สำหรับเด็กยึดไม่แน่นหนา ให้ดึงสายเข็มขัด
ยึดให้ตึงตามความจำเป็น หรือติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็กบนเบาะน่ังตัวอ่ืน แล้วทดสอบอีก
ครั้ง

. ตรวจสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กในรถของท่าน
เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้กับระบบ
เข็มขัดนิรภัยของรถ

. ถ้ายึดเบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างไม่ถูกต้อง
โอกาสที่เด็กจะได้รับบาดเจ็บจากรถชนหรือ
การหยุดรถกะทันหันจะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-13

เบาะนั่งสำหรับเด็ก
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1-14 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

. การใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างไม่เหมาะสม
จะเพ่ิมความเส่ียงหรือความรุนแรงของการ
บาดเจ็บสำหรับทั้งเด็กและผู้โดยสารอื่น ๆ ใน
รถ

. ควรใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กที่ เหมาะสมเสมอ
การติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กท่ีไม่เหมาะสม
อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือ
ถึงแก่ชีวิตได้ในอุบัติเหตุ

. เมื่อไม่ใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก ให้ยึดเบาะนั่งไว้
ด้วยเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX หรือเข็มขัด
นิรภัยเพ่ือป้องกันไม่ให้กล้ิงไปมาในกรณีที่
หยุดกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

นิสสันขอแนะนำให้ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ควรเลือกเบาะน่ังสำหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะสมกับรถ
และเด็ก และต้องทำการติดต้ังและใช้งานตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิตทุกครั้ง นอกจากน้ัน ควรใช้เบาะน่ังสำหรับเด็ก
สำหรับเด็กโตที่มีให้เลือกหลายแบบ เพื่อความปลอดภัย
สูงสุด

ข้อควรระวัง
โปรดจำไว้ว่าการปล่อยเบาะน่ังสำหรับเด็กทิ้งไว้
ในรถที่ปิดกระจกกลางแดด อาจทำให้เบาะน่ัง
ร้อนมาก ตรวจสอบพื้นผิวเบาะและหัวเข็มขัดก่อน
ให้เด็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็ก

เบาะนั่งสำหรับเด็กสำหรับเบาะนั่ง
ด้านหน้าและด้านหลัง

GUID-476417B5-8141-4D88-9181-E0490AA063C3

คำเตือน
ในรถที่ติดตั้งระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
ข้าง ห้ามให้ทารกหรือเด็กเล็กน่ังบริเวณเบาะน่ัง
ผู้ โดยสารด้านหน้า เน่ืองจากเม่ือถุงลมเสริม
ความปลอดภัยมีการพองตัวจากอุบัติเหตุหรือการ
ชนอาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง

เมื่อเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็ก โปรดคำนึงถึงข้อต่าง ๆ เหล่า
นี้:

. เลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่อยู่ในข้อกำหนดของ UN
R44 หรือ UN R129

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

. ตรวจสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กในรถของท่าน เพื่อให้
แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยของ
รถ

. โปรดดูที่ตารางอ้างอิงที่อยู่ต่อจากหมวดนี้ สำหรับ
รายละเอียดตำแหน่งติด ต้ังที่แนะนำ และเบาะนั่ง
สำหรับเด็กที่ ได้ รับการรับรองสำหรับรถของท่าน

Condition: 'Except for China'/
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ตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรอง
GUID-B646FB3B-6361-4B75-9099-51C5BC56C231

ตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรอง (ไม่มี ISOFIX) :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

กลุ่มน้ำหนัก
ตำแหน่งเบาะนั่ง

ผู้โดยสารด้านหน้า เบาะนั่งหลังด้านนอก

0 ( < 10 กก.) X X

0 + ( < 13 กก.) X X

I (9 — 18 กก.) X X

II (15 — 25 กก.) X X

III (22 — 36 กก.) X X

X: ตำแหน่งเบาะนั่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กในกลุ่มน้ำหนักนี้

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

ตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรอง (มี ISOFIX) :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

กลุ่มน้ำหนัก
ตำแหน่งเบาะนั่ง

เบาะนั่งหลังด้านนอก

เปลเด็ก
F ISO/L1 X

G ISO/L2 X

0 ( < 10 กก.) E ISO/R1 X

0 + ( < 13 กก.)

E ISO/R1 X

D ISO/R2 X

C ISO/R3 X

I (9 — 18 กก.)

D ISO/R2 X

C ISO/R3 X

B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF

A ISO/F3 X

II (15 — 25 กก.) — X

III (22 — 36 กก.) — X

IUF: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ “Universal” - โดยให้เด็กหันหน้าไปทางด้านหน้า - ท่ีได้รับการยอมรับ
สำหรับการใช้กับกลุ่มน้ำหนักนี้

X: ตำแหน่งเบาะนั่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กในกลุ่มน้ำหนักนี้

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
GUID-B6004796-96B1-4224-93CD-33F3CA87A549

GPR0039

รถยนต์นิสสัน GT-R ของท่านได้รับการออกแบบมาเพ่ือ
รองรับการติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะน่ังหลังด้าน
นอก ซึ่งจุดยึด ISOFIX สองจุด (อยู่ระหว่างเบาะรองน่ัง
และพนักพิงหลัง) ได้ถูกติดตั้งโดยตรงกับตัวถังของรถเพื่อ
ให้มั่นใจในความมั่นคงและความปลอดภัยในการติดต้ัง
เบาะนั่งสำหรับเด็ก

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับ
เด็กท่ีใช้ได้กับระบบ ISOFIX ในรถอย่างถูกต้อง มิฉะนั้น
เบาะนั่งสำหรับเด็กอาจไม่สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาจเกิดการ ร้ัง ตัว เด็กได้อย่างไม่
เหมาะสม

เมื่อทำการติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็ก ให้ศึกษาและปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างละเอียด
โดยเคร่งครัด

Condition: 'Except for China'/
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คำเตือน
. การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ไม่ถูกต้องอาจ

จะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงแก่
ชีวิตได้เมื่อเกิดการชนหรือการหยุดกะทันหัน

. ตรวจสอบจุดยึดโดยสอดนิ้วเข้าไปในบริเวณ
จุดยึดและสัมผัสว่าไม่มีสิ่งกีดขวางในบริเวณ
จุดยึด ISOFIX เช่น สายเข็มขัดหรือชิ้นส่วน
เบาะรองนั่ง เบาะน่ังสำหรับเด็กจะยึดไม่แน่น
ถ้ า จ ุ ด ยึด ISOFIX มี สิ่ ง ขีด ขวาง อย ู่

. ให้ แน่ใจ ว่า เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ยึด อย่าง
ถูกต้องก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง

ตำแหน่งจุดยึด ISOFIX ด้านล่าง
GUID-78563CA2-441C-4D0C-A306-AC4A255E6B84

จุดยึด ISOFIX สองจุด (อยู่ระหว่างเบาะรองนั่งและ
พนักพิงหลัง) ติดต้ังโดยตรงกับตัวถังของรถเพ่ือให้มั่นใจ
ในความมั่นคงและความปลอดภัยในการติด ต้ังเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

GPR0040
ตำแหน่งตัวยึด ISOFIX ด้านล่าง

ตัวยึด ISOFIX ด้านล่างติดต้ังอยู่ที่ด้านหลังของเบาะรอง
นั่งใกล้กับพนักพิงหลัง เครื่องหมายถูกติดไว้ที่พนักพิงหลัง
เพื่อช่วยระบุตำแหน่งตัวยึด ISOFIX

การติดตั้งตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
GUID-61323E7B-DD9D-49AE-A6DA-187547430F6C

GPR0042
ตัวเกี่ยวตัวยึด

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX มีตัวเกี่ยวสองตัวที่สามารถยึด
เข้ากับตัวยึดสองจุดที่เบาะนั่ง ด้วยระบบนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้
เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ เพื่อคาดเบาะนั่งสำหรับ เด็ก
ตรวจสอบป้ายข้อมูลเบาะนั่งสำหรับเด็กว่าสามารถใช้งาน
กับตัวยึด ISOFIX ได้ ข้อมูลนี้อาจจะอยู่ในคู่มือจากผู้ผลิต
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX จำเป็นต้องใช้สายยึดด้านบน
หรืออุปกรณ์ป้องกันการหมุน อ่ืน ๆ เช่น ขารองรับ เม่ือ
ติด ต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็ก ISOFIX ให้ อ่านและทำตาม
คำแนะนำในคู่มือเล่มน้ีและของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก
อย่างละเอียด (โปรดดูที่ “การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับ
เด็กโดยใช้ ISOFIX” หน้า 1-18)

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-17

Condition: 'Except for China'/
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1-18 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
GUID-431963A3-544B-4C20-87B6-7C92A3867BE1

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

คำเตือน
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำ
หนักเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ถูกต้องเท่าน้ัน ห้ามใช้
สำหรับเข็มขัดนิรภัยผู้ใหญ่ ชุดสายไฟ หรือใช้ใน
การยึดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับรถยนต์ ไม่
ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม การทำเช่นนั้นอาจทำให้จุด
ยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กเสียหาย ถ้าติดต้ังเบาะน่ัง
สำหรับเด็กอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้จุดยึดเบาะนั่งที่
เสียหาย เด็กอาจได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงแก่
ชีวิตเมื่อมีอุบัติเหตุหรือการชนเกิดขึ้น

ตำแหน่งของจุดยึด
GUID-31484D69-9615-4FD5-911B-D063D6F255F5

JVR0059X

จุดยึดอยู่ใต้ฝาครอบจุดยึดบนท่ีวางของด้านหลังสำหรับ
ตำแหน่งเบาะนั่งด้านซ้ายและขวาของเบาะนั่งด้านหลัง

วางสายยึดด้านบนลงบนส่วนบนของเบาะนั่ง และเกี่ยวเข้า
กับจุดยึดสายยึดท่ีให้การติดต้ังท่ีตรงที่สุด รัดสายยึดตาม
คำ แนะนำ ของ ผ ู้ ผ ลิต เพื่ อ ไ ม่ ใ ห้ เ กิด ความ หย่อน

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
ISOFIX

GUID-A4E87D3F-53C8-4DF6-9353-EB73709E6E0E

คำเตือน
. ติด ต้ังเบาะ น่ังสำหรับเด็ก ISOFIX ลงบน

ตำแหน่งที่กำหนดเท่านั้น สำหรับตำแหน่งตัว
ยึด ISOFIX ด้านล่าง โปรดดูที่ “เบาะ
นั่งสำหรับเด็ก ISOFIX” หน้า 1-16 ถ้าทำ
การยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กไม่แน่น เด็กได้รับ
บาด เจ็บ ที่ ร ุนแรง หรือ ถึงแก่ ชีวิต ได้ ใน
อุบัติเหตุ

. อย่าติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีจำเป็นต้องใช้
สายยึดด้านบนลงบนตำแหน่งเบาะนั่งที่ไม่มี
ตัวยึดสายยึดด้านบน

. ห้ามยึด เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก ตรงตำแหน่ง
กลาง ด้าน หลัง โดย ใช้ ตั ว ยึด ISOFIX
ด้านล่าง เบาะนั่งสำหรับเด็กจะติดยึดอย่างไม่
ถูกต้อง

. ตรวจสอบตัวยึดด้านล่างโดยสอดนิ้วเข้าไปใน
บริเวณตัวยึดด้านล่างและสัมผัสว่าไม่มีสิ่งขีด
ขวาง ใน บริ เ วณ ตัว ยึด ISOFIX เช่น
สายเข็มขัดหรือชิ้นส่วนเบาะรองนั่ง เบาะนั่ง
สำหรับเด็กจะติดยึดไม่แน่นถ้าตัวยึด ISOFIX
มีสิ่งกีดขวางอยู่

. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กออกแบบมาเพ่ือรับ
น้ำหนัก เบาะนั่งสำหรับ เด็กที่ ติดตั้งอย่าง
ถูกต้องเท่าน้ัน ห้ามใช้สำหรับเข็มขัดนิรภัย
ผู้ใหญ่ ชุดสายไฟ หรือใช้ในการยึดวัตถุหรือ

อุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับรถยนต์ ไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ ก็ตาม การทำเช่นนั้นอาจทำให้จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็กเสียหาย ถ้าติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็กอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้จุดยึด
เบาะนั่งที่ เสียหาย เด็กอาจได้รับบาดเจ็บที่
รุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตเมื่อมีอุบัติเหตุหรือการ
ชนเกิดขึ้น

การติดตั้งลงบนเบาะนั่งด้านหลัง
GUID-437569A2-8EE1-44BF-9D26-C71B69707174

แบบหันหลังออก :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพ่ือติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็ก
แบบหันหลังออกโดยใช้ ISOFIX:

1. จัดตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง ปฏิบัติตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

2. ยึดตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด ISOFIX
ด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเกี่ยว ISOFIX เกี่ยว
กับตัวยึดด้านล่างอย่างถูกต้อง

GPR0050
แบบหันหลังออก — ขั้นที่ 2

Condition: 'Except for China'/
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GPR0051
แบบหันหลังออก — ขั้นที่ 3

3. ปรับตัวเกี่ยวให้ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้
แน่นข้ึน กดลงและดันไปข้างหลังให้แน่นด้วยมือที่
บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลัง

GPR0052
แบบหันหลังออก — ขั้นที่ 4

4. หลังจากติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็ก ให้ทดสอบก่อนท่ี
จะให้เด็กนั่ง ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กจากด้านหนึ่งไปยัง
อีกด้านหน่ึงในขณะท่ีจับเบาะน่ังสำหรับเด็กใกล้กับ
ช่องตัวเก่ียว ISOFIX เบาะน่ังสำหรับเด็กไม่ควรขยับ
ได้มากกว่า 25 มม. (1 น้ิว) จากด้านหนึ่งไปยังอีก
ด้านหน่ึง ทดลองดึงไปด้านหน้าและตรวจสอบว่าตัว
เก่ียว ISOFIX ยึดเบาะนั่งสำหรับ เด็กไว้ กับที่ ถ้า
เบาะน่ังสำหรับเด็กยึดไม่แน่น ให้ขันตัวเกี่ยว ISOFIX
ให้แน่นตามความจำเป็น หรือติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก
บนเบาะนั่งอื่น แล้วทดสอบอีกคร้ัง อาจต้องทดลอง
เบาะนั่งสำหรับเด็กอื่น ๆ หรือทดลองติดต้ังโดยใช้
เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ (ถ้าใช้ได้) ไม่สามารถติดตั้ง
เบาะน่ังสำหรับเด็กได้ทุกแบบกับรถยนต์ทุกประเภท

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นก่อน
เริ่มใช้งานแต่ละคร้ัง ถ้าเบาะน่ังสำหรับเด็กหลวม ให้
ทำขั้นที่ 3 ถึง 4 ซ้ำอีกครั้ง

แบบหันหน้าออก :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพ่ือติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็ก
แบบหันหน้าออกโดยใช้ ISOFIX:

1. จัดตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง ปฏิบัติตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

2. ยึดตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด ISOFIX
ด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเกี่ยว ISOFIX เกี่ยว
กับตัวยึดด้านล่างอย่างถูกต้อง

GPR0046
แบบหันหน้าออก — ขั้นที่ 2

3. ด้านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กควรติดกับพนักพิง
หลังของรถยนต์

ถ้าตำแหน่งเบาะน่ังเป็นอุปสรรคต่อการจัดเบาะน่ัง
สำหรับเด็กให้ เข้า ท่ี ให้ลองตำแหน่งเบาะ น่ังหรือ
เบาะนั่งสำหรับเด็กอื่น

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

GPR0047
แบบหันหน้าออก — ขั้นที่ 4

4. ปรับตัวเกี่ยวให้ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้
แน่นขึ้น กดลงและดันไปข้างหลังให้แน่นด้วยเข่าที่
บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลัง

5. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด้านบน ให้พาดสายยึด
และเกี่ยวเข้ากับจุดยึดสายยึด ( “จุดยึดเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก” หน้า 1-18)

6. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ์ป้องกันการหมุนอื่น ๆ
เช่น ขาค้ำยัน ให้ใช้ส่ิงน้ันแทนสายยึดด้านบนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

GPR0048
แบบหันหน้าออก — ขั้นที่ 7

7. หลังจากติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็ก ให้ทดสอบก่อนท่ี
จะให้เด็กนั่ง ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กจากด้านหนึ่งไปยัง
อีกด้านหน่ึงในขณะท่ีจับเบาะน่ังสำหรับเด็กใกล้กับ
ช่องตัวเก่ียว ISOFIX เบาะน่ังสำหรับเด็กไม่ควรขยับ
ได้มากกว่า 25 มม. (1 น้ิว) จากด้านหนึ่งไปยังอีก
ด้านหน่ึง ทดลองดึงไปด้านหน้าและตรวจสอบว่าตัว
เก่ียว ISOFIX ยึดเบาะนั่งสำหรับ เด็กไว้ กับที่ ถ้า
เบาะน่ังสำหรับเด็กยึดไม่แน่น ให้ขันตัวเกี่ยว ISOFIX
ให้แน่นตามความจำเป็น หรือติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก
บนเบาะน่ังอื่นแล้วทดสอบอีกครั้ง ท้ังนี้ไม่สามารถ
ติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กได้ทุกแบบกับรถยนต์ทุก
ประเภท

8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นก่อน
เริ่มใช้งานแต่ละคร้ัง ถ้าเบาะน่ังสำหรับเด็กหลวม ให้
ทำขั้นที่ 3 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง
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GUID-BF6655B5-DCFB-4C14-8631-059A328DD7AC

ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบ
ความปลอดภัยเสริม

GUID-2FDF8F4A-F4C7-4D09-9EAC-10A19E2E4FEC

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข้อมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังต่อไปนี้:

. ถ ุง ลม เสริม ความ ปลอดภัย ด้านหน้า คน ขับ และ
ผู้โดยสาร

. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างท่ีติดต้ังในเบาะนั่ง
ด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)

. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดาน (ถ้ามี
ติดตั้ง ยกเว้นประเทศเม็กซิโก)

. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดต้ังบนเพดานและ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย เมื่อพลิกคว่ำ (สำหรับ
ประเทศเม็กซิโก)

. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า: ระบบนี้จะ
ช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและหน้าอกของผู้ขับขี่
และผู้โดยสารด้านหน้า เมื่อเกิดการชนทางด้านหน้าบางรูป
แบบ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่ติดตั้งใน
เบาะนั่งด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง): ระบบนี้จะช่วยรองรับแรง
กระแทกบริเวณหน้าอกของผู้ขับข่ีและผู้โดยสารด้านหน้า
เม่ือ เกิดการชนทาง ด้านข้างบางรูปแบบ ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างถูกออกแบบให้พองตัวในด้านที่รถ
ถูกกระแทก

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดาน (ถ้า
มีติดตั้ง ยกเว้นประเทศเม็กซิโก): ระบบนี้จะช่วยรองรับ
แรงกระแทกบริเวณศีรษะของผู้โดยสารในตำแหน่งเบาะนั่ง
ด้านหน้า เมื่อเกิดการชนทางด้านข้างบางรูปแบบ ม่าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยถูกออกแบบให้พองตัวในด้านที่
รถถูกกระแทก

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดานและ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ (เฉพาะ
สำหรับประเทศเม็กซิโก): ระบบนี้จะช่วยรองรับแรง

กระแทกบริเวณศีรษะของผู้โดยสารในตำแหน่งเบาะน่ัง
ด้านหน้า เมื่อ เกิดการชนบางรูปแบบ ม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยถูกออกแบบให้พองตัวในด้าน ท่ีรถถูก
กระแทก ใน การ ชน ทาง ด้าน ข้าง ม่าน ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยทั้งสองด้านถูกออกแบบให้พองตัวและค้าง
ไว้เป็นเวลาสั้น ๆ ในการพลิกคว่ำ

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยยังถูกออกแบบให้พองตัวใน
การพลิกคว่ำบางรูปแบบหรือใกล้พลิกคว่ำ ทำให้การ
เคลื่อนไหวของรถในบางแบบอาจเป็นสาเหตุให้ม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยพองตัว

ระบบเสริมความปลอดภัยเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริม
การป้องกันอุบัติเหตุ โดยเข็มขัดนิรภัยของผู้ ขับข่ีและ
ผู้โดยสารและไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทดแทนกัน ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้อง และผู้โดยสารควรนั่งอยู่ห่างจาก
พวงมาลัย แผงหน้าปัด และประตู ในระยะที่ เหมาะสม
( “เข็มขัดนิรภัย” หน้า 1-7)

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะทำงานเมื่อสวิตช์กุญแจ
อยู่ที่ตำแหน่ง ON เท่านั้น
หลังจากกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปยังตำแหน่ง
ON ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยจะสว่างขึ้น ไฟ
เตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยจะดับไปหลังจาก 7
วินาที เมื่อระบบทำงานเป็นปกติ
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GPR0068
นั่งหลังตรงและชิดกับพนักพิงหลัง

GPR0069
นั่งหลังตรงและชิดกับพนักพิงหลัง

คำเตือน
. โดยปกติถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า

จะไม่พองตัวจากการชนทางด้านข้าง ด้าน
หลัง พลิกคว่ำ หรือการชนด้านหน้าที่ ไม่
รุนแรง ผู้ขับข่ีและผู้โดยสารควรคาดเข็มขัด
นิรภัยอยู่ เสมอ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงหรือ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บอันอาจเกิดข้ึน
จากอุบัติเหตุในรูปแบบต่าง ๆ

. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร
จะ ไม่ พอง ตัว ถ้า ไฟ สถานะ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยผู้ โดยสารปรากฏ ข้ึนหรือ
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าไม่มีคนนั่ง (ถ้ามี
ติดต้ัง) ( “ไฟสถานะถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านหน้า ฝ่ังผู้ โดยสาร (สำหรับ
ประเทศเม็กซิโก)” หน้า 2-26)

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือเบาะน่ัง
ปรับตรงและชิดกับพนักพิงหลัง ทั้งนี้ เมื่อมี
อุบัติเหตุหรือการชนเกิดข้ึนภายใต้เง่ือนไข
การ ทำงาน ถ ุง ลม เสริม ความ ปลอดภัย
ด้านหน้าจะพองตัวอย่างรุนแรง ดังนั้นถึงแม้
จะมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยข้ันสูง
ของนิสสัน (เฉพาะสำหรับประเทศเม็กซิโก)
แต่หากผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย และนั่งโน้มตัวไปข้างหน้า นั่งชิดด้าน
ข้างหรือนั่งไม่ตรงตำแหน่ง จะทำให้มีความ
เส่ียงเพ่ิมข้ึนในการได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่
ชีวิตได้หากเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ท่านอาจ
ได้ รับบาดเจ็บรุนแรงจากการพองตัวของ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า หากมี
การนั่งประชิดกับถุงลมเม่ือพองตัว ดังนั้นจึง
ควรน่ังเอาหลังชิดกับพนักพิงหลัง และห่าง
จากพวงมาลัยหรือแผงหน้าปัดในระยะที่
เหมาะสม และคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา
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. หัวเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร
ติดตั้งเซ็นเซอร์ซึ่งตรวจจับว่าเข็มขัดนิรภัย
นั้ น ถ ูก คาด หรือ ไ ม่ ระบบ ถ ุ ง ลม เสริม
ความปลอดภัยขั้นสูงจะตรวจจับความรุนแรง
ของการชนและการใช้งานเข็มขัดนิรภัยแล้ว
จึงส่ังให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว
การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยสามารถเพ่ิมความ
เสี่ยงหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บเม่ือ
เกิดอุบัติเหตุหรือการชน (เฉพาะสำหรับ
ประเทศเม็กซิโก)

. เบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้าติดตั้งเซ็นเซอร์
จำแนกผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์ตรวจจับรูปแบบ)
ซึ่งจะปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้ โดยสารในบางสภาวะ เซ็นเซอร์ น้ีใช้กับ
เบาะนั่งน้ีเท่าน้ัน การไม่นั่งอย่างถูกต้องและ
คาดเข็มขัดนิรภัยสามารถเพิ่มความเสี่ยงหรือ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
(เฉพาะสำหรับประเทศเม็กซิโก) ( “ไฟ
สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่ง
ผ ู้ โดยสาร (สำหรับ ประเทศ เม็กซิโก)”
หน้า 2-26)

. ให้มืออยู่ด้านนอกของพวงมาลัย วางมือไว้ที่
ขอบด้านในของพวงมาลัยอาจจะเพิ่มความ
เสี่ยงในการบาดเจ็บถ้าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าพองตัว

GPR0070

GPR0071

GPR0072

GPR0073
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GPR0037

GPR0038

คำเตือน
. ห้ามปล่อยให้เด็กน่ังรถโดยไม่คาดเข็มขัด

นิรภัยหรือโดยไม่นั่งบนเบาะสำหรับเด็ก ห้าม
ปล่อย ให้ เด็ก ย่ืน มือ หรือ หน้า ออก นอก
หน้าต่าง ห้ามอุ้มเด็กไว้บนตักหรือในอ้อม
แขน ตัวอย่างตำแหน่งการน่ังที่เป็นอันตราย
แสดงอยู่ในภาพ

. เด็กอาจจะได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงแก่
ชีวิต เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง หรือม่าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว ถ้าไม่คาด
เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง ท้ังน้ี เด็กและเด็ก
โตควรนั่งบริเวณเบาะน่ังด้านหลังและคาด
เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องตลอดเวลาของการ
โดยสาร

. แม้จะมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง
ของนิสสัน (เฉพาะสำหรับประเทศเม็กซิโก)
ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะนั่งด้านหน้า การพองตัวของ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าอาจจะ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือทำให้เด็ก
ถึงแก่ชีวิตได้ ( “เบาะน่ังสำหรับเด็ก”
หน้า 1-13)

GPR0074
ห้ามนั่งพิงประตูหรือกระจกหน้าต่าง

GPR0075
ห้ามนั่งพิงแผงด้านหลัง
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GPR0076

GPR0077
ห้ามนั่งพิงประตูหรือกระจกหน้าต่าง

GPR0078

คำเตือน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่ติดตั้งใน
เบาะนั่งด้านหน้าและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดาน (ถ้ามีติดตั้ง):

. โดยปกติถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
(ถ้ามีติดตั้ง) จะไม่พองตัวในการชนด้านหน้า
ด้านหลัง พลิกคว่ำ หรือชนด้าน ข้างที่ ไม่
รุนแรง ผู้ขับข่ีและผู้โดยสารควรคาดเข็มขัด
นิรภัยอยู่ เสมอ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงหรือ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บอันอาจเกิดข้ึน
จากอุบัติเหตุในรูปแบบต่าง ๆ

. โดยปกติม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย (ถ้า
มีติดต้ัง) จะไม่พองตัวในการชนด้านหน้า
ด้านหลัง พลิกคว่ำ หรือการชนทางด้านข้างที่
ไม่รุนแรง ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เสมอ เพื่อ
ช่วยลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการ
บาด เจ็บ จาก อ ุ บัติเหต ุ (ยกเว้น ประเทศ
เม็กซิโก)

. โดยปกติม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยและ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำจะไม่
พองตัวในการชนด้านหน้า ด้านหลัง หรือการ
ชนทางด้านข้าง ท่ี ไม่ ร ุนแรง ผู้ ขับขี่ และ
ผู้โดยสารควรคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เสมอ เพื่อ
ช่วยลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการ
บาด เจ็บ จาก อ ุบัติ เหต ุ ใน ร ูป แบบต่าง ๆ
(เฉพาะสำหรับประเทศเม็กซิโก)

. เข็มขัดนิรภัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
ข้าง และม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือท่านน่ังหลังตรงและ
ชิดกับพนักพิงหลัง ทั้งน้ี เม่ือมีอุบัติเหตุหรือ
การชนเกิด ข้ึนภายใต้ เงื่อนไขการทำงาน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวอย่าง
รุนแรง ห้ามวางมือ ขา หรือหน้าใกล้กับถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างบนด้านข้างของ
พนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้าหรือใกล้กับ
รางหลังคาด้านข้าง ห้ามให้ผู้ โดยสารบน
เบาะนั่งด้านหน้าหรือเบาะหลังด้านข้างย่ืน
แขนออกนอกกระจกหน้าต่างหรือนั่งพิงประตู
ตัวอย่างตำแหน่งการนั่งที่เป็นอันตรายแสดง
อยู่ในภาพก่อนหน้า

. เม่ือน่ังบนเบาะนั่งด้านหลัง ห้ามจับที่พนักพิง
หลังของเบาะน่ังด้านหน้า เพราะหากถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างพองตัว ท่านอาจ
ได้ รับบาดเจ็บรุนแรง โปรดระมัดระวังโดย
เฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก ควรคาดเข็มขัดนิรภัย
อย่างถูกต้องเสมอ ตัวอย่างตำแหน่งการนั่งที่
เป็นอันตรายแสดงอยู่ในภาพ

. ห้ามใช้ผ้าคลุมเบาะบนพนักพิงหลังด้านหน้า
เพราะอาจขัดขวางการพองตัวของถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง
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SSS0939
ไม่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง

1. เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่การชน
2. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
3. ถุงลม เสริมความปลอดภัย ด้าน ข้างที่ ติด ต้ัง ใน

เบาะนั่งด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
4. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยท่ีติดต้ังบนเพดาน

(ถ้ามีติดตั้ง)
5. ชุดสร้างแรงดันถุงลมเสริมความปลอดภัยของม่าน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดต้ังบนเพดาน (ถ้ามี
ติดตั้ง)

6. เซ็นเซอร์แซทไลท์ (ถ้ามีติดตั้ง)

7. เข็มขัด นิรภัย แบบมี ระบบ ดึงกลับและ ผ่อนแรง
อัตโนมัติ

8. ช ุด ควบคุม ถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัย (ACU)
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JVR0569X
มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง

1. เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่การชน
2. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (ระบบ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูงของนิสสัน)
3. ถุงลม เสริมความปลอดภัย ด้าน ข้างที่ ติด ต้ัง ใน

เบาะนั่งด้านหน้า
4. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยท่ีติดต้ังบนเพดาน

และ ถ ุง ลม เสริม ความ ปลอดภัย เ ม่ือ พลิก คว่ำ
5. ชุดสร้างแรงดันถุงลมเสริมความปลอดภัยของม่าน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยท่ีติดต้ังบนเพดานและ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ

6. เซ็นเซอร์วัดแรงดันในประตู
7. เซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์ตรวจจับรูป

แบบ)
8. ชุดควบคุมระบบจำแนกผู้โดยสาร
9. เซ็นเซอร์แซทไลท์
10. เข็มขัด นิรภัย แบบมี ระบบ ดึงกลับและ ผ่อนแรง

อัตโนมัติ
11. ช ุด ควบคุม ถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัย (ACU)

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้า

GUID-AF28F7CA-BC3F-4A9F-9AD8-AB565CA888AF

คำเตือน
. ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ไว้บนฝาครอบพวงมาลัย

หรือบนแผงหน้าปัด และห้ามวางสิ่งของใด ๆ
ระหว่างผู้โดยสารและพวงมาลัยหรือ
แผงหน้าปัด เน่ืองจากสิ่งของเหล่าน้ันอาจ
กระเด็นออกมาจนเกิดอันตรายและทำให้ได้
รับบาดเจ็บหากถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัว

. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยมีการพองตัว
ห้ามทำการสัมผัสช้ินส่วนของระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยโดยเด็ดขาด เน่ืองจาก
ชิ้น ส่วน บาง ช้ิน จะ มี อ ุณหภ ู มิ ส ูง และ มี
ความร้อน ซ่ึงอาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่าง
รุนแรงได้

. ห้ามเปลี่ยนแปลงช้ินส่วนใด ๆ หรือสายไฟ
ของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยไม่
ได้รับอนุญาต เพ่ือป้องกันไม่ให้ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัวโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือ
ทำให้ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเกิด
ความเสียหาย

. ห้ามดัดแปลงระบบไฟฟ้าของรถ ระบบรองรับ
น้ำหนัก หรือโครงสร้างด้านหน้าโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เนื่องจากจะ มีผลกระทบต่อการ
ทำงานอย่างถูกต้องของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้า

. การรบกวนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการที่
ถุงลมเสริมความปลอดภัยทำงาน ทั้งน้ี การ
รบกวน หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พวงมาลัยและแผงหน้าปัด โดยการวางสิ่ง
ของ บน รอบ ๆ ฝา ครอบพวง มาลัย และ
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แผงหน้าปัดหรือโดยการติดต้ังอุปกรณ์เสริม
รอบ ๆ ระบบถุง ลม เสริมความปลอดภัย

. ห้ามดัดแปลงช้ินส่วนใด ๆ หรือสายไฟของ
ระบบ เข็มขัดนิรภัย โดยไม่ ได้ รับอนุญาต
เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการทำงานอย่าง
ถูกต้องของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้า การเข้าไปรบกวนกับระบบเข็มขัด
นิรภัยอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง

. การดำเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าควรกระทำโดย
ศูนย์บริการ NHPC ซึ่ง รวมถึงการติดตั้ง
ช้ินส่วนอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าด้วยเช่นกัน
ห้ามทำการดัดแปลงหรือปลดชุดสายไฟ
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)* ไม่ควรใช้
อุปกรณ์ทดสอบทางไฟฟ้าและไขควงวัดไฟที่
ไม่ได้รับอนุญาตกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. ควรเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าท่ีแตกร้าวโดย
ศูนย์ซ่อมท่ีเชี่ยวชาญ กระจกบังลมหน้าที่
แตกร้าวอาจส่งผลกระทบกับการทำงานของ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

* ขั้วต่อชุดสายไฟ SRS จะเป็นสีเหลืองและสีส้มเพื่อ
ให้สังเกตได้ง่าย

เมื่อมีการขายต่อรถยนต์ของท่าน ขอให้ท่านแจ้งผู้ซื้อเกี่ยว
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าและแนะนำส่วน
ท่ี เ ก่ี ย วข้ อ ง ใน ค ู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง าน เ ล่ ม นี้ แ ก่ ผ ู้ ซ้ื อ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูงของ
นิสสัน) (เฉพาะสำหรับประเทศเม็กซิโก)

GUID-F38463B3-3399-4B7A-955A-F2E65EA22502

รถยนต์คันนี้ติดตั้งระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง
ของนิสสันสำหรับเบาะนั่งคนขับและเบาะนั่งผู้โดยสาร
ด้านหน้า

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ฝ่ังคนขับถูกติดต้ัง
บริเวณกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ฝ่ังผู้โดยสารถูกติดต้ังอยู่ในแผงหน้าปัดข้างบนกล่องเก็บ
ของ โดยถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้านั้นได้ถูกออก
แบบมาเพื่อให้มีการพองตัวเมื่อเกิดการชนที่รุนแรงสูงมาก
ทางด้านหน้า หรือมีแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นที่คล้าย
กับแรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้านหน้า ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอาจไม่พองตัวเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า
บางรูปแบบ สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม่เสียหาย
เลย) ไม่ได้บ่ง ช้ีถึงความเหมาะสมของการทำงานของ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าเสมอไป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูงของนิสสันมีชุดสร้าง
แรง ดัน ถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัย สอง ขั้น ระบบ จะ
ตรวจสอบข้อมูลจากชุดควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย
(ACU) เซ็นเซอร์ท่ีหัวเข็มขัดนิรภัย และเซ็นเซอร์จำแนก
ผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์ตรวจจับรูปแบบ) การทำงานของชุด
สร้างแรงดันของถุงลมเสริมความปลอดภัยขึ้นอยู่กับความ
รุนแรงของการชน การใช้งานเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่ และ
เซ็นเซอร์จำแนกผู้ โดยสารจะ ยังตรวจสอบผู้ โดยสาร
ด้านหน้าอีกด้วย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าอาจ
พองตัวเพียงลูกเดียว ข้ึนอยู่กับความรุนแรงของการชน
การคาดเข็มขัดของผู้โดยสารด้านหน้าอย่างถูกต้อง และ
ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ นอกจากนั้นถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าฝ่ังผู้โดยสารอาจปิดโดยอัตโนมัติในบางสภาวะ
ขึ้นกับข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร ถ้าถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝ่ังผู้โดยสารถูกปิดอยู่ ไฟ
สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยฝ่ังผู้โดยสารจะสว่างขึ้น
(ถ้าไม่มีผู้โดยสารบนเบาะน่ัง ไฟจะไม่สว่างขึ้นแต่ระบบ
ของถุงลมเสริมความปลอดภัยจะถูกปิดไว้) การพองตัวของ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเพียงลูกเดียวไม่ได้บ่งบอก
สมรรถนะการทำงานท่ีไม่ถูกต้องของระบบ ( “ไฟ
สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝ่ังผู้โดยสาร
(สำหรับประเทศเม็กซิโก)” หน้า 2-26)

กรณี ที่ มี คำถาม ใด ๆ เกี่ ย ว กับ ระบบ ถ ุ ง ลม เสริ ม
ความปลอดภัยของท่าน โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC
กรณีที่จำเป็นต้องทำการดัดแปลงรถยนต์เนื่องจากความจำ
เป็นทางร่างกาย (ความพิการ) ให้ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าพองตัว จะได้ยิน
เสียงดังและมีควันออกตามมา ควันนี้ไม่เป็นอันตรายและไม่
ได้ แสดง ว่า มี เพลิง ไหม้ เกิด ขึ้น อย่างไร ก็ ตาม ควร
ระมัดระวังไม่ให้สูดดมควันนี้ เนื่องจากอาจทำให้ระคาย
เคืองและสำลักได้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ
ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทันที

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะทำงานร่วมกับการใช้
เข็มขัดนิรภัยเพ่ือช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและ
หน้าอกของผู้โดยสารด้านหน้า ซ่ึงสามารถช่วยรักษาชีวิต
และลดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ อย่างไรก็ตาม ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าที่พองขึ้นอาจทำให้เกิดแผลถลอก
หรือการบาดเจ็บ อ่ืน ๆ และไม่ได้ป้องกันส่วนล่างของ
ร่างกาย

แม้จะมีการติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูงของ
นิสสัน ผู้ ขับข่ีและผู้โดยสารควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าง
ถูกต้อง ควรนั่งหลังชิด กับพนักพิงหลัง และ ห่างจาก
พวงมาลัยหรือแผงหน้าปัดในระยะท่ีเหมาะสม ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าจะพองตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วย
ปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า ด้วยเหตุนี้ แรงปะทะ
จากการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าอาจ
เพิ่มความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ถ้าผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ด้านหน้านั่งอยู่ใกล้ถุงลมเสริมความปลอดภัยมากเกินไป
หรือนั่งพิงกับโมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยในขณะท่ี
ถุงลมพองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะยุบตัวอย่างรวดเร็ว
หลังจากการชน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะทำงานเม่ือ
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON เท่านั้น
หลังจากกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปยังตำแหน่ง
ON ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยจะสว่างขึ้น ไฟ
เตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยจะดับลงหลังจาก 7
วินาที ถ้าระบบทำงานเป็นปกติ

Condition: 'Except for China'/
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ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารและ
ไฟสถานะ :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0495X
ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร

คำเตือน
. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่ง

ผู้โดยสารถูกออกแบบให้ปิดโดยอัตโนมัติใน
บางสภาวะ การทำความเข้าใจในรายละเอียด
ในหมวดน้ี เพ่ือเรียนรู้วิธีการทำงาน การใช้
เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และเบาะนั่งสำหรับเด็ก
อย่างถูกต้อง เป็น เร่ืองที่ จำเป็น เพ่ือการ
ใช้งานที่มีประสิทธิภาพการปกป้องอย่างสูง
สุด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้
เกี่ยวกับการใช้เบาะน่ัง เข็มขัดนิรภัย และ
เบาะน่ังสำหรับเด็กอย่างเคร่งครัด จะเพ่ิม
ความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บ
เมื่อมีอุบัติเหตุหรือการชนเกิดขึ้น

. ห้ามวางส่ิงของมีคมหรือสิ่งของที่หนักบน
เบาะนั่ง ซ่ึงจะทำให้เป็นรอยกดบนเบาะนั่ง
อย่าง ถาวร สิ่ง น้ัน จะ ทำให้ เบาะ น่ัง หรือ
เซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์
ตรวจจับรูปแบบ) เสียหาย ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ทำงานอย่างสมบูรณ์ของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย และ เป็น เหตุ ให้ เกิด การ
บาดเจ็บอย่างรุนแรง

. ห้ามใช้น้ำเปล่าหรือสารทำความสะอาดที่มี
ฤทธิ์ เป็นกรด (เครื่องทำความสะอาดระบบ
แรงดันไอร้อน) กับเบาะน่ัง เพราะจะทำให้
เบาะ น่ัง หรือ เซ็นเซอร์ จำแนกผู้ โดยสาร
เสียหายได้ ยังส่งผลต่อการทำงานของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเป็นเหตุให้ได้
รับการบาดเจ็บที่รุนแรง tamper

. การดัดแปลงหรือสร้างความเสียหายให้กับ
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าอาจส่งผลให้ได้รับ
การ บาด เจ็บ ร ุนแรง ตัวอย่าง เช่น ห้าม
เปล่ียนแปลงเบาะน่ังโดยการวางสิ่งของบน
เบาะรองนั่งหรือติดต้ังอุปกรณ์เสริม เช่น ผ้า
คลุมเบาะนั่ง ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษ
เพื่อรับรองการทำงานอย่างถูกต้องของถุงลม
เสริมความปลอดภัย นอกจากน้ี ห้ามจัดเก็บ
สิ่งของไว้ใต้เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าหรือ
เบาะรอง น่ังและพนักพิงหลัง เพราะอาจ
รบกวนการทำงานอย่างถูกต้องของเซ็นเซอร์
จำแนกผู้โดยสาร

ไฟสถานะ:

ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร
อยู่ ตรงกลางแผงหน้าปัด หลังจากสวิตช์สตาร์ท

เคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง ON ไฟสถานะถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารจะสว่างข้ึนเป็นเวลา
ประมาณ 7 วินาทีและดับลงหรือสว่างขึ้น โดยขึ้นอยู่กับ
สถานะการนั่งบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ไฟจะทำงาน
ดังต่อไปนี้:

. เบาะน่ังผู้โดยสารไม่มีผู้โดยสารน่ังอยู่ ไฟ ดับ
และถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร
ปิ ด อ ย ู่ แ ล ะ จ ะ ไ ม่ พ อ ง ตั ว เ มื่ อ มี ก า ร ช น

. เบาะนั่งผู้โดยสารที่มีผู้ใหญ่ที่ตัวเล็ก เด็กหรือเบาะนั่ง
สำหรับเด็กจะใช้แสดงเป็นโครงร่างในหมวดนี้: ไฟ

จ ะ ส ว่ า ง ขึ้ น เพื่ อ แสดง ว่ า ถ ุ ง ลม เส ริ ม
ความปลอดภัยด้านหน้าฝ่ังผู้โดยสารปิดอยู่และจะไม่
พองตัวเมื่อมีการชน

. เบาะ น่ังผู้ โดยสารท่ีมีคนน่ังและผู้ โดยสารตรงกับ
สภาวะท่ีแนะนำไว้ในหมวดนี้: ไฟ ดับลงเพื่อ
แสดง ว่า ถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัย ด้านหน้า ฝั่ง
ผู้โดยสารทำงานเป็นปกติ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร:

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝ่ังผู้โดยสารถูกออก
แบบให้ปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อรถยนต์ถูกใช้งานในบาง
สภาวะท่ีอธิบายไว้ด้านล่าง ถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้า ฝ่ังผู้ โดยสารปิดอยู่ เม่ือมีการชน ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยจะไม่พองตัว ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าฝ่ังคนขับและถุงลมเสริมความปลอดภัยอ่ืน ๆ ใน
รถของท่านไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้

จุดประสงค์ของระบบนี้ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงของการ
บาดเจ็บหรือการถึงแก่ชีวิตจากการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยต่อผู้โดยสารที่นั่งอยู่ ท่ีเบาะนั่งผู้โดยสาร
ด้านหน้า เช่น เด็ก โดยให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยปิด
โดยอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสาร (เซ็นเซอร์ตรวจจับรูปแบบ) อยู่
ในเบาะรองนั่งของเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าและถูกออก
แบบให้ตรวจจับผู้โดยสารและสิ่งของบนเบาะนั่ง ตัวอย่าง
เช่น กรณีมีเด็กอยู่บนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูงได้ถูกออกแบบให้ปิดถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารให้สอดคล้องกับ
ข้อกำหนด ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบที่กำหนดในข้อ
กำหนดอยู่บนเบาะนั่ง เซ็นเซอร์จำแนกผู้โดยสารสามารถ
ตรวจ จับ เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก และ ทำให้ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยปิด

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-29
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(76,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

1-30 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ผู้ โดยสารที่ เป็นผู้ใหญ่ซึ่งนั่งบริเวณเบาะนั่งผู้ โดยสาร
ด้านหน้า และใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องตามที่แนะนำใน
คู่มือเล่มนี้ ไม่ควรทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ฝั่งผู้โดยสารปิดโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ใหญ่ที่ตัวเล็ก ถุงลม
เสริมความปลอดภัยอาจปิด อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้โดยสารไม่
นั่งอย่างถูกต้อง (เช่น ไม่นั่งหลังตรง นั่งบนขอบเบาะ หรือ
นั่งไม่ตรงตำแหน่ง) อาจทำให้เซ็นเซอร์ปิดถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารมีการนั่ง
และคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเสมอ เพื่อให้เข็มขัด
นิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพการ
ปกป้องสูงสุด

นิสสันขอแนะนำให้เด็กและเด็กโตนั่งบริเวณเบาะนั่งด้าน
หลังและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง ขอแนะนำให้ทำ
การติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กและเบาะนั่งเสริมท่ีเหมาะสม
อย่างถูกต้องบนเบาะหลัง หากไม่สามารถทำได้ เซ็นเซอร์
จำแนกผู้โดยสารถูกออกแบบให้ทำงานตามท่ีอธิบายไว้
ด้านบนเพื่อ ปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่ง
ผู้โดยสารสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กที่กำหนด หากไม่ยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างถูกต้องและใช้โหมดล็อกอัตโนมัติ
(โหมดเบาะนั่งสำหรับเด็ก) อาจทำให้เบาะนั่งพลิกคว่ำหรือ
เลื่อนเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือหยุดกะทันหัน ซึ่งอาจทำให้
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารพองตัวเมื่อ
มีการชนแทนท่ีจะปิดอยู่ ( “เบาะ น่ังสำหรับเด็ก”
หน้า 1-13)

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝ่ังผู้โดยสารถูกออก
แบบให้ไม่พอง ตัว เมื่อมี การชน ถ้า เบาะ น่ังผู้ โดยสาร
ด้านหน้าไม่มีผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม สิ่งของหนักที่วางอยู่
บนเบาะนั่งอาจส่งผลต่อการพองตัวของถุงลม เนื่องจากสิ่ง
ของนั้นจะถูกตรวจจับโดยเซ็นเซอร์จำแนกผู้ โดยสาร
สภาวะอื่นซึ่งอาจส่งผลต่อการพองตัวของถุงลม เช่น มีเด็ก
ยืนบนเบาะนั่งหรือมีเด็กบนเบาะน่ังสองคน ซึ่งขัดแย้งกับ
คำแนะนำท่ีปรากฏในคู่มือเล่มน้ี ดูให้แน่ใจว่าท่านและ
ผู้โดยสารทุกคนบนรถนั่งอย่างถูกต้อง

ด้วยการใช้ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่ง
ผู้โดยสาร ท่านสามารถตรวจสอบว่าเมื่อใดท่ีถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารถูกปิดโดยที่เบาะนั่งมี
ผู้ โดยสารนั่งอยู่ ไฟสถานะจะไม่สว่างขึ้น เมื่อ เบาะนั่ง

ผู้โดยสารด้านหน้าไม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่

ถ้าผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ น่ังอยู่บนเบาะนั่งแต่ไฟแสดง
สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝ่ังผู้โดยสาร
สว่างขึ้น (แสดงว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยปิดอยู่) อาจ
เป็นไปได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กหรือไม่ได้นั่งอยู่
บนเบาะนั่งอย่างถูกต้อง

ถ้าต้องใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กบริเวณเบาะน่ังด้านหน้า ไฟ
สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารอาจ
สว่างขึ้นหรือไม่สว่างขึ้น ข้ึนอยู่กับขนาดของเด็กและแบบ
ของเบาะนั่งท่ีใช้ ถ้าไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารไม่สว่างขึ้น (แสดงว่าถุงลมอาจพอง
ตัวในการชน) อาจเป็นไปได้ว่ามีการติดต้ังเบาะน่ังสำหรับ
เด็กหรือใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างเหมาะสม ให้แน่ใจว่าติดต้ัง
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างถูกต้อง ใช้ เข็มขัดนิรภัยอย่าง
ถูกต้อง และผู้โดยสารนั่งอย่างเหมาะสม ถ้าไฟสถานะ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารยังไม่สว่าง
ขึ้น ให้ทำการจัดตำแหน่งผู้โดยสารหรือเบาะนั่งสำหรับเด็ก
บนเบาะนั่งด้านหลัง

ถ้า ไฟสถานะถุง ลม เสริมความปลอดภัย ด้านหน้า ฝ่ัง
ผู้โดยสารจะไม่สว่างขึ้นแม้จะแน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็ก
เข็มขัดนิรภัย และผู้โดยสารอยู่ในตำแหน่งท่ีถูกต้องแล้ว
ระบบอาจตรวจพบเบาะนั่งที่ไม่มีผู้โดยสาร (ในกรณีที่ถุงลม
เสริมความปลอดภัยปิดอยู่) ศูนย์บริการ NHPC จะสามารถ
ตรวจสอบว่าระบบนั้นปิดอยู่หรือไม่โดยใช้เครื่องมือพิเศษ
อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากศูนย์บริการว่า
ถุงลมเสริมความปลอดภัยทำงานอย่างถูกต้อง ให้จัด
ตำแหน่งของเบาะ น่ังสำหรับ เด็กบนเบาะนั่งด้านหลัง

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูงของนิสสันและไฟ
สถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารจะ
ใช้เวลาสองถึงสามวินาทีเพื่อลงทะเบียนการเปลี่ยนสถานะ
บนเบาะนั่งด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม ถ้าเบาะนั่ง
มีผู้โดยสารนั่งอยู่ ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ
ยังคงดับอยู่

ถ้า มี การทำงาน ผิดปกติ เกิด ข้ึน ใน ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าฝ่ังผู้โดยสาร ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ที่อยู่ในเกจวัดและมาตรวัดจะกะพริบ

ให้ นำ รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบที่ ศ ูนย์ บริการ NHPC

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
(ยกเว้นประเทศเม็กซิโก)

GUID-2BAA9785-4173-41B0-8863-E9DFF43E811C

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝ่ังคนขับติดต้ังอยู่
บริเวณกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ฝ่ังผู้โดยสารติดต้ังอยู่ท่ีแผงหน้าปัดข้างบนกล่องเก็บของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้านั้นถูกออกแบบมา
ให้พองตัว เม่ือเกิดการชนที่รุนแรงทางด้านหน้า หรือการ
ชนรูปแบบอื่นท่ีใกล้เคียงกับแรงที่เกิดจากการชนท่ีรุนแรง
ทางด้านหน้า อย่างไรก็ตาม ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจ
ไม่พองตัวในการชนจากด้านหน้าบางแบบ ท้ังนี้สภาพ
ความเสียหายของรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้บ่งชี้ถึง
การทำงานที่ถูกต้องของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าเสมอไป
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ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่
ติดตั้งในเบาะนั่งด้านหน้าและระบบ
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้ง
บนเพดาน (ถ้ามีติดตั้ง ยกเว้นประเทศ
เม็กซิโก)

GUID-E7030FBB-6AD2-4204-AC1B-247B6055885C

SSS0952

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างด้านหน้าอยู่ด้านนอก
ของพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้า ม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอยู่ในรางหลังคาด้านข้าง ต้องปฏิบัติตาม
ข้อมูล ข้อควรระวัง และคำเตือนทั้งหมดในคู่มือเล่มนี้
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยนั้นถูกออกแบบมาให้พองตัว เมื่อเกิดการชน
ท่ีรุนแรง แต่ก็อาจจะพองตัวหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูป
แบบอื่นใกล้เคียงกับแรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้าน
ข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยได้ถูกออกแบบให้พองตัวในด้านท่ีรถถูก
กระแทก และอาจไม่พองตัวเมื่อมีการชนจากทางด้านข้าง
บางรูปแบบ

สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้บ่ง
ชี้ถึงการทำงานที่ถูกต้องของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย
เสมอไป

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว จะได้ยินเสียงดังและมีควันออกตาม
มา ควันน้ีไม่ เป็นอันตรายและไม่ได้แสดงว่าเพลิงไหม้
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังไม่สูดดมควันนี้
เน่ืองจากอาจทำให้ระคายเคืองและสำลักได้ สำหรับผู้ท่ีมี
ปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ ควรรีบออกจากบริเวณดังกล่าว
เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ทันที

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและด้านหน้าจะทำการ
ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยเพ่ือช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณ
หน้าอกของผู้โดยสารด้านหน้า ขณะท่ีม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยจะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะของ
ผู้โดยสารบนเบาะน่ังด้านหน้า ซึ่งสามารถช่วยรักษาชีวิต
และลดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ อย่างไรก็ตาม ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ท่ีพองตัวอาจทำให้เกิดแผลถลอกหรือการบาดเจ็บอ่ืน ๆ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย ไม่ ได้ ป้องกัน ส่วน ล่าง ของ ร่างกาย

ควรคาด เข็มขัดนิรภัย อย่างถ ูก ต้อง และผู้ ขับข่ี และ
ผู้โดยสารควรน่ังเอาหลังชิดกับพนักพิงหลัง และห่างจาก
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างในระยะที่ เหมาะสม
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยจะพองอย่าง รวดเร็ว เพ่ือช่วยปกป้อง
ผู้โดยสาร ด้วยเหตุนี้ แรงปะทะจากการพองตัวของถุงลม
เสริม ความ ปลอดภัย ด้าน ข้าง และ ม่าน ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หาก
ผู้โดยสารนั่งอยู่ใกล้โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยเหล่านี้
มากเกินไป หรือนั่งพิงกับโมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัย
เหล่านี้ในขณะท่ีถุงลมพองตัว ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านข้างและม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยจะยุบตัวอย่าง
รวดเร็วหลังจากการชน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ี
ตำแหน่ง ON เท่านั้น

หลังจากให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON
ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยจะสว่างข้ึน ไฟ
เตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยจะดับลงหลังจาก 7
วินาที ถ้าระบบทำงานเป็นปกติ

คำเตือน
. ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ไว้ใกล้พนักพิงของ

เบาะนั่งด้านหน้า และห้ามวางสิ่งของใด ๆ
(ร่ม กระเป๋า ฯลฯ) ระหว่างแผงปิดประตูหน้า
และเบาะนั่งด้านหน้า ส่ิงของเหล่าน้ันอาจ
กระเด็นออกมาจนเกิดอันตราย และทำให้ได้
รับบาดเจ็บถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
ข้างพองตัว

. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยมีการพองตัว
ห้ามทำการสัมผัสช้ินส่วนของระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยโดยเด็ดขาด เน่ืองจาก
ชิ้น ส่วน บาง ช้ิน จะ มี อ ุณหภ ู มิ ส ูง และ มี
ความร้อน ซ่ึงอาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่าง
รุนแรงได้

. ห้ามเปลี่ยนแปลงช้ินส่วนใด ๆ หรือสายไฟ
ของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
และม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยไม่ได้
รับอนุญาต เพื่อป้องกันไม่ให้ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเกิดการพองตัวโดยไม่ได้
ตั้งใจ หรือ ความ เสีย หายต่อ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. ห้ามเปล่ียนแปลงระบบไฟฟ้าของรถ ระบบ
รองรับน้ำหนัก หรือแผงด้านข้างโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เนื่องจากจะ มีผลกระทบต่อการ
ทำงานของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านข้างและม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-31
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1-32 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

. การเข้าไปรบกวนระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ด้าน ข้าง อาจทำให้ ได้ รับ
บาดเจ็บรุนแรง เช่น ห้ามเปลี่ยนแปลงเบาะ
หน้าโดยการวางสิ่งของใกล้กับพนักพิงหลัง
หรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ผ้าคลุมเบาะนั่ง
บริเวณถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

. การดำเนินการเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยควรกระทำโดยศูนย์บริการ
NHPC การติดต้ังช้ินส่วนอุปกรณ์ของระบบ
ไฟฟ้าควรดำเนินการโดยศูนย์บริการ NHPC
ด้วยเช่นกัน ห้ามเปล่ียนแปลงหรือปลดชุด
สายไฟ SRS* ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทดสอบทาง
ไฟฟ้าและไขควงวัดไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตกับ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและ
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย

* ขั้วต่อชุดสายไฟ SRS จะเป็นสีเหลืองและสีส้ม
เพื่อให้สังเกตได้ง่าย

เมื่อมีการขายต่อรถยนต์ของท่าน กรุณาแจ้งผู้ซื้อเก่ียวกับ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและระบบม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัย พร้อม ท้ัง ให้ คำแนะนำหมวด ท่ี
เกี่ยวข้องในคู่มือการใช้งานเล่มนี้แก่ผู้ซื้อ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่
ติดตั้งในเบาะนั่งด้านหน้าและม่าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบน
เพดานและระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ (เฉพาะ
สำหรับประเทศเม็กซิโก)

GUID-BA4EC38B-59E2-4341-A218-E890B8119E71

SSS0952

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างด้านหน้าอยู่ด้านนอก
ของพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้า ม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอยู่ในรางหลังคาด้านข้าง ต้องปฏิบัติตาม
ข้อมูล ข้อควรระวัง และคำเตือนทั้งหมดในคู่มือเล่มนี้
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยนั้นถูกออกแบบมาให้พองตัว เมื่อเกิดการชน
ท่ีรุนแรง แต่ก็อาจจะพองตัวหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูป
แบบอื่นใกล้เคียงกับแรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้าน
ข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยถูกออกแบบให้พองตัวในด้าน ท่ีรถถูก
กระแทก และอาจไม่พองตัวเมื่อมีการชนจากทางด้านข้าง
บางรูปแบบ

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยยังถูกออกแบบให้เกิดการ
พองตัวเม่ือมีการพลิกคว่ำบางรูปแบบหรือใกล้พลิกคว่ำ
ทำให้การเคลื่อนไหวของรถในบางแบบอาจเป็นสาเหตุให้
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยเกิดการพองตัว

สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้บ่ง
ชี้ถึงการทำงานที่ถูกต้องของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย
เสมอไป

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว จะได้ยินเสียงดังและมีควันออกตาม
มา ควันน้ีไม่เป็นอันตรายและไม่ได้แสดงว่ามีเพลิงไหม้
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังไม่สูดดมควันนี้
เน่ืองจากอาจทำให้ระคายเคืองและสำลักได้ สำหรับผู้ท่ีมี
ปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ ควรรีบออกจากบริเวณดังกล่าว
เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ทันที

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและด้านหน้าจะทำงาน
ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยเพ่ือช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณ
หน้าอกของผู้โดยสารด้านหน้า ขณะท่ีม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยจะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะของ
ผู้โดยสารบนเบาะน่ังด้านหน้า ซึ่งสามารถช่วยรักษาชีวิต
และลดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ อย่างไรก็ตาม ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ท่ีพองตัวอาจทำให้เกิดแผลถลอกหรือการบาดเจ็บอ่ืน ๆ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย ไม่ ได้ ป้องกัน ส่วน ล่าง ของ ร่างกาย

ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง ผู้ขับขี่และผู้โดยสารควร
นั่ง หลังชิด กับพนัก พิงหลัง และ ห่าง จากถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้างในระยะท่ีเหมาะสม ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย
จะพองอย่างรวดเร็วเพ่ือช่วยปกป้องผู้โดยสาร ด้วยเหตุนี้
แรงปะทะจากการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านข้างและม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถเพ่ิม
ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ถ้าผู้โดยสารนั่งอยู่ใกล้โมดูล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเหล่านี้มากเกินไป หรือนั่งพิงกับ
โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยเหล่านี้ในขณะที่ถุงลมพอง
ตัว ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยทั้งสองด้านถูกออกแบบ
ให้พองตัวเม่ือพลิกคว่ำ ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ
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ยังคงพองตัวในช่วงเวลาส้ัน ๆ ในสถานการณ์ที่มีการ
กระแทกทั้งสองด้าน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง ON เท่านั้น

หลังจากให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง
ON ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยจะสว่างขึ้น ไฟ
เตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยจะดับลงหลังจาก 7
วินาที ถ้าระบบทำงานเป็นปกติ

คำเตือน
. ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ไว้ใกล้พนักพิงของ

เบาะนั่งด้านหน้า และห้ามวางสิ่งของใด ๆ
(ร่ม กระเป๋า ฯลฯ) ระหว่างแผงปิดประตูหน้า
และเบาะนั่งด้านหน้า ส่ิงของเหล่าน้ันอาจ
กระเด็นออกมาจนเกิดอันตราย และทำให้ได้
รับบาดเจ็บถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
ข้างพองตัว

. ทันทีหลังจากการพองตัว ช้ินส่วนของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยบางชิ้นจะร้อน ห้าม
สัมผัส เนื่องจากอาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่าง
รุนแรงได้

. ห้ามเปลี่ยนแปลงช้ินส่วนใด ๆ หรือสายไฟ
ของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
และม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยไม่ได้
รับอนุญาต เพื่อป้องกันไม่ให้ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัวโดยไม่ได้ต้ังใจหรือ
ความเสียหายต่อถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านข้างและม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย

. ห้ามเปล่ียนแปลงระบบไฟฟ้าของรถ ระบบ
รองรับน้ำหนัก หรือแผงด้านข้างโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เนื่องจากจะ มีผลกระทบต่อการ
ทำงานของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างและม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย

. การรบกวนการทำงานของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ด้าน ข้าง อาจทำให้ ได้ รับ
บาดเจ็บรุนแรง เช่น ห้ามเปลี่ยนแปลงเบาะ
หน้าโดยการวางสิ่งของใกล้กับพนักพิงหลัง
หรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ผ้าคลุมเบาะนั่ง
บริเวณถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

. การดำเนินการที่ เกี่ยวกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยควรกระทำโดยศูนย์บริการ
NHPC ทั้ ง น้ี รวม ถึง การ ติด ต้ัง ช้ิน ส่วน
อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ห้าม
เปลี่ยนแปลงหรือปลดชุดสายไฟ SRS* ไม่
ควรใช้อุปกรณ์ทดสอบทางไฟฟ้าและไขควง
วัดไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

* ขั้วต่อชุดสายไฟ SRS จะเป็นสีเหลืองและสีส้ม
เพื่อให้สังเกตได้ง่าย

เมื่อมีการขายต่อรถยนต์ของท่าน ขอให้แจ้งผู้ซื้อเก่ียวกับ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและระบบม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัย และแนะนำหมวดท่ีเกี่ยวข้องในคู่มือ
การใช้งานเล่มนี้แก่ผู้ซื้อ

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

GUID-0D9A6B4D-25A4-42BB-8982-99319E235123

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะทำงานในกรณีที่เกิดการ
ชนทางด้านหน้าหรือด้านข้างซึ่งอาจทำให้ผู้โดยสารในรถ
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแม้ว่าจะมีการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าง
ถูกต้องแล้วก็ตาม

ถุงลมอาจไม่ทำงานเมื่อแรงกระแทกจากการชนถูกดูดซับ
และ/หรือกระจายด้วยตัวถัง สภาพความเสียหายของรถ
(หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้บ่งช้ีถึงการทำงานท่ีถูกต้อง
ของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเสมอไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัว
เมื่อ

GUID-C1EF8FE0-533A-4E8A-A24A-FC0DEE9EC8B5

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าได้ถูกออกแบบ
เพ่ือให้เกิดการพองตัวเม่ือถูกชนด้านหน้าอย่างรุนแรง
ตั ว อ ย่ า ง จ ะ แ ส ด ง ไ ว้ ใ น ร ู ป ภ า พ ดั ง ต่ อ ไ ป นี้

JVR0309X

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะพองตัว ในกรณี
ที่แรงการชนทางด้านหน้ามากกว่า 25 กม./ชม. (16 ไมล์/
ชม.) กับผนังที่ไม่เคลื่อนที่หรือเสียรูป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าอาจพองตัวเม่ือ
ช่วง ล่างของรถยนต์ได้ รับความเสียหายอย่างรุนแรง

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-33
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1-34 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

JVR0310X

. การชนขอบถนน หัวมุมฟุตบาท หรือ พ้ืนผิวแข็ง ท่ี
ความเร็วสูง

. การตกร่องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้น อย่าง แรงหลัง จาก ท่ี รถลอยขึ้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่ติดตั้งในเบาะนั่ง
ด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่ติดตั้งในเบาะนั่ง
ด้านหน้าถูกออกแบบให้พองตัวในการชนอย่างรุนแรงจาก
ทาง ด้าน ข้าง ตัวอย่าง แสดง อย ู่ ใน ภาพ ดัง ต่อ ไป นี้

JVR0311X

. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่ติดตั้งใน
เบาะนั่งด้านหน้าจะพองตัวในกรณีที่เกิดแรงการชน
ทางด้านข้างกับรถยนต์โดยสารทั่วไปท่ีความเร็ว 25
กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.)

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดาน (ถ้า
มีติดตั้งยกเว้นประเทศเม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดต้ังบนเพดานถูก
ออกแบบให้พองตัวในการชนอย่างรุนแรงจากทางด้านข้าง
ตัวอย่างแสดงอยู่ในภาพดังต่อไปนี้

JVR0312X

. ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดาน
จะพองตัวในกรณีท่ีเกิดแรงการชนทางด้านข้างกับ
รถยนต์โดยสารทั่วไปที่ความเร็วเกินกว่า 25 กม./ชม.
(16 ไมล์/ชม.)
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ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดานและ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ (เฉพาะ
สำหรับประเทศเม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดานและระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำถูกออกแบบให้พอง
ตัวในการชนอย่างรุนแรงจากทางด้านข้าง ตัวอย่างแสดง
อยู่ในภาพดังต่อไปนี้

JVR0312X

. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดต้ังบนเพดานและ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำจะพองตัวใน
กรณีที่เกิดแรงการชนทางด้านข้างกับรถยนต์โดยสาร
ทั่วไปที่ความเร็วเกินกว่า 25 กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.)

JVR0565X

. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดต้ังบนเพดานและ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำจะทำงานเมื่อ
รถเอียงขึ้นในองศาหนึ่ง

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม่พอง
ตัวเมื่อ

GUID-272236B6-DAD5-4927-815D-0A5F50113164

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม่พองตัวในกรณีท่ี
การกระแทกไม่แรงมากพอที่ จะทำให้ ถ ุง ลมพอง ตัว

ตัวอย่างเช่น ถ้ารถยนต์ชนกับวัตถุ เช่น รถยนต์ที่จอดอยู่
หรือเสาป้ายแสดงซึ่งสามารถเคลื่อนท่ีหรือเสียรูปได้จาก
การชน ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจจะไม่พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0313X

. การ ชน กับ รถยนต์ ประเภท เดียวกัน ท่ี จอด อย ู่

. การชนเข้ากับเสาไฟฟ้า

JVR0314X

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

. การวิ่งชนมุดท้ายรถบรรทุก

. การชนรั้วกั้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่ติดตั้งในเบาะนั่ง
ด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0315X

. การชนจากด้านข้างในแนวเฉียง

. แรงกระแทกจากด้านข้างด้วยยานพาหนะสองล้อ

JVR0316X

. การชนจากการกระแทกด้านข้างของห้องเครื่องยนต์
(ห้องสัมภาระท้ายรถ)

. รถยนต์พลิกคว่ำ

JVR0317X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดาน (ถ้า
มีติดตั้งยกเว้นประเทศเม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0315X

. การชนจากด้านข้างในแนวเฉียง

. แรงกระแทกจากด้านข้างด้วยยานพาหนะสองล้อ

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

JVR0316X

. การชนจากการกระแทกด้านข้างของห้องเครื่องยนต์
(ห้องสัมภาระท้ายรถ)

. รถยนต์พลิกคว่ำ

JVR0317X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดานและ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ (เฉพาะ
สำหรับประเทศเม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0315X

. การชนจากด้านข้างในแนวเฉียง

. แรงกระแทกจากด้านข้างด้วยยานพาหนะสองล้อ

JVR0317X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

JVR0566X

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

. การชนจากการกระแทกด้านข้างของห้องเครื่องยนต์

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม่พอง
ตัวเมื่อ

GUID-04EF6BF0-0732-41C3-93BC-98BA6916985F

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS เกิดการพองตัวแล้ว
โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม่ทำงานอีก ถ้ารถของ
ท่านชนกับรถยนต์คันอื่นหรือวัตถุ

ตัวอย่างอื่น ๆ ที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม่พอง
ตัวแสดงอยู่ในภาพดังต่อไปนี้

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0318X

. การชนจากด้านข้างหรือด้านหลัง

. รถยนต์พลิกคว่ำ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่ติดตั้งในเบาะนั่ง
ด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0319X

. การชนด้านหน้ากับรถยนต์ ท่ีจอดหรือเคล่ือนที่อยู่

. การชนด้านหลัง

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดาน (ถ้า
มีติดตั้งยกเว้นประเทศเม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0319X

. การชนด้านหน้ากับรถยนต์ ท่ีจอดหรือเคล่ือนที่อยู่

. การชนด้านหลัง

Condition: 'Except for China'/
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ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดานและ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเมื่อพลิกคว่ำ (สำหรับ
ประเทศเม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVR0319X

. การชนด้านหน้ากับรถยนต์ ท่ีจอดหรือเคล่ือนที่อยู่

. การชนด้านหลัง

เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ (เบาะนั่งด้านหน้า)

GUID-1A097FE7-2E64-4E24-A57F-4C8CE6FA9B10

คำเตือน
. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง

อัตโนมัติไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ใหม่
หลังจากถูกใช้งานไปแล้ว จะต้องทำการ
เปล่ียนทั้งชุดพร้อมกับชุดดึงกลับและหัว
เข็มขัด

. ในกรณีที่เกิดการชนแต่เข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติไม่ทำงาน
ต้องทำการตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ

มีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ และใน
กรณีที่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนจะต้องดำเนิน
การโดยศูนย์บริการ NHPC

. ห้ามดัดแปลงช้ินส่วนใด ๆ หรือสายไฟของ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันไม่
ให้เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติเกิดความเสียหายหรือทำงาน
โดยไม่ได้ตั้งใจ การเข้าไปรบกวนกับระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

. การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย
แบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติควร
กระทำโดยศูนย์บริการ NHPC ทั้งน้ี รวมถึง
การติดต้ังช้ินส่วนอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า
ด้วยเช่นกัน และไม่ควรใช้อุปกรณ์ทดสอบ
ทางไฟฟ้าและไขควงวัดไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต
กับเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ

. ถ้าต้องการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ หรือทำลายรถ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการ NHPC โดยขั้นตอน
การทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงอัตโนมัติที่ถูกต้องจะถูกระบุไว้
ในคู่มือการซ่อมของนิสสัน ทั้งนี้การทำลาย
ด้วยขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บได้

ระบบ เข็มขัด นิรภัย แบบมี ระบบ ดึง กลับ และ ผ่อนแรง
อัตโนมัติอาจทำงานพร้อมกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเมื่อมีการชนบางรูปแบบเกิดขึ้น โดยเป็นการ
ทำงานพร้อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช่วยดึง
สาย เข็มขัด กลับ เม่ือ เกิด การ ชน เพื่อ ช่วย เหนี่ยว รั้ง
ผู้โดยสารไว้กับเบาะนั่งด้านหน้า

เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติจะ
อยู่ภายในตัวยึดและชุดดึงกลับของเข็มขัดนิรภัย เข็มขัด
นิรภัยเหล่านี้จะมีการใช้งานเหมือนกับเข็มขัดนิรภัยทั่วไป
เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
ทำงาน จะได้ยินเสียงดังและมีควันออกมา ควันน้ีไม่เป็น
อันตรายและไม่ได้แสดงว่ามีเพลิงไหม้เกิดข้ึน อย่างไรก็
ตาม ควรระมัดระวังไม่สูดดมควันนี้ เนื่องจากอาจทำให้
ระคายเคืองและสำลักได้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
หายใจ ควรรีบออกไปจากบริเวณดังกล่าวเพื่อสูดอากาศ
บริสุทธิ์ทันที

หลังจากการทำงานของเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงอัตโนมัติ ตัวจำกัดโหลดจะให้เข็มขัดนิรภัย
คลายออก (ถ้าจำเป็น) เพื่อลดแรงท่ีกระทำต่อหน้าอก

ถ้ามีการทำงานผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นในระบบเข็มขัดนิรภัย
แบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ไฟเตือนถุงลม
เสริมความปลอดภัย จะไม่ สว่างขึ้น ไฟเตือนจะ
กะพริบเป็นจังหวะหรือสว่างขึ้นเป็นเวลา 7 วินาทีและสว่าง
ค้างหลังจากกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง ON
ในกรณีนี้ เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติอาจมีการทำงานไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องได้รับการ
ตรวจสอบและซ่อมแซม ให้นำรถไปที่ศูนย์บริการ NHPC ที่
ใกล้ที่สุด

เมื่อมีการขายต่อรถยนต์ของท่าน กรุณาแจ้งผู้ซื้อเก่ียวกับ
ระบบ เข็มขัด นิรภัย แบบมี ระบบ ดึง กลับ และ ผ่อนแรง
อัตโนมัติ และแนะนำรายละเอียดส่วนท่ีเกี่ยวข้องในคู่มือ
การใช้งานเล่มนี้แก่ผู้ซื้อ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-39
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1-40 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
GUID-1A7DC6AC-3DE9-4D87-89F0-5A9E3EEB61A2

JVR0496X

ป้ายเตือนเกี่ยวกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะติด
อยู่ในรถ ตามที่แสดงในภาพ

ป้ายเตือน ① อยู่หน้าแผ่นบังแดดด้านคนขับและ/หรือ
ผู้โดยสาร

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

ป้ายน้ีจะเตือนไม่ให้ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า เนื่องจากการติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็กในตำแหน่งนี้อาจทำให้ทารกได้รับ
บาดเจ็บที่รุนแรงถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยเกิดการพอง
ตัวในระหว่างการชน

แบบ A
GUID-80C9D680-E780-4452-8267-AAE2B261129F

JVR0321X
① ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย (ตัวอย่าง)

รูปแบบป้ายเตือน ① เปลี่ยนแปลงตามรุ่นรถ

ป้ายเตือน:

“อันตรายร้ายแรง! ห้ามติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หลังออกบนเบาะนั่ง ท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่
ข้างหน้า!”

แบบ B
GUID-B35EE3D4-E3AB-484E-9422-8F75B1C09C7F

JVR0320X
① ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ป้าย ① เตือน:

“ห้ามใช้เบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกกับเบาะนั่ง
ผ ู้ โดยสาร ด้านหน้า ท่ี มี การ ป้องกัน ด้วย ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัย เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เด็กได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้”

ในรถท่ีมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด้าน
หลังเท่านั้น

เมื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต์ของท่าน ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการติดตั้งของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะน่ังสำหรับ
เด็ก” หน้า 1-13

Condition: 'Except for China'/
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แบบ C
GUID-9B943BAB-90D0-4F00-9280-A3D0FF6D912E

JVR0500X
① ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ป้าย ① เตือน:

“ห้ามอุ้มเด็กเล็ก เด็กทารกและเด็กขณะนั่งอยู่บริเวณ
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า”

ในรถท่ีมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด้าน
หลังเท่านั้น

เมื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต์ของท่าน ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการติดตั้งของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะน่ังสำหรับ
เด็ก” หน้า 1-13

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

GUID-23583054-5EDC-4133-8638-F9F40B120FBE

GPR0083

เมื่อมีสัญญาณไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
แสดง ขึ้นบนแผงหน้าปัด จะต้องดำเนินการตรวจสอบ
วงจรระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบเข็มขัดนิรภัย
แบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ และระบบสายไฟ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง ON ไฟเตือน
ระบบถุงลม เสริมความปลอดภัยจะสว่างขึ้น เป็น เวลา
ประมาณ 7 วินาที แล้วดับลง ซ่ึงแสดงว่าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS ทำงานเป็นปกติ

ถ้าสภาวะต่อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว่าจำเป็นต้องเข้ารับการ
บริการเพ่ือตรวจสอบระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยและ/
หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ:

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยสว่างค้าง
หลังจาก 7 วินาที โดยประมาณ

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยจะกะพริบเป็น
ครั้งคราว

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างขึ้น
ภายใต้สภาวะเหล่าน้ี ถุงลมเสริมความปลอดภัยและ/หรือ
ระบบ เข็มขัด นิรภัย แบบมี ระบบ ดึง กลับ และ ผ่อนแรง
อัตโนมัติอาจทำงานผิดปกติ ซ่ึงต้องได้รับการตรวจสอบ
และซ่อมแซม จำเป็นต้องนำรถไปที่ศูนย์บริการ NHPC ที่
ใกล้ที่สุดโดยเร็ว

คำเตือน
ถ้าไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยสว่าง
ข้ึน หมายความ ว่าถุงลม เสริมความปลอดภัย
ด้านหน้า ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ม่าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัย และ/หรือเข็มขัดนิรภัย
แบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ จะไม่
ทำงาน เ ม่ือ เ กิด อ ุบัติ เหต ุ ดัง นั้น เพื่ อ เสริม
ความปลอดภัยและหลีกเล่ียงการบาดเจ็บที่อาจ
เกิดข้ึนต่อตัวเองและผู้ อ่ืน ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC โดยเร็วที่สุด

ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน
GUID-F346D347-06AF-407E-9136-86789DF36E03

ถ ุ ง ลม เสริม ความ ปลอดภัย ด้ าน หน้า ถ ุ ง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง และเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้
เพียงครั้งเดียว ถ้าไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ทำงานเป็นปกติ หลังจากที่ถุงลมมีการพองตัว สัญญาณไฟ
ดังกล่าวจะสว่างค้างเพื่อเป็นการเตือน ให้รีบดำเนินการ
ซ่อมและ/เปลี่ยนระบบที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีการดำเนินการควร
กระทำโดยศูนย์บริการ NHPC

เมื่อมีการนำรถเข้ารับการบำรุงรักษา ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยว
กับ ถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัย ด้านหน้า ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ และ
ชิ้นส่วนที่ เก่ียวข้องให้ กับเจ้าหน้าท่ีเทคนิคที่ ให้บริการ
บำรุง รักษา ทั้งน้ี สวิตช์สตาร์ท เคร่ืองยนต์ ต้องอยู่ ใน
ตำแหน่ง LOCK เสมอเม่ือทำงานอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้า
หรือภายในรถ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-41
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1-42 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน
. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้าง หรือม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยพองตัว โมดูลถุงลมเสริม
ความปลอดภัยจะไม่สามารถใช้งานได้อีกและ
จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุด รวมถึงเข็มขัดนิรภัย
แบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติที่
ใช้งานแล้วเช่นกัน การเปลี่ยนโมดูลถุงลม
เสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติจะต้อง
ดำเนินการโดยศูนย์บริการ NHPC เท่าน้ัน
โดยโมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยและ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติดังกล่าวไม่สามารถซ่อมแซมได้

. การตรวจสอบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้า ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย และเข็มขัด
นิรภัย แบบ มี ระบบ ดึง กลับ และ ผ่อน แรง
อัตโนมัติต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการ
NHPC เมื่อมีความเสียหายกับด้านหน้าหรือ
ส่วนด้านข้างของรถเกิดขึ้น

. หากประสงค์จะทำลายถุงลมเสริม
ความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ หรือทำลายรถ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการ NHPC โดยขั้นตอน
การทำลายถุงลมเสริมความปลอดภัยและ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติที่ถูกต้องจะถูกระบุไว้ในคู่มือการ
ซ่อมของนิสสัน ทั้งนี้ การทำลายที่ไม่ถูกต้อง
ตามขั้นตอนอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บและ
อันตรายต่อร่างกายได้

GUID-6C16980D-A33E-42CA-BACE-317008A7F8F3

เมื่อเกิดการชนด้านหน้ากับคนเดินเท้าในบางรูปแบบ ระบบ
ป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะสามารถช่วยลดแรงกระแทกเมื่อ
มีการพุ่งชนคนเดินเท้าได้ระดับหน่ึง โดยระบบนี้ถูกออก
แบบมาให้ยกส่วนหลังของฝากระโปรงหน้าขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
มีการชนด้านหน้าบางรูปแบบ ท้ังน้ี เพ่ือให้มี ระยะห่าง
ระหว่างฝากระโปรงหน้าและห้องเคร่ืองยนต์ซึ่งจะช่วยลด
แรงกระแทกที่เกิดขึ้นต่อคนเดินเท้า

ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะทำงานภายใต้เงื่อนไขการ
ชนด้านหน้าบางรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับคนเดินเท้าหรือวัตถุ
กีดขวางในขณะที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 20 ถึง
60 กม./ ชม. (12 ถึง 37 ไมล์/ ชม.) ระบบ ป๊อ ปอัพ
ฝากระโปรงหน้าอาจทำงานในกรณีที่มีแรงกระแทกกับส่วน
ล่างของรถหรือกันชนในขณะขับขี่ โดยระบบจะทำงานเมื่อ
การชนมีความแรงถึงระดับหนึ่งถึงแม้ว่าการชนดังกล่าวจะ
ไ ม่ ส่ ง ผ ล ใ ห้ กั น ช น ห น้ า เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย

ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า จะทำงานเม่ือสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง ON เท่านั้น โดยไฟ
เตือนระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะสว่างข้ึนเป็น
เวลาประมาณ 7 วินาที แล้วดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบ
ป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าทำงานเป็นปกติ ( “ไฟ
เตือน และเสียงเตือน การเตือนไฟเตือน” หน้า 2-21)

WAB0037X

เมื่อเซ็นเซอร์ Ⓐ (ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหลังกันชนหน้า) ตรวจ
พบแรงกระแทกท่ีแรงมากเกินกว่าระดับหนึ่งในการชน
ด้านหน้า ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะทำงานและส่วน
หลังของฝากระโปรงหน้า Ⓑ จะถูกยกข้ึนโดยตัวยก Ⓒ
ทันที

คำเตือน
. ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะไม่ทำงาน

เม่ือเกิดการชนด้านข้าง การชนด้านหลัง
หรือการพลิกคว่ำ

. ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าอาจไม่ทำงาน
เม่ือเกิดการชนบริเวณมุมของกันชนหน้า

. ห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนใด ๆ รวมถึง
ฝากระโปรงหน้าและกันชนหน้าหรือสายไฟ
ของระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า เพ่ือ
ป้องกันการทำงานโดยไม่ได้ ต้ังใจหรือไม่
ถูกต้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
ป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า

. การดำเนินการใดเกี่ยวกับระบบป๊อปอัพ
ฝากระโปรงหน้าควรจะดำเนินการโดยศูนย์
บริการ NHPC ไม่ควรดัดแปลงหรือปลดสาย
ไฟของระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า ไม่ควร
ใช้อุปกรณ์ทดสอบทางไฟฟ้าและไขควงวัด
ไฟ กับ ระบบ ป๊อ ปอัพ ฝา กระโปรง หน้า
เนื่องจากจะส่งผลต่อการทำงานอย่างถูกต้อง
ของระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าและอาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการทำงานโดยไม่ได้
ตั้งใจ

. ห้ามดึงคันปลดล็อกฝากระโปรงหน้าหรือกด
ฝากระโปรงหน้าลงหลังจากระบบป๊อปอัพ
ฝากระโปรงหน้าทำงาน เนื่องจากอาจทำให้
เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้ฝากระโปรงหน้า
เกิดความเสียหาย เนื่องจากฝากระโปรงหน้า
ไม่สามารถปิดได้ด้วยตนเองหลังจากที่ระบบ
ทำงาน เมื่อระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า

ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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ทำงาน โปรดติดต่อ ศ ูนย์ บริการ NHPC

. ถ้าต้องการทำลายระบบป๊อปอัพ
ฝากระโปรงหน้าหรือทำลายรถ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการ NHPC ขั้นตอนการทำลายระบบ
ป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าที่ถูกต้องมีระบุไว้ใน
คู่มือการซ่อมของนิสสัน ข้ันตอนการทำลาย
ที่ ไม่ถูก ต้องจะทำให้ เกิดการบาดเจ็บได้

. ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าไม่สามารถนำ
กลับมาใช้ได้ใหม่หลังจากถูกใช้งานไปแล้ว
ให้ติดต่อศูนย์บริการ NHPC สำหรับการ
เปลี่ยน ในกรณีที่ เกิดการชนด้านหน้าแต่
ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าไม่ทำงาน ต้อง
ดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบป๊อปอัพ
ฝากระโปรงหน้ายังคงทำงาน และทำการ
เปลี่ยนใหม่โดยศูนย์บริการ NHPC ถ้าจำเป็น

. ทันทีหลังจากที่ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า
ทำงาน ห้ามสัมผัสช้ินส่วนเนื่องจากตัวยกจะ
ร้อน อาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงได้

เงื่อนไขการทำงานระบบป๊อปอัพ
ฝากระโปรงหน้า

GUID-5C72001A-DBDF-431F-9203-AE86431504C7

กรณีที่ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะ
ทำงาน

GUID-43A30B9D-5055-4288-936A-299A1116169F

ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะทำงานภายใต้เงื่อนไขการ
ชนด้านหน้าบางรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับคนเดินเท้าหรือวัตถุ
กีดขวางในขณะที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 20 ถึง
60 กม./ชม. (12 ถึง 37 ไมล์/ชม.)

ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะทำงานเมื่อการชนมีความ
แรงถึงระดับหนึ่งถึงแม้ว่าการชนดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้
กันชนหน้าเกิดความเสียหาย นอกจากนั้น ระบบอาจทำงาน
เมื่อรถยนต์ชนกับสัตว์ ก้อนหิมะ หรือวัตถุอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับ
สภาพและความเร็วของการชน

เมื่อมีแรงกระแทกที่ใต้ท้องรถหรือส่วนล่างของกันชนหน้า
ในขณะขับขี่ ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าอาจทำงาน ให้
ลดความเร็วลงและขับขี่ด้วยความระมัดระวังขณะอยู่บนพื้น
ผิวถนนที่มีโอกาสเกิดแรงกระแทกที่ใต้ท้องรถหรือส่วนล่าง
ของ กันชนหน้า ตัวอย่างแสดงอยู่ ในภาพดัง ต่อไปนี้

WAB0034X

. การชนขอบถนน หัวมุม ฟุตบาท หรือ พ้ืน ผิวแข็ง

. การตกร่องลึกหรือคูน้ำ

WAB0035X

. การกระแทกพื้น อย่าง แรงหลัง จาก ท่ี รถลอยขึ้น

. การกระแทกกันชนหน้ากับทางลาดชัน

. การกระแทกกันชนหน้ากับถนนที่มีพ้ืนผิวไม่เสมอกัน
เช่น ทางข้ามรางรถไฟ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-43
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1-44 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

กรณีที่ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าอาจไม่
ทำงาน

GUID-C3830467-C998-4304-BC55-E79B7F4F73E3

ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าอาจไม่ทำงานในกรณีที่
เซ็นเซอร์ ของ ระบบตรวจไม่ พบแรงกระแทก เช่น ใน
ตัวอย่างต่อไปนี้

WAB0036X

. ถ้าคนเดินเท้าชนกับมุมหรือด้านข้างของกันชนหน้า
ขณะที่รถยนต์กำลังแล่น

. เม่ือไม่สามารถตรวจจับความเร็วรถยนต์อย่างแม่นยำ
ไ ด้ เ นื่ อ ง จ าก เกิ ด กา ร ล่ื น ไถล ออก ด้ าน ข้ า ง

กรณีที่ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะไม่
ทำงาน

GUID-874E08C5-1E4A-4886-AA92-0FE47714B206

เม่ือระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าทำงาน ระบบจะไม่
ทำงานอีกครั้งแม้ว่าจะเกิดการชนก็ตาม

ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะไม่ทำงานเมื่อกันชนหน้ามี
การกระแทกขณะที่รถยนต์แล่นอยู่ ท่ีความเร็วสูงกว่าช่วง
ความเร็วที่ระบบจะสามารถทำงานได้

ตัวอย่างอื่น ๆ ที่ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะไม่ทำงาน
แสดงอยู่ในภาพดังต่อไปนี้

JVR0318X

. การชนจากด้านข้างหรือด้านหลัง

. รถยนต์พลิกคว่ำ
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GUID-AAC168A0-58BA-4C85-99FA-703E79C81365

รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)
GUID-7AEC4BC3-9209-4E15-98E9-F66B0592AE41

JVC0935X

1. สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเล้ียวหน้า (หน้า2-
49)/สวิตช์ ไฟ ตัด หมอกหลัง (ยกเว้น ประเทศ
เม็กซิโก) (หน้า 2-52)

2. สวิตช์ เปลี่ยน เกียร์ ท่ี พวง มาลัย (หน้า 5-12)
3. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)*
4. มาตรวัดและเกจวัด (หน้า 2-7)
5. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)

— สวิตช์ MRK (Mark)*

— ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (หน้า 5-
28)

6. สวิตช์ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้า
(หน้า 2-45)

7. สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP เกียร์ และระบบรองรับน้ำ
หนัก (หน้า 5-19)

8. สวิตช์ ปลด ล็อกฝากระโปรง ท้าย (หน้า 3-19)
9. คัน ปลด ล็อก ฝา กระโปรง หน้า (หน้า 3-17)

10. ช่องเสียบกุญแจอัจฉริยะ (หน้า 5-10)
11. สวิตช์ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) (ยกเว้นประเทศ

เม็กซิโก) (หน้า 2-51)
12. สวิตช์ OFF ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) (หน้า

5-38)
13. คันปรับระดับพวงมาลัยขึ้นลง/เข้าออก (หน้า 3-23)
14. แตร (หน้า 2-52)
15. สวิตช์ควบคุมเสียงท่อไอเสีย (หน้า 5-44)
16. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด (หน้า 5-8)
17. คันเกียร์ (หน้า 5-12)
18. เบรกมือ (หน้า 5-27, หน้า 5-35)
*: โปรดดูที่คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่ม

หนึ่ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-3

ที่นั่งคนขับ

Condition: 'Except for China'/



(94,1)
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2-4 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)
GUID-21CF7F05-1670-4B3D-9B43-414C3725FB80

JVC0936X

1. สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า 2-49)/
สวิตช์ไฟตัดหมอกหลัง (หน้า 2-52) หรือ สวิตช์ท่ี
ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้า (หน้า 2-
45)

2. สวิตช์ เปลี่ยน เกียร์ ท่ี พวง มาลัย (หน้า 5-12)
3. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)*
4. มาตรวัดและเกจวัด (หน้า 2-7)
5. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)

— สวิตช์ MRK (Mark)*

— ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (หน้า 5-
28)

6. สวิตช์ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้า
(หน้า 2-45) หรือ สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟ
เล้ียว (หน้า 2-49)/ สวิตช์ไฟตัดหมอกหลัง (หน้า
2-52)

7. สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP เกียร์ และระบบรองรับน้ำ
หนัก (หน้า 5-19)

8. คันเกียร์ (หน้า 5-12)

9. เบรกมือ (หน้า 5-27, หน้า 5-35)
10. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด (หน้า 5-8)
11. ช่องเสียบกุญแจอัจฉริยะ (หน้า 5-10)
12. แตร (หน้า 2-52)
13. คันปรับระดับพวงมาลัยขึ้นลง/เข้าออก (หน้า 3-23)
14. สวิตช์ควบคุมเสียงท่อไอเสีย (หน้า 5-44)
15. สวิตช์ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) (หน้า 2-51)
16. สวิตช์ OFF ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) (หน้า

5-38)
17. สวิตช์ ปลด ล็อกฝากระโปรง ท้าย (หน้า 3-19)
18. คัน ปลด ล็อก ฝา กระโปรง หน้า (หน้า 3-17)
*: โปรดดูที่คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่ม

หนึ่ง

Condition: 'Except for China'/



(95,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-1D05951D-6DC6-42DB-9A49-CE31A4B92EFD

รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)
GUID-55CD962F-4A93-4737-9AEA-370EC0F0AF6C

JVC0925X

1. สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้าง (หน้า 3-25)
2. สวิตช์ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง (หน้า 2-48)
3. ช่องใส่ CD*
4. ฮีต เตอร์ และ ระบบ ป รับ อากาศ (หน้ า 4 -7)
5. หน้าจอแบบสัมผัส*
6. กล่องเก็บของ (หน้า 2-56)
7. ฝาปิดกล่องฟิวส์ (หน้า 8-21)
8. ช่องจ่ายไฟ (หน้า 2-53)

9. ปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงผล*
10. ไฟสถานะถุง ลม เสริมความปลอดภัย ด้านหน้า

ผู้โดยสาร (สำหรับประเทศเม็กซิโก) (หน้า 1-28)
11. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน้า 6-2)
12. สวิตช์ยกเลิกการปลดล็อกฝากระโปรงท้ายด้วย

ไฟฟ้า (หน้า 3-19)
*: โปรดดูที่คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่ม

หนึ่ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-5

แผงหน้าปัด

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

2-6 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)
GUID-18AEE621-343A-4465-83FB-4865514CECA5

WAA0082X

1. สวิตช์ยกเลิกการปลดล็อกฝากระโปรงท้ายด้วย
ไฟฟ้า (หน้า 3-19)

2. กล่องเก็บของ (หน้า 2-56)
3. สวิตช์ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง (หน้า 2-48)
4. ช่องใส่ CD*
5. ฮีต เตอร์ และ ระบบ ป รับ อากาศ (หน้ า 4 -7)
6. หน้าจอแบบสัมผัส*
7. สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้าง (หน้า 3-25)

8. ปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงผล*
9. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน้า 6-2)
10. ช่องจ่ายไฟ (หน้า 2-53)
11. ฝาปิดกล่องฟิวส์ (หน้า 8-21)
*: โปรดดูที่คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่ม

หนึ่ง

Condition: 'Except for China'/



(97,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-C5FF7DB4-ABA7-47E6-9B6A-F87835BB4F16

JVC0090X

1. สวิตช์ TRIP A/B RESET (หน้า 2-8)
2. มาตรวัดความเร็ว (หน้า 2-7)
3. มาตรวัดรอบเคร่ืองยนต์ (หน้า 2-8)/ไฟแสดงการ

เปลี่ยนเกียร์ขึ้น (หน้า 2-10)
4. ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ (หน้า 2-9)/ไฟแสดงการ

เ ป ล่ี ยน เ กี ย ร์ ( ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง ) ( ห น้ า 5 - 1 6 )
5. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (หน้า 2-8)
6. สวิตช์ ENTER (หน้า 2-14)
7. สวิตช์ควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด (หน้า 2-

11)

8. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-12)
9. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเท่ียว

(หน้า 2-8)
10. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 2-9)
11. สวิตช์ NEXT (หน้า 2-14)

หมายเหตุ:
. มาตรวัดและ เกจ วัดจะสว่างขึ้น เมื่อกดสวิตช์

สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง ON

. เข็มช้ีอาจเคล่ือนไหวเล็กน้อยหลังจากกดสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง OFF ซึ่งไม่ได้
หมายความว่ามีการทำงานผิดปกติ

มาตรวัดความเร็ว
GUID-35C57102-DA01-48EA-AA24-650D8647DDA4

GIN0001

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-7

มาตรวัดและเกจวัด

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

2-8 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะ
ทางเป็นเที่ยว

GUID-167E2943-2B67-4E07-9B89-F2C02E010EF7

JVI0843X

มาตรวัดระยะทางรวม ① จะแสดงระยะทางท้ังหมดท่ี
รถยนต์ถูกใช้งาน

มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว ② จะแสดงระยะทางที่เดินทาง
เป็นเที่ยว ๆ

การเปลี่ยนหน้าจอ
GUID-08B81136-D949-4EEA-B280-98F2C66EE5A4

กดสวิตช์ TRIP A/B RESET เพื่อเปล่ียนระหว่างระยะทาง

&A และ&B

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว
GUID-464945C0-4D11-44D7-9090-F44DDCA155D6

ในการรีเซ็ตระยะทาง จะแสดงระยะทางที่ท่านต้องการจะ
รีเซ็ตให้เป็นศูนย์ จากนั้นกดสวิตช์ TRIP A/B RESET ค้าง
ไว้นานกว่า 1 วินาที

หมายเหตุ:
เมื่อถอดแบตเตอรี่ออก หน่วยความจำสำหรับระยะ
ทาง&A และ&B จะถูกลบออก และจะกลับไปเป็น
ศูนย์ทั้งคู่

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
GUID-93A2FB4D-28E5-4494-88C9-A64208CFD7E9

JVI0110X

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์จะแสดงความเร็วรอบเคร่ืองยนต์
เป็นหน่วยรอบต่อนาที (rpm) ห้ามเร่งเครื่องยนต์จนถึงขีด
แดง ①

ข้อสังเกต
เม่ือความเร็วรอบเคร่ืองยนต์สูงข้ึนถึงพ้ืนท่ีสีแดง
ให้เปลี่ยนเป็นเกียร์สูง ข้ึนหรือลดความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ การทำงานของเคร่ืองยนต์ในพ้ืนท่ีสี
แดงอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายรุนแรง

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
GUID-5B7A1825-DA84-49C4-9096-346E292AE738

GIN0004
แบบ A

SIC4108
แบบ B

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

เก จ วัด จะ แสดง อ ุณหภ ูมิ น้ ำ หล่อ เ ย็น เครื่ องยนต์

เมื่อเข็มที่เกจวัดชี้ไปภายในบริเวณ ① ตามที่แสดงในภาพ
แสดงว่าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์อยู่ ในช่วงปกติ

อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์จะแตกต่างไปตามอุณหภูมิ
อากาศภายนอก และสภาวะการขับขี่

ข้อสังเกต
ถ้าเกจวัดแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์อยู่
ใกล้ด้านร้อน (H) ของช่วงปกติ ให้ลดความเร็ว
รถยนต์เพื่อลดอุณหภูมิ ถ้าเกจวัดอยู่เกินช่วงปกติ
ให้หยุดรถอย่างปลอดภัยเร็วที่สุดเท่าท่ีทำได้ ถ้า
เคร่ืองยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ การขับรถต่อ
ไป อาจ ทำให้ เครื่ องยนต์ เ สีย หาย ร้าย แรง
( “รถมีความร้อนสูงผิดปกติ” หน้า 6-5)

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-6AA4DE2D-6B6E-4D33-BA3B-DE41D0301694

GIN0003
แบบ A

SIC4110
แบบ B

เกจ วัดจะแสดงระดับน้ำมัน เช้ือ เพลิงในถังน้ำมันโดย
ประมาณ
เกจวัดอาจเคล่ือนไหวเล็กน้อยขณะเบรก เล้ียวโค้ง เร่ง
ความเร็ว หรือขับขึ้นหรือลงเนิน

เข็มชี้ในเกจวัดจะกลับไปท่ี E (น้ำมันหมด) หลังจากกด
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง LOCK

เติมน้ำมันเช้ือเพลิงลงในถังก่อนท่ีเกจวัดจะช้ีไปที่
“E” (น้ำมันหมด)
การ เตือน ระดับ น้ำมัน เช้ือ เพลิง ต่ำ จะ แสดง บนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์เมื่อน้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน้อย
ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนที่เกจวัดจะลดลงถึง “E” โดยจะ
ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังเล็กน้อยเมื่อเข็มชี้ที่เกจวัด
น้ำมันเชื้อเพลิงช้ีไปท่ี “E” ( “การเตือนระดับน้ำมัน
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ต่ ำ ( ก ม . ห รื อ ไ ม ล์ ) ” ห น้ า 2 - 3 7 )

แสดงให้ทราบว่าฝาปิดช่องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงอยู่ท่ี
ด้านขวาของรถยนต์ ( “ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเช้ือ
เพลิง” หน้า 3-21)

หมายเหตุ:
ยกเว้นตะวันออกกลาง: ถ้ารถยนต์น้ำมันหมด ไฟ
แสดงการทำงานผิดปกติของเคร่ืองยนต์ (MIL หรือ
MI) หรือ อาจสว่างขึ้น ให้เติมน้ำมันเชื้อ
เพลิงโดยเร็วที่สุด หลังการขับข่ีหลายคร้ัง ไฟ
หรือ ควรดับลง ถ้าไฟยังคงสว่างอยู่หลังการ
ขับข่ีหลายคร้ัง ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์
บริการ NHPC ( “หรือ ไฟแสดงการทำงานผิด
ปกติของเคร่ืองยนต์ (MIL หรือ MI)” หน้า 2-27)

ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์
GUID-EC5D9FB6-4BA6-4465-B16B-84A1A2CFD482

GST0003

ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์จะแสดงตำแหน่งของเกียร์

ไฟแสดงจะกะพริบ ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ เมื่ออยู่ใน
ตำแหน่ง&M

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-9

Condition: 'Except for China'/



(100,1)
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2-10 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น
GUID-C5E8CE07-4212-4D2A-A4A6-E3C40E4110AA

JVI0367X

1. ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น (สีเขียว)
2. ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น (สีเหลือง)
3. ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น (สีแดง)
เมื่อไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นถูกตั้งให้ทำงาน ไฟแสดง
บนมาตรวัดรอบเคร่ืองยนต์จะสว่างข้ึน เพ่ือช่วยในการ
เปล่ียนเกียร์ข้ึนจากเกียร์ต่าง ๆ ท่ีความเร็วรอบเครื่องยนต์
คงที่ หรือเพื่อเตือนผู้ขับขี่ว่าเร่งเครื่องยนต์มากเกินไป

ไฟแสดงการเปล่ียนเกียร์ขึ้นจะทำงานเม่ือคันเกียร์อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง &M เท่าน้ัน ฟังก์ชันนี้มีสองโหมด ซึ่งสามารถ
เลือกได้บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์: การตั้งค่า AUTO
และการตั้งค่า MANUAL

JVI0368M

Condition: 'Except for China'/
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การตั้งค่า
GUID-18DDBE93-9DF1-464D-9686-B0D62B85B304

JVI0111X

กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง ON ใช้สวิตช์
ENTER และเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์เพื่อ
แสดงหน้าจอ SETTING

ใช้สวิตช์ NEXT และสวิตช์ ENTER เพื่อไปท่ี
ALERT > UPSHIFT สถานะปัจจุบันของไฟแสดงการ
เปลี่ยนเกียร์ขึ้นจะแสดงบนหน้าจอ UPSHIFT โปรดจำไว้
ว่าฟังก์ชันน้ีถูกตั้งค่าไว้ที่ AUTO ตามการตั้งค่าเริ่มต้นจาก
โรงงาน

ในการเปลี่ยนโหมดไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น ให้เลือก
SETTING บนหน้าจอ UPSHIFT ตั้งโหมดใดโหมดหนึ่งดัง
ต่อไปน้ี โดยการกดสวิตช์ NEXT แล้วกด ENTER

เพื่อเสร็จสิ้น

. AUTO

. 3,000 ถึง 6,300 รอบต่อนาที (MANUAL)

. OFF
จำนวนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 100 รอบต่อนาที เพิ่มจำนวนที่
ประมาณ 500 รอบต่อนาที ให้กดสวิตช์ NEXT ค้าง
ไว้

ตัวอย่าง
GUID-D79A8EBB-512B-4869-B1B5-DCDDF80083A3

เมื่อต้องการความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ตั้งไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นไปท่ี AUTO ไฟแสดงสี
เหลืองจะสว่างข้ึนที่ 700 รอบต่อนาที โดยประมาณ ก่อน
ถึงพื้นที่สีแดง และไฟแสดงสีแดงจะสว่างขึ้นที่เกือบจะถึง
พื้นที่สีแดง

เมื่อต้องการแรงบิดของเครื่องยนต์สูงสุด :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ตั้งตัวเลขไว้ท่ี 6,000 รอบต่อนาที ไฟแสดงสีเขียวจะเริ่ม
กะพริบนับจาก 5,500 รอบต่อนาที โดยประมาณ และจะ
สว่างที่ 6,000 รอบต่อนาที

เมื่อทำรันอินรถยนต์ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เพื่อช่วยในการหลีกเลี่ยงความเร็วรอบเคร่ืองยนต์สูงขณะ
รันอิน ให้ตั้งไฟแสดงการเปล่ียนเกียร์ขึ้นไว้ ท่ีน้อยกว่า
3,500 รอบต่อนาที ไฟแสดงสีเขียวจะเร่ิมกะพริบท่ี 500
รอบต่อนาที ก่อนตัวเลขที่ตั้งไว้โดยประมาณ และจะสว่าง
นับจากตัวเลขท่ีตั้งไว้ ( “ระยะรันอิน” หน้า 5-31)

หมายเหตุ:
. อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างช่วงเวลาการ

สว่างของไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ข้ึน และการ
แสดงขึ้นของมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

. เมื่อถอดขั้วแบตเตอรี่ หน่วยความจำที่ตั้งไว้จะถูก
ล บ แ ล ะ โ ห ม ด จ ะ ก ลั บ ไ ป ที่ ค่ า เ ร่ิ ม ต้ น

การควบคุมความสว่างของ
แผงหน้าปัด

GUID-3011C3AF-AC87-41C5-BC9A-3A3B40EE9297

JVI0039X

ความสว่างของแผงหน้าปัดสามารถปรับได้ เม่ือสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง ON กดสวิตช์เพ่ือปรับ
ความสว่างให้เพ่ิมขึ้น ① หรือลดลง ② ระดับความสว่าง
แสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

เมื่อเปิดไฟหน้า ความสว่างของสวิตช์ภายในต่าง ๆ จะถูก
ปรับได้ในเวลาเดียวกันด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ:
. ความสว่างของแผงหน้าปัดสามารถปรับได้โดย

แยกตามสภาพเวลากลางวันและกลางคืน การตั้ง
ค่ า ที่ ป รั บ ไ ว้ จ ะ ถ ู ก บั นทึ ก โดย อัต โนมั ติ

. เมื่อถอดขั้วแบตเตอรี่ หน่วยความจำที่ตั้งไว้จะถูก
ลบ และ การ ตั้ ง ค่ า จะ กลับ ไป ที่ ค่ า เริ่ ม ต้น

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-11
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2-12 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

GUID-FA3B8F85-96E7-4775-9709-4AF3035044C7

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์สามารถแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

. หน้าจอแสดงระดับน้ำมันเครื่อง

. หน้าจอแสดงการตรวจสอบระบบเกียร์

. หน้าจอแสดงระดับการควบคุมความสว่างของ
แผงหน้าปัด ( “การควบคุมความสว่างของแผง
หน้าปัด” หน้า 2-11)

. คอมพิวเตอร์การขับขี่ ( “คอมพิวเตอร์การขับขี่”
หน้า 2-14)

. หน้าจอแสดง เตือน ( “หน้าจอแสดง เตือน”
หน้า 2-29)

. หน้าจอแสดงการทำงาน ( “การแสดงผลการ
ทำงาน” หน้า 2-39)

. หน้าจอแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
( “ระบบควบคุมความเร็ว รถยนต์ อัตโนมัติ”
หน้า 5-28)

หน้าจอแสดงระดับน้ำมันเครื่อง
GUID-2A3DCF47-3BDA-4E7B-B586-5F14E5CD3B62

JVI0112X

เม่ือกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปท่ีตำแหน่ง ON สถานะ
น้ำมันเคร่ืองก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์จะแสดงขึ้นดังภาพ

เมื่อระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับปกติ
GUID-6BB29034-6881-44BD-8692-CF86F07E9AF5

“OIL LEVEL OK” จะแสดงขึ้น กดสวิตช์ LEVEL ท่ีแสดง
ขึ้น เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมัน

JVI0113X

หมายเหตุ:
ระดับน้ำมันเครื่องสามารถแสดงข้ึนได้หลังจากหน้า
จอแสดง “OIL LEVEL OK” ดับลง หรือขณะที่
เครื่องยนต์สตาร์ทหรือกำลังทำงาน ( “การบำรุง
รักษา” หน้า 2-18)

เมื่อระดับน้ำมันเครื่องต่ำ
GUID-F2CC747D-082F-4DBE-AA94-00E2F0B2C767

JVI0114X

ถ้าข้อความข้างต้นแสดงข้ึน แสดงว่าระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำ

เดินเคร่ืองยนต์บนพ้ืนราบ หลังจากผ่านไปอย่างน้อย 5
นาที ตั้งแต่ที่เครื่องยนต์ดับ ให้ใช้เกจวัดระดับน้ำมันเครื่อง
เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมัน ( “น้ำมันเครื่อง” หน้า 8-9
)

ถ้าระดับน้ำมันต่ำ ให้เติมน้ำมันเครื่องเพิ่มหรือเปลี่ยนน้ำมัน
ที่ศูนย์บริการ NHPC

ข้อสังเกต
ถ้ารถยนต์ไม่ได้อยู่บนพื้นราบ อาจทำให้การวัดค่า
ระดับน้ำมันมีความคลาดเคล่ือน ถ้าสัญญาณ
“OIL LEVEL LOW” แสดงข้ึน แต่ระดับที่แสดง
โดยเกจวัดระดับน้ำมันเป็นปกติ ให้เคลื่อนรถยนต์
ไปยังพื้นราบและดับเคร่ืองยนต์ หลังจากผ่านไป
อย่างน้อย 5 นาที ให้เปิดประตูด้านคนขับและกด
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์กลับไปที่ ON ถ้ายังคงมี
ข้อความ “OIL LEVEL LOW” ปรากฏข้ึนอีก ให้

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

Condition: 'Except for China'/
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เติมน้ำมันเครื่องหรือเปลี่ยนน้ำมัน

เมื่อเกิดการทำงานผิดปกติของเซ็นเซอร์
ระดับน้ำมัน

GUID-FB7B6CAA-B8C3-4E5E-9028-F6E4492940DF

JVI0115X

ถ้าข้อความข้างต้นแสดงขึ้น เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่อง
อาจทำงานผิดปกติ

โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC ทันที

หน้าจอแสดงการตรวจสอบระบบเกียร์
GUID-19481F00-FAB3-44CF-AEC5-B844B8A9CC2A

JVI0116X

จะแสดงขึ้นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่ระบบเกียร์
กำลังถูกตรวจสอบ จะดับลงหลังจากผ่านไปสองถึงสาม
วินาที

หมายเหตุ:
. ระหว่างตรวจสอบระบบ คันเกียร์จะไม่สามารถ

เลื่อนออกจากตำแหน่ง&P ได้ จะสามารถใช้งาน
คันเกียร์หลังจากไฟแสดงการตรวจสอบระบบดับ
ลง

. ขณะทำการตรวจสอบระบบ ถ้าปุ่มบนคันเกียร์ถูก
กดอยู่ จะไม่สามารถเลื่อนคันเกียร์ได้แม้หลังจาก
การตรวจสอบระบบเสร็จสมบูรณ์ ให้ปล่อยปุ่ม
เกียร์ที่ ถ ูกกดอยู่ แล้วทำการกด อีกคร้ัง เพ่ือ
ใช้งานคันเกียร์

. ในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงเวลาที่อุณหภูมิต่ำมาก
การเปลี่ยนแปลงของระบบไฮดรอลิกอาจใช้เวลา
ในการตอบสนองเพ่ิมข้ึนสำหรับการตรวจสอบ
ระบบ ทั้งนี้ระหว่างตรวจสอบระบบ อาจเกิดเสียง
ดังขณะทำงาน หรือความเร็วรอบเครื่องยนต์อาจ

ลดลง อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ามีการ
ทำงานผิดปกติเกิดขึ้น

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-13
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2-14 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

GUID-B8CCAFB6-3A03-402A-B759-14963577C89F

JVI0042X

1. สวิตช์ ENTER
2. สวิตช์ NEXT
3. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
คอมพิวเตอร์การขับขี่แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน

. ความเร็วรถยนต์

. การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

. อัตราการ ส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและ
ความเร็ว

. เวลาที่ใช้ไปและคอมพิวเตอร์ระยะทาง

. ระยะ ทาง ท่ี สามารถ ขับ ต่อ ได้ จน น้ำมัน หมด ถัง

. อุณหภูมิอากาศภายนอก

. การตั้งค่า

. การเตือน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ③ สามารถเปลี่ยนได้เมื่อสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง ON กดสวิตช์ ENTER

① เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ

หมายเหตุ:
. หน้าจอแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์

อัตโนมัติจะแสดงข้ึนถ้าต้ังการควบคุมความเร็ว
รถยนต์ อัตโนมัติ ไว้ ( “ระบบ ควบค ุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ” หน้า 5-28)

. หน้าจอแสดงเตือนจะไม่แสดงขึ้นถ้าไม่มีสภาวะที่
ต้องเตือนผู้ขับขี่

. ข้ึนอยู่กับสภาวะการขับขี่และปัจจัยอ่ืน ๆ ค่าที่
แสดงอาจแตกต่างจากค่าจริง

. ตำแหน่งของเข็มชี้มาตรวัดความเร็วและความเร็ว
ที่ แสดงบนหน้า จอแสดง ข้อม ูล รถยนต์ อาจ
แตกต่างกันเล็กน้อย

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ปัจจุบัน (กม./ลิตร, ลิตร/100 กม.
หรือ ไมล์ต่อแกลลอน)

GUID-F31E14FC-F7FD-4A33-A261-95F03F904BD0

JVI0043X

การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันจะแสดงขึ้นเมื่อขับขี่

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

GUID-BC9A7DB2-8B03-44C3-AFA8-3D7CF5853206

JVI0044X

จะแสดงความเร็วรถยนต์ขณะขับขี่

คอมพิวเตอร์การขับขี่

Condition: 'Except for China'/
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การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
(กม./ชม. หรือ ไมล์/ชม.)

GUID-B1830872-2A12-4C03-9225-03B4DB46251C

JVI0045X

จะแสดงสถานะการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติที่ตั้งไว้

หมายเหตุ:
หน้าจอแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะ
แสดงข้ึนถ้าตั้งการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ไว้ ( “ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ”
หน้า 5-28)

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ยและความเร็ว (กม./ลิตร,
ลิตร/100 กม. หรือ ไมล์ต่อแกลลอน,
กม./ชม. หรือ ไมล์/ชม.)

GUID-5D93716F-5617-4C8C-AA2A-382727EDC552

JVI0046X

จะแสดงการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็ว
รถยนต์โดยเฉลี่ยเริ่มตั้งแต่เวลาที่หน้าจอถูก รีเซ็ตคร้ัง
สุดท้าย

ในการรีเซ็ตหน้าจอ ให้กดสวิตช์ NEXT ค้างไว้นาน
กว่า 1 วินาที (การประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยและ
ความเร็วรถยนต์โดยเฉลี่ยจะถูกรีเซ็ตในเวลาเดียวกัน)

หมายเหตุ:
. “ ” จะแสดงข้ึนระหว่าง 500 ม. แรก (1/3

ไมล์ ) ห รือ 30 วินา ที แรก หลัง จาก รี เ ซ็ต

. ค่าต่าง ๆ จะอัพเดตทุก ๆ 30 วินาที โดยประมาณ

เวลาที่ใช้ไปและมาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว (กม. หรือ ไมล์)

GUID-CC9837C1-AC91-4CD5-BBE6-01CA101E1583

JVI0047X

จะแสดงเวลาที่ใช้ไปและมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวเริ่ม
ตั้งแต่เวลาที่หน้าจอถูกรีเซ็ตครั้งสุดท้าย

ในการรีเซ็ตหน้าจอ ให้กดสวิตช์ NEXT ค้างไว้นาน
กว่า 1 วินาที (เวลาที่ใช้ไปและมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว
จะถูกรีเซ็ตในเวลาเดียวกัน)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-15
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ระยะทางที่สามารถขับต่อได้จนน้ำมัน
หมดถัง (กม. หรือ ไมล์)

GUID-C741234F-8E81-4368-A392-44600098F2E8

JVI0048X

จะแสดงระยะทางโดยประมาณที่สามารถขับรถยนต์ต่อได้
ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีเหลืออยู่ในถังน้ำมัน
เชื้อเพลิง และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่แท้จริง

หมายเหตุ:
. ถ้าระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ การเตือนระดับน้ำมัน

เช้ือเพลิงต่ำจะแสดงขึ้น ( “การเตือนระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ (กม. หรือ ไมล์)” หน้า 2-37)

. ถ้าไม่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากการเตือนระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำปรากฏข้ึน หน้าจอจะเปล่ียน
เป็น “ ” จังหวะที่เปลี่ยนนี้อาจเกิดขึ้นก่อน ซึ่ง
ข้ึนอยู่กับสภาวะการขับข่ี ไม่ได้หมายความว่ามี
การทำงานผิดปกติ

. ค่าต่าง ๆ จะอัพเดตทุก ๆ 30 วินาที โดยประมาณ

อุณหภูมิอากาศภายนอก
GUID-3E368B66-701A-43BA-9FF7-3FB31E813F7F

JVI0049X

จะแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอก

หมายเหตุ:
. อุณหภูมิอากาศภายนอกอาจแสดงขึ้นอย่างไม่

ถูกต้องในกรณีดังต่อไปนี้
— อุณหภูมิ อากาศภายนอกต่ำกว่า −308C
(−228F) หรือสูงกว่า 558C (1318F)

— หยุดรถยนต์หรือขับด้วยความเร็วต่ำ (ต่ำกว่า
20 กม./ชม. (12 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ)

— อุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์สูง

. เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่า 38C (378F)
การเตือนอุณหภูมิภายนอกต่ำจะแสดงข้ึน และ
“ICY” จะแสดงข้ึนบนหน้าจอแสดงอุณหภูมิ
อากาศภายนอก ( “การแจ้งเตือน”
หน้า 2-17)

การตั้งค่า (คอมพิวเตอร์การขับขี่)
GUID-A212EC22-EAB8-4ABE-BA01-477E8AFEC89D

JVI0050X

ใช้ในการต้ังการแจ้งเตือน การบำรุงรักษา และการตั้งค่า
เสริม
ใช้สวิตช์ NEXT เพื่อเลือกรายการ จากนั้นยืนยันด้วย
สวิตช์ ENTER เพ่ือเปลี่ยนไปยังหน้าจอการต้ังค่า
นั้น ๆ
ในการกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้น ให้กดสวิตช์
ENTER ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที

หมายเหตุ:
. เมื่อถอดขั้วแบตเตอรี่ หน่วยความจำที่ตั้งไว้จะถูก

ลบ และ การ ตั้ ง ค่ า จะ กลับ ไป ที่ ค่ า เริ่ ม ต้น

. ไ ม่ สามารถ ต้ัง ค่ า ได้ ใน กรณี ดั ง ต่อ ไป นี้
— กำลังขับรถ
— หน้าจอแสดงเตือนทำงานอยู่
— หน้าจอแสดงระดับการควบคุมความสว่างของ
แผงหน้าปัดทำงานอยู่
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— สถานะการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
แสดงขึ้น

การแจ้งเตือน
GUID-01AD9222-222A-43F0-95FB-80EB4976A1E7

JVI0117X

สามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น
ไฟแสดง “Timer” และการเตือนอุณหภูมิภายนอกต่ำ

ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

สำหรับรายละเอียดเก่ียวกับไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ข้ึน
โปรดดูท่ีหมวดดังต่อไปนี้ ( “ไฟแสดงการเปล่ียน
เกียร์ขึ้น” หน้า 2-10)

ไฟแสดง “Timer” :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVI0118X

การแจ้งเตือนนี้จะแจ้งผู้ขับขี่ว่าผ่านช่วงเวลาการขับขี่ที่ตั้ง
ไว้แล้ว
บนหน้าจอ TIMER ให้กดสวิตช์ NEXT เพื่อเปลี่ยน
ช่วงเวลา กดสวิตช์ค้างไว้เพื่อเพ่ิมจำนวนทุก 1 ช่ัวโมง
สามารถตั้งได้สูงสุด 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ:
การตั้งค่าเริ่มต้นอยู่ที่ OFF

การเตือนอุณหภูมิภายนอกต่ำ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVI0119X

การแจ้งเตือนนี้จะแจ้งผู้ขับข่ีเม่ืออุณหภูมิอากาศภายนอก
ต่ำกว่า 38C (378F)
บนหน้าจอ ICY ให้กดสวิตช์ NEXT เพ่ือเปลี่ยนการ
เตือนนี้เป็น ON/OFF

หมายเหตุ:
การตั้งค่าเริ่มต้นอยู่ที่ ON

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-17
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การบำรุงรักษา
GUID-ABFED341-6B09-49E3-94D7-A4A9D1C41500

JVI0120X

สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ เพ่ือต้ังช่วงระยะการบำรุงรักษาได้
อย่างหลากหลาย และเพื่อตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
การเตือนที่แสดงด้านล่างใช้เพื่อแจ้งผู้ขับขี่ถึงช่วงระยะการ
บำรุงรักษา

หมายเหตุ:
เน่ืองจากส่ิงเหล่านี้แสดงข้ึนตามระยะทางการขับข่ี
ไม่ได้แสดงสภาพของรถยนต์จริง ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้
ในการอ้างอิงเท่านั้น
ป้อนระยะการบำรุงรักษาโดยใช้รายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

. บนหน้าจอการต้ังค่าแต่ละอย่าง ให้กดสวิตช์ NEXT
เพื่อเปลี่ยนระยะทาง กดสวิตช์ค้างไว้เพื่อเพ่ิม

จำนวนทุก 1,000 กม. (600 ไมล์)

. ตั้งไปที่ “—” เพื่อไม่ให้มีการเตือน

. การรีเซ็ตระยะทางท่ีสะสมไว้ให้เป็นศูนย์ ให้ไปที่
หน้าจอ RESET จากนั้นกดสวิตช์ NEXT และ
ยืนยันด้วยสวิตช์ ENTER

หมายเหตุ:
. การทำให้ ระยะ ทาง กลับ มา เป็น ตัวเลข เดิม

หลังจากรีเซ็ต ให้กดสวิตช์ NEXT อีกคร้ัง

. เมื่อถอดข้ัวแบตเตอรี่ ระยะทางที่ตั้งไว้จะถูกลบ
และการตั้งค่า จะกลับไปที่ การตั้งค่า เร่ิม ต้น

ระดับน้ำมันเครื่อง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVI0124X

สามารถ ใช้ ตรวจสอบระดับ น้ำมันก่อนสตาร์ทขณะ ท่ี
เครื่องยนต์ทำงาน เลือก SETTING > MAINTENANCE >
OIL > ENGINE OIL > LEVEL
ถ้าสัญญาณเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำปรากฏขึ้น ตรวจสอบ
ระดับด้วยก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง ( “การตรวจสอบ
ระดับน้ำมันเครื่อง” หน้า 8-9)

น้ำมันเครื่อง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVI0125X

เมื่อใกล้ถึงระยะทางที่ตั้งไว้ สัญญาณเตือนจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ และแสดงระยะทางท่ีเหลืออยู่ตามกำหนดเวลา
เลือก SETTING > MAINTENANCE > OIL > ENGINE
OIL เพื่อ ต้ัง หรือ รี เซ็ต ระยะ ทาง สำหรับ การ เปล่ียน
น้ำมันเครื่อง

หมายเหตุ:
การต้ังค่าเร่ิมต้นอยู่ที่ 15,000 กม. (9,500 ไมล์)
สามารถตั้งระยะทางสูงสุดอยู่ที่ 15,000 กม. (9,500
ไมล์)
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กรองน้ำมันเครื่อง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVI0126X

สัญญาณเตือนจะแสดงข้ึนเม่ือเกินระยะทางท่ีตั้งไว้ เลือก
SETTING > MAINTENANCE > FILTER เพ่ือตั้งหรือ
รีเซ็ต ระยะทางสำหรับการ เปลี่ยนกรอง น้ำมัน เครื่อง

หมายเหตุ:
การต้ังค่าเร่ิมต้นอยู่ที่ 15,000 กม. (9,500 ไมล์)
สามารถตั้งระยะทางสูงสุดอยู่ที่ 15,000 กม. (9,500
ไมล์)

น้ำมันเกียร์ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVI0127X

สัญญาณเตือนจะแสดงข้ึนเม่ือเกินระยะทางท่ีตั้งไว้ เลือก
SETTING > MAINTENANCE > OIL > T/M OIL เพื่อตั้ง
หรือรีเซ็ตระยะทางสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์

หมายเหตุ:
การต้ังค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 60,000 กม. (37,000 ไมล์)
สามารถตั้ง ระยะ ทาง ส ูง ส ุด อย ู่ ที่ 90,000 กม.
(55,500 ไมล์)

ยาง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVI0128X
แบบ A

JVI0147X
แบบ B

สัญญาณเตือนจะแสดงข้ึนเม่ือเกินระยะทางท่ีตั้งไว้ เลือก
SETTING > MAINTENANCE > TYRE หรือ TIRE เพ่ือ
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ตั้งหรือรีเซ็ตระยะทางสำหรับการเปลี่ยนยาง

หมายเหตุ:
การตั้งค่าเริ่มต้นอยู่ที่ OFF

ตัวเลือก
GUID-DD684EE8-3277-490F-9FCB-8C3B785C4DC5

JVI0121X

สามารถ ใช้ ฟั งก์ ชัน นี้ เพื่ อ ต้ั ง ค่ า ภาษา และ หน่วย

ภาษา (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เลื อก เมน ู ย่อย นี้ เพื่ อ เลือก ภาษา สำห รับ หน้ า จอ

หน่วย :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เลือกเมนูย่อยนี้เพื่อเลือกหน่วย (กม./ลิตร, ลิตร/100 กม.
ฯลฯ) สำหรับหน้าจอ

การเตือน (คอมพิวเตอร์การขับขี่)
GUID-F681D6EF-5554-4DA0-9636-90D63A3D49C1

JVI0051X

ข้อมูลการเตือนจะแสดงข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
กดสวิตช์ ENTER ขณะที่หน้าจอแสดงเตือนทำงาน
อยู่เพื่อกลับไปยังหน้าจอเดิม
อีกท้ัง สามารถตรวจสอบการเตือนต่าง ๆ ท่ีไม่ถูกต้องได้
เ ช่น กัน ( “หน้า จอแส ดง เตือน” หน้า 2-29)

การตรวจสอบการเตือน
GUID-C6F3B771-2103-46FC-BC6D-69BAD5550008

ใช้สวิตช์ NEXT เพื่อเลือก “DETAIL” จากนั้นยืนยัน
ด้วยสวิตช์ ENTER
เมื่อมีหลายการเตือนแสดงขึ้น ให้กดสวิตช์ ENTER
เพื่อเปลี่ยนระหว่างแต่ละหน้าจอ
การกลับไปยังการเตือนแรก ให้กดสวิตช์ ENTER
ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที

หมายเหตุ:
ถ้าไม่มีการเตือนแสดงข้ึน จะสามารถเลือก “SKIP”
ได้เพียงอย่างเดียว
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GUID-1833DAA3-60A0-4E07-B003-133E93E64BF7

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

ไฟเตือนหลัก ไฟแสดงการใช้ไฟสูง

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์
(MIL หรือ MI)

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

ไฟเตือนระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า
(ถ้ามีติดตั้ง)

ไฟเตือนเบรกสึกหรอ (ถ้ามีติดตั้ง) ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ไฟแสดงไฟตัดหมอกหลัง (ยกเว้นประเทศ
เม็กซิโก)

ไฟเตือนการชาร์จไฟ ไฟเตือนเกียร์ ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
ไฟเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)/ไฟเตือนโปรแกรมควบคุม
ความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

ไฟแสดงสัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/ขับเคลื่อน
ทุกล้อ (AWD)

ไฟแสดงสวิตช์หลักควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ

ไฟแสดง OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)/ไฟแสดง OFF
โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ ไฟแสดงสวิตช์ SET ควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ

ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสาร (สำหรับประเทศเม็กซิโก)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-21

ไฟเตือน และเสียงเตือน การเตือนไฟเตือน

Condition: 'Except for China'/
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2-22 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

การตรวจสอบไฟ
GUID-1B609137-0196-443C-A2BC-C3C33975E705

เมื่อปิดประตูทุกบาน ใช้เบรกมือ คาดเข็มขัดนิรภัย แล้วให้
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON โดยไม่สตาร์ท
เครื่องยนต์ สัญญาณไฟต่อไปนี้ (ถ้ามีติดตั้ง) จะสว่างขึ้น:

, , , หรือ , หรือ
สัญญาณไฟต่อไปนี้ (ถ้ามีติดตั้ง) จะสว่างขึ้นชั่วครู่แล้วดับ
ลง:

, หรือ , , , , , ,
ถ้าสัญญาณไฟดวงใดไม่สว่างข้ึน หรือทำงานในลักษณะ
อ่ืนนอกเหนือจากที่กล่าวมา อาจแสดงว่าหลอดไฟขาด
และ/ หรือ ระบบทำงานผิด ปกติ ให้ นำ รถ เข้า รับ การ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC

ไฟเตือน
GUID-AF1D3A6A-01BB-46A5-892A-1DFDFAF9638D

หรือ ไฟเตือนระบบเบรกแบบ
ป้องกันล้อล็อก (ABS)

GUID-C4ABCC84-BC0F-4E01-A1F8-40683805F00B

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง ON ไฟเตือน
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) จะสว่างขึ้นแล้วดับ
ลง แสดงว่า ABS ทำงานเป็นปกติ
หากไฟเตือน ABS สว่างขึ้นขณะเครื่องยนต์ทำงานหรือ
ขณะขับขี่ อาจแสดงว่า ABS ทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้า
รับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC
ถ้า ABS ทำงานผิดปกติ ฟังก์ชันป้องกันล้อล็อกจะหยุด
ทำงาน ซ่ึงระบบเบรกจะทำงานเป็นปกติ แต่ไม่มีการช่วย
ป้อง กัน ล้อ ล็อก ( “ระบบ เบรก” หน้ า 5-40)

ไฟเตือนระบบเบรก
GUID-FCECD4EF-F408-458A-8F03-E90907352012

ฟังก์ชันไฟเตือนเบรกนี้สำหรับทั้งระบบเบรกมือและระบบ
เบรกเท้า

ไฟแสดงเบรกมือ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON ไฟจะสว่าง
ขึ้นเมื่อใช้เบรกมือ

ไฟเตือนน้ำมันเบรกต่ำ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON ไฟจะเตือน
ว่าระดับน้ำมันเบรกต่ำ ถ้าไฟสว่างขึ้นขณะที่ เคร่ืองยนต์
ทำงานโดยไม่ใช้เบรกมือ ให้หยุดรถยนต์และปฏิบัติดัง
ต่อไปนี้:
1. ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก เติมน้ำมันเบรกตามจำเป็น

( “น้ำมันเบรก” หน้า 8-11)
2. ถ้า ระดับ น้ำมัน เบรกถูก ต้อง ให้นำ รถ เข้า รับการ

ตรวจ สอบ ระบบ เตื อน ท่ี ศ ู น ย์ บ ริ ก า ร NHPC

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เม่ือปลดเบรกมือและระดับน้ำมันเบรกมีเพียงพอ ถ้าทั้งไฟ
เตือนเบรกและไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
(ABS) สว่างข้ึน อาจแสดงว่า ABS ทำงานผิดปกติ ให้นำ
รถไปยังศูนย์บริการ NHPC เพ่ือตรวจสอบระบบเบรกและ
ซ่อมแซมทันที ถ้าจำเป็น ( “ไฟเตือนระบบเบรกแบบ
ป้องกันล้อล็อก (ABS)” หน้า 2-22)

ไฟเตือนเบรกสึกหรอ (รุ่นที่มีแพ็กเกจ NCCB (เบรก
คาร์บอนเซรามิกของนิสสัน) สำหรับตะวันออกกลาง
และประเทศเม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้น อาจแสดงว่าผ้าเบรกหมด
ให้นำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบระบบเบรกและเปล่ียน
ผ้าเบรกโดยเร็วที่สุดที่ศูนย์บริการ NHPC

ข้อควรระวัง
ห้ามขับรถเป็นเวลานานเมื่อไฟเตือนเบรกสึกหรอ
สว่าง อย ู่ มิ ฉะ น้ัน เบรก อาจ ทำงาน ผิด ปกติ
เนื่องจากผ้าเบรกหมด

คำเตือน
. ระบบเบรกอาจทำงานผิดปกติหากมีไฟเตือน

ปรากฏข้ึน การขับขี่อาจทำให้เกิดอันตราย
ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถที่ จะขับรถ
ต่อ ได้ อย่าง ปลอดภัย โปรด ขับ รถ อย่าง
ระมัดระวังไปยังศูนย์บริการ NHPC ที่ ใกล้
ที่สุดเพื่อทำการซ่อมแซม มิเช่นนั้นให้ใช้วิธี
ลากจูงแทนเน่ืองจากการขับข่ีอาจทำให้เกิด
อันตรายได้

. เหยียบแป้นเบรกโดยที่ดับเคร่ืองยนต์และ/
หรือระดับน้ำมันเบรกที่ต่ำอาจทำให้ระยะเบรก
ยาวขึ้น จะต้องใช้แรงในการเหยียบเบรกมาก
เช่นเดียวกับระยะของการเหยียบแป้นเบรก

. ถ้าระดับน้ำมันเบรกอยู่ต่ำกว่าเครื่องหมายต่ำ
สุดหรือเคร่ืองหมาย MIN บนกระปุกน้ำมัน
เบรก ห้ามขับรถยนต์จนกว่าระบบเบรกจะได้
รับการตรวจสอบจากศูนย์บริการ NHPC

ไฟเตือนเบรกสึกหรอ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-DC6AB0B6-C51F-4718-9286-912B58114758

ไฟเตือนเบรกสึกหรอจะสว่างข้ึนเมื่อผ้าเบรกหมด ให้นำ
รถยนต์เข้ารับการตรวจสอบระบบเบรกและเปล่ียนผ้าเบรก
โดยเร็วที่สุดที่ศูนย์บริการ NHPC

ข้อควรระวัง
ห้ามขับรถเป็นเวลานานเมื่อไฟเตือนเบรกสึกหรอ
สว่าง อย ู่ มิ ฉะ น้ัน เบรก อาจ ทำงาน ผิด ปกติ
เนื่องจากผ้าเบรกหมด

Condition: 'Except for China'/
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ไฟเตือนการชาร์จไฟ
GUID-0DD0B0B0-6CC4-415F-97E9-D1387A107B7D

ถ้าไฟสว่างข้ึนขณะเครื่องยนต์ทำงาน อาจแสดงว่าระบบ
ชาร์จไฟทำงานผิดปกติ ดับเคร่ืองยนต์และตรวจสอบ
สายพานไดชาร์จ ถ้าสายพานหย่อน ขาด หายไป หรือถ้า
ไฟยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถยนต์ไปที่ศูนย์บริการ NHPC โดย
ทันที

ข้อสังเกต
ห้ามขับรถต่อถ้าสายพานไดชาร์จหย่อน แตกร้าว
หรือขาด

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
GUID-818699AB-E9C1-41D8-BC46-8A78CBE2E6D5

ไฟเตือนน้ีจะเตือนว่าแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ ถ้าไฟกะพริบ
หรือสว่างขึ้นระหว่างการขับข่ีปกติ ให้จอดรถข้างทางใน
บริเวณท่ีปลอดภัย ดับเครื่องยนต์ทันที และติดต่อศูนย์
บริการ NHPC
ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้
แสดงระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำ ต้องทำการตรวจสอบที่
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ หรือใช้ก้านวัดระดับเพ่ือ
ตรวจสอบระดับน้ำมัน ( “หน้าจอแสดงระดับน้ำมัน
เคร่ือง” หน้า 2-12) ( “การตรวจสอบระดับน้ำมัน
เครื่อง” หน้า 8-9)

ข้อสังเกต
การปล่อยให้ เคร่ืองยนต์ทำงานโดยท่ีไฟเตือน
แรงดันน้ำมันเครื่องสว่างอยู่จะทำให้เครื่องยนต์
เสียหายร้ายแรงเกือบจะทันที ดับเครื่องยนต์ในที่
ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

หรือ ไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล้อ
(4WD)/ขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD)

GUID-CB24AE87-D5A4-4C80-8901-5075DE423DDA

ไฟเตือน 4WD/AWD จะสว่างขึ้น เม่ือกดสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ไปที่ ON ไม่นานจะดับลง หลังจากสตาร์ท
เครื่องยนต์
ถ้าระบบ 4WD/AWD ทำงานผิดปกติ ไฟเตือนจะสว่างค้าง
อยู่หรือกะพริบ ( “การขับเคลื่อนส่ีล้อ (4WD)/การ
ขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD)” หน้า 5-33)

ข้อควรระวัง
. ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้นขณะขับขี่ แสดงว่าอาจมี

การทำงานผิดปกติในระบบ 4WD/AWD ลด
ความเร็วรถยนต์ และให้นำรถเข้า รับการ
ตรวจสอบท่ีศูนย์บริการ NHPC โดยเร็วที่สุด

. ถ้าไฟเตือน 4WD/AWD กะพริบขึ้นเมื่อท่าน
กำลังขับรถ:
— กะพริบถี่ ๆ (ประมาณสองครั้งต่อวินาที):
จอดรถข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัยขณะ
ให้เครื่องยนต์เดินเบา โหมดการขับขี่จะ
เปลี่ยนไปเป็น RWD เพ่ือป้องกันระบบ
4WD/AWD จากการทำงานผิดปกติ ถ้า
ไฟเตือนดับลง ท่านสามารถขับรถต่อได้
ไม่ได้หมายความว่ามีการทำงานผิดปกติ

— กะพริบช้า ๆ (ประมาณหนึ่งครั้งในทุก ๆ 2
วินาที):
จอดรถข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัยขณะ
ให้เครื่องยนต์เดินเบา ตรวจสอบว่ายางทุก
เส้นมีขนาดเท่ากับที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายค่า
แรงดันลมยางที่ติดอยู่ที่ช่องประตูด้านคน
ขับ แรงดันลมยางถูกต้อง และยางไม่
สึกหรอ ( “แผ่นป้ายค่าแรงดันลม
ยาง” หน้า 9-12)
ถ้าแรงดันลมยางไม่เพียงพอ ให้เติมด้วย

ก๊าซไนโตรเจน โปรดติดต่อศูนย์บริการ
NHPC เ ก่ียว กับ การ เ ติม ด้ วย ก๊ าซ
ไนโตรเจน ถ้าไม่มีก๊าซไนโตรเจน อาจใช้
ลมยางทั่วไปได้อย่างปลอดภัยภายใต้
สภาวะการขับขี่ปกติ อย่างไรก็ตาม นิสสัน
ขอ แนะนำ ให้ เ ติม ลม ยาง ด้ วย ก๊ าซ
ไนโตรเจน เพื่อการ ใช้ งานยางได้ เต็ม
สมรรถนะสูงสุด

. ถ้าไฟเตือนยังคงสว่างอยู่ หลังจากปฏิบัติตาม
ด้านบนแล้ว ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่
ศูนย์บริการ NHPC โดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-B42381A0-F59E-41F6-9BFF-C23D28E58397

หลังจากกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง ON ไฟ
เตือนนี้ จะ สว่าง ข้ึน ประมาณ 2 วินาที แล้ว จะ ดับ ลง
ไฟเตือนนี้จะเตือนว่าเกิดการทำงานผิดปกติกับระบบล็อก
พวงมาลัยไฟฟ้าหรือระบบกุญแจอัจฉริยะ
ถ้าไฟสว่างขึ้นขณะ ท่ีดับ เครื่องยนต์ อาจไม่ สามารถ
ปลดล็อกพวงมาลัยหรือสตาร์ทเคร่ืองยนต์ได้ ถ้าไฟสว่าง
ขึ้นขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน ท่านสามารถขับรถยนต์
ต่อได้ อย่างไรก็ตามในกรณีเหล่านี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
NHPC เพื่อซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ
GUID-13B140F3-0F12-46B5-9584-FD5D1D73D916

รถยนต์ของท่านติด ต้ังระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS) ซึ่งจะตรวจสอบแรงดันลมยางของยางท้ังหมด
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำจะเตือนว่ามีแรงดันลมยางต่ำและ
ยาง แบน หรือ จะ แสดง ว่ า TPMS ทำงาน ผิด ปกติ
หลังจากกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง ON ไฟ
เตือน จะ สว่าง ขึ้น ประมาณ 1 วินาที แล้ว จะ ดับ ลง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-23
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2-24 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

การเตือนแรงดันลมยางต่ำ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ถ้าขับรถในขณะท่ีมีแรงดันลมยางต่ำ ไฟเตือนจะสว่างขึ้น
เมื่อไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้น ควรหยุดขับรถ
และปรับแรงดันลมยางทั้ง 4 ล้อ ขณะเย็น ตามค่า
แรงดันลมยางที่แนะนำ ซึ่งได้แสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่า
แรงดันลมยางที่ติดอยู่ที่ช่องประตูด้านคนขับ ใช้เกจ
วัดแรงดันลมยางตรวจสอบแรงดันลมยาง
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำอาจไม่ดับลงโดยอัตโนมัติ
เมื่อทำการปรับค่าแรงดันลมยางแล้ว ดังน้ันหลังจาก
เติมลมยางตามค่าแรงดันลมยางที่แนะนำแล้ว ให้ทำ
การรีเซ็ตแรงดันลมยางที่บันทึกไว้ในรถยนต์ (รุ่นที่มี
ฟังก์ชันรีเซ็ต TPMS) แล้วขับรถยนต์ที่ความเร็วมาก
กว่า 25 กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.)
เพื่อให้ TPMS ทำงาน และปิดไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ
รุ่นที่มีฟังก์ชันรีเซ็ต TPMS:
จะต้องปฏิบัติการรีเซ็ต TPMS ด้วยหลังจากเปลี่ยนยางหรือ
ล้อ
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำอาจสว่างขึ้นแม้ว่าจะปรับแรงดัน
ลมยางอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิภายนอก การปรับแรงดันลมยางตามแรงดันลมยาง
ขณะเย็นตามท่ีแนะนำอีกคร้ังเมื่อยางเย็นตัว และทำการ
รีเซ็ต TPMS
ถ้าไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำยังสว่างค้าง หลังจากรีเซ็ต
แล้ว อาจระบุได้ว่า TPMS ทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับ
การตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC
( “ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)” หน้า 5-4
)

การเตือนของยางรันแฟลต (run flat tire) :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

การเตือนยางรันแฟลต (run flat tire) จะเตือนว่ามียาง
แบน
ถ้าขับรถยนต์โดยที่มียางหนึ่งเส้นหรือมากกว่าหนึ่งเส้นแบน
ไฟเตือนจะสว่างค้าง และเสียงเตือนจะดังขึ้นเป็นเวลา 10
วินาที
เสียงเตือนจะดังข้ึนเมื่อเร่ิมตรวจพบยางแบนเท่านั้น และ
ไฟเตือนจะสว่างค้าง เม่ือการเตือนยางแบนทำงาน ให้
รีเซ็ตระบบและตรวจสอบและเปลี่ยนยางถ้าจำเป็นโดยศูนย์

บริการ NHPC แม้ว่าจะเติมลมยางตามค่าแรงดันลมยาง
ขณะเย็นแล้ว ไฟเตือนจะสว่างค้างจนกว่าระบบจะรีเซ็ตโดย
ศูนย์บริการ NHPC
ข้อความเตือนจะแสดงขึ้น ถ้าคุณเลือกข้อมูลแรงดันลมยาง
บนหน้าจอแบบสัมผัส แรงดันลมยางของแต่ละเส้นจะแสดง
ขึ้นเช่นกัน โปรดดูที่คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีก
เล่มหนึ่ง
รถยนต์ ท่ียางแบนสามารถขับได้ในระยะเวลาที่ จำกัด
( “ยาง รัน แฟลต (run f lat t i re)” หน้า 6-3)
( “ยาง รัน แฟลต (run flat tire)” หน้า 8-36)

TPMS ทำงานผิดปกติ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ถ้า TPMS ทำงานผิดปกติ ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำจะ
กะพริบประมาณ 1 นาที เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไป
ท่ีตำแหน่ง ON ไฟจะสว่างค้างหลังจาก 1 นาที ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบท่ีศูนย์บริการ NHPC ( “ระบบ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)” หน้า 5-4) ( “แรง
ดันลมยาง” หน้า 8-30)

คำเตือน
. ถ้ากดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง

ON แล้ว ไฟไม่ สว่าง ให้ นำรถ เข้า รับการ
ตรวจสอบท่ีศูนย์บริการ NHPC โดยเร็วที่สุด

. ถ้าไฟสว่างข้ึนขณะขับรถ ให้หลีกเลี่ยงการ
หักพวงมาลัยกะทันหันหรือเบรกอย่างแรง
ควรลดความเร็วลง พยายามนำรถออกจาก
ถนนไป ยัง สถานที่ ที่ ปลอดภัย และหยุด
รถยนต์ให้ เร็วที่สุด การขับรถด้วยแรงดัน
ลมยางต่ำอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่าง
ถาวรกับยางและเพิ่มความเป็นไปได้ที่ยางจะ
ใช้การไม่ได้เลย อาจเกิดความเสียหายของ
รถยนต์ อย่าง ร ุนแรง และ อาจ ทำให้ เ กิด
อุบัติเหตุซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่
รุนแรง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบแรงดันลมยาง
ทั้งส่ีเส้น และทำการปรับแรงดันลมยางตาม
ค่าแรงดันลมยางขณะเย็นตามคำแนะนำ ซ่ึง

แสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยางที่ติด
อยู่ที่ช่องประตูด้านคนขับ เพ่ือปิดไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำ ถ้าไฟยังคงสว่างขณะขับ
รถ หลังจากปรับแรงดันลมยาง ยางรถอาจจะ
แบน ( “ยางรันแฟลต (run flat tire)”
หน้า 6-3) หรือ TPMS อาจทำงานผิดปกติ
ถ้ายางรถทุกเส้นไม่แบนและมีแรงดันลมยาง
ที่เหมาะสม ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบท่ี
ศูนย์บริการ NHPC

. แม้ว่าจะสามารถขับขี่ด้วยยางรันแฟลต (run
flat tire) ที่ร่ัว ให้จำไว้ว่าเสถียรภาพในการ
ควบคุมรถจะลดลง ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บร้ายแรงได้ และการขับข่ีระยะ
ไกลด้วยความเร็วสูงอาจทำให้ยางเสียหาย

. ห้ามขับที่ความเร็วมากกว่า 80 กม./ชม. (50
ไมล์/ชม.) และห้ามขับมากกว่า 80 กม. (50
ไมล์) ด้วยยางรันแฟลต (run flat tire) ที่รั่ว
ระยะทางจริงที่รถยนต์สามารถขับได้เมื่อยาง
แบน ขึ้น อยู่ กับ อ ุณหภูมิ ภายนอก โหลด
รถยน ต์ สภาพ ถนน และ ปั จ จั ย อ่ื น ๆ

. ถ้าพบเสียงหรือการสั่นที่ผิดปกติขณะขับรถ
ด้วยยางรันแฟลต (run flat tire) ที่ ร่ัว ให้
พยายามนำรถออกจากถนนไปยังสถานท่ีที่
ปลอดภัย และหยุดรถยนต์ให้เร็วที่สุด มิฉะนั้น
ยางอาจเกิดความเสียหายอย่างหนักและ
จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

. หลังจากปรับแรงดันลมยางแล้ว ให้แน่ใจว่า
ได้ รีเซ็ต TPMS (รุ่นที่ มี ฟังก์ชัน TPMS)
จนกว่าการรีเซ็ตจะทำงาน TPMS จะไม่เตือน
แรงดันลมยางต่ำ

. เม่ือเปลี่ยนล้อ TPMS จะไม่ทำงาน และไฟ
เตือนแรงดันลมยางต่ำจะกะพริบเป็นเวลา
ประมาณ 1 นาที ไฟจะสว่างค้างหลังจาก 1
นาที โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC โดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำการเปลี่ยนยาง
และ/หรือรีเซ็ตระบบ

Condition: 'Except for China'/
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. การเปล่ียนยางที่นิสสันไม่ได้กำหนดไว้อาจมี
ผลต่อการทำงานของ TPMS

ข้อควรระวัง
. TPMS ไม่สามารถใช้งานแทนการตรวจสอบ

แรง ดัน ลม ยาง ตาม ปกติ ได้ ให้ แน่ใจ ว่า
ตรวจสอบแรง ดันลมยางอย่างสม่ำเสมอ

. ให้แน่ใจว่าใส่ยางที่มีขนาดตามกำหนดทั้งสี่
ล้อ

หมายเหตุ:
. ถ้าขับรถด้วยความเร็วต่ำกว่า 25 กม./ชม. (16

ไมล์/ชม.) TPMS อาจทำงานผิดปกติ

. ยางของรถคันนี้ เติมด้วยก๊าซไนโตรเจน เมื่อ
แรง ดัน ลม ยาง ต่ำ ให้ เติม ลม ยาง ด้วย ก๊าซ
ไนโตรเจน โปรดติดต่อ ศ ูนย์ บริการ NHPC
สำหรับข้อมูลเก่ียวกับการเติมลมยางด้วยก๊าซ
ไนโตรเจน

ไฟเตือนหลัก
GUID-683A70A3-F7FB-4DF6-AE3A-1E7AAA03FAEC

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง ON ไฟเตือน
หลักจะสว่างขึ้นถ้าการเตือนใดดังต่อไปนี้ปรากฏขึ้นบนหน้า
จอแสดงข้อมูล รถยนต์ ( “หน้า จอแสดง เตือน”
หน้า 2-29)

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
GUID-7EFC0F00-30E9-41CC-A1A8-C89524325776

สำหรับประเทศเม็กซิโก :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ไฟเตือนและเสียงเตือนจะเตือนให้ท่านคาดเข็มขัดนิรภัย
ไฟจะสว่างขึ้นเม่ือสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
“ON” และจะสว่างค้างจนกว่าผู้ขับขี่จะคาดเข็มขัดนิรภัย
ในเวลาเดียวกัน เสียงเตือนจะดังประมาณ 6 วินาที จนกว่า
ผู้ขับขี่จะคาดเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าจะสว่างขึ้น
ถ้าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อมีการนั่งบนเบาะนั่งผู้โดยสาร
ด้านหน้า เป็น เวลาประมาณ 5 วินาที หลังจากสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON ระบบจะไม่ใช้งานไฟ
เตือนสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า ( “เข็มขัดนิรภัย”
หน้า 1-7)

ยกเว้นประเทศเม็กซิโก :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
เข็มขัดนิรภัยด้านคนขับจะสว่างขึ้น ไฟจะสว่างค้างจนกว่าผู้
ขับขี่จะคาดเข็มขัดนิรภัย

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

GUID-2DD9D8D6-2706-4184-A359-E4AB6F6434DA

ไฟนี้จะกะพริบเม่ือความเร็วรถยนต์มากกว่า 120 กม./ชม.
(75 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ ให้แน่ใจว่าทำตามการจำกัด
ความเร็วในบริเวณที่ขับรถอยู่

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

GUID-BEFAD379-6C4C-46B1-A7A8-63F8115AFFDA

หลังจากกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง ON ไฟ
เตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยจะสว่างขึ้นเป็นเวลา
ประมาณ 7 วินาที แล้วจะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบทำงาน
เป็นปกติ
ถ้าสภาวะใดสภาวะหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว่าจำเป็นต้อง
เข้ารับบริการตรวจสอบระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยและ
ระบบ เข็มขัด นิรภัย แบบมี ระบบ ดึง กลับ และ ผ่อนแรง
อัตโนมัติโดยศูนย์บริการ NHPC

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยสว่างค้าง
หลังจาก 7 วินาที โดยประมาณ

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยจะกะพริบเป็น
ครั้งคราว

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างขึ้น
เลย

ระบบความปลอดภัยเสริม (ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย)และ/หรือระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติอาจทำงานผิดปกติจนกว่าจะได้
รับ การ ตรวจ สอบและซ่อมแซม ( “ระบบความ
ปลอดภัยเสริม” หน้า 1-21)

คำเตือน
ถ้าไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยสว่าง
หมายความว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัย และ/หรือระบบเข็มขัดนิรภัย
แบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติจะไม่
ทำงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือช่วยหลีกเล่ียงการ
บาดเจ็บต่อตัวเองและผู้ อ่ืน ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC โดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนเกียร์
GUID-8220DD6D-43D7-4148-ACD6-27A594A89A7D

ไฟ เตือน นี้ จะ เ ตือน การ ทำงาน ผิด ปกติ ดัง ต่อ ไป นี้

ระบบเกียร์ทำงานผิดปกติ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ไฟจะกะพริบถ้าเกิดการทำงานผิดปกติในระบบเกียร์ ถ้าไฟ
กะพริบ แสดงว่าตำแหน่งเกียร์ในบางตำแหน่งอาจใช้งาน
ไม่ได้ซึ่งส่งผลให้รถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ให้นำรถ
เ ข้า รับ การ ตรวจ สอบ ที่ ศ ูนย์ บ ริการ NHPC ทันที

อุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ไฟจะสว่างขึ้นถ้าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูงผิดปกติ ถ้าไฟสว่าง
ขึ้น ให้หลีกเลี่ยงการขับรถที่ความเร็วสูงหรือที่ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์สูงจนกว่าไฟจะดับลง ไฟจะดับลงหลังจากช่วง
เวลาส้ัน ๆ และจะขับรถยนต์ได้ตามปกติ ถ้าไฟสว่างขึ้น
บ่อย ๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-25

Condition: 'Except for China'/
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2-26 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ข้อสังเกต
ถ้าไฟสว่างค้าง กำลังของเคร่ืองยนต์อาจถูก
ควบคุมที่ระดับต่ำเพื่อป้องกันเกียร์เสียหาย

การส่งกำลังของคลัตช์เมื่ออุณหภูมิสูง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ไฟจะสว่างขึ้นถ้าอุณหภูมิคลัตช์สูงผิดปกติ ถ้าไฟสว่างขึ้น
ให้ จอด รถข้างทางในบริเวณ ท่ีปลอดภัยและ ให้ เดิน
เคร่ืองยนต์แบบเดินเบา เมื่อไฟดับลง จะสามารถขับรถต่อ
ได้ ถ้าไฟสว่างข้ึนบ่อย ๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC

ข้อสังเกต
. การขับรถต่อขณะที่ไฟสว่างอยู่สามารถทำให้

เกียร์เกิดความเสียหายรุนแรงได้

. ถ้าไฟสว่างค้าง จะไม่สามารถขับรถยนต์ได้
เนื่องจากกำลังของเครื่องยนต์อาจถูกควบคุม
ที่ระดับต่ำ และคลัตช์อาจถูกควบคุมให้คลัตช์
ไม่จับยึด

ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ถ้าใช้ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R 4 คร้ังต่อเนื่อง ฟังก์ชัน
อาจใช้ไม่ได้และไม่สามารถทำงานเพ่ือป้องกัน ขณะท่ี
ฟังก์ชันใช้ไม่ได้ ไฟเตือนจะสว่างขึ้น เมื่อไฟเตือนดับลง
ฟังก์ชันจะใช้ได้อีกครั้ง
เมื่อไฟเตือนสว่างขึ้น ให้ค่อย ๆ ขับรถจนเครื่องยนต์เย็นลง
(ให้ขับรถที่ 2 กม. (1.3 ไมล์) ในเกียร์ 5th หรือเกียร์ 6th
ท่ีความเร็ว 60 - 80 กม./ชม. (37 - 50 ไมล์/ชม.) โดย
ประมาณ) ในระหว่างการตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์
จนกว่าไฟเตือนจะดับลง

ข้อสังเกต
ใน ระหว่าง ที่ ไฟ เ ตือน สว่าง อย ู่ กำลัง ของ
เครื่องยนต์จะถูกควบคุมที่ระดับต่ำ

ไฟเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) (ยกเว้นแถบ
ยุโรปและประเทศอินเดีย)/ไฟเตือน
โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) (สำหรับแถบยุโรป
และประเทศอินเดีย)

GUID-A93F9836-B22B-439F-985C-8E11B00764EE

ไฟเตือนจะกะพริบเม่ือระบบ VDC/ESP กำลังทำงาน
เมื่อไฟเตือนกะพริบระหว่างการขับขี่ แสดงว่ากำลังขับขี่ใน
สภาวะถนนลื่น และกำลังจะเกินค่าจำกัดความสามารถใน
การเกาะถนน
ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้น เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง “ON” อาจแสดงว่าระบบ VDC/ESP หรือระบบ
ช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันทำงานผิดปกติและ
อาจต้องนำรถเข้ารับการบริการ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการ
NHPC เพื่อเข้ารับบริการตรวจสอบระบบและซ่อมแซมทันที
ถ้าจำเป็น
ถ้าเกิดการทำงานผิดปกติขึ้นในระบบ ฟังก์ชันระบบ VDC/
ESP จะ ถ ูก ยกเลิก แต่ ยัง สามารถ ขับ รถยนต์ ต่อ ได้

ไฟแสดงสวิตช์หลักควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัต

GิUID-51B2D85A-7943-4C4D-8DD1-8AF0AB6B0E75

ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อกดสวิตช์หลักควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ ไฟจะดับลงเม่ือกดสวิตช์หลักอีกครั้ง ขณะที่ไฟ
แสดงสวิตช์หลักควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติสว่าง
แสดงว่าระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติทำงานเป็น
ปกติ

ไฟแสดงสวิตช์ SET ควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัต

GิUID-D8BFBA48-E1CA-47EA-B3A3-D4A65F4C1B0E

ไฟจะสว่างข้ึนในขณะท่ีความเร็วรถยนต์ถูกควบคุมด้วย
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ถ้าไฟกะพริบขึ้น
ขณะเครื่องยนต์ทำงาน อาจแสดงว่าระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต์ อัตโนมัติ ทำงานผิดปกติ ให้ นำ รถ เข้า รับการ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC

ไฟแสดง
GUID-6901614C-F89E-48BD-BD72-4CF8200D428B

ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร (สำหรับประเทศ
เม็กซิโก)

GUID-D0174F78-CB33-4584-B1DF-C38843587A78

ไฟสถานะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร
( ) จะสว่างขึ้น และถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ฝ่ังผู้โดยสารจะปิดการทำงาน ขึ้นอยู่กับว่าใช้งานเบาะน่ัง
ผู้โดยสารด้านหน้าอย่างไร ( “ระบบถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านหน้า (ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยขั้นสูง
ของนิสสัน) (เฉพาะสำหรับประเทศเม็กซิโก)” หน้า 1-28)

ไฟแสดงการใช้ไฟสูง
GUID-E462EDB8-6625-460B-AFE6-26E64B555FBC

ไฟนี้จะสว่างข้ึนเม่ือเปิดไฟหน้าสูง และจะดับลงเมื่อเลือก
ไฟต่ำ

Condition: 'Except for China'/
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หรือ ไฟแสดงการทำงานผิดปกติ
ของเครื่องยนต์ (MIL หรือ MI)

GUID-82A62F8F-4150-4906-A960-A894A2FC1902

ข้อสังเกต
. การขับรถยนต์ต่อไปโดยไม่ตรวจสอบระบบ

ควบคุมมลพิษและซ่อมแซมตามจำเป็น อาจ
ทำให้ประสิทธิภาพในการขับข่ีลดลง อัตรา
สิ้น เปลืองน้ำมัน เชื้อ เพลิงสูง ข้ึน และอาจ
ทำให้ระบบควบคุมมลพิษเสียหาย

. การ ตั้ง ค่าที่ ไม่ ถ ูก ต้อง ใน ระบบควบคุม
เคร่ืองยนต์อาจทำให้การปล่อยไอเสียของ
รถยนต์ไม่เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
การปล่อยไอเสีย

เม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง ON ไฟแสดง
การทำงานผิดปกติของเคร่ืองยนต์ (MIL) จะสว่างขึ้น
หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟ MIL จะดับลง ซ่ึงแสดงว่า
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ทำงานปกติ

ยกเว้นประเทศไต้หวันและประเทศเม็กซิโก :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ถ้าไฟ MIL สว่างขึ้นขณะเคร่ืองยนต์ทำงาน อาจแสดงว่า
ระบบควบคุม เคร่ืองยนต์หรือหม้อพักไอเสีย ท่ีมี วาล์ว
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามีติดต้ัง) ทำงานผิดปกติและ
อาจต้องนำรถเข้ารับการบริการ ในกรณีที่จำเป็นให้นำรถไป
ยัง ศ ูนย์ บริการ NHPC เพ่ือ ตรวจ สอบและซ่อมแซม
ถ้าไฟ MIL กะพริบขึ้นขณะเครื่องยนต์ทำงาน แสดงว่าอาจ
มีความผิดปกติเกิดขึ้นได้กับระบบควบคุมมลพิษ ในกรณีนี้
ระบบควบคุมมลพิษอาจทำงานผิดปกติและอาจต้องเข้ารับ
การบริการ ในกรณี ท่ีจำเป็นให้นำรถไปยังศูนย์บริการ
NHPC เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม
เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์เมื่อไฟ MIL กะพริบ:

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

. หลีกเลี่ยงการ เร่งหรือลดความเร็วอย่างกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นทางชัน

. หลีกเล่ียงการบรรทุกหรือลากจูงสัมภาระท่ีไม่จำเป็น

สำหรับประเทศไต้หวันและประเทศเม็กซิโก :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ถ้าไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเคร่ืองยนต์สว่างขึ้น
อย่างต่อเนื่องหรือกะพริบขณะเครื่องยนต์ทำงาน แสดงว่า
ระบบควบคุมมลพิษหรือหม้อพักไอเสียที่มีวาล์วควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี ติด ต้ัง) อาจทำงาน ผิดปกติ ได้
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์อาจสว่างขึ้น
อย่างต่อเนื่องได้เช่นกัน ถ้าฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงหลวม
หรือหายไป หรือถ้ารถยนต์น้ำมันหมด ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิงได้รับการติดต้ังและปิดอย่าง
แน่นหนา และให้มีน้ำมันเช้ือเพลิงอยู่ในถังอย่างน้อย 14
ลิตร (3-1/8 แกลลอน)
หลังการขับข่ีหลายคร้ัง ไฟ หรือ ควรจะดับลง
ถ้าระบบควบคุมมลพิษไม่มีการทำงานผิดปกติอื่น ๆ อีก
เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON บางครั้งไฟ
MIL อาจสว่างขึ้นเป็นเวลา 20 วินาที และจากนั้นจะกะพริบ
เป็นเวลา 10 วินาที โดยที่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน ลักษณะนี้
เกิดจากฟังก์ชันการตรวจสอบระบบควบคุมเครื่องยนต์ และ
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ หลังการขับข่ีธรรมดาหลายครั้ง
ฟังก์ชันนี้จะไม่เกิดขึ้นและไฟ MIL จะยังคงสว่างอยู่โดยที่
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON
การทำงาน:
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเคร่ืองยนต์จะสว่างขึ้นใน
แบบหนึ่งจากสองแบบนี้:

. ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเคร่ืองยนต์สว่างขึ้น
อย่างต่อเนื่อง — ตรวจพบการทำงานผิดปกติในระบบ
ควบคุมมลพิษ ตรวจสอบฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้า
ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงหลวมหรือหายไป ให้ขันให้
แน่นหรือติดต้ังฝาปิดใหม่ และขับรถยนต์ต่อไป ไฟ

หรือ ควรจะดับลงหลังการขับขี่สองถึงสาม
ครั้ง ถ้าไฟ หรือ ไม่ดับไปหลังจากการขับขี่
หลายคร้ัง ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
NHPC ไม่จำเป็นต้องลากรถยนต์ไปยังศูนย์บริการ

NHPC

. ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์กะพริบ —
ตรวจพบเครื่องยนต์จุดระเบิดไม่ครบสูบซ่ึงอาจทำให้
ระบบควบคุมมลพิษเสียหาย
เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายกับระบบ
ควบคุมมลพิษ:
a. ห้ามขับรถท่ีความเร็วเกินกว่า 72 กม./ชม. (45

ไมล์/ชม.)
b. หลีกเลี่ยงการเร่งหรือลดความเร็วอย่างรุนแรง
c. หลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นทางชัน
d. ถ้าเป็นไปได้ ให้ลดปริมาณสัมภาระที่จะขนย้าย

หรือลาก
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเคร่ืองยนต์อาจหยุด
กะพริบและสว่างค้าง
ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC ท่าน
ไม่จำเป็นต้องลากรถยนต์ไปยังศูนย์บริการ NHPC

ไฟเตือนระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-81D70B05-DBBB-40A5-A1DF-D9767FF175C2

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง ON ไฟเตือน
ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะสว่างขึ้นเป็นเวลาประมาณ
7 วิ น า ที แ ล้ ว ดับ ลง ซึ่ ง แสดง ว่ า ร ะบบ ป๊อ ปอัพ
ฝากระโปรงหน้าทำงานเป็นปกติ
ถ้าสภาวะใดสภาวะหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้นำรถไปยังศูนย์
บริการ NHPC เพ่ือเข้ารับบริการตรวจสอบระบบป๊อปอัพ
ฝากระโปรงหน้าและซ่อมแซมทันที

. ไฟเตือนระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าสว่างนานกว่า
7 วินาที

. ไฟเตือนระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าจะกะพริบเป็น
จังหวะ

. ไฟเตือนระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าไม่สว่างขึ้นเลย
ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าอาจทำงานผิดปกติ จนกว่า
จะได้รับการตรวจสอบและซ่อมแซม ( “ระบบป๊อปอัพ
ฝากระโปรงหน้า” หน้า 1-42)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-27
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ไฟแสดงไฟตัดหมอกหลัง (ยกเว้น
ประเทศเม็กซิโก)

GUID-A6A7A264-815B-40AB-9832-710D260031AE

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหลังจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟตัดหมอก
หลัง ( “สวิตช์ไฟตัดหมอกหลัง (ยกเว้นประเทศ
เม็กซิโก)” หน้า 2-52)

ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่
GUID-E896CA24-2687-4792-A71E-688D0F89F0F7

ไฟแสดงการเปิดไฟหร่ีจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟหรี่ด้านหน้า
ไฟแผงหน้าปัด ชุดไฟท้าย และไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟ
แสดงนี้จะดับลงเมื่อ ดับลง

ไฟแสดงสัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบ
ฉุกเฉิน

GUID-FD9B48F1-6196-46FA-8A81-6AD40908C401

ไฟจะกะพริบเมื่อเปิดสวิตช์สัญญาณไฟเล้ียวหรือสวิตช์ไฟ
กะพริบฉุกเฉิน

ไฟแสดง OFF ระบบช่วยควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
(ยกเว้นแถบยุโรปและประเทศอินเดีย)/ไฟ
แสดง OFF โปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)
(สำหรับแถบยุโรปและประเทศอินเดีย)

GUID-55759B2B-458C-4FA8-99AE-2450A44636DE

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟแสดง
OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC)/โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) จะสว่างขึ้น และจากนั้นจะดับลง
ไฟแสดง OFF VDC/ESP จะสว่างขึ้นเมื่อกดสวิตช์ตั้งค่า
VDC/ESP ไปที่ OFF นานกว่า 1 วินาที
ซึ่งแสดงว่าระบบ VDC/ESP ไม่ทำงาน ( “ระบบช่วย
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรม
ควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)”
หน้า 5-41)

เสียงเตือน
GUID-467E3E91-9EE8-4DB7-A187-C273D0400122

เสียงเตือนกุญแจ
GUID-5BE3BB8E-F019-42D0-BD24-CE7F1274269B

เสียงเตือนจะดังขึ้นถ้าประตูด้านคนขับเปิดอยู่ขณะที่กด
สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปที่ตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่ง
OFF หรือ LOCK โดยท่ีกุญแจอัจฉริยะอยู่ ในช่องเสียบ
กุญแจอัจฉริยะ ให้แน่ใจว่ากดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่
ตำแหน่ง OFF และนำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วยเมื่อออก
จากรถยนต์

เสียงเตือนไฟส่องสว่าง
GUID-3095B3D7-C46C-4288-85CF-A07F2AC1F67E

เสียงเตือนไฟส่องสว่างจะดังขึ้น ถ้าประตูด้านคนขับเปิดอยู่
และตรวจพบการทำงานดังต่อไปนี้:

. สวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่ตำแหน่ง หรือ และสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ACC, OFF หรือ
LOCK

อีกท้ัง เสียงเตือนจะดัง ข้ึน 2 วินาที เมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ACC, OFF หรือ LOCK ขณะที่ไฟ
ตัดหมอกหลัง (ยกเว้นประเทศเม็กซิโก) สว่าง โดยที่สวิตช์
ไฟหน้าอยู่ที่ตำแหน่ง AUTO
ให้แน่ใจว่าบิดสวิตช์ไฟหน้าไปยังตำแหน่ง OFF (ถ้ามี
ติดต้ัง) หรือ AUTO และสวิตช์ไฟตัดหมอกหลัง (ยกเว้น
ประเทศเม็กซิโก) ไปยังตำแหน่ง OFF เมื่อออกจากรถยนต์

เสียงเตือนเบรกมือ
GUID-A7FAA505-693A-4A65-BB70-D3CF1F560DC5

เสียงเตือนจะดังขึ้นถ้าความเร็วรถยนต์มากกว่า 7 กม./ชม.
(4 ไมล์/ชม.) โดยที่ใช้เบรกมืออยู่ ให้หยุดรถยนต์และปลด
เบรกมือ

เสียงเตือนถอยหลัง
GUID-1397B07A-D052-4585-8623-B98E3A1B806D

เสียงเตือนจะดังขึ้นภายในรถยนต์ถ้าสภาวะใดสภาวะหนึ่ง
ต่อไปนี้เกิดขึ้น

. ประตูด้านคนขับเปิดอยู่ขณะท่ีคันเกียร์อยู่ท่ีตำแหน่ง

&R และสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON

. คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง&R และผ่านไป 5 นาที ขณะที่
ส วิ ต ช์ สตาร์ท เครื่ อ งยนต์ อย ู่ ท่ี ต ำแหน่ง ON

ให้แน่ใจว่าเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง&R หลังจากขับ
ถอยหลัง

เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-4E902A42-4147-4742-BE2B-0A015B371B40

สำหรับแถบยุโรป ประเทศอินเดีย ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน ฮ่องกง และประเทศ
แอฟริกาใต้ :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เมื่อความเร็วรถยนต์เกินกว่า 15 กม./ชม. (10 ไมล์/ชม.)
เสียงเตือนจะดังต่อเนื่องประมาณ 90 วินาที จนกว่าจะคาด
เข็ มขั ด นิ ร ภัย ( “ เข็ มขั ด นิ ร ภัย ” ห น้ า 1 -7 )

สำหรับประเทศเม็กซิโก :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เสียงเตือนจะดังประมาณ 6 วินาที จนกว่าผู้ ขับข่ีจะคาด
เข็ มขั ด นิ ร ภัย ( “ เข็ มขั ด นิ ร ภัย ” ห น้ า 1 -7 )

ยกเว้นแถบยุโรป ประเทศอินเดีย ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน ฮ่องกง ประเทศ
แอฟริกาใต้ และประเทศเม็กซิโก :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เมื่อความเร็วรถยนต์เกินกว่า 20 กม./ชม. (12 ไมล์/ชม.)
เสียงเตือนจะดังต่อเนื่องจนกว่าผู้ขับขี่จะคาดเข็มขัดนิรภัย
( “เข็มขัดนิรภัย” หน้า 1-7)

เสียงเตือนผ้าเบรกหมด (รุ่นที่ไม่มีแพ็กเกจ
NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน))

GUID-F06D01F4-1D62-46C0-A0B5-D9BFF9C68125

ผ้าดิสก์เบรกจะมีเสียงเตือนเมื่อใกล้หมด เมื่อจำเป็นต้อง
เปล่ียนผ้าเบรก ผ้าเบรกจะมี เสียงแหลมเสียดสี เม่ือรถ
เคลื่อนที่ เสียงนี้จะเริ่มดังขึ้นเมื่อเหยียบแป้นเบรก หลังจาก
ผ้าเบรกเริ่มหมดมากขึ้น จะได้ยินเสียงเตือนตลอดเวลา แม้
จะไม่ได้เหยียบแป้นเบรกก็ตาม ดังน้ันให้ทำการตรวจสอบ
เบรกโดยเร็วที่สุดเมื่อได้ยินเสียงเตือน

Condition: 'Except for China'/
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GUID-5FBCF4A9-56B9-497E-96CF-61D2D006025A

JVI0089X

คำเตือน
เม่ือไฟเตือนสว่างขึ้นหรือมีการกะพริบ และมีการ
เตือนแสดงขึ้นมา ให้กระทำตามความเหมาะสม
โดยทันที การเพิกเฉยต่อการเตือนอาจส่งผลให้
เกิดการทำงานที่ผิดปกติและสามารถเกิดอุบัติเหตุ
ได้

เมื่อทำการตรวจพบรายการท่ีกล่าวถึงด้านล่าง ไฟเตือน
หลัก ① จะสว่างขึ้น และจะมีการเตือนแสดงขึ้นบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์ ② เสียงเตือนก็จะดังข้ึนเช่นกัน
ถ้ามีหลายการเตือนแสดงขึ้น ไฟเตือนจะสว่างค้างหรือ
กะพริ บ ต่อ เ น่ือง และ การ เตื อน ที่ แสดง บน หน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะถูกเปลี่ยนตามกำหนดเวลา การ
เตือนที่แสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์สามารถเปลี่ยน
ได้เองโดยการกดสวิตช์ ENTER

การเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ
GUID-0D73A4C1-38F0-4EF5-905B-AD9478EC4DE1

JVI0053X

การ เตือน นี้ จะ ปรากฏ ขึ้น ถ้า แรง ดัน น้ำมัน เครื่อง ต่ำ
( “ไฟ เตือน แรง ดัน น้ำมัน เครื่อง” หน้า 2-23)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-29

หน้าจอแสดงเตือน
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2-30 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

การเตือนระบบเครื่องยนต์
GUID-C5AA10C8-9950-4151-8AD8-C5D11B1BC5B7

JVI0129X
แบบ A

JVI1497X
แบบ B

สำหรับประเทศไต้หวันและประเทศเม็กซิโก
GUID-DF04C8A8-065A-47F7-9BF0-8B4BB5302C7A

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าตรวจพบว่าระบบควบคุมมลพิษ
หรือหม้อพักไอเสียท่ีมีวาล์วควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี
ติดตั้ง) อาจทำงานผิดปกติ ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงหลวม
หรือหายไป หรือรถยนต์น้ำมันหมด ( “หรือ ไฟแสดง
การทำงาน ผิดปกติของ เครื่องยนต์ (MIL หรือ MI)”
หน้า 2-27)

ยกเว้นประเทศไต้หวันและประเทศเม็กซิโก
GUID-BABB6583-B18A-4B47-AA31-EBF87C8F98E0

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าระบบควบคุมมลพิษหรือหม้อพัก
ไอ เสียที่ มี วาล์วควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี ติด ต้ัง)
ทำงานผิดปกติขณะเคร่ืองยนต์ทำงาน ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC

การเตือนตำแหน่งคันเกียร์
GUID-1FAD2CFD-07AA-494C-B7D9-1969F4C91219

JVI0054X

การ เตือนนี้ จะปรากฏขึ้น ถ้า ระบบไม่สามารถตรวจ จับ
ตำแหน่งคันเกียร์

ให้หยุด รถยนต์ และ เลื่อนคัน เกียร์ ไป ยังตำแหน่ง เดิม
หลังจากเล่ือนไปด้านหน้าและด้านหลังขณะเหยียบแป้น
เบรก ถ้าการเตือน ยังคงแสดงอยู่หลังจากปฏิบัติตาม
ด้านบนแล้ว ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบท่ีศูนย์บริการ
NHPC ( “การขับขี่รถยนต์” หน้า 5-12)

การเตือนถอยหลัง
GUID-7CDAFFCB-C541-47FE-8BF3-A4FB513388BD

JVI0845X

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้น (และเสียงเตือนจะดังขึ้น) ถ้าคัน
เกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง&R นานกว่า 5 นาที หรือเมื่อประตูด้าน
คน ขับ เปิด อย ู่ ขณะ ท่ี คัน เ กียร์ อย ู่ ที่ ตำแหน่ง &R

Condition: 'Except for China'/
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การเตือนระบบเกียร์
GUID-2A62ECD6-BFD6-4042-9ADE-7601D1B5D4E9

JVI0130X

การ เตือนนี้ จะปรากฏขึ้น ถ้าระบบเกียร์ เกิดการทำงาน
ผิ ด ป ก ติ ( “ ไ ฟ เ ตื อ น เ กี ย ร์ ” ห น้ า 2 - 2 5 )

การเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูง
GUID-9CDFE60E-FA78-4DB2-BC54-F43A8305E68B

JVI0055X

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูงผิดปกติ
( “ไฟเตือนเกียร์” หน้า 2-25)

การเตือนการส่งกำลังของคลัตช์เมื่อ
อุณหภูมิสูง

GUID-940CE6A4-60B8-4D2D-AFE7-C8F4FB525CA9

JVI0056X

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าอุณหภูมิการส่งกำลังของคลัตช์
ส ู ง ผิด ปกติ ( “ไฟ เตือน เ กียร์ ” ห น้า 2 -25)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-31
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2-32 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

การเตือนการปลดเบรกมือ
GUID-A8CC021C-DA61-4F16-97DE-199F94BCF782

JVI0057X

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นถ้าความเร็วของรถยนต์มากกว่า 7
กม./ชม. (4 ไมล์/ชม.) โดยที่ใช้เบรกมืออยู่ ( “ไฟ
เตือนระบบเบรก” หน้า 2-22) ( “เสียงเตือนเบรกมือ”
หน้า 2-28)

การเตือนน้ำมันเบรกต่ำ
GUID-E90E5ACC-9A87-427B-A396-F086C1FE5D68

JVI0058X

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าระดับน้ำมันเบรกต่ำ ( “ไฟ
เตือนระบบเบรก” หน้า 2-22)

การเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อ
ล็อก (ABS)

GUID-1FCBB50E-C643-4C20-B938-692B3F556535

JVI0059X

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนถ้าระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
(ABS) ทำงานผิดปกติ ( “ไฟเตือนระบบเบรกแบบ
ป้องกันล้อล็อก (ABS)” หน้า 2-22) ( “ไฟเตือน
ระบบเบรก” หน้า 2-22)

Condition: 'Except for China'/
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การเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-68589CE3-CF5B-4DF6-BEF8-30DC488259E0

JVI0060X

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) หรือระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่
บนทางลาดชันทำงานผิดปกติ ( “ไฟแสดง OFF
ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
(ยกเว้นแถบยุโรปและประเทศอินเดีย)/ไฟแสดง OFF
โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ESP) (สำหรับแถบยุโรปและประเทศอินเดีย)” หน้า 2-28)

การเตือนระบบโปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ESP) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-1AF52DD0-3118-445F-B627-A3ACC40B0850

JVI0061X

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นถ้าระบบโปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) หรือระบบช่วยการ
ออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันทำงานผิดปกติ ( “ไฟ
เตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) (ยกเว้นแถบยุโรปและประเทศอินเดีย)/ไฟเตือน
โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ESP) (สำหรับแถบยุโรปและประเทศอินเดีย)” หน้า 2-26)

การเตือนอุณหภูมิคลัตช์ 4WD/AWD
สูง

GUID-F320C8C0-1C34-4B29-B4CC-2B2A6E8DE0F1

JVI0062X
แบบ A

JVI0148X
แบบ B

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-33

Condition: 'Except for China'/
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การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าอุณหภูมิของคลัตช์ 4WD/AWD
สูงผิดปกติ ( “ไฟเตือนขับเคลื่อนส่ีล้อ (4WD)/ขับ
เคลื่อนทุกล้อ (AWD)” หน้า 2-23)

หมายเหตุ:
ถ้าขับรถในสภาพที่จะทำให้ล้อหลังลื่นได้ อุณหภูมิ
คลัตช์ 4WD/AWD จะเพ่ิม ข้ึน และไฟเตือนอาจ
กะพริบ การขับรถต่อในสภาพที่ทำให้ไฟเตือนกะพริบ
อาจทำให้คลัตช์มีอุณหภูมิสูงเกินไปซึ่งเป็นผลให้
รถยนต์เสียหายได้

การเตือนยางล้อหน้า/หลังมีขนาดไม่
เท่ากัน

GUID-DF72D006-7481-4579-9F72-95C83182B831

JVI0063X
แบบ A

JVI0149X
แบบ B

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อหน้า
และหลังต่างกัน ( “ไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/
ขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD)” หน้า 2-23)

การเตือนระบบ 4WD/AWD
GUID-90F4BC35-6032-4284-8495-616A14905F5E

JVI0064X
แบบ A

JVI0150X
แบบ B

Condition: 'Except for China'/



(125,1)
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การเตือนนี้ จะปรากฏขึ้น ถ้าระบบ 4WD/AWD ทำงาน
ผิดปกติ ขณะ เครื่องยนต์ทำงาน ( “ไฟ เตือน ขับ
เคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/ขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD)” หน้า 2-23
)

การเตือนแรงดันลมยางต่ำ
GUID-13F4E7B6-827F-4221-A16E-5035B0C59895

JVI0065X
แบบ A

JVI0151X
แบบ B

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนถ้าขับรถยนต์โดยที่แรงดันลมยาง
ต่ำ ( “ไฟ เตือนแรง ดันลมยาง ต่ำ” หน้า 2-23)

การเตือนยางรันแฟลต (run flat
tire)

GUID-35027022-10E9-4309-84B3-F7A42F11652A

JVI0066X
แบบ A

JVI0152X
แบบ B

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-35
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การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นและเสียงเตือนจะดังขึ้น ถ้าขับ
รถยนต์โดยท่ีมียางหน่ึงเส้นหรือมากกว่าหนึ่ง เส้นแบน
( “ไฟ เตือน แรง ดัน ลม ยาง ต่ ำ ” หน้า 2-23)

การเตือนระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS)

GUID-0B753C26-4D5C-4058-8255-E49C4C99EFA5

JVI0067X

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS) ทำงานผิดปกติ ( “ไฟเตือนแรงดันลมยาง
ต่ำ” หน้า 2-23)

การเตือนระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติ

GUID-B807D3CE-343F-420B-B6E9-DC748222478F

JVI0068X

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นถ้าระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติทำงานผิดปกติ ( “ไฟแสดงสวิตช์ SET
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ” หน้า 2-26)

การเตือนระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS)
(ยกเว้นประเทศเม็กซิโก)

GUID-511A4451-D369-4BF1-94E8-6E7A103DA344

JVI0840X

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนถ้าระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS)
ทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
NHPC ( “ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) (ยกเว้น
ประเทศเม็กซิโก)” หน้า 2-51)

Condition: 'Except for China'/
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การเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
(กม. หรือ ไมล์)

GUID-91A671C9-D7EB-4FE2-9F8F-04C83220437A

JVI0069X

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถัง
เหลือน้อย ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่สะดวกก่อนที่เกจ
วัด น้ำมัน เช้ือ เพลิง จะ อย ู่ ท่ี ตำแหน่ง น้ำมันหมด (E)
จะแสดงระยะทางโดยประมาณที่สามารถขับรถยนต์ต่อได้
ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีเหลืออยู่ในถังน้ำมัน
เชื้อเพลิง และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่แท้จริง

หมายเหตุ:
. การเตือนระดับน้ำมันเช้ือเพลิงต่ำจะปรากฏข้ึน

เมื่อปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังลดลง
ถึง ประมาณ 12 ลิตร (2-5/8 แกลลอน)

. ช่วงเวลาของการแสดงการเตือนระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงต่ำอาจเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กับการเบรก
การเล้ียวโค้ง การเร่งความเร็ว หรือการขับข้ึน
หรือลงเนิน

. ถ้าไม่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากการเตือนระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำปรากฏข้ึน หน้าจอจะเปล่ียน
เป็น “ ” จังหวะที่เปลี่ยนนี้อาจเกิดขึ้นก่อน ซึ่ง
ข้ึนอยู่กับสภาวะการขับข่ี ไม่ได้หมายความว่ามี
การทำงานผิดปกติ

การเตือนประตู/ฝากระโปรงท้ายเปิด
GUID-C505605D-58B9-420D-B1AC-3DD41DF382EC

JVI0070X
แบบ A

JVI0154X
แบบ B

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าประตูบานใดบานหนึ่งและ/หรือ
ฝากระโปรงท้ายเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท สัญลักษณ์รูป
รถยนต์จะแสดงว่าประตูบานใดหรือฝากระโปรงท้ายเปิดอยู่

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-37

Condition: 'Except for China'/
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2-38 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

การเตือนระบบไฟหน้า
GUID-ACDBFD74-7A1F-4B7E-A19A-1CBF171CE8BF

JVI0841X

การเตือนนี้ จะปรากฏขึ้น ถ้าระบบไฟหน้า LED ทำงาน
ผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC

การเตือนระดับน้ำล้างกระจกต่ำ
GUID-359A8DD8-C50F-4D94-AD07-30FEC61548EB

JVI0071X

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนเมื่อระดับน้ำล้างกระจกในถังพัก
เหลือน้อย เติมน้ำล้างกระจกตามจำเป็น ( “น้ำล้าง
กระจก” หน้า 8-12)

การเตือนไม่มีกุญแจ
GUID-6216BD93-B5AA-4DF3-A313-657FAD1563A5

JVI0072X

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นในสภาวะใดสภาวะหนึ่งดังต่อไปนี้

ไม่มีกุญแจอยู่ภายในรถยนต์
GUID-155A903D-B34C-4BA6-ABD4-24DF773A9852

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อประตูปิดโดยท่ีกุญแจอัจฉริยะ
อยู่ภายนอกรถยนต์ และสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง ACC หรือ ON กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ากุญแจ
อัจฉริยะอยู่ภายในรถยนต์

กุญแจอัจฉริยะที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล
GUID-9B303ED4-BB8F-4853-97F7-65CC36D6C6D3

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
ออกจากตำแหน่ง LOCK และระบบไม่สามารถจดจำกุญแจ
อัจฉริยะได้ ท่านไม่สามารถสตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยกุญแจ
อัจฉริยะ ท่ี ไม่ ได้ บันทึก ข้อม ูล ( “ระบบ ก ุญแจ
อัจฉริยะ” หน้า 3-7)

Condition: 'Except for China'/
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GUID-94FDB3E8-C97E-4D4A-9B64-5B883D2D08B3

การแสดงผลเหล่านี้จะปรากฏข้ึนเม่ือจำเป็นต้องมีการ
ทำงานที่ เหมาะสมในการสตาร์ทหรือ ดับ เคร่ืองยนต์

ไฟแสดงการทำงานของการสตาร์ท
เครื่องยนต์

GUID-89FD8195-16F2-4A9B-ACF2-B4099FFCD904

JVI0073X

ไฟแสดงน้ีจะปรากฏข้ึนเม่ือคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง &P
ไฟแสดงน้ีแสดงว่าเคร่ืองยนต์จะสตาร์ทโดยการกดสวิตช์
สตาร์ท เครื่องยนต์ขณะ ท่ีทำการ เหยียบแป้น เบรกไว้

การเตือน SHIFT “P”
GUID-CAFBC388-6B9D-41BA-99E5-D7E367D33F77

JVI0074X

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นและเสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเมื่อ
กดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์เพ่ือดับเคร่ืองยนต์ โดยท่ีคัน
เกียร์อยู่ที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่ง&P
ถ้าการเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให้เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง

&P การเตือนนี้จะดับลงเมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่
ตำแหน่ง ON เช่นกัน

การเตือน “PUSH”
GUID-3EDA4EBD-F376-4313-A1D9-DBB64FE4F0DF

JVI0075X

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือเล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง

&P ขณะท่ีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง ACC
หลังจากการเตือน SHIFT&P ปรากฏขึ้น
ถ้าการเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให้กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไป
ที่ตำแหน่ง OFF

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-39

การแสดงผลการทำงาน
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ไฟแสดงการปลดล็อกพวงมาลัย
ทำงานผิดปกติ

GUID-07E966EA-4CD5-450A-908D-B59F0B36D723

JVI0076X

ไฟแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อไม่สามารถปลดล็อกพวงมาลัย
ออกจากตำแหน่ง LOCK ได้ ถ้าไฟแสดงนี้ปรากฏข้ึน ให้
กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ขณะหมุนพวงมาลัยไปทางซ้าย
และขวาเล็กน้อย

ไฟแสดงการเสียบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-C64C403D-6392-4055-BE2A-978E325F8B29

JVI0077X

ไฟแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อจำเป็นต้องเสียบกุญแจอัจฉริยะ
เข้าไปในช่องเสียบกุญแจอัจฉริยะ (เช่น แบตเตอรี่กุญแจ
อัจฉริยะหมด)
ถ้าไฟแสดงน้ีปรากฏข้ึน ให้เสียบกุญแจอัจฉริยะเข้าไปใน
ช่ อ ง เสี ยบ ก ุญแจ อั จฉ ริ ย ะ ใน ทิศทาง ท่ี ถ ู ก ต้ อ ง
( “แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะไฟหมด” หน้า 5-10)

ไฟแสดงการถอดกุญแจอัจฉริยะ
GUID-22E32971-174F-403C-BCFE-281564D55659

JVI0078X

ไฟแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อประตูด้านคนขับเปิดขณะท่ี
สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง OFF หรือ LOCK
และกุญแจอัจฉริยะอยู่ในช่องเสียบกุญแจอัจฉริยะ เสียง
เตือนกุญแจก็จะดังขึ้นเช่นกัน
ถ้าไฟแสดงนี้ปรากฏขึ้น ให้ดึงกุญแจอัจฉริยะออกจากช่อง
เสียบกุญแจอัจฉริยะ และนำติดตัวไปด้วยเม่ือออกจาก
รถยนต์

Condition: 'Except for China'/
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ไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
หมด

GUID-AF384FFD-44B1-48FC-8133-9B0FB619A634

JVI0079X

ไฟแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะกำลัง
จะหมด
ถ้าไฟแสดงนี้ ปรากฏ ข้ึน ให้ เปล่ียนแบตเตอร่ีอัน ใหม่
( “การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” หน้า 8-23)

GUID-B9F870E6-CFFF-4473-95DE-C0478029C6B0

คำเตือน
. ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงระบบกันขโมย

การทำเช่นน้ันสามารถส่งผลกระทบต่อการ
ทำงานอย่างถูกต้องของระบบ

. การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับ
การยอมรับจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อาจทำให้
ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้

JVI0080X

รถยนต์ของท่านมีระบบกันขโมยสองแบบ ดังต่อไปนี้:

. ระบบ กัน ขโมย รถยนต์ (สำหรับ ประเทศ ไต้หวัน
ประเทศเม็กซิโก และประเทศอิสราเอล)
ระบบเตือนกันขโมย (ยกเว้นประเทศไต้หวัน ประเทศ
เม็กซิโก และประเทศอิสราเอล)

. ระบบ IMMOBILIZER ของนิสสัน
ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงสภาพความปลอดภัยของ
รถยนต์

ระบบกันขโมยรถยนต์ (สำหรับ
ประเทศไต้หวัน ประเทศเม็กซิโก และ
ประเทศอิสราเอล)

GUID-0281F4E4-88F4-4A8A-BF70-702EAF50B344

ระบบกันขโมยรถยนต์จะมีทั้งสัญญาณเตือนเป็นภาพและ
เ สียง ถ้ า มี คน เ ปิด ประต ู ฝ า กร ะโปรง ห น้ า หรื อ
ฝากระโปรงท้าย เมื่อทำการเปิดใช้งานระบบ อย่างไรก็ตาม
ระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหวจะไม่ทำงานเมื่อรถยนต์
เคลื่อนที่หรือเกิดการสั่น
ระบบน้ีจะช่วยยับยั้งการโจรกรรมรถยนต์แต่ไม่สามารถ
ป้องกันได้ และไม่สามารถป้องกันการขโมยชิ้นส่วนรถยนต์
ภายในหรือภายนอกได้ในทุกสถานการณ์ ป้องกันรถยนต์
ของท่านเสมอแม้ว่าจะจอดรถยนต์ไม่นาน ห้ามทิ้งกุญแจ
อัจฉริยะไว้ในรถยนต์ และล็อกรถยนต์ไว้เสมอเมื่อไม่ใช้งาน
โดยระมัดระวังบริเวณโดยรอบ และจอดรถในท่ีปลอดภัย
ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างเพียงพอเมื่อใดก็ตามท่ีเป็นไปได้
อุปกรณ์หลายอย่างมีการป้องกันเสริมให้ เช่น ตัวล็อก
ชิ้นส่วน เครื่องหมายระบุ และระบบติดตาม ซึ่งมีให้บริการ
ท่ี ร้านจัดจำหน่ายรถยนต์และร้านค้าเฉพาะอย่าง ศูนย์
บริการ NHPC อาจมีอุปกรณ์ดังกล่าวให้เช่นกัน ตรวจสอบ
กับบริษัทประกันภัยของท่านหากท่านอาจมี สิทธ์ิได้รับ
ส่วนลดสำหรับฟีเจอร์ป้องกันการโจรกรรมหลายรูปแบบ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-41
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วิธีเปิดใช้งานระบบกันขโมยรถยนต์
GUID-7B253C5D-0236-4433-9FFE-2E4DA433541B

JVI0094X

1. ปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน
สามารถเปิดใช้งานระบบได้แม้ว่ากระจกจะเปิด
อยู่

2. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปท่ีตำแหน่ง OFF หรือ
LOCK

3. นำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถยนต์
4. ปิดประตูทุกบาน ฝากระโปรงหน้า และ

ฝากระโปรงท้าย ล็อกประตูทุกบาน สามารถล็อกประตู
ได้ด้วยกุญแจอัจฉริยะ สวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู หรือ
สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ควรใช้งานสวิตช์ล็อกประตู
ไฟฟ้าขณะ ท่ีประตู เปิดอยู่ และจากนั้น จึง จะ ปิด

5. ยืนยันว่าไฟแสดงระบบกันขโมยสว่างขึ้น ไฟแสดง
ระบบกันขโมยสว่างอยู่ประมาณ 30 วินาที ระบบกัน
ขโมยพร้อมใช้งาน หลังจากประมาณ 30 วินาที ระบบ
กันขโมยรถยนต์จะเปลี่ยนเป็นใช้งานโดยอัตโนมัติ ไฟ
แสดงระบบ กันขโมยจะกะพริบหนึ่งคร้ัง ต่อทุก ๆ
ประมาณ 3 วินาที ถ้าในระหว่างเวลา 30 วินาที ก่อน
ใช้ งาน นี้ ปลด ล็อก ประต ู หรือ กด สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปที่ ACC หรือ ON ระบบจะไม่ทำงาน

แม้ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารจะอยู่ในรถยนต์ ระบบ
จะทำงานเม่ือประตูทุกบาน ฝากระโปรงหน้า และ
ฝากระโปรงท้ายล็อก และสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ที่ตำแหน่ง LOCK เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไป
ที่ ต ำแหน่ ง ACC หรื อ ON ระบบ จะ ถ ูก ปลด

การทำงานของระบบกันขโมยรถยนต์
GUID-116DE1B9-CBE2-4E02-B1E3-24DF07ED0102

ระบบกันขโมยรถยนต์จะให้สัญญาณเตือนดังต่อไปนี้:

. ไฟหน้ากะพริบและแตรดังเป็นจังหวะ

. สัญญาณเตือนจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ 1
นาที อย่างไรก็ตาม สัญญาณเตือนจะทำงานอีกครั้งถ้า
รถยนต์ถูกรบกวนอีก

สัญญาณเตือนจะทำงานโดย:

. การเปิดประตูหรือฝากระโปรงท้ายโดยไม่ใช้ปุ่มบน
กุญแจอัจฉริยะ สวิตช์คำส่ังท่ีมือจับประตู หรือกุญแจ
ธรรมดา (แม้ว่าประตูถูกเปิดโดยการปลดปุ่มล็อกด้าน
ในประตู สัญญาณเตือนจะทำงาน)

. การเปิดฝากระโปรงหน้า

วิธีการหยุดสัญญาณเตือนที่ทำงาน
GUID-FDA4E70E-9904-4C94-9C81-872DB9051176

สัญญาณเตือนจะหยุดโดย:

. การปลดล็อกประตูโดยการกดปุ่ม UNLOCK บนกุญแจ
อัจฉริยะ

. การปลดล็อกประตูโดยการกดสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับ
ประตู

. การกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปท่ีตำแหน่ง ACC
หรือ ON

ถ้าระบบไม่ทำงานตามที่อธิบายไว้ด้านบน ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC

ระบบเตือนกันขโมย (ยกเว้นประเทศ
ไต้หวัน ประเทศเม็กซิโก และประเทศ
อิสราเอล)

GUID-5EA35B48-3083-4BCD-B1E6-08427F99408E

ระบบเตือนกันขโมยจะมีสัญญาณเตือนเป็นภาพและเสียง
ถ้าส่วนใดของรถยนต์ถูกรบกวน
เซ็นเซอร์อัลตราโซนิค (ตรวจจับปริมาตรในห้องโดยสาร)
จะตรวจ จับการ เคลื่อนไหวใน ห้องโดยสาร เซ็นเซอร์
ตรวจจับความเอียงจะตรวจจับการเอียงของรถยนต์ เม่ือ
ระบบเตือนกันขโมยถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่งทำงาน การทำงาน
ของเซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงและอัลตราโซนิคจะเปิด
ขึ้นโดยอัตโนมัติ

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-170C5DEE-B52E-4AFD-A116-9BC0D30BD243

JVI0095X

ไฟแสดงระบบกันขโมย Ⓐ ติดต้ังอยู่บนแผงหน้าปัดใกล้
กับกระจกบังลมหน้า
ไฟแสดงนี้จะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง ACC, OFF หรือ LOCK ซึ่ง ถือว่า เป็น ปกติ

Condition: 'Except for China'/
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วิธีการเปิดใช้งานระบบ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

1. ปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน
2. กดสวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ ไปที่ ตำแหน่ง OFF
3. นำ ก ุญแจ อัจฉริยะ ติดตัว และ ออก จาก รถยนต์
4. ให้แน่ใจว่าปิดฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงท้าย

แล้ว ปิดและ ล็อกประตูทุกบาน ด้วยระบบกุญแจ
อัจฉริยะ

5. ยืนยันว่าไฟแสดงระบบกันขโมยสว่างขึ้น ไฟแสดง
ระบบกันขโมยจะกะพริบถี่ ๆ ประมาณ 20 วินาที และ
จาก น้ันจะกะพริบ ช้าลง ขณะ น้ี ระบบทำงานแล้ว
ระหว่างอยู่ในช่วงโหมดเตรียมพร้อมนี้ ถ้าปลดล็อก
ประตูด้วยระบบกุญแจอัจฉริยะ เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่
หรือกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปท่ีตำแหน่ง ACC
ห รื อ O N จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ร ะ บ บ ไ ม่ ท ำ ง า น

แม้ผู้ขับข่ีและ/หรือผู้โดยสารจะอยู่ในรถยนต์ หรือ
กระจกหน้าต่างเปิดอยู่ ระบบจะทำงานโดยที่ประตูทุก
บานล็อกและดับสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ กดสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปที่ตำแหน่ง ACC หรือ ON เพื่อ
ปิดระบบ

. เมื่อเปิดฝากระโปรงท้ายโดยใช้ระบบกุญแจอัจฉริยะ
ระหว่างอยู่ ในโหมดเตรียมพร้อม ไฟแสดงจะลด
ความเร็วในการกะพริบลงเล็กน้อย (จนกะพริบ 3 ครั้ง
ต่อวินาที) หลังจากปิดฝากระโปรงท้าย สัญญาณ
เตือนจะถูกตั้ง

. ถ้าฝากระโปรงท้ายหรือฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่เมื่อ
ล็อกรถยนต์โดยใช้ระบบกุญแจอัจฉริยะ ไฟแสดง
ระบบกันขโมยจะเร่ิมกะพริบเร็วขึ้น (กะพริบ 3 ครั้งต่อ
วินาที) หลังจากปิดฝากระโปรงท้ายหรือ
ฝากระโปรงหน้า สัญญาณเตือนจะถูกตั้ง

. ถ้า โหมด เตรียม พร้อม ถ ูก ยกเลิก โดย การ เ ปิด
ฝากระโปรงท้ายหรือฝากระโปรงหน้า โหมดเตรียม
พร้อมจะทำงานหลังจากปิดฝากระโปรงท้ายหรือ
ฝากระโปรงหน้า

. ยกเลิก ระบบเตือนโดยการปฏิบัติ ตามขั้นตอนดัง
ต่อไปนี้
— ปลด ล็อก ประต ู โดย ใช้ ระบบกุญแจ อัจฉริยะ
— กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปท่ีตำแหน่ง ACC

หรือ ON

. ถ้าปลดล็อกฝากระโปรงท้ายโดยใช้ ระบบกุญแจ
อั จฉ ริ ย ะ ร ะบบ เ ตื อน จ ะ ถ ู ก ยก เลิ ก เ มื่ อ ปิ ด
ฝา กระโปรง ท้าย ระบบ เตือน จะ ทำงาน อีก ครั้ง

ถ้าระบบทำงานผิดปกติ เสียงบี๊ปสั้น ๆ จะดังข้ึน 5
ครั้ง เมื่อระบบทำงาน ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่
ศูนย์บริการ NHPC

การทำงานของระบบเตือนกันขโมย :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ร ะ บ บ เ ตื อ น จ ะ ใ ห้ สั ญญาณ เ ตื อ น ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ :

. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบและสัญญาณเตือนจะดัง
เป็นจังหวะประมาณ 30 วินาที (สัญญาณเตือนจะ
เกิดขึ้นซ้ำ ๆ 8 ครั้ง)

. สัญญาณเตือนจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ
30 วินาที อย่างไรก็ตาม สัญญาณเตือนจะเกิดข้ึนอีก
ครั้ง ถ้าเกิดการงัดแงะรถยนต์ขึ้นอีก

สัญญาณเตือนจะทำงานเมื่อ:

. ใช้งานประตูหรือฝากระโปรงท้ายโดยไม่ใช้ ระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

. ใช้งานฝากระโปรงหน้า

. ถอดแบตเตอรี่

. ระบบตรวจจับปริมาตรในห้องโดยสาร (เซ็นเซอร์
อัลตราโซนิค) ถูกกระตุ้น (เมื่อทำงาน)

. ตรวจพบการเอียงของรถยนต์โดยเซ็นเซอร์ตรวจจับ
ความเอียง (เมื่อทำงาน)

วิธีการหยุดสัญญาณเตือน :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

. สัญญาณเตือนจะหยุดโดยการปลดล็อกประตู ด้วย
สวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู หรือปุ่ม UNLOCK บน
กุญแจอัจฉริยะ

. สัญญาณเตือนจะหยุดถ้ากดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
ไปที่ตำแหน่ง ACC หรือ ON

. ถ้าแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะหมด ให้เสียบกุญแจ
อัจฉริยะเข้าไปในช่องเสียบกุญแจเพื่อใช้งานสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงและอัลตราโซนิค :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVI0159X

ข้อควรระวัง
. ห้ าม สัมผัส เ ซ็น เซอ ร์ อั ลตรา โซนิค Ⓐ

เ น่ืองจาก จะ ทำให้ เซ็นเซอร์ เสีย หาย ได้

. ห้ามให้มีวัตถุใด ๆ มาปกคลุมเซ็นเซอร์ Ⓐ สิ่ง
นี้สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของ
ระบบ
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ข้อสังเกต
สำหรับรุ่นที่ มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงและ
อัลตราโซนิค เมื่อมีคนหรือสัตว์อยู่ในรถและประตู
ถูกล็อกโดยใช้กุญแจอัจฉริยะหรือระบบกุญแจ
รีโมท เซ็นเซอร์จะตรวจจับการเคลื่อนไหวและ
ระบบเตือนกันขโมยจะส่งเสียงเตือน

เมื่อมีคนหรือสัตว์อยู่ในรถและท่านพยายามจะ
ล็อกประตู ให้ยกเลิกการทำงานของเซ็นเซอร์
ตรวจจับความเอียงและอัลตราโซนิค

สามารถตัดการทำงานเซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงและ
อัลตราโซนิคได้ (เช่น เมื่อปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้ในรถยนต์ ขน
ย้ายรถยนต์บนเรือข้ามฟาก หรือใช้ลิฟต์จอดรถอัตโนมัติ)
ในการตัดการทำงานเซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงและ
อัลตราโซนิค:
1. ปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน
2. กดสวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ ไปที่ ตำแหน่ง OFF
3. กดสวิตช์ CANCEL Ⓑ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะเร่ิม

กะพริบถี่ ๆ (กะพริบ 3 ครั้งต่อวินาที)
4. ปิดประตู ฝากระโปรงหน้า และฝากระโปรงท้าย ล็อก

ประตู ฝากระโปรงหน้า และฝากระโปรงท้ายโดยใช้
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะเริ่ม
กะพริบ เร็ว ขึ้น และ เสียง เตือน จะ ดัง ข้ึนหนึ่ง ครั้ง

หลัง จาก ผ่านไป 20 วินาที ระบบ เตือนจะถูก ต้ัง โดย
อัตโนมัติ

. ไฟแสดงระบบกันขโมยจะเปล่ียนความเร็วในการ
กะพริบ อย่ าง เ ร็ว ๆ ไป ยัง ความเร็ ว ท่ี ช้ า ท่ีส ุด

. หากการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ไม่แล้วเสร็จ
ภายใน 5 นาที จะไม่สามารถตัดการทำงานเซ็นเซอร์
ได้

. ถ้าระบบเตือนถูกยกเลิก การตั้งค่าการยกเลิกสำหรับ
ฟังก์ชันเซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงและอัลตราโซนิค
จะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน

. ท่านสามารถยกเลิกการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันเซ็นเซอร์
ตรวจจับความเอียงและอัลตราโซนิคได้ทีละอย่าง
เสมอ สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการ
NHPC หรือนิสสัน

ระบบ IMMOBILIZER ของนิสสัน
GUID-EB091C2F-7A8C-4580-8476-DF9396FC079C

ระบบ IMMOBILIZER ของนิสสันจะไม่ ให้ เครื่องยนต์
สตาร์ทติด ถ้าไม่ใช้กุญแจอัจฉริยะท่ีลงทะเบียนไว้ ห้าม
เก็บกุญแจเหล่านี้ไว้ในรถยนต์
การบรรยายที่ เ ก่ียวข้อง กับหมวดที่ 15 ของ ข้อ
กำหนด FCC สำหรับระบบ IMMOBILIZER ของ
นิสสัน (CONT ASSY - CARD SLOT)
รายละเอียดของอุปกรณ์นี้สอดคล้องกับบทที่ 15 ของ
ข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS-210 ของ
ประเทศแคนาดา การทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสอง
ข้อต่อไปนี้
(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็น
อันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องรับสัญญาณรบกวน
อ่ืน ๆ รวมถึงสัญญาณที่อาจรบกวนการทำงานของ
อุปกรณ์
การ เปล่ียนแปลงหรือการดัดแปลงโดยไม่ ได้ รับ
อนุญาต อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-83CD2CB3-96D7-4353-81AC-95F488B3FDCD

JVI0094X

ไฟแสดงระบบกันขโมยติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัด ซึ่งจะ
แสดงสถานะของ ระบบ IMMOBILIZER ของนิส สัน
ไฟแสดงนี้จะกะพริบเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง ACC, OFF หรือ LOCK ฟังก์ชันนี้แสดงว่าระบบ
กัน ขโมย ท่ี ติด ต้ั ง อย ู่ บน รถยนต์ ทำงาน เ ป็น ปกติ
ถ้าระบบ IMMOBILIZER ของนิสสันทำงานผิดปกติ ไฟนี้
จะสว่างค้าง ขณะที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง
ON
ถ้าไฟยังคงสว่างค้าง และ/หรือเครื่องยนต์สตาร์ทไม่
ติด ให้ นำ รถยนต์ ไปที่ ศ ูนย์ บริการ NHPC เพ่ือ
ซ่อมแซมระบบ IMMOBILIZER ของนิสสันโดยเร็ว
ที่สุด โปรดนำกุญแจอัจฉริยะทั้งหมดที่มีไปที่ศูนย์
บริการ NHPC เพื่อซ่อมแซม

Condition: 'Except for China'/



(135,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-09792CCB-9317-417A-8828-881AA72A7757

คำเตือน
เมื่ออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง น้ำยาล้างกระจกอาจ
แข็งตัวบนกระจกบังลมหน้า และบดบังการมอง
เห็น ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อุ่นกระจกบังลม
หน้าด้วยตัวละลายน้ำแข็ง ก่อนจะล้างกระจก
บังลมหน้า

ข้อสังเกต
. ห้ามใช้งานท่ีฉีดน้ำล้างกระจกต่อเน่ืองกัน

นานกว่า 30 วินาที

. ห้ามใช้งานที่ฉีดน้ำล้างกระจก ถ้าน้ำในถังพัก
น้ำฉีดล้างกระจกหมด

. ห้ามเติมถังพักน้ำฉีดล้างกระจกด้วยน้ำยา
ล้างกระจกเข้มข้น น้ำยาล้างกระจกเข้มข้นที่
มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์บางชนิด
อาจทิ้งคราบติดบนกระจังหน้าหากกระเด็นใน
ขณะ ท่ี เ ติ ม ถั ง พัก น้ ำ ฉีด ล้ า ง ก ร ะจก

. ผสมน้ำยาล้างกระจกเข้มข้นกับน้ำตามระดับ
ที่ผู้ผลิตแนะนำก่อนเติมน้ำล้างกระจกลงใน
ถังพักน้ำฉีดล้างกระจก ห้ามใช้ถังพักน้ำฉีด
ล้างกระจกเพื่อผสมน้ำยาล้างกระจกเข้มข้น
และน้ำ

ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้าจะทำงานเมื่อ
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON

การใช้งานที่ปัดน้ำฝน
GUID-179CA504-5B5B-4B84-A469-BC6DE80A382A

JVI0900X
แบบ A

JVI0901X
แบบ B

JVI0902X
แบบ C

JVI0903X
แบบ D
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JVI0904X
แบบ E

ตำแหน่งก้านปัดน้ำฝน INT หรือ ① จะทำการปัด
น้ำฝนเป็นจังหวะ

. การปัดเป็นจังหวะนี้สามารถปรับระยะเวลาในการปัดได้
โดยบิดปุ่มควบคุมการปัด (นานขึ้น) Ⓐ หรือ (สั้นลง)
Ⓑ

. ความเร็วของการปัดเป็นจังหวะนั้นแตกต่างกันไปตาม
ความเร็วของรถยนต์ ท่านสามารถเปิดและปิดฟังก์ชัน
นี้ได้ด้วยตนเอง (ถ้ามีติดตั้ง) โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน
หน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่มหนึ่ง

ตำแหน่งก้านปัดน้ำฝน AUTO ① จะใช้งานระบบที่ปัด
น้ำ ฝน อัตโนมัติ เ ม่ือ ฝนตก ( “ระบบที่ ปัด น้ำ ฝน
อัตโนมัติเมื่อฝนตก” หน้า 2-46)
ตำแหน่งก้านปัดน้ำฝน LO หรือ ② จะทำการปัด
น้ำฝนด้วยความเร็วต่ำ
ตำแหน่งก้านปัดน้ำฝน HI หรือ ③ จะทำการปัด
น้ำฝนด้วยความเร็วสูง
ในการหยุดการทำงานของที่ปัดน้ำฝน ให้เลื่อนก้านปัด
น้ำฝนขึ้นไปยังตำแหน่ง OFF

ตำแหน่งก้านปัดน้ำฝน MIST หรือ ④ จะทำการปัด
น้ำฝนหนึ่งครั้ง ก้านปัดน้ำฝนจะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมโดย
อัตโนมัติ

หมายเหตุ:
. ในตำแหน่ง MIST หรือ ที่ ปัด น้ำฝนจะ

ทำงานในขณะที่ก้านปัดน้ำฝนยกขึ้น เมื่อปลด
ก้านปัดน้ำฝน จะกลับไปที่ตำแหน่ง OFF โดย
อัตโนมัติ และ ที่ ปัด น้ ำ ฝน จะ หย ุด ทำงาน

. ถ้าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ปัด
น้ำฝน ที่ ปัดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อป้องกัน
มอเตอร์ หากเหตุการณ์นี้เกิดข้ึน ให้บิดสวิตช์ที่
ปัดน้ำฝนไปที่ตำแหน่ง OFF และกำจัดหิมะหรือ
น้ำแข็งที่อยู่ข้างบนและรอบ ๆ ก้านปัดน้ำฝนออก
หลังจากน้ันประมาณ 1 นาที ให้เปิดสวิตช์ให้ที่
ปัดน้ำฝนทำงานอีกครั้ง

ระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-275172E2-26E3-4BA9-9493-AB56FD51DBE0

JVI0905X
แบบ A

JVI0906X
แบบ B

ระบบท่ีปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตกสามารถต้ังเปิดและ
ปรับความเร็วที่ปัดน้ำฝนได้โดยอัตโนมัติตามความแรงของ
ฝนที่ตกและความเร็วรถยนต์ โดยการใช้งานเซ็นเซอร์
น้ำ ฝน ที่ ติด ตั้ ง อย ู่ ท่ี ส่วน บน ของ กระจก บัง ลม หน้า
ในการต้ังระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก ให้ดันก้าน
ปัดน้ำฝนลงมาท่ีตำแหน่ง AUTO ① ท่ีปัดน้ำฝนจะปัด
น้ำฝนหนึ่งครั้งในขณะท่ีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง ON
สามารถปรับระดับเซ็นเซอร์ความไวต่อน้ำฝนได้โดยการบิด
ปุ่ ม ไป ด้าน หน้า ② (ส ู ง ) หรือ ด้ าน หลัง ③ ( ต่ำ)

. สูง — การทำงานแบบความไวสูง

. ต่ำ — การทำงานแบบความไวต่ำ
ในการปิดระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเม่ือฝนตก ให้ดันก้าน
ปัดน้ำฝนขึ้น ไป ท่ีตำแหน่ง OFF หรือดึงก้านลงไป ท่ี
ตำแหน่ง (LO) หรือ (HI)

Condition: 'Except for China'/
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ข้อควรระวัง
. ห้ามสัมผัสเซ็นเซอร์น้ำฝนและบริเวณรอบ ๆ

เมื่อสวิตช์ที่ปัดน้ำฝนอยู่ที่ตำแหน่ง AUTO
และสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
ON ที่ปัดน้ำฝนอาจทำงานโดยไม่คาดคิดและ
อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออาจทำให้ที่ปัด
น้ำฝนเสียหาย

. ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตกใช้ในเวลาที่ฝน
ตก ถ้าสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง AUTO ที่ปัดน้ำฝน
อาจทำงานโดยไม่คาดคิดเม่ือมี ส่ิงสกปรก
รอยน้ิวมือ ฟิล์มน้ำมัน หรือแมลงติดอยู่บน
หรือรอบ ๆ เซ็นเซอร์ ที่ปัดน้ำฝนอาจทำงาน
ได้เช่นกันเมื่อก๊าซไอเสียหรือความชื้นกระทบ
กับเซ็นเซอร์น้ำฝน

. เม่ือเคลือบกระจกบังลมหน้าด้วยสารกันน้ำ
ความเร็วของที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก
อาจเร็วข้ึน ถึงแม้ว่าปริมาณของฝนที่ตกจะ
น้อยก็ตาม

. ให้แน่ใจว่าได้ปิดระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ
เมื่อฝนตกขณะใช้งานเครื่องล้างรถอัตโนมัติ

. ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเม่ือฝนตกอาจไม่ทำงาน
หากฝนตกลงมาไม่โดนเซ็นเซอร์น้ำฝน ถึง
แม้ว่าฝนกำลังตกก็ตาม

การใช้งานที่ฉีดน้ำล้างกระจก
GUID-F6AC7257-3CF3-48C0-8BA5-993E16606014

JVI0907X
แบบ A

JVI0908X
แบบ B

JVI0909X
แบบ C

JVI0910X
แบบ D

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-47

Condition: 'Except for China'/
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2-48 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

JVI0911X
แบบ E

ให้ดึงก้านเข้าหาตัวเพื่อใช้งานที่ฉีดน้ำล้างกระจก จากนั้นที่
ปัดน้ำฝนจะทำงานหลาย ๆ ครั้งเช่นกัน

หมายเหตุ:
เม่ือระดับน้ำล้างกระจกต่ำ หน้าจอแสดงเตือนจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ( “การ
เ ตื อน ระ ดับ น้ ำ ล้ า ง กร ะจก ต่ ำ ” ห น้ า 2 -38)

ที่ทำความสะอาดไฟหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-B274196B-713F-4E53-994F-2A0BAE35649F

ดึงก้านไปทางด้านหลังของรถยนต์
ท่ีทำความสะอาดไฟหน้าจะทำงานร่วมกับท่ีฉีดน้ำล้าง
กระจกบังลมหน้า

. ที่ทำความสะอาดไฟหน้าจะทำงานร่วมกับที่ฉีดน้ำล้าง
กระจกบังลมหน้า โดยจะทำงานขึ้นหนึ่งครั้งในแต่ละ
ครั้ ง ท่ี ปฏิบั ติ อย่ า ง ใด อย่ าง ห น่ึง ดัง ต่อ ไป น้ี :
— ปิดและเปิดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
— ปิดและเปิดไฟหน้า

. หลังจากการทำงานครั้งแรก ที่ทำความสะอาดไฟหน้า
จะทำงานขึ้นหนึ่งครั้งในทุก ๆ การทำงานครั้งท่ีห้า

ของที่ฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้า

ข้อควรระวัง
ห้ามใช้งานที่ทำความสะอาดไฟหน้า ถ้าน้ำในถัง
พักน้ำฉีดล้างกระจกหมด

GUID-D2363178-1C6E-4D2F-8786-8C4A9197BE64

JVI1459X
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

JVI1478X
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)

ในการไล่ฝ้า/ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง ให้สตาร์ท
เครื่องยนต์และกดเปิดสวิตช์ ไฟแสดงบนสวิตช์จะสว่างขึ้น
กดสวิตช์อีกครั้งเพื่อปิดการละลายน้ำแข็ง

สวิตช์ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง

Condition: 'Except for China'/



(139,1)
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ระบบจะทำการปิดโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 15 นาที

หมายเหตุ:
เมื่อกดสวิตช์ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง จะให้
คว าม ร้ อน ที่ ก ร ะจก มอง ข้ า ง พ ร้อม กัน ด้ วย
( “กระจกมองข้าง” หน้า 3-25)

ข้อสังเกต
เม่ือทำความสะอาดด้านในของกระจกบังลมหลัง
ให้ระมัดระวังอย่าทำให้ตัวละลายน้ำแข็งกระจก
บังลมหลังเป็นรอยขีดข่วนหรือเสียหาย

GUID-1BAB3B94-1512-4E55-80CB-DA2A5EFB6F51

สวิตช์ไฟหน้า
GUID-7C83EFB1-7A90-4877-A56B-135D61A3F747

JVI0912X
แบบ A

JVI0913X
แบบ B

JVI0097X
แบบ C

นิสสันขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อกำหนดและกฎหมาย
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบไฟ

ไฟส่องสว่าง
GUID-8E364E1F-D192-4AFE-9510-EF0E2C07B646

ไฟหร่ีด้านหน้า ไฟท้าย และไฟส่องป้ายทะเบียนจะสว่าง
ขึ้นหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ว่าสวิตช์ไฟหน้าจะอยู่ท่ี
ตำแหน่ง ใด ก็ ตาม ไฟ จะ ดับ ลง เ ม่ือ ดับ เค ร่ืองยนต์
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะสว่างขึ้นเช่นกันเม่ือสตาร์ท
เครื่องยนต์

บิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ไฟหรี่ ด้านหน้า ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน และไฟ
แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะสว่างค้าง

บิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ไฟหน้าจะสว่างข้ึนและไฟอ่ืน ๆ ท้ังหมดยังคงสว่างอยู่
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะค่อย ๆ มืดลงและจะสว่างเท่า
กับไฟหรี่ (ยกเว้นประเทศเม็กซิโก)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-49

สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว

Condition: 'Except for China'/
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2-50 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ไฟส่องสว่าง เวลากลางวันจะ ดับลง (สำหรับประเทศ
เม็กซิโก)

ตำแหน่ง AUTO
GUID-235BB68C-94BE-49C3-8898-7DB69369E4DC

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง ON และสวิตช์
ไฟหน้าอยู่ที่ตำแหน่ง AUTO ไฟหน้า ไฟแผงหน้าปัด และ
ไฟอื่น ๆ จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความสว่างของ
บริเวณโดยรอบ
เม่ือกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปที่ตำแหน่ง OFF ไฟจะ
ดับลงอัตโนมัติ

ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะสว่าง ข้ึนหลังจากสตาร์ท
เครื่องยนต์
เมื่อบริเวณโดยรอบสว่างและไฟหน้าดับลง

. ไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะสว่างขึ้น
เมื่อบริเวณโดยรอบมืดและไฟหน้าสว่างขึ้น

. ไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะค่อย ๆ มืดลงและจะสว่าง
เท่ากับไฟหรี่ (ยกเว้นประเทศเม็กซิโก)

. ไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะดับลง (สำหรับประเทศ
เม็กซิโก)

การเลือกใช้ไฟหน้า
GUID-168F2B97-07E1-4CAD-93DB-C7C19C264533

JVI0914X

เมื่อเปิดไฟหน้า ให้ดันก้านไปทางด้านหน้าของรถยนต์ ①
เพื่อเปล่ียนเป็นไฟสูง ไฟแสดงการใช้ไฟสูงจะสว่างขึ้น
( “ ไ ฟ แ ส ด ง ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ส ู ง ” ห น้ า 2 - 2 6 )
ดึงก้านไป ท่ีตำแหน่งกลาง ② เพื่อ เปลี่ยน เป็นไฟต่ำ
การดึงก้านเข้าหาตัว ③ จะทำให้ไฟหน้าสูงกะพริบแม้ว่า
ไฟหน้าจะดับอยู่ เมื่อก้านถูกดึง ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
จะดับลง
ถ้ามีติดตั้ง เมื่อดึงก้านไปทางตำแหน่งหลังสุด ③ หลังจาก
กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง OFF หรือ LOCK
ไฟหน้า จะ สว่าง ข้ึน และ ค้าง อย ู่ เ ป็น เวลา 30 วินาที
สามารถดึงก้านได้ 4 ครั้ง เพื่อให้ไฟค้างอยู่เป็นเวลานาน 2
นาที

ข้อควรระวัง
ใช้ไฟต่ำเมื่อมีรถยนต์กำลังใกล้เข้ามาจากทิศทาง
ตรงกันข้าม ระหว่างการขับขี่ในเมือง และในเวลา
ไล่เลี่ยกัน

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-69ADE510-08DD-4542-9FDF-8413C9D8D695

เสียงเตือนไฟจะดังขึ้น ถ้าประตูด้านคนขับเปิดอยู่ขณะท่ี
การทำงานดังต่อไปนี้เกิดขึ้น:

. สวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่ตำแหน่ง หรือ และสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ACC, OFF หรือ
LOCK

. สวิตช์ไฟหน้าอยู่ท่ีตำแหน่ง AUTO และไฟตัดหมอก
หลัง สว่าง ขณะ ท่ี สวิตช์ สตาร์ท เคร่ืองยนต์ อย ู่ ท่ี
ตำแหน่ง ACC, OFF หรือ LOCK (ยกเว้นประเทศ
เม็กซิโก)

ให้แน่ใจว่าบิดสวิตช์ไฟหน้าไปยังตำแหน่ง OFF (ถ้ามี
ติดต้ัง) หรือ AUTO และสวิตช์ไฟตัดหมอกหลัง (ยกเว้น
ประเทศเม็กซิโก) ไปยังตำแหน่ง OFF เมื่อออกจากรถยนต์

แบบ A (สำหรับประเทศไต้หวันและประเทศ
เม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เมื่อสวิตช์ไฟหน้าอยู่ ท่ีตำแหน่ง หรือ ขณะท่ี
สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง ON ไฟจะดับลง
อัตโนมัติหลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์ถูกกดไปที่ตำแหน่ง OFF
เมื่อสวิตช์ ไฟหน้า ยังคงอยู่ ท่ีตำแหน่ง หรือ
หลังจากไฟดับลงอัตโนมัติ ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อกดสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง ON

แบบ B (ยกเว้นประเทศไต้หวันและประเทศ
เม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เมื่อสวิตช์ไฟหน้าอยู่ ท่ีตำแหน่ง หรือ ขณะท่ี
เคร่ืองยนต์ทำงาน ไฟจะดับลงอัตโนมัติหลังจากกดสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปท่ีตำแหน่ง ACC, OFF หรือ LOCK

Condition: 'Except for China'/
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และเปิดประตูด้านคนขับ
เมื่อสวิตช์ ไฟหน้า ยังคงอยู่ ท่ีตำแหน่ง หรือ
หลังจากไฟดับลงอัตโนมัติ ไฟจะสว่างขึ้น เม่ือสตาร์ท
เครื่องยนต์

ข้อสังเกต
. เมื่อเปิดสวิตช์ไฟหน้าหลังจากไฟดับลงโดย

อัตโนมัติ ไฟจะไม่ดับโดยอัตโนมัติ (ยกเว้น
ประเทศไต้หวันและประเทศเม็กซิโก) ควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บิดสวิตช์ไฟส่องสว่าง
ไปที่ตำแหน่ง OFF (ถ้ามีติดตั้ง) หรือ AUTO
เมื่อท่านออกจากรถเป็นเวลานาน ไม่เช่นนั้น
แบตเตอรี่จะหมด

. ห้ามเปิดสวิตช์ไฟส่องสว่างเมื่อเครื่องยนต์ไม่
ได้ทำงานเป็นเวลานานแม้ว่าไฟหน้าจะดับลง
อัตโนมัติ

สัญญาณไฟเลี้ยว
GUID-EC97C6B7-54D5-4EE3-92E6-7ED75F9F8162

JVI0101X

เลื่อนก้านขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่ง ① เพื่อให้สัญญาณใน
ทิศทางที่จะเลี้ยว เมื่อเลี้ยวแล้ว สัญญาณไฟเลี้ยวจะดับ
โดยอัตโนมัติ

สัญญาณเปลี่ยนช่องทางวิ่ง
GUID-3A8EDF27-309C-475C-A995-B4B400BFDC0B

ในการแสดงการเปลี่ยนช่องทางวิ่ง ให้เลื่อนก้านขึ้นหรือลง
ไปยังตำแหน่ง ② ที่ไฟเริ่มกะพริบ
ถ้าก้านตีกลับมาทันทีหลังจากการเลื่อนขึ้นหรือลง ไฟจะ
กะพริบ 3 ครั้ง

ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
GUID-C03AD956-88E3-4DC8-9148-FEF8DD9D156C

ไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะสว่าง ข้ึนหลังจากสตาร์ท
เครื่องยนต์แม้ว่าไฟหน้าจะปิดอยู่
เม่ือเปิดไฟหน้าต่ำ ไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะดับลง
(สำหรับประเทศเม็กซิโก)
เมื่อเปิดไฟหน้าต่ำ ไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะค่อย ๆ มืด
ลงและจะสว่างเท่ากับไฟหร่ี (ยกเว้นประเทศเม็กซิโก)

การควบคุมการปรับระดับอัตโนมัติ
(ยกเว้นประเทศเม็กซิโก)

GUID-2FE3CA92-8701-4501-AB9B-7D81FA17337D

ไฟหน้าจะมีระบบปรับระดับอัตโนมัติติดตั้งอยู่ แกนของแสง
ไฟหน้าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) (ยกเว้น
ประเทศเม็กซิโก)

GUID-70D482C1-5FFC-4C84-8F02-D9F051B750C8

JVI1479X

ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) จะปรับระยะส่องสว่างของไฟ
หน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ดีขึ้น
ขณะขับรถด้วยความเร็วสูงในเวลากลางคืน

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-51
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. ในการ ปิด ระบบ ให้กดที่ ด้าน “OFF” ของสวิตช์

. ในการ เปิด ระบบ ให้กด ท่ีด้าน “ON” ของสวิตช์
ถ้าการเตือน AFS ปรากฏขึ้นเม่ือสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
อยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” ซ่ึงอาจแสดงว่า AFS ทำงานผิดปกติ
ให้ นำ รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบที่ ศ ูนย์ บริการ NHPC
( “การเตือนระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) (ยกเว้น
ประเทศเม็กซิโก)” หน้า 2-36)

สวิตช์ไฟตัดหมอกหลัง (ยกเว้น
ประเทศเม็กซิโก)

GUID-044E17CB-398C-48D3-94E7-14561CF416D0

JVI0102X
แบบ A

JVI0103X
แบบ B

ในการเปิดไฟตัดหมอกหลัง ให้บิดสวิตช์ไฟหน้าไปที่
ตำแหน่ง จากน้ันบิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปท่ีตำแหน่ง

สวิตช์จะกลับไปยังตำแหน่ง OFF โดยอัตโนมัติ และไฟตัด
หมอกหลังจะสว่างขึ้น
ให้แน่ใจว่าไฟแสดงบนแผงหน้าปัดสว่าง
ในการปิดไฟตัดหมอกหลัง ให้บิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปยัง
ตำแหน่ง อีกครั้ง
ให้ แน่ ใจ ว่ า ไฟ แสดง บน แผง หน้า ปัด ดับ ลง แล้ว
เมื่อสวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่ตำแหน่ง AUTO:

. บิดสวิตช์ไฟตัดหมอกหลังไปท่ีตำแหน่ง ซึ่งจะ
เปิด ไฟ หน้า และ ไฟ อ่ืน ๆ ขณะ ท่ี สวิตช์ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON หรือเคร่ืองยนต์ทำงาน

ควรใช้งานไฟตัดหมอกหลังเฉพาะเมื่อทัศนวิสัยไม่ดีอย่าง
มาก เท่าน้ัน โดย ท่ัวไป ต่ำ กว่า 100 ม. (328 ฟุต)

GUID-2A0FAE67-ECA3-4F8C-B21E-A4AB67603797

JVI1460X

ในการทำให้แตรดัง ให้กดที่บริเวณตรงกลางของพวงมาลัย

คำเตือน
ห้ามถอดแยกช้ินส่วนแตร การทำเช่นนั้นจะส่ง
ผลกระทบต่อการทำงานอย่างถูกต้องของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า การเข้าไป
รบกวนกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าอาจจะทำให้ได้รับการบาดเจ็บรุนแรง

แตร

Condition: 'Except for China'/
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GUID-EBFEB601-06EA-4B31-BD2F-3B2797397D93

JVI0104X

สามารถใช้ฮีตเตอร์เบาะนั่งเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ที่ตำแหน่ง ON สามารถอุ่นเบาะนั่งด้านหน้าได้ด้วยฮีตเตอร์
ที่ติดตั้งอยู่ภายใน

การเปิดฮีตเตอร์
GUID-384F3B94-3437-443F-AE3C-B9BBB3E822BF

กดที่ ด้าน “HI” หรือ “LO” ของสวิตช์ เพ่ือ เปิดใช้ งาน
ฮีตเตอร์ ไฟแสดงที่สวิตช์จะสว่างขึ้น

ตำแหน่งสวิตช์ การทำงาน

HI เพื่อทำให้เบาะนั่งร้อนอย่างรวดเร็ว

LO เพื่อรักษาเบาะนั่งให้อุ่น

การปิดฮีตเตอร์
GUID-3C1C3F19-9F36-4937-80F5-AF96D0A7CFE4

เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น ไฟแสดงที่สวิตช์จะดับลง

ข้อควรระวัง
. ห้าม วาง สิ่ ง ของ ใด ๆ ซึ่ ง เ ป็น ฉนวน กัน

ความร้อนบนเบาะนั่ง เช่น ผ้าห่ม เบาะรองนั่ง
ผ้าคลุมเบาะ ฯลฯ เน่ืองจากเบาะ น่ังอาจมี
ความร้อนสูงเกินไป

. ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ซ่ึงมีความแข็งและหนัก
บนเบาะนั่ง หรือใช้เข็มหรือสิ่งเทียบเคียงเจาะ
เบาะน่ัง ซึ่งอาจส่งผลให้ฮีตเตอร์เสียหายได้

. หากมีของเหลวหกลงบนเบาะนั่งทำความร้อน
ควร ทำ การ เช็ด ออก ทันที ด้วย ผ้า แห้ง

. ถ้าพบการทำงานผิดปกติใด ๆ หรือเบาะน่ัง
ทำความร้อนไม่ทำงาน ให้ปิดสวิตช์และนำรถ
เข้า รับการตรวจสอบระบบที่ ศ ูนย์บริการ
NHPC

ข้อสังเกต
. แบตเตอร่ีอาจจะหมดได้ถ้าหากให้ฮีตเตอร์

เบาะนั่งทำงานในขณะที่ เคร่ืองยนต์ไม่ได้
ทำงาน

. ห้ามใช้ฮีตเตอร์เบาะนั่งเป็นเวลานาน หรือเมื่อ
ไม่มีคนใช้งานเบาะนั่ง

. ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรืออย่างอื่นที่
คล้าย ๆ กัน เพื่อทำความสะอาด เบาะ น่ัง

GUID-EABB8331-1A3D-47F8-8F8F-475CF86CBCFF

ข้อควรระวัง
. ช่องจ่ายไฟและปลั๊กอาจร้อนขณะใช้งานหรือ

หลังจากเพิ่งใช้งาน

. ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ไฟเกิน 12
โวลต์ 120 วัต ต์ (10 แอมป์ ) ห้าม ใ ช้
อะแด็ป เตอร์ สองตัว หรือใช้ งานอุปกรณ์
ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเครื่อง

. ช่องจ่ายไฟนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับที่จุด
บุหรี่

. ก่อนเสียบหรือถอดปลั๊ก ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ใช้งานปิดอยู่

. เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้แน่ใจว่าปิดฝาไว้ ห้ามให้
ช่องจ่ายไฟโดนน้ำ

ข้อสังเกต
. ใช้ช่องจ่ายไฟขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน เพื่อ

หลีก เลี่ยง ไม่ ให้ แบตเตอร่ี รถยนต์ หมด

. หลีกเลี่ยงการใช้ช่องจ่ายไฟขณะที่เปิดระบบ
ปรับอากาศ ไฟหน้า หรือตัวละลายน้ำแข็ง
กระจกบังลมหลัง

. ดันปลั๊กเข้าไปจนสุด ถ้าเสียบปล๊ักไม่ดี ปลั๊ก
อาจมีความร้อนสูงผิดปกติ หรือฟิวส์อุณหภูมิ
ภายในอาจขาดได้

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-53
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ข้างพวงมาลัย
GUID-5E7D4BA2-337E-4585-8B80-B5B317FF6628

JVI1461X
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

JVI1480X
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)

ดึงฝาปิดออกเพื่อใช้งานช่องจ่ายไฟ
เปลี่ยนฝาปิดหลังใช้งาน

ด้านในกล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
GUID-9B48987C-F70D-4F7E-BE3D-739E8B63EE57

JVI0157X

เปิดฝาเพื่อใช้งานช่องจ่ายไฟ
ปิดฝาหลังใช้งาน

ข้อควรระวัง
ห้ามเปิดกล่องเก็บของที่คอนโซลกลางไว้ ฝาที่
เปิดไว้อาจปิดอย่างกะทันหันเมื่อรถยนต์หยุด

GUID-25169B51-7529-44C2-B859-AF3D20BC2254

ที่วางแก้ว
GUID-1C24D171-6309-46D1-B3E0-8A1CDE0AD10E

JVI1462X

ข้อควรระวัง
. หลีกเล่ียงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันเม่ือ

วางแก้วน้ำในที่วางแก้วเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำ
กระเด็นออกมา ถ้าเป็นน้ำร้อน อาจจะลวก
ท่านหรือผู้โดยสารได้

. วางเฉพาะแก้วที่ทำจากวัสดุอ่อนนุ่มในที่วาง
แก้วเท่านั้น เน่ืองจากแก้วที่ทำจากวัสดุแข็ง
อาจเป็นอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

หน้า
GUID-5F85413D-FEF6-4564-858A-07474ED92CF3

เลื่อนฝาครอบไปทาง ด้านหลังของ รถยนต์ เพื่อ เปิด
เลื่อนฝาครอบกลับไปทางด้านหน้าของรถยนต์เพ่ือปิด

ช่องเก็บของ
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หลัง
GUID-CDAEA00E-EB0B-4D19-9DFC-74C6D7C3D4DF

GEC0009

หมายเหตุ:
ที่วางแก้ว Ⓐ กว้างและตื้นกว่าที่วางแก้ว Ⓑ และ Ⓒ
แก้วขนาดเล็กอาจคว่ำได้ในท่ีวางแก้ว Ⓐ ใช้ที่วาง
แก้ว Ⓑ และ Ⓒ

ที่ใส่แว่นกันแดด (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-0E511B22-B261-430E-833C-0928C3F702EC

GEC0012

กด ① เพื่อเปิดที่ใส่แว่นกันแดด

คำเตือน
ปิดที่ใส่แว่นกันแดดไว้เสมอขณะขับรถเพื่อ
หลีกเล่ียงการบดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และช่วย
ป้องกันอุบัติเหตุ

ข้อควรระวัง
. ห้ามใช้ เก็บส่ิงของอย่างอื่นที่ไม่ใช่แว่นตา

. ห้ามทิ้งแว่นตาไว้ในที่ใส่แว่นกันแดดเมื่อจอด
รถกลางแดดจัด ความร้อนอาจทำให้แว่นตา
เสียหายได้

ช่องใส่ของที่ประตู
GUID-22D59E8C-DD44-42E0-9D78-66A668D3A206

GEC0013

ช่องใส่ของที่ประตูติดต้ังอยู่ด้านในประตูด้านคนขับและ
ประตูด้านผู้โดยสาร

ข้อสังเกต
ห้ามจับช่องใส่ของที่ประตูเพื่อเปิดและปิดประตู
การทำเช่นนั้นอาจทำให้ช่องเก็บของเสียหาย

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-55
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กล่องเก็บของ
GUID-CF5B6AE5-3102-4EFA-9756-2849FFBA6B45

JVI1464X

คำเตือน
ฝาปิดกล่องเก็บของต้องปิดอยู่ เสมอขณะขับข่ี
เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการ
หยุดรถกะทันหัน

ดึงปุ่มเข้าหาตัวเพื่อเปิดกล่องเก็บของ
กดฝาปิดไปด้านหน้าจนกว่าจะล็อกเข้าที่เพื่อปิดกล่องเก็บ
ของ

JVI1465X

ใช้กุญแจธรรมดาเพื่อล็อก ① และปลดล็อก ② กล่องเก็บ
ของ ( “กุญแจธรรมดา” หน้า 3-3)
เมื่อเสียบกุญแจธรรมดาเข้าไปได้ประมาณครึ่งทางก็จะ
หยุดลง

กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
GUID-3245B457-B23B-4DFD-A7F3-B2F388CA1C44

GEC0007

ดึงปุ่มล็อก ① ขึ้น เพื่อเปิดฝาปิด
กดฝาปิดจนกว่าจะ ล็อกเข้า ท่ี เพื่อ ปิดกล่องเก็บของท่ี
คอนโซลกลาง

หมายเหตุ:
กล่อง เก็บของที่ คอนโซลกลางจะ มีช่อง จ่ายไฟ

ข้อควรระวัง
ห้ามเปิดกล่องเก็บของที่คอนโซลกลางไว้ ฝาที่
เปิดไว้อาจปิดอย่างกะทันหันเมื่อรถยนต์หยุด
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ที่แขวนเสื้อโค้ท
GUID-D36CB000-E45E-4A9B-B77F-8971BADC6759

JVI0365X

การใช้ที่แขวนเสื้อโค้ท ให้กดที่ด้านบนของตะขอเพื่อปลด
ที่แขวนเสื้อโค้ทลงมา

ข้อควรระวัง
ห้ามแขวนวัตถุมีคมกับที่แขวนเสื้อโค้ท วัตถุเหล่า
นี้อาจหล่นลงได้ ถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS พองตัว ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ

ข้อสังเกต
ห้ามแขวนวัตถุที่มี น้ำหนักมากกว่า 1 กก. (2
ปอนด์) บนตะขอ

GUID-82FD1060-D045-46FE-A833-CD3FF72D8EE6

กระจกไฟฟ้า
GUID-F6AE32E4-78E8-4E0C-AB8B-F2F1A7FABA23

คำเตือน
. ให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนไม่ยื่นมือหรือส่วน

ใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปนอกรถยนต์
ขณะรถเคล่ือนที่และก่อนปิดกระจกหน้าต่าง
ใช้สวิตช์ล็อกกระจกหน้าต่างเพื่อป้องกันการ
ใช้กระจกหน้าต่าง ไฟฟ้า โดยไม่คาด คิด

. เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บ
หรือถึงแก่ชีวิตจากการที่ รถยนต์และหรือ
ระบบของรถทำงานโดยไม่ตั้งใจ รวมถึงการ
ถูกกระจกหน้าต่างหนีบหรือการล็อกประตู
โดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยเด็ก ผู้ที่ต้องมีผู้ อ่ืน
คอยช่วยเหลือ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ตามลำพังใน
รถ นอกจากน้ี อุณหภูมิภายในรถที่ปิดประตู
ไว้จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนสามารถก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างมากในการบาดเจ็บหรือ
ถึงแก่ชีวิตของผู้คนและสัตว์เลี้ยงได้

กระจก หน้า ต่าง ไฟฟ้า จะ ทำงาน เ ม่ือ สวิตช์ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON หรือประมาณ 45 วินาที
หลังจากกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปท่ีตำแหน่ง LOCK
ถ้าประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารหน้าเปิดอยู่ในช่วง
ประมาณ 45 วินาทีนี้ ไฟฟ้าที่ส่งไปยังกระจกหน้าต่างจะถูก
ยกเลิก

GPC0029
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

1. ปุ่มล็อกกระจกหน้าต่าง
2. สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับ
3. สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารหน้า

GPC0030
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)
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4. สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารหน้า

สวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าหลัก (ด้านคน
ขับ)

GUID-497799E0-4261-43B7-8704-5B12DE226A42

ในการเปิดหรือปิดกระจกหน้าต่าง ให้กดสวิตช์ลงหรือดึง
ขึ้นและค้างไว้ สวิตช์หลัก (สวิตช์ด้านคนขับ) จะเปิดหรือ
ปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน

การล็อกกระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร
GUID-E47869F5-A763-4338-AA2B-0ACD1D8BC32C

เม่ือกดปุ่มล็อกกระจกหน้าต่าง จะสามารถเปิดหรือปิด
กระจกหน้าต่างด้านคนขับได้เท่าน้ัน กดปุ่มอีกคร้ังเพื่อ
ยกเลิก

สวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าด้านผู้โดยสาร
GUID-A345FFDB-82D5-4277-85DF-D42B4326F497

สวิตช์ด้านผู้โดยสารจะเปิดหรือปิดกระจกหน้าต่างได้เฉพาะ
ด้านนั้น ๆ ในการเปิดหรือปิดกระจกหน้าต่าง ให้กดสวิตช์
ลงหรือดึงขึ้นและค้างไว้

การทำงานอัตโนมัติ
GUID-1CAF51D6-6665-4FF2-845C-53DE6406BF03

ในการเปิดหรือปิดกระจกหน้าต่างจนสุด ให้กดสวิตช์ลง
หรือดึงขึ้นจนสุดและปล่อย ซึ่งไม่จำเป็นต้องค้างไว้ กระจก
หน้าต่างจะเปิดหรือปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ ในการหยุด
กระจกหน้าต่าง เพียงกดสวิตช์ลงหรือดึงขึ้นในทิศทางตรง
กันข้าม
กดหรือดึงสวิตช์เบา ๆ จะทำให้กระจกหน้าต่างเปิดหรือปิด
จนกว่าจะปล่อยสวิตช์

ฟังก์ชันกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติ
GUID-70E109A4-9E81-4453-B1D3-7C14426F6448

ถ้าชุดควบคุมตรวจพบว่ามีบางส่ิงไปขวางขณะกระจก
หน้าต่างกำลังเล่ือนปิด กระจกหน้าต่างจะเล่ือนลงทันที
ฟังก์ชันกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติสามารถทำงานได้เมื่อปิด
กระจกหน้าต่างด้วยการทำงานอัตโนมัติ เมื่อสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON หรือเป็นเวลา 45 วินาที
หลังจากกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง OFF

ฟังก์ชันกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ้ามีแรงปะทะ
หรือน้ำหนักที่เหมือนกับสิ่งกีดขวางกระจกหน้าต่าง โดยขึ้น
อยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาพการขับขี่

ข้อควรระวัง
ก่อนที่จะปิดสนิทจะมีระยะห่างเล็กน้อยในทันทีซึ่ง
ระบบไม่สามารถตรวจจับได้ ให้แน่ใจว่าผู้โดยสาร
ทุกคนไม่ยื่นมือหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย
ออกไปนอกรถยนต์ก่อนปิดกระจกหน้าต่าง

ฟังก์ชันการปรับอัตโนมัติ
GUID-F42A9DD0-4829-413E-AC46-798273B211DB

ข้อควรระวัง
เมื่อสายแบตเตอรี่ถูกปลดออกจากข้ัวแบตเตอรี่
ห้ามปิดประตูหน้าบานใด ๆ ฟังก์ชันการปรับ
กระจกหน้าต่างอัตโนมัติจะไม่ทำงาน และแผง
หลังคาด้านข้างอาจเสียหายได้

กระจกหน้าต่างไฟฟ้ามีฟังก์ชันการปรับอัตโนมัติ เม่ือเปิด
ประตู กระจกหน้าต่างจะลดลงเล็กน้อยโดยอัตโนมัติ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันระหว่างกระจกหน้าต่างและแผง
หลังคาด้านข้าง เมื่อปิดประตู กระจกหน้าต่างจะเลื่อนขึ้น
เล็กน้อยโดยอัตโนมัติ
ในขณะที่ ฟังก์ชันการปรับอัตโนมัติ ไม่ทำงาน กระจก
หน้าต่างจะถูกควบคุมดังต่อไปนี้:

. เมื่อเปิดประตู กระจกหน้าต่างจะเล่ือนลงประมาณ 2
วินาที

. ขณะ ท่ีประตู เปิด อยู่ จะ ไม่ สามารถ เลื่อนกระจก
หน้าต่างขึ้นได้

ถ้ากระจกหน้าต่างไม่เลื่อนปิดอัตโนมัติ
GUID-BC603C9C-8A2F-46BA-9F0D-92E9CDF6F689

ถ้าฟังก์ชัน อัตโนมัติ ของกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทำงาน
ผิดปกติ (เฉพาะการเลื่อนปิดเท่านั้น) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงานของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้า
อีกครั้ง
1. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
2. ปิดประตู
3. หลัง จากสตาร์ท เครื่องยนต์ ใช้ งานสวิตช์ กระจก

หน้าต่าง ไฟฟ้า เ พ่ือ เปิด กระจก หน้าต่าง จน ส ุด
4. ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าค้างไว้เพ่ือปิดกระจก

หน้าต่างด้านคนขับ และจากนั้นให้ดึงสวิตช์ค้างไว้อีก
3 วินาที หลังจากที่กระจกหน้าต่างปิดจนสุดแล้ว

5. ปล่อยสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ใช้งานฟังก์ชัน
อัตโนมัติของกระจกหน้าต่างเพ่ือให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน
อัตโนมัติใช้งานได้แล้ว

6. ปฏิบัติข้ันตอน 2 ถึง 5 ข้างต้นสำหรับกระจกหน้าต่าง
ด้านผู้โดยสาร โดยใช้งานสวิตช์ด้านผู้โดยสารหรือ
ด้านคนขับ

ถ้าฟังก์ชันอัตโนมัติของกระจกหน้าต่างไฟฟ้ายังทำงาน
ผิดปกติหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC
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GUID-124143D8-EFE4-43D2-907B-6D6488461410

ไฟอ่านแผนที่
GUID-84EAA00B-31BE-4F4F-9315-C90006BE547E

JVI0198X

กดปุ่มดังที่แสดงในภาพเพื่อเปิดหรือปิดไฟ

สวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่างภายใน
GUID-CE860592-B16C-4DB0-A931-4180EF0156CB

GEC0004

สวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่างภายในมีสามตำแหน่ง: ON ①,
DOOR ② และ OFF ③

ตำแหน่ง ON
GUID-166AB994-37D0-41F7-8BAB-DD298284692E

เมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง ON ① ไฟอ่านแผนที่จะสว่างขึ้น

ข้อสังเกต
ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้เป็นเวลานานเม่ือเครื่องยนต์ไม่
ได้ทำงาน เนื่องจากอาจทำให้แบตเตอรี่หมด

หมายเหตุ:
ไฟจะดับลงเช่นกันหลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เม่ือ ไฟ ยังคงสว่างอยู่ หลัง จากกดสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ ไปที่ ตำแหน่ง OFF หรือ LOCK เพื่อ
ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมด

ตำแหน่ง DOOR
GUID-C4A94D78-DEA5-49F1-BC53-FB6D7000BA0E

เมื่อสวิตช์อยู่ท่ีตำแหน่ง DOOR ② ไฟอ่านแผนที่จะสว่าง
ขึ้นเม่ือเปิดประตูและจะดับลงเมื่อปิดประตู ไฟอ่านแผนที่
จะดับลงประมาณ 15 วินาที หลังจากปิดประตูโดยที่สวิตช์
สตาร์ท เคร่ืองยนต์ อย ู่ ท่ี ตำแหน่ง OFF หรือ LOCK

หมายเหตุ:
เมื่อสวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่างภายในอยู่ที่ตำแหน่ง
DOOR และประตูเปิดอยู่ ไฟจะสว่างค้างแม้ว่าจะกด
ปิดสวิตช์ไฟอ่านแผนที่
ระบบควบคุมไฟส่องสว่างภายในเชื่อมต่อกับกุญแจ :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ไฟอ่านแผนท่ีจะเปิดและปิดโดยเชื่อมต่อกับการล็อกและ
การปลดล็อกประตู
ฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อสวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่างภายในอยู่
ที่ตำแหน่ง DOOR

. เมื่อเข้าสู่รถยนต์
เม่ือปลด ล็อกประตู ด้านคน ขับ ไฟแผนที่ จะสว่างขึ้น
ประมาณ 15 วินาที จากนั้นจะดับลง

ใน ขณะ ท่ี ไฟ อ่าน แผนที่ ส ว่าง ถ้า กด สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปท่ีตำแหน่ง ACC หรือ ON หรือถ้าล็อกประตู
ด้านคนขับ ไฟจะดับลง

. เมื่อออกจากรถยนต์
เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปท่ีตำแหน่ง OFF หรือ
LOCK ไฟอ่านแผนท่ีจะสว่างข้ึนประมาณ 15 วินาที จาก
นั้นจะดับลง
ถ้าล็อกประตูด้านคนขับขณะที่ไฟอ่านแผนที่สว่าง ไฟจะดับ
ลง

หมายเหตุ:
สามารถยกเลิกการต้ังค่าระบบควบคุมไฟส่องสว่าง
ภายในเชื่อมต่อกับกุญแจ (ถ้ามีติดตั้ง) โปรดดูที่คู่มือ
การ ใช้ งาน หน้า จอ มัลติ ฟั งก์ชัน อีก เ ล่ม หนึ่ ง

ตำแหน่ง OFF
GUID-F70695E3-3C69-4CFC-A4D1-5F8A25710AA9

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง OFF ③ ไฟอ่านแผนที่จะไม่สว่าง
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
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GUID-720CF658-622C-4646-A3CB-C4E2C689B162

GEC0002

มีกระจกแต่งหน้าที่มีแสงสว่างที่ด้านหลังของแผ่นบังแดด

GUID-E0EDA69F-24DD-450A-9BE1-2C5994E54CC4

ชุดรับส่งสัญญาณ HomeLink® ทั่วไป ให้วิธีที่สะดวกใน
การรวมฟังก์ชันของเครื่องมือช่วยส่งสัญญาณที่แยกกันได้
ถึง สาม ตัว โดย ให้ ติด ต้ัง ไว้ ภายใน อ ุปกรณ์ ชิ้น เดียว
ชุดรับส่งสัญญาณ HomeLink® ทั่วไป:

. จะใช้งานอุปกรณ์ท่ีมีความถี่วิทยุ (RF) สูงสุด เช่น
ประตูโรงจอดรถ ประตูรั้ว ไฟส่องสว่างในบ้านและ
ออฟฟิศ ตัว ล็อกประตู ทาง เข้า และ ระบบ รักษา
ความปลอดภัย

. ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ของท่าน ไม่จำเป็นต้องมี
แบตเตอร่ีแยกต่างหาก ถ้าแบตเตอร่ีรถยนต์หมดหรือ
ถ ูก ถอดออก HomeLink® จะ เก็บ ข้อม ูล การ ลง
โปรแกรมทั้งหมดไว้

เม่ือชุด รับส่งสัญญาณ HomeLink® ทั่วไปถูกลง
โปรแกรมแล้ว ให้เก็บตัวส่งสัญญาณตัวเดิมไว้สำหรับ
ขั้นตอนการลงโปรแกรมในอนาคต (ตัวอย่าง: การซื้อ
รถยนต์ใหม่) เมื่อมีการขายรถยนต์ ปุ่มชุดรับส่ง
สัญญาณ HomeLink® ทั่วไปที่ลงโปรแกรมไว้ควรจะ
ลบได้เพื่อความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด
ด ู ที่ “ ก า ร ลง โปรแกรม HomeL ink® ”
หน้า 2-60

คำเตือน
. ระหว่างข้ันตอนการลงโปรแกรม ประตูโรง

จอดรถหรือประตูระบบรักษาความปลอดภัย
จะเปิดและปิด (ถ้าตัวส่งสัญญาณอยู่ในระยะ
การทำงาน) ให้แน่ใจว่าไม่มีคนหรือวัตถุอยู่ที่
ประตู โรง จอดรถ ประตู ร้ัว ฯลฯ ขณะลง
โปรแกรม

. ควรดับเครื่องยนต์ขณะลงโปรแกรมชุดรับส่ง
สัญญาณ HomeLink® ทั่วไป ห้ามหายใจสูด
ก๊ าซ ไอ เ สี ย เ ข้ า ร่ า งก าย เ น่ื อ งจ าก มี
คาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงไม่มีสีและไม่มีกล่ิน
คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซอันตราย อาจ
ทำให้สลบโดยไม่รู้ตัวหรือถึงข้ันเสียชีวิตได้

การลงโปรแกรม HomeLink®
GUID-A5AF5EB2-3557-4E2C-98FF-FD84C9AC94F7

ถ้ามีข้อสงสัยหรือไม่สามารถลงโปรแกรม HomeLink® ได้
โปรดดูท่ีเว็บไซต์ของ HomeLink® ท่ี: www.homelink.
com

หมายเหตุ:
อีกทั้ง แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ใหม่ในเครื่องมือช่วยส่ง
สัญญาณ ของ อ ุ ปกรณ์ ที่ ก ำ ลั ง ลง โปรแกรม
HomeLink® เพื่อการลงโปรแกรมที่เร็วขึ้นและการส่ง
ความถี่วิทยุที่แม่นยำ
1. จัดตำแหน่งส่วนปลายของเครื่องมือช่วยส่งสัญญาณ

ของท่าน ให้ห่างจากผิวหน้าของ HomeLink® ที่ 26
ถึ ง 76 มม . (1 ถึ ง 3 นิ้ ว ) โดย ให้ ไฟ แสดง
HomeL ink® ① อย ู่ ใน ระยะ ท่ี มอง เ ห็น เสมอ

JVI0428X

2. ใช้ท้ังสองมือกดปุ่ม HomeLink® ที่ต้องการและปุ่ม
เครื่องมือช่วยส่งสัญญาณค้างไว้พร้อมกัน ห้ามปล่อย
จนกว่าไฟแสดง HomeLink® ① จะกะพริบช้า ๆ และ
ค่อย ๆ เร็วขึ้น เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างรวดเร็ว อาจ
ปล่อยปุ่มท้ังสองได้ (ไฟแสดงที่กะพริบอย่างรวดเร็ว
แสดงว่าการลงโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์)

ไฟส่องกระจกแต่งหน้า
ชุดรับส่งสัญญาณ HomeLink® ทั่วไป
(เฉพาะสำหรับประเทศเม็กซิโก)
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3. กดปุ่ม HomeLink® ที่ลงโปรแกรมค้างไว้ และสังเกต
ไฟแสดง
. ถ้าไฟแสดง ① คงที่/ ต่อเน่ือง แสดงว่าการลง

โปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ และควรจะใช้งานอุปกรณ์
ของท่านได้เมื่อกดและปล่อยปุ่ม HomeLink®

. ถ้าไฟแสดง ① กะพริบถ่ี ๆ นานสองวินาที และ
จากนั้นเปล่ียนเป็นไฟแสดงท่ีคงท่ี/ต่อเนื่อง ให้
ปฏิบัติตามขั้นตอน 4-6 สำหรับอุปกรณ์ท่ีมีรหัส
หมุนวน บุคคลที่สองอาจทำให้ขั้นตอนต่อไปนี้ง่าย
ขึ้น ใช้บันไดหรืออุปกรณ์อ่ืน ห้ามยืนบนรถยนต์
ของท่านเพื่อปฏิบัติขั้นตอนถัดไป

4. ตัวรับสัญญาณติดตั้งอยู่บนมอเตอร์เปิดประตูโรงจอด
รถในโรงจอดรถ ให้ติดต้ังปุ่ม “learn” หรือ “smart”
(ช่ือและสีของปุ่มอาจแตกต่างกันตามผู้ผลิต แต่โดย
ปกติจะติดตั้งไว้ใกล้กับที่เกี่ยวสายไฟเสาอากาศที่ถูก
ติดไว้กับชุด) ถ้ามีการติดต้ังปุ่มท่ียาก ให้อ้างอิงจาก
คู่มือตัวเปิดประตูโรงจอดรถ

5. กดและปล่อยปุ่ม “learn” หรือ “smart”

หมายเหตุ:
เมื่อกดปุ่ม ท่านมีเวลาประมาณ 30 วินาที ในการ
เริ่มขั้นตอนถัดไป

6. กลับ ไปที่ รถยนต์ และ กดปุ่ม HomeLink® ท่ี ลง
โปรแกรมค้างไว้จนสุดนานสองวินาทีและปล่อย ให้ทำ
การ “กด/ค้างไว้/ปล่อย” ซ้ำ ๆ กันตามลำดับถึง 3
ครั้ง เพ่ือทำให้กระบวนการลงโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์
ขณะนี้ HomeLink® ควรจะใช้งานอุปกรณ์ที่ติดตั้งรหัส
หมุนวนได้แล้ว

7. กรณี มี ข้อสงสัย หรือ เกิดความลำบากในการลง
โปรแกรม HomeLink® โปรด ด ู ท่ี เว็บไซต์ ของ
HomeLink® ที่: www.homelink.com

การใช้งานชุดรับส่งสัญญาณ
HomeLink® ทั่วไป

GUID-486FBC9C-77D5-456E-81AA-2EB166AF389D

หลัง จากลงโปรแกรม สามารถ ใช้ ช ุด รับ ส่งสัญญาณ
HomeLink® ท่ัวไป เพ่ือใช้งานอุปกรณ์ที่ลงโปรแกรมไว้
ในการใช้งาน เพียงกดและปล่อยปุ่มชุดรับส่งสัญญาณ
HomeLink® ทั่วไปที่ลงโปรแกรมไว้แล้ว ไฟแสดงสีเหลือง
อำพันจะสว่างขึ้นขณะที่ส่งสัญญาณ

เพ่ือความสะดวก อาจใช้เครื่องมือช่วยส่งสัญญาณของ
อุปกรณ์ได้ทุกเวลาเช่นกัน

การแก้ไขปัญหาการลงโปรแกรม
GUID-5A6A4318-4E4E-4BAC-A6A3-955D26E6B867

ถ้า HomeLink® ไม่รับข้อมูลเคร่ืองมือช่วยส่งสัญญาณได้
อย่างรวดเร็ว:

. ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องมือช่วยส่งสัญญาณใหม่

. จัดตำแหน่ง เครื่องมือ ช่วย ส่ง สัญญาณกับ พ้ืน ผิว
แบตเตอร่ี ให้ หัน หน้า ออก ห่าง จาก ผิว หน้า ของ
HomeLink®

. กด ท้ังปุ่ม HomeLink® และ ปุ่ม เคร่ืองมือช่วย ส่ง
สัญญาณค้างไว้โดยไม่มีการหยุด

. จัดตำแหน่งเครื่องมือช่วยส่งสัญญาณให้ห่างจากผิว
หน้าของ HomeLink® ที่ 26 ถึง 76 มม. (1 ถึง 3 นิ้ว)
ให้ตัวส่งสัญญาณค้างอยู่ที่ตำแหน่งนั้นเป็นเวลาถึง 15
วินาที ถ้า HomeLink® ไม่ได้ถูกลงโปรแกรมภายใน
เวลาดังกล่าว ลองให้ตัวส่งสัญญาณค้างอยู่ที่ตำแหน่ง
อ่ืน - ให้ไฟแสดงอยู่ในระยะท่ีมองเห็นได้ตลอดเวลา

กรณีมีข้อสงสัย หรือเกิดความลำบากในการลงโปรแกรม
HomeLink® โปรดดู ท่ี เว็บไซต์ของ HomeLink® ที่:
www.homelink.com

การลบข้อมูลที่ลงโปรแกรม
GUID-5E16C297-5E73-4ED8-A677-B497F51ECFAB

ขั้นตอนต่อไปน้ีจะลบข้อมูลที่ลงโปรแกรมจากท้ังสองปุ่ม
ไม่สามารถลบแต่ละ ปุ่มได้ อย่างไร ก็ตาม สามารถลง
โปรแกรมใหม่ในแต่ละ ปุ่มได้ โปรดดู ท่ี “การลง
โปรแกรม ใหม่ ท่ี ปุ่ม HomeLink® เพียง ปุ่ม เ ดียว”
หน้า 2-61

ในการลบการลงโปรแกรมทั้งหมด
GUID-EFE21544-7E99-4B3C-AB92-C16B42C26C8A

1. กดปุ่ม HomeLink® ท่ีอยู่ด้านนอกท้ังสองปุ่มค้างไว้
จนกว่าไฟแสดงจะเริ่มกะพริบในเวลาประมาณ 10
วินาที ห้ามกดค้างนานกว่า 20 วินาที

2. ปล่อยปุ่มทั้งสอง

ขณะนี้ HomeLink® อยู่ ในโหมดการลงโปรแกรม และ
สามารถลงโปรแกรมได้ทุกเวลา เริ่มด้วย “การลงโปรแกรม
HomeLink®” - ขั้นตอนที่ 1

การลงโปรแกรมใหม่ที่ปุ่ม
HomeLink® เพียงปุ่มเดียว

GUID-A0EF61F3-C3D3-42EE-9A37-C15E396F97E1

ใน การ ลง โปรแกรม ใหม่ ท่ี ปุ่ ม ช ุด รับ ส่ง สัญญาณ
HomeLink® ทั่วไป ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. กดปุ่ม HomeLink® ที่ต้องการค้างไว้ ห้ามปล่อยปุ่ม
2. ไฟแสดงจะเร่ิมกะพริบหลังจาก 20 วินาที โดยไม่

ปล่อยปุ่ม HomeLink® ดำเนินการต่อด้วย “การลง
โปรแกรม HomeLink®” - ขั้นตอนที่ 1

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-61
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2-62 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

สำหรับ ข้ อ สงสั ย หรื อ ความ คิด เห็ น โปรด ติดต่อ
HomeLink® ที่: www.homelink.com

ขณะน้ีปุ่มชุด รับส่งสัญญาณ HomeLink® ท่ัวไปได้ลง
โปรแกรมใหม่แล้ว สามารถใช้งานอุปกรณ์ใหม่ได้โดยการ
กดปุ่ม HomeLink® ท่ีเพ่ิงจะลงโปรแกรม ขั้นตอนนี้จะไม่
ส่งผลกระทบต่อปุ่ม HomeLink® ท่ีลงโปรแกรมอ่ืน ๆ

ถ้ารถยนต์ถูกโจรกรรม
GUID-FC0E7820-6EC8-48A8-A8E9-60FA3631892B

ถ้ารถยนต์ถูกโจรกรรม ควรทำการเปลี่ยนรหัสของอุปกรณ์
ท่ีไม่มีรหัสหมุนวน ซึ่งได้รับการลงโปรแกรม HomeLink®

ไว้ โปรดดูที่คู่มือการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์ หรือโทรหา
ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของอุปกรณ์เหล่านั้นสำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อได้รถยนต์กลับคืนจะต้องลงโปรแกรมชุดรับส่ง
สัญญาณ HomeLink® ใหม่ ด้วย ข้อม ูล ตัว ส่ง
สัญญาณใหม่เท่านั้น
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3 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

GUID-FF7D3B6B-F949-4572-B624-FA4D4930697C

รถยนต์นิสสัน GT-R จะได้รับแผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ
พร้อมกับตัวกุญแจ กรุณาทำการจดบันทึกหมายเลขแผ่น
ป้ายกุญแจ และเก็บแผ่นป้ายหมายเลขกุญแจไว้ในที่ ท่ี
ปลอดภัย (เช่น กระเป๋าเงิน) ห้ามเก็บไว้ในรถยนต์ หาก
กุญแจเกิดการสูญหาย ให้นำรถเข้าศูนย์บริการ NHPC เพื่อ
ทำกุญแจใหม่โดยจำเป็นต้องใช้หมายเลขกุญแจเดิม
เน่ืองจากนิสสันไม่ได้เก็บข้อมูลหมายเลขกุญแจใด ๆ ไว้
ดังนั้นการเก็บรักษาแผ่นป้ายหมายเลขกุญแจของท่านจึง
เป็นสิ่งสำคัญมาก

ในกรณีที่กุญแจทั้งหมดหายและไม่มีกุญแจเดิมจำเป็นต้อง
ใช้หมายเลขกุญแจเพ่ือทำกุญแจใหม่ แต่หากยังมีกุญแจ
อยู่ สามารถนำกุญแจดังกล่าวมาทำใหม่ได้ท่ีศูนย์บริการ
NHPC

กุญแจอัจฉริยะ
GUID-95F636DC-943C-40EB-ADA7-E50A439CD4EC

GPC0051
แบบ A

SPA2613
แบบ B

1. กุญแจอัจฉริยะ (2 ชุด)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2 ชุด)
3. แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ (1 ชุด)
รถยนต์นิสสัน GT-R จะสามารถใช้งานได้เฉพาะกับกุญแจ
อัจฉริยะท่ีมีการลงทะเบียนไว้ในระบบกุญแจอัจฉริยะของ
รถและระบบ IMMOBILIZER ของนิสสันเท่านั้น รถยนต์
หนึ่งคันสามารถลงทะเบียนและใช้งานกับกุญแจอัจฉริยะได้
มากสุดถึง 4 ชุด ต้องทำการลงทะเบียนกุญแจใหม่โดย
ศูนย์บริการ NHPC ก่อนนำไปใช้กับระบบกุญแจอัจฉริยะ
ของรถและระบบ IMMOBILIZER ของนิสสัน เน่ืองจาก
ขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป็น ต้องลบหน่วยความจำ
ทั้งหมดในระบบกุญแจอัจฉริยะ เมื่อต้องลงทะเบียนกุญแจ
ชุดใหม่ ต้องนำกุญแจอัจฉริยะทุกชุดที่มีไปยังศูนย์บริการ
NHPC

ข้อสังเกต
. ให้แน่ใจว่าพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัวเมื่อ

ขับขี่ กุญแจอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ที่ละเอียด
อ่อนและติดตั้งตัวส่งสัญญาณไว้ภายใน เพื่อ
ไ ม่ ใ ห้ เ สี ย ห าย ใ ห้ ร ะ วั ง สิ่ ง ต่ อ ไ ป นี้
— แม้กุญแจอัจฉริยะจะสามารถกันน้ำ แต่เมื่อ
กุญแจอัจฉริยะเปียกน้ำก็อาจทำให้เกิด
ความเสียหายได้ ถ้ากุญแจอัจฉริยะเปียก
ให้เช็ดให้แห้งสนิททันที

— ห้ามงอ ทำตก หรือ นำไปเคาะกับวัตถุอ่ืน
— ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ
ส ูง กว่า 608C (1408F) เป็น เวลานาน

— ถ้า อ ุณหภู มิ ภายนอก ต่ำ กว่า −108C
(148F) แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจ
ไม่ทำงานตามปกติ

— ห้าม เปล่ียนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจ
อัจฉริยะ

— ห้าม ใช้ พวง ก ุญแจ ที่ เ ป็น แม่ เห ล็ก
— ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะใกล้กับเครื่องใช้
ไฟฟ้า เช่น ชุดโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล หรือโทรศัพท์มือถือ

— ห้ามให้กุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับน้ำหรือน้ำ
เค็ม และห้ามนำไปล้างในเครื่องซักผ้า
เพราะจะส่งผลต่อการทำงานของระบบ

. ถ้ากุญแจ อัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย
นิส สันแนะนำ ให้ ลบ รหัส ID ของกุญแจ
อัจฉริยะชุดนั้นออก เพ่ือป้องกันไม่ให้กุญแจ
อัจฉริยะ ที่ ไม่ ได้ รับ อน ุญาต นั้น สามารถ
ปลดล็อกรถยนต์ได้ สำหรับข้อมูลเก่ียวกับ
ข้ันตอนการลบ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
NHPC

กุญแจ
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กุญแจธรรมดา
GUID-38C0E141-D9AF-47CE-A66C-C4E9A62287C0

GPC0004

เพื่อถอดกุญแจธรรมดาออกมา ปลดปุ่มล็อกที่ด้านหลังของ
กุญแจอัจฉริยะ
การประกอบกุญแจธรรมดา ให้ เสียบ เข้าไปในกุญแจ
อัจฉริยะให้แน่น จนกว่าปุ่มล็อกจะกลับมาอยู่ ท่ีตำแหน่ง
ล็อก
ใช้กุญแจธรรมดาเพ่ือล็อกหรือปลดล็อกประตูและกล่อง
เก็บของ ( “การล็อกด้วยกุญแจธรรมดา” หน้า 3-5)
( “กล่องเก็บของ” หน้า 2-56)

ข้อควรระวัง
ประกอบกุญแจธรรมดาไว้ในกุญแจอัจฉริยะเสมอ

การมอบกุญแจให้ผู้ให้บริการจอดรถ
GUID-2256A515-A339-4F65-A0A2-059824D8DDBC

เม่ือจำเป็นต้องท้ิงกุญแจไว้กับผู้ให้บริการจอดรถ ให้มอบ
เฉพาะกุญแจอัจฉริยะแก่ผู้ขับขี่และเก็บกุญแจธรรมดาไว้
กับตัวท่านเพื่อป้องกันทรัพย์สินของท่าน
เพ่ือป้องกันไม่ให้กล่องเก็บของและห้องเก็บสัมภาระท้าย
รถถูกเปิดระหว่างท่ีมอบกุญแจให้ผู้ให้บริการจอดรถ ให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง
1. กดสวิตช์ยกเลิกการปลดล็อกฝากระโปรงท้ายด้วย

ไฟฟ้าไปยังด้าน OFF ( “สวิตช์ยกเลิกการปลด
ล็อก ฝาก ระ โปรง ท้าย ด้วย ไฟฟ้า” หน้า 3-19)

2. ถอดกุญแจธรรมดาออกจากกุญแจอัจฉริยะ
3. ล็อกกล่องเก็บของด้วยกุญแจธรรมดา ( “กล่อง

เก็บของ” หน้า 2-56)
4. มอบเฉพาะกุญแจอัจฉริยะกับผู้ให้บริการจอดรถ เก็บ

กุญแจธรรมดาไว้ ในกระเป๋าของท่านหรือกระเป๋า
สำหรับ ใส่ ก ุญแจ อัจฉริยะ เ ม่ือ ท่าน ได้ รับ รถ คืน

GUID-30261094-A47D-4644-AC13-BC5DF26D03A5

คำเตือน
. ก่อน เปิด ประต ู บาน ใด หม่ัน สังเกต และ

ระมัดระ วั ง รถ ท่ี กำ ลั ง วิ่ ง เข้ า มา เสมอ

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงในการบาดเจ็บหรือ
ถึงแก่ชีวิตจากการที่รถยนต์และหรือระบบ
ของรถทำงานโดยไม่ตั้งใจ รวมถึงการถูก
กระจกหน้าต่างหนีบหรือการล็อกประตูโดย
ไม่ต้ังใจ ไม่ควรปล่อยให้เด็ก หรือบุคคลที่
จำเป็นต้องมีผู้ดูแล หรือสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในรถ
เพียงลำพัง เพราะอาจเป็นสาเหตุ ให้ เกิด
อุบัติเหตุจากการทำงานของรถยนต์โดยไม่
ได้ตั้งใจอันเป็นผลให้ทั้งตนเองหรือผู้อื่นได้
รับบาดเจ็บ และในวันที่มีอากาศร้อนหรือ
แสงแดดจัด อุณหภูมิภายในรถที่ปิดจะสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อ
มนุษย์ หรือสัตว์ได้

ข้อควรระวัง
เพ่ือป้องกันขโมยหรืออุบัติเหตุ ให้แน่ใจว่าดับ
เคร่ืองยนต์และล็อกประตูเรียบร้อยแล้วก่อนออก
ห่างจากรถยนต์

ข้อสังเกต
เมื่อสายแบตเตอรี่ถูกปลดออกจากข้ัวแบตเตอรี่
ห้ามปิดประตูหน้าบานใด ๆ ฟังก์ชันการปรับ
กระจกหน้าต่างอัตโนมัติจะไม่ทำงาน และแผง
หลังคาด้านข้างอาจเสียหายได้ ( “ฟังก์ชัน
การปรับอัตโนมัติ” หน้า 2-58)

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-3

ประตู
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

หมายเหตุ:
. ประตูของรถยนต์นิสสัน GT-R อาจปิดได้ยาก

กว่าประตูของรถยนต์ทั่วไป (โดยเฉพาะรถยนต์
ใหม่) เน่ืองจากความแข็งของยางที่เพิ่มข้ึนเพ่ือ
ป้องกัน อากาศ (ลม) ร่ัว เข้า ภายใน รถ ใน
สถานการณ์ เช่น การขับข่ีด้วยความเร็วที่สูงข้ึน
จึงไม่ ได้หมายความ ว่า มีการทำงานผิดปกติ

. เม่ือประตูด้านคนขับล็อกหรือปลดล็อก ฝาปิด
ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะล็อกหรือปลดล็อกโดย
อัตโนมัติในเวลาเดียวกัน

. สำหรับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงและ
อัลตราโซนิค เมื่อมีคนหรือสัตว์อยู่ในรถและประตู
ถูกล็อกโดยใช้กุญแจอัจฉริยะหรือระบบกุญแจ
รีโมท เซ็นเซอร์จะตรวจจับการเคลื่อนไหวและ
ระบบเตือนกันขโมยจะส่งเสียงเตือน
เม่ือมีคนหรือสัตว์อยู่ในรถและพยายามจะล็อก
ประตู ให้ยกเลิกการทำงานของเซ็นเซอร์
ต ร ว จ จั บ ค ว าม เ อี ย ง แล ะ อั ลต ร า โซ นิ ค
( “ระบบเตือนกันขโมย (ยกเว้นประเทศ
ไต้หวัน ประเทศเม็กซิโก และประเทศอิสราเอล)”
หน้า 2-42)

เมื่อ เปิดประตู กระจกหน้าต่างจะลดลง เล็ก น้อยโดย
อัตโนมัติ เพ่ือหลีก เลี่ยงการ สัมผัส กัน ระหว่างกระจก
หน้าต่างและแผงหลังคาด้านข้าง และเมื่อปิดประตู กระจก
หน้าต่างจะเลื่อนขึ้นเล็กน้อยโดยอัตโนมัติ ( “ฟังก์ชัน
การปรับอัตโนมัติ” หน้า 2-58)

การล็อกด้วยปุ่มล็อกด้านใน
GUID-F53BBD60-B454-4670-9552-A21A71C4EDC0

GPC0012

การล็อกประตูแยกกัน ให้กด ปุ่ม ล็อกด้านในลงไปยัง
ตำแหน่งล็อก ① จากนั้นให้ปิดประตู
การปลดล็อก ให้ดึง ปุ่ม ล็อกด้านในขึ้นไปยังตำแหน่ง
ปลดล็อก ②

หมายเหตุ:
เมื่อล็อกประตูโดยไม่ใช้กุญแจอัจฉริยะ ให้แน่ใจว่าไม่
ได้ทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในรถ

ระบบซูเปอร์ล็อก (ยกเว้นประเทศ
ไต้หวันและประเทศเม็กซิโก)

GUID-361CE56A-EF8F-47CC-AB23-CC5A22CE145E

คำเตือน
สำหรับรุ่นที่ติดตั้งระบบซูเปอร์ล็อก การไม่ปฏิบัติ
ตามข้อควรระวังด้านล่างอาจนำไปสู่สถานการณ์
ที่เป็นอันตรายได้ ให้แน่ใจว่าการทำงานของระบบ
ซูเปอร์ล็อกเป็นไปอย่างปลอดภัยเสมอ

. เม่ือมีผู้ โดยสารในรถ ห้ามล็อกประตู ด้วย
กุญแจอัจฉริยะ จะทำให้ผู้ โดยสารติดอยู่
ภายในรถ เน่ืองจากระบบซูเปอร์ ล็อกจะ
ป้องกันการเปิดประตูจากภายในรถ

. กดปุ่มล็อกบนกุญแจอัจฉริยะเมื่อมองเห็นรถ
ได้อย่างชัดเจนเท่าน้ัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้
ใดติดอยู่ภายในรถจากการทำงานของระบบ
ซูเปอร์ล็อก

การล็อกประตูด้วยปุ่ม LOCK บนกุญแจอัจฉริยะ หรือ
สวิตช์คำสั่งจะล็อกประตูทุกบานและทำให้ระบบซูเปอร์ล็อก
ทำงาน
หมายความว่า ไม่มีประตูบานใดสามารถเปิดได้จากภายใน
รถ เพื่อป้องกันขโมย
ระบบจะถูกปลดเมื่อประตูถูกปลดล็อกด้วยปุ่ม UNLOCK

บนกุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช์คำสั่ง
ระบบซูเปอร์ล็อกจะไม่ทำงานเมื่อล็อกประตูด้วยสวิตช์ล็อก
ประตู ไฟฟ้า ปุ่มล็อกด้านในประตู หรือกุญแจธรรมดา

สถานการณ์ฉุกเฉิน
GUID-44E5DEE4-B497-4382-82A1-CEC9B34B897E

ถ้า ระบบซูเปอร์ ล็อกทำงาน เนื่องจาก อ ุบัติ เหต ุ หรือ
สถานการณ์ ท่ี ไม่ คาด คิด ใน ขณะ ท่ี ท่าน อย ู่ ใน รถ

Condition: 'Except for China'/
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. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง ON ระบบ
ซูเปอร์ล็อกจะปลดและจะสามารถปลดล็อกประตูทุก
บานได้ด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ท่านจะสามารถเปิด
ประตูได้

. ปลดล็อกประตูโดยใช้กุญแจอัจฉริยะ ระบบซูเปอร์
ล็อกจะถูกปลดและท่านจะสามารถเปิดประตู ได้

การล็อกด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า
GUID-885B02AE-CC50-4DCC-8CDA-637D23889B52

JVP0353X

การใช้งานสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าจะล็อกและปลดล็อกประตู
ทุกบาน สวิตช์จะติดตั้งอยู่บนที่พักแขนบนประตูด้านคนขับ
และด้านผู้โดยสารหน้า
การล็อกประตู ให้กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยังตำแหน่ง
ล็อก ① ในขณะท่ีเปิดประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสาร
หน้าอยู่ จากนั้นปิดประตู

หมายเหตุ:
เมื่อล็อกประตูด้วยวิธีนี้ ให้แน่ใจว่าไม่ได้ทิ้งกุญแจ
อัจฉริยะไว้ในรถ
การปลดล็อกประตู ให้กดสวิตช์ ล็อกประตูไฟฟ้าไปยัง
ตำแหน่งปลดล็อก ②

ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (สำหรับ
ประเทศไต้หวัน ประเทศเม็กซิโก และ
ตะวันออกกลาง)

GUID-5FDE6101-225D-4D09-97B1-8EBB04548B5D

. ประตูทุกบานจะ ล็อกโดยอัตโนมัติ เม่ือความเร็ว
รถยนต์ถึง 24 กม./ชม. (15 ไมล์/ชม.)

. ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ เมื่อเปลี่ยน
สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ ไป ยัง ตำแหน่ง OFF

ฟังก์ชันปลดล็อกอัตโนมัติสามารถเปิดหรือปิดการ
ทำงานได้ การเปิดหรือปิดการทำงานระบบล็อกประตู
อัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. ปิดประตูทุกบาน
2. ให้ สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง ON
3. ภายใน 20 วินาทีของการปฏิบัติ ในขั้น ท่ี 2 ให้กด

สวิตช์ ล็อก ประต ู ไฟฟ้า ค้าง ไว้ ท่ี ตำแหน่ง
(ปลดล็อก) นานกว่า 5 วินาที

4. เม่ือเปิดการทำงาน ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสอง
ครั้ง เม่ือปิดการทำงาน ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
หนึ่งครั้ง

5. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ต้องอยู่ในตำแหน่ง OFF และ
ON อีกคร้ังระหว่างเปล่ียนแปลงการต้ังค่าแต่ละคร้ัง

เมื่อระบบล็อกประตูอัตโนมัติถูกปิดการทำงาน ประตูจะไม่
ปลดล็อกเมื่อเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง
OFF การปลดล็อกประตูด้วยตนเอง ให้ใช้ปุ่มล็อกด้านใน
หรือสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า (ด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสาร
หน้า)

การล็อกด้วยกุญแจธรรมดา
GUID-0A8FA4E8-D4D1-4543-B46A-52F1E9131BD1

GPC0014

ประตูด้านคนขับจะล็อกหรือปลดล็อกโดยใช้กุญแจธรรมดา
1. กดท่ีปลายด้านหลังของมือจับประตูด้านนอกด้านคน

ขับ ① เพื่อยกปลายด้านหน้าขึ้น ②

GPC0015

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-5

Condition: 'Except for China'/



(158,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

2. ใช้กุญแจธรรมดาบิดฝาปิดช่องเสียบกุญแจ Ⓐ ทวน
เข็มนาฬิกาเพ่ือถอดออก โดยท่ียกมือจับประตูด้าน
นอกขึ้น

GPC0016

3. การบิดช่องเสียบกุญแจที่ประตูไปทางด้านหน้าของรถ
① จะล็อกประตูด้านคนขับ และการบิดไปทางด้าน
หลัง ของ รถ ② จะ ปลด ล็อก ประต ู ด้าน คน ขับ

4. เปลี่ยนฝาปิดช่องเสียบกุญแจในลำดับกลับกันกับการ
ถอด

ข้อสังเกต
ห้ามขับรถโดยที่ถอดฝาปิดช่องเสียบกุญแจไว้ น้ำ
ที่เข้าผ่านทางรูกุญแจอาจทำให้เกิดการทำงาน
ผิดปกติ

หมายเหตุ:
. อย่าดึงมือจับประตูแรงเกินไปเมื่อล็อกหรือ

ปลดล็อกประตู การดึงท่ีแรงเกินไปจะทำให้บิด
กุญแจธรรมดาไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูได้

. การปลดล็อกประตูด้านคนขับโดยใช้กุญแจ
ธรรมดาจะไม่ปลดล็อกฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อ
เพลิง

การเปิดประตู
GUID-2698BDFD-61F7-426F-A4BC-4C2A4B48193E

การเปิดประตูจากภายนอกรถ
GUID-48DF4DE2-0192-435D-9C2D-5EADAE521F20

GPC0014

1. กดที่ปลายด้านหลังของมือจับประตูด้านนอก ① เพื่อ
ยกปลายด้านหน้าของมือจับขึ้น

2. ดึงปลายด้านหน้าของมือจับประตูด้านนอก ② เข้าหา
ตัวของท่าน

การเปิดประตูจากภายในรถ
GUID-445BF700-A271-467B-BFD0-62F2A5FC4F16

GPC0017

ยกมือจับประตูด้านในขึ้นเพื่อเปิดประตูจากภายในรถ

ยกเว้นประเทศไต้หวันและประเทศเม็กซิโก :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ประตูจะไม่สามารถเปิดโดยใช้มือจับประตูด้านในได้เม่ือ
ระบบซูเปอร์ล็อกทำงาน

ข้อสังเกต
ห้ามจับช่องใส่ของที่ประตูเพื่อเปิดและปิดประตู
การทำเช่นนั้นอาจทำให้ช่องเก็บของเสียหาย

Condition: 'Except for China'/



(159,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-3510B9DC-2EB6-4EDF-9A8A-571CB1B4C8D3

คำเตือน
. คลื่นวิทยุอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่ใช้ในการแพทย์ ผู้ที่ใช้เคร่ืองกระตุ้นการ
ทำงานของหัวใจควรสอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ใช้ในการแพทย์ถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นก่อนการใช้งาน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถล็อกประตูทุกบานด้วยการใช้
ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล หรือการกดสวิตช์คำสั่งบนรถยนต์
โดยไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาจากกระเป๋า สภาพแวดล้อม
และ/หรือสภาพในการใช้งานอาจจะมีผลกระทบต่อการ
ทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ
ให้แน่ใจว่าได้อ่านข้อมูลต่อไปน้ีก่อนใช้งานระบบกุญแจ
อัจฉริยะ

ข้อควรระวัง
. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัว

เมื่อใช้รถ

. ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถเม่ือต้องออก
ห่างจากตัวรถ

. กุญแจอัจฉริยะจะติดต่อส่ือสารกับรถอยู่ตลอดเวลา
เมื่อได้ รับคล่ืนวิทยุ กุญแจอัจฉริยะจะส่งคล่ืนวิทยุ
อ่อน ๆ ซึ่งสภาพแวดล้อมอาจจะรบกวนการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะหากมีการใช้งานภายใต้
สภาวการณ์ดังต่อไปนี้ และหากเกิดกรณีดังกล่าวข้ึน
ให้แก้ไขสภาพการใช้งานก่อนใช้กุญแจอัจฉริยะ หรือ
ใช้กุญแจธรรมดาแทน
— เมื่อใช้งานใกล้บริเวณที่มีการส่งคลื่นวิทยุแรง เช่น

เสาส่งคลื่นโทรทัศน์ สถานีไฟฟ้า และสถานีวิทยุ

— เม่ือมีการใช้อุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย เช่น โทรศัพท์
มื อ ถื อ เ ค รื่ อ ง รั บ ส่ ง วิ ท ย ุ แ ล ะ วิ ท ย ุ C B

— เมื่อกุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับ หรือ ถูกหุ้มด้วยวัสดุ
ที่เป็นโลหะ

— เมื่อมีการใช้ รีโมทคอนโทรลแบบคล่ืนวิทยุชนิด
ใด ๆ ในบริเวณใกล้เคียง

— เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

— เมื่อรถจอดอยู่ใกล้มิเตอร์เก็บค่าจอดรถ

. แม้ว่าอายุการใช้งานของแบตเตอร่ีจะขึ้นอยู่กับสภาพ
การใช้ งาน ซ่ึงโดยประมาณอายุการ ใช้ งานของ
แบตเตอรี่จะอยู่ที่ 2 ปี ถ้าแบตเตอรี่ไฟหมด ให้ทำการ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ( “การเปลี่ยนแบตเตอรี่
กุญแจอัจฉริยะ” หน้า 8-23)

. เนื่องจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู่ตลอดเวลา
ถ้าท้ิงกุญแจไว้ใกล้อุปกรณ์ที่ ส่งคล่ืนวิทยุแรง เช่น
สัญญาณจากโทรทัศน์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล จะส่งผลให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

. เนื่องจากพวงมาลัยจะล็อกด้วยไฟฟ้า จะไม่สามารถ
ปลดล็อกพวงมาลัยได้เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ท่ีตำแหน่ง LOCK ถ้าแบตเตอรี่ของรถยนต์หมด ให้
ตรวจสอบให้ดีว่าแบตเตอร่ีรถยนต์ยังมีประจุไฟเหลือ
อยู่

. ห้ามกดสวิตช์คำ ส่ัง ท่ีมือจับประตูโดยที่ ถือกุญแจ
อัจฉริยะไว้ในมือ เม่ือกุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้มือจับ
ประตูมากเกินไป ระบบกุญแจอัจฉริยะจะตรวจจับว่า
ก ุญแจ อัจฉริยะ อย ู่ ภายนอก รถยนต์ ได้ ยาก ขึ้น

. หลังจากล็อกประตู ให้ตรวจสอบว่าประตูล็อกแน่นแล้ว
โดยการทดสอบ

. เพื่อป้องกันไม่ ให้ ลืมกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในรถ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวแล้ว
จึงทำการล็อกประตู

. เพื่อป้องกันไม่ให้ลืมกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในห้องเก็บ
สัมภาระท้ายรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านพกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวแล้วจึงปิดฝากระโปรงท้าย

. ห้ามดึงมือจับประตูก่อนกดสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับ ประตู
จะปลดล็อก แต่จะไม่เปิด ปล่อยมือจับประตูครั้งหน่ึง
ก่อน แล้วดึงอีกครั้งเพื่อเปิดประตู

ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ
GUID-07CC5878-9BEB-4D2B-B136-37B3E3CAEDD3

สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูทุกบาน ฝาปิดช่องเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง และฝากระโปรงท้ายได้โดยการกดสวิตช์คำส่ัง
บน มื อ จับ ปร ะต ู ด้ า น นอก และ ฝา กร ะ โปรง ท้ าย

ระยะการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ
GUID-81EB89AA-A8E3-4BE8-9289-43DB36527ED0

GPC0001

ฟังก์ชันต่าง ๆ ของกุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช้งานได้ต่อ
เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในระยะการทำงานที่กำหนดจาก
สวิตช์คำส่ังเท่าน้ัน ระยะการทำงานอยู่ภายใน 80 ซม.
(31.50 นิ้ว) จากสวิตช์คำสั่งแต่ละตัว

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-7

ระบบกุญแจอัจฉริยะ

Condition: 'Except for China'/



(160,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

หมายเหตุ:
. เม่ือแบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะไฟหมดหรือมี

คล่ืนวิทยุที่แรงใกล้บริเวณที่ใช้งาน ระยะการ
ทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะจะแคบลงและ
อาจไม่ทำงานตามปกติ

. ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ ใกล้กระจกประตู มือจับ
ประตู หรือกันชนท้ายมากเกินไป สวิตช์คำสั่งอาจ
จะไม่ทำงาน

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ในระยะการทำงาน ผู้ที่ไม่มี
กุญแจอัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช์คำสั่ง
เพื่อล็อก/ปลดล็อกประตูได้

การทำงานของกุญแจอัจฉริยะ
GUID-1F86A9F1-F887-430F-B7BE-4492A2536EE3

GPC0009

สามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูได้โดยไม่ต้องนำกุญแจ
ออกมาจากกระเป๋า

GPC0010

เมื่อพกกุญแจ อัจฉริยะไว้ กับตัว จะสามารถ ล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูทุกบานได้โดยการกดสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับ
ประตู Ⓐ ภายในระยะการทำงาน

หมายเหตุ:
. เม่ือประตูด้านคนขับล็อกหรือปลดล็อก ฝาปิด

ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะล็อกหรือปลดล็อกโดย
อัตโนมัติในเวลาเดียวกัน

. เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือฝากระโปรงท้าย
ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ และแตร (หรือเสียง
เตือนภายนอก) จะดังขึ้น เพ่ือ เป็นการ ยืนยัน
( “การต้ังค่าโหมดไฟกะพริบฉุกเฉินและ
แตร” หน้า 3-12)

. สำหรับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงและ
อัลตราโซนิค เมื่อมีคนหรือสัตว์อยู่ในรถและประตู
ถูกล็อกโดยใช้กุญแจอัจฉริยะหรือระบบกุญแจ
รีโมท เซ็นเซอร์จะตรวจจับการเคลื่อนไหวและ
ระบบเตือนกันขโมยจะส่งเสียงเตือน
เม่ือมีคนหรือสัตว์อยู่ในรถและพยายามจะล็อก
ประตู ให้ยกเลิกการทำงานของเซ็นเซอร์
ต ร ว จ จั บ ค ว าม เ อี ย ง แล ะ อั ลต ร า โซ นิ ค

( “ระบบเตือนกันขโมย (ยกเว้นประเทศ
ไต้หวัน ประเทศเม็กซิโก และประเทศอิสราเอล)”
หน้า 2-42)

การล็อกประตู :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

1. เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง &P กดสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง OFF และตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้นำกุญแจอัจฉริยะพกเอาไว้กับตัว

2. ปิดประตูทุกบาน
3. กดสวิตช์คำ ส่ังที่ มือจับประตูด้านคนขับหรือ ด้าน

ผู้โดยสารหน้าในขณะที่พกกุญแจอัจฉริยะเอาไว้กับตัว
4. ประตูทุกบานจะล็อก
5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้ว

หมายเหตุ:
. ประตูจะล็อกด้วยกุญแจอัจฉริยะในขณะท่ีสวิตช์

สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง ACC หรือ ON
(สำหรับประเทศไต้หวันและประเทศเม็กซิโก)

. ประตูจะไม่ล็อกด้วยกุญแจอัจฉริยะหากมีประตู
บานใด ๆ เปิดอยู่ (ยกเว้นประเทศไต้หวันและ
ประเทศเม็กซิโก)

. ประตูจะไม่ล็อกโดยการกดสวิตช์คำสั่งที่มือจับ
ประตูโดยที่กุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในรถ อย่างไร
ก็ตาม เม่ือกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในรถ ประตูจะ
สามารถล็อกได้ด้วยกุญแจอัจฉริยะอื่น ๆ ที่ลง
ทะเบียนไว้

การป้องกันการล็อก :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป้องกันการล็อก เพื่อป้องกัน
การล็อกประตู เมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถโดยไม่ตั้งใจ

. เมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะเอาไว้ในรถ และพยายามล็อก
ประตูโดยใช้สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าหรือปุ่มล็อกด้านใน
ด้านคนขับในขณะท่ีประตูใด ๆ เปิดอยู่หลังจากออก
จากรถยนต์ ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ
และเสียงเตือน (ถ้ามีติดตั้ง) จะดังขึ้นหลังจากประตู
ปิด
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. เม่ือสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า (ด้านคนขับหรือผู้โดยสาร
หน้า) ย้ายไปยังตำแหน่งล็อกโดยที่ทิ้งกุญแจอัจฉริยะ
ไว้ในช่องเสียบกุญแจและประตูใด ๆ เปิดอยู่ ประตูทุก
บานจะ ล็อกและปลดล็อกโดย อัตโนมัติ (สำหรับ
ประเทศไต้หวันและประเทศเม็กซิโก)

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว้ในช่องเสียบกุญแจ ขณะ
ที่เปิดประตูด้านคนขับ และพยายามล็อกประตูโดยใช้
สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า หลังจากออกจากรถยนต์ เสียง
เตือนภายในจะดังขึ้นเม่ือกดใช้งานสวิตช์ล็อกประตู
ไฟฟ้า (ยกเ ว้น ประเทศ ไต้ห วัน และ เ ม็กซิโก)

ข้อควรระวัง
การป้องกันการล็อกจะไม่ทำงานภายใต้สภาวะ
ต่อไปนี้:

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้บนแผงหน้าปัด

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้บนที่วางของด้าน
หลัง

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในกล่องเก็บ
ของ

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในช่องเก็บของ
ที่ประตู

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้บนด้านนอกของ
บริเวณห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในหรือใกล้วัตถุ
ที่เป็นโลหะ

การ ป้องกัน การ ล็อก อาจทำงาน เม่ือ ก ุญแจ
อัจฉริยะอยู่ภายนอกรถ แต่อยู่ใกล้กับตัวรถมาก
เกินไป

การปลดล็อกประตู (สำหรับประเทศไต้หวันและ
ประเทศเม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

สามารถสลับโหมดการปลดล็อกประตูได้ โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่มหนึ่ง
1. กดสวิตช์คำ ส่ังที่ มือจับประตูด้านคนขับหรือ ด้าน

ผู้โดยสารหน้าหนึ่งครั้งในขณะที่พกกุญแจอัจฉริยะเอา
ไว้กับตัว

2. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหน่ึงครั้งและเสียงเตือน
ภายนอกดังขึ้นหนึ่งคร้ัง ประตูบานน้ัน ๆ จะปลดล็อก

3. กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูอีกครั้งหนึ่งภายใน 1 นาที
4. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหน่ึงครั้งและเสียงเตือน

ภายนอกจะดังขึ้นหน่ึงคร้ัง ประตูทุกบานจะปลดล็อก

หมายเหตุ:
ประตูทุกบานจะล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะปฏิบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ภายใน 1 วินาทีหลังจาก
กดสวิตช์คำสั่งเม่ือประตูล็อกอยู่ ถ้าในระหว่างช่วง
เวลา 1 นาทีนี้ สวิตช์คำสั่งถูกกด ประตูทุกบานจะล็อก
โดยอัตโนมัติหลังจากอีก 1 นาที
. เปิดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

การปลดล็อกประตู (ยกเว้นประเทศไต้หวันและ
ประเทศเม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

การเปลี่ยนโหมดการปลดล็อกประตูจากโหมดหนึ่งไปยัง
อีก โหมด โปรดดู คำแนะนำ ใน ส่วนหลังของหมวดนี้
( “ฟังก์ชันกุญแจรีโมท” หน้า 3-10)
โหมดเลือกปลดล็อกประตู:
1. พกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว
2. กดสวิตช์คำส่ังท่ีประตู (ด้านคนขับ) Ⓐ หนึ่งคร้ังใน

ขณะที่พกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว
3. ประตูด้านคนขับจะปลดล็อก
4. กดสวิตช์คำสั่งที่มือ จับประตู (ด้านคนขับ) Ⓐ อีก

ครั้งหนึ่งภายใน 5 วินาที

5. ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อก
6. ดึงที่มือจับประตูเพื่อเปิดประตู
โหมดปลดล็อกประตูทุกบาน:
1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย
2. กดสวิตช์คำสั่งที่ประตู (ด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสาร)
Ⓐ หนึ่งครั้ง ในขณะ ท่ีพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับ ตัว

3. ประตูทุกบานและฝาปิดช่องเติมน้ำมันจะปลดล็อก
4. ดึงที่มือจับประตูเพื่อเปิดประตู

ข้อควรระวัง
ถ้าดึงมือจับประตูในขณะที่ปลดล็อกประตู ประตู
อาจจะไม่ปลดล็อก ให้ปล่อยมือจับประตูกลับเข้าที่
ประตูจะปลดล็อกได้ ถ้าประตูไม่ปลดล็อกหลังจาก
ปล่อยมือจับประตู ให้กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู
เพื่อปลดล็อกประตู

หมายเหตุ:
ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะ
ทำอย่างหนึ่ง อย่าง ใดต่อ ไป น้ีภายใน 30 วินาที
หลังจากกดสวิตช์คำสั่งปลดล็อกเมื่อประตูล็อกอยู่
. เปิดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช์กุญแจ

ถ้าระหว่างช่วงเวลาท่ีกำหนด เม่ือปุ่ม UNLOCK
บนกุญแจอัจฉริยะถูกกด ประตูทุกบานจะล็อกโดย
อัตโนมัติหลังช่วงเวลาที่กำหนดต่อมา

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-9
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3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

GPC0018

GPC0019

การเปิดฝากระโปรงท้าย :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

1. กดสวิตช์คำส่ังเปิดฝากระโปรงท้าย Ⓐ นานกว่า 1
วินาที

2. ห้อง เก็บสัมภาระ ท้ายรถจะปลดล็อก เสียง เตือน
ภายนอกจะดังขึ้นสี่ครั้ง

3. ยกฝากระโปรงท้ายขึ้นเพ่ือเปิดห้องเก็บสัมภาระท้าย
รถ

หมายเหตุ:
. ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป้องกันการล็อก

เพื่อป้องกันการล็อกเม่ือทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ใน
ห้ อ ง เ ก็ บ สั มภ า ร ะ ท้ า ย รถ โดย ไม่ ตั้ ง ใ จ

. เม่ือปิดฝากระโปรงท้ายโดยท่ีกุญแจอัจฉริยะอยู่
ภายใน ห้อง เก็บ สัมภาระท้าย รถ เสียง เตือน
ภายนอกจะดังขึ้นและห้องเก็บสัมภาระท้ายรถจะ
เปิด

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-B5A1B69C-83E5-4495-8FF3-7AADCEA28772

เมื่อพบสภาวะท้ังหมดต่อไปน้ีในระยะเวลาหนึ่ง ระบบ
ประหยัดไฟแบตเตอร่ีจะตัดการจ่ายไฟเพื่อ ป้องกันไฟ
แบตเตอรี่หมด

. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง ACC และ

. ประตูทุกบานปิด และ

. คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง&P

ฟังก์ชันกุญแจรีโมท
GUID-C7EB32C3-65B6-4DE3-BF8C-6A5A2D368084

สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูทุกบาน ฝาปิดช่องเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง และเปิดการทำงานของสัญญาณเตือนภัย (ถ้ามี
ติดตั้ง) โดยการกดปุ่มบนกุญแจอัจฉริยะ

หมายเหตุ:
. ก่อนการล็อกประตู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ทิ้ง

กุญแจอัจฉริยะไว้ในรถ

. สำหรับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงและ
อัลตราโซนิค เมื่อมีคนหรือสัตว์อยู่ในรถและประตู
ถูกล็อกโดยใช้กุญแจอัจฉริยะหรือระบบกุญแจ
รีโมท เซ็นเซอร์จะตรวจจับการเคลื่อนไหวและ
ระบบเตือนกันขโมยจะส่งเสียงเตือน
เม่ือมีคนหรือสัตว์อยู่ในรถและพยายามจะล็อก
ประตู ให้ยกเลิกการทำงานของเซ็นเซอร์
ต ร ว จ จั บ ค ว าม เ อี ย ง แล ะ อั ลต ร า โซ นิ ค
( “ระบบเตือนกันขโมย (ยกเว้นประเทศ
ไต้หวัน ประเทศเม็กซิโก และประเทศอิสราเอล)”
หน้า 2-42)

ระยะการทำงานของกุญแจรีโมท
GUID-EBF8AE50-BDD2-4B09-8D1B-076F662BEDD3

ปุ่ม LOCK/UNLOCK บนกุญแจอัจฉริยะสามารถใช้งานได้
ในระยะประมาณ 10 ม. (33 ฟุต) (สำหรับประเทศไต้หวัน
และประเทศ เม็กซิโก) หรือ 1 ม. (3.3 ฟุต) (ยกเว้น
ประเทศไต้หวันและเม็กซิโก) จากตัวรถ (ระยะห่างท่ีมี
ประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่ กับสภาพแวดล้อมโดยรอบรถ)
ปุ่มล็อกและปลดล็อกบนกุญแจอัจฉริยะจะไม่ทำงานเม่ือ:

. ระยะห่างระหว่างกุญแจอัจฉริยะและตัวรถเกินกว่า 10
ม. (33 ฟุต) (สำหรับประเทศไต้หวันและเม็กซิโก)
หรือ 1 ม. (3.3 ฟุต) (ยกเว้นประเทศไต้หวันและ
เม็กซิโก)

. แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
ระยะการทำงานของ LOCK/UNLOCK แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานปุ่มล็อกและ
ปลดล็อกได้อย่างปลอดภัย ควรอยู่ห่างจากประตูรถยนต์
ประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต)

Condition: 'Except for China'/



(163,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

การใช้งานกุญแจรีโมท
GUID-E2D6DDFC-711D-49B4-B980-06F07D4706F3

GPC0052
แบบ A

SPA2614
แบบ B

หมายเหตุ:
. เม่ือประตูด้านคนขับล็อกหรือปลดล็อก ฝาปิด

ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะล็อกหรือปลดล็อกโดย
อัตโนมัติในเวลาเดียวกัน

. เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือฝากระโปรงท้าย
ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ และแตร (หรือเสียง
เตือนภายนอก) จะดังขึ้น เพ่ือ เป็นการ ยืนยัน
( “การต้ังค่าโหมดไฟกะพริบฉุกเฉินและ
แตร” หน้า 3-12)

การล็อกประตู :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

1. เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง &P กดสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง OFF และให้แน่ใจว่าท่านพก
กุญแจอัจฉริยะเอาไว้กับตัว

2. ปิดประตูทุกบาน
3. กดปุ่ม LOCK ① บนกุญแจอัจฉริยะ
4. ประตูทุกบานจะล็อก
5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้ว

หมายเหตุ:
. ประตูจะล็อกด้วยกุญแจอัจฉริยะในขณะท่ีสวิตช์

สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง ACC หรือ ON

. ประตูจะไม่ล็อกด้วยกุญแจอัจฉริยะในขณะที่
ประตูบานใด ๆ เปิดอยู่

การปลดล็อกประตู (สำหรับประเทศไต้หวันและ
ประเทศเม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

สามารถสลับโหมดการปลดล็อกประตูได้ โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่มหนึ่ง
1. กดปุ่ม UNLOCK ② บนกุญแจอัจฉริยะหน่ึงครั้ง
2. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหน่ึงครั้ง ประตูด้านคนขับ

จะปลดล็อก
3. กดปุ่ม UNLOCK ② บนกุญแจอัจฉริยะอีกครั้ง

ภายใน 1 นาที

4. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหน่ึงครั้งอีกครั้ง ประตูทุก
บานจะปลดล็อก

หมายเหตุ:
ประตูทุกบานจะล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะทำอย่าง
หน่ึงอย่างใดต่อไปน้ี ภายใน 1 นาทีหลังจากกดปุ่ม
UNLOCK ② บนกุญแจอัจฉริยะในขณะที่ประตู
ล็อก ถ้าระหว่าง 1 นาทีนี้ ปุ่ม UNLOCK ② บน
กุญแจอัจฉริยะถูกกด ประตูทุกบานจะล็อกโดย
อัตโนมัติหลังจาก 1 นาทีต่อมา
. เปิดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

การปลดล็อกประตู (ยกเว้นประเทศไต้หวันและ
ประเทศเม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

การเปลี่ยนโหมดการปลดล็อกประตูจากโหมดหนึ่งไปยัง
อีกโหมด โปรดดูคำแนะนำในหมวดนี้
โหมดเลือกปลดล็อกประตู:
1. กด ปุ่ม UNLOCK ② บน ก ุญแจ อั จฉ ริยะ
2. ประตูด้านคนขับจะปลดล็อก
3. กดปุ่ม UNLOCK ② อีกครั้ง
4. ประตูทุกบานจะปลดล็อก
5. ดึงที่มือจับประตูเพื่อเปิดประตู
โหมดปลดล็อกประตูทุกบาน:
1. กด ปุ่ม UNLOCK ② บน ก ุญแจ อั จฉ ริยะ
2. ประตูทุกบานจะปลดล็อก
3. ดึงที่มือจับประตูเพื่อเปิดประตู

หมายเหตุ:
ประตูทุกบานและฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะ
ล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใด
ต่อไปน้ีภายใน 30 วินาที หลังจากกดปุ่ม UNLOCK

② บนกุญแจ อัจฉริยะ ใน ขณะที่ ประต ู ล็อก
. เปิดประตูบานใดบานหนึ่ง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-11

Condition: 'Except for China'/



(164,1)
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3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

. กดสวิตช์กุญแจ

ถ้าระหว่างช่วงเวลาท่ีกำหนด ปุ่ม UNLOCK ②
บนกุญแจอัจฉริยะถูกกด ประตูทุกบานจะกลับมาล็อก
โดย อัตโน มัติ ห ลัง ช่ วง เ วลา ที่ ก ำหนด ต่อ มา
การสลับโหมดปลดล็อกประตู :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

การเปลี่ยนโหมดการปลดล็อกประตูจากโหมดหนึ่งไปยัง
อีกโหมด:

. กดปุ่ม LOCK ① และปุ่ม UNLOCK ② บน
กุญแจอัจฉริยะพร้อมกันนานกว่า 4 วินาที ปฏิบัติ
ขั้นตอนเดียวกันเพื่อปิดการทำงานของโหมดเลือก
ปลดล็อกประตู (ยกเว้นประเทศไต้หวันและเม็กซิโก)

. โปรดดูที่คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่ม
ห น่ึ ง (สำห รับ ประ เทศ ไต้หวั น และ เ ม็กซิ โก )

การเปิดฝากระโปรงท้าย :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

1. กดปุ่ม TRUNK ③ บนกุญแจอัจฉริยะนานกว่า 1
วินาที

2. ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถจะปลดล็อก
3. ยกฝากระโปรงท้ายขึ้นเพ่ือเปิดห้องเก็บสัมภาระท้าย

รถ

การใช้สัญญาณเตือนภัย (สำหรับประเทศไต้หวันและ
เม็กซิโก) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

หากท่านอยู่ ใกล้รถและรู้สึกไม่ปลอดภัย ท่านอาจเปิด
สัญญาณเตือนภัยเพื่อขอความช่วยเหลือได้ ดังต่อไปน้ี:
1. กดปุ่ม PANIC ④ บนกุญแจอัจฉริยะนานกว่า 1

วินาที
2. สัญญาณเตือนภัยจะดังเป็นเวลา 25 วินาที
3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:

. เวลาผ่านไป 25 วินาที หรือ

. เมื่อกดปุ่มใด ๆ บนกุญแจอัจฉริยะ (หมายเหตุ:
ควรกดปุ่มสัญญาณเตือนภัยนานกว่า 1 วินาทีเพื่อ
ปิดสัญญาณเตือนภัย)

การตั้งค่าโหมดไฟกะพริบฉุกเฉินและ
แตร

GUID-DC690CBB-6FAA-4D9E-9A29-B1B25BEDDBC4

รถยนต์คันนี้ตั้งโหมดไฟกะพริบฉุกเฉินและแตรเมื่อท่านรับ
รถครั้งแรก

เมื่อล็อก/ปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ และ
แตร (เสียงเตือนภายนอก) จะดังข้ึนเพ่ือเป็นการยืนยัน

คำอธิบายต่อไปนี้แสดงวิธีการทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
และแตรและวิธีการทำงานเมื่อล็อก/ปลดล็อกประตู และวิธี
ปิดการทำงานของเสียงแตร

Condition: 'Except for China'/



(165,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

โหมดไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร (สำหรับ
ประเทศไต้หวันและประเทศเม็กซิโก)

GUID-14F048DE-300F-42FF-9886-8B8279EDA0DD

ล็อกประตู ปลดล็อกประตู ปลดล็อก
ฝากระโปรงท้าย

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
(ใช้สวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูหรือ
สวิตช์คำสั่งเปิดฝากระโปรงท้าย)

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - สอง
ครั้ง
เสียงเตือนภายนอก -
สองครั้ง

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - หนึ่ง
ครั้ง
เสียงเตือนภายนอก -
หนึ่งครั้ง

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - ไม่มี
เสียงเตือนภายนอก - 4
ครั้ง

ระบบกุญแจรีโมท
(ใช้ปุ่ม หรือปุ่ม )

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - สอง
ครั้ง
แตร - หนึ่งครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
แตร - ไม่มี

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - ไม่มี
แตร - ไม่มี

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-13

Condition: 'Except for China'/



(166,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

โหมดไฟกะพริบฉุกเฉิน (สำหรับประเทศไต้หวันและประเทศเม็กซิโก)
GUID-6A84BF8E-9BF1-442C-A147-83D95D620FCF

ล็อกประตู ปลดล็อกประตู
ปลดล็อก

ฝากระโปรงท้าย

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
(ใช้สวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูหรือ
สวิตช์คำสั่งเปิดฝากระโปรงท้าย)

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - สอง
ครั้ง ไฟกะพริบฉุกเฉิน - ไม่มี ไฟกะพริบฉุกเฉิน - ไม่มี

ระบบกุญแจรีโมท
(ใช้ปุ่ม หรือปุ่ม )

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - สอง
ครั้ง ไฟกะพริบฉุกเฉิน - ไม่มี ไฟกะพริบฉุกเฉิน - ไม่มี

Condition: 'Except for China'/



(167,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

โหมดไฟกะพริบฉุกเฉิน (ยกเว้นประเทศไต้หวันและประเทศเม็กซิโก)
GUID-3AAA2B41-10EC-400D-97CE-EFAA92875DEA

ล็อกประตู ปลดล็อกประตู
ปลดล็อก

ฝากระโปรงท้าย

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
(ใช้สวิตช์คำสั่ง)

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง ไฟกะพริบฉุกเฉิน - ไม่มี

ระบบกุญแจรีโมท
(ใช้ปุ่ม หรือ ) ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง ไฟกะพริบฉุกเฉิน - ไม่มี

ขั้นตอนการสลับ (สำหรับประเทศไต้หวันและ
ประเทศเม็กซิโก)

GUID-85C6EE66-15B9-4C6F-B03B-8DAD6D35559F

สามารถปิดการทำงานของเสียงแตรได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. กดปุ่ม LOCK และ UNLOCK พร้อมกันนาน
กว่า 2 วินาที

2. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ 3 ครั้ง

3. เสียงแตรจะปิดการทำงาน (โหมดไฟกะพริบฉุกเฉิน)

4. การให้ เสียงแตรกลับมาทำงานอีกครั้ง (โหมดไฟ
กะพริบฉุกเฉินและเสียงแตร) ให้กดปุ่มอีกคร้ัง ไฟ
กะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหน่ึงครั้งและเสียงแตรจะดัง
ขึ้นหนึ่งครั้ง

NOS2390

สัญญาณเตือน
GUID-D64E5E67-D985-44A6-A248-D1A747533238

เพื่อช่วยป้องกันรถเคลื่อนท่ีอย่างไม่คาดคิดเน่ืองจากการ
ทำงานผิดพลาดของกุญแจอัจฉริยะตามที่แสดงรายการอยู่
ในตารางต่อไปนี้ หรือช่วยป้องกันรถจากการถูกขโมย เสียง
เตือนหรือเสียงบ๊ีปจะดังข้ึนทั้งภายในและภายนอกรถและ
การ เตือน แสดง ขึ้น ใน หน้า จอแส ดง ข้อม ูล รถยนต์
( “หน้าจอแสดงเตือน” หน้า 2-29) ( “การ
แสดงผลการทำงาน” หน้า 2-39)

เมื่อเสียงเตือนหรือเสียงบี๊ปดัง หรือการเตือนแสดงข้ึน ให้
แน่ใจว่าตรวจสอบทั้งรถยนต์และกุญแจอัจฉริยะ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-15

Condition: 'Except for China'/



(168,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

3-16 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
GUID-75552A99-4A15-4BF8-872B-D352315651AC

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อ
ดับเครื่องยนต์

การเตือน SHIFT P ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และเสียง
เตือนภายในดังขึ้นต่อเนื่อง คันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง&P เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง&P

เมื่อเปิดประตูด้านคนขับเพื่อออก
จากรถยนต์ เสียงเตือนภายในดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
ACC

กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง
OFF

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในช่องเสียบกุญแจ
อัจฉริยะ

ดึงกุญแจอัจฉริยะออกจากช่องเสียบกุญแจ
อัจฉริยะ

เมื่อปิดประตู หลังจากออกจาก
รถยนต์

การเตือน NO KEY ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เสียงเตือน
ภายนอกดังขึ้น 3 ครั้ง และเสียงเตือนภายในดังขึ้นเป็น
เวลาประมาณ 3 วินาที

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
ACC หรือ ON

กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง
OFF

การเตือน SHIFT P ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และเสียง
เตือนภายนอกดังขึ้นต่อเนื่อง

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
ACC หรือ OFF และคันเกียร์ไม่อยู่ที่
ตำแหน่ง&P

เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง&P และกด
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง OFF

เมื่อปิดประตูโดยที่ปุ่มล็อกด้านใน
อยู่ที่ LOCK

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณ 3 วินาที และ
ประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์หรือห้องเก็บ
สัมภาระ

พกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว

เมื่อกดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู
เพื่อล็อกประตู เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณ 2 วินาที

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์หรือห้องเก็บ
สัมภาระ

พกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว

ปิดประตูไม่สนิท ปิดประตูให้สนิท

กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูก่อนปิดประตู กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูหลังจากปิดประตู

เมื่อปิดฝากระโปรงท้าย เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณ 10 วินาที และ
ฝากระโปรงท้ายเปิด

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในห้องเก็บสัมภาระท้าย
รถ

พกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว

Condition: 'Except for China'/
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GUID-611D17BC-A629-4D05-8C97-E2F46E900BA1

การเปิดฝากระโปรงหน้า
GUID-5B1EE368-B6CF-4682-8F50-90B6851D2AE6

JVP0440X

1. ดึง คัน ปลด ล็อก ฝา กระโปรง หน้า ① ที่ อย ู่ ใต้
แผงหน้า ปัด ฝากระโปรงหน้าจะ เด้งขึ้น เล็กน้อย

JVP0008X

2. ดึงคันโยก ② ท่ีด้านหน้าของฝากระโปรงหน้าด้วย
ปลายนิ้วและยกฝากระโปรงหน้าขึ้น

JVP0009X

3. จับที่ ส่วนฉนวนหุ้มของก้านค้ำฝากระโปรงหน้า ③
และปลดออกจากหู เกี่ยว แล้วสอด เข้า กับร ู ของ
ฝากระโปรงหน้า ④ ให้แน่น

คำเตือน
. ห้ามเปิดฝากระโปรงหน้า ถ้ามีไอน้ำหรือควัน

ออกมาจากห้องเคร่ืองยนต์ เนื่องจากอาจ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

. ห้ามดึงคันปลดล็อกฝากระโปรงหน้า ① หรือ
กดฝากระโปรงหน้าลงหลังจากระบบป๊อปอัพ
ฝา กระโปรง หน้า (ถ้า มี ติด ตั้ ง) ทำงาน
เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้
เกิด ความ เสีย หาย กับ ฝา กระโปรง หน้า
เนื่องจากฝากระโปรงหน้าไม่สามารถปิดได้
ด้วยตนเองหลังจากที่ระบบทำงาน เมื่อระบบ
ป๊อปอัพฝากระโปรงหน้าทำงาน โปรดติดต่อ

ศูนย์บริการ NHPC

ข้อควรระวัง
. ห้ามสอดมือ เส้ือผ้า เครื่องมือ หรือวัตถุอื่น ๆ

เข้าไปในห้องเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องยนต์
กำลังทำงาน

. ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนระบบไอเสีย หม้อน้ำ หรือ
ชิ้นส่วนที่มีความร้อนอื่น ๆ จนกว่าเครื่องยนต์
และชิ้นส่วนจะเย็นลง

ข้อสังเกต
ห้ามเปิดฝากระโปรงหน้าในขณะที่ยกก้านปัด
น้ำฝนข้ึนจากกระจกบังลมหน้า ฝากระโปรงหน้า
และก้านปัดน้ำฝนจะเสียหาย

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-17

ฝากระโปรงหน้า

Condition: 'Except for China'/
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3-18 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การปิดฝากระโปรงหน้า
GUID-FC7B353B-0728-48B4-9304-F37883EF19D3

JVP0010X

1. ในขณะที่รองรับฝากระโปรงหน้าเอาไว้ ให้เก็บก้านค้ำ
ฝากระโปรงหน้ากลับไปสู่ตำแหน่งเดิม

2. ลดฝากระโปรงหน้าลงอย่างช้า ๆ เม่ืออยู่ ท่ี ระดับ
ความสูง 30 ซม. (1 ฟุต) หรือสูงกว่า ให้ปล่อย
ฝากระโปรงหน้าลงและให้แน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าทั้ง
สองด้านล็อกอยู่กับที่

คำเตือน
. ให้แน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าปิดและล็อกสนิท

ก่อนขับขี่ ไม่เช่นนั้น อาจทำให้
ฝากระโปรงหน้าเปิด และทำให้เกิดอุบัติเหตุ

. ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบฝากระโปรงหน้าว่า
ปิดสนิทก่อนการขับข่ี ถ้าทั้งสองด้านของ
ฝากระโปรงหน้าไม่ล็อกอยู่กับที่
ฝากระโปรงหน้าอาจเปิดในระหว่างการขับข่ี
อาจ เป็น สาเหต ุ ทำให้ เกิด อ ุ บัติ เหต ุ ไ ด้

ข้อควรระวัง
เมื่อปิดฝากระโปรงหน้า ค่อย ๆ ลด
ฝากระโปรงหน้าลงอย่างช้า ๆ เพื่อไม่ให้มือหรือ
วัตถุใด ๆ เข้าไปติด

หมายเหตุ:
เน่ืองจากฝากระโปรงหน้าของรถคันนี้ต้องใช้แรงใน
การปิดมากกว่ารถคันอื่น ๆ ฝากระโปรงหน้าจะปิดได้
ยากถ้าท่านลดฝากระโปรงหน้าลงจนสุดและพยายาม
จะกดลงเพื่อปิด ให้แน่ใจว่าได้ปล่อยฝากระโปรงหน้า
ลงจากความสูงประมาณ 30 ซม. (1 ฟุต) และให้
แน่ใจ ว่า ท้ัง สอง ด้าน ล็อก เข้า ที่ อย่าง แน่น หนา

GUID-D9CBB87B-F98F-43CE-A296-6CCC2DA672AC

คำเตือน
. ห้ามขับรถในขณะท่ีฝากระโปรงท้ายยังเปิด

อยู่ เพราะอาจทำให้ก๊าซไอเสียที่เป็นอันตราย
ไหลเข้าไปในรถยนต์ได้ ( “ก๊าซไอเสีย
(คาร์บอนมอนอกไซด์)” หน้า 5-3)

. ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ขณะที่เด็กอยู่รอบ
ตัวรถ เพ่ือป้องกันการเล่นสนุกจนเข้าไปติด
ล็อกอยู่ในห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ควรทำการล็อก
รถพร้อมกับล็อกพนักพิงหลังและ
ฝากระโปรงท้าย ให้ แน่น เม่ือ ไม่ ได้ มี การ
ใช้งาน และระมัดระวังไม่ให้ เด็กจับกุญแจ
รถยนต์โดยเด็ดขาด

สวิตช์คำสั่งเปิดฝากระโปรงท้าย
GUID-A58CBE75-EA9F-4EE5-9CB4-CBA1EBBB2DB3

GPC0019

ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ

Condition: 'Except for China'/
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สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้โดยการกดสวิตช์คำสั่งเปิด
ฝากระโปรงท้าย Ⓐ เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในระยะการ
ทำงานของฟังก์ชันล็อก/ปลดล็อกฝากระโปรงท้ายไม่ว่าปุ่ม
ล็อกด้านในจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ( “ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ” หน้า 3-7)

สวิตช์ปลดล็อกฝากระโปรงท้าย
GUID-B89C0088-4733-4E01-AE71-7926E58C4120

JVP0441X

กดสวิตช์ปลดล็อกฝากระโปรงท้ายเพื่อปลดล็อก
ฝากระโปรงท้าย

สวิตช์ยกเลิกการปลดล็อก
ฝากระโปรงท้ายด้วยไฟฟ้า

GUID-FFF71E1D-A183-414F-8A78-301145588B7E

JVP0442X

เมื่อสวิตช์ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในกล่องเก็บของอยู่ในตำแหน่ง
OFF ① การจ่ายไฟฟ้าไปยังฝากระโปรงท้ายจะถูกยกเลิก
และจะไม่สามารถ เปิดฝากระโปรง ท้ายได้ โดยสวิตช์
ปลดล็อกฝากระโปรงท้าย สวิตช์คำสั่งเปิดฝากระโปรงท้าย
หรือปุ่ม TRUNK บนกุญแจอัจฉริยะ

เมื่อจำเป็นต้องทิ้งรถไว้กับผู้ให้บริการจอดรถและต้องการ
เก็บสัมภาระของท่านไว้ในกล่องเก็บของและห้องเก็บ
สัมภาระท้ายรถอย่างปลอดภัย ให้กดสวิตช์นี้ไปที่ OFF
และล็อกกล่องเก็บของด้วยกุญแจธรรมดา แล้วจึงทิ้งรถ
และกุญแจอัจฉริยะไว้กับผู้ให้บริการจอดรถและเก็บกุญแจ
ธรรมดาไว้กับตัว ( “การมอบกุญแจให้ผู้ให้บริการ
จอดรถ” หน้า 3-3)

การเชื่อมต่อไฟฟ้าไปยังฝากระโปรงท้าย ให้กดสวิตช์ไปยัง
ตำแหน่ง ON ②

การเปิดและปิดห้องเก็บสัมภาระท้าย
รถ

GUID-75A410ED-A18A-46A7-A0A1-FDA996472715

JVP0007X
ยกเว้นรุ่นฝากระโปรงท้ายคาร์บอน

JVP0274X
สำหรับรุ่นฝากระโปรงท้ายคาร์บอน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-19
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3-20 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

เมื่อเปิดห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ให้ปลดล็อกก่อนแล้วจึง
ยกฝากระโปรงท้ายขึ้นเพื่อให้เปิดจนสุด

เม่ือปิดห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ให้ลดฝากระโปรงท้ายลง
และกดจนกว่าจะล็อกเข้าที่อย่างแน่นหนา สามารถใช้สาย
ยึด Ⓐ (ยกเว้นรุ่นฝากระโปรงท้ายคาร์บอน) หรือมือจับ Ⓑ
(สำหรับรุ่นฝากระโปรงท้ายคาร์บอน) ได้ เมื่อ
ฝากระโปรงท้ายสกปรก

ข้อสังเกต
. เปิดและปิดห้องเก็บสัมภาระท้ายรถโดยไม่จับ

ที่สปอยเลอร์หลัง การจับที่สปอยเลอร์หลัง
เพ่ือเปิดหรือปิดห้องเก็บสัมภาระท้ายรถอาจ
ทำให้สปอยเลอร์หลังเสียหาย

. ห้ามทิ้งกุญแจไว้ในห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ

หมายเหตุ:
. ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป้องกันการล็อก

เพื่อป้องกันการล็อกเม่ือทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ใน
ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถโดยไม่ ต้ังใจ เม่ือปิด
ฝากระโปรงท้ายโดยท่ีกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายใน
ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ เสียงเตือนภายนอกจะ
ดัง ข้ึน และ ห้อง เก็บ สัมภาระ ท้าย รถ จะ เปิด

. ฝากระโปรงท้ายของรถยนต์นิสสัน GT-R อาจปิด
ได้ยากกว่ารถยนต์ทั่วไปเล็กน้อย (โดยเฉพาะ
รถยนต์ ใหม่) เ น่ืองจาก ความ แข็ง แรง ของ
ฝากระโปรงท้ายที่เพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับโหลดที่สูง
บนสปอยเลอร์หลังในระหว่างการบังคับควบคุม
รถ จึงไม่ได้หมายความว่ามีการทำงานที่ผิดปกติ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝากระโปรงท้ายล็อกแน่น

การปลดล็อกฝากระโปรงท้ายฉุกเฉิน
GUID-314052B3-97ED-4DDF-BE3E-C9D2FC43F0EB

คำเตือน
ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ขณะที่เด็กอยู่รอบตัว
รถ เพ่ือป้องกันการเล่นสนุกจนเข้าไปติดล็อกอยู่
ในห้องเก็บ สัมภาระท้ายรถ ซึ่งอาจทำให้ เกิด
อันตรายร้ายแรงได้ ควรทำการล็อกรถพร้อมกับ
ล็อกพนักพิงหลังและฝากระโปรงท้ายให้แน่นเมื่อ
ไม่ได้มีการใช้งาน และระมัดระวังไม่ให้เด็กจับ
กุญแจรถยนต์โดยเด็ดขาด

กลไกปลดล็อกฝากระโปรงท้ายฉุกเฉินอนุญาตให้เปิด
ฝากระโปรง ท้ายได้ ในกรณีที่ ไม่มี กระแสไฟฟ้า เช่น
แบตเตอรี่หมด

ภายในห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ (สำหรับ
ประเทศเม็กซิโก)

GUID-E51EE660-03E3-4F62-919E-F18E72BC9E2B

GPC0053

การเปิดฝากระโปรงท้ายจากภายใน ให้ดึงคันปลด ①
จนกว่า จะ ปลดล็อกและดัน ฝา กระโปรง ท้าย ขึ้น คัน
ปลดล็อกทำจากวัสดุซึ่งเรืองแสงในที่มืดหลังจากถูกแสง
สว่างภายนอกเพียงเล็กน้อย

คันปลดล็อกติดต้ังอยู่บนด้านหลังของฝากระโปรงหน้าดัง
แสดงในภาพ

จากห้องโดยสาร
GUID-729DEC74-A723-4CBE-8CD2-DAF0082492AC

GPC0023

ห้อง เก็บ สัมภาระ ท้าย รถสามารถ เปิด ได้ ด้วย ตัว เปิด
ฝากระโปรงท้ายฉุกเฉินซึ่งติดตั้งอยู่บนพื้นรถด้านหน้าของ
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า

1. ถอดแผ่นปิดซึ่งอยู่บนพ้ืนรถด้านหน้าของเบาะน่ัง
ผู้โดยสารด้านหน้า

Condition: 'Except for China'/
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GPC0024

2. สอดกุญแจธรรมดาเข้ากับตัวเปิดฝากระโปรงท้าย
ฉ ุกเฉิน และ บิด ตาม เข็ม นาฬิกา จนกว่า จะ หย ุด

หมายเหตุ:
เนื่องจากความแข็งแรงของฝากระโปรงท้ายที่เพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับโหลดที่สูงบนสปอยเลอร์หลังในระหว่าง
การบังคับควบคุมรถ จึงต้องใช้แรงมากขึ้นในการบิด
กุญแจธรรมดา (โดยเฉพาะเมื่อรถใหม่) ให้แน่ใจว่า
บิดกุญแจตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะหยุด

GUID-A7105824-4FAE-46A6-AA07-C4E2FFDA7779

ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ด้านหลังขวาของรถยนต์

คำเตือน
. น้ำมันเบนซินจะติดไฟได้ง่ายและจะระเบิดได้

ภายใต้ข้อกำหนด การใช้งานหรือจัดการกับ
น้ำมันเบนซินอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิด
การบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเป็นแผลไหม้พอง
ต้องดับเครื่องยนต์และห้ามสูบบุหรี่หรือปล่อย
ให้มีเปลวไฟหรือประกายไฟใกล้กับตัวรถเมื่อ
เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง

. เมื่อหัวเติมของปั๊มน้ำมันตัดโดยอัตโนมัติแล้ว
อย่าพยายามเติมน้ำมัน เพ่ือให้ถึงปากถัง
เพราะจะทำให้น้ำมันเช้ือเพลิงล้นออก จะส่ง
ผลให้ เกิด เป็นละอองน้ำมัน เชื้อ เพลิงและ
ทำให้เกิดไฟไหม้ได้

. ต้องใช้ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงแท้ของนิสสัน
เท่าน้ันเม่ือจำเป็นต้องเปล่ียนใหม่ เน่ืองจาก
จะมีวาล์วนิรภัยอยู่ ในตัว เพ่ือให้ระบบเช้ือ
เพลิงและระบบไอเสียทำงานได้อย่างถูกต้อง
ฝาถังที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ระบบทำงานผิด
พลาดร้ายแรง ซึ่งอาจทำให้บาดเจ็บได้ และ
อาจทำให้ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต์สว่างขึ้นอีกด้วย

. ห้ามเทน้ำมันเช้ือเพลิงเข้าไปในลิ้นปีกผีเส้ือ
เพื่อพยายามสตาร์ทรถ

. ห้ามใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันเช้ือเพลิงแบบพก
พาเติมน้ำมันเช้ือเพลิงในรถยนต์หรือรถพ่วง
เพราะไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ เกิดการระเบิด
ของของเหลวที่ติดไฟได้ ไอระเหย หรือก๊าซ
ในรถยนต์หรือรถพ่วงใด ๆ ข้ึนได้ เพ่ือลด
ความเส่ียงของการบาดเจ็บที่ ร ุนแรงหรือ
ถึงแก่ชีวิตเมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยภาชนะ
บรรจุน้ำมันเช้ือเพลิงแบบพกพา ควรดำเนิน
การดังนี้:

— วางภาชนะบนพื้นเม่ือเติมน้ำมันเช้ือเพลิง
ทุกครั้ง

— ห้ามใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเม่ือเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง

— ให้หัวเติมของปั๊มน้ำมันสัมผัสกับภาชนะใน
ขณะที่เติม

— ใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงแบบพกพา
ที่ ได้ รับการ รับรองสำหรับของ เหลวที่
ติดไฟได้ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง
กร ุณา อย่า ใช้ สาร เติม แต่ง น้ำมัน เ ช้ือ เพลิง
เนื่องจากคุณภาพของสารเติมแต่งน้ันอาจทำให้
เครื่องยนต์เสียหายได้ (สำหรับแถบยุโรป)

ข้อสังเกต
. ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให้

ล้าง ออกด้วย น้ำ เพื่อ ไม่ ให้ สี รถ เสีย หาย

. สำหรับประเทศไต้หวันและประเทศเม็กซิโก:
สอดฝาปิดลงบนท่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงตรง ๆ
แล้วขันให้แน่นจนกว่าฝาปิดถังน้ำมันเชื้อ
เพลิงจะล็อก หากไม่สามารถปิดฝาปิดถัง
น้ำมันเช้ือเพลิงให้แน่นได้อย่างถูกต้องอาจ
ทำให้ ไฟ แสดง การ ทำงาน ผิด ปกติ ของ
เคร่ืองยนต์ (MIL) หรือ สว่างข้ึน
ถ้าไฟ หรือ สว่างข้ึนเนื่องจากฝา
ปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงหลวมหรือหายไป ให้
ขันให้แน่นหรือติดต้ังฝาปิดใหม่ และขับขี่
รถยนต์ต่อไป ไฟ หรือ ควรจะดับลง
หลังการขับขี่สองถึงสามครั้ง ถ้าไฟ หรือ

ไม่ดับไปหลังจากการขับขี่หลายครั้ง ให้

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-21

ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition: 'Except for China'/
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3-22 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

นำรถเข้า รับการตรวจสอบ ท่ีศูนย์บริการ
NHPC ( “หรือ ไฟแสดงการทำงานผิด
ปกติ ของ เค ร่ืองยนต์ (MIL หรือ MI)”
หน้า 2-27)

. รถยนต์นิสสัน GT-R ประกอบไปด้วยระบบที่
สามารถจ่ายน้ำมันเช้ือเพลิงได้แม้ในระหว่าง
การเลี้ยวที่มีแรง G (แรงโน้มถ่วง) สูง แรงดัน
ในถัง น้ำมัน เช้ือ เพลิง จะ ส ูง ข้ึน เมื่อ รถ มี
ความร้อน ถ้าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อรถยนต์
มีความร้อน ปั๊มน้ำมันเช้ือเพลิงอาจตัดโดย
อัตโนมัติ ก่อนที่ น้ำมันจะ เต็ม ถัง ซ่ึงไม่ได้
หมายความว่ามีการทำงานผิดปกติ

การเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-DAF71EF8-75E8-423E-A858-C9139505E78A

1. ปลดล็อกฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้วิธีใดวิธี
หนึ่งดังต่อไปนี้
. กดสวิตช์คำ ส่ัง ท่ีมือ จับประตู โดยที่พกกุญแจ

อัจฉริยะเอาไว้กับตัว
. กดปุ่ม UNLOCK บนกุญแจอัจฉริยะ
. ให้ กด สวิตช์ ล็อกประต ู ไฟฟ้า ไป ยัง ตำแหน่ง

UNLOCK

GPC0031

2. กดท่ีด้านหลังของฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ปลดล็อกฝาปิด และเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

SPA2601

3. หมุนฝาปิดถัง ① ทวนเข็มนาฬิกาอย่างช้า ๆ เพื่อถอด
ออก

ระหว่างการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้วางฝาปิดถังบนฝา
ปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ②

การปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-ACA5C737-DF66-4373-A488-512705624041

1. หมุนฝาปิดถังตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียง
คลิก

2. ปิดประตู ล็อกฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้วิธี
ใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

. กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูโดยท่ีพกกุญแจอัจฉริยะ
เอาไว้กับตัว

. กดปุ่ม LOCK บนกุญแจอัจฉริยะ

. ให้กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยังตำแหน่ง LOCK

หมายเหตุ:
หลังจากได้ยินเสียงคลิกและปล่อยฝาปิดถังแล้ว ฝา
ปิดถังอาจขยับเล็กน้อย ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

Condition: 'Except for China'/
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GUID-28CCA069-D2E5-4AFC-89B7-2459145C1633

คำเตือน
. ห้ามปรับพวงมาลัยในขณะขับข่ี เพราะอาจ

ทำให้สูญเสียการควบคุมรถ และเป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามปรับพวงมาลัยเข้าใกล้ตัวเกินความจำ
เป็นสำหรับการบังคับเล้ียวที่ เหมาะสมและ
ความสะดวก ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
คนขับจะพองตัวอย่างรุนแรง ถ้าหากไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย นั่งโน้มตัวไปข้างหน้า น่ังชิด
ด้านข้าง หรือน่ังไม่ตรงตำแหน่ง ซึ่งจะเพ่ิม
ความเส่ียงที่ท่านจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่
ชีวิตได้หากเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ท่านอาจ
ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงจากการพองตัวของ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ถ้าน่ังประชิดกับ
ถุงลมเมื่อถุงลมพองตัว ให้นั่งเอาหลังชิดกับ
พนักพิงหลัง และห่างจากพวงมาลัยในระยะที่
เหมาะสมตลอดเวลา คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

คอพวงมาลัยแบบปรับระดับขึ้นลง/
เข้าออกได้

GUID-B7D49E74-8C87-480C-9490-AA5816A66B18

การปรับระดับขึ้นลง
GUID-AEE6B808-B175-4AF6-82B1-66754D9E9851

GPC0034

ปรับตำแหน่งขึ้น/ลงของพวงมาลัย

1. กดคันโยก Ⓐ ลง ①
2. เล่ือนพวงมาลัยขึ้น/ลง ② และหยุดในตำแหน่ง ท่ี

เหมาะสม

3. ยกคัน โยก Ⓐ ขึ้น เพ่ือ ล็อกพวงมาลัย เข้า ท่ี ③

การปรับระดับเข้าออก
GUID-B90E2DC8-3F6E-4F9F-84DE-C1DED95FB1F2

GPC0035

ปรับตำแหน่งไปด้านหน้า/ถอยหลังของพวงมาลัย

1. กดคันโยก Ⓑ ลง ①
2. เลื่อนพวงมาลัยไปด้านหน้า/ถอยหลัง ② และหยุดใน

ตำแหน่งที่เหมาะสม

3. ยกคัน โยก Ⓑ ขึ้น เพ่ือ ล็อกพวงมาลัย เข้า ท่ี ③

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-23

พวงมาลัย

Condition: 'Except for China'/
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3-24 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

GUID-1956A07F-319F-474D-B333-707B4034A226

GEC0001

ลดแผ่นบังแดดลงเพื่อกั้นแสงอาทิตย์ที่มาจากทิศทาง
ด้านหน้า

การกั้นแสงอาทิตย์ที่มาจากทางด้านข้าง ให้ลดแผ่นบัง
แดดลง แล้วปลดแผ่นบังแดดออกจากหูเก่ียวและเลื่อนมา
ด้านข้าง

GUID-F4244D1C-9036-462C-A800-C546CA08534A

กระจกมองหลัง
GUID-CF16D45B-7DCA-4C0E-A13E-D187E755AEE3

ขณะที่จับกระจกมองหลังเอาไว้ ให้ปรับองศากระจกจนกว่า
จะได้ตำแหน่งที่ต้องการ

หมายเหตุ:
. ห้ามติดอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่หรือ

รอบ ๆ กระจกมองหลัง

. มิฉะนั้นระบบกุญแจและระบบกุญแจรีโมทอาจ
ทำงานผิดปกติ

กระจกมองหลังแบบปรับกันแสงสะท้อนด้วย
ตัวเอง

GUID-C70E828D-0522-4206-B942-80AC61F177BB

SPA2615

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

ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพื่อให้มองด้านหลังได้
อย่างชัดเจน

กระจกมองหลังแบบปรับกันแสงสะท้อน
อัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-196AAD03-03BF-46B1-BD9C-00D13D27570A

กระจกมองหลังถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนลักษณะการ
สะท้อนตามความสว่างของไฟหน้ารถที่ขับตามหลังมาโดย
อัตโนมัติ

ระบบปรับกันแสงสะท้อนจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อกด
สวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON”

แบบ A :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVP0560X

เมื่อระบบถูกเปิด ไฟแสดง Ⓐ จะสว่างและแสงสะท้อนไฟ
ห น้ า ข อ ง ร ถ ที่ ขั บ อ ย ู่ ด้ า น หลั ง ท่ า น จ ะ ล ด ล ง

กดสวิตช์ Ⓑ เป็นเวลา 3 วินาทีเพ่ือทำให้กระจกมองหลัง
ทำงานปกติและไฟแสดงจะดับลง กดสวิตช์อีกครั้งเป็น
เวลา 3 วินาที เพื่อเปิดให้ระบบทำงาน

แผ่นบังแดด กระจกต่าง ๆ

Condition: 'Except for China'/
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ข้อสังเกต
อย่าแขวนวัตถุใด ๆ บนกระจกหรือใช้น้ำยาเช็ด
กระจก การทำเช่นนั้นจะลดความไวของเซ็นเซอร์
Ⓒ เป็นผลทำให้เกิดการทำงานไม่ถูกต้อง

แบบ B :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVP0561X

เมื่อระบบถูกเปิด ไฟแสดง Ⓐ จะสว่างและแสงสะท้อนไฟ
ห น้ า ข อ ง ร ถ ที่ ขั บ อ ย ู่ ด้ า น หลั ง ท่ า น จ ะ ล ด ล ง

กดสวิตช์ “*” Ⓑ เพื่อกระจกมองหลังทำงานตามปกติ ไฟ
แสดงจะดับลง กดสวิตช์ “I” Ⓒ อีกคร้ังเพื่อเปิดระบบ

ข้อสังเกต
ห้ามไม่ให้มีวัตถุใด ๆ บดบังเซ็นเซอร์ Ⓓ หรือใช้
น้ำยาเช็ดกระจก การทำเช่นนั้นจะลดความไวของ
เซ็นเซอร์ ทำให้เกิดการทำงานไม่ถูกต้อง

สำหรับการทำงานของชุดรับส่งสัญญาณ HomeLink®

โปรดดูที่ “ชุดรับส่งสัญญาณ HomeLink® ทั่วไป
(เฉพาะสำหรับประเทศเม็กซิโก)” หน้า 2-60)

กระจกมองข้าง
GUID-C66D5AA1-5BDB-4C1D-9C3C-3124F461F180

JVP0443X

คำเตือน
. ห้าม จับกระจกมอง ข้าง ในขณะที่ กระจก

เคลื่อนไหว เน่ืองจากอาจจะหนีบน้ิวของท่าน
หรือทำให้กระจกเสียหายได้

. ห้าม ขับรถโดยกระจกมอง ข้าง ยังพับอยู่
เน่ืองจากเป็นการลดทัศนวิสัยด้านหลังและ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. วัตถุที่เห็นในกระจกมองข้าง อาจจะดูใกล้กว่า
ความจริง (ถ้ามีติดตั้ง)

. ขนาด และ ระยะ ห่าง ของ ภาพ ใน กระจก
มอง ข้าง จะ ไม่ ตรง กับ ความ เป็น จริ ง

กระจกมองข้างจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง ACC หรือ ON

การปรับกระจกมองข้าง
GUID-F0FD1CE1-3B3F-4045-B7FA-725F3DF5798A

1. หมุนสวิตช์ไปทาง ซ้ายหรือขวา เพื่อ เลือกกระจก
มองข้างด้านซ้ายหรือขวา ①

2. ใช้งานสวิตช์ควบคุม ② เพ่ือปรับองศาของกระจก

คำเตือน
ปรับกระจกก่อนเริ่มขับขี่ การปรับกระจกระหว่าง
ขับข่ีเป็นอันตราย เน่ืองจากจะลดความสนใจต่อ
ทิศทางด้านหน้าของผู้ขับขี่

การพับกระจกมองข้าง
GUID-03CA5F2A-569F-41C5-8190-C70D0E942992

JVP0444X

กดสวิตช์ลง ② เพื่อพับกระจกมองข้าง

กดสวิตช์ ข้ึน ① เพื่อกางกระจกมองข้างออกก่อนขับข่ี

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-25
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3-26 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ข้อควรระวัง
. ห้าม จับกระจกมอง ข้าง ในขณะที่ กระจก

เคลื่อนไหว เนื่องจากอาจจะหนีบมือของท่าน
และอาจทำให้กระจกมองข้างทำงานผิดปกติ

. ห้ามขับรถโดยพับกระจกมองข้างไว้ เพราะจะ
ไม่ สามารถมอง เห็น ด้านหลัง ของ รถ ได้

. ถ้ากระจกมองข้างถูกพับเข้าหรือกางออก
ด้วยมือ มีโอกาสที่กระจกจะเลื่อนไปด้านหน้า
หรือด้านหลังระหว่างการขับขี่ ต้องทำการ
ปรับตั้งกระจกอีกครั้งด้วยไฟฟ้าก่อนการขับขี่

หมายเหตุ:
. ถ้าสวิตช์ทำงานอย่างต่อเน่ือง กระจกอาจหยุด

ก่อนการเล่ือนจะเสร็จสิ้น ไม่ได้หมายความว่ามี
การทำงานผิดปกติ รอ สักชั่วขณะหนึ่ง แล้ว
ใช้งานสวิตช์อีกครั้ง

. ถ้ากระจกมองข้างถูกพับเข้าหรือกางออกด้วยมือ
กระจกอาจเริ่มขยับเม่ือสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
อยู่ที่ตำแหน่ง ACC หรือ ON

. เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง ON
การใช้งานตัวละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลังจะ
ละลายน้ำแข็งและไล่ฝ้าออกจากกระจกมองข้าง
เช่นกัน
( “สวิตช์ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง”
หน้า 2-48)

กระจกแต่งหน้า
GUID-CC03759A-1A6E-44A2-9D97-9E98D88C87F9

GEC0002

การใช้งานกระจกแต่งหน้าด้านหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดดลง
มา และดึงฝาปิดกระจกขึ้น
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4 หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับ
อากาศ และระบบเครื่องเสียง

คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชัน .............................................. 4-2
หน้าจอมองภาพด้านหลัง ........................................................... 4-2

วิธีอ่านเส้นที่แสดงบนหน้าจอ ................................................. 4-2
วิธีการจอดด้วยเส้นกะแนวทิศทาง ........................................... 4-3
ความแตกต่างระหว่างระยะห่างในจอ และระยะห่างจริง ................ 4-4
วิธีการปรับหน้าจอ ............................................................... 4-5
การตั้งค่าเส้นกะแนวทิศทาง .................................................. 4-6
ไฟแสดงเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ......................................... 4-6
ข้อแนะนำในการใช้งาน ........................................................ 4-6

ช่องลม .................................................................................. 4-7
ช่องลมกลาง ...................................................................... 4-7
ช่องลมด้านข้าง .................................................................. 4-7

ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ ..................................................... 4-7
ระบบปรับอากาศและฮีตเตอร์อัตโนมัติ ................................... 4-8
ข้อแนะนำในการใช้งาน ....................................................... 4-9
ตัวกรองอากาศแบบละเอียดในห้องโดยสาร ............................. 4-9
การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ........................................... 4-10

เสาอากาศ ........................................................................... 4-10
เสาอากาศที่กระจกบังลมหลัง ............................................ 4-10
เสาอากาศ DAB (ถ้ามีติดตั้ง) ............................................. 4-10

โทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์ และวิทยุ CB ......................................... 4-11
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4-2 หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-2C046F24-062D-4432-94F7-46FB0A0733C2

โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่มหนึ่ง
ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

. ระบบหน้าจอมัลติฟังก์ชัน

. การตั้งค่า

. ระบบเครื่องเสียง

. ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

. Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง)

. ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)

. ระบบจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

. มาตรวัดมัลติฟังก์ชัน

GUID-6D3D4F2D-DEFD-4562-872D-C4A3F37CCF07

เมื่อเปล่ียนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง&R หน้าจอจะแสดงมุม
มองด้านหลังของรถยนต์

ระบบได้ถูกออกแบบเพ่ือช่วยผู้ขับข่ีในการตรวจจับวัตถุ
ขนาดใหญ่ เพ่ือช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับ
รถยนต์ แต่จะไม่ตรวจจับวัตถุขนาดเล็กที่อยู่ใต้กันชน และ
จะ ไม่ ตรวจ จับ วัตถ ุ ท่ี อย ู่ ใกล้ กับ กันชน หรือ บน พื้น

คำเตือน
การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับ
การใช้งานหน้าจอมองภาพด้านหลังอย่างถูกต้อง
อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. หน้าจอมองภาพด้านหลังเพ่ิมความสะดวก
สบายในการถอยรถ แต่ไม่สามารถใช้งาน
แทน การ ถอย รถ อย่าง ถ ูก ต้อง ได้ ต้อง
ตรวจสอบนอกกระจกหน้าต่างและดูกระจก
มองข้างทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อน
จึงทำการถอยรถอย่างช้า ๆ เสมอ

. ระบบได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนขับเห็นวัตถุ
ชิ้นใหญ่ ๆ ที่อยู่ด้านหลังรถโดยตรง ซึ่งจะ
ช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
รถยนต์

. ระบบไม่สามารถแก้ปัญหาจุดบอดทั้งหมดได้
และอาจไม่แสดงวัตถุทั้งหมด

. จะไม่สามารถมองเห็นใต้กันชนและมุมกันชน
จากหน้าจอมองหลังได้ เนื่องจากมุมการมอง
เห็นที่จำกัด ระบบจะไม่แสดงวัตถุขนาดเล็กที่
อยู่ใต้กันชนและจะไม่แสดงวัตถุที่อยู่ใกล้กับ
กันชนหรือบนพื้น

. วัตถุที่ เห็นบนหน้าจอมองภาพด้านหลังจะ
แตกต่างจากระยะจริง เน่ืองจากใช้เลนส์มุม
กว้าง

. วัตถุที่ เห็นบนหน้าจอมองภาพด้านหลัง จะ
เห็นกลับข้างกับการมองในกระจกมองหลัง

และกระจกมองข้าง

. ให้แน่ใจว่าฝากระโปรงท้ายปิดแน่น เม่ือ
ถอยหลัง

. ห้ามวางสิ่งของไว้บนกล้องมองหลังที่มีการ
ติดตั้งอยู่เหนือป้ายทะเบียน

. เมื่อล้างรถยนต์ด้วยน้ำแรงดันสูงให้แน่ใจว่า
ไม่ได้ฉีดที่บริเวณรอบ ๆ กล้อง มิเช่นน้ัน น้ำ
อาจเข้าไปในตัวกล้อง ทำให้มีหยดน้ำเกาะ
เลนส์กล้อง ทำงานผิดปกติ เกิดไฟไหม้ หรือ
ไฟฟ้าลัดวงจรได้

. อย่ากระแทกกล้อง เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ที่
ละเอียด อ่อน มิ ฉะน้ัน อาจทำให้ ทำงาน
ผิดปกติหรือทำให้เสียหาย เป็นผลให้เกิดไฟ
ไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร

ข้อควรระวัง
ห้ามขูดเลนส์ของกล้อง เม่ือเช็ดฝุ่นหรือหิมะออก
จากเลนส์

วิธีอ่านเส้นที่แสดงบนหน้าจอ
GUID-D90A3940-0968-4292-A535-14CDE6DCBDC3

LNL0001X

คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชัน หน้าจอมองภาพด้านหลัง
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แนวเส้นท่ีแสดงความกว้างรถยนต์ และระยะห่างจากวัตถุ
โดย อ้างอิงจากเส้น กันชน Ⓐ จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

เส้นแสดงระยะห่าง:
แสดงระยะห่างจากกันชน

. เส้นสีแดง ①: ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)

. เส้นสีเหลือง ②: ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ③: ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ④: ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส้นแนวความกว้างของรถยนต์ ⑤:
แสดงความกว้างของรถยนต์โดยประมาณ

เส้นกะแนวทิศทาง ⑥:
แสดงเส้นกะแนวทิศทางเมื่อถอยหลัง เส้นกะแนวทิศทาง
จะแสดงบนหน้าจอ เมื่อคันเกียร์อยู่ท่ีตำแหน่ง &R และมี
การหมุนพวงมาลัย เส้นกะแนวทิศทางจะเคลื่อนท่ีตาม
ความมากน้อยของการหมุนพวงมาลัย และจะไม่แสดงขึ้น
เมื่อพวงมาลัยอยู่ในตำแหน่งกลาง

เส้นแนวความกว้างของรถยนต์และเส้นกะแนวทิศทางจะ
กว้างกว่าความกว้างจริงและที่จอด

คำเตือน
. ให้หันไปมองและตรวจสอบว่าปลอดภัยก่อน

ถอยหลังจอดรถทุกครั้ง ด้วยการถอยหลัง
อย่างช้า ๆ เสมอ

. หากมีการเปล่ียนยางด้วยยางที่มีขนาดต่าง
กัน เส้น กะ แนวทิศทาง อาจ แสดง ข้ึน ไม่
ถูกต้อง

. บนถนนที่ ปกคลุมด้วย หิมะหรือลื่น อาจมี
ความแตกต่างระหว่างเส้นกะแนวทิศทางและ
เส้นแนวจอดจริง

. เมื่อมีการหมุนพวงมาลัย โดยที่สวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ACC เส้นกะแนว
ทิศทางอาจแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง

. เส้นท่ีแสดงข้ึนจะเกินขอบด้านขวาเล็กน้อย
เนื่องจากกล้องมองหลังไม่ได้ติดตั้งอยู่บนกึ่ง
กลางด้านหลังของรถยนต์

. เส้นแนวระยะห่างและเส้นแนวความกว้างของ
รถยนต์ควรใช้อ้างอิง เมื่อรถยนต์อยู่บนพ้ืน
ผิวเรียบเท่านั้น ระยะห่างบนหน้าจอใช้สำหรับ
การอ้างอิงเท่านั้น และอาจจะแตกต่างจาก
ระยะห่างจริงระหว่างรถยนต์และวัตถุที่แสดง
บนหน้าจอ

. เมื่อถอยรถยนต์ข้ึนทางลาดชัน วัตถุที่มอง
เห็นบนหน้าจอจะอยู่ไกลกว่าที่ปรากฏ เม่ือ
ถอยรถยนต์ลงทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน้าจอจะอยู่ ใกล้กว่าที่ปรากฏ ใช้กระจก
มองหลังหรือการเอี้ยวตัวมอง เพื่อตัดสินระยะ
ห่างจากวัตถุอย่างถูกต้อง

วิธีการจอดด้วยเส้นกะแนวทิศทาง
GUID-D72A535E-50AB-4B73-8D8A-629F507DBB94

LNL0024X

1. ตรวจสอบพ้ืนที่จอดรถว่าปลอดภัยด้วยตาเปล่า ก่อน
จอดรถ

2. มุมมองด้านหลังของรถยนต์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ Ⓐ
ดัง ภาพ เม่ือ เ ล่ือน คัน เกียร์ ไป ยัง ตำแหน่ง &R

หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-3

Condition: 'Except for China'/



(182,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

4-4 หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

JVO0045X

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. เมื่อด้านหลังของรถยนต์อยู่ในพื้นที่จอดรถ Ⓒ บังคับ
พวงมาลัยให้เส้นแนวความกว้างของรถยนต์ Ⓓ ขนาน
กับพื้นที่จอดรถ Ⓒ

5. เมื่อจอดรถยนต์ในพื้นที่เสร็จสมบูรณ์ ให้เลื่อนคันเกียร์
ไปยังตำแหน่ง&P และใช้เบรกมือ

ความแตกต่างระหว่างระยะห่างในจอ
และระยะห่างจริง

GUID-1D93AFB2-3574-4912-8389-D4E4E2E74259

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
GUID-CB342C59-0D4C-4047-A53C-D82EB98F78F0

LNL0020X

เมื่อถอยหลังขึ้นทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่าง และเส้น
แนวความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาใกล้กว่าระยะห่าง
จริง ตัวอย่างเช่น หน้าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน่ง
Ⓐ แต่ระยะห่าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางลาดชันคือท่ี
ตำแหน่ง Ⓑ สังเกตว่าวัตถุใด ๆ ที่อยู่บนทางลาดชันจะอยู่
ไกลกว่าที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ

การถอยหลังลงทางลาดชัน
GUID-F1FAD4A3-1ACF-4B50-BD7E-C419C4B88956

LNL0021X

เม่ือถอยรถยนต์ลงทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่างและเส้น
แนวความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาไกลกว่าระยะห่าง
จริง ตัวอย่างเช่น หน้าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน่ง
Ⓐ แต่ระยะห่าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางลาดชันคือท่ี
ตำแหน่ง Ⓑ สังเกตว่าวัตถุใด ๆ ที่อยู่บนทางลาดชันจะอยู่
ใกล้กว่าที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ

Condition: 'Except for China'/



(183,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

การถอยหลังใกล้กับวัตถุที่ยื่นเข้ามา
GUID-EEA400E8-535C-417D-8EFF-DC4BE207ECBE

LNL0022X

เส้นกะแนวทิศทาง Ⓐ ต้องไม่ สัมผัสกับ วัตถุ ท่ีอยู่ บน
หน้าจอ อย่างไรก็ตาม รถยนต์อาจชนกับวัตถุได้ ถ้าส่วนที่
ยื่นเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางที่ถอยจริง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข้ามา
GUID-F1DC22EC-7F46-403B-9C28-708622F6542D

LNL0023X

ตำแหน่ง Ⓒ แสดงขึ้นบนหน้าจอไกลกว่าตำแหน่ง Ⓑ
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่ง Ⓒ ที่จริงแล้วระยะห่างเท่ากับ
ตำแหน่ง Ⓐ รถยนต์อาจชนเข้ากับวัตถุได้ เม่ือถอยไปท่ี
ตำแหน่ง Ⓐ ถ้าส่วนท่ีย่ืนเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางท่ีถอย
จริง

วิธีการปรับหน้าจอ
GUID-FD575687-7DC8-4C7A-A6CA-61D719AB3AFB

JVH1376X

1. ขณะท่ีอยู่ในหน้าหน้าจอมองภาพด้านหลัง ให้แตะ
หน้าจอแบบสัมผัส หน้าจอการตั้งค่ากล้องจะแสดงขึ้น

2. แตะปุ่ม [Display Settings]

3. แตะปุ่ม [Brightness] [Contrast] [Tint] [Colour]/
[Color] หรือ [Black Level]

4. ปรับต้ังรายการโดยการแตะปุ่ม [+] หรือ [—] บน
หน้าจอแบบสัมผัส

หมายเหตุ:
ห้ามปรับต้ังการตั้งค่าหน้าจอของหน้าจอมองภาพ
ด้านหลังขณะรถกำลังขับเคลื่อน ให้แน่ใจว่าใช้เบรก
มือ

หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-5

Condition: 'Except for China'/



(184,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

4-6 หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การตั้งค่าเส้นกะแนวทิศทาง
GUID-FCEDFAF1-E631-43ED-AC51-A5A58BE2A5EE

ถ้าหน้าจอมองภาพด้านหลังทำงานอยู่ และแสดงมุมมอง
ด้านหลัง ให้เปิดหรือปิดการต้ังค่าเส้นกะแนวทิศทางตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แตะหน้าจอแบบสัมผัส

2. แตะปุ่ม [Predictive Course Lines] เพื่อเปิดหรือปิด
การใช้งาน

JVH1377X

ถ้าหน้าจอมองภาพด้านหลังไม่ได้ทำงานอยู่ ให้เปลี่ยนการ
ตั้งค่าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แตะ ปุ่ม [Settings] บนแถบ เมนู Ⓐ บนหน้า จอ

2. แตะปุ่ม [Camera]

3. แตะปุ่ม [Predictive Course Lines] ไฟแสดงจะสว่าง
ขึ้น เมื่อเปิดรายการ

ไฟแสดงเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)
GUID-6441305E-21E7-4E6A-ADF5-F9A862F75A61

ไฟแสดงเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) จะสว่างขึ้นบนหน้าจอ
มอง ภาพ ด้าน หลัง ( “ระบบ เซ็นเซอร์ จอด รถ
(โซนาร์)” หน้า 5-37)

ข้อแนะนำในการใช้งาน
GUID-2D0D0512-563A-4D2E-B277-4483571175B2

. เม่ือ เปล่ียนคัน เกียร์ไปที่ ตำแหน่ง &R หน้าจอจะ
เปล่ียน เป็นโหมดหน้า จอมองภาพ ด้านหลัง โดย
อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ยังคงได้ยินเสียงจากเคร่ือง
เสียงอยู่

. เมื่อมุมมองถูกเปลี่ยน ภาพบนหน้าจออาจแสดงผล
ล่าช้า

. เม่ืออุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป หน้าจออาจแสดงวัตถุ
ไม่ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. เมื่อมีแสงสว่างจ้าส่องตรงมาที่กล้อง วัตถุอาจแสดง
ขึ้นไม่ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. อาจเห็นเส้นแนวตั้งบนวัตถุปรากฏบนหน้าจอ อันเป็น
ผลจากแสงจากกันชนตกกระทบ ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ

. หน้าจออาจสั่นไหวภายใต้แสงไฟนีออน ซึ่งไม่ใช่การ
ทำงานผิดปกติ

. สีของวัตถุบนหน้าจอมองภาพด้านหลังอาจแตกต่าง
จาก สีของวัตถุ จริง เล็ก น้อย ซึ่ง ไม่ใช่ การทำงาน
ผิดปกติ

. วัตถุบนหน้าจออาจแสดงขึ้นไม่ชัดเจนในท่ีมืด ซ่ึง
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. ถ้าเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะสะสมบนกล้อง หน้าจอมอง
ภาพด้านหลังอาจไม่แสดงวัตถุบนหน้าจออย่างชัดเจน
ควรทำความสะอาดกล้อง

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน หรือทินเนอร์ทำ
ความสะอาดกล้อง เพราะ จะทำให้ เปลี่ยน สี ทำ
ความสะอาดกล้องด้วยผ้าท่ีชุบสารทำความสะอาด
อ ย่ า ง อ่ อ น แ ล้ ว เ ช็ ด ใ ห้ แ ห้ ง ด้ ว ย ผ้ า แ ห้ ง

. ห้ามทำให้กล้องเสียหาย เพราะหน้าจอแสดงอาจได้
รับผลกระทบอย่างมาก

. ห้ามใช้แว็กซ์กับกระจกกล้อง ให้เช็ดแว็กซ์ออกด้วย
ผ้าสะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อนที่ผสมน้ำ

Condition: 'Except for China'/



(185,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-868FCA88-88C9-4712-A574-3ADE12EE8132

ช่องลมกลาง
GUID-C494F268-4F54-4F0D-B60F-E89DC3AB2E2E

JVH1367X

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช่องลมโดยเลื่อนปุ่ม
หมุนตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ้าย/ขวา) จนกระทั่งได้ตำแหน่งที่
ต้องการ

ช่องลมด้านข้าง
GUID-0D0067F1-4311-43E0-94EF-34E22505402A

JVH1368X

หมุนปุ่มตรงกลางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา เพื่อ
ปิดหรือเปิดช่องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมโดยการเล่ือนช่องลม จน
กระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้องการ

GUID-79037DA0-487B-40B8-AC37-2F8179821A84

คำเตือน
. ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศจะทำงานเมื่อ

เครื่องยนต์ทำงานเท่านั้น

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการ
ดูแลจากผู้ อ่ืนอยู่ ในรถตามลำพัง ไม่ควร
ปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้ในรถตามลำพังเช่นกัน
เนื่องจากอาจไปกดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงและได้รับบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ ในวัน
ที่อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิใน
รถที่ไม่มีการระบายอากาศจะสูงจนอาจเกิด
อันตรายร้ายแรงกับคนหรือสัตว์ได้

. ห้ามใช้โหมดหมุนเวียนอากาศภายในเป็น
ระยะ เวลานาน เนื่องจากจะทำให้อากาศ
ภายใน รถ ไม่ บริส ุทธิ์ และ ทำให้ กระจก
หน้าต่างเป็นฝ้า

. ห้ามปรับการควบคุมระบบทำความร้อนและ
ระบบปรับอากาศขณะขับข่ี เพ่ือให้ผู้ขับข่ีมี
สมา ธิ เ ต็ม ที่ ใ น การ บั งคั บ ควบค ุ ม รถ

ระบบปรับอากาศจะทำงานเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ถ้าสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON พัดลมจะทำงานได้
แม้ว่าจะดับเครื่องยนต์ไปแล้วก็ตาม

หมายเหตุ:
. กลิ่นจากด้านในและด้านนอกรถยนต์สามารถ

เข้าไปสะสมในชุดเครื่องปรับอากาศได้ ซ่ึงกล่ิน
สามารถเข้าสู่ห้องโดยสารผ่านทางช่องลมแอร์

. เม่ือจอดรถ ให้ปรับต้ังการควบคุมฮีตเตอร์และ
ระบบปรับอากาศเพ่ือปิดการหมุนเวียนอากาศ
ภายใน เพ่ือ เปิด ให้ อากาศบริส ุทธ์ิ เข้าไป ใน
ห้องโดยสาร เป็นการช่วยลดกล่ินภายในรถยนต์

หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-7

ช่องลม ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ

Condition: 'Except for China'/



(186,1)
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4-8 หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ระบบปรับอากาศและฮีตเตอร์อัตโนมัติ
GUID-2656AC58-CE5B-436E-93F7-9FED01726DC4

JVH1371X

1. ปุ่มละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหน้า
2. ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ (ด้านคนขับ)/ปุ่ม AUTO

(อัตโนมัติ)*
3. หน้าจอแสดงผล
4. ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ (ด้านผู้ โดยสาร) / ปุ่ม

DUAL*
5. ปุ่มหมุนเวียนอากาศภายนอก
6. สวิตช์ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง

(โปรดดูที่ “สวิตช์ละลายน้ำแข็งกระจกบังลม
หลัง” หน้า 2-48)

7. ปุ่ม ON OFF
8. ปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม
9. ปุ่ม MODE (ควบคุมทิศทางลมด้วยตนเอง)
10. ปุ่ม A/C (ระบบปรับอากาศ)
11. ปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน
*:ภาพประกอบแผนผังสวิตช์สำหรับรุ่นพวงมาลัยซ้าย
(LHD) สำหรับรุ่นพวงมาลัยขวา (RHD) แผนผังสวิตช์จะ

ตรงกันข้าม

การทำงานอัตโนมัติ
GUID-53CD2BA8-3CD6-4378-96F0-842B370DB35E

การทำความเย็นและ/หรือการทำความร้อนไล่
ความชื้น (อัตโนมัติ) :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

โหมดนี้อาจถูกใช้ตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นระบบทำงาน
อัตโนมัติเพ่ือรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ทิศทางการจ่ายลม
และความเร็วพัดลมจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ เช่นกัน

1. กดเปิดปุ่ม AUTO (ไฟแสดงบนปุ่มจะสว่างขึ้น)

2. หมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิที่ด้านคนขับไปทางซ้าย
หรือขวา เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ
. อุณหภูมิของห้องโดยสารจะถูกควบคุมให้คงที่โดย

อัตโนมัติ ทิศทางการจ่ายลม และความเร็วพัดลม
จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเช่นกัน

. อาจมองเห็นไอออกมาจากช่องลมในสภาวะที่ร้อน
ชื้น ขณะ ท่ีอากาศ เย็นลงอย่าง รวดเร็ว ไม่ ได้
หมายความว่าระบบทำงานผิดปกติ

3. สามารถตั้งอุณหภูมิด้านคนขับและด้านผู้โดยสารหน้า
แยกกันได้ โดยใช้ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิแต่ละปุ่ม
เม่ือกดปุ่ม DUAL หรือหมุน ปุ่มหมุนอุณหภูมิด้าน
ผู้โดยสาร ไฟแสดง DUAL จะสว่างขึ้น ในการปิดการ
ควบคุมอุณหภูมิ ด้านผู้ โดยสาร ให้กด ปุ่ม DUAL

การทำความร้อน (A/C OFF) :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ระบบปรับอากาศจะไม่ทำงานในโหมดนี้ ใช้โหมดนี้เม่ือ
ต้องการเพิ่มอุณหภูมิรถยนต์เท่านั้น

1. กดเปิดปุ่ม AUTO (ไฟแสดงบนปุ่มจะสว่างขึ้น)

2. ถ้าไฟแสดงบนปุ่ม A/C สว่างขึ้น ให้กดปุ่ม A/C (ไฟ
แสดงจะดับลง)

3. หมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ ท่ีด้านคนขับ เพื่อ ต้ัง
อุณหภูมิที่ต้องการ
. อุณหภูมิของห้องโดยสารจะถูกควบคุมให้คงที่โดย

อัตโนมัติ ทิศทางการจ่ายลม และความเร็วพัดลม
จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเช่นกัน

. ห้ามต้ังอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก
มิ ฉ ะ นั้ น ร ะ บ บ อ า จ ท ำ ง า น ไ ม่ ถ ู ก ต้ อ ง

. ไม่แนะนำ ถ้ากระจกหน้าต่างเป็นฝ้า
4. สามารถตั้งอุณหภูมิด้านคนขับและด้านผู้โดยสารหน้า

แยกกันได้ โดยใช้ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิแต่ละปุ่ม
เม่ือกดปุ่ม DUAL หรือหมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
ด้านผู้โดยสาร ไฟแสดง DUAL จะสว่างขึ้น ในการปิด
การควบคุมอุณหภูมิด้านผู้โดยสาร ให้กดปุ่ม DUAL

การไล่ความชื้น การละลายน้ำแข็งหรือไล่ฝ้า :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

1. กดเปิดปุ่มละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหน้า (ไฟ
แสดงบนปุ่มจะสว่างขึ้น)

2. หมุนปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต้อง
การ
. ในการละลายน้ำแข็งออกจากด้านนอกกระจก

หน้าต่างอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ปุ่มควบคุมความเร็ว
พัดลม เพื่อ ต้ัง ความเร็ ว พัดลม ไป ที่ ส ู ง ส ุด
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. หลังจากกระจกบังลมหน้าสะอาดแล้ว ให้กดปุ่ม
AUTO เพ่ือ กลับ ไป ยัง โหมด อัตโนมัติ ทันที

. เมื่อกดปุ่มละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหน้า
ระบบปรับ อากาศจะ เปิด อัตโนมัติ ที่ อ ุณหภูมิ
ภายนอกสูงกว่า 28C (358F) (ไฟแสดงอาจจะ
สว่างขึ้นหรือไม่สว่าง) โหมดการหมุนเวียนอากาศ
ภายในจะปิดอัตโนมัติ ให้อากาศภายนอกไหลเข้า
ห้องโดยสาร และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ละลายน้ำแข็ง

การทำงานแบบเลือกปรับเองได้
GUID-D2A99CAE-C9D1-4989-B755-99E5D240608A

การควบคุมความเร็วพัดลม :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

กดปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม เพ่ือควบคุมความเร็ว
พัดลมด้วยตัวเอง

กดปุ่ม AUTO เพ่ือกลับไปยังการควบคุมความเร็วพัดลม
อัตโนมัติ

การควบคุมอากาศไหลเข้า :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน เพื่อให้อากาศ
หมุนเวียนภายในรถ ไฟแสดง บนปุ่มจะสว่างขึ้น
ขึ้นอยู่กับประเทศและค่าจำเพาะ การหมุนเวียนอากาศ
จะไม่ทำงาน เมื่อระบบปรับอากาศอยู่ในโหมดการ
ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหน้า หรือ โหมด
ช่องลมที่เท้าและการละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหน้า

. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายนอก เพื่อให้อากาศ
ภายนอกไหลเข้ามาภายในห้องโดยสาร ไฟแสดง

บนปุ่มจะสว่างขึ้น

. ในการเปลี่ยนไปยังโหมดควบคุมอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม
หมุนเวียนอากาศภายใน หรือ ปุ่มหมุนเวียน
อากาศภายนอก ค้างไว้ (ไฟแสดงของปุ่มใดปุ่ม
หนึ่งจะสว่างขึ้น) เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที ไฟแสดง
(ทั้ง ปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน และปุ่มหมุนเวียน
อากาศภายนอก) จะกะพริบสองคร้ัง และจาก น้ัน
อากาศไหลเข้าจะถูกควบคุมอัตโนมัติ

การควบคุมทิศทางลม :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

กดปุ่ม MODE ควบคุมทิศทางลมและเลือกช่องลมออก

: ลมออกจากช่องลมกลาง และด้านข้าง
: ลมออกจากช่องลมกลาง ด้านข้าง และที่เท้า
: ลมออกจากช่องลมที่เท้าเป็นหลัก
: ลมออกจากช่องละลายน้ำแข็ง และช่องลมที่

เท้า

การปิดระบบ
GUID-3DD8F898-D0E9-4614-9ED1-7577DADA72BD

กดปุ่ม ON OFF

ข้อแนะนำในการใช้งาน
GUID-756AB15D-59DA-4705-9AB1-5EF45E0E5A20

NAI0808

JVH1534X
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD) (ตัวอย่าง)

เม่ืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์และอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำ ช่องลมท่ีเท้าอาจไม่ทำงาน อย่างไรก็ตาม
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ หลังจากอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นอุ่น
ขึ้น อากาศที่ไหลจากช่องลมท่ีเท้าจะทำงานตามปกติ

เซ็นเซอร์ Ⓐ และ Ⓑ ติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัดจะช่วยรักษา
อุณหภูมิให้คงท่ี ห้ามวางส่ิงของใด ๆ ก็ตามไว้บนหรือ
รอบ ๆ เซ็นเซอร์

ตัวกรองอากาศแบบละเอียดใน
ห้องโดยสาร

GUID-932606B8-3351-43E6-825E-C107DED67A9D

ระบบปรับอากาศติดต้ังมาพร้อมกับตัวกรองอากาศแบบ
ละเอียดในห้องโดยสาร ซ่ึงจะจับส่ิงสกปรก ฝุ่นละออง
ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบปรับอากาศสามารถทำความร้อน
ไล่ฝ้า และระบายอากาศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ควร
เปลี่ยนตัวกรองตามช่วงเวลาการเข้ารับการบริการที่กำหนด
ตามที่ ระบุไว้ในคู่มือการบริการและบำรุงรักษา ในการ
เปล่ียนตัวกรองอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC

หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-9
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4-10 หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ควรเปลี่ยนตัวกรองอากาศ ถ้าลมออกมาน้อยลงอย่าง
เห็นได้ชัด หรือถ้ากระจกหน้าต่างเป็นฝ้าได้ง่าย เมื่อ
เปิดใช้งานฮีตเตอร์หรือระบบปรับอากาศ

การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ
GUID-38A61CDA-0A00-4EA2-B866-C14099539D97

ระบบปรับอากาศในรถยนต์ของท่านใช้น้ำยาแอร์ที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม น้ำยาแอร์น้ีจะไม่ทำลายโอโซนในช้ัน
บรรยากาศโลก อย่างไรก็ตาม การซ่อมระบบปรับอากาศ
ให้กับรถยนต์นิสสัน GT-R จำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นและ
อุปกรณ์เติมน้ำยาแอร์ชนิดพิเศษ การใช้ น้ำยาแอร์หรือ
น้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้องจะเป็นสาเหตุให้ระบบปรับอากาศ
ร ถ ย น ต์ ข อ ง ท่ า น เ สี ย ห า ย อ ย่ า ง ร ุ น แ ร ง ไ ด้
( “ของเหลว/สารหล่อล่ืน และปริมาณความจุตามที่
กำหนด” หน้า 9-2)

ศูนย์บริการ NHPC สามารถให้บริการแก่ระบบปรับอากาศ
กับ รถยนต์ ของ ท่าน ท่ี เป็น มิตร กับ ส่ิง แวดล้อม ได้

คำเตือน
ระบบจะบรรจุด้วยน้ำยาแอร์ภายใต้แรงดันสูง เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ การซ่อมบำรุง
ระบบปรับอากาศใด ๆ ควรดำเนินการโดยช่าง
ผู้เชี่ยวชาญ และใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

GUID-1F9502D3-527B-4556-BA05-E5867096A3DF

เสาอากาศที่กระจกบังลมหลัง
GUID-6A565E59-7A57-4134-A6DD-87F7E36B3DD7

NAI0805

รูปแบบเสาอากาศ Ⓐ ติดต้ังเป็นแบบพิมพ์ติดอยู่ด้านใน
กระจกบังลมหลัง

ข้อควรระวัง
. ห้ามติดต้ังฟิล์มเคลือบละอองโลหะใกล้กับ

กระจกบังลมหลัง หรือติดช้ินส่วนโลหะใด ๆ
อาจทำให้การรับสัญญาณไม่ดีหรือเกิดเสียง
รบกวน

. เม่ือทำความสะอาดด้านในของกระจกบังลม
หลัง ให้ระมัดระวังอย่าทำให้ เสาอากาศที่
กระจกบังลมหลังเป็นรอยขีดข่วนหรือชำรุด
เสียหาย เช็ดเบา ๆ ไปตามเสาอากาศด้วยผ้า
นุ่มชุบน้ำ

เสาอากาศ DAB (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-DA3779DA-8478-4E98-ABE1-52EC3CF9EE1A

JVH1374X

เสาอากาศ DAB Ⓐ ติดต้ังอยู่บนส่วนหลังของหลังคารถ

เสาอากาศ
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GUID-F1F393EE-0430-42E1-BCF3-653D22704D61

เมื่อติดต้ังวิทยุ CB วิทยุสมัครเล่นหรือโทรศัพท์ท่ีใช้ใน
รถยนต์ ให้แน่ใจว่าได้อ่านข้อควรระวังดังต่อไปนี้ ไม่เช่น
นั้น อุปกรณ์ชิ้นใหม่อาจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุม
เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ

ข้อควรระวัง
. ติดตั้งเสาอากาศให้ห่างจากโมดูลควบคุม

อิเล็กทรอนิกส์ มาก ที่ส ุด เท่า ที่ จะ ทำได้

. ติดต้ังสายไฟเสาอากาศให้ห่างจากชุดสาย
ไฟควบคุมเคร่ืองยนต์อย่างน้อย 20 ซม. (8
นิ้ว) ห้ามเดินสายไฟเสาอากาศติดกับชุดสาย
ไฟใด ๆ

. ปรับอัตราส่วนคล่ืนน่ิงตามท่ีผู้ผลิตแนะนำ

. เชื่อมต่อสายกราวด์จากตัววิทยุเข้ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด โปรดปรึกษาศูนย์บริการ
NHPC

หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-11

โทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์ และวิทยุ CB
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4-12 หน้าจอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

บันทึก

Condition: 'Except for China'/



(191,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

5 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่ .................................... 5-3
ก๊าซไอเสีย (คาร์บอนมอนอกไซด์) .......................................... 5-3
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง .............................................. 5-3
ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) ..................................... 5-4
หลีกเลี่ยงการชนหรือการพลิกคว่ำ ........................................... 5-6
การบังคับรถเมื่อรถหลุดออกจากพื้นถนน .................................. 5-6
การสูญเสียแรงดันอากาศอย่างรวดเร็ว ..................................... 5-7
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/กินยา และการขับขี่ ....................... 5-7
ข้อควรระวังในการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/ขับเคลื่อนทุกล้อ
ตลอดเวลา (AWD) อย่างปลอดภัย ......................................... 5-8

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด .............................................. 5-8
ช่วงระยะการทำงานสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ ....................... 5-8
การทำงานของสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ .................................... 5-9
ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ ............................................ 5-9
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะไฟหมด ........................................... 5-10

ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ ............................................................ 5-11
สตาร์ทเครื่องยนต์ .................................................................. 5-11
การขับขี่รถยนต์ ..................................................................... 5-12

ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่ .................................................. 5-12
ข้อแนะนำในการขับขี่ ......................................................... 5-17

สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP เกียร์ และระบบรองรับน้ำหนัก ..................... 5-19
การใช้งานแต่ละโหมด ........................................................ 5-19
วิธีการเปลี่ยนโหมด ........................................................... 5-20
คุณลักษณะของแต่ละโหมด ................................................ 5-22

ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ ........................................................... 5-25
ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R ....................................................... 5-26

วิธีการใช้ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R ....................................... 5-27
เบรกมือ ............................................................................... 5-27
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ......................................... 5-28

ข้อควรระวังในการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ................... 5-28
ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย ....................................................... 5-28

ไฟแสดงและหน้าจอ ........................................................ 5-29
การทำงานของระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ .............. 5-29

ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน ................................ 5-31
ระยะรันอิน ........................................................................... 5-31

ศูนย์ล้อ ......................................................................... 5-32
คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลด
คาร์บอนไดออกไซด์ .............................................................. 5-32
การเพิ่มการประหยัดน้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ .............................................................. 5-33
การขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/การขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD) ................ 5-33

ไฟเตือน 4WD/AWD ....................................................... 5-33
ภาวะการเบรกบริเวณโค้งมุมแคบ ........................................ 5-34
ยาง .............................................................................. 5-34
ลักษณะของระบบ 4WD/AWD ........................................... 5-34

เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป (LSD) ............................................. 5-35
การจอด/การจอดบนทางลาดชัน ............................................... 5-35
ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ................................................ 5-37

ไฟแสดงเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ..................................... 5-38
สวิตช์ปิดระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) .............................. 5-38
การตั้งค่าเซ็นเซอร์จอดรถ/โซนาร์ ....................................... 5-38

พวงมาลัยเพาเวอร์ ................................................................. 5-39
ระบบเบรก ........................................................................... 5-40

ข้อควรระวังในการเบรก ..................................................... 5-40
การรันอินเบรกมือ ............................................................ 5-40

ระบบช่วยเบรก ...................................................................... 5-40
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) .................................. 5-40

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC)/โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ESP) ................................................................................. 5-41
การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น .................................................... 5-43

การปลดล็อกประตูเมื่อมีน้ำแข็งเกาะ .................................... 5-43

Condition: 'Except for China'/



(192,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

สารหล่อเย็นเครื่องยนต์ (น้ำยาหม้อน้ำ) .................................. 5-43
แบตเตอรี่ ........................................................................ 5-43
การถ่ายน้ำหล่อเย็นออก ...................................................... 5-43
อุปกรณ์ยาง ..................................................................... 5-43
อุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้ในฤดูหนาว ....................................... 5-43
การขับขี่บนหิมะหรือน้ำแข็ง ................................................. 5-43

เบรกมือ ........................................................................ 5-43
ระบบควบคุมเสียงท่อไอเสีย ..................................................... 5-44
ระบบยกเลิกเสียงรบกวน (ถ้ามีติดตั้ง)/ระบบทำให้เสียงนุ่มนวลมีมิติ
(ถ้ามีติดตั้ง) ........................................................................ 5-44

ระบบยกเลิกเสียงรบกวน ................................................... 5-45
ระบบทำให้เสียงนุ่มนวลมีมิติ .............................................. 5-45

Condition: 'Except for China'/



(193,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-28B12311-F9F9-4B40-99FB-29ECDDDBFDC3

คำเตือน
. ไม่ควรปล่อยให้เด็ก หรือบุคคลที่จำเป็นต้องมี

ผู้ดูแล หรือสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในรถเพียงลำพัง
เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
ทำงานของรถยนต์โดยไม่ได้ตั้งใจอันเป็นผล
ให้ทั้งตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ และใน
วันที่มีอากาศร้อนหรือแสงแดดจัด อุณหภูมิ
ภายในรถที่ปิดจะสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจ
เกิดอันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์ หรือสัตว์ได้

. ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ขณะที่เด็กอยู่รอบ
ตัวรถ เพ่ือป้องกันการเล่นสนุกจนเข้าไปติด
ล็อกอยู่ในห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ควรทำการล็อก
รถพร้อมกับล็อกพนักพิงหลังและ
ฝากระโปรงท้าย ให้ แน่น เม่ือ ไม่ ได้ มี การ
ใช้งาน และระมัดระวังไม่ให้ เด็กจับกุญแจ
รถยนต์โดยเด็ดขาด

หมายเหตุ:
ช่วงสองสามเดือนแรกหลังจากซ้ือรถใหม่ หากพบ
กลิ่นสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (VOCs) ภายใน
รถยนต์ ให้ทำการเปิดหน้าต่างทุกบานก่อนเข้ารถ
หรือระหว่าง ท่ีอยู่ ในรถเพ่ือระบายอากาศภายใน
ห้องโดยสาร นอกจากนี้ เม่ืออุณหภูมิในห้องโดยสาร
สูงขึ้น หรือกรณีที่จอดรถกลางแจ้งเป็นเวลานานให้
ปิดโหมดการหมุนเวียนอากาศภายในของระบบปรับ
อากาศ และ/หรือเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศภายนอก
เข้ามายังห้องโดยสาร

ก๊าซไอเสีย (คาร์บอนมอนอกไซด์)
GUID-FD12C839-125A-4E04-87FF-D877BA178904

คำเตือน
. ห้าม หายใจ ส ูด ก๊าซ ไอ เสีย เข้า ร่างกาย

เ น่ื อ ง จ า ก มี ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง ส า ร
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น อัน
เป็นก๊าซอันตรายที่อาจจะทำให้หมดสติไม่รู้
สึกตัว หรือก่อให้เกิดอันตรายถึงข้ันเสียชีวิต
ได้

. หากสงสัยว่ามีไอเสียเข้าไปในรถ ให้ขับรถ
โดยเปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน และนำรถ
เข้าไปตรวจสอบทันที

. ห้ามให้เครื่องยนต์ทำงานในพื้นที่ปิดที่ไม่มี
การระบายอากาศ เช่น โรงรถ

. ห้ามจอดรถโดยท่ีเคร่ืองยนต์สตาร์ท หรือ
ทำงานอยู่เป็นระยะเวลานาน

. ทำการปิดฝากระโปรงท้ายทุกคร้ังเมื่อขับรถ
ไม่ เช่น น้ัน ก๊าซ ไอ เ สีย อาจ เข้ า มา ใน
ห้องโดยสาร ถ้าจำเป็นต้องขับรถโดยเปิด
ฝากระโปรงท้าย ให้ทำตามข้อควรระวังดัง
ต่อไปนี้:
a. เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน
b. ปิดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน
และทำการตั้งความเร็วพัดลมไปท่ีสูงสุด
เพื่อทำการหมุนเวียนอากาศ

. ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสีย
และตัวถังทุกครั้งเมื่อ:
— รถยนต์ถูกยกขึ้น
— สงสัยว่ามีไอเสียเข้าไปในห้องโดยสาร
— ได้ยินเสียงในระบบไอเสียเปล่ียนแปลงไป

— ได้รับอุบัติเหตุที่ทำให้ระบบไอเสียหรือใต้
ท้อง รถ และ ด้าน หลัง ของ รถ ได้ รับ
ความเสียหาย

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
GUID-B08FF0CF-9D12-42DE-BECA-2D312D2D7637

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง เป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
ท่ีติดต้ังในระบบไอเสีย ก๊าซไอเสียในเครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทางจะถูกเผาไหม้ในอุณหภูมิท่ีสูง เพ่ือช่วยลด
มลพิษ

คำเตือน
. ก๊าซไอเสียและระบบไอเสียจะมีความร้อน

มาก มนุษย์ สัตว์ หรือวัตถุไวไฟควรอยู่ห่าง
จากส่วนประกอบของระบบไอเสีย

. ห้ามหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น หญ้า
แห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เน่ืองจากอาจ
ทำให้ติดไฟ หรือก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

ข้อสังเกต
. ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่ มีสารตะก่ัวสะสมอยู่

เนื่องจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการลด
มลพิษของเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางลด
ลง

. ตรวจเช็คเคร่ืองยนต์อยู่ เสมอ การทำงาน
ผิดปกติในระบบจุดระเบิด ระบบฉีดน้ำมันเชื้อ
เพลิง หรือระบบไฟฟ้า อาจทำให้มีน้ำมันเชื้อ
เพลิงส่วนเกินไหลเข้าไปในเครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทาง อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เครื่อง
ร้อนจัด ห้าม ขับรถ ต่อ ถ้า เครื่องยนต์ จ ุด
ระเบิด ไม่ ครบ ส ูบ หรือ ถ้า มี การ ส ูญ เสีย
สมรรถนะอย่างเห็นได้ชัดหรือตรวจพบสภาวะ
การทำงานที่ ผิดปกติอื่น ๆ ให้นำรถเข้ารับ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-3

ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่
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5-4 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC โดยทันที

. หลีกเล่ียงการขับรถที่มีน้ำมันเช้ือเพลิงเหลือ
ในระดับต่ำมาก เมื่อน้ำมันเช้ือเพลิงหมดจะ
ทำให้เคร่ืองยนต์จุดระเบิดไม่ครบสูบซึ่งจะ
ทำให้เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเสียหาย
ได้

. ห้ามทำการเร่งเครื่องยนต์ ในขณะที่กำลังอุ่น
เครื่องยนต์อยู่

. ห้ามทำการ เข็น หรือลาก รถ เพื่อทำการ
สตาร์ทเครื่องยนต์

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS)

GUID-774F8887-F6E2-4330-8A2A-85D231D4502C

ควรทำการตรวจสอบยางทุกเส้นทุก ๆ เดือน เมื่อยางอยู่ใน
อุณหภูมิ ท่ี เย็น และเติมลมยางตามค่าแรงดันที่ผู้ผลิต
รถยนต์แนะนำบนแผ่นป้ายประจำรถยนต์ หรือแผ่นป้ายค่า
แรงดันลมยาง (ถ้าขนาดของยางรถยนต์แตกต่างจากที่ระบุ
ไว้บนแผ่นป้ายประจำรถยนต์ หรือแผ่น ป้ายค่าแรง ดัน
ลมยาง ควรพิจารณาแรงดันลมยางที่เหมาะสมกับยางที่ใช้)
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย หากรถยนต์ได้ทำการติดต้ังระบบ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) ซึ่งจะมีไฟเตือนสว่างขึ้น
หากแรงดันลมยางอย่างน้อยหนึ่งเส้นต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้
ดังน้ันเม่ือปรากฏไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้น ควร
หยุดรถ ตรวจสอบยางให้เร็วท่ีสุดและเติมลมยางตามค่า
แรงดันท่ีถูกต้อง การขับข่ีภายใต้สภาวะแรงดันลมยางต่ำ
อาจเป็นสาเหตุทำให้ยาง ร้อนเกินไปและ เสียหายได้
นอกจากนี้แรงดันลมยางต่ำยังลดประสิทธิภาพในการใช้
น้ำมันเช้ือเพลิงและอายุของดอกยางอีกด้วย ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อการควบคุมและการหยุดรถได้
ถ้าขับรถยนต์โดยที่มียางหนึ่งเส้นหรือมากกว่าหนึ่งเส้นแบน
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำจะสว่างค้างและมีเสียงเตือนดัง
ขึ้นเป็นเวลา 10 วินาที เสียงเตือนจะดังขึ้นเฉพาะเมื่อตรวจ
พบยางแบนครั้งแรกเท่านั้น ขณะท่ีไฟเตือนจะสว่างค้าง
อย่างต่อเน่ือง ดังนั้น เมื่อการเตือนยางแบนทำงาน ให้ทำ

การรีเซ็ตระบบและทำการตรวจสอบ หรือเปล่ียนยางถ้า
จำเป็น ซึ่งการดำเนินการควรกระทำโดยศูนย์บริการ NHPC
ท้ังนี้ แม้จะเติมลมยางตามค่าแรงดันลมยางขณะยางเย็น
แล้ว ไฟเตือนจะสว่างค้างจนกว่าระบบจะรีเซ็ตโดยศูนย์
บริการ NHPC รถยนต์ที่ยางแบนสามารถขับได้ในระยะเวลา
ที่จำกัด ( “ยางรันแฟลต (run flat tire)” หน้า 8-36
)
ท้ังนี้ ระบบ TPMS ไม่ได้ทำหน้าท่ีทดแทนการบำรุงรักษา
ยางท่ีจำเป็น เป็นหน้าท่ีของผู้ขับข่ี ท่ีจะต้องดูแลรักษา
แรงดันลมยางให้ถูกต้อง ถึงแม้ว่าแรงดันลมยางจะยังไม่ต่ำ
จนถึงระดับท่ีไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ TPMS สว่างข้ึนก็
ตาม
รถยนต์คันนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องมือวัดการทำงานผิดปกติของ
TPMS เพื่อแสดงให้ทราบเมื่อระบบทำงานผิดปกติ โดยไฟ
แสดงการทำงานผิดปกติของ TPMS จะรวมอยู่กับไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำ เมื่อระบบตรวจพบการทำงานผิดปกติ ไฟ
เตือนจะกะพริบเป็นเวลาประมาณหน่ึงนาที และจากน้ันจะ
สว่างค้าง เหตุการณ์น้ีจะเกิดขึ้นทุกครั้งหลังจากสตาร์ท
รถยนต์หากยังพบการทำงานที่ผิดปกติอยู่ เมื่อไฟแสดงการ
ทำงานผิดปกติสว่างขึ้น ระบบอาจไม่สามารถตรวจจับหรือ
แสดงให้ทราบว่าแรงดันลมยางต่ำ การทำงานผิดปกติของ
TPMS อาจเกิดขึ้น เน่ืองจากหลายสาเหตุ รวม ท้ังการ
เปลี่ยนยางใหม่ หรือการสลับยางหรือล้อรถยนต์ ซ่ึงทำให้
TPMS ทำงานผิดปกติ ต้องตรวจสอบไฟเตือนการทำงาน
ผิดปกติของ TPMS ทุกคร้ังหลังจากเปล่ียนยางหรือล้อ
รถยนต์ เพ่ือทำให้แน่ใจว่า TPMS ยังคงทำงานปกติ
หลังจากเปลี่ยนหรือสลับยางและล้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม
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. TPMS จะทำงานเมื่อขับรถยนต์ที่ความเร็วมากกว่า 25
กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.) เท่านั้น และระบบอาจไม่
ตรวจจับแรงดันลมยางที่ลดลงอย่างกะทันหัน (เช่น
ยางแบนขณะขับรถ)

. ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำอาจไม่ดับลงโดยอัตโนมัติ
เม่ือปรับค่าแรงดันลมยางแล้ว หลังจากเติมลมยาง
ตามค่าแรงดันลมยางท่ีแนะนำแล้ว ให้รีเซ็ตแรงดัน
ลมยางที่ลงทะเบียนไว้ในรถยนต์ (รุ่นที่มีฟังก์ชันรีเซ็ต
TPMS) และจากนั้นขับรถยนต์ท่ีความเร็วมากกว่า 25
กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.) เพ่ือเปิดใช้งาน TPMS และ
ปิดไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ โดยใช้เกจวัดแรงดัน
ลมยางตรวจสอบแรงดันลมยาง

. การเตือน “TYRE LOW PRESSURE/TIRE LOW
PRESSURE - VISIT DEALER” จะปรากฏบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์ เมื่อไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ
สว่างข้ึน และตรวจพบแรงดันลมยางต่ำ การเตือน
“TYRE LOW PRESSURE/TIRE LOW PRESSURE -
VISIT DEALER” จะหายไป เม่ือไฟเตือนแรงดัน
ลมยางต่ำดับลง
การ เตือน “TYRE LOW PRESSURE/TIRE LOW
PRESSURE - VISIT DEALER” จะปรากฏขึ้นในแต่ละ
ครั้งท่ีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”
ตราบ เท่าที่ ไฟ เตือนแรง ดัน ลมยางต่ำ สว่าง อย ู่
การ เตือน “TYRE LOW PRESSURE/TIRE LOW
PRESSURE - VISIT DEALER” จะไม่ปรากฏข้ึน ถ้า
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้น เพื่อแสดงการ
ทำงานผิดปกติของ TPMS

. การ เตือน “FLAT TYRE/FLAT TIRE - VISIT
DEALER” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
เมื่อไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้น และตรวจพบ
ยางแบนหนึ่งเส้นหรือมากกว่า

. แรงดันลมยางที่สูงขึ้นและต่ำลงนั้นขึ้นอยู่กับความร้อน
อันเกิดจากการใช้งานรถยนต์ และอุณหภูมิภายนอก
ห้ามลดแรงดันลมยางหลังทำการขับข่ีเพราะแรงดัน
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ลมยางจะเพ่ิมขึ้นหลังจากการขับขี่ อุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำจะสามารถลดอุณหภูมิของลมภายในยาง
ซึ่งจะทำให้แรงดันลมยางลดลงได้ ระดับความสูง
สามารถส่งผลต่อแรงดันลมยาง ซึ่งอาจทำให้ไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้น ถ้าไฟเตือนสว่างข้ึน ให้
ต รวจ สอบ แรง ดัน ลม ยาง ของ ยาง ท้ั ง ส่ี เส้ น

. รถยนต์นิสสัน GT-R ได้รับการเติมลมยางไนโตรเจน
มาจากโรงงานผลิต เพื่อให้สามารถใช้รถได้อย่างเต็ม
สมรรถนะ นิสสันขอแนะนำให้ผู้ใช้รถยนต์นิสสัน GT-R
ทำการเติมลมยางด้วยก๊าซไนโตรเจนซึ่งมีความเสถียร
กว่าลมยางท่ัวไป จึงมีโอกาสเกิดความผันผวนของ
แรงดันท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อยกว่า
ในกรณีที่ไม่สามารถเติมลมยางด้วยก๊าซไนโตรเจน
การเติมลมยางทั่วไปได้อย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะ
การขับข่ีปกติ อย่างไรก็ตาม นิสสันขอแนะนำให้เติม
ลมยางด้วยก๊าซไนโตรเจนเพ่ือสมรรถนะสูงสุดของ
ยาง

. แผ่นป้ายขนาดยางและแรงดันลมยาง (รวมทั้งอ้างอิง
กับแผ่นป้ายประจำรถยนต์หรือแผ่นป้ายแรงดันลมยาง)
จะทำการ ติด ต้ัง อยู่ ท่ี ขอบบานประตู ด้านคนขับ

. ท่านสามารถตรวจสอบแรงดันลมยางทุกเส้นได้บน
หน้าจอแบบสัมผัส โปรดดูที่คู่มือการใช้งานหน้าจอ
มัลติฟังก์ชันอีกเล่มหนึ่ง

. ถ้าถอดยางออกเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เซ็นเซอร์แรงดัน
ลมยาง อาจไม่สามารถนำยางที่ถอดออกแล้วกลับมา
ใช้ซ้ำได้ ในการเปล่ียนแบตเตอรี่ เซ็นเซอร์แรงดัน
ลมยาง โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC

. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอก ไฟเตือนแรงดัน
ลมยางต่ำอาจสว่างข้ึน แม้ว่าจะปรับแรงดันลมยาง
อย่างถูกต้องแล้วก็ตาม (รุ่นท่ีมีฟังก์ชันรีเซ็ต TPMS)
การปรับแรงดันลมยางตามแรงดันลมยางในขณะที่ยาง
เย็นตัว และรีเซ็ต TPMS

คำเตือน
. ถ้าหากไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่างข้ึน

ขณะขับรถ ให้หลีกเล่ียงการหักพวงมาลัย
อย่าง รวดเร็วหรือ เบรกกะทันหัน ควรลด
ความเร็วลง และพยายามออกจากถนนไปยัง
สถานที่ที่ปลอดภัย ควรหยุดรถยนต์ให้เร็ว
ที่สุด การขับรถด้วยแรงดันลมยางต่ำอาจ
ทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรกับยาง
และเพ่ิมความเป็นไปได้ที่ ยางจะเสียหาย
รวมถึงอาจทำให้รถยนต์เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรง และเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงอาจเป็น
สาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ตรวจสอบ
แรงดันลมยางท้ังสี่ เส้น ปรับแรงดันลมยาง
ตามแรงดันลมยางขณะเย็นที่แนะนำที่แสดง
ไว้บนแผ่นป้ายขนาดยางและแรงดันลมยาง
เพื่อปิดไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ ถ้าไฟยังคง
สว่างขณะขับรถ หลังจากปรับแรงดันลมยาง
ยางรถอาจจะแบน ( “ยาง รันแฟลต
(run flat tire)” หน้า 6-3) หรือ TPMS อาจ
ทำงาน ผิดปกติ ถ้า ยาง รถ ไม่ แบนและ มี
แรงดันลมยางที่เหมาะสม ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC

. แม้ว่าจะสามารถขับขี่ด้วยยางรันแฟลต (run
flat tire) ให้ จำไว้ ว่า เสถียรภาพในการ
ควบคุมรถจะลดลง ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บร้ายแรงได้ และการขับข่ีระยะ
ไกลด้วยความเร็วสูงอาจทำให้ยางเสียหาย

. ห้ามขับขี่ด้วยความเร็วมากกว่า 80 กม./ชม.
(50 ไมล์/ชม.) โดยห้ามขับมากกว่า 80 กม.
(50 ไมล์) ด้วยยางรันแฟลต (run flat tire)
ที่ ร่ัว ระยะทางที่รถยนต์สามารถขับได้ เม่ือ
ยางแบนจะข้ึนกับอุณหภูมิภายนอก น้ำหนัก
โหลดของรถยนต์ สภาพถนน และปัจจัยอื่น ๆ

. หลังจากปรับแรงดันลมยางแล้ว ให้ทำการ
รีเซ็ต TPMS (รุ่นที่มีฟังก์ชัน TPMS) จนกว่า
การรีเซ็ตจะทำงาน TPMS จะไม่เตือนแรงดัน
ลมยางต่ำ

. เมื่อ มี การ เปล่ียนล้อ ระบบ TPMS จะ ไม่
ทำงานและไฟเตือนแรง ดันลมยาง ต่ำจะ
กะพริบเป็นเวลาประมาณ 1 นาที แล้วจะสว่าง
ค้าง โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC โดยเร็ว
ที่สุด เพื่อทำการเปลี่ยนยางและ/หรือการตั้ง
ค่าระบบใหม่

. การเปลี่ยนยางที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่นิสสัน
กำหนด อาจมีผลต่อการทำงานของ TPMS

. ห้ามฉีดน้ำยากันยางรั่วหรือซีลแลนท์กันยาง
ร่ัว Aerosol ใน ยาง เพราะ อาจ ทำให้
เซ็นเซอร์ แรงดัน ลมยางทำงาน ผิดปกติ

ข้อสังเกต
. ระบบ TPMS อาจทำงานผิดปกติ เมื่อใช้โซ่

พันล้อ หรือล้อจมลงในหิมะ

. TPMS จะไม่ทำงาน ถ้าไม่เปลี่ยนเซ็นเซอร์
TPMS หลังจากติดตั้งกระทะล้อที่ไม่ได้ระบุไว้
หรือกระทะล้อของรถยนต์นิสสัน GT-R จาก
รถยนต์นิสสัน GT-R คันอื่น

. ห้ามติด ต้ังฟิล์ม เคลือบละออง โลหะหรือ
ชิ้นส่วนโลหะใด ๆ (เสาอากาศ ฯลฯ) ลงบน
กระจกหน้าต่าง นี่อาจเป็นสาเหตุทำให้การรับ
สัญญาณจาก เซ็นเซอร์ แรง ดันไม่ ดี และ
TPMS จะเกิดการทำงานที่ผิดปกติ

อุปกรณ์และตัวส่งสัญญาณบางอย่างอาจกีดขวางการ
ทำงานของ TPMS ชั่วคราวได้ และเป็นสาเหตุทำให้ไฟ
เ ตือน แรง ดัน ลม ยาง ต่ำ ส ว่าง ขึ้ น ตัวอย่าง ได้แก่ :

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-5

Condition: 'Except for China'/



(196,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

5-6 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ความถี่คล้ายกับวิทยุ
อยู่ใกล้กับรถยนต์

. ถ้าใช้ตัวส่งสัญญาณท่ีตั้งค่าความถ่ีท่ีคล้ายกันภายใน
หรือใกล้กับรถยนต์

. ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ (หรืออุปกรณ์ท่ีคล้ายกัน) หรือตัว
แปลงกระแส DC/AC ภายในหรือใกล้ กับรถยนต์

ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำอาจสว่างขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้

. ถ้ า ร ถ ติ ด ต้ั ง ล้ อ ห รื อ ย า ง โ ด ย ไ ม่ มี T PMS

. ถ้ามีการเปลี่ยน TPMS และยังไม่ได้ลงทะเบียน ID

. ล้อที่ไม่ได้รับการระบุไว้โดยนิสสัน

การรีเซ็ตระบบ TPMS (รุ่นที่มีฟังก์ชันรีเซ็ต
TPMS)

GUID-C70D2D5C-102F-4086-8A66-675D37ACE47F

การคงไว้ซึ่งฟังก์ชัน TPMS ที่ถูกต้อง การทำงานรีเซ็ตจะ
จำเป็น ในกรณีดังต่อไปนี้

. เมื่อปรับแรงดันลมยาง

. เมื่อเปลี่ยนล้อหรือยาง
ก า ร รี เ ซ็ ต T PMS มี ขั้ น ต อน ปฏิ บั ติ ดั ง ต่ อ ไ ป นี้
1. จอดรถบนพื้นที่ราบ และปลอดภัย
2. ดึง เบรกมือ และปรับคัน เกียร์ ให้อยู่ ตำแหน่ง &P
3. ปรับแรงดันลมยางทั้งส่ีเส้นตามค่าแรงดันลมยาง ใน

ขณะที่ยางเย็น ทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนแผ่นป้าย
ค่าแรง ดันลมยาง ใช้ เกจ วัดแรง ดันลมยาง เพ่ือ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง

4. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” ห้าม
สตาร์ทเครื่องยนต์

JVS0815X

5. กดปุ่ม MENU ①
6. เลือก [Info]
7. เลือก [Vehicle]
8. เลือก [Tyre Pressure] หรือ [Tire Pressure] บน

หน้าจอแบบสัมผัส
9. เลือก [Settings]
10. เลือก [Reset TPMS Settings to Default]
11. เลือก [YES] เพื่อทำการรีเซ็ต TPMS
12. หลังจากรีเซ็ต TPMS ให้ขับรถยนต์ท่ีมีความเร็วมาก

กว่า 25 กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.)
หากไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำแสดงขึ้นและำสว่างค้างภาย
หลังจากการรีเซ็ตแล้ว อาจระบุได้ว่า TPMS ทำงานไม่ปกติ
ให้ นำ รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบที่ ศ ูนย์ บริการ NHPC
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ โปรดดูที่

“ ไฟ เ ตื อน แ ร ง ดั น ลม ยา ง ต่ ำ ” หน้ า 2 - 2 3

หลีกเลี่ยงการชนหรือการพลิกคว่ำ
GUID-4F2D4695-27F3-444C-A505-D169ECFE7EA6

คำเตือน
การใช้งานรถยนต์ด้วยความไม่ระมัดระวังและไม่
ปลอดภัยอาจทำให้สูญเสียการควบคุมหรือเกิด
อุบัติเหตุ

ควรขับรถด้วยความไม่ประมาทและมีสติตลอดเวลา รวมถึง
ปฏิบัติ ตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด หลีก เล่ียงการใช้
ความเร็วสูง หลีกเลี่ยงการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงหรือการ
หักพวงมาลัยกะทันหัน เพราะอาจทำให้สูญเสียการควบคุม
รถยนต์ ซ่ึงอาจทำให้เกิดการชนกับรถยนต์หรือวัตถุ
อื่น ๆ และอาจเกิดการพลิกคว่ำ โดยเฉพาะถ้าการสูญ
เสียการควบคุมน้ันทำให้เกิดการลื่นไถลไปนอกเส้น
ทาง ควรมีสติในการขับขี่ตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการ
ขับขี่เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้า ห้ามขับรถขณะมึนเมา หรืออยู่ภาย
ใต้ฤทธ์ิยาที่มีผลต่อระบบประสาท (หมายรวมถึงยาที่ส่ัง
จ่ายโดยแพทย์ หรือยาท่ีไม่ต้องใช้ใบส่ังแพทย์ ซึ่งจะ
ทำให้เกิดอาการง่วงซึม) ผู้ขับข่ีและผู้โดยสารต้องคาด
เข็มขัดนิรภัยตามภาพในคู่มือเล่มน้ีเสมอ ( “เข็มขัด
นิรภัย” หน้า 1-7)
เข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ เม่ือมี
การชนและการพลิกคว่ำ หากมีการพลิกคว่ำ บุคคลที่ไม่
คาดเข็มขัด นิรภัยหรือคาดอย่างไม่ถูกต้อง จะมี
โอกาสได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสูงกว่าคนที่คาด
เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

การบังคับรถเมื่อรถหลุดออกจากพื้น
ถนน

GUID-4A019248-390D-4C96-A47F-EB1DD3E96A1C

ขณะขับขี่ หากล้อด้านขวาหรือด้านซ้ายหลุดออกจากพื้น
ผิวถนนโดยไม่ได้ตั้งใจ ถ้าเกิดสถานการณ์นี้ ให้ควบคุม
รถยนต์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง ทั้งนี้ ขั้นตอนท่ี
แสดงนี้เป็นเพียงแนวปฏิบัติทั่วไปเท่านั้น ผู้ขับขี่จำเป็นต้อง
ขับรถยนต์อย่างเหมาะสมตามสภาพของรถยนต์ ถนน และ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

Condition: 'Except for China'/
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1. ควบคุมสติและอย่าตื่นตระหนก
2. ห้ามใช้เบรก
3. จับพวงมาลัยด้วยสองมือให้แน่น และพยายามบังคับ

ให้อยู่ในแนวตรง
4. เม่ือทำการควบคุมรถยนต์ได้ ให้ปล่อยคันเร่งอย่าง

ช้า ๆ เพื่อลดความเร็วรถยนต์
5. ถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้า ให้บังคับรถยนต์ไปตาม

ถนนขณะที่ความเร็วรถยนต์ลดลง อย่าพยายามขับ
รถยนต์กลับขึ้นบนพ้ืนผิวถนนจนกว่าความเร็วรถยนต์
จะลดลง

6. เมื่อปลอดภัยแล้ว ค่อย ๆ หมุนพวงมาลัยจนกระทั่งล้อ
ทั้งสองกลับขึ้นบนพื้นผิวถนน เมื่อล้อทุกล้ออยู่บนพื้น
ผิวถนน ควบคุมรถยนต์ให้อยู่ ในช่องทางวิ่งอย่าง
เหมาะสม
. ถ้าตัดสินใจว่าไม่ปลอดภัยในการกลับขึ้นบนพื้นผิว

ถนนตามสภาพรถยนต์ ถนน หรือการจราจร ให้
ชะลอความเร็วรถยนต์ลงจนหยุดในท่ีท่ีปลอดภัย
นอกถนน

การสูญเสียแรงดันอากาศอย่าง
รวดเร็ว

GUID-A16E3597-3D7A-4708-96DD-37F297CB9B06

การสูญเสียแรงดันอากาศอย่างรวดเร็วหรือ “การระเบิด”
สามารถเกิดข้ึนได้ หากยางมีรูร่ัวหรือเสียหายจากการชน
ขอบถนนหรือตกหลุม การสูญเสียแรงดันอากาศอย่าง
รวดเร็วสามารถเกิดขึ้นจากการขับขี่โดยใช้ยางที่เติมลมยาง
ต่ำ

การสูญเสียแรงดันอากาศอย่างรวดเร็วสามารถส่งผลต่อ
การควบคุมและความเสถียรของรถยนต์ โดยเฉพาะ ท่ี
ความเร็วสูงบนถนนไฮเวย์

การช่วยป้องกันการสูญเสียแรงดันอากาศอย่างรวดเร็วโดย
การเติมแรงดันอากาศที่ถูกต้องไว้ และตรวจสอบยางดูการ
สึกหรอและความเสียหายด้วยตาเปล่า ( “ล้อและ
ยาง” หน้า 8-30)

ถ้ายางสูญเสียแรงดันอากาศอย่างรวดเร็วหรือ “ระเบิด”
ขณะที่ขับข่ี ให้ควบคุมรถยนต์โดยการปฏิบัติตามข้ันตอน
ด้านล่างดังต่อไปน้ี ทั้งนี้ ขั้นตอนนี้เป็นเพียงแนวปฏิบัติ

ท่ัวไปเท่านั้น ผู้ขับข่ีต้องขับรถยนต์อย่างเหมาะสมตาม
สภาพของรถยนต์ ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด

คำเตือน
การปฏิบัติดังต่อไปนี้ทำให้เกิดการสูญเสียการ
ควบคุมรถยนต์เพ่ิมมากขึ้นถ้ายางมีการสูญเสีย
แรงดันอากาศอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดการ
ชน และได้รับบาดเจ็บ

. รถยนต์จะเคลื่อนท่ีหรือถูกดึงไปตามทิศทาง
ของยางที่แบน

. ห้ามใช้เบรกอย่างกะทันหัน

. ห้ามรีบปล่อยคันเร่ง

. ห้ามหักพวงมาลัยอย่างทันทีทันใด

1. ควรควบคุมสติและอย่าตื่นตระหนก

2. จับพวงมาลัยด้วยสองมือให้แน่น และพยายามให้อยู่
ในแนวตรง

3. เม่ือควบคุมได้แล้ว ให้ปล่อยคันเร่งช้า ๆ เพื่อลด
ความเร็วรถยนต์

4. ค่อย ๆ บังคับรถยนต์ออกจากถนนไปยังสถานท่ี ท่ี
ปลอดภัย และให้ห่างจากการจราจรถ้าเป็นไปได้

5. ค่อย ๆ เหยียบ แป้น เบรก เพื่อ หย ุด รถยนต์ ช้า ๆ

6. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน และติดต่อบริการช่วยเหลือ
ฉ ุก เ ฉิน บน ท้อง ถนน เพื่ อ ทำ การ เป ล่ียน ยาง

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/กินยา
และการขับขี่

GUID-B2DA6FFB-451D-4DF5-83CD-869AD800FE6D

คำเตือน
ห้ามขับรถขณะมึนเมาหรืออยู่ภายใต้ฤทธ์ิยา
เนื่องจากแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดจะทำให้การ
เคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือช้าลง ปฏิกิริยาตอบ
สนองช้าลง และการตัดสินใจแย่ลง การขับรถ
หลังจาก ด่ืมแอลกอฮอล์จะทำให้ มีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุมากข้ึน ซึ่งทำให้ตนเองและผู้ อ่ืนได้รับ
บาดเจ็บ นอกจากนี้ ถ้าได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
แอลกอฮอล์สามารถทำให้อาการบาดเจ็บรุนแรง
มากยิ่งขึ้น

นิสสันยึดมั่นต่อการขับข่ีอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ผู้
ขับข่ีควรหลีกเล่ียงการขับรถขณะมึนเมา ซึ่งในทุก ๆ ปีมี
หลายพันคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันมี
สาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้ว่ากฎหมายใน
แต่ละพ้ืนท่ีกำหนดระดับแอลกอฮอล์ไว้ แต่ข้อเท็จจริงคือ
แอลกอฮอล์จะส่งผลกับบุคคลแตกต่างกัน และคนส่วนมาก
จะ ประเมิน ผลก ระ ทบ ของ แอลกอฮอล์ ท่ี ต่ำ เกิน ไป

ควรระลึกเสมอว่า ดื่มไม่ขับ! เช่นเดียวกับการรับประทาน
ยา (หมายรวมถึงยาที่ไม่ต้องใช้ใบส่ังแพทย์ ยาท่ีส่ังจ่าย
โดยแพทย์ และยาเสพติด) ห้ามขับรถขณะมึนเมา หรืออยู่
ภายใต้ฤทธ์ิยาที่ มีผลต่อระบบประสาท หรือในสภาพ
ร่างกายไม่สมบูรณ์

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-7

Condition: 'Except for China'/
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5-8 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ข้อควรระวังในการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่
ล้อ (4WD)/ขับเคลื่อนทุกล้อตลอด
เวลา (AWD) อย่างปลอดภัย

GUID-9F2AAA56-78C6-418B-8B36-F51267289FC4

คำเตือน
. อย่าขับขี่ในสภาพที่ เกินความสามารถของ

ยาง แม้ว่าจะติดตั้งระบบ 4WD/AWD การ
เร่ง ความเร็ว อย่าง รวดเร็ว การหัก เลี้ยว
กะทันหัน หรือการเบรกกะทันหันอาจส่งผล
ให้สูญเสียการควบคุมการทรงตัวของรถยนต์

. ให้ใช้ยางที่มีคุณสมบัติตามนิสสันกำหนดทั้ง
สี่ล้อ ติดตั้งโซ่พันล้อที่ล้อหลังขณะขับขี่บน
ถนนลื่น และขับอย่างระมัดระวัง

. รถยนต์คันนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้นอกพื้น
ผิวถนน (ถนนขรุขระ) ห้ามขับบนทราย หรือ
ถนนที่เป็นโคลน เนื่องจากยางอาจติดหล่มได้

. ห้ามพยายามยกสองล้อ ข้ึนจาก พ้ืน และ
เปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งขับใด ๆ &A↔&M
หรือ&R ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน การทำเช่น
นั้นอาจส่งผลให้ระบบส่งกำลังเสียหาย หรือ
รถเคล่ือนท่ี ฉับพลัน ซ่ึงอาจทำให้รถยนต์
เสียหายรุนแรงหรือทำให้ได้ รับบาดเจ็บได้

. อย่าพยายามทดสอบรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ
4WD/AWD บนแชสซีส์ไดนาโมมิเตอร์ 2
ล้อ หรืออุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกัน ถึงแม้อีกสอง
ล้อจะยกสูงจากพ้ืนก็ตาม ให้แน่ใจว่าได้แจ้ง
ให้ผู้ รับผิดชอบการทดสอบทราบว่ารถยนต์
ติด ตั้ง ระบบ 4WD/AWD ก่อน จะ นำ ข้ึน
ทดสอบบนแชสซีส์ไดนาโมมิเตอร์ การใช้
อุปกรณ์ทดสอบผิดอาจส่งผลให้ระบบส่ง
กำลังเสียหาย หรือรถเคล่ือนที่ฉับพลัน ซ่ึง
อาจทำให้รถยนต์เสียหายรุนแรงหรือได้รับ
การบาดเจ็บ

. เมื่อล้อพ้นจากพื้นเนื่องจากพื้นต่างระดับ อย่า
ให้ล้อหมุนฟรีมากเกินไป

GUID-06F0F110-4B0C-4D48-897E-2EA394EF2F91

คำเตือน
ห้ามใช้งานสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด
ขณะที่ขับรถ ยกเว้นในเหตุฉุกเฉิน (เครื่องยนต์จะ
หยุดเมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์สามครั้ง
ติดต่อกัน หรือกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ค้างไว้
นานเกิน 2 วินาที) ถ้าเคร่ืองยนต์หยุดขณะที่ขับ
รถ อาจทำให้เกิดการชนหรือได้รับบาดเจ็บข้ัน
รุนแรง

ก่อนใช้งานสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด ให้แน่ใจว่า
เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง&P

ช่วงระยะการทำงานสำหรับการ
สตาร์ทเครื่องยนต์

GUID-1BD15487-13D2-427A-B5E8-65998FEDB1FD

GPC0003

ช่วงระยะการทำงานภายในรถยนต์สำหรับการสตาร์ท
เครื่องยนต์แสดงอยู่ในภาพ

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด

Condition: 'Except for China'/
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. ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่บนแผงหน้าปัด ที่วางของด้าน
หลัง ด้านในกล่องเก็บของ ช่องใส่ของที่ประตู ที่วาง
แก้ว หรือกล่องเก็บของท่ีคอนโซลกลาง หรือที่มุม
ของห้องโดยสาร อาจส่งผลให้ไม่สามารถสตาร์ท
เครื่องยนต์ได้ ให้ ถือกุญแจ อัจฉริยะ และสตาร์ท
เครื่องยนต์อีกครั้ง

. ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้กับประตู หรือกระจกประตู
ด้ าน นอก รถยนต์ เค รื่ อ งยนต์ อาจ สตา ร์ท ติด

การทำงานของสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์

GUID-BCBE7E0B-004A-445B-A60E-7EC2F6794C77

GST0074

เมื่อนำกุญแจ อัจฉริยะไว้ กับ ตัว และกดสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์โดยที่ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ตำแหน่งสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์จะเปลี่ยนดังต่อไปนี้:

. กด ตรง กลาง หนึ่ ง ครั้ ง เ พ่ือ เปลี่ ยน ไป ท่ี ACC

. กด ตรง กลาง สอง ค ร้ั ง เพื่ อ เป ล่ี ยน ไป ที่ ON

. กดตรงกลางสามครั้ง เพ่ือเปลี่ยนไปท่ี OFF (ไม่มี
ตำแหน่งที่สว่างขึ้น)

. กดตรงกลางสี่ครั้งเพื่อกลับไปที่ ACC

. เปิดหรือ ปิดประตูบานใด ๆ เพ่ือกลับไปที่ LOCK
ระหว่างอยู่ที่ตำแหน่ง OFF

ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
GUID-79C3DD05-BB50-4B91-876D-F361B9E9D21E

LOCK (ตำแหน่งจอดปกติ)
GUID-56544607-0F07-402C-8CBE-3CDCA74B423D

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะล็อกเมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้เท่านั้น

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะปลดล็อกเมื่อกดไปที่ตำแหน่ง
ACC ขณะที่นำกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว หรือเสียบกุญแจ
อัจฉริยะในช่องเสียบ

ACC (อุปกรณ์เสริม)
GUID-209469F2-AA2B-4127-8013-95E9451A3902

ตำแหน่งนี้ จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น วิทยุ สามารถ
ทำงานได้ในขณะที่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน

ON (ตำแหน่งการทำงานปกติ)
GUID-38F986ED-EA0F-42B3-8173-53B6D62FE9B1

ตำแหน่งนี้จะเปิดการทำงานระบบจุดระเบิดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า

OFF
GUID-21FFB3E5-4722-4821-ADDA-03D6EF2CD7AF

สามารถ ดับ เค ร่ืองยนต์ โดย ไม่ ต้อง ล็อก พวง มาลัย

ล็อกสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ได้รับการออกแบบเพื่อไม่ให้
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เปล่ียนไปที่ตำแหน่ง LOCK ได้
จ น ก ว่ า จ ะ เ ลื่ อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง &P

หมายเหตุ:
. ถ้าไฟแสดงปลดล็อกพวงมาลัยทำงานผิดปกติ

ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ เมื่อกด
สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ ให้กดสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อีกคร้ัง และค่อย ๆ หักพวงมาลัยไป
ด้านซ้ายและด้านขวา ( “ไฟแสดงการปลด
ล็อกพวงมาลัยทำงานผิดปกติ” หน้า 2-40)

. ถ้า การ เตือน shift &P ปรากฏ ข้ึน บน หน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์ เมื่อกดสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ แสดงว่าคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งอ่ืนที่
ไม่ใช่ตำแหน่ง &P เล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง

&P ( “การเตือน Shift “P”” หน้า 2-39)

. ถ้าไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมดปรากฏ
ข้ึนบนหน้า จอแสดง ข้อมูล รถยนต์ แสดง ว่า
แบตเตอร่ีกุญแจ อัจฉริยะไฟหมด และสวิตช์
สตาร์ท เคร่ืองยนต์จะไม่ทำงาน เสียบกุญแจ
อัจฉริยะเข้าไปในช่องเสียบกุญแจ เพื่อให้สวิตช์
สตาร์ท เครื่องยนต์ทำงาน ( “ไฟแสดง
แบตเตอร่ีกุญแจ อัจฉริยะหมด” หน้า 2-41)

. เมื่อเป็นไปตามสภาวะทั้งหมดต่อไปนี้เป็นเวลา 60
วินาที ระบบประหยัดแบตเตอร่ีจะตัดการจ่ายไฟ
เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ไฟหมด
— สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ACC
— ประตูทุกบานปิด
— คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง&P

. ห้ามปล่อยให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง ACC หรือ ON เมื่อ เคร่ืองยนต์ไม่ได้
ทำงานเป็นเวลานาน จะทำให้แบตเตอรี่ไฟหมด
ได้

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-9

Condition: 'Except for China'/
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5-10 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะไฟหมด
GUID-E9F12EBC-CF0E-4A7C-910E-15E0268D7998

JVS0789X
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

JVS0816X
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)

ถ้าแบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะใกล้หมด ช่องไฟ ① ของ
ช่องเสียบกุญแจอัจฉริยะจะกะพริบ และไฟแสดงจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ( “ไฟแสดงการ
เสียบกุญแจอัจฉริยะ” หน้า 2-40)
ในกรณีนี้ การเสียบกุญแจอัจฉริยะเข้าไปในช่องเสียบจะ
เป็นการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วาง
ตำแหน่งกุญแจถูกต้องตามภาพ เสียบกุญแจอัจฉริยะใน
ช่ อ ง เ สี ย บ จ น ก ว่ า จ ะ ล ง ล็ อ ก แ ล ะ ยึ ด แ น่ น
ในการดึงกุญแจอัจฉริยะออกจากช่องเสียบ ให้กดสวิตช์
สตาร์ท เครื่องยนต์ไปที่ ตำแหน่ง OFF และ ดึงกุญแจ
อัจฉริยะออกจากช่องเสียบ

ข้อสังเกต
ห้ามใส่วัตถุใดนอกจากกุญแจอัจฉริยะเข้าไปใน
ช่องเสียบกุญแจอัจฉริยะ ไม่เช่นน้ัน อาจทำให้
อุปกรณ์เสียหาย

GST0079

หมายเหตุ:
. ให้แน่ใจว่ากุญแจอัจฉริยะอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง

เมื่อ เสียบ เข้าไปในช่อง เสียบกุญแจอัจฉริยะ
เครื่องยนต์อาจสตาร์ทไม่ติด ถ้าอยู่ในทิศทางที่
ไม่ถูกต้อง

. ดึงกุญแจ อัจฉริยะออกจากช่อง เสียบกุญแจ
อัจฉริยะ หลังจากกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไป
ที่ตำแหน่ง OFF

. ช่องเสียบกุญแจอัจฉริยะจะไม่ชาร์จไฟแบตเตอรี่
กุญแจอัจฉริยะ ถ้าเห็นไฟแสดงแบตเตอรี่ต่ำสว่าง
ข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ให้ เปล่ียน
แบตเตอรี่ โดย เร็ว ที่ส ุด ( “การ เปล่ียน
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” หน้า 8-23)

Condition: 'Except for China'/
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GUID-5CDD86F5-7E23-40FC-ACE5-950935951C1C

. ให้แน่ใจว่าบริเวณรอบรถไม่มีสิ่งกีดขวาง

. ตรวจสอบระดับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง
น้ำหล่อเย็น น้ำมันเบรก และน้ำล้างกระจก ให้บ่อยเท่า
ท่ีจะทำได้ หรืออย่างน้อยให้ทำทุกครั้งท่ีเติมน้ำมัน

. ตรวจสอบความสะอาดของกระจกหน้าต่างทุกบานและ
ไฟทุกดวง

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด้วยตาเปล่า และ
ตรวจสอบแรงดันลมยางให้ถูกต้อง

. ตรวจสอบว่าปิดประตูทุกบานเรียบร้อย

. ปรับตำแหน่งเบาะนั่ง

. ปรับกระจกมองหลัง และกระจกมองข้าง

. คาดเข็มขัดนิรภัยท้ังผู้ขับขี่ และผู้โดยสารท้ังหมด

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต่าง ๆ เมื่อกดสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์ ไปที่ ตำแหน่ง ON ( “ไฟ
เตือน และเสียงเตือน การเตือนไฟเตือน” หน้า 2-21)

GUID-5E2015BC-150C-4BB0-B5D3-4DEDFD701FD7

หมายเหตุ:
. รถยนต์คันนี้มีหัวเทียนที่ได้รับการออกแบบให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าใช้ระยะเวลาสตาร์ทนาน
แสดงว่าหัวเทียนอาจสกปรก ทำให้สตาร์ทติด
ยาก ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้สตาร์ทเคร่ืองยนต์โดยใช้
ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในหมวดนี้

. อาจได้ยินเสียงคลิก เม่ือเหยียบและปล่อยแป้น
เบรก ซึ่งถือว่าเป็นปกติ

. อาจเกิดเสียงการทำงานสั่นรัวแบบความถี่ต่ำ เมื่อ
สตาร์ทหรือ ดับ เคร่ืองยนต์ สิ่ง นี้ อาจ เกิด ข้ึน
เน่ืองจากมีการใช้งานแกนเพลาขนานของกลไก
เฟืองเกียร์ซ่ึงใช้ในเกียร์ธรรมดา ฟลายวีลที่มีน้ำ
หนักเบา และระบบการหล่อลื่นแบบอ่าง
น้ำมันเครื่องแห้ง (dry sump) ไม่ได้หมายความ
ว่ามีการทำงานผิดปกติ จะเกิดเสียงนี้ขึ้น ถ้าดับ
เคร่ืองยนต์ เม่ืออุณหภูมิน้ำมัน เกียร์ยังสูงอยู่

GST0076

1. ตรวจสอบตำแหน่งของคันเร่ง ① และแป้นเบรก ②
ปรับตำแหน่งพวงมาลัยและเบาะนั่ง เพื่อให้ท่านั่งขณะ
ขับขี่ ถ ูก ต้องสมบูรณ์ ( “เบาะนั่ง ด้านหน้า”

หน้า 1-3)
2. ตรวจสอบว่าใช้เบรกมือแล้ว
3. ตรวจสอบว่า คัน เกียร์อยู่ ท่ีตำแหน่ง &P หรือ &N

(แนะนำตำแหน่ง&P )
4. เหยียบแป้นเบรกจนสุด โดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง ให้กด

สวิตช์ สตา ร์ท เครื่ องยนต์ หน่ึง ค ร้ัง เ พ่ือ สตาร์ท
เครื่องยนต์

5. ในการดับเคร่ืองยนต์ ให้เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง

&P และกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง OFF

หมายเหตุ:
. ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก ให้เหยียบคันเร่งลง

จนถึงพื้นและเหยียบค้างไว้ กดสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ พร้อมกับ เหยียบแป้น เบรก เพ่ือ
สตาร์ทเครื่องยนต์ หลังจากผ่านไป 5 หรือ 6
วินาที ให้หยุดสตาร์ทโดยการกดสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง OFF และจากนั้นปล่อย
คันเร่ง จากนั้นปฏิบัติขั้นตอน 1 ถึง 5 เพื่อสตาร์ท
เคร่ืองยนต์ ถ้าเคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติด ให้ทำ
ขั้นตอนนี้ซ้ำ

. สตาร์ทและดับเครื่องภายในระยะเวลาส้ัน ๆ อาจ
ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยากยิ่งขึ้น ถ้าเกิดเช่น
นี้ ให้รอนานกว่า 3 นาที และจากนั้นกดสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งเพ่ือสตาร์ทเครื่องยนต์

. เพ่ือคงสมรรถนะสูงในระยะเวลานาน ความเร็ว
รอบเครื่องยนต์จะถูกจำกัดที่ 4,300 รอบต่อนาที
เมื่อเร่งรอบเคร่ืองยนต์อย่างรวดเร็ว โดยท่ีคัน
เกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง &N หรือ &P และท่ี 4,000
รอบต่อ นาที เมื่อ อ ุณหภูมิ น้ำมัน เครื่อง หรือ
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต่ำหรือสูงกว่าปกติ

. ถ้ากดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนเลื่อนคันเกียร์
ไปยังตำแหน่ง&P สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะไม่
เปล่ียนไปที่ตำแหน่ง OFF ถ้าเกิดเช่นนี้ หน้าจอ
การ เตือน SHIFT &P จะ ปรากฏ ข้ึนบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์ เมื่อ ดับเคร่ืองยนต์ ให้
แน่ใจว่าเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง&P และจาก

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-11

ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ สตาร์ทเครื่องยนต์
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5-12 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

นั้นกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่เช่นนั้น อาจ
ทำให้แบตเตอร่ีไฟหมด ( “การเตือน Shift
“P”” หน้า 2-39)

. ถ้าคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง &A↔&M หรือ&R เมื่อ
ดับเคร่ืองยนต์ ให้แน่ใจว่าเลื่อนคันเกียร์ไปยัง
ตำแหน่ง &P ก่อนสตาร์ทเคร่ืองยนต์คร้ังถัดไป
ถ้าสตาร์ทเครื่องยนต์โดยที่คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง

&N จะยังขับรถยนต์ไม่ได้ แม้ว่าจะเล่ือนคันเกียร์
ไปยังตำแหน่ง &A↔&M หรือ &R ถ้าเกิดเช่นนี้
การ เตือน SHIFT &P จะ ปรากฏ ข้ึนบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์ ( “การเตือน Shift
“P”” หน้า 2-39)

ข้อควรระวัง
ถ้าดับเคร่ืองยนต์ขณะที่ เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่
พัดลมหม้อ น้ำ อาจ จะ ทำงาน เป็น ระยะ เวลา
ประมาณ 2 นาทีหลังจากดับเคร่ืองยนต์ เพ่ือลด
อุณหภูมิของช้ินส่วนในห้องเคร่ืองยนต์ ขณะที่
พัดลมหม้อน้ำกำลังทำงาน ให้แน่ใจว่ามือหรือ
วัตถุอื่น ๆ ไม่ได้สัมผัสโดนพัดลมหม้อน้ำ

GUID-22FC9D6B-34F5-47F5-817B-79D90A425966

ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่
GUID-1E77E81B-E5E9-4A89-B4CE-83C1F73F1098

ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่ของรถยนต์นิสสัน GT-R เป็น
ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งใช้คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่น
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดต้ังอยู่ กับเกียร์ธรรมดา
ประสิทธิภาพสูง เกียร์ นี้ มี โหมดการขับข่ี สอง โหมด

. ตำแหน่ง&A (เปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ): ให้มีการเปลี่ยน
เกียร์อัตโนมัติของเกียร์ธรรมดา

. ตำแหน่ง &M (เปล่ียนเกียร์ด้วยตนเอง): ให้มีการ
เปลี่ยนเกียร์อย่างเร็วของเกียร์ธรรมดา

หมายเหตุ:
เม่ือเริ่มออกตัวหรือขับข้ึนบนทางลาดชัน ให้เปลี่ยน
เกียร์ไปยังตำแหน่ง &M และใช้งานสวิตช์เปลี่ยน
เกียร์ที่พวงมาลัย เพ่ือเปล่ียนเกียร์ลงไปท่ีเกียร์ 1
คล้ายกับรถยนต์เกียร์ธรรมดา
ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่ของรถยนต์นิสสัน GT-R ถูก
พัฒนามาโดยเฉพาะเพื่อเพ่ิมสมรรถนะสูงสุดของรถยนต์
และความสนุกในการขับขี่ ชิ้นส่วนเกียร์ของรถยนต์นิสสัน
GT-R ออกแบบโดยใช้มาตรฐานทางวิศวกรรมท่ีแตกต่าง
กันมากกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไป ด้วยเหตุน้ีรถยนต์
นิสสัน GT-R จะมีลักษณะการทำงานท่ีแตกต่างกัน และ
อาจได้ยินเสียงสั่นรัวท่ีแตกต่างกันในบางสภาวะการขับขี่
เนื่องจากรายการดังต่อไปนี้:

. ระยะห่างเฟืองเกียร์

. ฟลายวีลที่มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ

. การหล่อล่ืนแบบอ่างน้ำมันเคร่ืองแห้ง (dry sump)
เสียงเหล่านี้ ไม่ ได้หมายความว่า มีการทำงานผิดปกติ
เกิดขึ้น

คำเตือน
. ห้ามเหยียบคันเร่ง ขณะเปลี่ยนคันเกียร์จาก

ตำแหน่ง&P หรือ&N ไปที่ตำแหน่ง &R หรือ

&A↔&M ให้เหยียบแป้นเบรกไว้เสมอจนกว่า
การเปลี่ยนเกียร์จะเสร็จสมบูรณ์ ไม่เช่นน้ัน
อาจ ทำให้ ส ูญ เสีย การ ควบค ุม และ เกิด
อุบัติเหตุได้

. ขณะเครื่องยนต์เย็นความเร็วรอบเดินเบาของ
เคร่ืองยนต์จะมีความเร็วสูง ดังนั้นต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเข้าเกียร์เดิน
หน้ า ห รือ ถอย หลัง ก่อน ช่วง อ ุ่ น เค ร่ือง

. ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง &P หรือ &R
ขณะที่รถกำลังแล่นไปข้างหน้า และตำแหน่ง

&P หรือ &A↔&M ขณะที่ รถกำลังถอยหลัง
เน่ืองจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือทำให้
เกียร์เสียหาย

. คันเกียร์จะมีแม่เหล็กแรงสูง ห้ามวางเครื่อง
มือแพทย์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ไวต่อแรง
แม่เหล็กใกล้กับคันเกียร์

. ถ้า เลื่อน คัน เกียร์ จากตำแหน่ง &R ไป ยัง

&A↔&M หรือ&A↔&M ไปยังตำแหน่ง&R ก่อน
รถจะหยุด อาจไม่สามารถเปล่ียนเกียร์หรือ
อาจใช้เวลาเปลี่ยนเกียร์นานมากขึ้น ให้แน่ใจ
ว่าเหยียบแป้นเบรก และตรวจสอบว่ารถยนต์
หยุดก่อนเปลี่ยนเกียร์

ข้อควรระวัง
. ห้ามเปลี่ยนเกียร์กะทันหันเมื่ออยู่บนถนนลื่น

ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการควบคุม

การขับขี่รถยนต์

Condition: 'Except for China'/
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. เนื่องจากรถยนต์มีระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่
ซึ่งจะควบคุมการทำงานของคลัตช์และการ
เปล่ียนเกียร์ของเกียร์ธรรมดาโดยอัตโนมัติ
เม่ือไรก็ตามที่คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง อ่ืนท่ี
ไม่ใช่ &P หรือ &N รถยนต์จะ เริ่ม เคล่ือนท่ี
ช้า ๆ เช่นเดียวกันกับเมื่อคลัตช์ในรถเกียร์
ธรรมดาเร่ิมจับบางส่วน เหยียบแป้นเบรกให้
แน่น เมื่อรถหยุด ในบางสถานการณ์รถยนต์
อาจไม่เร่ิมเคล่ือนท่ีเอง ซ่ึงไม่ได้หมายความ
ว่ามีการทำงานผิดปกติ

ข้อสังเกต
. เม่ือหยุดรถยนต์บนทางลาดชัน ห้ามหยุด

รถยนต์ให้อยู่กับที่โดยการเหยียบคันเร่ง ไม่
เช่นน้ัน อาจทำให้คลัตช์เกิดความร้อนสูง
และทำให้ เกียร์ เสียหาย ให้ ใช้ เบรก เพ่ือ
ป้องกันรถไหล

. ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่ของรถยนต์นิสสัน
GT-R ได้ถูกติดตั้งมาพร้อมกับระบบการหล่อ
ลื่นแบบอ่างน้ำมันเครื่องแห้ง (dry sump)
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความไว้วางใจ
ภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงสูง เมื่อมีความหนืด
น้ำมันสูงที่อุณหภูมิต่ำ จะใช้เวลานานในการ
หล่อลื่นช้ินส่วนทั้งหมด ฉะนั้น เมื่ออุณหภูมิ
เกียร์ต่ำ (ประมาณ 408C (1048F)) ห้ามเร่ง
ความเร็วกะทันหัน หรือให้เครื่องยนต์ทำงาน
เร็วกว่า 4,000 รอบต่อนาที

การทำงานของคันเกียร์
GUID-4F7992FD-0741-4B38-A3D4-C0F36EB80459

JVS0506X

หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบแป้นเบรกจนสุด และ
เลื่อนคันเกียร์จากตำแหน่ง&P ไปยัง&R &N หรือตำแหน่ง

&A↔&M กดปุ่มเพ่ือเปล่ียนไปท่ีตำแหน่ง &P หรือ &R
สามารถเปล่ียนไปที่ตำแหน่งอ่ืนท้ังหมดได้โดยไม่ต้องกด
ปุ่ม

การทำงานของคันเกียร์

กดปุ่มขณะเหยียบแป้นเบรก

กดปุ่ม

เพียงแต่เลื่อนคันเกียร์

เลื่อนกลับอัตโนมัติ

ตำแหน่ง&P :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ใช้ตำแหน่งนี้สำหรับการจอดและสตาร์ทเครื่องยนต์ สวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์จะเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง OFF หรือ LOCK

ข้อควรระวัง
ใช้ตำแหน่ง&P เมื่อรถยนต์จอดสนิทเท่านั้น

ตำแหน่ง&R :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ใช้ตำแหน่งน้ีสำหรับการขับถอยหลัง เสียงเตือนจะดังขึ้น
ภายใน รถยนต์ และ การ เตือน จะ ปรากฏ ขึ้น บนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์ ถ้าคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง&R นาน
กว่า 5 นาที หรือเมื่อประตูด้านคนขับเปิดอยู่ ขณะท่ีคัน
เกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง&R

ตำแหน่ง&N :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เป็นตำแหน่ง เกียร์ ว่าง ไม่มีการ เข้า เกียร์ เดินหน้าหรือ
ถอยหลัง

ตำแหน่ง&A↔&M :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ใช้ตำแหน่งนี้ สำหรับการขับรถเดินหน้าปกติ คัน เกียร์
สามารถเลื่อนไปมาระหว่าง&A และ&M ไฟแสดงตำแหน่ง
จะแสดงตำแหน่งเกียร์ “A” หรือ “M”

. ตำแหน่ง&A : ใช้ตำแหน่งนี้สำหรับการขับขี่ปกติ โดย
เกียร์จะเปลี่ยนอัตโนมัติจากเกียร์หนึ่งถึงเกียร์หกตาม
ความเร็วและสภาวะการขับขี่

. ตำแหน่ง&M : ใช้งานสวิตช์เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยใน
การ ขับขี่ ท่ี เกียร์ หนึ่ ง ถึง เ กียร์ หก ตาม ต้อง การ

. ไฟแสดงตำแหน่งจะกะพริบ ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์
ได้ ( “ไฟแสดงตำแหน่ง เกียร์” หน้า 2-9)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-13
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5-14 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

JVS0799X

ข้อควรระวัง
. จับคันเกียร์ให้ถูกต้องเมื่อใช้งาน ไม่เช่นน้ัน

อาจทำให้นิ้วหรือส่วนอื่นเข้าไปติดระหว่างคัน
เ กีย ร์ และ ช่อง ทำให้ เ กิด อ ุ บัติ เหต ุ ไ ด้

. เน่ืองจากความต้านทานการกลิ้งของยางจะ
ลดลงในรถยนต์นิสสัน GT-R รถยนต์สามารถ
เคล่ือนท่ีได้เมื่ออยู่บนถนนที่มีความชันเล็ก
น้อย แม้ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่ง &N ให้แน่ใจว่า
เหยียบแป้นเบรกแล้ว

ข้อสังเกต
. ให้แน่ใจว่าอ่านข้อควรระวังดังต่อไปนี้แล้ว ไม่

เช่นนั้น อาจทำให้คันเกียร์ทำงานผิดปกติ
— ห้ามทำน้ำ เครื่องด่ืม หรือของเหลวอื่น ๆ
หกลงบนคันเกียร์

— ห้ามให้ทรายหรือสสารใกล้เคียงเข้าคัน
เกียร์

. ฝึก ปฏิบั ติ การ ใช้ งาน ตาม เครื่องหมาย
“ ” โดยไม่กดปุ่ม ถ้ากดปุ่มตอนนี้ เป็นไป
ได้ว่าคันเกียร์อาจเปล่ียนไปที่ตำแหน่ง &P
หรือ&R โดยไม่ได้ตั้งใจ

. เม่ือรถยนต์ร้อน บริเวณรอบ ๆ คันเกียร์อาจ
ร้อนด้วย หรืออาจเกิดเสียงผิดปกติ อย่างไรก็
ตาม ไม่ได้หมายความว่ามีการทำงานผิดปกติ

. หลีกเลี่ยงการเหยียบแป้นเบรกและคันเร่งใน
เวลาเดียวกัน เหยียบแป้นทั้งสองในเวลา
เดียวกัน จะทำให้คลัตช์เกิดความร้อนสูง และ
เสื่อมสภาพเร็วขึ้น

หมายเหตุ:
. เมื่อเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง&P ถ้ากดปุ่ม

ก่อนเหยียบแป้นเบรก อาจไม่สามารถเลื่อนคัน
เกียร์ได้ ให้กดปุ่มหลังเหยียบแป้นเบรกเท่าน้ัน

. ห้ามวางเหรียญหรือวัตถุขนาดเล็กในบริเวณ
รอบ ๆ คันเกียร์ วัตถุเหล่านี้อาจเข้าไปติดในคัน
เกียร์ และทำให้การเล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง
ต่าง ๆ ติดขัด และในบางคร้ังอาจไม่สามารถนำ
วัตถุเหล่านี้กลับออกมาได้

. ทันทีหลังจากสตาร์ท เคร่ืองยนต์ เย็น ขณะที่
สัญญาณการตรวจสอบ ระบบ เกียร์ (“T/M
SYSTEM CHECK IN PROCESS”) ปรากฏข้ึน
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ จะไม่สามารถ
เลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง&P เนื่องจากการ
ตรวจสอบระบบเกียร์กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ได้
หมายความว่ามีการทำงานผิดปกติ ให้เล่ือนคัน
เกียร์หลังจากข้อความบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์หายไป

. หัวคันเกียร์และไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ที่บริเวณ
คอนโซลมีการตกแต่งด้วยหนังแท้ที่ต้องดูแลและ

บำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ( “การทำความ
สะอาดภายในรถยนต์” หน้า 7-4)

การปลดล็อกคันเกียร์
GUID-9B263C91-76F9-4805-A72F-BB98F0485B72

JVS0790X

ถ้าไฟแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือหมด คันเกียร์อาจจะไม่เลื่อน
จากตำแหน่ง&P แม้ว่าจะเหยียบแป้นเบรก และกดปุ่มบน
คันเกียร์
ใน การ เล่ือน คัน เกียร์ ให้ ปฏิบัติ ตามขั้น ตอน ต่อ ไปนี้
1. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปท่ีตำแหน่ง OFF หรือ

LOCK
2. ใช้เบรกมือ
3. ถอดฝาครอบล็อกคันเกียร์โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

ที่หุ้มด้วยผ้า
4. กดปุ่มล็อกคันเกียร์ตามภาพ
5. กดปุ่มบนคันเกียร์ และเล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง

&N ข ณ ะ ที่ ก ด ปุ่ ม ล็ อ ก คั น เ กี ย ร์ ค้ า ง ไ ว้
กด สวิตช์ สตาร์ท เคร่ืองยนต์ ไป ท่ี ตำแหน่ง ON เพ่ือ
ปลดล็อกพวงมาลัย ในตอนนี้รถยนต์อาจเคลื่อนที่ไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการได้

Condition: 'Except for China'/
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ถ้าแบตเตอรี่หมด จะไม่สามารถปลดล็อกพวงมาลัยได้
ห้ามเคลื่อนรถยนต์ขณะที่พวงมาลัยล็อกอยู่

ข้อสังเกต
ถ้าไม่สามารถเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง

&P หลังจากทำขั้นตอนการปลดล็อกคันเกียร์แล้ว
ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC
ทันที

ระบบเกียร์ Adaptive Shift Control
(ASC)

GUID-277973DB-1DE3-4793-830D-E63FB5605EF8

ระบบเกียร์ Adaptive Shift Control (ASC) ทำงานโดย
อัตโนมัติ เมื่อเกียร์อยู่ท่ีตำแหน่ง&A และเลือกเข้าเกียร์ที่
เหมาะสมกับสภาพถนน เช่น ทางขึ้นเขา ทางลงเขา หรือ
ทางคดเคี้ยว

การควบคุมบนทางขึ้นเขา และทางคดเคี้ยว :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

การใช้เกียร์ต่ำเหมาะกับระดับความชัน หรือความโค้ง เพื่อ
ให้การขับขี่เป็นไปอย่างนุ่มนวล ควบคู่ไปกับการเปลี่ยน
เกียร์ที่จำนวนน้อย

การควบคุมบนทางลาดชัน :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ระบบเกียร์ Adaptive Shift Control (ASC) เข้าเกียร์ต่ำซึ่ง
เหมาะกับระดับความชัน และใช้เคร่ืองยนต์ช่วยเบรก เพ่ือ
ลดการเหยียบเบรก

การควบคุมบนทางคดเคี้ยว :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

การใช้เกียร์ต่ำกับทางโค้งที่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นทางที่ต้องเร่ง
และลดความเร็วสลับกันไป เพื่อให้การเร่งเป็นไปอย่างนุ่ม
นวลทุกครั้งที่เหยียบคันเร่ง

หมายเหตุ:
ระบบเกียร์ Adaptive Shift Control (ASC) อาจไม่
ทำงานเมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกียร์ลดลงต่ำทันทีหลังจาก
เริ่มการขับขี่ หรือเมื่อน้ำมันเกียร์ร้อนมาก ถ้าเกิดเช่น
นี้ เปลี่ยนไปยังตำแหน่ง &M และเปลี่ยนเกียร์ลงถ้า
จำเป็น

ตำแหน่ง&M
GUID-E96EEFA7-0EA4-4C57-83AB-A736B7F3875B

การเปลี่ยนไปยังตำแหน่ง&M :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ในการเปลี่ยนไปยังตำแหน่ง&M จากตำแหน่ง&A ไม่ว่าจะ
เลื่อนคันเกียร์ไปยังด้าน&M หรือใช้งานสวิตช์เปลี่ยนเกียร์
ที่พวงมาลัย ไฟแสดงตำแหน่งจะแสดงตำแหน่งเกียร์ “M”
ถ้าใช้สวิตช์เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย ในการทำงานหนึ่งครั้ง
ตำแหน่ง&A จะเปล่ียนไปยังตำแหน่ง &M และตำแหน่ง
เกียร์จะเปลี่ยน (ยกเว้นการเปล่ียนเกียร์ลงจากเกียร์ 2 ไป
ยังเกียร์ 1) สำหรับการเปล่ียนเกียร์ลงจากเกียร์ 2 ไปยัง
เกียร์ 1 การทำงานครั้ง แรกของสวิตช์ เปล่ียน เกียร์ ท่ี
พวงมาลัยจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่ง &A ไปยังตำแหน่ง

&M และการทำงานคร้ังที่สองจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่ง
เกียร์
ในการกลับไปยังตำแหน่ง&A ไม่ว่าจะเลื่อนคันเกียร์ไปยัง
ด้าน&M อีกครั้ง หรือดึงสวิตช์เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยด้าน
ขวา (ด้านเปล่ียนเกียร์ขึ้น) ประมาณ 2 วินาที ไฟแสดง
ตำแหน่งจะแสดงตำแหน่งเกียร์ “A”

การเปลี่ยนเกียร์โดยใช้สวิตช์เปลี่ยนเกียร์ที่
พวงมาลัย :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVS0791X

ข้อสังเกต
รถยนต์ไม่สามารถเร่งความเร็วจากจุดหยุดนิ่ง
ขณะที่ เ กียร์ อย ู่ ที่ ตำแหน่ง 2 ถึง 6 เมื่อ เร่ง
ความเร็วรถยนต์จากจุดหยุดน่ิง ให้ใช้ตำแหน่ง
เกียร์ 1

ในการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น ดึงสวิตช์เปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย
ด้านขวา ① เข้าหาตัว
ในการเปลี่ยนเกียร์ลง ดันสวิตช์เปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย
ด้านซ้าย ② เข้าหาตัว

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-15
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5-16 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GST0083

. เกียร์หนึ่ง:
ตำแหน่งนี้ใช้เมื่อเร่งความเร็วจากจุดหยุดนิ่ง ขับขึ้น
เนิน เขา ช้า ๆ หรือ ใช้ แรงหน่วงของ เครื่องยนต์ที่
ความเร็วต่ำ

. เกียร์สอง:
ตำแหน่งนี้ใช้เม่ือเร่งความเร็ว หรือใช้แรงหน่วงของ
เครื่องยนต์ที่ความเร็วค่อนข้างต่ำ

. เกียร์สาม:
ตำแหน่งนี้ใช้เม่ือเร่งความเร็ว หรือใช้แรงหน่วงของ
เครื่องยนต์ที่ความเร็วปานกลาง

. เกียร์สี่:
ตำแหน่งนี้ใช้เมื่อเร่งความเร็ว หรือค่อย ๆ ใช้แรงหน่วง
ของเครื่องยนต์ที่ความเร็วค่อนข้างสูง

. เกียร์ห้า:
ตำแหน่งนี้ใช้เมื่อการขับรถเดินหน้าปกติที่ความเร็วสูง
บนไฮเวย์ แรงหน่วงของ เครื่องยนต์จะมี น้อย ใน
ตำแหน่งนี้

. เกียร์หก:
ตำแหน่งนี้ใช้เมื่อการขับรถเดินหน้าปกติที่ความเร็วสูง
บนไฮเวย์ แรงหน่วงของเคร่ืองยนต์จะน้อยท่ีสุดใน
ตำแหน่งนี้

ความเร็วสูงสุดที่แนะนำสำหรับแต่ละเกียร์ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงถ้าเคร่ืองยนต์ทำงานไม่ราบรื่น หรือถ้า
ต้องการเร่งความเร็ว
ห้ามใช้ความเร็วแต่ละ เกียร์ เกินคำแนะนำ (แสดงอยู่
ด้านล่าง) สำหรับการขับบนพื้นราบ ให้ใช้เกียร์สูงสุดท่ี
แนะนำสำหรับความเร็วน้ัน ให้สังเกตป้ายจำกัดความเร็ว
เสมอ และขับขี่ตามสภาพถนน เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย
ห้ามเร่งเครื่องยนต์มากเกินไปเมื่อเปลี่ยนเกียร์ต่ำลง เพราะ
อาจทำให้เคร่ืองยนต์เสียหาย หรือสูญเสียการควบคุม
รถยนต์

เกียร์ กม./ชม. (ไมล์/ชม.)

เกียร์ 1 58 (36)

เกียร์ 2 102 (63)

เกียร์ 3 148 (91)

เกียร์ 4 —

เกียร์ 5 —

เกียร์ 6 —

ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVS0385X

ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์จะสว่างขึ้นในไฟแสดงตำแหน่ง
เกียร์ เมื่อผู้ขับข่ีเปลี่ยนเกียร์สูงข้ึน หรือต่ำลงตามท่ีลูกศร
แสดงขึ้นหรือลง
ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์จะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิง
เมื่อลูกศรขึ้นปรากฏ แนะนำให้เปลี่ยนเกียร์ขึ้น เมื่อลูกศรลง
ปรากฏ แนะนำให้เปลี่ยนเกียร์ลง
การแนะนำการเปลี่ยนเกียร์อาจใช้ไม่ได้เสมอไป ขึ้นอยู่กับ
สภาวะและสถานการณ์ต่าง ๆ

ข้อควรระวัง
ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์จะช่วยลดการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่ได้แนะนำการเปลี่ยนเกียร์ที่
เหมาะสมสำหรับการขับขี่ในทุก ๆ สถานการณ์
ในบางสถานการณ์ผู้ ขับขี่ เท่านั้นที่จะสามารถ
เลือกเกียร์ที่ถูกต้องได้ (ตัวอย่างเช่น เม่ือแซง
รถยนต์คันอื่น หรือขับขึ้นทางลาดชัน)

Condition: 'Except for China'/
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ข้อแนะนำในการขับขี่
GUID-CC526714-FC4D-4A5F-8017-8C99A39006B5

หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบแป้นเบรกจนสุด และ
กดปุ่มบนคันเกียร์ก่อนเปล่ียนคันเกียร์จากตำแหน่ง&P ไป
ท่ี&R &N หรือตำแหน่ง&A↔&M ให้แน่ใจว่ารถยนต์หยุด
นิ่งสนิท ก่อนพยายามเปลี่ยนคันเกียร์
เกียร์ถูกออกแบบให้ต้องเหยียบแป้นเบรกก่อนเปลี่ยนจาก

&P ไปยังตำแหน่งอื่น
คันเกียร์ไม่สามารถเปล่ียนออกจากตำแหน่ง &P ไปยัง
ตำแหน่ง อื่น ได้ โดยท่ี สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง LOCK OFF หรือ ACC

เมื่อเร่งความเร็วจากจุดหยุดนิ่ง
GUID-B64DC4D1-DF75-4152-B4BF-3AEC67E57ADC

เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ และกดปุ่มบนคันเกียร์เพื่อเปล่ียน
ไปยังเกียร์ขับตามดังต่อไปนี้:

. ในการขับรถเดินหน้า ให้เล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง

&A↔&M

. ในการขับรถถอยหลัง ให้เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง

&R

การเริ่มออกตัวบนพื้นราบหรือที่ลาดชัน :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

1. ตรวจสอบไฟแสดงตำแหน่งคันเกียร์บนมาตรวัด เพ่ือ
ให้แน่ใจว่าอยู่ที่เกียร์ขับ

2. ปล่อยเบรกมือ
3. ค่อย ๆ ปล่อยแป้นเบรก จากนั้นเหยียบคันเร่งช้า ๆ

แล้วค่อย ๆ ให้รถเคลื่อนออกไป
( “ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R” หน้า 5-26)

หมายเหตุ:
. เพื่อป้องกันคลัตช์เกิดความร้อนสูงเม่ือใช้เบรก

มือ กำลังของเครื่องยนต์จะถูกจำกัดเมื่อเหยียบ
คันเร่ง โดยเฉพาะเม่ือเหยียบคันเร่งโดยใช้เบรก
มือบนทางลาดชัน รถยนต์อาจจะเร่ิมออกตัวไม่
ราบรื่น เพ่ือให้การเริ่มออกตัวราบรื่น ให้ปล่อย
เบรกมือก่อนเคลื่อนรถยนต์

. ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันจะ
ทำงาน เมื่อรถยนต์เร่งความเร็วจากจุดหยุดนิ่งบน
ทางลาดชัน ( “ระบบช่วยการออกตัวขณะ
อยู่บนทางลาดชัน” หน้า 5-31)

เมื่อขับขี่รถยนต
G์UID-F023ED66-7DA5-4FD6-82EB-EE83939DF968

คำเตือน
ห้ามเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง&N ขณะที่ขับขี่
ไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากสูญ
เสียแรงหน่วงของเคร่ืองยนต์ ซ่ึงอาจทำให้เกียร์
เสียหายด้วย

การขับขี่ปกติ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ขับโดยที่คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง&A
จะเปล่ียนเป็นเกียร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามตำแหน่ง
ของ คัน เ ร่ ง ความเ ร็ ว ท่ี ขับ และ สภาวะ การ ขับ ข่ี

การแซง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

. ตำแหน่ง&A :
ให้เหยียบคันเร่งลงจนสุดไปทางพ้ืนรถ เกียร์จะเปล่ียนไป
ใช้เกียร์ต่ำลง ขึ้นอยู่กับความเร็วรถยนต์

. ตำแหน่ง&M :
ใช้สวิตช์เปล่ียนเกียร์ที่พวงมาลัยเปล่ียนเกียร์ลง จากนั้น
เหยียบคันเร่งลงไปทางพื้นรถ

การขับขึ้นเขา :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

. เม่ือความเร็วรถลดลง ให้เหยียบคันเร่งลงไปทางพื้น
รถขณะที่คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง&A ลักษณะนี้เป็นการ
เปลี่ยนเกียร์ไปใช้เกียร์ต่ำลงโดยอัตโนมัติ และคงไว้ที่
ตำแหน่ง นี้ จะ ข้ึน อย ู่ กับ ความ ชัน ของ เนิน เขา

. ระบบอาจเปลี่ยนเกียร์ลงตามสภาวะของการเหยียบคัน
เร่งและความเร็วรถยนต์

. เม่ือการเปล่ียนเกียร์อัตโนมัติทำงานบ่อยขณะที่ขับขี่
ให้เปลี่ยนไปยังตำแหน่ง &M เพื่อทำให้การขับขี่ที่
ราบรื่นขึ้น

การขับลงเขา :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

. ตำแหน่ง&A :
ระบบจะเปลี่ยนเกียร์ลงตามระดับความลาดชัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแรงหน่วงจากเครื่องยนต์

. ตำแหน่ง&M :
เมื่อขับบนทางลาดยาว การเลือกตำแหน่ง&M และเกียร์ 4
หรือเกียร์ 3 จะทำให้แรงหน่วงของเคร่ืองยนต์นุ่มนวลข้ึน
เมื่อขับลงทางลาดชันมาก การเลือกตำแหน่ง&M และเกียร์
2 หรือเกียร์ 1 จะทำให้แรงหน่วงของเครื่องยนต์มากข้ึน

คำเตือน
. เม่ือคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง &A ระบบเกียร์

Adaptive Shift Control (ASC) จะอยู่ที่
เกียร์ต่ำ เพื่อคงประสิทธิภาพของแรงหน่วง
จากเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม ถ้ารถยนต์
เคลื่อนที่เร็วเกินไปตามระดับทางลาดชัน ควร
เปลี่ยน ไปยัง ตำแหน่ง &M และ ใช้ สวิตช์
เปล่ียนเกียร์ที่พวงมาลัยเพ่ือเปลี่ยนเกียร์ลง
ถ้าใช้เพียงแป้นเบรกอย่างเดียวเป็นเวลานาน
ๆ จะทำให้เบรกได้ รับภาระสูงมาก ซ่ึงอาจ
ทำให้ เกิด ความ ร้อน ส ูง ผิด ปกติ ทำให้
ประสิทธิภาพเบรกลดลง ให้แน่ใจว่าใช้แรง
หน่วงของเครื่องยนต์ช่วยพร้อมกับเหยียบ
เบรก ( “ระบบเกียร์ Adaptive Shift
Control (ASC)” หน้า 5-15)

. ห้ามเปลี่ยนเกียร์ลงกะทันหันเมื่ออยู่บนถนน
ลื่ น ซึ่ ง อาจ ทำให้ ส ูญ เสีย การ ควบค ุม

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-17
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5-18 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

หมายเหตุ:
เมื่อขับข่ีที่ตำแหน่ง &A การเปล่ียนเกียร์จะทำงาน
อัตโนมัติด้วยระบบเกียร์ Adaptive Shift Control
(ASC) ( “ระบบเกียร์ Adaptive Shift Control
(ASC)” หน้า 5-15) แม้ว่าจะขับขี่อยู่บนสภาพถนนที่
มีการข้ึนลงเนินเขาหรือทางโค้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อ
อ ุณหภ ูมิ น้ำมัน เ กียร์ ต่ ำ ทันที หลัง จาก สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ หรือสูงเมื่อการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง
ทำงาน จะมีบางกรณีที่ระบบไม่สามารถควบคุมการ
เปลี่ยน เกียร์ ได้ เม่ือ เกิด เช่น น้ี ให้ เปลี่ยน ไปยัง
ตำแหน่ง&M และเลือกเกียร์ต่ำ ตามความชันของเนิน
เขา

เมื่อหยุดรถยนต
G์UID-203F3811-2FCD-4DE6-A1E4-0A268CB852CC

ปล่อยคันเกียร์ไว้ที่ตำแหน่ง&A↔&M หรือ&R และเหยียบ
แป้นเบรกให้แน่น
ถ้าหยุดรถยนต์เป็นเวลานาน ให้ใช้เบรกมือและเล่ือนคัน
เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำแหน่ ง &P หรื อ &N ตาม จ ำ เ ป็ น

คำเตือน
. ห้ามเร่งเครื่องยนต์ขณะที่รถหยุดอยู่ ไม่เช่น

นั้น อาจทำให้รถเร่งออกไปอย่างกะทันหัน
และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เมื่อเปลี่ยนเป็นเกียร์
ขับ

. เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน เพลากลางที่ส่งแรงบิด
จากเครื่องยนต์ไปยังเกียร์จะหมุนตลอดเวลา
คลานหรือเข้าไปใต้รถยนต์ขณะที่เครื่องยนต์
ทำงาน อาจ ทำให้ ได้ รับ บาด เจ็บ ร ุนแรง

ข้อสังเกต
เมื่อหยุดรถยนต์บนทางลาดชัน ห้ามหยุดรถยนต์
ให้อยู่กับที่โดยการเหยียบคันเร่ง ไม่เช่นน้ัน อาจ
ทำให้คลัตช์เกิดความร้อนสูง และทำให้ เกียร์
เสียหาย ให้ใช้เบรกเพื่อป้องกันรถไหล

เมื่อจอดรถยนต์
GUID-4C59A424-088B-4336-A0D3-828824E03E58

คำเตือน
ก่อนออกจากรถ ให้แน่ใจว่าเลื่อนคันเกียร์ไปยัง
ตำแหน่ง &P และดับเคร่ืองยนต์ ถ้าเครื่องยนต์
กำลังทำงาน และคันเกียร์ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่ง&P
รถยนต์อาจเร่ิมเคล่ือนที่เน่ืองจากคลัตช์ทำงาน
บางส่วน หรือเป็นผลของแรงโน้มถ่วงบนทางลาด
ชัน หรือ การ เร่ง ความเร็ว รถยนต์ กะทันหัน
เนื่องจากเหยียบคันเร่งโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้

สำหรับรุ่นที่ ไม่มีแพ็กเกจ NCCB (เบรกคาร์บอน
เซรามิกของนิสสัน):

คำเตือน
การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเมื่อจอดรถยนต์
จะช่วยป้องกันจานดิสก์เบรกและผ้าเบรกไม่ให้
เป็นสนิมติดกัน ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจ
ทำให้จานดิสก์เบรกและผ้าเบรกเป็นสนิมติดกัน
ถ้าจานดิสก์เบรกและผ้าเบรกเป็นสนิมติดกัน อาจ
ทำให้เกิดเสียงดังก๊อกและการสั่นเมื่อขับรถ ล้อ
อาจหมุนไม่ถูกต้อง หรือผ้าเบรกอาจเสียหายได้
ถ้าผ้าเบรกเสียหาย ประสิทธิภาพของระบบเบรก
อาจลดลงซึ่งอาจทำให้เกิดการชน ได้รับบาดเจ็บ

รุนแรง หรือถึงแก่ชีวิตได้

รถยนต์นิสสัน GT-R ใช้วัสดุผ้าเบรกท่ีมีองค์ประกอบเป็น
โลหะสูง วัสดุผ้าเบรกจะช่วยคงสมรรถนะของการเบรกใน
สภาพอากาศและการขับขี่ต่าง ๆ
สำหรับ 5,000 กม. แรก (3,000 ไมล์) ของอายุการใช้งาน
รถยนต์ และ สำหรับ 5,000 กม. แรก (3,000 ไมล์)
หลังจากเปลี่ยนเบรก ระยะห่างผ้าเบรกกับจานดิสก์เบรกจะ
น้อยมาก เมื่อจอด ให้ใช้เบรกมือและเลื่อนคันเกียร์ไปยัง
ตำแหน่ง&P ให้เครื่องยนต์เดินเบานานกว่า 20 วินาที โดย
ไม่เหยียบแป้นเบรก จะทำให้ผ้าเบรกเคลื่อนออกจากจาน
ดิสก์เบรก ฉะน้ัน ผ้าเบรกจะไม่ สัมผัสกับจานดิสก์เบรก
นอกจากนี้ เบรกจะต้องแห้งก่อนจอดรถ หลังจากขับบน
ถนนเปียก หรือหลังจากล้างรถ ถ้าถนนเปียก ให้เหยียบ
เบรกเบา ๆ ในระยะส้ัน ๆ ก่อนจอดรถเพื่อทำให้เบรกแห้ง
หลังจากล้างรถ ทำเบรกให้แห้งโดยการขับบนถนนแห้ง
สองถึงสามไมล์ และใช้เบรกตามปกติตามสภาพการจราจร
และถนน
ผ้าเบรกท่ีมีองค์ประกอบเป็นโลหะและจานดิสก์เบรกอาจ
เป็นสนิมติดกัน เมื่อไม่ได้ใช้เบรก:

. ถ้ารถยนต์ไม่ได้เดินเบาเป็นเวลา 20 วินาที โดยท่ีไม่
ได้ใช้เบรก หรือถ้าใช้เบรกเมื่อดับเครื่องยนต์แล้ว จาน
ดิสก์เบรกและผ้าเบรกสามารถเป็นสนิมติดกันได้ แม้ว่า
ผ้าเบรกจะแห้งก็ตาม

. ถ้าเบรกเปียกเมื่อจอดรถ และใช้เบรกมือเป็นเวลานาน
ถ้าขับรถยนต์บนดินแดงซ่ึงมีธาตุเหล็กเยอะ ผ้าเบรกและ
จานดิสก์เบรกอาจเป็นสนิมติดกันได้ง่ายข้ึน ให้แน่ใจว่า
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดสำหรับการจอด
โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC ถ้าผ้าเบรกและจานดิสก์
เบรกเป็นสนิมติดกัน
1. นำรถยนต์เข้าไปจอดให้สนิท
2. เหยียบแป้นเบรก ใช้เบรกมือ
3. เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง&P
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4. ตรวจสอบไฟแสดงตำแหน่งคันเกียร์บนมาตรวัด เพ่ือ
ให้แน่ใจว่าอยู่ที่ตำแหน่ง&P

5. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อดับเครื่องยนต์
สำหรับรุ่นที่มีแพ็กเกจ NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิก
ของนิสสัน):
( “NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน)”
หน้า 8-19)

ข้อควรระวังอื่น
GๆUID-AA90FEC5-BF99-44C0-A95B-9FB16B1B3712

คำเตือน
. บนทางลาดชัน ห้ามปล่อยให้รถไหลไปด้าน

หลังตามแรงโน้มถ่วง ขณะที่คันเกียร์อยู่ที่
ตำแหน่ง&A ↔&M หรือปล่อยให้รถไหลไป
ด้านหน้าตามแรงโน้มถ่วง ขณะที่คันเกียร์อยู่
ที่ตำแหน่ง&R เครื่องยนต์อาจดับลง หรืออาจ
ต้อง ใช้ แรงหมุนพวงมาลัยมาก ข้ึน หรือ
สมรรถนะของ เบรกอาจลดลง ทำให้ เกิด
อุบัติเหตุได้

. ห้ามขับ เร่งความเร็ว หรือลดความเร็วโดยที่
เหยียบคันเร่งและแป้นเบรกในเวลาเดียวกัน
ไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกียร์เสียหาย ที่ความเร็ว
ต่ำก็เช่นกัน เคร่ืองยนต์อาจดับลง ทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้

การขับรถยนต์ระยะทางสั้น ๆ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

แม้ว่ารถยนต์จะเคลื่อนท่ีเป็นระยะทางสั้น ๆ ให้นั่งในท่านั่ง
ขณะขับขี่ที่ ถูกต้อง คาดเข็มขัดนิรภัย และให้แน่ใจว่า
สามารถเหยียบแป้น เบรกและ คันเร่ง ได้ อย่างถูก ต้อง

การขับรถยนต์ถอยหลัง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

เอี้ยวตัวมองเม่ือขับรถยนต์ถอยหลังอาจทำให้เหยียบแป้น
ผิด ให้แน่ใจว่าท่านั่งขณะขับขี่สามารถเหยียบแป้นเบรกได้
หลังจากขับรถยนต์ถอยหลังเป็นระยะทางสั้น ๆ อาจทำให้
ลืมว่าคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง&R ควรปฏิบัติให้เคยชินในการ

เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง &N หลังจากขับถอยหลัง
GUID-2F6533D0-B6EE-4A2F-9202-B09F6BB7922A

JVS0792X

การควบคุมของระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่ โช้คอัพควบคุม
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Bilstein DampTronic® และระบบช่วย
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรม
ควบคุมความ เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)
สามารถเปล่ียนไปเป็นโหมดท่ีต้องการได้โดยใช้สวิตช์ตั้ง
ค่า เลือกโหมดท่ีต้องการท่ีเหมาะสมกับสภาวะการขับข่ี
ที่สุด

หมายเหตุ:
Bilstein DampTronic® เป็นเครื่องหมายการค้าของ
ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH

การใช้งานแต่ละโหมด
GUID-BAAABE31-DE6F-4104-98D2-542DA0BB584C

โหมด R
GUID-18FC95FC-1215-47AE-8320-02487A155DC4

โหมดนี้สามารถใช้งานรถยนต์นิสสัน GT-R สมรรถนะสูงท่ี
เหมาะสมได้ ขณะท่ีขับข่ีแบบใช้สมรรถนะของรถหรือใช้
ความเร็วสูง
ถ้ามีการเปล่ียนเกียร์หรือมีการเหยียบคันเร่งอย่างรวดเร็ว
เมื่อสวิตช์ตั้งค่าเกียร์อยู่ในโหมด R และเครื่องยนต์อุ่นแล้ว
จะมี การ ส่ง เสียง เอฟเฟกต์ เพื่อ เพิ่มความรู้ สึกสปอร์ต

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-19

สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP เกียร์ และระบบ
รองรับน้ำหนัก

Condition: 'Except for China'/



(210,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

5-20 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

( “ระบบทำให้ เสียง น ุ่ม นวลมี มิติ” หน้า 5-45)

โหมดปกติ
GUID-91829D99-844C-465D-B147-BE6415AD2872

โหมดนี้เหมาะสำหรับการขับข่ีปกติหรือการขับข่ีแบบใช้
สมรรถนะสูง เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง โหมดทุกโหมด
จะกลับคืนเป็นโหมดปกติ

โหมดอื่น ๆ สำหรับแต่ละสวิตช์
GUID-FD22FB9A-DFDB-41A9-8850-514BCD1780CA

เกียร์: โหมด SAVE :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

โหมดนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง
สำหรับการขับข่ีระยะทางไกล และลดความเมื่อยล้าโดยมี
การใช้งานคันเร่งที่ง่ายขึ้น

ระบบรองรับน้ำหนัก: โหมด COMF :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

โหมดนี้เหมาะสำหรับการขับขี่ปกติ

VDC/ESP: โหมด OFF :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

โหมดนี้ เป็นโหมดฉุกเฉินท่ีใช้นำรถยนต์ออกจากโคลน
และหิมะที่หนา ฯลฯ

วิธีการเปลี่ยนโหมด
GUID-F0BB1554-4269-45FC-AE3A-7A2B8E064E69

GST0091

1. สวิตช์ตั้งค่าเกียร์
2. สวิตช์ตั้งค่าระบบรองรับน้ำหนัก
3. สวิตช์ตั้งค่าระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

อัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

เมื่อสตาร์ทเคร่ืองยนต์ สวิตช์ทุกสวิตช์จะต้ังอยู่ ท่ีโหมด
ปกติ แนะนำให้ใช้โหมดปกติสำหรับการขับขี่ปกติ เล่ือน
สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP เกียร์ และระบบรองรับน้ำหนักขึ้น
หรือ ลง เพื่ อ เปลี่ ยน โหมด เ ม่ือ เค ร่ืองยนต์ ทำงาน

Condition: 'Except for China'/



(211,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

JVS0046X

: ดันสวิตช์ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที
: ดันสวิตช์

* โหมดที่เลือกจะยังคงอยู่ แม้ว่าจะเลื่อนคันเกียร์ระหว่าง
ตำแหน่ง&A และ&M

ข้อสังเกต
. “ESC (การควบคุมความเสถียรภาพแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ) OFF” แสดงขึ้นบนสวิตช์ตั้ง
ค่า VDC/ESP จะหมายถึง “VDC/ESP OFF”

. เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง
“ON” ไฟแสดงบนสวิตช์ต้ังค่าจะสว่างขึ้นชั่ว
ครู่ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-21

Condition: 'Except for China'/



(212,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

5-22 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

คุณลักษณะของแต่ละโหมด
GUID-4B1ED9E1-82A9-419C-9178-E4DCF93A06B9

เกียร์
GUID-69AB4711-9EBC-4E8B-94FD-50392F66F576

โหมดเกียร์จะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งเกียร์&A หรือ&M

ตำแหน่ง&A :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

โหมดการตั้งค่า คุณลักษณะ

. ตำแหน่งเกียร์ที่เหมาะสมจะถูกเลือกอัตโนมัติ เมื่อการขับขี่แบบสมรรถนะสูงหรือความเร็ว
สูงทำงาน

. สวิตช์ VDC/ESP อยู่ที่โหมด R จะสามารถใช้ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R ได้
( “ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R” หน้า 5-26)

. เมื่อเลือกโหมด R ความเร็วสูงสุดจะต่ำกว่าความเร็วสูงสุดในโหมดปกติ

ปกติ (ไฟดับ) . ในแต่ละวันและการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง ตำแหน่งเกียร์ที่เหมาะสมจะถูกเลือกอัตโนมัติ

. สำหรับการขับขี่ความเร็วสูงในระยะทางไกล โหมดนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิงโดยการควบคุมกำลังของเครื่องยนต์ให้เหมาะสม

. การตอบสนองของเครื่องยนต์กับการเร่งความเร็วจะลดลง และทำให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถยนต์
ได้ง่ายขึ้น ทำให้ลดความเมื่อยล้าขณะขับขี่ และยังทำให้ผู้ขับขี่ขับบนถนนที่มีหิมะหรือพื้น
ถนนลื่นได้ง่ายขึ้น

. เมื่อเลือกโหมด SAVE ความเร็วสูงสุดจะต่ำกว่าความเร็วสูงสุดในโหมดปกติ

Condition: 'Except for China'/



(213,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

ตำแหน่ง&M :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

โหมดการตั้งค่า คุณลักษณะ

. โหมดนี้จะช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและถูกต้อง

. โหมดนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นอัตโนมัติได้ แม้ว่าความเร็วรอบเครื่องยนต์จะสูงขึ้นถึง
พื้นที่สีแดง

. สวิตช์ VDC/ESP อยู่ที่โหมด R จะสามารถใช้ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R ได้
( “ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R” หน้า 5-26)

. เมื่อเลือกโหมด R ความเร็วสูงสุดจะต่ำกว่าความเร็วสูงสุดในโหมดปกติ

ปกติ (ไฟดับ)
. ใน แต่ละ วัน และ การ ขับขี่ แบบ ใช้ สมรรถนะ สูง สามารถ เลือก ตำแหน่ง เกียร์ ใด ๆ ได้
. โหมดนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นอัตโนมัติได้ แม้ว่าความเร็วรอบเครื่องยนต์จะสูงขึ้นถึง

พื้นที่สีแดง

. สำหรับการขับขี่ ความเร็ว สูง ใน ระยะทางไกล โหมดนี้ จะ เพิ่ม ประสิทธิภาพการประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิงโดยการควบคุมกำลังของเครื่องยนต์ให้เหมาะสม

. การตอบสนองของเครื่องยนต์กับการเร่งความเร็วจะลดลง และทำให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถยนต์
ได้ง่ายขึ้น ทำให้ลดความเมื่อยล้าขณะขับขี่ และยังทำให้ผู้ขับขี่ขับบนถนนที่มีหิมะหรือพื้น
ถนนลื่นได้ง่ายขึ้น

. โหมดนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นอัตโนมัติได้ แม้ว่าความเร็วรอบเครื่องยนต์จะสูงขึ้นถึง
พื้นที่สีแดง

. เมื่อ เลือก โหมด SAVE ความเร็ว สูง สุด จะ ต่ำ กว่า ความเร็ว สูง สุด ใน โหมด ปกติ

คำเตือน
. เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงข้ึนถึงพื้นท่ีสี

แดง ให้ เปลี่ยน เป็น เกียร์ ส ูง ข้ึน หรือ ลด
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ การทำงานของ
เครื่ อ งยนต์ ใน พื้ นที่ สี แดง อาจ ทำ ใ ห้
เครื่องยนต์เสียหายรุนแรง

. การเปล่ียนเกียร์อย่างเร็วในโหมด R โดยท่ี
เกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง &M สามารถทำได้ เม่ือ
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง อย่างไรก็ตาม
เกียร์ อาจ เปลี่ยนช้าลง เม่ือความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ต่ำ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-23

Condition: 'Except for China'/



(214,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

5-24 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ระบบรองรับน้ำหนัก
GUID-528AC2C4-2010-49DE-BFB5-F5675F94BA66

โหมดการตั้งค่า คุณลักษณะ

. แรงหน่วงที่เหมาะสมสำหรับการขับขี่ความเร็วสูงหรือการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูงสามารถ
ทำได้โดยการปรับแรงหน่วงของโช้คอัพ

. การขับขี่อย่างสะดวกสบายจะเริ่มยากขึ้น

ปกติ (ไฟดับ)
. ให้มีการควบคุมแบบแปรผันของแรงหน่วงโช้คอัพ รถยนต์จะมีลักษณะที่หลากหลาย เพื่อ

ให้เหมาะสมกับการขับขี่ในแต่ละวันรวมถึงการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง

. แรงหน่วงของโช้คอัพถูกปรับตั้งแตกต่างกันไป เพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบายมากขึ้น

ข้อสังเกต
ขณะที่ใช้สมรรถนะของรถยนต์สูงสุด การควบคุม
โช้คอัพอาจกลับไปยังโหมดปกติโดยอัตโนมัติ ถ้า
เลือกโหมด R หรือโหมด COMF ในกรณีด้านบน
ไฟแสดงสวิตช์ตั้งค่าระบบรองรับน้ำหนักอาจดับ
ลง เปลี่ยนสวิตช์ต้ังค่าระบบรองรับน้ำหนักไปที่
โหมด R หรือโหมด COMF และตรวจสอบให้
แน่ใจว่าไฟแสดงสว่างขึ้น ถ้าไฟแสดงไม่สว่างขึ้น
โปรด นำ รถ ไป ยัง ศ ูนย์ บริการ NHPC เพ่ือ
ตรวจสอบระบบ

Condition: 'Except for China'/



(215,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

GUID-D166EEC6-62CB-45DC-9276-B435569FE5D1

โหมดการตั้งค่า คุณลักษณะ

. นอกจากฟังก์ชันโหมดปกติ โหมดนี้จะปรับการกระจายกำลังไฟฟ้าของล้อหน้าและหลัง
เพื่อช่วยให้การควบคุมดีขึ้น

. สวิตช์เกียร์อยู่ที่โหมด R จะสามารถใช้ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R ได้ ( “ฟังก์ชันเริ่ม
ใช้งานโหมด R” หน้า 5-26)

ปกติ (ไฟดับ)
. โหมดนี้ใช้สำหรับสภาวะการขับขี่ที่หลากหลาย สำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันในสภาพ

อากาศปกติจนถึงมีฝนตก และสำหรับการขับขี่บนถนนลื่นเนื่องจากหิมะหรือน้ำแข็ง
ให้แน่ใจว่าใช้โหมดนี้ในการขับขี่แต่ละวัน

. โหมดฉุกเฉินที่ใช้นำรถยนต์ออกจากโคลนและหิมะที่หนา
(สวิตช์เกียร์อยู่ที่โหมด SAVE จะนำรถยนต์ออกมาได้ง่ายขึ้น)

หมายเหตุ:
. รถยนต์นิสสัน GT-R ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานการควบคุมและความเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติใน

โหมด VDC/ESP ON ดังนั้น จะไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาใด ๆ เมื่อขับขี่ในโหมด
VDC/ESP OFF เป็นหน้าท่ีของนิสสันที่ต้องแนะนำให้ขับขี่ในโหมด VDC/ESP ON ตลอดเวลา เพ่ือ
ความปลอดภัยและคงความเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติไว้ในระดับสูง

. โหมด VDC/ESP OFF ควรใช้เมื่อนำรถยนต์ออกจากโคลนหรือหิมะเท่านั้น โดยหยุดการทำงาน VDC/ESP
ชั่วคราว และรักษาแรงบิดที่ส่งไปยังล้อ

. การขับขี่ในสนามแข่ง หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน* ในโหมด VDC/ESP OFF จะแยกออกจากการคุ้มครอง
จากการรับประกัน การเปลี่ยนเป็น VDC/ESP OFF ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อออกจากโคลน/หิมะจะไม่เกี่ยวข้อง
กับการรับประกัน

. ถ้าใช้รถยนต์นิสสัน GT-R ในสนามแข่ง หรือในลักษณะใกล้เคียงกัน* ในโหมด VDC/ESP OFF สามารถ
เรียกการ รับประกันกลับ คืนมาได้ หลังการบำรุง รักษาเพิ่ม เติมเสร็จสมบูรณ์ที่ ศ ูนย์บริการ NHPC
*การขับแข่งขันบนถนนสาธารณะ (แข่งแรลลี่) การขับบนแชสซีส์ไดนาโมมิเตอร์

. ขับรถยนต์ในโหมด VDC/ESP OFF จะถูกยืนยันด้วยเคร่ืองบันทึกข้อมูลสถานะของรถยนต์ (VSDR)

GUID-2093435C-B284-4169-9147-BDBA981D148D

ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ใช้น้ำมันเครื่องเพ่ือหล่อล่ืนและ
ระบายความร้อนให้กับชิ้นส่วนที่หมุนได้ ใบพัดของเทอร์โบ
ชาร์จเจอร์จะทำงานด้วยความเร็วสูงมากและอุณหภูมิจะ
เพิ่มสูงมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาการไหล
ของน้ำมันที่จ่ายเข้าไปยังระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ ฉะน้ัน
การหยุดจ่ายน้ำมันอย่างฉับพลันอาจส่งผลให้เทอร์โบ
ชาร์จเจอร์ทำงานผิดปกติได้
เพื่อ ให้มั่นใจว่า เทอร์โบชาร์จ เจอร์ ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน จำเป็นต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาดังต่อไปนี้:

. เปล่ียนน้ำมันเครื่องตามช่วงเวลาท่ีแนะนำท่ีแสดงใน
สมุดการบำรุงรักษาแยกต่างหาก

. ถ้าเครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงเป็น
ระยะเวลานาน ปล่อยให้เดินเบาสองถึงสามนาที ก่อน
ดับเครื่องยนต์

. ห้ามเร่งเคร่ืองไปท่ีความเร็วรอบเคร่ืองยนต์สูงทันที
หลังจากสตาร์ท

ข้อสังเกต
รถยนต์คันน้ีมีหัวเทียนที่ได้รับการออกแบบให้มี
ประสิทธิภาพสูง ด้วยเหตุน้ี ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ท
และดับซ้ำ ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ หัว เทียนอาจ
สกปรกได้ ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก ใน
การป้องกันประสิทธิภาพการสตาร์ทลดลง ให้
หลีกเล่ียงการสตาร์ทและดับเคร่ืองยนต์ซ้ำ ๆ ใน
ระยะเวลาสั้น ๆ

หมายเหตุ:
. เม่ือรถยนต์ถูกส่งมอบ น้ำมันเคร่ืองจะอยู่ต่ำกว่า

ระดับเครื่องหมาย H 10 มม. (0.39 นิ้ว) บนก้าน
วัดน้ำมันเคร่ืองเพ่ือให้เหมาะสมกับการขับขี่แบบ
ใช้สมรรถนะสูง สามารถเติมน้ำมันเคร่ืองได้ถึง
เครื่องหมาย H ถ้าไม่มีการขับขี่แบบใช้สมรรถนะ
สูง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-25

ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์
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5-26 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. อาจมีบางคร้ังที่อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเคร่ือง
สูงสุดอยู่ที่ 0.5 ลิตร (1/2 ควอต) ต่อ 1,000
กม. (600 ไมล์) อัตราการสิ้นเปลืองที่ต่ำกว่านี้ไม่
ได้หมายความว่ามีการทำงานผิดปกติ

. น้ำมันเคร่ืองจะเพ่ิมโหลดให้กับกำลังสูงของ
เครื่องยนต์ ในการรักษาสมรรถนะของรถยนต์ไว้
ที่ระดับสูง ให้แน่ใจว่าตรวจสอบระดับ
น้ำมันเคร่ืองและเติมทุก ๆ 3,000 กม. (1,800
ไมล์) สำหรับข้อมูลของระยะการเปลี่ยน
น้ำมันเคร่ือง โปรดดูที่สมุดคู่มือการบำรุงรักษา
ตามระยะอีกเล่มหนึ่ง

GUID-7AC2B629-06F6-4754-AA86-874C203874E7

ฟังก์ชันน้ีจะให้ผู้ขับขี่เร่งความเร็วจากจุดหยุดนิ่งโดยการ
เลือกโหมด R ด้วยสวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP และเกียร์ กำลัง
ของเครื่องยนต์จะคงอยู่ที่ประมาณ 4,100 รอบต่อนาที เมื่อ
ใช้โหมด R หรือฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R ให้นั่งในท่านั่ง
ที่ถูกต้องเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำความปลอดภัยใน
หมวด 1 ของคู่มือนี้

คำเตือน
. ขับรถอย่างระมัดระวังภายใต้ความเร็วตามที่

กฎหมายกำหนด

. ใช้ฟังก์ชันนี้เม่ือม่ันใจว่าสามารถใช้งานได้
ปลอดภัย ซึ่งต้องพิจารณาถึงสภาพการ
จราจรโดยรอบ

. หลีกเล่ียงการใช้ฟังก์ชันนี้บนถนนลื่นหรือ
เปียก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้สูญเสียการควบคุม
รถยนต์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

. ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R ถูกพัฒนาข้ึนไม่
เพียงแต่สำหรับการควบคุมเคร่ืองยนต์ เกียร์
และระบบ VDC/ESP แต่ยังรวมถึงการตั้งค่า
ของระบบรองรับน้ำหนักและยาง ฉะน้ันการ
ปรับแต่งรถยนต์ใด ๆ อาจทำให้รถยนต์เสีย
สมดุล ไม่เพียงแต่ลดสมรรถนะของรถยนต์ที่
เหมาะสม แต่ยังอาจทำให้ชิ้นส่วนระบบส่ง
กำลังเสียหาย รวมถึงเกียร์ด้วย

ข้อสังเกต
. เมื่ออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์และน้ำมัน

เกียร์สูงหรือต่ำ ฟังก์ชันจะไม่สามารถใช้ได้
ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้ฟังก์ชันเริ่มใช้งาน
โหมด R ได้

— น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์: 608C - 1008C
(1408F - 2128F)

— น้ำมัน เกียร์: 608C - 1308C (1408F -
2668F)

. ถ้า ใช้ฟังก์ชัน เร่ิม ใช้งานโหมด R 4 ครั้ง
ต่อเนื่อง ฟังก์ชันอาจใช้ไม่ได้และไม่สามารถ
ทำงานเพ่ือป้องกัน ขณะที่ฟังก์ชันใช้ไม่ได้
ไฟเตือนจะสว่างขึ้น เมื่อไฟเตือนสว่างขึ้น ให้
ค่อย ๆ ขับรถจนเคร่ืองยนต์เย็นลง ไฟเตือน
จะดับลง และฟังก์ชันสามารถกลับมาใช้ได้
อีกครั้ง

. ประสิทธิภาพการสตาร์ทอาจแตกต่างกันไป
ตามแรงการหมุนของล้อ หรือการเพิ่มขึ้นและ
ลดลงของกำลังเครื่องยนต์ เพื่อตอบสนองต่อ
อุณหภูมิภายนอก (รถยนต์คันนี้ถูกตั้งตาม
สภาพพื้น ผิว ถนนทางตรงของ Sendai
Highland Raceway ในประเทศญี่ปุ่นที่
158C (598F))

. เพ่ือความปลอดภัย การควบคุม VDC/ESP
อาจทำงานอัตโนมัติ เมื่อขับขี่บนถนนลื่น เช่น
ถนนเปียก เพ่ือใช้เบรกหรือจำกัดกำลังของ
เครื่องยนต์

. เม่ือเทียบกับการสตาร์ทปกติ การใช้ฟังก์ชัน
เริ่มใช้งานโหมด R บ่อยคร้ัง จะทำให้โหลด
บนระบบส่งกำลังของชิ้นส่วนที่เก่ียวข้องเพิ่ม
ข้ึน เช่น คลัตช์ และเกียร์ โดยเฉพาะ การ
สึกหรอและการเส่ือมสภาพจะเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว

ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R

Condition: 'Except for China'/
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วิธีการใช้ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R
GUID-AF96C6E6-F4AC-4100-A563-88986C07DC07

1. เ ล่ื อน คัน เ กีย ร์ ไป ยั ง ตำแหน่ ง &A ห รือ &M
2. เลือกโหมด R ด้วยสวิตช์ตั้งค่าเกียร์ ( “สวิตช์ตั้ง

ค่า VDC/ESP เกียร์ และระบบรองรับน้ำหนัก”
หน้า 5-19)

3. เลือกโหมด R ด้วยสวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP
4. เหยียบแป้นเบรกให้แน่นด้วยเท้าซ้าย
5. เหยียบ คัน เร่งอย่าง เร็วลงจนถึง พ้ืน ด้วย เท้าขวา

ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์จะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 4,100
รอบต่อนาที และจะคงอยู่เช่นนั้น

6. ภายใน 3 วินาที หลังจากเหยียบคันเร่ง ให้ปล่อยแป้น
เบรก

GUID-B52903AF-1E8A-4265-8443-B1A35602C823

GST0077

คำเตือน
. ให้แน่ใจว่าปล่อยเบรกมือจนสุดก่อนขับข่ี ไม่

เช่นน้ัน อาจทำให้เบรกทำงานผิดปกติและ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามปล่อยเบรกมือจากนอกรถ

. ห้ามใช้คันเกียร์แทนเบรกมือ เมื่อจอดรถ
ตรวจ สอบ ว่า ได้ เข้า เบรกมือ จน ส ุด แล้ว

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงในการบาดเจ็บหรือ
ถึงแก่ชีวิตเนื่องจากรถยนต์และ/หรือระบบ
ทำงานโดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยให้เด็ก บุคคล
ที่ต้องได้รับการดูแลจากผู้อ่ืน หรือสัตว์เล้ียง
ไว้ ใน รถ เพียง ลำพัง นอกจากนี้ ใน วันที่
อากาศอบอุ่นอุณหภูมิภายในรถท่ีปิดประตู
ทั้งหมดจะสูงข้ึนอย่างรวดเร็วจนสามารถก่อ
ให้ เกิด ความ เสี่ ยง อย่าง มาก ที่ คน และ
สัตว์เลี้ยงในการได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต

การใช้: ดึงคันเบรกมือขึ้น
การปลด:
1. เหยียบแป้นเบรกจนสุด
2. ให้คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง&N
3. ขณะที่ดึงคันเบรกมือข้ึนเล็กน้อย ให้กดปุ่ม Ⓐ และ

เลื่อนคันเบรกมือลงให้สุด
4. ก่อนขับรถ ให้แน่ใจว่าไฟเตือนเบรกดับลงแล้ว

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-27

เบรกมือ
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5-28 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-1A97E8C7-CDE4-40BB-94E0-A869D4B494FA

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์ อัตโนมัติจะยอมให้ขับ ท่ี
ความเร็วมากกว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/ชม.) โดยไม่ต้อง
เหยียบคันเร่ง

คำเตือน
ห้ามใช้ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติเมื่อ
ขับขี่ภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้
สูญเสียการควบคุมรถยนต์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

. เม่ือไม่สามารถรักษาความเร็วรถยนต์ไว้ที่
ความเร็วที่กำหนดได้

. ในสภาพการจราจรที่ หนาแน่นหรือ ท่ี ใช้
ความเร็วแตกต่างกัน

. บนถนนที่คดเคี้ยวหรือเนินเขา

. บนถนน ลื่น (ฝน ตก หิมะ น้ำแข็ง ฯลฯ)

. ในบริเวณที่มีลมแรงมาก

ข้อสังเกต
. เมื่อเลือกโหมด SAVE ด้วยสวิตช์ตั้งค่าเกียร์

การเร่งความเร็วและลดความเร็วจะสามารถ
ควบคุมได้อย่างราบรื่น เมื่อเลือกโหมด SAVE
ความเร็วสูงสุดที่ตั้งไว้จะต่ำกว่าความเร็วสูง
สุดที่ตั้งไว้ในโหมดปกติ

. เม่ือรถยนต์เร่ิมข้ึนเนินเขาจะมีการหน่วงเล็ก
น้อย ขณะที่รถยนต์กลับคืนเป็นความเร็วที่ตั้ง
ไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามรถยนต์จะค่อย ๆ
เพ่ิมความเร็ว และกลับคืนเป็นความเร็วที่ตั้ง
ไว้ล่วงหน้า

JVS0035X

ข้อควรระวังในการควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติ

GUID-41D83C32-CA69-424B-9F43-FBFF287763A1

. ถ้า ระบบควบคุมความเร็ว รถยนต์ อัตโนมัติทำงาน
ผิดปกติ ระบบจะยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติ ไฟ
แสดง SET จะกะพริบ และการเตือนระบบควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนผู้ขับขี่
( “การ เตือน ระบบควบคุม ความเร็ว รถยนต์
อัตโนมัติ” หน้า 2-36)

. ถ้าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์สูงเกินไป ระบบ
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะยกเลิกอัตโนมัติ

. ถ้าไฟแสดง SET กะพริบ ให้ปิดสวิตช์หลักควบคุม
ความเร็วรถยนต์ อัตโนมัติ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
NHPC

. ไฟแสดง SET อาจจะกะพริบบางครั้ง เม่ือเปิดสวิตช์
หลักควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ขณะที่กดสวิตช์
RESUME/ACCELERATE, SET/COAST หรือ
CANCEL ในการ ต้ังระบบควบคุมความเร็ว รถยนต์
อัตโนมัติ ท่ีถูกต้อง ให้ปฏิบัติขั้นตอนด้านล่างตาม
ลำดับที่แสดง

ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย
GUID-3165DE3D-3321-4CBE-8E40-8959889BC35F

JVS0793X

1. สวิตช์ MAIN
เปลี่ยนระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ON/
OFF

2. สวิตช์ SET/COAST (กดลง)
ลดความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้

3. สวิตช์ RESUME/ACCELERATE (กดขึ้น)
เพิ่มความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้

4. สวิตช์ CANCEL
ยกเลิกการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
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ไฟแสดงและหน้าจอ
GUID-D914202E-36B4-4473-8120-C404F12C3CF1

JVS0036X
รุ่นหน้าจอแสดง กม./ชม.

1. หน้าจอ CRUISE
แสดงความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้

2. ไฟแสดง CRUISE
แจ้งผู้ขับขี่ว่าสวิตช์ MAIN อยู่ที่ ON

3. ไฟแสดง SET
แจ้งผู้ขับข่ีว่ารถยนต์กำลังแล่นที่ความเร็วที่ตั้งไว้

การทำงานของระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติ

GUID-51ECFF5C-3C43-46AF-9C82-A21A2072A70C

WAF0224X
รุ่นหน้าจอแสดง กม./ชม.

การขับขี่ด้วยความเร็วคงที่
GUID-E3E53C2C-09AE-4EEE-AF13-71F06DD4ADB9

ในการตั้งความเร็วคงที่ที่การใช้งานธรรมดา ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. กดสวิตช์ MAIN เปิด ไฟแสดง CRUISE จะสว่างขึ้น

WAF0225X
รุ่นหน้าจอแสดง กม./ชม.

2. เร่งความเร็วรถไปที่ความเร็วที่ต้องการ กดสวิตช์ SET/
COAST และปล่อย (ไฟแสดง SET จะสว่างขึ้นบน
แผงหน้าปัด) ปล่อยเท้าออกจากคันเร่ง รถยนต์จะ
รักษาความเร็วที่ได้ตั้งไว้

หมายเหตุ:
ถ้าความเร็วรถยนต์มากกว่าความเร็วที่ตั้งไว้ประมาณ
5 กม./ชม. (3 ไมล์/ชม.) ความเร็วที่ตั้งไว้บนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะกะพริบ

การขับแซงรถคันอื่น
GUID-C01B5BFD-B700-4DD9-8878-B264A3761C91

ในการขับแซงรถคันอื่น ให้เหยียบคันเร่ง หลังจากปล่อยคัน
เร่ง รถยนต์จะกลับมาขับ เคลื่อนตามความเร็วที่ ตั้ง ไว้

การเพิ่มความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้
GUID-977E8C88-E66E-41C7-A067-DCECE5B800AD

ในการรีเซ็ตให้เร็วกว่าความเร็วคงที่ที่การใช้งานธรรมดา
ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-29
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5-30 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. เหยียบคันเร่ง เมื่อความเร็วรถยนต์อยู่ที่ความเร็วที่ต้อง
ก า ร ให้ กด สวิ ต ช์ SET /COAST แ ล้ ว ป ล่อย

. กดสวิตช์ RESUME/ACCELERATE ค้าง ไว้ เม่ือ
รถยนต์อยู่ ท่ี ความเร็ว ท่ี ต้องการ ให้ ปล่อยสวิตช์

. กดสวิตช์ RESUME/ACCELERATE แล้วปล่อยอย่าง
รวดเร็ว ในแต่ละครั้งท่ีปฏิบัติ ความเร็วท่ีตั้งไว้จะเพิ่ม
ประมาณ 1 กม./ชม. หรือ 1 ไมล์/ชม.

การลดความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้
GUID-F5C20A17-0E45-464F-95ED-854E99B18FCA

ในการรีเซ็ตให้ช้ากว่าความเร็วคงที่ท่ีการใช้งานธรรมดา
ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

. แตะแป้นเบรกเบา ๆ เมื่อความเร็วรถยนต์อยู่ที่ความเร็ว
ท่ีต้องการ ให้กดสวิตช์ SET/COAST แล้วปล่อย

. กดสวิตช์ SET/COAST ค้าง ไว้ ปล่อยสวิตช์ เมื่อ
รถยนต์เคลื่อนท่ี ช้าลงจนอยู่ ท่ีความเร็ว ท่ีต้องการ

. กดสวิตช์ SET/COAST แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว ใน
แต่ละครั้งท่ีปฏิบัติ ความเร็วท่ีตั้งไว้จะลดลงประมาณ
1 กม./ชม. หรือ 1 ไมล์/ชม.

กลับไปยังความเร็วก่อนการตั้งค่า
GUID-622DAC59-82F8-491C-B799-674C5BC2EE1D

ในการกลับไปยังความเร็ว ก่อนการ ต้ังค่า ให้กดสวิตช์
RESUME/ACCELERATE แล้วปล่อย รถยนต์จะกลับไปใช้
ความเร็วคงท่ี ท่ีการใช้ งานธรรมดาที่ ตั้ง ไว้ ล่าสุด เมื่อ
ความเร็วรถยนต์มากกว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/ชม.)

การยกเลิกความเร็วก่อนการตั้งค่า
GUID-C6C6C4A6-B001-4413-B5C7-AEEF8828E42A

WAF0226X

ในการยกเลิกความเร็วก่อนการต้ังค่า ปฏิบัติตามวิธีใดวิธี
หนึ่งดังต่อไปนี้:

. กดสวิตช์ CANCEL ① ไฟแสดง SET จะดับลง

. แตะแป้นเบรก ③ ไฟแสดง SET จะดับลง

. ลง กดสวิตช์ MAIN ② ปิด ทั้งไฟแสดง CRUISE
และไฟแสดง SET จะดับลง

หมายเหตุ:
. ถ้ายกเลิกการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

โดยการกดสวิตช์ cancel หรือเหยียบแป้นเบรก
ระบบ จะ เปลี่ ยน เป็น สถานะ เต รียม พร้อม

. ถ้าเหยียบแป้นเบรกขณะที่กดสวิตช์ RESUME/
ACCELERATE หรือ SET/COAST และ รีเซ็ต
ความเร็วคงที่ที่การใช้งานธรรมดา การควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะไม่ทำงาน กดสวิตช์
MAIN ปิด หนึ่ ง ครั้ ง แ ล้ ว กด เปิด อีก ครั้ ง

การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
ภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้

. เมื่อความเร็วรถยนต์ลดลงต่ำกว่าประมาณ 30 กม./
ชม. (19 ไมล์/ชม.)

. ความเร็วรถยนต์ลดลงมากกว่าประมาณ 13 กม./ชม.
(8 ไมล์/ ชม.) ต่ำ กว่า ความเร็ว รถยนต์ ที่ ตั้ ง ไ ว้

. เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง อ่ืนที่ ไม่ใช่ &A↔&M

. VDC/ESP ทำงาน

. ล้อกำลังหมุน

. มีการทำงานผิดปกติในระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ

Condition: 'Except for China'/
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GUID-8E1CA083-0284-4838-9562-0009D2B5FA3B

คำเตือน
. ห้ามใช้ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทาง

ลาดชันเพ่ือป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลลงจาก
ทางลาดชัน ขับขี่อย่างระมัดระวังและมีสติอยู่
เสมอ เหยียบแป้นเบรกเมื่อรถยนต์หยุดบน
ทางลาดชัน ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อหยุด
บนทางลาดชันที่มีน้ำแข็งหรือโคลน การไม่
ป้องกันรถยนต์ไหลลงอาจทำให้สูญเสียการ
ควบคุม และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
หรือถึงแก่ชีวิตได้

. ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน
ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยยึดให้รถยนต์
จอดนิ่งบนทางลาดชัน เหยียบแป้นเบรกเม่ือ
หยุดรถยนต์บนทางลาดชัน มิฉะนั้นอาจทำให้
รถไหลลงและอาจเป็นผลให้เกิดการชน หรือ
การบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

. ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน
อาจไม่ช่วยป้องกันรถยนต์ไหลลงจากทาง
ลาดชันเม่ือมีน้ำหนักบรรทุก หรือสภาพถนน
ทุกสภาวะ เตรียมพร้อมเหยียบแป้นเบรก
เสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลลง ไม่
เช่น น้ัน อาจทำให้ เกิดการชนหรือได้ รับ
บาดเจ็บรุนแรง

ข้อสังเกต
เมื่อหยุดรถยนต์บนทางลาดชัน ห้ามหยุดรถยนต์
ให้อยู่กับที่โดยการเหยียบคันเร่ง ไม่เช่นน้ัน อาจ
ทำให้คลัตช์เกิดความร้อนสูง และทำให้ เกียร์
เสียหาย ให้ใช้เบรกเพื่อป้องกันรถไหล

ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันจะช่วยให้เบรก
ทำงานอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้รถไหลลงในขณะท่ีผู้
ขับข่ีต้องปล่อยแป้นเบรกและเหยียบคันเร่ง เมื่อรถยนต์
หยุดบนทางลาดชัน
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันจะทำงานโดย
อัตโนมัติภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้:

. เล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่งเดินหน้าหรือถอยหลัง

. รถจอดสนิทบนทางลาดชันโดยใช้เบรก
ระยะเวลาหยุดรถสูงสุด 2 วินาที หลังจากผ่านไป 2 วินาที
รถยนต์จะเริ่มไหลลงและระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บน
ทางลาดชันจะหยุดทำงาน
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันจะไม่ทำงาน
เม่ือเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง&N หรือ&P หรือเม่ืออยู่
บนถนนเรียบและราบ

หมายเหตุ:
ระบบนี้จะไม่ทำงาน เม่ือการเตือนระบบช่วยควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรม
ควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)
ปรากฏข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ที่ติดต้ังอยู่
ในมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ ( “การเตือนระบบ
ช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)”
หน้า 2-33) ( “การเตือนระบบโปรแกรมควบคุม
ความ เสถียรภาพ แบบ อิ เ ล็กทรอนิกส์ (ESP)”
ห น้ า 2 -33) ( “ ไฟ แสดง” หน้ า 2 -26)

GUID-61203869-93E2-49C2-BEAB-273B6A856F9F

ข้อสังเกต
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อให้เครื่องยนต์
มีสมรรถนะสูงสุด และให้แน่ใจว่ารถของท่านจะ
ประหยัดและเชื่อถือได้ในอนาคต ไม่เช่นนั้นจะ
ทำให้ อายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นและ
สมรรถนะของรถยนต์ลดลง

โปรดปฏิบัติตามแบบของการขับขี่จนกระทั่งถึงระยะทางที่
แสดงข้างล่าง
ตั้งแต่ 0 - 500 กม. (0 - 300 ไมล์):

. อย่าเหยียบคันเร่งมากกว่าครึ่งหนึ่ง และหลีกเลี่ยงการ
เร่งแบบทันทีทันใด

. ขับท่ีความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 3,500 รอบต่อ
นาที

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวอย่างรวดเร็ว การเบรกกะทันหัน
และ กา ร ขั บ ข่ี บน ถนน ท่ี ไ ม่ ดี โดย ไม่ จ ำ เป็ น

ตั้งแต่ 500 - 1,000 กม. (300 - 600 ไมล์):

. หลีกเล่ียงการ เร่งความเร็ว ทันที ทันใดในเกียร์ต่ำ
(เกียร์ 1 ถึงเกียร์ 3) โดยการเหยียบคันเร่งจนสุด ให้
เหยียบคันเร่งอย่างช้า ๆ

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวอย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็น และ
การเบรกกะทันหัน

. ขับขี่โดยปรับสวิตช์ระบบรองรับน้ำหนักให้อยู่ในโหมด
COMF เพื่อทำให้ระบบรองรับน้ำหนักมีระยะชักขึ้นลง
มากขึ้น

ตั้งแต่ 1,000 - 2,000 กม. (600 - 1,200 ไมล์):

. ขับข่ีโดยรักษาความเร็วรอบเครื่องยนต์ค่อนข้างสูง
(คล้ายกับลากเกียร์) พร้อมกับคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง

&M การเปลี่ยนเกียร์แนะนำอยู่ระหว่าง เกียร์ 1 ถึงเกียร์
4

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-31

ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน ระยะรันอิน
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5-32 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวอย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็น และ
การเบรกกะทันหัน

. ขับขี่โดยปรับสวิตช์ระบบรองรับน้ำหนักให้อยู่ในโหมด
COMF เพื่อทำให้ระบบรองรับน้ำหนักมีระยะชักขึ้นลง
มากขึ้น

ถึงแม้ว่าระยะทางการใช้งานจะเกิน 2,000 กม. (1,200
ไมล์) คลัตช์อาจใช้เวลาการต่อหรือจับอย่างถูกต้องนาน
กว่า ถ้าขับรถยนต์ในเมืองท่ีความเร็วต่ำ นิสสันขอแนะนำ
ให้ทำรันอินคลัตช์ที่ศูนย์บริการ NHPC

ศูนย์ล้อ
GUID-66C77ACE-57C4-434E-910E-0608D8B5E314

ห้ามปรับตั้งศูนย์ล้อจนกว่าจะถึงระยะทางการใช้งาน 2,000
กม. (1,200 ไมล์) จนกว่าจะถึงระยะดังกล่าว ระบบรองรับ
น้ำหนักอาจยังไม่เข้า ท่ีพอ และความสูงอาจจะสูงกว่า
อย่างไรก็ตาม แน่ใจว่าได้ปรับตั้งศูนย์ล้อหลังจาก 2,000
กม. (1,200 ไมล์)
จากการขับขี่ในเมืองไปจนถึงการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง
การตั้งค่าสามารถปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้า โปรด
ติดต่อศูนย์บริการ NHPC สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม
การป้องกันมุมโท-เอ้าท์:
เกี่ยวกับจำนวนของมุมโท-อิน เนื่องจากมุมโท-เอ้าท์
เป็นสาเหตุทำให้ยางสึกหรอเอียงข้าง หรือเสียหาย
บริเวณเฉพาะแห่งด้านในของยาง เนื่องจากความร้อน
ที่ เกิด ข้ึน ให้ แน่ใจ ว่ า ปรับ ตั้ ง เ ป็น ม ุม โท- อิน
เช่นเดียวกัน อาจจะเกิดความร้อนขึ้นในบริเวณเฉพาะ
แห่ง ถ้าจำนวนของมุมโท-อินมากเกินไป โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเม่ือมีการขับข่ีแบบใช้สมรรถนะสูง หรือการ
ขับข่ีที่ความเร็วสูงมาก แน่ใจว่าได้ปรับตั้งมุมโท-อิน
ล้อหน้าที่ 1.5 มม. (0.059 นิ้ว) หรือน้อยกว่า และโท-
อินล้อหลังที่ 2.0 มม. (0.079 น้ิว) หรือน้อยกว่า

GUID-1AA15038-2CEF-41A1-8B70-668D7BF3F9AC

ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน
เช้ือเพลิงและลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ง่ายต่อการปฏิบัติ
เพ่ือช่วยให้เกิดการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดจาก
รถยนต์ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
1. ใ ช้ ง าน คั น เ ร่ ง และ แป้ น เบ รก อ ย่ า ง น ุ่ ม นวล

. หลีกเล่ียงการออกรถ หรือหยุดรถอย่างกะทันหัน

. ใช้งานคันเร่งและแป้นเบรกเบา ๆ อย่างนุ่มนวลเมื่อ
ใดก็ตามที่เป็นไปได้

. รักษาความเร็วให้คงที่ ในขณะเดินทาง และใช้
ค ว าม เ ร็ ว คง ท่ี เ มื่ อ ใด ก็ ต าม ท่ี เป็ น ไป ไ ด้

2. รักษาความเร็วให้คงที่
. มองไปข้างหน้าเพื่อพยายามเตรียมตัว และลดการ

หยุดรถ
. ใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับสัญญาณไฟจราจร เพื่อ

ช่วยให้ลดจำนวนของการหยุดรถได้
. การรักษาความเร็วให้คงที่สามารถลดการหยุดรถที่

สัญญาณไฟแดงได้ และช่วยทำให้ประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงมากขึ้น

3. ขับขี่ที่ความเร็วและระยะทางที่พอเหมาะ
. สังเกตการจำกัดความเร็วและไม่ขับข่ีเร็วกว่า 97

กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.) (ในพื้นท่ี ท่ีกฎหมาย
อนุญาต) จะสามารถช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น
เนื่องจากเป็นการลดแรงต้านของอากาศ

. การรักษาระยะห่างท่ีปลอดภัยเม่ือขับตามรถคัน
หน้า จะ ช่ วย ลด การ เบรก ท่ี ไม่ จำ เ ป็น ได้

. ตรวจสอบสภาพการจราจรอย่างปลอดภัยเพื่อ
ระมัดระวัง การเปลี่ยนแปลงความเร็ว จะช่วยลด
การเบรกและช่วยให้เปล่ียนการเร่งความเร็วได้
อย่างนุ่มนวล

. เลือก ช่ วง เ กียร์ ที่ เหมาะ สม กับ สภาพ ถนน
4. ใช้การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

. การใช้การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติขณะ
ขับขี่อยู่บนไฮเวย์จะช่วยรักษาความเร็วให้คงที่

. การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะมีผลต่อการ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างยิ่ง เมื่อขับขี่บนทาง
เรียบ

5. วางแผนเพื่อใช้เส้นทางที่สั้นที่สุด
. ปรับแต่งแผนที่หรือระบบนำทาง (ถ้ามีติดต้ัง) ใน

การพิจารณาเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อประหยัดเวลา

6. หลีกเลี่ยงการเดินเบา
. ดับเคร่ืองยนต์ เมื่อหยุดรถอย่างปลอดภัยนานกว่า

30-60 วินาที จะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและ
ลดการปล่อยไอเสีย

7. ซื้อบัตรผ่านทางอัตโนมัติ
. บัตรผ่านทางอัตโนมัติช่วยให้คนขับใช้ช่องทาง

พิเศษเพื่อรักษาความเร็วอัตโนมัติไว้ตลอดเส้น
ทาง ตลอดจนหลีกเล่ียงการหยุดและการสตาร์ท

8. อุ่นเครื่องในหน้าหนาว
. จำกัดระยะเวลาการเดินเบาจะช่วยลดผลกระทบที่มี

ต่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
. ตามปกติ รถยนต์ต้องใช้เวลาไม่นานกว่า 30 วินาที

ในการเดินเบาเมื่อสตาร์ทรถ เพื่อให้หมุนเวียน
น้ำมันเคร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการขับข่ี

. รถของท่านจะถึงอุณหภูมิ ท่ี เหมาะสมท่ีสุดได้
เร็วกว่า เมื่อทำการขับขี่เมื่อเปรียบเทียบกับการ
เดินเบา

9. ทำให้รถของท่านเย็น
. จอดรถของท่านในที่จอดรถท่ีมีหลังคา หรือในร่ม

เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้
. เมื่อเข้าสู่ รถ ท่ี ร้อน การเปิดหน้าต่างจะช่วยลด

อุณหภูมิภายในได้เร็วขึ้น ทำให้ลดความต้องการ
ในการใช้งานระบบ A/C

10. ห้ามบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป
. นำวัตถุที่ไม่จำเป็นออกจากรถเพื่อลดน้ำหนัก

11. ใช้โหมด SAVE

คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิงและลดคาร์บอนไดออกไซด์

Condition: 'Except for China'/
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. ขอแนะนำให้เลือกโหมด SAVE ด้วยสวิตช์ตั้งค่า
เกียร์ขณะขับข่ี ยกเว้นขณะขับขี่แบบใช้สมรรถนะ
สูง การทำเช่นนั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิง ( “สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP
เกียร์ และ ระบบ รองรับ น้ำหนัก” หน้า 5-19)

GUID-A4B8E0DD-8B9C-4431-8011-C648F62D955D

. ปรับตั้งเครื่องยนต์อยู่เสมอ

. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาที่แนะนำ

. รักษาแรงดันลมยางให้ถูกต้องเสมอ แรงดันลมยางต่ำ
จะเพ่ิมการสึกหรอของยางและลดการประหยัดน้ำมัน

. รักษาต้ังศูนย์ล้อให้ถูกต้อง ศูนย์ล้อท่ีไม่เหมาะสมจะ
เพ่ิมการสึกหรอของยางและลดการประหยัดพลังงาน

. ใช้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดตามที่แนะนำ (โปรดดูที่
“ของเหลว/สารหล่อล่ืน และปริมาณความจุ

ตามที่กำหนด” หน้า 9-2)

GUID-A86D5685-05FF-45EC-96DA-35A300CFCE66

ไฟเตือน 4WD/AWD
GUID-26F3172E-620A-496D-BB48-4DC1EFFE51AE

JVS1162X

ไ ฟ เ ตื อ น 4WD / AWD ติ ด ต้ั ง อ ย ู่ บ น ม า ต ร วั ด

ไฟเตือน 4WD/AWD จะสว่างขึ้น เม่ือกดสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ไปที่ตำแหน่ง ON ไม่นานจะดับลง หลังจาก
สตาร์ทเครื่องยนต์

ถ้ามี การทำงาน ผิดปกติ ในระบบ 4WD/AWD ขณะ ท่ี
เครื่องยนต์ทำงาน ไฟเตือนจะสว่างขึ้น

ไฟเตือนอาจกะพริบถี่ ๆ (ประมาณสองครั้งต่อวินาที) ขณะ
ที่พยายามขับรถออกจากหล่มเนื่องจากคลัตช์ 4WD/AWD
มีอุณหภูมิสูง โหมดการขับขี่อาจเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนสอง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-33

การเพิ่มการประหยัดน้ำมัน และลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/การขับ
เคลื่อนทุกล้อ (AWD)

Condition: 'Except for China'/
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5-34 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ล้อ ถ้าไฟเตือนกะพริบถี่ ๆ ระหว่างการทำงาน ให้หยุดรถ
โดยให้เคร่ืองยนต์เดินเบาในบริเวณท่ีปลอดภัยทันที จาก
นั้น เ ม่ือ ไฟ ดับ ลง สัก พัก จะ สามารถ ขับ รถ ต่อ ไป ได้

ขนาดที่แตกต่างกันมากระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้า
และล้อหลังจะทำให้ไฟเตือนกะพริบช้าลง (ประมาณหน่ึง
คร้ังต่อสองวินาที) ให้จอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัยขณะ
ปล่อยให้เคร่ืองยนต์เดินเบา ตรวจสอบว่ายางทุกเส้นมี
ขนาดเท่ากัน แรงดันลมยางถูกต้อง ยางไม่สึกหรอ และ
ยางสำหรับฤดูหนาวไม่ได้ติดตั้งเฉพาะล้อหน้าหรือล้อหลัง
เท่านั้น

ถ้าไฟเตือนกะพริบ หลังจากปฏิบัติตามด้านบนแล้ว ให้นำ
รถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC โดยเร็วที่สุด

ถ้าใช้ยางของรถยนต์นิสสัน GT-R ที่ไม่ใช่ของแท้ ไฟเตือน
จะสว่างขึ้น ( “ข้อควรระวังพิเศษของรถยนต์นิสสัน
GT-R” หน้า GTR-9)

คำเตือน
. อย่าพยายามยกสองล้อ ข้ึนจากพื้น และ

เปล่ียน เกียร์ ไป ยังตำแหน่งขับ ใด ๆ หรือ
ตำแหน่งถอยหลัง ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน
การทำเช่นน้ันอาจส่งผลให้ระบบส่งกำลัง
เสียหาย หรือรถเคล่ือนที่ฉับพลัน ซึ่งอาจ
สร้างความเสียหายรุนแรงกับรถยนต์หรือ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บ

. อย่าพยายามทดสอบรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ
4WD/AWD บนแชสซีส์ไดนาโมมิเตอร์ 2
ล้อ หรืออุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกัน ถึงแม้อีกสอง
ล้อจะยกสูงจากพ้ืนก็ตาม ให้แน่ใจว่าได้แจ้ง
ให้ผู้ รับผิดชอบการทดสอบทราบว่ารถยนต์
ติด ตั้ง ระบบ 4WD/AWD ก่อน จะ นำ ข้ึน
ทดสอบบนแชสซีส์ไดนาโมมิเตอร์ การใช้
อุปกรณ์ทดสอบผิดอาจส่งผลให้ระบบส่ง
กำลังเสียหาย หรือรถเคล่ือนที่ฉับพลัน ซ่ึง
อาจทำให้รถยนต์เสียหายรุนแรงหรือได้รับ
บาดเจ็บ

ข้อสังเกต
. ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้นขณะขับขี่ แสดงว่าอาจมี

การทำงานผิดปกติในระบบ 4WD/AWD ลด
ความเร็วรถยนต์ และให้นำรถเข้า รับการ
ตรวจสอบท่ีศูนย์บริการ NHPC โดยเร็วที่สุด

. ถ้าไฟเตือนยังคงสว่างข้ึน หลังจากปฏิบัติ
ตาม ด้าน บน แล้ว ให้ นำ รถ เข้ า รับ การ
ตรวจสอบท่ีศูนย์บริการ NHPC โดยเร็วที่สุด

. ระบบส่งกำลังอาจเสียหาย ถ้าขับรถต่อไป
ขณะที่ไฟเตือนกะพริบ

. ห้ามขับรถยนต์ขณะที่ล้อหลังหมุนฟรี การทำ
เช่นนั้นจะทำให้ เกิดโอเวอร์โหลดในระบบ
และอาจทำให้ เกิดความเสียหายเน่ืองจาก
อุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติ

ภาวะการเบรกบริเวณโค้งมุมแคบ
GUID-437D50E3-DE46-49CF-9C58-F94E5D71E7A3

ถ้าพวงมาลัยหักเลี้ยวเป็นวงกว้าง เมื่อรถยนต์เริ่มออกตัวใน
สภาพอากาศเย็น อาจทำให้รถยนต์เคล่ือนท่ีไปข้างหน้า
หรือถอยหลังยากขึ้น ปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า “ภาวะการ
เบรกบริเวณโค้งมุมแคบ”

ภาวะนี้เกิดขึ้นกับรถยนต์ 4WD/AWD และเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความแตกต่างของความเร็วล้อหน้าและล้อหลัง ขณะเลี้ยว
รถยนต์ ไม่ ได้ หมายความ ว่า มี การ ทำงาน ผิด ปกติ

หมายเหตุ:
ถ้าเกิดภาวะการเบรกบริเวณโค้งมุมแคบ อาจได้ยิน
เสียงการลื่นไถลจากยาง หรืออาจได้ยินเสียงเอ๊ียด
จากระบบขับเคลื่อน

การลดภาวะการเบรกบริเวณโค้งมุมแคบ
GUID-FD8F3776-4AEB-4E33-B9D4-E7B18702B661

สามารถลดภาวะการเบรกบริเวณโค้งมุมแคบลงได้ ถ้าเป็น
ไปตามสามสภาวะดังต่อไปนี้:

. สวิตช์ตั้งค่าเกียร์ตั้งอยู่ที่โหมดปกติ

. ความเร็วรถยนต์ต่ำ (น้อยกว่าประมาณ 10 กม./ชม.
(6 ไมล์/ชม.))

. หักพวงมาลัยมากกว่า 1/2 รอบ

ยาง
GUID-47FF8C7A-E0DB-49A7-9849-945D3D151A5C

รถยนต์คันนี้ติดตั้งมาพร้อมกับยางที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เมื่อ
เปล่ียนยาง ให้ติดตั้งยางท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้สำหรับ
รถยนต์นิสสัน GT-R โดยเฉพาะ ขอแนะนำให้เปลี่ยนยาง
ทั้งสี่เส้นเป็นชุดด้วยยางใหม่ อย่างไรก็ตาม หากยางรั่วหรือ
เสียหาย อาจเปลี่ยนเฉพาะยางที่ เสียหายเท่านั้น การ
ตัดสินว่าควรเปลี่ยนยางเพียงหนึ่งเส้นหรือเปลี่ยนทั้งชุดนั้น
ขึ้นอยู่กับจำนวนปัจจัยรวมถึงสภาพและการสึกหรอของยาง
โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC เพื่อรับคำแนะนำได้ว่าควร
เ ป ล่ี ยน ย า ง เ พี ย ง เ ส้ น เ ดี ย ว ห รื อ เ ปลี่ ย น ท้ั ง ช ุ ด

ข้อสังเกต
ถ้าติดตั้งยางที่ไม่ได้ออกแบบเฉพาะ ยางที่มีการ
สึกหรอแตกต่าง กัน มาก หรือ ยางที่ มี ขนาด
แตกต่างกัน สมรรถนะของ 4WD/AWD จะลดลง
และอาจทำให้กลไกการขับเคลื่อนเสียหาย

ลักษณะของระบบ 4WD/AWD
GUID-645D2475-411C-445E-B374-8865EF33E7AE

ระบบ 4WD/AWD จะกระจายแรงบิดท่ีเหมาะสมไปยังล้อ
หน้าและล้อหลังโดยอัตโนมัติ ทำให้สมรรถนะการเล้ียว
ของรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าและการเกาะถนนของรถยนต์
4WD/AWD ดีขึ้น

การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ จะกระจายแรงบิดไปยังล้อหน้า
และล้อหลังอย่างต่อเนื่อง ในช่วงจาก 0:100 (โหมดขับ
เคลื่อนล้อหลัง) ถึง 50:50 (โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อ) ให้ตรง
กับ สภาพการ ขับขี่ และ สภาพ ถนน ทำให้ กำลัง ของ
เครื่องยนต์ (แรงบิด) ถูกส่งไปยังพื้นผิวถนนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

Condition: 'Except for China'/
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GUID-72CDBD04-F787-48DC-8E9D-73A901893ACC

เฟืองท้ายลูกหลังของรถยนต์คันนี้ติดต้ังมาพร้อมกับเฟือง
ท้ าย ลิ มิ เ ต็ ด สลิ ป ( LSD ) กลไก แบบ 1 . 5 ทาง

คำเตือน
การเหยียบคันเร่งกะทันหันทำให้เกิดท้ายรถส่าย
หรือลื่น ไถลออกด้าน ข้าง ซึ่ง อาจก่อ ให้ เกิด
อุบัติเหตุ ใช้ข้อควรระวังพิเศษเมื่อขับขี่ในสภาพ
อากาศที่มีฝนตก หรือบนถนนลื่น

ข้อสังเกต
ใช้น้ำมันเฟืองท้ายท่ีออกแบบเฉพาะ ถ้าใช้น้ำมัน
ที่ไม่ใช่น้ำมันที่ออกแบบเฉพาะ LSD อาจทำงาน
ไม่ถูกต้อง และอาจเกิดเสียงรบกวนและการสั่น
อาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ:
. ถ้าเร่งความเร็วรถยนต์จากจุดหยุดน่ิง ขณะหัก

เลี้ยวพวงมาลัยในสภาพอากาศเย็น ยางล้อด้าน
ในวงเลี้ยวอาจลื่น และอาจได้ยินเสียงดังเล็กน้อย
และมีการสั่น ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติสำหรับรถยนต์ที่มี
การติดตั้งระบบ LSD ไม่ได้หมายความว่ามีการ
ทำงานผิดปกติเกิดขึ้นแต่อย่างใด

. LSD จะควบคุมความแตกต่างความเร็วระหว่างล้อ
ซ้ายและล้อขวา และกระจายแรงบิดไปยังล้อ
อย่างเหมาะสม

. LSD กลไกแบบ 1.5 ทางในเฟืองท้ายลูกหลัง
ของรถยนต์คันนี้จะมีลักษณะส่งผลให้ LSD เกิด
ความสมมาตร เม่ือเหยียบคันเร่ง (ON) และเม่ือ
ปล่อยคันเร่ง (OFF) ทำให้มีการส่งปริมาณแรง
บิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการขับขี่ไปยัง
พื้นผิวถนน

GUID-3163ADCB-AC0E-4192-B81B-811CE03F7B98

GST0100
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

SSD0877
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-35

เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป (LSD) การจอด/การจอดบนทางลาดชัน

Condition: 'Except for China'/
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5-36 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

คำเตือน
. ห้ามหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น หญ้า

แห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เน่ืองจากอาจ
ติดไฟหรือทำให้ไฟไหม้ได้

. ห้าม ปล่อย รถ ทิ้ ง ไ ว้ ตาม ลำพัง ใน ขณะ
เครื่องยนต์กำลังทำงาน

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพัง เด็กอาจ
กดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ โดยรู้เท่าไม่
ถึงการณ์ เด็กที่อยู่เพียงลำพังอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุที่รุนแรงได้

. เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเส่ียงในการเกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตจากการที่ รถยนต์
และ/หรือระบบทำงานโดยไม่ ต้ังใจ ห้าม
ปล่อยเด็ก บุคคลท่ีต้องมีผู้อ่ืนคอยช่วยเหลือ
หรือสัตว์ เล้ียงไว้ตามลำพังในรถของท่าน
นอกจากน้ี ในวันที่ อากาศอบอุ่นอุณหภูมิ
ภายในรถที่ปิดประตูไว้จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากใน
การ บาด เจ็บ หรือ ถึงแก่ ชีวิต แก่ คน และ
สัตว์เลี้ยง

. ขั้นตอนการจอดรถอย่างปลอดภัยต้องใช้งาน
เบรกมือ และให้เกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง&P ไม่เช่น
นั้น รถอาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม่ถึงและเป็น
สาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. ให้แน่ใจว่าคันเกียร์ถูกดันไปข้างหน้าจนสุด
และไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่เหยียบแป้น
เบรก

. การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเม่ือจอด
รถยนต์จะ ช่วยป้องกันจานดิสก์ เบรกและ
ผ้าเบรกไม่ให้เป็นสนิมติดกัน ถ้าไม่ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำอาจทำให้จานดิสก์เบรกและ
ผ้าเบรกเป็นสนิมติดกัน ถ้าจานดิสก์เบรกและ
ผ้าเบรกเป็นสนิมติดกัน อาจทำให้เกิดเสียง
ดังก๊อกและการส่ันเมื่อขับรถ ล้ออาจหมุนไม่

ถูก ต้อง หรือ ผ้า เบรกอาจเสียหายได้ ถ้า
ผ้าเบรกเสียหาย ประสิทธิภาพของระบบเบรก
อาจลดลงซ่ึงอาจทำให้ เกิดการชน ได้รับ
บาดเจ็บรุนแรง หรือถึงแก่ชีวิต (สำหรับรุ่นที่
ไม่มีชุด NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของ
นิสสัน))

1. ใช้เบรกมือจนสุด

2. เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง&P

3. เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลเข้าถนน เมื่อจอดรถ
บนทางลาดชัน ควรจอดหัน ล้อ ดังแสดง ในภาพ
ประกอบ
. หันลงทางลาดโดยมีขอบทางเท้า: ①

หันล้อเข้าหาขอบทางเท้าและเลื่อนรถไปข้างหน้า
จน ล้อ ด้านขอบทางเท้า ค่อย ๆ แตะกับขอบ
ทางเท้า

. หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบทางเท้า: ②
หันล้อออกจากขอบทางเท้าและเลื่อนรถกลับจน
ล้อด้านขอบทางเท้าค่อย ๆ แตะกับขอบทางเท้า

. หันขึ้นหรือลงทางลาด โดยไม่มีขอบทางเท้า: ③
หันล้อไปทางขอบถนนเพื่อให้รถเลื่อนออกจาก
กลางถนนในกรณีที่รถเกิดไหล

4. กดสวิตช์สตาร์ท เคร่ืองยนต์ไปที่ ตำแหน่ง LOCK

สำหรับรุ่นที่ไม่มีชุด NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิก
ของนิสสัน):
รถยนต์นิสสัน GT-R ใช้วัสดุผ้าเบรกท่ีมีองค์ประกอบเป็น
โลหะสูง วัสดุผ้าเบรกจะช่วยคงสมรรถนะของการเบรกใน
สภาพอากาศและการขับขี่ต่าง ๆ

สำหรับ 5,000 - 10,000 กม. (3,000 - 6,000 ไมล์) แรก
ของอายุการใช้งานรถยนต์ และสำหรับ 5,000 - 10,000
กม. (3,000 - 6,000 ไมล์) แรกหลังจากเปลี่ยนเบรก ระยะ
ห่างผ้าเบรกกับจานดิสก์เบรกจะน้อยมาก เมื่อจอด ให้ใช้
เบรกมือและเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง&P ให้เครื่องยนต์
เดินเบานานกว่า 20 วินาที โดยไม่เหยียบแป้นเบรก จะ
ทำให้ผ้าเบรกเคลื่อนออกจากจานดิสก์เบรก ฉะนั้น ผ้าเบรก

จะไม่สัมผัสกับจานดิสก์เบรก

นอกจากนี้ เบรกจะต้องแห้งก่อนจอดรถ หลังจากขับบน
ถนนเปียก หรือหลังจากล้างรถ ถ้าถนนเปียก ให้เหยียบ
เบรกเบา ๆ ในระยะส้ัน ๆ ก่อนจอดรถเพื่อทำให้เบรกแห้ง
หลังจากล้างรถ ทำเบรกให้แห้งโดยการขับบนถนนแห้ง
สองถึงสามไมล์ และใช้เบรกตามปกติตามสภาพการจราจร
และถนน

ผ้าเบรกท่ีมีองค์ประกอบเป็นโลหะและจานดิสก์เบรกอาจ
เป็นสนิมติดกัน เมื่อไม่ได้ใช้เบรก:

. ถ้ารถยนต์ไม่ได้เดินเบาเป็นเวลา 20 วินาที โดยท่ีไม่
ได้ใช้เบรก หรือถ้าใช้เบรกเมื่อดับเครื่องยนต์แล้ว จาน
ดิสก์เบรกและผ้าเบรกสามารถเป็นสนิมติดกันได้ แม้ว่า
ผ้าเบรกจะแห้งก็ตาม

. ถ้าเบรกเปียกเมื่อจอดรถ และใช้เบรกมือเป็นเวลานาน
ถ้าขับรถยนต์บนดินแดงซ่ึงมีธาตุเหล็กเยอะ ผ้าเบรกและ
จานดิสก์เบรกอาจเป็นสนิมติดกันได้ง่ายข้ึน ให้แน่ใจว่า
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดสำหรับการจอด

โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC ถ้าผ้าเบรกและจานดิสก์
เบรกเป็นสนิมติดกัน

สำหรับรุ่นที่มีแพ็กเกจ NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิก
ของนิสสัน):
( “NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน)”
หน้า 8-19)
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GUID-4BB4C5D0-A829-4714-8E24-5FFF629ABD84

JVS0801X

คำเตือน
. ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) เป็นระบบที่

เ พ่ิม ความ สะดวก ใน การ จอด รถ แต่ ไม่
สามารถทำงานแทนการจอดรถด้วย วิธีที่
ถูกต้อง ให้มองและตรวจสอบบริเวณโดยรอบ
ว่ามีความปลอดภัยก่อนทำการจอดรถเสมอ
และให้เคลื่อนที่อย่างช้า ๆ เสมอ

. อ่านและทำความเข้าใจข้อจำกัดการใช้งาน
ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ตามที่ระบุไว้
ในหมวดนี้ สภาพอากาศที่ เลว ร้ายอาจส่ง
ผลกระทบต่อฟังก์ชันของระบบเซ็นเซอร์จอด
รถ (โซนาร์) รวมถึงลดประสิทธิภาพในการ
ทำงานหรือการทำงานเกิดความผิดพลาด

. ระบบนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันการ
ชนหรือ สัมผัสกับ วัตถุ เล็ก ๆ หรือ วัตถุ ที่
สามารถเคลื่อนที่ได้

. ระบบนี้ออกแบบมาเพ่ือช่วยคนขับตรวจจับ
วั ตถ ุ ช้ิ น ให ญ่ ๆ เพื่ อ ช่ ว ย หลี ก เ ลี่ ย ง
ความเสียหายที่จะเกิดกับรถยนต์ ระบบจะไม่
ตรวจจับวัตถุเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้กันชน และอาจไม่
ตรวจจับวัตถุที่อยู่ใกล้กับกันชนมากหรือบน
พื้นถนน

. ถ้าบริเวณแผงกันชนได้รับความเสียหายหรือ
งอ พ้ืนท่ีการรับสัญญาณของระบบโซนาร์
อาจได้รับผลกระทบ ส่งผลให้การวัดระยะ
ทางจากสิ่งกีดขวางถึงตัวรถผิดพลาด หรือ
ส่ ง เ สียง เ ตือน คน ขับ อย่าง ไม่ ถ ูก ต้อง

ข้อควรระวัง
. กรุณาทำให้ห้องโดยสารมีความเงียบมาก

ที่สุด เพื่อให้ได้ยินเสียงเตือนอย่างชัดเจน
เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากเครื่อง
เสียง การเปิดกระจกรถ) จะกลบเสียงเตือนที่

ดังภายนอกรถ และอาจทำให้ไม่ได้ยินเสียง

. อย่าให้หิมะ น้ำแข็ง และส่ิงสกปรกสะสมติด
ค้างอยู่บนเซ็นเซอร์ (โซนาร์) (ติดตั้งอยู่บน
แผ ง กั นชน ) ( ห้ า ม ใช้ วั ต ถ ุ มี ค ม ท ำ
ความสะอาด เซ็นเซอร์) ถ้า เซ็นเซอร์ถูก
ปกคลุม จะส่งผลต่อความถูกต้องของระบบ
เซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)

. ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) อาจทำงาน
ไม่ถูกต้อง ถ้าไม่ได้ติดตั้งฝาปิดป้ายทะเบียน
หรือ ป้าย ทะเบียน ใน ตำแหน่ง ที่ แนะนำ

ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) จะส่งเสียง เพื่อเตือนให้ผู้
ขับขี่ทราบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้กันชน ไฟแสดงเซ็นเซอร์
จอด รถ (โซนาร์) จะสว่างขึ้น บนหน้า จอแบบ สัมผัส
( “ไฟแสดงเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)” หน้า 5-38)
ระบบจะตรวจจับส่ิงกีดขวางด้านหน้า เมื่อคันเกียร์อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง&A หรือตำแหน่ง&N และสิ่งกีดขวางทั้งด้านหน้า
และ ด้ าน ห ลั ง เ ม่ื อ คัน เกี ย ร์ อ ย ู่ ท่ี ต ำแห น่ ง &R

ระบบอาจไม่ตรวจจับวัตถุที่ความเร็วมากกว่า 10 กม./ชม.
(6 ไมล์/ชม.) และอาจไม่ตรวจจับมุมบางมุมหรือวัตถุที่
เคลื่อนที่

โปรดดูที่ภาพประกอบสำหรับบริเวณพื้นที่ที่ครอบคลุมโดย
ประมาณ ขณะเคล่ือนที่เข้าใกล้ส่ิงกีดขวาง อัตราการส่ง
เสียงเตือนจะเพิ่มขึ้น เมื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้สิ่งกีดขวางมาก
ขึ้น เสียงเตือนจะดังต่อเนื่อง

ระดับความไวของเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) สามารถปรับ
ตั้ง (สูงขึ้นหรือต่ำลง) ได้ในหน้าจอการตั้งค่าเซ็นเซอร์หรือ
โซนาร์ ( “การตั้ง ค่า เซ็นเซอร์ จอด รถ/ โซนาร์”
หน้า 5-38)

เสียงเตือนแบบเป็นจังหวะจะหยุดหลังจากผ่านไป 3 วินาที
เมื่อตรวจพบส่ิงกีดขวางด้วยเซ็นเซอร์ที่มุมเท่าน้ัน และ
ระยะทางไม่เปลี่ยนแปลง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-37

ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)

Condition: 'Except for China'/
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5-38 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ไฟแสดงเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)
GUID-59CD73C0-ABB9-4181-8B01-C42E8B29BBDA

JVS0821X

① หน้าจอเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)
Ⓐ ไฟแสดงเซ็นเซอร์ที่มุม
Ⓑ ไฟแสดงเซ็นเซอร์กึ่งกลาง
② หน้าจอมองภาพด้านหลัง
เม่ือปุ่ม “Automatic Display with Parking Sensor”/
“Automatic Display with Sonar” อยู่ท่ี ON บนหน้าจอ
แบบสัมผัส เม่ือเซ็นเซอร์ด้านหน้า (โซนาร์) ตรวจจับส่ิง
กีดขวางใกล้กันชน เสียง เตือนจะ ดังขึ้นและไฟแสดง
เซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) จะสว่างขึ้นบนหน้าจอแบบ

สัมผัส ① เมื่อหน้าจอมองภาพด้านหลังแสดงขึ้น ไฟแสดง
เซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) จะสว่างขึ้นที่มุมบนของหน้าจอ
②
ไฟแสดงเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) Ⓐ และ Ⓑ จะแสดง
ตำแหน่งของวัตถุ และระยะห่างของวัตถุด้วยสีและอัตรา
การกะพริบ

เม่ือตรวจพบวัตถุ ไฟแสดง (สี เขียว) จะสว่างขึ้นและ
กะพริบ (เสียงเตือนจะดังเป็นจังหวะไม่ต่อเนื่อง) เม่ือ
รถยนต์เคลื่อนเข้าใกล้วัตถุมากขึ้น สีของไฟแสดงจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง และอัตราการกะพริบจะเพิ่มขึ้น (อัตรา
การส่งเสียงเตือนเพ่ิมขึ้น) เมื่อรถยนต์เคล่ือนเข้าใกล้วัตถุ
มากยิ่งขึ้น ไฟแสดงจะหยุดกะพริบและเปล่ียนเป็นสีแดง
(เสียงเตือนจะดังต่อเนื่อง)

เมื่อหน้าจอมองภาพด้านหลังแสดงขึ้น สีของไฟแสดง
เซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) และเส้นแนวระยะห่างใน
มุมมองด้านหลังจะแสดงระยะห่างของวัตถุที่แตกต่าง
กัน

สวิตช์ปิดระบบเซ็นเซอร์จอดรถ
(โซนาร์)

GUID-EDF969E7-FF32-46DB-8A5C-56BDB581A607

JVS0803X

สวิตช์ปิดระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) บนด้านล่างของ
แผงหน้าปัดให้ผู้ขับข่ีสามารถเปิดและปิดระบบเซ็นเซอร์
จอดรถ (โซนาร์) ได้ ในการเปิดและปิดระบบเซ็นเซอร์จอด
รถ (โซนาร์) สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จำเป็นต้องอยู่ ท่ี
ตำแหน่ง ON ไฟแสดง ① บนสวิตช์จะปิด เม่ือระบบปิด
ถ้าไฟแสดงกะพริบ แสดงว่าอาจมีการทำงานผิดปกติใน
ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)

ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) จะเปิดอัตโนมัติภายใต้
สภาวะดังต่อไปนี้

. เมื่อคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง&R

. เมื่อความเร็วรถยนต์ลดลงต่ำกว่าประมาณ 10 กม./
ชม. (6 ไมล์/ชม.)

. เม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง OFF และ
เปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง ON อีกครั้ง

การตั้งค่าเซ็นเซอร์จอดรถ/โซนาร์
GUID-8CB1DA58-F631-44B1-8BA1-BDD301E5A993

JVS0819X

การ ต้ังค่า เซ็นเซอร์จอดรถ/โซนาร์สามารถปรับ ต้ังได้

Condition: 'Except for China'/
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1. แตะปุ่ม “Settings” บนแถบเมนูในหน้าจอแบบสัมผัส

2. เลือกปุ่ม “Sensor”/“Sonar”

เลือกรายการ เมนู เพื่อ เปลี่ยนจากตัว เลือกดัง ต่อไปนี้

. Parking Sensor/Sonar

. Only Front Sensor Use/Only FR Sensor Use

. Automatic Display with Parking Sensor/
Automatic Display with Sonar

. Parking Sensor Sensitivity/Sonar Sensitivity

. Volume

JVS0820X

Parking Sensor/Sonar
GUID-F62CE85A-13A3-4774-BFB8-9C7339581730

เมื่อรายการนี้เปลี่ยนเป็น ON เซ็นเซอร์ด้านหน้าและด้าน
หลัง (โซนาร์) จะทำงาน เมื่อรายการนี้เปลี่ยนเป็น OFF
เซ็นเซอร์ด้านหน้าและด้านหลัง (โซนาร์) จะไม่ทำงาน

ON (ค่าเริ่มต้น) - OFF

Only Front Sensor Use/Only FR
Sensor Use

GUID-041F70DE-4626-447A-A3E7-425722B9611D

เมื่อรายการนี้ เปลี่ยนเป็น ON เฉพาะเซ็นเซอร์ด้านหลัง
(โซนาร์) จะปิด เครื่องหมายสีเหลืองอำพันจะแสดงขึ้นที่
มุมด้านหลังของไอคอนรถยนต์

ON - OFF (ค่าเริ่มต้น)

Automatic Display with Parking
Sensor/Automatic Display with Sonar

GUID-2E24851C-0B4D-4039-9202-0BB8DAA01974

แสดงมุมมองของเซ็นเซอร์ (โซนาร์) บนหน้าจอแบบ
สัมผัส โดย อัตโนมัติ เ ม่ือ เซ็นเซอร์ (โซนาร์) ทำงาน

ON (ค่าเริ่มต้น) - OFF

Parking Sensor Sensitivity/Sonar
Sensitivity

GUID-61C731B3-E04B-4455-8FF4-DB461CCA549E

ปรับตั้งระดับความไวของเซ็นเซอร์ (โซนาร์)

สูงขึ้น (ขวา) - ต่ำลง (ซ้าย)

Volume
GUID-0BDCA14F-78EE-4CF5-A54F-5441EDCE0211

ปรับระดับของเสียงเตือน

สูงขึ้น (ขวา) - ต่ำลง (ซ้าย)

GUID-E6032628-C647-43DF-AA59-243B0B3F2499

คำเตือน
ถ้า เคร่ืองยนต์ ไม่ทำงานหรือ ดับไปขณะขับข่ี
ระบบช่วยหมุนพวงมาลัยจะไม่ทำงาน พวงมาลัย
จะหนักขึ้น

ระบบช่วยหมุนพวงมาลัยถูกออกแบบมาเพื่อให้เครื่องยนต์
ใ ช้ ง าน ป๊ัม ไฮ ดร อ ลิ ก เ พ่ือ ช่ วย หม ุ น พวง มา ลัย

ถ้าเครื่องยนต์ดับหรือสายพานขาด ท่านจะยังสามารถ
ควบคุมรถยนต์ได้ แต่ต้องใช้แรงในการหมุนพวงมาลัยมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในโค้ง หักศอกและเมื่อใช้ความเร็วต่ำ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-39

พวงมาลัยเพาเวอร์

Condition: 'Except for China'/
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5-40 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-14AC8B0A-5FA8-4E25-871A-3F3A7950C315

ข้อควรระวังในการเบรก
GUID-14027EA7-C3E4-4CCF-B2D1-7E89D4213352

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกกัน ถ้ามีวงจรหนึ่ง
ทำงานผิดปกติ ท่านยังคงสามารถเบรกได้ด้วยสองล้อที่
เหลือ

ท่านจะรู้สึกถึงเสียงคลิกเบาๆ และได้ยินเสียงเมื่อเหยียบ
แป้นเบรกจนสุดอย่างช้า ๆ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
และแสดงว่ากลไกระบบช่วยเบรกทำงานอย่างถูกต้อง

หม้อลมเบรกสุญญากาศ
GUID-87278E30-C32C-479F-9D9C-9CA3124DE8CF

หม้อลมเบรกจะช่วยเพ่ิมแรงเบรกโดยใช้สุญญากาศของ
เคร่ืองยนต์ ถ้าเครื่องยนต์ดับ ท่านสามารถหยุดรถได้โดย
การเหยียบแป้นเบรก อย่างไรก็ตาม ต้องใช้แรงเหยียบแป้น
เบรกมากขึ้น เพ่ือหยุดรถและระยะการหยุดจะยาวขึ้น

เบรกเปียก
GUID-8E863E24-E7C6-40D2-A48C-D60A03B91583

เมื่อล้างรถหรือขับผ่านแอ่งน้ำ อาจทำให้เบรกเปียกชื้นและ
ทำให้ระยะเบรกยาวขึ้น และอาจทำให้รถปัดไปด้านใดด้าน
หนึ่งขณะเบรก

สำหรับการทำให้ เบรกแห้ง ให้ขับ รถ ด้วยความเร็ว ท่ี
ปลอดภัยและแตะแป้นเบรกเบา ๆ เพื่อให้เบรกร้อน ทำเช่น
นี้จนกระทั่งเบรกแห้งกลับสู่สภาพปกติ หลีกเลี่ยงการขับรถ
ด้วยความเร็วสูงจนกว่าเบรกจะสามารถทำงานได้เป็นปกติ

การใช้งานเบรก
GUID-516E9844-5AC7-4746-8B2D-40F70B285D17

หลีกเลี่ยงการพักเท้าไว้บนแป้นเบรกขณะขับข่ี จะทำให้
เบรกร้อนขึ้น เบรกและผ้าเบรกสึกหรอเร็วขึ้นและเพิ่มการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

เพื่อช่วยลดการสึกหรอของเบรกและป้องกันไม่ให้เบรกร้อน
จัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช้เกียร์ต่ำ ก่อนขับรถลง
เนินหรือทางลาดยาว เบรกท่ีร้อนจัดจะมีประสิทธิภาพใน
การเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้

คำเตือน
. เมื่อขับรถบนพื้นถนนลื่น ให้ระมัดระวังเมื่อทำ

การ เบรก ให้ เปล่ียน เกียร์ ต่ำ เพื่อ ให้ รอบ
เครื่องยนต์สูงข้ึน การเบรกหรือเร่งความเร็ว
กะทันหันจะทำให้ล้อล่ืนไถลและเกิดอุบัติเหตุ
ได้

. ถ้าเคร่ืองยนต์ไม่ทำงานหรือดับไปขณะขับข่ี
ระบบช่วยหมุนพวงมาลัยจะไม่ทำงาน ทำให้
เบรกแข็งขึ้น

การรันอินเบรกมือ
GUID-12199972-235F-4B8D-B6AA-7387F5B54086

รันอินก้ามเบรกมือเมื่อประสิทธิภาพในการเบรกแย่ลง หรือ
เมื่อก้ามเบรกมือ และ/หรือดรัม/จานดิสก์เบรกถูกเปล่ียน
ใหม่ เพื่อสมรรถนะที่ดีที่สุดของการเบรก

ขั้นตอนการทำงานได้ถูกอธิบายไว้ในคู่มือนี้และสามารถ
ดําเนินการโดยศูนย์บริการ NHPC

GUID-0CA90417-988F-441B-B447-75454853D790

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
GUID-23D6F0E8-C365-4D13-B0CE-98926D159678

คำเตือน
. ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) เป็น

อุปกรณ์ที่ทันสมัย แต่จะไม่สามารถป้องกัน
อุบัติเหตุเนื่องจากการขับขี่ที่ประมาทหรือเป็น
อันตราย ระบบจะ ช่วย ให้ สามารถบังคับ
ควบคุมรถขณะเบรกบนพื้นถนนลื่น ให้พึง
ระลึกไว้ว่าระยะหยุดบนพื้นถนนลื่นจะยาวกว่า
บนถนนปกติแม้จะเป็นเบรก ABS ระยะการ
หยุดอาจจะยาวขึ้นบนถนนที่ขรุขระ มีกรวด มี
หิมะปกคลุม หรือเม่ือใช้งานโซ่พันล้อ ให้
รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน้า เสมอ
อย่างไรก็ตาม คนขับต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัย

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต่อการเบรก
ด้วย เมื่อเปล่ียนยาง ให้ใส่ยางที่มีขนาดตาม
ที่กำหนดทั้งสี่ล้อ

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพื่อไม่
ให้ล้อล็อก ขณะท่ีเบรกอย่างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพ้ืน
ถนนลื่น ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล้อแต่ละล้อ
และปรับความดันน้ำมันเบรก เพื่อป้องกันไม่ให้ล้อล็อกและ
ล่ืนไถล ระบบจะช่วยให้ผู้ขับข่ีสามารถบังคับควบคุมรถ
และช่วยลดอาการเลี้ยวปัดหรือล่ืนไถลบนพื้นถนนล่ืนให้
น้อยที่สุด โดยการป้องกันไม่ให้ล้อล็อก

การใช้งานระบบ
GUID-77574065-F825-4122-B071-A7CFA2AE4D9C

เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ เหยียบแป้นเบรกค้างไว้จนสุดด้วย
แรงคงที่ ไม่ต้องย้ำเบรก ABS จะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้
ล้อล็อก บังคับรถยนต์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง

ระบบเบรก ระบบช่วยเบรก

Condition: 'Except for China'/
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คำเตือน
ห้ามย้ำแป้นเบรก เพราะจะทำให้ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟังก์ชันทดสอบตัวเอง
GUID-623F3176-7857-4AC8-BEFA-44BDBB53ECBE

ABS ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปั๊มไฟฟ้า
โซลินอยด์ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะมี
ฟังก์ชันวินิจฉัยข้อบกพร่องอยู่ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบทุก
คร้ัง ท่ี สตาร์ท เครื่องยนต์ และ ขับ รถไปข้างหน้า หรือ
ถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำการทดสอบตัวเอง
ท่านจะได้ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู้สึกถึงอาการสั่นที่แป้น
เบรก ไม่ ได้ หมายความ ว่า มี การ ทำงาน ผิด ปกติ ถ้า
คอมพิวเตอร์ตรวจพบว่ามีการทำงานผิดปกติ ABS จะหยุด
ทำงานและไฟเตือน ABS บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ซึ่ง
ระบบเบรกจะทำงานเป็นปกติ แต่ไม่มีการป้องกันล้อล็อก

ถ้าไฟเตือน ABS สว่างขึ้น ขณะทำการทดสอบตัวเองหรือ
ขณะขับข่ี ให้นำรถเข้า รับการตรวจสอบท่ีศูนย์บริการ
NHPC

การทำงานปกติ
GUID-B1F75653-5488-4A1E-AF87-15DE736C777B

ABS ทำงานท่ีความเร็วมากกว่า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 ไมล์/ชม.) ความเร็วจะแตกต่างกันไปตามสภาพถนน

เมื่อ ABS รับรู้ว่าล้อใดล้อหนึ่งหรือมากกว่ากำลังจะล็อก
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานจะทำงานทันที และทำการ
ปล่อยแรงดันไฮดรอลิก การทำเช่นน้ีจะคล้ายกับการย้ำ
เบรกอย่างรวดเร็ว ท่านอาจรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนท่ีแป้น
เบรก และได้ยินเสียงจากใต้ฝากระโปรงหน้า หรือรู้ถึงแรง
สั่นสะเทือนจากอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ขณะที่อุปกรณ์
กำลังทำงานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และแสดงว่า ABS กำลัง
ทำงานได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แรงส่ันสะเทือน
ดังกล่าวอาจแสดงว่าสภาพถนนเป็นอันตราย และต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะขับขี่

GUID-5631ECC3-8600-4A60-8D74-F632AFED82FE

ระบบช่วยควบคุม เสถียรภาพทางการทรงตัว อัตโนมัติ
(VDC)/โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) ใช้เซ็นเซอร์หลายตัวในการควบคุม
คำส่ังในการขับข่ีจากผู้ขับข่ีและการเคลื่อนท่ีของรถยนต์
ภายใต้สภาวะการขับขี่บางสภาวะ ระบบ VDC/ESP จะช่วย
ให้ปฏิบัติตามฟังก์ชันดังต่อไปนี้

. โหมด VDC/ESP สามารถเปล่ียนได้โดยใช้สวิตช์ตั้ง
ค่า VDC/ESP ( “สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP เกียร์
และระบบรองรับน้ำหนัก” หน้า 5-19)

. ควบคุมแรงดันเบรกเพ่ือลดการล่ืนไถลของล้อขับ
เคลื่อนด้านหนึ่ง พลังงานการขับเคลื่อนจึงส่งไปยังล้อ
ขับเคลื่อนอีกด้านท่ีไม่มีการล่ืนไถลบนเพลาเดียวกัน

. ควบคุมแรงดันเบรกและกำลังของเครื่องยนต์ เพื่อลด
การลื่นไถลของล้อขับเคล่ือนตามความเร็วรถยนต์
(ฟังก์ชันควบคุมการเกาะถนน)

. ควบคุมแรง ดัน เบรกของแต่ละล้อและกำลังของ
เครื่องยนต์ เพื่อช่วยผู้ขับขี่รักษาการควบคุมรถยนต์ใน
สภาวะดังต่อไปนี้:
— ด้ือโค้ง (รถยนต์มักจะไม่ขับเคลื่อนตามการหมุน

ของพวงมาลัย แม้ว่าจะเพ่ิมกำลังในการหมุน
พวงมาลัย)

— ท้ายปัด (รถยนต์มักจะหมุนเนื่องจากสภาพถนน
หรือสภาวะการขับขี่บางอย่าง)

ระบบ VDC/ESP สามารถช่วยผู้ขับขี่ รักษาการควบคุม
รถยนต์ แต่ไม่สามารถป้องกันการสูญเสียการควบคุม
รถยนต์ได้ในทุก ๆ สถานการณ์
เมื่อระบบ VDC/ESP ทำงาน ไฟเตือน VDC/ESP บน
แผง หน้า ปัด จะ กะพริบ โปรด สัง เกต ส่ิง ต่อ ไป น้ี :

. ถนนอาจลื่น หรือระบบอาจต้องการคำสั่งงานบางอย่าง
เพื่อช่วยให้รถยนต์เคลื่อนตามการหมุนของพวงมาลัย

. ท่านอาจรู้สึกถึงการสั่นของแป้นเบรก และได้ยินเสียง
หรือการส่ันจากใต้ฝากระโปรงหน้า ซึ่งเป็นเร่ืองปกติ
และแสดงว่า ระบบ VDC/ESP กำลังทำงานอย่าง
ถูกต้อง

. ปรับความเร็วและการขับข่ีให้เหมาะสมกับสภาพถนน
( “ไฟเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) (ยกเว้นแถบยุโรปและประเทศอินเดีย)/
ไฟ เตือน โปรแกรม ควบค ุม ความ เสถียรภาพ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) (สำหรับแถบยุโรปและประเทศ
อินเดีย)” หน้า 2-26)
ถ้ามีการทำงานผิดปกติในระบบ ไฟเตือน VDC/ESP
บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ระบบ VDC/ESP จะหยุดทำงาน
อัตโนมัติ
ใช้สวิตช์ตั้ง ค่า VDC/ESP เพื่อยกเลิกการทำงานระบบ
VDC/ESP ไฟแสดง OFF VDC/ESP สว่างขึ้น เพื่อ
แสดงว่าได้ปิดระบบ VDC/ESP แล้ว เมื่อใช้งานสวิตช์ตั้งค่า
VDC/ESP เพ่ือปิดการทำงานของระบบ ระบบ VDC/ESP
จะยังคงทำงานอยู่เพื่อป้องกันการลื่นไถลของล้อด้านหนึ่ง
โดยการถ่ายพลังการขับเคลื่อนไปยังล้อที่ไม่ลื่นไถล ถ้าสิ่ง
นี้ เกิดขึ้น ไฟเตือน VDC/ESP จะกะพริบ ฟังก์ชัน
VDC/ESP อื่น ๆ ท้ังหมดจะหยุดทำงาน และไฟเตือน
VDC/ESP จะไม่กะพริบ ระบบ VDC/ESP จะรีเซ็ต
อัตโนมัติเพื่อเปิดการทำงาน เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
อยู่ ที่ ตำแหน่ง OFF และ ให้ กลับ ไป ยังตำแหน่ง ON
( “ไฟแสดง OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) (ยกเว้นแถบยุโรปและประเทศ
อินเดีย)/ไฟแสดง OFF โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) (สำหรับแถบยุโรปและประเทศ
อินเดีย)” หน้า 2-28)
คอมพิวเตอร์จะมีฟังก์ชันวินิจฉัยข้อบกพร่องอยู่ในตัว ซึ่งจะ
ทดสอบระบบทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์และขับรถไป
ข้างหน้า หรือถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ เม่ือระบบทำการ
ทดสอบตัวเอง ท่านจะได้ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู้สึกถึง
อาการ ส่ัน ท่ี แป้น เบรก ซ่ึง ไม่ใช่ การทำงาน ผิด ปกติ

คำเตือน
. ระบบ VDC/ESP ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้

ขับข่ีรักษาความเสถียรของรถยนต์ แต่ไม่ได้
ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหักเลี้ยว
พวง มาลัย กะทันหัน เ ม่ือ ขับขี่ รถยนต์ ที่

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-41

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

Condition: 'Except for China'/
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5-42 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ความเร็วสูง หรือการใช้เทคนิคการขับขี่ที่
อันตราย และ ไม่ ระมัดระวัง ลดความเร็ว
รถยนต์ และระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อขับข่ี
หรือเข้าโค้งบริเวณพื้นถนนล่ืน และควรขับข่ี
อย่างระมัดระวังเสมอ

. ห้ามดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต์
การใช้ชิ้นส่วนระบบรองรับน้ำหนัก เช่น โช้ค
อัพ สตรัท สปริง เหล็กกันโคลง บู๊ช และล้อที่
นิสสันไม่ได้แนะนำให้ ใช้กับรถยนต์ หรือ
ช้ินส่วนเหล่านั้นเสื่อมสภาพอย่างมาก อาจ
ทำให้ระบบ VDC/ESP ทำงานไม่ถูกต้อง ซึ่ง
ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการควบคุมรถยนต์
และไฟเตือน VDC/ESP อาจจะสว่างขึ้น

. ถ้าใช้ชิ้นส่วนเบรก เช่น ผ้าเบรก จานดิสก์
เบรก และคาลิเปอร์ที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้
กับรถยนต์ของท่าน หรือ ช้ินส่วนเหล่า น้ัน
เส่ือมสภาพอย่างมาก ระบบ VDC/ESP อาจ
ทำงานไม่ถูกต้องและไฟเตือน VDC/ESP

อาจสว่างขึ้น

. ถ้า ช้ิน ส่วน ท่ี เกี่ยวข้อง กับ ระบบ ควบค ุม
เครื่องยนต์ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน หรือเสื่อม
สภาพอย่างมาก ไฟเตือน VDC/ESP
อาจสว่างขึ้น

. เม่ือขับขี่บนพ้ืนผิวลาดชันมาก เช่น มุมที่ มี
ความโค้ง เอียงสูง ระบบ VDC/ESP อาจ
ทำงานไม่ถูกต้อง และไฟเตือน VDC/ESP

อาจสว่าง ข้ึน ห้ามขับขี่บนสภาพถนน
เหล่านี้

. เม่ือขับข่ีบนพ้ืนผิวท่ีไม่มั่นคง เช่น แท่นหมุน
ได้ ท่าเรือข้ามฟาก ลิฟต์ยกรถ หรือสะพาน
ยกรถ ไฟเตือน VDC/ESP อาจสว่างขึ้น
ซึ่ ง ไม่ ใช่ การ ทำงาน ผิด ปกติ รี สตาร์ท
เคร่ืองยนต์หลังจากขับขี่บนพื้นถนนที่ม่ันคง

. ถ้าใช้ล้อหรือยางรถที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้
ใช้กับรถยนต์ของท่าน ระบบ VDC/ESP อาจ
ทำงานไม่ถูกต้อง และไฟเตือน VDC/ESP

อาจสว่างขึ้น

. ระบบ VDC/ESP ไม่สามารถใช้แทนยาง
สำหรับฤดูหนาว หรือโซ่พันล้อที่ใช้บนถนนที่
ปกคลุมด้วยหิมะได้

หมายเหตุ:
. รถยนต์ นิสสัน GT-R ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือการ

ใช้งานการควบคุมและความเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติในโหมด VDC/ESP ON ดังนั้น
จะไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือ
ปัญหาใด ๆ เมื่อขับขี่ในโหมด VDC/ESP OFF
เป็นหน้าที่ของนิสสันที่ต้องแนะนำให้ ขับขี่ ใน
โหมด VDC/ESP ON ตลอด เ วล า เ พ่ื อ
ความปลอดภัยและคงความ เสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติไว้ในระดับสูง

. โหมด VDC/ESP OFF ควรใช้เมื่อนำรถยนต์ออก
จากโคลนหรือหิมะเท่านั้น โดยหยุดการทำงาน
VDC/ESP ชั่วคราว และรักษาแรงบิดที่ส่งไปยัง
ล้อ

. การขับขี่ในสนามแข่ง หรือในลักษณะใกล้เคียง
กัน* ในโหมด VDC/ESP OFF จะแยกออกจาก
การคุ้มครองจากการรับประกัน การเปล่ียนเป็น
VDC/ESP OFF ในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือออกจาก
โคลน/หิมะจะไม่ เกี่ยวข้องกับการ รับประกัน

. ถ้าใช้รถยนต์นิสสัน GT-R ในสนามแข่ง หรือใน
ลักษณะใกล้เคียงกัน* ในโหมด VDC/ESP OFF
สามารถเรียกการรับประกันกลับคืนมาได้ หลัง
การบำรุง รักษา เพ่ิม เติม เสร็จสมบูรณ์ที่ ศ ูนย์
บริการ NHPC
* การขับแข่งขันบนถนนสาธารณะ (แข่งแรลล่ี)
การขับบนแชสซีส์ไดนาโมมิเตอร์

. ขับรถยนต์ในโหมด VDC/ESP OFF จะถูกยืนยัน
ด้วย เคร่ือง บันทึก ข้อมูล สถานะของ รถยนต์
(VSDR)

. เม่ือพยายามนำรถยนต์ออกจากโคลนหรือหิมะ
VDC/ESP จะตรวจจับการล่ืนไถลของยาง และ
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์อาจไม่เพิ่มข้ึน แม้ว่าจะ
เหยียบคันเร่งก็ตาม ในการเพิ่มความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ ให้ใช้สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP เพื่อปิด
ระบบ VDC/ESP และเลือกโหมด SAVE ด้วย
สวิตช์ตั้งค่าเกียร์ ( “สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP
เกียร์ และระบบรองรับ น้ำหนัก” หน้า 5-19)

. เมื่อปิดระบบ VDC/ESP ฟังก์ชัน VDC/ESP
ทั้งหมด (รวม ถึงการควบคุมการ เกาะถนน)
ยกเว้นฟังก์ชัน ABS จะไม่ทำงาน

Condition: 'Except for China'/
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GUID-305A9CE4-89D5-4DAD-BF1F-142B8D94311B

การปลดล็อกประตูเมื่อมีน้ำแข็งเกาะ
GUID-A819E181-9EFD-4FB8-8374-7D3701B313DF

เพ่ือป้องกันประตูล็อกเม่ือมีน้ำแข็งเกาะ ให้ใช้ตัวละลาย
น้ำแข็งสอดเข้าไปในรูกุญแจ ถ้าล็อกเริ่มแข็งตัว ให้อุ่น
กุญแจก่อนสอดเข้าไปในรูกุญแจ หรือใช้ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ

สารหล่อเย็นเครื่องยนต์ (น้ำยาหม้อ
น้ำ)

GUID-58B528E9-5F96-4AE0-9EEE-AD7C239086E6

ในฤดูหนาวเมื่อคาดว่าอุณหภูมิภายนอกจะลดลงต่ำกว่า
08C (328F) ให้ตรวจสอบน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ เพื่อให้
แน่ใจว่าใช้งานได้ในฤดูหนาว ( “ระบบหล่อเย็น
เครื่องยนต์” หน้า 8-7)

แบตเตอรี่
GUID-9FB644FC-D1A1-4A2D-9168-CC5DB89F697C

ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ให้เต็มในสภาพอากาศหนาวจัด
น้ำกรดแบตเตอร่ีอาจแข็ง และทำให้แบตเตอร่ีเสียหายได้
เพื่อให้สามารถใช้ งานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ ควร
ตรวจสอบแบตเตอร่ีอย่างสม่ำเสมอ ( “แบตเตอร่ี”
หน้า 8-13)

การถ่ายน้ำหล่อเย็นออก
GUID-ECD9B074-D5BE-4033-A1DA-B9CDF5D31E8E

ถ้าต้องจอดรถไว้ข้างนอกโดยไม่มีสารป้องกันการแข็งตัว
ให้ถ่ายระบบหล่อเย็น รวมถึงเสื้อสูบ เติมใหม่ก่อนใช้งาน
รถยนต์ สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC

อุปกรณ์ยาง
GUID-ED089F4F-5FE3-407A-A5C9-A29438EFCFE0

ยางสำหรับฤดูร้อนของรถยนต์นิสสัน GT-R ผลิตจากยาง
สูตรพิเศษเพื่อสมรรถนะสูงสุดของรถ สมรรถนะของยาง
สำหรับฤดูร้อนจะลดลงอย่างมากเม่ืออุณหภูมิต่ำกว่า 08C
(328F) ดังนั้น ท่านต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง นิสสันขอ
แนะนำให้ใช้ยางสำหรับฤดูหนาว กับ ท้ัง ส่ี ล้อ ถ้าท่าน
วางแผนจะใช้งานรถยนต์ของท่านในสภาพอากาศที่มีหิมะ
ตกหรือ เป็นน้ำแข็ง เม่ืออุณหภูมิต่ำกว่า 08C (328F)

คำเตือน
ห้ามใช้ยางสำหรับฤดู ร้อนเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า
−208C (−48F) เพื่อป้องกันการเสียรูปอย่างถาวร
ของดอกยาง ซ่ึงอาจทำให้ยางเสียหายหรือยาง
ใช้งานอีกไม่ได้ อาจทำให้รถเสียการควบคุมซึ่ง
เป็นผลให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต

อาจใช้โซ่พันล้อ ( “โซ่พันล้อ” หน้า 8-37)
ถ้าท่านติดต้ังยาง ยางนั้นจะต้องมีขนาด ย่ีห้อ โครงสร้าง
และลายดอกยางตามที่ กำหนดไว้ เหมือนกัน ท้ัง ส่ี ล้อ

อุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้ในฤดูหนาว
GUID-412E8D26-FD83-4F23-B2FB-E8BABC212093

แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ไว้ในรถในช่วงฤดูหนาว:

. ท่ีขูด หรือแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็ง และ
หิ ม ะ อ อ ก จ า ก ห น้ า ต่ า ง แ ล ะ ใ บ ปั ด น้ ำ ฝ น

. แผ่นไม้ที่เรียบ และแข็งแรงสำหรับวางรองใต้แม่แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต์ออกจากกองหิมะ

. เตรียม น้ำ ล้าง กระจก สำรอง เพื่อ เติม ใน ถัง พัก

การขับขี่บนหิมะหรือน้ำแข็ง
GUID-4CF266EF-9B24-4EA1-97D5-975A668CCCC1

คำเตือน
. น้ำแข็งเปียก (08C 328F และฝนที่แข็งตัว)

หิมะที่เย็นมากหรือน้ำแข็งจะทำให้ลื่น และขับ
รถได้ยากข้ึน รถยนต์จะเกาะถนนหรือ “ยึด
เกาะ” น้อยลงมากในสภาพดังกล่าว พยายาม
หลีกเลี่ยงการขับขี่บนน้ำแข็งเปียกจนกว่าพื้น
ถนนจะโรยเกลือ หรือทราย

. ไม่ว่าในสภาพใด ให้ขับขี่ด้วย
ความ ระมัดระ วัง เ ร่ง ความเ ร็ว และ ลด
ความเร็วด้วยความระมัดระวัง ถ้าเร่งความเร็ว
หรือเปลี่ยนเกียร์ลงเร็วเกินไป ล้อที่ขับเคลื่อน

จะยิ่งไม่เกาะถนน

. ให้กะระยะหยุดมากข้ึนภายใต้สภาพเหล่านี้
ควรเร่ิมเบรกเร็วกว่าขณะขับขี่บนถนนที่แห้ง

. ให้เว้นระยะจากรถคันหน้ามากขึ้นบนถนนลื่น

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดท่ีเป็นน้ำแข็งชัดเจน) จุด
เหล่านี้ จะ เกิด ข้ึนบนถนน เรียบที่ ไม่ โดน
แสงแดด หาก สังเกต เห็น พ้ืน ผิว น้ำแข็ง
ข้างหน้า ให้เบรกก่อนจะขับไปถึง พยายาม
อย่าเบรกขณะล้ออยู่บนพื้นผิวน้ำแข็ง และ
หลีก เลี่ ยง การ หัก เลี้ยว อย่าง กะทันหัน

. ห้ามใช้การควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนถนน
ลื่น

. หิมะอาจอุดก๊าซไอเสียให้อยู่ใต้ท้องรถของ
ท่านได้ กำจัดหิมะไม่ให้ไปอุดท่อไอเสียและ
รอบ ๆ ตัวรถ

ข้อสังเกต
เมื่อขับขี่บนหิมะ ให้เลือกโหมด SAVE ด้วยสวิตช์
ตั้ ง ค่ า เ ม่ือ เ ลือก โหมด SAVE กำ ลัง ของ
เครื่องยนต์จะถูกควบคุมให้เหมาะสมกับพื้นผิวที่มี
หิมะหรือถนนล่ืน รถยนต์จะสามารถออกตัวหรือ
เร่งความเร็วได้อย่างราบรื่น

เบรกมือ
GUID-0FE3E9C1-80A5-4B48-BB0E-7C98E0B00B2A

เมื่อจอดรถในพื้นที่ที่อุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 08C (328F)
งดการใช้เบรกมือเพื่อป้องกันไม่ให้เบรกมือแข็ง เพื่อการ
จอดอย่างปลอดภัย:

. ให้คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง&P

. ล็อกล้อให้แน่นหนา

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-43

การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น

Condition: 'Except for China'/
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5-44 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-BDB700FE-1285-49B6-9D56-7B07E9F4B2F3

ระบบน้ีจะช่วยลดเสียงท่อไอเสีย โดยการปิดวาล์วควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือสตาร์ทเครื่องยนต์ และขณะเดินเบา
หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์

JVS0814X
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

JVS0868X
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)

ในการปิดวาล์วควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ให้กดสวิตช์ควบคุม
เสียงท่อไอเสียไปที่ด้าน ON
ในการเปิดวาล์วควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ให้กดสวิตช์ควบคุม
เสียงท่อไอเสียไปด้าน OFF

หมายเหตุ:
ห้ามปลดขั้วต่อวาล์วควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าขั้วต่อ
ไม่ ได้ ต่ออยู่ ระบบจะตรวจจับ ว่า เป็นการทำงาน
ผิดปกติ และ กำลัง ของ เคร่ืองยนต์ จะ ถ ูก จำกัด

GUID-02908486-D694-46B5-B37A-8E48A7B6E426

JVS0798X

JVS0387X

ระบบควบคุมเสียงท่อไอเสีย
ระบบยกเลิกเสียงรบกวน (ถ้ามีติดตั้ง)/
ระบบทำให้เสียงนุ่มนวลมีมิติ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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หมายเหตุ:
ในการทำงานระบบยกเลิกเสียงรบกวนและระบบทำให้
เสียงนุ่มนวลมีมิติอย่างถูกต้อง:
. ห้ามนำวัตถุใด ๆ คลุมลำโพงหรือลำโพงเสียงต่ำ

. ห้ามนำวัตถุใด ๆ คลุมไมโครโฟน

. ห้ามเปลี่ยนหรือปรับแต่งลำโพงรวมถึงลำโพงเสียงต่ำ
และ ช้ิน ส่วน ท่ี เกี่ยวข้อง กับ เครื่อง เสียงใด ๆ เช่น
แอมป์พลิฟายเออร์

. ห้ามทำการปรับแต่งใด ๆ รวมถึงการปิดเสียงหรือการ
ปรับแต่งรอบ ๆ ไมโครโฟน ลำโพง หรือลำโพงเสียง
ต่ำ

ระบบยกเลิกเสียงรบกวน
GUID-4F18A3E5-F1B0-4395-8255-B0CB7477701D

ระบบยกเลิกเสียงรบกวนใช้ไมโครโฟนด้านหน้าและด้าน
หลัง ① เพื่อตรวจจับเสียงบูมของเครื่องยนต์ จากนั้นระบบ
จะสร้างคลื่นเสียงหักล้างเสียงรบกวนโดยอัตโนมัติผ่าน
ลำโพง ② และลำโพงเสียงต่ำ ③ เพื่อลดเสียงบูมของ
เครื่องยนต์
ไมโครโฟนด้านหน้าและด้านหลัง ① ติดต้ังอยู่ภายใน
หลังคา
ลำโพงหน้าติดตั้งอยู่บนประตู และลำโพงเสียงต่ำติดตั้งอยู่
ระหว่างเบาะหลัง

ระบบทำให้เสียงนุ่มนวลมีมิติ
GUID-C617AAC9-ADDF-4247-B63D-10B08C0C4A7D

ระบบทำให้เสียงนุ่มนวลมีมิติจะสร้างเสียงตามความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ และโหมดการขับขี่ ท่ี เลือกโดยสวิตช์ตั้ง ค่า
ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
เกียร์ และระบบรองรับน้ำหนักผ่านลำโพง ② และลำโพง
เสียง ต่ำ ③ เ พ่ือ เพิ่ม ค ุณภาพของ เสียง เครื่องยนต์
นอกจากนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนเกียร์หรือมีการเหยียบคันเร่ง
อย่างรวดเร็วเม่ือสวิตช์ตั้งค่า เกียร์อยู่ ในโหมด R และ
เครื่องยนต์อุ่นแล้ว จะมีการส่งเสียงเอฟเฟกต์เพื่อเพิ่มความ
รู้สึกสปอร์ต ( “โหมด R” หน้า 5-19)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-45

Condition: 'Except for China'/



(236,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

5-46 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

บันทึก

Condition: 'Except for China'/



(237,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

6 ในกรณีฉุกเฉิน
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Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

GUID-CD008FDC-F9C2-4326-9B96-8830BF55879F

JVE0331X

กดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินเพื่อเตือนผู้ขับขี่ในรถคันอื่น เมื่อ
ต้องการหยุดหรือจอดรถในสภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงไฟสัญญาณ
ไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกะพริบพร้อมกัน
ไฟกะพริบจะสามารถทำงานได้ ไม่ ว่าสวิตช์จะอยู่ ใน
ตำแหน่งใด

คำเตือน
. กรณีหยุดรถฉุกเฉิน ต้องแน่ใจว่าได้นำรถ

ออกนอกถนนแล้ว

. ห้ามใช้ไฟกะพริบฉุกเฉินขณะกำลังเคลื่อนที่
บนทางหลวง เว้นแต่ในสถานการณ์ที่ ต้อง
ขับขี่ ด้วยความเร็วต่ำมากจนอาจก่อให้เกิด
อันตรายกับรถยนต์คันอื่นได้

. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวจะไม่ทำงานเม่ือเปิดไฟ
กะพริบฉุกเฉิน

GUID-D2A088E0-3EAF-406D-92FD-CF0E2CD4992A

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS)

GUID-16D4B92F-AFE6-43C3-957C-B782C533DDA5

รถยนต์คันนี้มีการติดต้ังระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS) ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบแรงดันลมยางของยาง
ทั้งหมด เมื่อไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้น หมายความ
ว่ายางหนึ่งเส้นหรือมากกว่ามีแรงดันลมยางต่ำ ถ้าขับรถใน
ขณะท่ีมีแรงดันลมยางต่ำ TPMS จะทำงานและเตือนให้
ทราบว่าแรงดันลมยางต่ำด้วยไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ
(ในมาตรวัด) หรือข้อความเตือน (บนหน้าจอ) ระบบน้ีจะ
ทำงานเมื่อรถยนต์ขับที่ความเร็วมากกว่า 25 กม./ชม. (16
ไมล์/ชม.) เท่าน้ัน ( “ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ”
หน้า 2-23) ( “ระบบตรวจ สอบแรง ดัน ลม ยาง
(TPMS)” หน้า 5-4)

คำเตือน
. ถ้าไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้นขณะขับ

รถ ให้หลีกเล่ียงการหักพวงมาลัยกะทันหัน
หรือ เบรกอย่าง แรง ควร ลดความเร็ว ลง
พยายามนำรถออกจากถนนไปยังสถานที่
ปลอดภัย และหยุดรถยนต์ให้เร็วที่สุด การขับ
รถด้วย แรงดัน ลมยางต่ำ อาจทำให้ เกิด
ความเสียหายอย่างถาวรกับยางและเพ่ิม
ความเป็นไปได้ที่ยางจะใช้การไม่ได้เลย อาจ
เกิดความเสียหายของรถยนต์อย่างรุนแรง
และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ่ึงอาจส่งผลให้
เกิดการบาด เจ็บที่ ร ุนแรง ดังนั้น จึงควร
ตรวจสอบแรงดันลมยางทั้งสี่เส้นและทำการ
ปรับแรงดันลมยางตามค่าแรงดันลมยางขณะ
เย็นที่ แนะนำ ซึ่งแสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่า
แรงดันลมยาง เพื่อปิดไฟเตือนแรงดันลมยาง
ต่ำ ถ้าไฟยังคงสว่างขณะขับรถหลังจากปรับ
แ ร ง ดั น ลม ยา ง ยา ง รถ อาจ จ ะ แบน
( “ยาง รัน แฟลต (run flat tire)”
หน้า 6-3) หรือ TPMS อาจทำงานผิดปกติถ้า
ยางรถทุกเส้นไม่แบนและมีแรงดันลมยางที่

เหมาะสม ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่
ศูนย์บริการ NHPC

. เมื่อ มี การ เปลี่ยนล้อ ระบบ TPMS จะ ไม่
ทำงาน และไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำจะ
กะพริบเป็นเวลาประมาณ 1 นาที และจะสว่าง
ค้างหลังจาก 1 นาที โปรดติดต่อศูนย์บริการ
NHPC โดยเร็วที่สุด เพ่ือทำการเปล่ียนยาง
และ/หรือรีเซ็ตระบบ

. การเปลี่ยนยางที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่นิสสัน
กำหนดไว้อาจมีผลต่อการทำงานของระบบ
TPMS

. ห้ามฉีดน้ำยากันยางรั่วหรือซีลแลนท์กันยาง
ร่ัว Aerosol ในยาง เพราะอาจ ส่งผลให้
เซ็นเซอร์ แรงดัน ลมยางทำงาน ผิดปกติ

หมายเหตุ:
. ท่านสามารถตรวจสอบแรงดันลมยางทั้งสี่เส้นได้

จากหน้าจอแบบสัมผัส โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน
หน้าจอมัลติฟังก์ชัน

. ยางของรถยนต์นิสสัน GT-R ได้รับการเติมลม
ด้วยก๊าซไนโตรเจน เมื่อแรงดันลมยางต่ำ ให้ทำ
การเติมลมยางด้วยก๊าซไนโตรเจน โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการ NHPC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ
เติมลมยางด้วยก๊าซไนโตรเจน

. กรณีไม่สามารถเติมก๊าซไนโตรเจน ท่านอาจใช้
ลมยางทั่วไปได้อย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการ
ขับขี่ปกติ อย่างไรก็ตาม นิสสันขอแนะนำให้ท่าน
เติมลมยางด้วยก๊าซไนโตรเจนเพ่ือการใช้งาน
ยางได้เต็มสมรรถนะสูงสุด

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน

Condition: 'Except for China'/



(239,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

ยางรันแฟลต (run flat tire)
GUID-CE95756C-1D99-4324-954D-226ACB624C05

ยางรันแฟลต (run flat tire) คือยางซึ่งสามารถใช้ในการ
ขับเคลื่อนได้ชั่วคราวแม้ไม่มีแรงดันลมยาง ( “ยางรัน
แฟลต (run flat tire)” หน้า 8-36)
โปรดดูควบคู่กับข้อมูลความปลอดภัยของยางในสมุดคู่มือ
การรับประกันอีกเล่มหนึ่ง

คำเตือน
. แม้รถจะสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยการใช้ยาง

รันแฟลต (run flat tire) ที่ร่ัวซึมได้ แต่ขอ
ให้ระลึกเสมอว่าเสถียรภาพในการควบคุมรถ
จะลดลง ซ่ึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บร้ายแรงได้ และการขับข่ีระยะไกล
ด้ วย ความเ ร็ว ส ู ง อาจ ทำให้ ยาง ได้ รับ
ความเสียหาย

. ห้ามขับท่ีความเร็วเกินกว่า 80 กม./ชม. (50
ไมล์/ชม.) และห้ามขับเป็นระยะทางมากกว่า
80 กม. (50 ไมล์) ด้วยยางรันแฟลต (run
flat tire) ที่ ร่ัวซึม ระยะทางจริงที่รถยนต์
สามารถ ขับ ได้ เ ม่ือ ยาง แบน ข้ึน อย ู่ กับ
อุณหภูมิภายนอก น้ำหนักของรถยนต์รวมน้ำ
หนักบรรทุก สภาพถนน และปัจจัย อ่ืน ๆ

. ควรขับข่ีอย่างระมัดระวังด้วยความปลอดภัย
ที่ความเร็วต่ำ หลีกเลี่ยงการเข้าโค้งหรือการ
เบรกอย่าง ร ุนแรง ซ่ึงอาจทำให้ เสียการ
ควบคุมรถได้

ข้อสังเกต
. ห้ามติดตั้งโซ่พันล้อกับยางรันแฟลต (run

flat tire) ที่ ร่ัวซึม เพราะอาจทำให้รถของ
ท่านเสียหายได้

. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนพื้นที่นูนขึ้นมาหรือหลุม
ใหญ่ เนื่องจากระยะห่างระหว่างตัวรถและพื้น
จะน้อยกว่าปกติ

. ห้ามเข้าเคร่ืองล้างรถอัตโนมัติโดยท่ียางรัน
แฟลต (run f la t t i re ) มี การ ร่ั ว ซึม

. ให้นำรถเข้าเปล่ียนยางที่ร่ัวซึมที่ศูนย์บริการ
NHPC โดยเร็วที่สุด เน่ืองจากสมรรถนะของ
ยางจะลดลง

หากพบว่ายางรถแบนและต้องทำการหยุดรถ ขอให้ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำด้านล่าง
1. นำรถออกจากถนนและเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย
2. เปิดสัญญาณไฟกะพริบฉุกเฉิน
3. จอดรถบนพื้นราบ และดึงเบรกมือ เลื่อนคันเกียร์ไปยัง

ตำแหน่ง&P
4. ดับเครื่องยนต์
5. เปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นเพื่อเตือนรถคันอื่น ๆ และเพื่อ

ให้ สัญญาณ แก่ ช่ า ง ผ ู้ เ ช่ี ย วช าญ ท่ี เ รี ย ก มา
6. ให้ผู้ โดยสารทั้งหมดออกนอกตัวรถ และ ยืนใน ท่ี

ปลอดภัย ห่ าง จาก ตัว รถ และ เ ส้น ทาง จราจร
สำหรับขั้นตอนการถอดยาง โปรดดู ท่ีหมวดดังต่อไปนี้
( “การยกรถด้วยแม่แรงและการถอดล้อ” หน้า 8-39)

GUID-5B03F5E4-CD50-48BB-82D2-1E39F9B319BC

กรณี ดัง ต่อ ไปนี้ แสดง ให้ ทราบ ว่า แบตเตอรี่ ไฟหมด

. มอเตอร์ สตาร์ทไม่หมุนหรือหมุนอ่อนมาก และ
เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด

. ไฟส่องสว่างของรถหรี่ลงกว่าปกติ

. เสียงของแตรดังอ่อนลงหรือไม่มีเสียง

ข้อสังเกต
เมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด ห้ามปิดประตูหน้าบานใด
บานหนึ่ง ฟังก์ชันการปรับกระจกหน้าต่าง
อัตโนมัติจะไม่ทำงาน และแผงหลังคาด้านข้าง
อาจเสียหายได้

การสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการพ่วงแบตเตอร่ี ต้องปฏิบัติ
ตามคำแนะนำและข้อควรระวังดังต่อไปนี้
สำหรับข้อมูลเก่ียวกับการบำรุงรักษาแบตเตอร่ี โปรดดูท่ี
หมวด ดัง ต่อ ไป นี้ ( “แบตเตอรี่ ” หน้า 8-13)

คำเตือน
. การพ่วงสตาร์ทที่ปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องอาจ

ส่งผลให้แบตเตอรี่เกิดการระเบิด จนทำให้ได้
รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้ รวมถึง
อาจสร้างความเสียหายให้กับรถ

. ระมัดระวังไม่ให้เกิดประกายไฟหรือเปลวไฟ
บริเวณแบตเตอร่ี เน่ืองจากบริเวณโดยรอบ
แบตเตอรี่จะมีก๊าซไฮโดรเจนที่ไวไฟอยู่ตลอด
เวลา

. ห้าม ให้ น้ำกรดแบตเตอร่ี โดนตา ผิวหนัง
เสื้อผ้า หรือสีรถ เนื่องจากน้ำกรดแบตเตอร่ี
เป็นกรดซัลฟูริกที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งจะทำให้
เกิดการไหม้พองอย่างรุนแรงขึ้นได้ ถ้ามีการ
สัมผัสโดนน้ำกรดให้ใช้น้ำล้างส่ิงของหรือ
ผิวหนังที่สัมผัสทันที

ในกรณีฉุกเฉิน 6-3

การพ่วงสตาร์ท

Condition: 'Except for China'/



(240,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

6-4 ในกรณีฉุกเฉิน

. เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากมือเด็ก

. แบตเตอรี่ที่จะใช้พ่วงต้องมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า
12 โวลต์ การใช้แบตเตอร่ีที่มีแรงเคลื่อน
ไฟฟ้า ไม่ เหมาะ สมจะทำให้ รถของท่าน
เสียหายได้

. เมื่อทำงานกับหรือใกล้กับแบตเตอรี่ ควรสวม
อุปกรณ์ป้องกันตาที่เหมาะสม (เช่น แว่นตา
ป้องกันหรือแว่นนิรภัย) และถอดแหวน กำไล
ข้อมือโลหะ หรือเคร่ืองประดับอื่น ๆ ออกทุก
ค ร้ัง ห้าม ชะโงก หน้า ห รือ เท้า แขน บน
แบตเตอรี่ขณะพ่วงสตาร์ท

. ห้ามพยายามพ่วงสตาร์ทแบตเตอรี่ที่ไม่มี
กำลังไฟแล้ว เน่ืองจากอาจเกิดการระเบิด
และทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

. เนื่องจากรถยนต์นิสสัน GT-R ได้มีการติดตั้ง
พัดลมระบายความ ร้อน อัตโนมัติ ซ่ึงอาจ
ทำงานได้ตลอดเวลา ขอให้โปรดระมัดระวัง
ให้ มือและวัตถุ อ่ืน ๆ ออกห่างจากพัดลม

GIE0004

คำเตือน
ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเสมอ เพราะการ
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดอาจทำให้ระบบ
ชาร์จไฟเสียหายและทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

1. ถ้าแบตเตอร่ีที่ใช้พ่วงอยู่ในรถอีกคันหน่ึง Ⓐ ให้จอด
รถ Ⓐ และ Ⓑ โดยให้แบตเตอรี่ของทั้งสองคันอยู่
ใกล้ กัน แต่ ห้าม ให้ รถ ทั้ ง สอง คัน สัมผัส กัน

2. ดึงเบรกมือ เล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง &P ปิดการ
ทำงานของระบบไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นท้ังหมด (ไฟส่อง
สว่าง ฮีต เตอร์ เคร่ือง ปรับ อากาศ และ อ่ืน ๆ )

3. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ คลุมแบตเตอรี่ด้วยผ้าชุบน้ำที่
บิดจนแห้งหมาด เพ่ือลดอันตรายจากการ ระเบิด

4. ต่อสายพ่วงตามลำดับในภาพ (① ? ② ? ③ ?

④)
ถ้าแบตเตอร่ี ไม่ ได้ รับการ เช่ือมต่อหรือหมด
พวงมาลัยจะล็อกและไม่สามารถหมุนได้ ต้อง
ป้อนไฟเข้าระบบโดยการใช้สายพ่วงก่อนกดปุ่ม
สตาร์ท เครื่องยนต์ และ ปลดล็อกพวง มาลัย

Condition: 'Except for China'/
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ข้อควรระวัง
. ต่อข้ัวบวก (+) เข้ากับข้ัวบวก (+) และต่อ

ข้ัวลบ (−) เข้ากับกราวด์ตัวถัง เสมอ (ดัง
แสดงในภาพ) ไม่ใช่ต่อ เข้า กับแบตเตอร่ี

. ตรวจให้แน่ใจว่าสายพ่วงไม่สัมผัสกับชิ้นส่วน
ในห้องเครื่องยนต์ที่กำลังทำงานและแคลมป์
รัดสายพ่วงไม่สัมผัสกับโลหะอื่น ๆ

5. สตาร์ทเคร่ืองยนต์ของรถคันที่ใช้พ่วง Ⓐ และปล่อย
ให้ทำงานสองถึงสามนาที

6. ให้ความเร็วรอบเครื่องยนต์ของรถคันที่ใช้พ่วง Ⓐ อยู่
ท่ี 2,000 รอบต่อนาที และสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถ
คันที่ถูกพ่วงสตาร์ท Ⓑ

หมายเหตุ:
ห้ามให้มอเตอร์สตาร์ททำงานเกินกว่า 10 วินาที
ถ้า เคร่ืองยนต์ยัง สตาร์ทไม่ ติด ให้ กดสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง OFF แล้วรอ 10
วินาที จากนั้นลองสตาร์ทใหม่

7. หลังจากสตาร์ทเครื่อง ให้ปลดสายขั้วลบแล้วจึงปลด
ส า ย ขั้ ว บ ว ก (④ ? ③ ? ② ? ① )

8. ให้แน่ใจว่านำผ้าท่ีใช้คลุมช่องระบายอากาศออก
เนื่องจากผ้าอาจเปื้อนกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

9. ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

หมายเหตุ:
ถ้าคลิปแคลมป์รัดต่อเข้ากับข้ัวแบตเตอร่ีได้ยาก ให้
ถอดแผงปิดใต้กระจกบังลมหน้าออกเพ่ือให้ง่ายข้ึน
( “การ ถอดแผง ปิด ใต้ กระจก บัง ลมหน้า”
หน้า 8-6)

GUID-57A78BEA-7DD4-42CA-B6F8-62B5007353C0

อย่าพยายามเข็นรถเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

ข้อสังเกต
รถยนต์นิสสัน GT-R ของท่านไม่สามารถทำการ
สตาร์ท ด้วย การ เข็น รถ หรือ ลาก รถ ได้ การ
พยายามสตาร์ทโดยการเข็นสตาร์ทหรือลาก
สตาร์ทอาจทำให้เกียร์เสียหายได้

GUID-8D7DB2DF-2469-438C-A64C-1FF7A79A2CAC

คำเตือน
. ห้ามขับรถต่อถ้ารถของท่านมีความร้อนสูง

ผิดปกติ เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหาย
หรือเกิดไฟไหม้รถได้

. ห้ามเปิดฝาช่องเติมหม้อน้ำและฝาถังพัก
น้ำหล่อเย็นในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่
เพื่อ หลีก เลี่ยง อันตราย จากการถูก ลวก
เนื่องจากเมื่อเปิดฝาออกน้ำร้อนซ่ึงมีแรงดัน
จะพุ่งออกมา ซ่ึงอาจทำให้ได้ รับบาดเจ็บ
รุนแรงได้

. ห้ามเปิดฝากระโปรงหน้า ถ้ามีไอน้ำพุ่งออก
มา

หากรถมีความร้อนสูงผิดปกติ (ค่าเกจวัดแสดงอุณหภูมิที่
สูงมาก) หรือถ้ารู้สึกว่าเครื่องยนต์ไม่มีกำลัง ได้ยินเสียง
ผิ ด ปกติ ฯ ล ฯ ใ ห้ ปฏิ บั ติ ต า ม ขั้ น ตอน ต่ อ ไป นี้ :

1. เคลื่อนรถออกจากถนนอย่างปลอดภัย ดึงเบรกมือและ
เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง&P

ห้ามดับเครื่องยนต์
2. ปิดเคร่ืองปรับอากาศ เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน

เลื่อนการควบคุมอุณหภูมิไปที่ระดับร้อนที่สุด และเปิด
การควบคุมพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุด

3. ถ้าเครื่องยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติอันเน่ืองมาจาก
การขับขึ้นเนินเขาด้วยระยะทางท่ียาวในวันท่ีอากาศ
ร้อน ให้เดินเครื่องยนต์แบบเดินเบา (ประมาณ 1,500
รอบต่อนาที) จนกระทั่งเกจวัดอุณหภูมิแสดงค่าเป็น
ปกติ

4. ออกจากรถ ก่อนเปิดฝากระโปรงหน้ารถต้องสำรวจดู
และฟังเสียงว่ามีไอน้ำหรือน้ำหล่อเย็นพุ่งออกมาจาก
หม้อน้ำหรือไม่ (หากมีไอน้ำหรือน้ำหล่อเย็นพุ่งออก
มา ให้ทำการดับเครื่องยนต์) ห้ามเปิดฝากระโปรงหน้า
ขึ้ น จนก ว่า ไอ น้ำ ห รือ น้ ำ หล่อ เย็ น จะ หาย ไป

ในกรณีฉุกเฉิน 6-5

การเข็นสตาร์ท รถมีความร้อนสูงผิดปกติ
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6-6 ในกรณีฉุกเฉิน

5. เปิดฝากระโปรงหน้า

คำเตือน
ถ้ามีไอน้ำหรือน้ำพุ่งออกมาจากเครื่องยนต์ ให้ยืน
ออกห่างจากรถเพื่อไม่ให้ถูกลวกพอง

6. ตรวจสอบสายพานด้วยตาเปล่าเพื่อดูความเสียหาย
หรือหย่อน พร้อมกับตรวจดูการทำงานของพัดลม
ระบายความร้อน ไม่ควรปรากฏว่ามีน้ำรั่วจากท่อยาง
และหม้อน้ำ ถ้ามีน้ำหล่อเย็นรั่ว แสดงว่าสายพาน
หย่อนหรือหายไป หรือพัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน ให้ดับ
เครื่องยนต์

คำเตือน
ระมัดระวังไม่ให้มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ้า
สัมผัสโดน หรือติดในสายพานเครื่องยนต์หรือ
พัดลมระบายความร้อน พัดลมระบายความร้อน
อาจทำงานอัตโนมัติได้ทุกเวลา

7. เม่ือเกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นลดลงต่ำกว่าจุดก่ึง
กลาง ให้ดับเครื่องยนต์และรอจนกระทั่งเกจวัดลดลง
ต่ำถึง “C” (เย็น)

8. หลัง จาก เครื่องยนต์ เย็น ลง ให้ ตรวจ สอบ ระดับ
น้ำหล่อเย็นในถังพัก หากจำเป็นให้เติมน้ำหล่อเย็นลง
ในถังพัก หลังจากเปิดฝาถังพักน้ำหล่อเย็นโดยที่ปิด
ไว้ด้วยผ้าหนา ๆ ( “ระบบหล่อเย็นเคร่ืองยนต์”
หน้า 8-7)

9. ให้นำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ NHPC ที่ ใกล้ที่สุด

GUID-F26379E7-FB7A-4919-B5CE-1C22C4331176

เมื่อต้องลากจูงรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ในการลากจูงอย่างเคร่งครัด อุปกรณ์ลากจูงที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้รถเกิดความเสียหายได้ หากต้องการคำแนะนำ
ในการลากจูงกรุณาติดต่อศูนย์บริการ NHPC ผู้ให้บริการใน
พื้นที่จะมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนสำหรับ
การลากจูงที่ถูกต้อง นิสสันขอแนะนำให้เรียกผู้ให้บริการมา
ทำการลากรถของท่าน เพ่ือให้มั่นใจว่ารถถูกลากอย่างถูก
วิธี และเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับรถของ
ท่าน และควรแนะนำให้ผู้ ให้บริการได้ อ่านข้อควรระวัง
ต่อไปนี้โดยละเอียด

คำเตือน
. ห้ามนั่งในรถที่กำลังถูกลากจูง

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถหลังจากยกรถด้วยรถ
บรรทุกลาก

ข้อควรระวัง
ล่ามโซ่นิรภัยก่อนการลากจูงเสมอ

การลากจูงรถยนต์

Condition: 'Except for China'/
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คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
GUID-A48C5FD7-5802-43D4-8B8F-6163DA6E7F7C

GIE0044

นิสสันขอแนะนำให้ใช้ดอลลี่สำหรับลากจูงเมื่อต้องลากจูง
ร ถ ห รื อ ย ก ร ถ ข้ึ น ทั้ ง คั น ดั ง ที่ แ ส ด ง ใ น ภ า พ

ข้อสังเกต
ห้ามลากจูง รถโดยท่ีล้อ ใด ๆ สัมผัส พ้ืนถนน
เพราะอาจทำให้ระบบส่งกำลังเสียหายมากและมี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูง

การกู้รถยนต์ (การนำรถออกจาก
หล่ม)

GUID-EEE85D70-69EA-4DB9-A332-AFF5F5800758

JVE0001X
หน้า

ในกรณีฉุกเฉิน 6-7
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6-8 ในกรณีฉุกเฉิน

JVE0008X
หลัง

คำเตือน
. ยืนให้ห่างจากตัวรถ

. อย่าเร่งความเร็วจนยางล้อหมุนฟรี เนื่องจาก
จะทำให้ยางระเบิดและทำให้ได้รับบาดเจ็บที่
รุนแรง นอกจากนั้น ชิ้นส่วนอื่น ๆ ของรถก็
อาจจะมีความร้อนสูงผิดปกติและเสียหายได้

การลากดึงรถยนต์ที่ติดหล่ม
GUID-C8B720BD-5032-422C-91AC-2346A812EFA5

หากรถติดในทราย หิมะ โคลน ฯลฯ ให้ใช้สายลากจูงหรือ
อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีออกแบบสำหรับการกู้รถยนต์โดยเฉพาะ
รวม ท้ังปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ ผลิตสำหรับการใช้
อุปกรณ์กู้รถยนต์คืน

หน้า :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมพันด้วยผ้า ① ถอดฝาครอบ ②
ออกจากกันชนหน้า

ติดตั้งห่วงสำหรับลากจูง ③ ที่เก็บไว้ในกล่องเครื่องมือใต้
พ้ืนรถด้านผู้โดยสารด้านหน้า ใช้ประแจขันน็อตล้อ ④ ดัง
ท่ีแสดงในภาพเพื่อยึดห่วงสำหรับลากจูงให้แน่น มัดสาย
ลากจูง เข้า กับห่วงสำหรับลากจูง ให้แน่ใจว่า เก็บห่วง
สำหรับ ลาก จ ูง อย่าง ถ ูก ต้องที่ เดิม หลัง จาก ใช้ งาน

หลัง :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ห่วงที่อยู่ด้านหลัง ⑤ ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นห่วงสำหรับ
ลากดึง

การถอดฝาครอบ ⑥ ออกจากกันชนหลัง ให้กดแถบล็อก
⑦ ก่อนจนกระทั่งปลดล็อก จากนั้น ดึงฝาครอบออก

ติดตั้งห่วงสำหรับลากดึง ③ เข้ากับจุดยึดบนกันชนหลังให้
แน่น

ให้แน่ใจว่าเก็บห่วงสำหรับลากดึงอย่างถูกต้องในที่เก็บ
หลังจากใช้งาน

GIE0042

ห้าม ใช้ ขอ เกี่ยว ยึดสำหรับการลากจูง หรือกู้ รถยนต์

ข้อควรระวัง
. ห้ามใช้ขอเก่ียวยึดเพ่ือนำรถออกจากทราย

หิมะ โคลน ฯลฯ

. ให้ดึงสายเคเบิ้ลในแนวตรงจากรถเสมอ ห้าม
ดึงในแนวเฉียงกับตัวรถ

. ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ลากดึงเช่นเชือกหรือ
สาย ผ้าใบ ใน การ ลาก จ ูง หรือ ก ู้ รถยนต์

ข้อสังเกต
. ต้อง มัดโซ่หรือสายเคเบิ้ลลากจูงกับ ห่วง

สำหรับลากดึงหรือคานโครงสร้างหลักของรถ
เท่านั้น ไม่เช่นนั้น จะทำให้ตัวถังรถเสียหาย
ได้

Condition: 'Except for China'/



(245,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

. ห้ามลากจูงรถโดยใช้ขอเกี่ยวยึดหรือห่วง
สำหรับลากดึง

. ควรจัดสายอุปกรณ์ลากดึงเพื่อไม่ให้สัมผัส
กับชิ้นส่วนระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับ
เลี้ยว เบรก หรือระบบหล่อเย็น

การโยกรถยนต์ออกจากหล่ม
GUID-723A0A2F-7E5E-4AD2-A878-324E99DA0A7A

ถ้ารถของท่านติดในทราย หิมะ โคลน ฯลฯ ใช้ขั้นตอนดัง
ต่อไปนี้:

1. ปิดระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) หรือโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) และเลือกโหมด SAVE ด้วย
สวิตช์ตั้ง ค่า เกียร์ ( “สวิตช์ตั้ง ค่า VDC/ESP
เ กียร์ และ ระบบ รองรับ น้ำ หนัก” หน้า 5-19)

2. ตรวจสอบให้ แน่ใจ ว่า ไม่มี ส่ิง กีดขวางอยู่ บริเวณ
ด้านหน้าและด้านหลังของรถ

3. หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายและขวาเพื่อเตรียมพ้ืนที่
บริเวณล้อหน้า

4. ค่ อย ๆ เค ล่ือน รถ ไป ด้ าน หน้า และ ด้าน หลั ง
. เปลี่ยนเกียร์ถอยหลังและเดินหน้าระหว่างตำแหน่ง

&R และ&A↔&M
. เหยียบคันเร่งเบาที่สุดเพื่อคงระดับการเคลื่อนไหว

ของรถ
. ปล่อยคันเร่งก่อนเปลี่ยนเกียร์ระหว่างตำแหน่ง&R

และ&A↔&M
. อย่าเร่งความเร็วจนยางล้อหมุนฟรี เกินกว่า 55

กม./ชม. (35 ไมล์/ชม.)

5. เปิดระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) หรือโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

6. หากไม่สามารถนำรถออกจากหล่มได้หลังจากได้
พยายาม 2-3 ครั้ง กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วย
นำรถออก

ในกรณีฉุกเฉิน 6-9
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6-10 ในกรณีฉุกเฉิน
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7-2 การดูแลรักษาสภาพรถ

GUID-F6C3FD94-0E28-4D6E-93D7-A483DD6AA01D

การดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยรักษา
สภาพรถให้สวยงามอยู่เสมอ

เพื่อป้องกันสีรถ ให้ล้างรถยนต์โดยเร็วที่สุดเมื่อ:

. หลังจากฝนตก เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิด
จากฝนกรด

. หลังจากขับขี่บนถนนตามชายหาด

. เมื่อมีสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบเขม่า มูลนก ยางไม้
ผงโลหะ หรือแมลงติดอยู่บนสีรถ

. เมื่อมีฝุ่นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
ถ้าเป็นไปได้ให้เก็บหรือจอดรถยนต์ในโรงจอดรถ หรือใน
บริเวณที่มีหลังคา

หากจำเป็นต้องจอดรถกลางแจ้ง ควรจอดรถในที่ร่มหรือใช้
ผ้าคลุมรถ

ระมัดระวังอย่าขีดข่วนสีรถ เม่ือคลุมหรือเปิดผ้าคลุม
รถออก

การล้างรถ
GUID-1607D4C1-C1B0-41DE-877A-A7A6749FED1A

คำเตือน
ห้ามใช้สารเคลือบเงากับกระจก ยาง หรือชิ้นส่วน
พลาสติกรอบ ๆ กระจกหรือประตู ซ่ึงอาจทำให้
กระจกหน้าต่างไม่ทำงาน หรือมองเห็นไม่ชัด อัน
จะก่อให้เกิดการชน ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต

ข้อสังเกต
. ห้ามใช้ยา ขัดสี บน ช้ัน เคลือบ เคลียร์ของ

ชิ้นส่วนที่ เป็นคาร์บอน (เช่น กันชน แผง
ครอบบันไดข้าง สปอยเลอร์หลัง หลังคา ท่อ
อากาศ ท่ี ฝา กระโปรง หน้า ท่อ อากาศที่
บังโคลนหน้า ฯลฯ ของรุ่น NISMO)

. ห้ามใช้น้ำยาเคมีใด ๆ (สารเคลือบเงา น้ำยา
เคลือบ สี ยา ขัดสี ฯลฯ) บน ช้ินส่วนที่ เป็น
คาร์บอน ท่ี พ่นสี ก่ึง มัน (เช่น ตัว กระจาย
อากาศหลัง สปอยเลอร์หลัง นั่นคือค่าจำเพาะ
ที่นอกเหนือจาก NISMO ฯลฯ)

ล้างรถโดยใช้ฟองน้ำที่ เปียกชุ่มและใช้ น้ำมาก ๆ ทำ
ความสะอาดรถยนต์ให้ทั่วด้วยสบู่อ่อน แชมพูล้างรถพิเศษ
หรือน้ำยาล้างจานทั่วไป ผสมกับน้ำอุ่นท่ีสะอาด (ห้ามใช้
น้ำร้อน)

ข้อสังเกต
. ห้าม ใช้ เค ร่ือง ล้าง รถ อัตโนมัติ เพราะ

สปอย เลอร์หลังอาจได้ รับความ เสียหาย

. ห้ าม ใช้ บ ริ ก า ร ล้ า ง รถ ที่ ใ ช้ น้ ำยา ทำ
ความสะอาดที่ มีความเป็นกรด เพราะการ
บริการล้างรถบางแห่งโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่
ใช้แปรงล้างรถ จะใช้กรดบางชนิดสำหรับทำ
ความ สะอาด ซึ่ง กรด จะ ทำ ปฏิกิ ริยา กับ
ชิ้น ส่วน รถยนต์ที่ เป็นพลาสติกบางชนิด
ทำให้เกิดรอยแตกร้าวส่งผลต่อสภาพรถ และ
ยังอาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ควร
ตรวจสอบผู้ให้บริการล้างรถอยู่เสมอว่าไม่ได้
ใช้กรดล้างรถ

. ห้ามล้างรถด้วยสบู่ที่มีฤทธ์ิแรง ผงซักฟอก
เข้ม ข้น น้ำมัน เบนซิน หรือ น้ำยาอย่างอื่น

. ห้ามล้างรถกลางแดดโดยตรง หรือขณะที่ตัว
ถังรถร้อน เนื่องจากสีรถจะเป็นรอยคราบน้ำ

. หลีกเล่ียงการใช้ผ้าที่ มีขนแข็งหรือหยาบ
เช่น ถุงมือล้าง ให้ระมัดระวังขณะที่ล้างเอา
คราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่น
ออก เพื่อ ไม่ ให้สี รถ เป็นรอยขีด ข่วนหรือ
เสียหาย

. สำหรับรุ่นที่ตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์และ/หรือ
ฟิล์มป้องกันบนบังโคลนหน้าและกันชนหลัง
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
— ล้างรถโดยใช้ฟองน้ำที่เปียกชุ่มและใช้น้ำ
มาก ๆ หลังจากนั้นให้เช็ดรถเบา ๆ โดยใช้
ผ้านุ่ม

— ห้ามใช้แรงดันน้ำโดยตรง เช่น ที่ฉีดน้ำ
แรงดันสูงที่ตัวถังรถรอบ ๆ สติกเกอร์และ/
หรือ ฟิล์ม ป้องกัน ซึ่ ง อาจ ทำให้ ขอบ
สต๊ิกเกอร์และ/หรือฟิล์มป้องกันลอกออก
หรือหลุดจากรถยนต์ได้

ล้ า ง อ อก ให้ ท่ั ว ด้ ว ย น้ ำ ส ะ อ า ด ป ริ ม าณ ม าก ๆ
บริเวณด้านในประตู ซอกประตู ข้อต่อและบานพับประตู
ประตูท้าย และฝากระโปรงหน้าพราะเป็นส่วนที่ไวต่อเกลือ
โรยถนน จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดบริเวณเหล่านี้อยู่
เสมอ ให้แน่ใจว่ารูระบายน้ำท่ีขอบด้านล่างของประตูไม่
อุดตัน ฉีดน้ำล้างใต้ท้องรถและในช่องล้อเพ่ือกำจัดส่ิง
สกปรก และล้างเกลือโรยถนน
หลีกเลี่ยงอย่าให้มีคราบน้ำบนสีรถ โดยใช้ผ้าชามัวร์แห้ง
หมาด ๆ เช็ดรถยนต์ให้แห้ง

การเคลือบเงา
GUID-822328DA-5FCD-4FE5-AF10-90BE57DF55B7

การเคลือบเงาเป็นประจำจะช่วยปกป้องสีรถและรักษา
สภาพรถให้ดูใหม่เสมอ ขอแนะนำให้ทำการขัดสีเพื่อกำจัด
คราบสารเคลือบเงาที่ตกค้าง และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็น
คราบฝังแน่นก่อนเคลือบเงาใหม่
ศูนย์บริการ NHPC สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสม

. เคลือบเงารถยนต์หลังจากล้างรถสะอาดแล้วเท่านั้น
และให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตท่ีให้มากับสาร
เคลือบเงาเสมอ

. ห้ามใช้สารเคลือบเงาท่ีมีส่วนผสมของสารขัดสี สาร
ขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจไปทำลายชั้น
เคลือบสีของรถ

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต์
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การขัดหยาบหรือการขัดอย่างรุนแรงบนชั้นเคลือบสีพ้ืน/
เคลือบใส อาจทำให้ชั้นเคลือบสีหมองลงไป หรือมีรอยขัด
วนหลงเหลือเอาไว้

คำเตือน
ห้ามใช้สารเคลือบเงากับกระจก ยาง หรือชิ้นส่วน
พลาสติกรอบ ๆ กระจกหรือประตู ซ่ึงอาจทำให้
กระจกหน้าต่างไม่ทำงาน หรือมองเห็นไม่ชัด และ
สารเคลือบเงาเคลือบไม่สม่ำเสมอ

ข้อสังเกต
. ห้ามใช้ยา ขัดสี บน ช้ัน เคลือบ เคลียร์ของ

ชิ้นส่วนที่ เป็นคาร์บอน (เช่น กันชน แผง
ครอบบันไดข้าง สปอยเลอร์หลัง หลังคา ท่อ
อากาศ ท่ี ฝา กระโปรง หน้า ท่อ อากาศที่
บังโคลนหน้า ฯลฯ ของรุ่น NISMO)

. ห้ามใช้น้ำยาเคมีใด ๆ (สารเคลือบเงา น้ำยา
เคลือบ สี ยา ขัดสี ฯลฯ) บนชิ้นส่วนที่ เป็น
คาร์บอนที่ พ่น สี ก่ึง มัน (เช่น ตัว กระจาย
อากาศหลัง สปอยเลอร์หลัง นั่นคือค่าจำเพาะ
ที่นอกเหนือจาก NISMO ฯลฯ)

การขจัดจุดคราบสกปรก
GUID-A2559F9C-C588-4591-B167-8C853F01D57B

ขจัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ำ มัน ฝุ่น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม้ออกจากสีรถให้เร็วท่ีสุด
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยด่างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน่ายท่ีศูนย์บริการ NHPC
หรือ ร้ าน ค้า จำหน่าย อ ุปกรณ์ ตกแต่ง รถยนต์ ท่ัวไป

ใต้ท้องรถ
GUID-999B8E03-CAE6-42F0-A871-8121DBC9E185

สำหรับ พ้ืนที่ที่ มี การใช้ เกลือโรยถนนในช่วงฤดูหนาว
จำเป็นต้องทำความสะอาดใต้ท้องรถอยู่เสมอเพ่ือป้องกัน
ส่ิงสกปรก และการจับตัวเป็นคราบของเกลือ ที่อาจทำให้
เกิดการเร่งการกัดกร่อนใต้ท้องรถและระบบรองรับน้ำหนัก
ควรทำการตรวจสอบซีลใต้ท้องรถทั้งช่วงก่อนฤดูหนาวและ
ฤดูใบไม้ผลิ และถ้าจำเป็นให้ทำการเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุง

กระจก
GUID-D939C9CC-DAF3-41FE-B508-7513423A331C

ควรใช้น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว้กลางแดดจัดจะทำให้มีคราบหมอง
อยู่บนผิวกระจกซึ่งเป็นเรื่องปกติ ใช้น้ำยาเช็ดกระจกและผ้า
นุ่มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

ข้อสังเกต
เมื่อทำความสะอาดกระจกด้านใน ห้ามใช้เครื่อง
มือที่มีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มี
ส่วนผสมของคลอรีน อาจจะทำให้ตัวนำไฟฟ้า
ส่วน ประกอบของ เสา อากาศ วิทย ุ หรือ ส่วน
ประกอบของตัวละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง
เสียหาย

ล้อ
GUID-816D666F-E080-4DA2-9DB5-0277468E38FD

เม่ือมีการล้างรถ ควรล้างล้อด้วย เพื่อรักษาให้ล้ออยู่ใน
สภาพดี

. ทำความสะอาดด้านในของล้อเมื่อเปลี่ยนล้อ หรือเมื่อ
ทำความสะอาดด้านล่างของล้อ

. ตรวจสอบดูการคดงอหรือสนิมผุกร่อนของกระทะล้อ
อย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีความเสียหาย อาจทำให้แรงดัน
ลมยางลดลงหรือทำให้ซีลขอบยาง เสียหายได้

. นิสสันแนะนำให้ลงสารเคลือบสีกระทะล้อ เพื่อป้องกัน
เ ก ลื อ โ รย ถนน ใน บ ริ เ วณ ท่ี ใ ช้ ใ น ฤด ู หน า ว

ข้อควรระวัง
เมื่อล้างล้อรถ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร่อน

ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย
GUID-F0592E7C-F626-4289-81F0-65F35563D5C6

ควรล้างล้ออย่างสม่ำเสมอด้วยฟองน้ำชุบสบู่อ่อน ๆ โดย
เฉพาะ พ้ืนที่ ท่ี มี การใช้ เกลือโรยถนนในช่วงฤดูหนาว
มิฉะนั้นเกลือจะทำให้สีล้อด่างได้
อาจพบรอยขีดข่วนเล็ก ๆ หรือคราบสกปรกบนล้อ ในขณะ
ที่รถยนต์ถูกส่งมอบ
เนื่องจากจำเป็นต้องมี การทดสอบขับ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพก่อนการส่งมอบ
สภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บรถอาจทำให้สีล้อกลายเป็น
สีดำ หากพบว่ามีสีล้อหนึ่งเปล่ียน ซึ่งสีแตกต่างจากล้อ
อื่น ๆ ให้นำรถเข้าศูนย์บริการ NHPC

ข้อสังเกต
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ล้อสกปรกหรือสีด่างควรทำ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

. ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธ์ิเป็นกรด
หรือด่างรุนแรงทำความสะอาดล้อ

. ห้ามใช้สารทำความสะอาดล้อ ขณะที่ล้อยัง
ร้อน อย ู่ อ ุณหภูมิ ของ ล้อ ควร จะ เท่า กับ
อุณหภูมิอากาศภายนอก

. ล้างล้อให้สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่
ใช้สารทำความสะอาดล้อ
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7-4 การดูแลรักษาสภาพรถ

ชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียม
GUID-34FCF3A9-C3A2-4E54-990A-3A7E9C312D24

ทำความสะอาดชิ้นส่วนท่ีเป็นโครเมียมอยู่เสมอด้วยน้ำยา
ขัด โครเมียม ท่ี ไม่มี ฤทธิ์ กัดกร่อน เพื่อ รักษาพื้น ผิว

กระจังหน้า
GUID-7960D366-EFA1-4AEC-9D5E-ED6FDA82734E

ใช้แอลกอฮอล์ (IPA) เพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรก ยางมะตอย
และ น้ำมัน ฯลฯ ท่ี เกาะ อย ู่ บน ผิว ของ แผ่น ชิ้น ส่วน

มือจับประตูด้านนอก
GUID-43A35A72-D7B3-420F-9729-51A407A969DB

หลังจากขับข่ีบนถนนท่ีมีการใช้ เกลือโรยถนนในช่วง
ฤดูหนาว ให้ทำการล้างและทำความสะอาดมือจับประตู
ด้านนอกที่มีการเคลือบพิเศษทันที จะคงสภาพพ้ืนผิวที่
สวยงามไว้นานยิ่งขึ้น

น้ำยาขัดเงายาง
GUID-60C0518C-1014-46DF-A77F-5717E404137C

นิสสันไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาขัดเงายาง เนื่องจากผู้ผลิตยาง
รถได้ทำการเคลือบสารป้องกันท่ียางรถ เพื่อช่วยลดสีผิด
เพี้ยนของยาง ถ้าเคลือบน้ำยาขัดเงายางที่ยางรถ อาจเกิด
ปฏิกิริยากับสาร ป้องกันและ เกิด เป็นสารประกอบ ซึ่ง
สารประกอบน้ีอาจหลุดออกจากยางรถ ขณะขับข่ีและเกิด
เป็นคราบบนสีรถ
ถ้าเลือกใช้น้ำยาขัดเงายาง ให้สังเกตข้อควรระวังดัง
ต่อไปนี้:

. ใช้น้ำยาขัดเงายางที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก เพราะ
สารป้องกันบนยางจะละลายในน้ำยาขัดเงายางที่มี
น้ ำ มั น เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก ไ ด้ ง่ า ย ก ว่ า

. เคลือบน้ำยาขัดเงายางบาง ๆ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้
ไหลเข้าไปในดอกยาง/ร่องดอกยาง (จะขจัดออก
ยาก)

. เช็ดน้ำยาขัดเงายางส่วนเกินออกโดยใช้ผ้าแห้ง ให้
แน่ใจว่าขจัดน้ำยาขัดเงายางออกจากดอกยาง/ร่อง
ดอกยางจนหมด

. ปล่อยให้ น้ำยาขัด เงายางแห้งตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิตน้ำยาขัดเงายาง

GUID-8C9D638C-A163-49CC-A9BC-C313129AC179

ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนขจัดฝุ่นละอองออกจาก
คิ้วขอบตกแต่ง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและเบาะนั่งเป็นครั้ง
คราว เช็ดส่วนที่เป็นไวนิลและหนังด้วยผ้านุ่มท่ีสะอาดชุบ
น้ำสบู่อ่อน ๆ แล้วใช้ผ้านุ่มท่ีแห้งเช็ดทำความสะอาดอีก
ครั้ง
ต้องดูแลและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อรักษาสภาพ
ของหนังเอาไว้
ก่อนการใช้น้ำยารักษาเน้ือผ้าใด ๆ ให้อ่านคำแนะนำของ
ผู้ผลิตทุกครั้ง น้ำยารักษาเนื้อผ้าบางชนิดจะมีสารเคมี ซึ่ง
อาจ ทำใ ห้ ผ้า ห ุ้ ม เบาะ เ ป็น รอย ด่ าง ห รือ สี ตก ได้
ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าเท่าน้ัน เช็ดทำความสะอาดเลนส์เกจวัด
และมาตรวัดต่าง ๆ

คำเตือน
. สำหรับรุ่นที่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

ข้ั น ส ู ง ห้ าม ใช้ น้ ำ เ ปล่ า ห รื อ ส า ร ทำ
ความสะอาดที่ มี ฤทธ์ิ เป็นกรด (เคร่ืองทำ
ความสะอาดระบบแรงดันไอร้อน) กับเบาะนั่ง
จะ ทำให้ เบาะ นั่ ง หรือ เซ็นเซอร์ จำแนก
ผู้โดยสารเสียหายได้ ยังส่งผลต่อการทำงาน
ของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย และเป็น
เหตุให้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง

. ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรืออย่างอื่นที่
คล้ายกัน

ข้อควรระวัง
. เศษฝุ่นอาจกัดกร่อนและทำให้ผิวของหนัง

เสียหายได้ จึงควรขจัดออกทันที ห้ามใช้สบู่
ฟอกหนัง แว็กซ์รถยนต์ สารขัด น้ำมัน สาร
ทำความสะอาด สารละลาย ผงซักฟอก หรือ
สารทำความสะอาดที่มีส่วนประกอบหลักเป็น
แอมโมเนีย เพราะอาจทำให้สภาพพื้นผิวตาม
ธรรมชาติของหนังเสียหาย

การทำความสะอาดภายในรถยนต์
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. ห้ามใช้น้ำยารักษาเนื้อผ้า เว้นแต่จะได้รับ
คำแนะนำจากผู้ผลิต

. ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติกเช็ดฝา
เลนส์เกจวัดหรือมาตรวัดต่าง ๆ เนื่องจากอาจ
ทำให้ฝาเลนส์เสียหาย

น้ำหอมปรับอากาศ
GUID-B4D09FE2-9B02-4898-93C1-25B99247F500

น้ำหอมปรับอากาศส่วนมากใช้สารละลายท่ีอาจส่งผลต่อ
อุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร ถ้าใช้น้ำหอมปรับอากาศ ให้
สังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนอาจทำให้เกิดรอยด่าง
ถาวรได้ เม่ือสัมผัสกับพื้นผิวภายในห้องโดยสาร ให้
ติดน้ำหอมปรับอากาศในตำแหน่งที่สามารถแขวนได้
อย่าง เป็น อิสระ และ ไม่ สัมผัส กับ พ้ืน ผิว ภายใน
ห้องโดยสาร

. น้ำหอมปรับอากาศแบบน้ำมักหนีบอยู่ กับช่องลม
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถสร้างความเสียหาย และเกิด
รอย ด่าง ได้ ทัน ที เมื่ อ หก เลอะ พื้ น ผิ ว ภายใน
ห้องโดยสาร

ให้อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างระมัดระวัง
ก่อนใช้งานน้ำหอมปรับอากาศ

แผ่นรองพรมปูพื้น
GUID-05E312A7-9745-47EC-82B3-44FFCDCC99E8

การใช้แผ่นรองพรมปูพื้นของนิสสัน จะช่วยยืดอายุพรมใน
รถ และช่วยให้การทำความสะอาดภายในรถง่ายขึ้น ไม่ว่า
จะใช้แผ่นรองพรมปูพื้นแบบใดก็ตาม ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าแผ่นรองพรมปูพื้นดังกล่าวมีขนาดพอดีกับรถ
และวางในตำแหน่งช่องวางเท้าให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้
ไปกีดขวางการทำงานของแป้นเหยียบต่าง ๆ ควรดูแล
รักษาแผ่นรองพรมปูพ้ืนโดยการทำความสะอาดอยู่เสมอ
และ เปลี่ ยน ให ม่ ถ้ า แผ่น รอง สึกหรอ มาก เกิน ไป

ตัวช่วยจัดตำแหน่งแผ่นรองพรมปูพื้น
GUID-19570979-DAFD-4FF0-9F1A-1E609C024414

GAC0006

รถคันนี้จะมีตัวยึดแผ่นรองพรมปูพื้นด้านหน้า เพื่อทำหน้าที่
เป็นตัวช่วยจัดตำแหน่งแผ่นรองพรมปูพ้ืน แผ่นรองพรมปู
พื้นของนิสสันได้รับการออกแบบมาเพื่อรถรุ่นนี้โดยเฉพาะ
แผ่นรองพรมปูพื้นด้านหน้าจะมีรูที่แผ่นรองพรมปูพื้นสำหรับ
จับยึด ในการติดตั้ง ให้จัดวางแผ่นรองพรมปูพื้นให้อยู่ตรง
กลางบริเวณท่ีวางเท้าโดยขยับแผ่นรองให้ตัวยึดลอดรูท่ี
แผ่นรอง
ตรวจสอบเป็นระยะให้แน่ใจว่าแผ่นรองพรมปู พ้ืนอยู่ใน
ตำแหน่งที่ถูกต้อง

เข็มขัดนิรภัย
GUID-A9CEE04C-32A0-4B04-AA92-5144895FC2D9

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด้วยการเช็ดด้วยฟองน้ำชุบน้ำ
สบู่อ่อน ๆ ปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยแห้งสนิทในที่ร่มก่อนนำ
มาใช้ ( “การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย” หน้า 1-12)

คำเตือน
ห้ามให้เข็มขัดนิรภัยที่ยังเปียกอยู่เลื่อนกลับเข้าไป
ในตัวดึงกลับ ห้ามใช้น้ำยาฟอก ย้อม หรือน้ำยา
เคมีทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย เนื่องจากอาจไป
กัดกร่อนสายเข็มขัดให้เปื่อยบางลงได้

ทำความสะอาดแผงปิดสวิตช์กระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้า

GUID-896320DD-B8F3-4A94-B1C9-E39E0225CECA

GAC0005

ชุบผ้านุ่มด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลาง และเช็ดสิ่ง
สกปรก บน แผง ปิด สวิตช์ กระจก หน้าต่าง ไฟฟ้า ①
หลังจากเช็ดสิ่งสกปรกออก ให้ชุบผ้าด้วยน้ำและบิดให้แห้ง
จาก นั้น เช็ด น้ำยา ทำ ความ สะอาด ที่ เ ป็น กลาง ออก
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7-6 การดูแลรักษาสภาพรถ

ข้อสังเกต
สารทำความสะอาดบางชนิดอาจทำให้สีรถหลุด
ลอก หรือทำให้เกิดคราบสกปรก กรุณาปรึกษา
ศูนย์บริการ NHPC สำหรับสารทำความสะอาดที่
เหมาะสม

GUID-B79C70C4-34C6-40D5-8445-423EC34C22A7

จากคุณสมบัติเฉพาะของวัตถุดิบ ชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอน
อาจเปล่ียนเป็นสีเหลืองเมื่อได้รับรังสีอัลตราไวโอเล็ต
ดังนั้นพื้นผิวของชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอนจะถูกเคลือบไว้ด้วย
สีพิเศษท่ีสามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต การรักษา
สภาพของช้ินส่วนเหล่าน้ีจำเป็นท่ีจะต้องดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้อง

. ห้ามใช้ยาขัดสีบนช้ันเคลือบเคลียร์ของช้ินส่วนท่ีเป็น
คาร์ บอน ( เ ช่น กั นชน แผง ครอบ บันได ข้ า ง
สปอยเลอร์หลัง หลังคา ท่ออากาศที่ฝากระโปรงหน้า
ท่ออากาศท่ีบังโคลนหน้า ฯลฯ ของรุ่น NISMO)

. ห้ามใช้น้ำยาเคมีใด ๆ (สารเคลือบเงา น้ำยาเคลือบสี
ยาขัดสี ฯลฯ) บนชิ้นส่วนท่ีเป็นคาร์บอนท่ีพ่นสีก่ึงมัน
(เช่น ตัวกระจายอากาศหลัง สปอยเลอร์หลัง นั่นคือ
ค่ า จ ำ เพา ะ ท่ี นอก เห นือ จาก NISMO ฯลฯ )

. เม่ือชิ้น ส่วนที่ เป็นคาร์บอนสกปรก ให้ใช้น้ำยาทำ
ความสะอาดท่ีเจือจางโดยผสมกับผงซักฟอกอย่าง
อ่อนหน่ึงถ้วยลงในถัง น้ำ และใช้ ส่วนผสม น้ันทำ
ความสะอาดชิ้นส่วน

GUID-0B1EF451-3557-4027-ACC2-25B7D9EE65F1

ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้รถยนต์เป็นสนิม
GUID-610FB959-8766-468F-AE5D-BCB04D6B530F

. ความชื้นสะสมในสิ่งสกปรก และดินทรายตามซอกมุม
และช่องต่าง ๆ

. สีหรือช้ันเคลือบที่กะเทาะลอกหลุดออกไป เนื่องจาก
เศษหินและกรวด หรือการ เฉ่ียวชนบนท้องถนน

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลให้
เกิดสนิม

GUID-ED8D70B3-99BA-46C0-8B8F-EA09BA5FB795

ความชื้น
GUID-3A88C738-3DDC-4399-AA82-859A4A512F02

ทราย ส่ิงสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพ้ืนด้านในตัวถังรถจะ
เป็นตัวเร่งให้เกิดสนิม ฝาปิดพื้นที่เปียกในรถยนต์จะไม่แห้ง
สนิท จึงควรนำออกมาผึ่งให้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม
ที่พื้นตัวถังรถ

ความชื้นสัมพัทธ
G์UID-66590279-F0A0-4CCE-ADAD-F06B241F818C

สนิมจะเกิดอย่างรวดเร็วในบริเวณที่มีความช้ืนสัมพัทธ์สูง
โดยเฉพาะบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งท่ีซึ่งมี
มลภาวะในชั้นบรรยากาศ หรือบริเวณท่ีใช้เกลือโรยถนน

อุณหภูมิ
GUID-98266452-A48C-46BE-B167-9DD984D145F0

อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นจะเร่งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับ
ชิ้ น ส่ ว น ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร ร ะ บ า ย อ า ก า ศ ท่ี ดี

มลภาวะทางอากาศ
GUID-D76994F6-571B-4634-81A8-0FF680B4D221

มลภาวะทาง อ ุตสาหกรรม ไอ เค็ม ของ เกลือ บริเวณ
ชายทะเล หรือบริเวณที่ใช้เกลือโรยถนนปริมาณมาก ๆ จะ
เร่งกระบวนการเกิดสนิม เกลือโรยถนนยังเร่งให้สีรถเกิด
รอยแตกเร็วขึ้น

การทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็น
คาร์บอน (ถ้ามีติดตั้ง) การป้องกันสนิม

Condition: 'Except for China'/



(253,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

เพื่อป้องกันรถของท่านไม่ให้เกิดสนิม
GUID-E4364533-446F-4B13-85C4-0B58A810CCDC

. ให้ล้างรถและเคลือบเงารถบ่อย ๆ เพ่ือรักษารถให้
สะอาด

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู่เสมอ และให้รีบซ่อม
โดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม่ให้รูระบายน้ำด้านล่างของประตูอุดตัน
เพื่อป้องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย สิ่งสกปรก หรือเกลือที่สะสมอยู่ใต้ท้อง
รถ ถ้าพบให้ล้างออกด้วยน้ำโดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวัง
. ห้ามใช้สายยางฉีดน้ำล้างทำความสะอาดสิ่ง

สกปรก ทราย หรื อ เศษ ดิน ออก จาก
ห้องโดยสาร ทำความสะอาดสิ่งสกปรกด้วย
เครื่องดูดฝุ่น

. ห้ามปล่อยให้มีน้ำหรือของเหลวอ่ืน ๆ สัมผัส
โดน อ ุปกรณ์ อิ เ ล็กทรอนิกส์ ภายใน รถ
เนื่องจากจะทำให้ เกิด ความ เสีย หาย ได้

สารเคมีท่ีใช้ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร่อน
อย่างมาก จะเร่งการเกิดสนิมและการเส่ือมสภาพของ
ชิ้นส่วนใต้ท้องรถ เช่น ระบบไอเสีย ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
เบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน
ในช่วงฤดูหนาว ต้องทำความสะอาดใต้ท้องรถเป็น
ระยะ ๆ
สำหรับข้อมูลการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป็นในบาง พ้ืนท่ี ให้ปรึกษาศูนย์บริการ NHPC

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-7
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GUID-51508219-2871-43FB-887E-62DE22CA3425

การบำรุงรักษาประจำวันและการบำรุงรักษาทั่วไป บางราย
การเป็นส่ิงที่จำเป็น เพ่ือคงไว้ซึ่งกลไกการทำงานท่ีดี ทั้ง
ในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์และการปล่อยไอเสีย
เจ้าของ รถมีหน้าที่ ในการบำร ุง รักษา รถยนต์ ท้ัง การ
บำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และการดูแลแบบท่ัวไป
ท้ังน้ี เนื่องจากเจ้าของรถยนต์ เป็นผู้ เดียวที่จะสามารถ
ทำให้มั่นใจได้ว่ารถยนต์ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง

การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
GUID-BD1D9596-2E86-4FB5-8F09-7CAF7BBC8163

เพื่อความสะดวกสบายของท่านเจ้าของรถยนต์ นิสสัน
GT-R การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาซึ่งมีความสำคัญและ
จำเป็นต้องปฏิบัตินั้นจะมีรายการที่ต้องดำเนินการและคำ
อธิบายปรากฏในสมุดรับประกันและการบำรุงรักษาอีกเล่ม
หนึ่ง ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามสมุดคู่มือเล่มน้ันอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่ารถของท่านได้รับการบำรุงรักษาที่
จำเป็นตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
GUID-79F96703-50BC-4F13-8F12-A3139BE99436

การบำรุงรักษาท่ัวไปจะรวมไปถึงรายการท่ีควรได้รับการ
ตรวจสอบในทุก ๆ วันที่มีการใช้งานรถยนต์ เน่ืองจากเป็น
ส่ิงสำคัญ ท่ีจะทำให้ รถยนต์ทำงาน เป็นปกติได้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเป็นความรับผิดชอบของท่านในฐานะเจ้าของ
รถท่ีจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้
การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ัวไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้
ทักษะทางช่างสูง และใช้เครื่องมือทั่วไปสำหรับรถเพียงไม่
กี่ชิ้นเท่านั้น
ท่านสามารถทำการตรวจสอบด้วยตนเอง หรือโดยช่าง
ผู้เชี่ยวชาญ หรือให้ศูนย์บริการ NHPC ดำเนินการตามที่
ต้องการ

สถานที่เข้ารับบริการ
GUID-33886F6D-C429-485A-B07D-343514C3EF13

ศูนย์บริการ NHPC เป็นศูนย์ท่ีมีอุปกรณ์และการฝึกอบรม
เพิ่มเติม และมีเพียงศูนย์บริการ NHPC เท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์
ให้ทำงานภายใต้การรับประกันของระบบที่มีความสำคัญกับ
สมรรถนะของรถยนต์ เช่น เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบ
รองรับน้ำหนัก และเบรก
ถ้าจำเป็นต้องนำรถยนต์เข้ารับบริการเพ่ือบำรุงรักษา หรือ
พบว่ามีการทำงานที่ผิดปกติ กรุณานำรถไปยังศูนย์บริการ
NHPC เพื่ อ รับ บริการ และ ตรวจ สอบ ระบบ ต่าง ๆ

GUID-EB9A3A71-9DDF-4145-B472-1FD53097FBC5

ในทุก ๆ วันที่มีการใช้รถ ควรทำการบำรุงรักษารถยนต์โดย
ท่ัวไปอย่างเป็นประจำตามที่กำหนดไว้ในหมวดน้ี เช่น ถ้า
พบเสียง การส่ันสะเทือน หรือกลิ่นท่ีผิดปกติ ให้ตรวจหา
สาเหตุหรือให้ศูนย์บริการ NHPC ดำเนินการตรวจสอบ
ทันที นอกจากนี้ หากคิดว่าจำเป็นต้องมีการซ่อมแซม ควร
แจ้งศูนย์บริการ NHPC ( “ข้อควรระวังในการบำรุง
รักษา” หน้า 8-4)

คำอธิบายของรายการที่ต้อง
บำรุงรักษา

GUID-F16073D8-CE91-426B-B602-FA0469E4E757

ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการดังต่อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย
“*” อธิบายไว้ในส่วนหลังของหมวดนี้

ภายนอกรถ
GUID-033B95D2-4662-4D7D-AF12-FD08A9E2C10D

รายการที่ต้องบำรุงรักษาซึ่งแสดงไว้นี้ควรทำเป็นครั้งคราว
ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษ
ประตูและฝากระโปรงหน้า: ตรวจสอบว่าประตูทุกบาน
และฝากระโปรงหน้าทำงานอย่างถูกต้อง และให้แน่ใจว่า
ตัวล็อกทุกตัวยึดแน่น การใช้สารหล่อล่ืนกับบานพับ ตัว
ล็อก สลักล็อก ลูกกลิ้ง และก้านต่อถ้ามีความจำเป็น กรุณา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวล็อกเสริมของฝากระโปรงหน้าร้ัง
ไม่ให้ฝากระโปรงหน้าเปิดขึ้น เม่ือปลดล็อกตัวหลักแล้ว
หมั่นตรวจสอบการหล่อลื่นให้บ่อยครั้ง เมื่อขับขี่ในพื้นที่ที่มี
การใช้เกลือโรยถนน หรือมีวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอ่ืน ๆ
ไฟส่องสว่าง*: ทำความสะอาดไฟหน้าเป็นประจำ ให้
แน่ใจว่าไฟหน้า ไฟเบรก ไฟท้าย ไฟสัญญาณไฟเล้ียว
และไฟอื่น ๆ ทำงานเป็นปกติและติดต้ังการยึดแน่น และ
ตรวจสอบมุมระดับไฟหน้า
น็อตยึดกระทะล้อ (น็อตล้อ)*: ทำการตรวจสอบยาง ให้
แน่ใจว่าไม่มีน็อตล้อหายไป และตรวจสอบดูว่าน็อตล้อตัว
ใด หลวม ห รือ ไม่ ขั น ใ ห้ แน่ น ถ้ า มี ค ว าม จำ เป็ น
การสลับยาง*: ไม่สามารถสลับยางได้ เนื่องจากรถของ
ท่านได้รับการติดตั้งมาพร้อมกับยางหน้าและหลังที่มีขนาด
แตกต่างกัน

ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป
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ยาง*: ตรวจสอบแรงดันลมยางด้วยเกจวัดบ่อย ๆ และทุก
ครั้งก่อนเดินทางไกล ปรับแรงดันลมยางทุกเส้นเป็นแรงดัน
ลมยางที่ค่ากำหนด ถ้าจำเป็น ตรวจสอบดูความเสียหาย
รอยฉีก ขาด หรือ การ สึกหรอ ผิด ปกติ อย่าง ละเอียด

หมายเหตุ:
. สามารถตรวจสอบแรงดันลมยางท้ังสี่เส้นได้บน

หน้าจอแบบสัมผัส โปรดดูที่ ค ู่มือการใช้ งาน
ห น้ า จ อ มั ล ติ ฟั ง ก์ ชั น ใ น อี ก เ ล่ ม ห นึ่ ง

. ยางของรถคันนี้ เติมด้วยก๊าซไนโตรเจน เมื่อ
แรง ดัน ลม ยาง ต่ำ ให้ เติม ลม ยาง ด้วย ก๊าซ
ไนโตรเจน โปรดติดต่อ ศ ูนย์ บริการ NHPC
สำหรับข้อมูลเก่ียวกับการเติมลมยางด้วยก๊าซ
ไนโตรเจน

. หากไม่มีก๊าซไนโตรเจน อาจเติมลมยางทั่วไปได้
อย่างปลอดภัยภาย ใต้ สภาวะการ ขับขี่ ปกติ
อย่างไรก็ตาม นิสสันขอแนะนำให้เติมลมยางด้วย
ก๊าซไนโตรเจนเพื่อสมรรถนะสูงสุดของยาง

ส่วนประกอบตัวส่งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS): เปลี่ยนซีลลูกยางของตัวส่งสัญญาณ
ใน TPMS เม่ือเปล่ียนยางแต่ละเส้น ท่ีถึงค่าจำกัดการ
สึกหรอ
การตั้งศูนย์ล้อ ยาง และการถ่วงล้อ: ถ้าหากพบว่า
รถยนต์วิ่งดึงไปด้านใดด้านหนึ่งขณะขับรถบนถนนเส้นตรง
และราบ หรือ ถ้าพบล้อที่ มี การสึกหรอไม่ เท่า กันหรือ
ผิ ด ป ก ติ อ า จ จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง ท ำ ก า ร ต้ั ง ศ ู น ย์ ล้ อ
ถ้าพวงมาลัยหรือเบาะนั่งสั่นขณะที่ขับในความเร็วปกติ อาจ
จำเป็นต้องทำการถ่วงล้อ
กระจกบังลมหน้า: ทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าเป็น
ประจำ ตรวจสอบกระจกบังลมหน้าอย่างน้อยทุก ๆ หก
เดือน เพื่อหารอยแตกหรือความเสียหายอ่ืน ๆ ทำการ
ซ่อมแซมกระจกบังลมหน้าที่ เสียหายโดยศูนย์ซ่อมที่
เชี่ยวชาญ
ใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า*: ถ้าไม่สามารถปัดน้ำฝน
ได้ตามปกติ ทำการตรวจสอบดู รอยแตกหรือ สึกหรอ

ภายในรถ
GUID-B1D5AB94-B3EF-42EE-AFAA-2A0E6DD963EC

รายการที่แสดงไว้นี้ควรได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษา
เป็นประจำ เช่น การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา การทำ
ความสะอาดรถ ฯลฯ
คันเร่ง: ตรวจสอบคันเร่งว่าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
เพื่อความมั่นใจว่าคันเร่งจะไม่ติดขัด หรือต้องออกแรงมาก
ผิดปกติ การวางแผ่นรองพรมปู พ้ืนให้ ห่างจากคันเร่ง
กลไกของเกียร์&P : ตรวจสอบรถของท่านขณะจอดพักบน
เนินเขาด้วยการเลื่อนคันเกียร์อยู่ ท่ีตำแหน่ง &P โดยไม่
เหยียบเบรกได้อย่างปลอดภัย
แป้นเบรก: ตรวจสอบแป้นเบรกว่าสามารถทำงานได้อย่าง
ราบรื่น ถ้าเหยียบแป้นเบรกกดลงไปลึกกว่าปกติอย่างฉับ
พลัน แป้นเบรกให้ความรู้สึกเหมือนฟองน้ำ หรือรถใช้ระยะ
หยุดท่ีไกลข้ึน ให้นำรถยนต์เข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
NHPC โดยทันที และควรวางแผ่นรองพรมปูพื้นให้ห่างจาก
แป้นเบรก
เบรก: ตรวจสอบว่าเบรกไม่ดึงรถยนต์ไปทางด้านใดด้าน
หนึ่งเมื่อหยุดรถ
เบรกมือ: ตรวจสอบการทำงานของเบรกมือเป็นประจำ
การจอดพักบนเนินเขาอย่างปลอดภัยจะทำได้ด้วยการใช้
เบรกมือเท่านั้น ถ้าจำเป็นต้องปรับตั้งเบรกมือ ให้นำรถยนต์
ไปที่ศูนย์บริการ NHPC
เข็มขัดนิรภัย: ตรวจสอบว่า ช้ินส่วนท้ังหมดของระบบ
เข็มขัดนิรภัย (ตัวอย่างเช่น หัวเข็มขัด ลิ้นเข็มขัด ตัวปรับ
ตั้ง และชุดดึงกลับ) ทำงานถูกต้อง ราบร่ืนและติดต้ังยึด
แน่น ตรวจสอบสายเข็มขัดเพื่อหารอยฉีกขาด เป็นลุ่ยฝอย
สึกหรอหรือเสียหาย
เบาะนั่ง: ตรวจสอบการควบคุมตำแหน่งเบาะนั่ง เช่น ตัว
ปรับเบาะน่ัง ตัวปรับเอนพนักพิง ฯลฯ ให้แน่ใจว่าทำงาน
อย่างราบร่ืน และตัวล็อกทุกตัวยึดแน่นในทุกตำแหน่ง
พวงมาลัย: ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการ
บังคับเล้ียว เช่น ระยะฟรีท่ีมากเกินไป บังคับเลี้ยวได้ยาก
หรือส่งเสียงผิดปกติ
ไฟเตือนและเสียงเตือน: ให้แน่ใจว่าไฟเตือนและเสียง
เตือนทั้งหมดทำงานเป็นปกติ

ตัวละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหน้า: ตรวจสอบว่ามีลม
ออกมาจากช่องละลายน้ำแข็งในปริมาณท่ีพอเหมาะเม่ือ
เปิดฮีตเตอร์หรือระบบปรับอากาศ
ที่ ปัด น้ำฝนและที่ ฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้า*:
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
GUID-5B9863E5-3DDD-4606-8041-384F5D8249C3

รายการ ท่ีต้องบำร ุง รักษาที่ แสดงไว้ นี้ ควร ได้ รับการ
ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ (ตัวอย่างเช่น แต่ละครั้งที่ตรวจสอบ
น้ำมันเครื่องหรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)
แบตเตอรี่*: ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต่ละเซลล์ ควรอยู่
ระหว่างขีด MAX และ MIN รถยนต์ที่ใช้งานในอุณหภูมิสูง
หรือใช้ งานหนัก ต้องได้ รับการตรวจสอบระดับ น้ำกรด
แบตเตอรี่เป็นประจำ
ระดับน้ำมันเบรก*: ให้แน่ใจว่า ระดับ น้ำมัน เบรกอยู่
ระหว่าง ขีด MAX และ MIN บน กระปุก น้ำมัน เบรก
ระดับน้ำ หล่อ เย็น เคร่ืองยนต์ *: ตรวจ สอบ ระดับ
น้ำหล่อเย็นขณะเครื่องยนต์เย็น
สายพานเครื่องยนต์*: ให้ แน่ใจ ว่า สายพานไม่ลุ่ย
สึกหรอ แตก หรือมีน้ำมัน
ระดับ น้ำมัน เคร่ือง*: ตรวจสอบ ระดับ น้ำมัน เครื่อง
หลังจากจอดรถบนพื้นราบและดับเครื่องยนต์ รออย่างน้อย
5 นาที เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับไปยังอ่างน้ำมันก่อน
ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง
ระบบไอเสีย: ให้แน่ใจว่าตัวรองรับไม่หลวม มีรอยแตก
หรือมีรู ถ้าเสียงของท่อไอเสียดังผิดปกติหรือมีกลิ่นของ
ไอเสียในห้องเครื่องยนต์ ให้นำรถยนต์เข้าตรวจสอบระบบ
ไอเสียโดยศูนย์บริการ NHPC โดยทันที ( “ก๊าซไอ
เสีย (คาร์บอนมอนอกไซด์)” หน้า 5-3)
การรั่วของของเหลวต่าง ๆ: ตรวจสอบใต้ท้องรถเพื่อหา
การร่ัวของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเคร่ือง น้ำ หรือของเหลว
อื่น ๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว้สักพัก น้ำที่หยดจากระบบปรับ
อากาศหลังจากใช้งานเป็นเรื่องปกติ ถ้าสังเกตเห็นว่ามีการ
รั่วหรือมีไอน้ำมันเชื้อเพลิงระเหยออกมาชัดเจน ให้ตรวจหา
สาเหตุและทำการแก้ไขโดยทันที

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-3

Condition: 'Except for China'/



(258,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

8-4 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

ระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์* และท่อทางน้ำมัน:
ตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์เมื่อดับเครื่องยนต์
ตรวจสอบท่อทางน้ำมันเพื่อดูการต่อท่ีเหมาะสม การรั่ว
ไหล รอยแตกร้าว ฯลฯ
หม้อน้ำและท่อยางหม้อน้ำ: ตรวจสอบด้านหน้าของหม้อ
น้ำและทำความสะอาดส่ิงสกปรก แมลง ใบไม้ ฯลฯ ซ่ึง
อาจสะสมอยู่ ให้แน่ใจว่าท่อยางหม้อน้ำไม่มีรอยแตก เสีย
รูป เปื่อยยุ่ย หรือหลวม
ใต้ท้องรถ: ใต้ท้องรถจะสัมผัสกับวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอยู่
เป็นประจำ เช่น วัสดุท่ีใช้โรยบนถนนท่ีเป็นน้ำแข็งหรือฝุ่น
จำเป็นต้องกำจัดวัสดุเหล่านี้ออก มิฉะน้ันอาจทำให้สนิม
เกิดข้ึนกับพื้นรถ โครงรถ สายน้ำมัน และรอบ ๆ ระบบ
ไอเสีย เม่ือสิ้นสุดฤดูหนาว ควรฉีดล้างใต้ท้องรถให้ท่ัวถึง
ด้วยน้ำ เปล่า ทำความสะอาดบริเวณที่มี โคลนและ ส่ิง
สกปรกสะสมอยู่ อย่าง ระมัดระวัง ( “ใต้ท้อง รถ”
หน้า 7-3)
น้ำล้างกระจกบังลมหน้า*: ตรวจสอบว่ามีน้ำล้างกระจก
อยู่ในถังพักน้ำฉีดล้างกระจกเพียงพอ

GUID-3F35B3F3-EBF1-4C48-A7C8-8A4768772838

เม่ือทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาใด ๆ กับรถ โปรดใช้
ความระมัดระวังอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรง
จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับท่านหรือสร้างความเสียหายกับ
รถยนต์ ซึ่งรายการต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังที่ควรเอาใจใส่
เป็นพิเศษ

คำเตือน
. เม่ือจอดรถบนพ้ืนราบ ควรดึงเบรกมือ และ

กั้นล้อเพื่อป้องกันรถไหลโดยเล่ือนคันเกียร์
ไปยังตำแหน่ง&P

. ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง OFF หรือ LOCK เ ม่ือ ทำ การ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ

. ถ้าต้องทำงานโดยท่ีติดเคร่ืองยนต์อยู่ ให้นำ
มือ เส้ือผ้า ผม และเคร่ืองมือออกห่างจาก
พัดลม สายพาน และช้ินส่วนอ่ืน ๆ ที่หมุนได้

. แนะนำให้รัดหรือถอดเสื้อผ้าที่หลวมและถอด
เครื่องประดับต่าง ๆ ออก เช่น แหวน นาฬิกา
ฯลฯ ก่อนทำงานกับรถยนต์ของท่าน

. ใส่แว่นตานิรภัยทุกคร้ังที่ทำงานกับรถยนต์
ของท่าน

. ถ้าต้องติดเครื่องยนต์ในพื้นที่ปิด เช่น โรงรถ
ให้แน่ใจว่ามีการระบายก๊าซไอเสียออกไป
อย่างเหมาะสม

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถข้ึนด้วย
แม่แรง

. ระวังไม่ให้บุหร่ี เปลวไฟ และประกายไฟอยู่
ใกล้ กับ ถัง น้ำมัน เชื้อ เพลิงและแบตเตอร่ี

. เนื่องจากรถยนต์นิสสัน GT-R ได้มีการติดตั้ง
พัดลมระบายความ ร้อน อัตโนมัติ ซ่ึงอาจ
ทำงานได้ตลอดโดยไม่มีการ เตือน แม้ว่า
สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง OFF
และ เค ร่ืองยนต์ ไ ม่ ทำงาน ดั ง นั้ น เ พ่ือ

หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ ให้ปลดสาย
ข้ัวลบแบตเตอร่ีออกทุกคร้ังก่อนทำงานใกล้
กับพัดลม

. กรองน้ำมันเช้ือเพลิงหรือท่อทางน้ำมันเชื้อ
เพลิงควรได้รับบริการโดยศูนย์บริการ NHPC
เน่ืองจากท่อน้ำมันเช้ือเพลิงมีแรงดันสูงแม้
เมื่อเครื่องยนต์ไม่ทำงาน

ข้อควรระวัง
. ห้ามทำงานอยู่ ใต้ ฝากระโปรงหน้าขณะ

เคร่ืองยนต์ร้อน ดับเคร่ืองยนต์และรอจนกว่า
เครื่องยนต์จะเย็นลง

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเครื่อง
และ น้ ำ หล่ อ เ ย็น ท่ี ใ ช้ แ ล้ ว การ กำ จัด
น้ำมันเครื่อง น้ำหล่อเย็น และ/หรือของเหลว
อ่ืน ๆ ที่ใช้ในรถยนต์อย่างไม่ถูกต้องจะเป็น
การทำลาย ส่ิงแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามข้อ
กำหนดท้องถิ่นในการกำจัดของเหลวที่ใช้ใน
รถยนต์เสมอ

ข้อสังเกต
. ห้ามต่อหรือปลดแบตเตอร่ีหรือข้ัวต่อชิ้นส่วน

ทรานซิสเตอร์ใด ๆ ในขณะที่สวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON

. ห้ามปลดขั้วต่อชุดสายไฟของชิ้นส่วนที่เกี่ยว
กับ เกียร์หรือ เครื่องยนต์ออก ขณะสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ON

หมวด “8. การบำรุงรักษาและการดูแลด้วยตนเอง” นี้จะมี
คำแนะนำเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงที่เจ้าของรถจะสามารถ
ทำเองได้ง่าย

ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา

Condition: 'Except for China'/
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ควรตระหนักว่าการให้บริการท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
อาจทำให้เกิดความยากลำบากในการทำงานหรือการปล่อย
มลพิษไอเสียที่มากเกินไป ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
บริการ ใด ๆ ขอแนะนำให้ ใช้ บริการศูนย์บริการ
NHPC

GUID-94D22981-7C73-4866-96EE-3827D1723D9D

JVC0579X

1. กล่องสายฟิวส์/ฟิวส์*
2. แบตเตอรี่*
3. ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง
4. ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง
5. กระปุกน้ำมันเบรก*
6. กรองอากาศ
7. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
8. ฝาช่องเติมหม้อน้ำ
9. ฝาถังพักน้ำหล่อเย็น (แบบแรงดัน)
10. ถังพักน้ำหล่อเย็น

11. ถังพักน้ำฉีดล้างกระจก
*: ภาพประกอบสำหรับ ร ุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

สำหรับรุ่นพวงมาลัยขวา (RHD) ช้ินส่วนเหล่าน้ีจะ
ติดตั้งอยู่ด้านตรงข้าม

ข้อสังเกต
ถังพักน้ำหล่อเย็นติดตั้งมาพร้อมกับฝาปิดแบบ
แรงดัน และหม้อน้ำติดตั้งมาพร้อมกับฝาปิดแบบ
ไม่มีแรงดัน ห้ามสลับฝาช่องเติมหม้อน้ำและฝา
ถังพักน้ำหล่อเย็น การกระทำเช่นน้ันเป็นสาเหตุ

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-5

จุดที่ตรวจสอบในห้องเครื่องยนต์

Condition: 'Except for China'/
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8-6 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

ให้สมรรถนะของระบบหล่อเย็นต่ำกว่ามาตรฐาน
และมีความร้อนสูงผิดปกติ

การถอดแผงปิดใต้กระจกบังลมหน้า
GUID-0816BFE0-AD21-41A5-9243-C8F5DA82CBEB

GIE0003

ภาพประกอบสำหรับรุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD) สำหรับรุ่น
พวงมาลัยขวา (RHD) ช้ินส่วนเหล่านี้จะติดต้ังอยู่ด้านตรง
ข้าม
ถอดแผงปิดใต้กระจกบังลมหน้าถ้าจำเป็น
1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่

GTC0003

2. ปลดคลิป 5 ตัวออกและถอดแผงปิดใต้กระจกบังลม
หน้า Ⓐ โดยการดึงขึ้น

GTC0004

3. ปลดคลิป 3 ตัวออกและถอดแผงปิดใต้กระจกบังลม
หน้า Ⓑ โดย ดึ ง มา ทาง ด้าน หน้า ของ รถยนต์

SDI2418

4. ปลดท่อน้ำฉีดล้างกระจกจากท้ัง 2 ท่ี ซ่ึงยึดอยู่ กับ
ด้านในของแผงปิดใต้กระจกบังลมหน้า Ⓑ (สำหรับรุ่น
พวงมาลัยขวา (RHD))

Condition: 'Except for China'/
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GUID-743D9306-6E2D-4D15-9593-764EECC0C101

ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์เติมด้วยสารหล่อเย็นคุณภาพสูง
จากโรงงาน ซึ่งใช้ได้ตลอดท้ังปี สารหล่อเย็นมีส่วนผสม
ของสารยับยั้งสนิมและการกัดกร่อน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้อง
เ ติม สาร เ ติม แต่ง ลง ใน ระบบ หล่อ เ ย็น เค ร่ืองยนต์

คำเตือน
ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำและฝาถังพักน้ำหล่อเย็นใน
ขณะที่เคร่ืองยนต์ร้อน ให้รอจนกว่าเคร่ืองยนต์
และหม้อน้ำจะเย็นลง เพราะอาจทำให้ของเหลว
แรงดันสูงพุ่งออกจากถังพักหม้อน้ำหรือถังพัก
น้ำหล่อ เย็นและทำให้ เกิดการไหม้พองอย่าง
ร ุนแรง ( “รถ มี ความ ร้อน ส ูง ผิด ปกติ”
หน้า 6-5)

ข้อสังเกต
. ห้าม ใช้ สาร เติม แต่ง กับ ระบบ หล่อ เย็น

เครื่องยนต์ เช่น ซีลเลอร์หม้อน้ำ สารเติมแต่ง
นั้นอาจจะไปอุดตันระบบหล่อเย็นและทำให้
เครื่องยนต์ เกียร์ และ/หรือ ระบบหล่อเย็น
เสียหาย

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ใช้สารหล่อเย็นเครื่องยนต์ของแท้
ของนิสสัน หรือที่ มี ค ุณภาพเทียบ เท่า ใน
อัตราส่วนผสมท่ี เหมาะสมซึ่งแสดงอยู่ ใน
ตารางดังต่อไปนี้ การใช้สารหล่อเย็นชนิดอื่น
อาจทำให้ระบบหล่อเย็นเคร่ืองยนต์เสียหาย

. ถังพักน้ำหล่อเย็นติดต้ังฝาปิดแบบมีแรงดัน
ใช้ฝาปิดถัง พักน้ำหล่อเย็นแท้ของนิส สัน
เท่านั้น เพื่อ ป้องกัน เคร่ืองยนต์ เสีย หาย

อุณหภูมิภายนอกลดลงถึง อัตราส่วนผสมน้ำหล่อเย็น
สภาวะการขับขี่สารหล่อเย็นเครื่องยนต์

(น้ำยาหม้อน้ำ)
น้ำกลั่นหรือน้ำบริสุทธิ์8C 8F

-15 5 30% 70%
สำหรับสมรรถนะการหล่อ

เย็นสูงสุด

-30 -22 50% 50%
สำหรับการขับขี่ในพื้นที่

อากาศเย็นจัด

หมายเหตุ:
. อัตราส่วนผสมน้ำหล่อเย็นควรจะเป็นสารหล่อเย็นเครื่องยนต์ 30% และน้ำกลั่นหรือน้ำบริสุทธิ์ 70% เพื่อ

สมรรถนะของระบบหล่อเย็นสูงสุด
. ถ้าอุณหภูมิอากาศภายนอกที่คาดไว้ต่ำกว่า −158C (58F) ให้แน่ใจว่าใช้น้ำที่มีส่วนผสมที่เหมาะสมของสาร

หล่อเย็นเครื่องยนต์ 50% และน้ำกลั่นหรือน้ำบริสุทธิ์ 50%
. เพื่อสมรรถนะของรถยนต์สูงสุด อัตราส่วนผสมน้ำหล่อเย็นควรจะเป็นสารหล่อเย็นเครื่องยนต์ 30% และน้ำ

กลั่นหรือน้ำบริสุทธิ์ 70% เพื่อสมรรถนะของระบบหล่อเย็นสูงสุดไม่ว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกจะอยู่ที่เท่า
ไหร่

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-7

ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์

Condition: 'Except for China'/
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8-8 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์

GUID-398C0A3B-0D75-455A-9756-B1EA3E276797

GMD0006
ยกเว้น NISMO และ Track edition ซึ่งใช้วิศวกรรมจากรุ่น

NISMO

JVM0440X
NISMO และ Track edition ซึ่งใช้วิศวกรรมจากรุ่น NISMO

GMD0005

①: ขีด MAX
②: ขีด MIN
③: ระหว่างขีด MAX และขีด MIN (ยกเว้น NISMO

และ Track edition ซึ่ง ใช้งาน วิศวกรรมจากรุ่น
NISMO)

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต์เย็น ถ้า
ระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่าระดับ MIN ② ให้เปิดฝาถังพัก
(แบบแรงดัน) Ⓑ และเติมน้ำหล่อเย็นถึงระหว่างระดับ
MAX ① และ MIN ② ถ้าถังพักไม่มีน้ำเลย ให้เปิดฝาช่อง
เติมหม้อน้ำ Ⓐ และตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ
เมื่อเครื่องยนต์เย็น ถ้าในหม้อน้ำมีน้ำหล่อเย็นไม่เพียงพอ
ให้เติมน้ำหล่อเย็นลงในหม้อน้ำจนถึงปากช่องเติม และให้
เติมลงในถังพักจนถึงระหว่างระดับ MAX ① และ MIN ②
ถ้าพบว่าระบบหล่อเย็นขาดน้ำหล่อเย็นบ่อย ๆ ให้นำ
รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบ ท่ี ศ ูนย์ บริการ NHPC
ตรวจสอบว่าระดับของน้ำหล่อเย็นอยู่ระหว่าง MAX และ
MIN ในถังพักหม้อน้ำท่ีมีแรงดัน ถ้าระดับต่ำกว่าจุดกึ่ง
กลาง ปริมาณการหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นอาจไม่เพียงพอ
สำหรับสมรรถนะของรถยนต์สูงสุด เป็นเหตุให้เครื่องยนต์มี
ความร้อนสูงผิดปกติหรือปัญหาอื่น ๆ

สำหรับระดับน้ำหล่อเย็นและอัตราส่วนผสมเมื่อมีการขับขี่
แบบใช้สมรรถนะสูง โปรดดูท่ี “ระดับน้ำหล่อเย็น
และอัตราส่วนผสม” หน้า GTR-16
ยกเว้น NISMO และ Track edition ซ่ึงใช้ งาน
วิศวกรรมจากรุ่น NISMO:
ถ้าการกำหนดจุดก่ึงกลางระหว่าง MAX และ MIN ทำได้
ยาก ให้เปิดฝาถังพักน้ำหล่อเย็นและส่องดูภายในผ่านช่อง
เติมเพื่อตรวจสอบว่าระดับน้ำหล่อเย็นอยู่เหนือตัวแบ่ง ③
ระหว่างครึ่งบนและครึ่ง ล่างของถังพักน้ำหล่อเย็นที่มี
แรงดัน

ข้อสังเกต
. ถังพักน้ำหล่อเย็นติดตั้งมาพร้อมกับฝาปิด

แบบแรงดัน และหม้อน้ำติดตั้งมาพร้อมกับฝา
ปิดแบบไม่มีแรงดัน ห้ามสลับฝาช่องเติมหม้อ
น้ำและฝาถังพักน้ำหล่อเย็น การกระทำเช่น
นั้นเป็นสาเหตุให้สมรรถนะของระบบหล่อเย็น
ต่ำกว่ามาตรฐานและมีความร้อนสูงผิดปกติ

. หากท่านเติมเพียงน้ำเปล่าเป็นน้ำหล่อเย็นใน
กรณีฉุกเฉิน ให้เปลี่ยนเป็นน้ำหล่อเย็นที่มี
อัตราส่วนที่กำหนดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
GUID-167392FB-0B9D-4693-A63B-CF0612D181B0

ถ้าจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมระบบหล่อเย็นที่สำคัญ
โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC ขั้นตอนการบริการสามารถ
พบได้ในคู่มือการบริการของนิสสัน
การบริการที่ไม่ถูกต้องสามารถทำให้สมรรถนะของ
ฮีตเตอร์ลดลง และทำให้เครื่องยนต์ร้อนสูงผิดปกติ

Condition: 'Except for China'/
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คำเตือน
. เ พ่ือ หลีก เ ล่ียง การ ถ ูก ลวก ห้าม เปลี่ยน

น้ำหล่อเย็นเมื่อเครื่องยนต์ร้อน

. ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำและฝาถังพัก
น้ำหล่อเย็นเมื่อเครื่องยนต์ร้อน อาจทำให้เกิด
การไหม้พองอย่างรุนแรงเน่ืองจากของเหลว
แรงดันสูงพุ่งออกจากหม้อน้ำและถังพัก

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล่อเย็นที่ใช้แล้วโดย
ตรง ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือ
น้ ำ ย า ล้ า ง มื อ ใ ห้ ทั่ ว โ ด ย เ ร็ ว ที่ ส ุ ด

. เก็บน้ำหล่อเย็นให้พ้นจากเด็กและสัตว์เล้ียง

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการกำจัด
อย่างถูกต้อง ตรวจสอบข้อกำหนดท้องถิ่น

GUID-24E5AAAF-2340-4AD0-AFC9-929A24D2156A

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
GUID-F8AB2F0C-B503-48DF-ABEF-867761DBD36E

GMD0019

1. จอดรถบนพื้นราบและใช้เบรกมือ
2. ให้เครื่องยนต์ทำงานจนกระท่ังถึงอุณหภูมิการทำงาน
3. ดับ เครื่องยนต์ รอ อย่าง น้อย 5 นาที เพื่อ ให้

น้ำมัน เคร่ือง ไหลกลับ ไป ยัง อ่าง น้ำมัน ก่อน
ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง

4. ดึงก้านวัดระดับออกแล้วเช็ดทำความสะอาด ใส่ก้าน
วัดระดับกลับลงจนสุด

5. ดึงก้านวัดระดับออกแล้วตรวจสอบระดับน้ำมัน ควรอยู่
ภายในช่วง ① ถ้าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่า ② ให้เปิด
ฝาช่องเติมน้ำมันเครื่องแล้วเติมน้ำมันเครื่องที่แนะนำ
ลงในช่องเติม ห้ามเติมเกิน ③

6. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องด้วยก้านวัดระดับอีกครั้ง

หมายเหตุ:
. เป็น เร่ืองปกติที่ จะ มีการ เติมน้ำมัน เคร่ืองใน

ระหว่างช่วงเวลาที่ต้องเข้ารับการบำรุงรักษา หรือ
ในระหว่างช่วงรันอินโดยข้ึนอยู่กับความรุนแรง
ของสภาวะการใช้งาน หรือข้ึนอยู่กับคุณสมบัติ
ของน้ำมันเครื่องที่ใช้ การส้ินเปลืองน้ำมันเครื่อง
นี้จะมากข้ึนโดยการเร่งความเร็ว/ลดความเร็ว
เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือใช้ความเร็ว
รอบเคร่ืองยนต์ที่สูง การส้ินเปลืองจะสูงข้ึนเม่ือ
เคร่ืองยนต์ ยัง ใหม่ ถ้า อัตรา การ สิ้น เปลือง
น้ำมันเคร่ืองมากกว่า 0.5 ลิตร (1/2 ควอต) ต่อ
1,000 กม. (600 ไมล์) ให้ปรึกษาศูนย์บริการ
NHPC

. เม่ือรถยนต์ถูกส่งมอบ น้ำมันเคร่ืองจะอยู่ต่ำกว่า
เครื่องหมาย H 10 มม. (0.39 นิ้ว) เพ่ือ ให้
เหมาะสมกับการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง
สามารถเติมน้ำมันเครื่องได้ถึงเครื่องหมาย H ถ้า
ไม่มีการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง

ข้อสังเกต
. Mobil 1 (0W-40) (สังเคราะห์ 100%) คือ

น้ำมันเครื่องที่เติมมาจากโรงงาน เครื่องยนต์
VR38 ซ่ึงมีการพ่นเคลือบกระบอกสูบด้วย
พลาสมาถูกพัฒนาข้ึนโดยใช้น้ำมันเคร่ือง
ชนิดนี้ นิสสันไม่สามารถรับประกัน
ความทนทานและการทำงานอย่างถูกต้อง
ของเคร่ืองยนต์ถ้าใช้น้ำมันเคร่ืองสังเคราะห์
0W-40 อื่น ๆ

. ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองเป็นประจำ
การ ให้ เครื่องยนต์ ทำงาน โดยท่ี ปริมาณ
น้ำมัน เคร่ือง ไม่ เพียง พอ สามารถ ทำให้
เครื่องยนต์เสียหายได้ โปรดดูที่สมุดคู่มือการ
บำรุง รักษาตามระยะ อีก เล่มหน่ึง สำหรับ
รายละเอียดรวมถึงข้อยกเว้นในการใช้งาน

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-9

น้ำมันเครื่อง

Condition: 'Except for China'/



(264,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

8-10 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง

GUID-F39F2E4C-56D6-438C-8C49-D21C73A4631E

หมายเหตุ:
เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยน โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC
เพื่อรับบริการ

คำเตือน
. การสัมผัสกับน้ำมันเครื่องใช้แล้วบ่อย ๆ และ

เป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็ง
ผิวหนัง

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วโดย
ตรง ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือ
น้ ำ ย า ล้ า ง มื อ ใ ห้ ทั่ ว โ ด ย เ ร็ ว ที่ ส ุ ด

. เก็บน้ำมันเครื่องให้พ้นมือเด็ก

GUID-99A463DC-6C1B-4E6B-883D-CE08DED0A1E3

หมายเหตุ:
เมื่อจำเป็นต้องทำการตรวจสอบหรือเปลี่ยน ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการ NHPC เพื่อรับบริการ

ข้อสังเกต
. ห้ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น

. การใช้ น้ำมัน เกียร์ อื่นที่ ไม่ใช่น้ำมัน เกียร์
NISSAN Transmission Oil R35 Special
ของแท้จะทำให้ความสามารถในการขับขี่และ
ความทนทานของ เกียร์ เส่ือมลง และอาจ
ทำให้เกียร์เสียหาย โปรดดูที่สมุดคู่มือการ
บำรุง รักษาตามระยะ อีก เล่มหน่ึง สำหรับ
รายละเอียดรวมถึงข้อยกเว้นในการใช้งาน

GUID-7104A141-DE8F-43B9-9AB8-23EF1C80365F

GMD0020

ตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ในกระปุก เปิดฝา
ปิดซึ่งมีเกจวัดติดตั้งอยู่ด้านใน
ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเพาเวอร์โดยใช้ด้านหน้าของเกจ
วัดที่มี เครื่องหมาย “HOT” (①: HOT MIN., ②: HOT
MAX.) ท่ีอุณหภูมิน้ำมัน 50 ถึง 808C (122 ถึง 1768F)
หรือใช้ด้านหลังของเกจวัดที่มีเครื่องหมาย “COLD” (③:
COLD MIN., ④: COLD MAX. ที่อุณหภูมิ น้ำมัน 0 ถึง
308C (32 ถึง 868F)
ถ้าน้ำมันอยู่ต่ำกว่าขีด MIN ให้เติม NISSAN PSF ของแท้
หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า เปิดฝาปิดและเติมผ่านช่องเติม

หมายเหตุ:
เพ่ือสมรรถนะสูงสุดของระบบบังคับเลี้ยว ให้ปรับต้ัง
ระดับน้ำมันที่ขีด ⑤ ขณะที่อุณหภูมิน้ำมันร้อนหรือขีด
⑥ เม่ืออุณหภูมิน้ำมันเย็น โปรดติดต่อศูนย์บริการ
NHPC เพ่ือการปรับ ต้ัง ระดับ น้ำมันอย่างแม่นยำ

น้ำมันเกียร์ น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

Condition: 'Except for China'/



(265,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

ข้อสังเกต
. ห้ามเติมเกิน

. ใช้ NISSAN PSF ของแท้หรือที่ มีคุณภาพ
เทียบเท่า

GUID-893699CA-DB71-4343-A6F4-EBB206CCB081

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเบรก โปรดดูที่หมวด
ดังต่อไปนี้ ( “ของเหลว/สารหล่อลื่น และปริมาณ
ความจุตามที่กำหนด” หน้า 9-2)

คำเตือน
. ใช้น้ำมันเบรกใหม่จากบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท

เท่านั้น น้ำมันเก่า เส่ือมสภาพ หรือมีสารปน
เปื้อน อาจทำให้ระบบเบรกเสียหายได้ การใช้
น้ำมันเบรกที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ระบบเบรก
เสียหายและส่งผลต่อความสามารถในการ
หยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาปิดช่องเติมน้ำมันก่อนถอด
ออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย่างระมัดระวัง
ไว้ในภาชนะท่ีมีการทำเคร่ืองหมายและวาง
ให้ไกลมือเด็ก

ข้อควรระวัง
น้ำมันเบรก NISSAN Brake Fluid R35 Special
II ของแท้ คือ น้ำมันเบรกที่เติมมาจากโรงงาน
ชุดระบบ ช่วยควบคุม เสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)/โปรแกรม ควบค ุม ความ
เสถียรภาพแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) และ
ชิ้นส่วนอื่นที่เก่ียวข้องที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ
สำหรับน้ำมันเบรกนี้ และนิสสันไม่รับประกันการ
ทำงานที่ ถ ูกต้อง และสมรรถนะที่ ดีที่ส ุดของ
รถยนต์ได้หากใช้น้ำมันเบรกอื่น ๆ

ข้อสังเกต
ระวัง ไม่ ให้ น้ำมัน เบรก กระเด็น ไป โดน สี รถ
เนื่องจากจะทำให้สีรถเสียหาย ถ้าน้ำมันเบรก
กระเด็น ให้ล้างออกด้วยน้ำ

GMD0021

ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกในกระปุก ถ้าน้ำมันเบรกต่ำกว่า
ขีด MIN ① หรือไฟเตือนเบรกสว่างขึ้น ให้เติมน้ำมันเบรก
NISSAN Brake Fluid R35 Special II ของแท้จนถึงขีด
MAX ② ถ้าต้องเติมน้ำมันเบรกบ่อย ๆ ให้นำรถไปยังศูนย์
บ ริการ NHPC เพื่ อ ตรวจ สอบ ระบบ อย่าง ละเอียด

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-11

น้ำมันเบรก

Condition: 'Except for China'/



(266,1)
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8-12 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

GUID-25A4A7DE-3ED1-4BD1-AFD8-592B5C440420

GMD0001

คำเตือน
สารป้องกันการแข็งตัวมีพิษ และควรเก็บอย่าง
ระมัดระวังไว้ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและ
วางให้ไกลมือเด็ก

เติมน้ำล้างกระจกลงในถังพักน้ำฉีดล้างกระจกเป็นระยะ
เติมน้ำล้างกระจกเมื่อการเตือนระดับน้ำ ล้างกระจกต่ำ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ( “การเตือน
ระดับน้ำล้างกระจกต่ำ” หน้า 2-38)
การเติมถังพักน้ำฉีดล้างกระจก ให้ยกฝาปิดถังพักขึ้นและ
เติมน้ำล้างกระจกลงในช่องเติม
ให้ เติม น้ำยาล้างกระจกลงในน้ำล้างกระจกเพ่ือให้ทำ
ความสะอาดได้ดีขึ้น ในฤดูหนาว ให้เติมสารป้องกันการ
แข็งตัวของน้ำล้างกระจกบังลมหน้า ตามอัตราส่วนที่ระบุไว้
ในคำแนะนำของผู้ผลิต
เติมถังพักให้บ่อยขึ้นเม่ืออยู่ในสภาวะการขับข่ีซึ่งจำเป็น
ต้องใช้น้ำล้างกระจกปริมาณมากขึ้น

ข้อสังเกต
. ห้ามใช้สารหล่อเย็นป้องกันการแข็งตัวของ

เคร่ืองยนต์แทนน้ำยาล้างกระจก อาจส่งผล
ให้สีรถเสียหายได้

. ห้ามเติมถังพักน้ำฉีดล้างกระจกด้วยน้ำยา
ล้างกระจกเข้มข้น น้ำยาล้างกระจกเข้มข้นที่
มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์บางชนิด
อาจทิ้งคราบติดบนกระจังหน้าหากกระเด็นใน
ขณะ ท่ี เ ติ ม ถั ง พัก น้ ำ ฉีด ล้ า ง ก ร ะจก

หมายเหตุ:
ผสมน้ำยาล้างกระจกเข้มข้นกับน้ำตามระดับท่ีผู้ผลิต
แนะนำก่อนเติมน้ำล้างกระจกลงในถังพักน้ำฉีดล้าง
กระจก ห้ามใช้ถังพักน้ำฉีดล้างกระจกเพื่อผสมน้ำยา
ล้างกระจกเข้มข้นและน้ำ

น้ำล้างกระจก

Condition: 'Except for China'/



(267,1)
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GUID-89C20F36-FDC0-43BF-86B7-6C191D2786C7

SDI1573

. รักษาผิวหน้าแบตเตอรี่ให้สะอาดและแห้ง ทำความสะอาดด้วยน้ำผสมเบกกิ้งโซดา

. ให้แน่ใจว่าขั้วต่อสะอาดและขันจนแน่น

. ถ้าไม่ใช้รถนานเป็นเวลา 30 วันหรือนานกว่านั้น ให้ปลดสายขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ออก เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-13

แบตเตอรี่

Condition: 'Except for China'/
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8-14 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

ข้อควรระวัง
GUID-FD4CF76C-60B0-49E8-B2CB-0CC62485BA60

ข้อสังเกต
เมื่อสายแบตเตอรี่ถูกปลดออกจากข้ัวแบตเตอรี่
ห้ามปิดประตูหน้าบานใด ๆ ฟังก์ชันการปรับ
กระจกหน้าต่างอัตโนมัติจะไม่ทำงาน และแผง
หลังคาด้านข้างอาจเสียหายได้

การปลดขั้วลบ (−) แบตเตอร่ี ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน
ลำดับดังต่อไปน้ี มิฉะนั้น กระจกหน้าต่างและแผงหลังคา
ด้านข้างอาจสัมผัสกันและเสียหายได้
1. ปิดกระจกหน้าต่าง
2. เปิดฝากระโปรงหน้า
3. ปิดและล็อกประตูทุกบาน
4. ปลดขั้วลบ (−) แบตเตอรี่
5. ปิดฝากระโปรงหน้าให้สนิท
การต่อข้ัวลบ (−) แบตเตอร่ี ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตาม
ลำดับดังต่อไปน้ี มิฉะนั้น กระจกหน้าต่างและแผงหลังคา
ด้านข้างอาจสัมผัสกันและเสียหายได้
1. ปลดล็อกและเปิดประตู ด้านคนขับ ห้ามปิดประตู
2. เปิดฝากระโปรงหน้า
3. ต่อขั้วลบ (−) แบตเตอร่ี แล้ว ปิดฝากระโปรงหน้า
4. เปิดกระจกหน้าต่างด้านคนขับจนสุด
5. ปิดประตูและกระจกหน้าต่างด้านคนขับ

การตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
GUID-C02FCC03-7A65-472A-A114-B08380E4618B

คำเตือน
. ห้ามให้แบตเตอรี่โดนเปลวไฟหรือประกายไฟ

ก๊าซไฮโดรเจนท่ีเกิดจากแบตเตอรี่สามารถ
ระเบิดได้ ห้ามให้น้ำกรดแบตเตอรี่กระเด็น
โดนผิวหนัง ตา ผ้า หรือสีรถ หลังจากที่จับ
แบตเตอร่ีหรือฝาปิดแบตเตอร่ี อย่าสัมผัส
หรือขย้ีตา ล้างมือให้สะอาดอย่างทั่วถึง หาก
น้ำกรดสัมผัสโดนตา ผิวหนัง หรือ เสื้อผ้า ให้
ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากเป็นเวลา
อย่างน้อย 15 นาที และรีบเข้ารับการรักษา
พยาบาลทันที

. ห้ามขับรถ ถ้าน้ำกรดแบตเตอรี่ต่ำ เพราะอาจ
ทำให้เกิดโหลดสูงในแบตเตอรี่ ซ่ึงทำให้เกิด
ความร้อน ลดอายุแบตเตอรี่ และในบางกรณี
จะนำไปสู่การระเบิดได้

. เมื่อทำงานกับหรือใกล้กับแบตเตอรี่ ควรสวม
อุปกรณ์ป้องกันตาและถอดเคร่ืองประดับ
ต่าง ๆ ออกทุกครั้ง

. ด้านหลัง ด้านปลาย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ของแบตเตอรี่มีตะก่ัวและสารประกอบตะก่ัว
ล้างมือหลังจับแบตเตอรี่

. เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างมือเด็ก

GMD0010

ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอร่ีในแต่ละเซลล์ (ถอด
ฝาครอบแบตเตอร่ีถ้าจำเป็น) ควรอยู่ระหว่างขีด UPPER
LEVEL ① และ LOWER LEVEL ②
ถ้าจำเป็นต้องเติมน้ำกรด ให้เติมน้ำกล่ันจนถึงระดับตัววัด
ในแต่ละช่องเติมเท่านั้น ห้ามเติมเกิน

GMD0011
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1. ถอดจุกปิดช่องเซลล์แบตเตอรี่ Ⓐ
2. เติมน้ำกลั่นจนถึงขีด UPPER LEVEL ①

ถ้าด้านข้างของแบตเตอรี่ไม่ชัดเจน ให้ตรวจสอบระดับ
น้ำกลั่นโดยการดูที่ด้านบนช่องเซลล์แบตเตอรี่โดย
ตรง สภาวะ ① แสดง ว่า เป็นปกติ และสภาวะ ②
แสดงว่าจำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นเพิ่ม

3. ขันจุกปิดช่องเซลล์แบตเตอรี่ Ⓐ ให้แน่น
รถที่ใช้งานท่ีอุณหภูมิสูงหรือใช้งานหนักต้องได้รับการ
ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่เป็นประจำ

การพ่วงสตาร์ท
GUID-67AEBDE0-778E-402D-A2CA-486CC298367F

ถ้าจำเป็นต้องทำการพ่วงสตาร์ท โปรดดูที่หมวดดังต่อไปนี้
( “การพ่วงสตาร์ท” หน้า 6-3)
ถ้า เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดหลังจากพ่วงสตาร์ท ต้อง
เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC

GUID-36F215F9-15A7-4043-85D0-9D6B0260A08B

GMD0023

1. ปั๊มน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
2. ไดชาร์จ
3. พูเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง
4. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
5. ตัวปรับความตึงสายพานอัตโนมัติ

คำเตือน
ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
OFF หรือ LOCK ก่อน การ บริการ สายพาน
เครื่องยนต์อาจหมุนโดยไม่คาดคิด

1. ตรวจสอบสายพานแต่ละเส้นด้วยตาเปล่าเพ่ือดูการ
สึกหรอที่ผิดปกติ รอยขาด เป็นลุ่ยฝอย หรือหย่อน ถ้า
สายพานอยู่ในสภาพท่ีไม่ดีหรือหย่อน โปรดเปล่ียน
หรือปรับตั้งใหม่โดยศูนย์บริการ NHPC

2. หมั่นตรวจสอบสายพานเป็นประจำเพื่อดูสภาพและ
ความตึงให้สอดคล้องตามการบำรุงรักษาตามกำหนด
เวลาในสมุดคู่มือการบำรุงรักษาตามระยะอีกเล่มหนึ่ง

GUID-49F9F94E-B412-4F99-8244-E66419268BB8

คำเตือน
ให้แน่ใจว่าดับเคร่ืองยนต์และกดสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปที่ OFF และใช้เบรกมือแล้ว

ข้อสังเกต
ให้แน่ใจว่าใช้ประแจถอดหัวเทียนที่ถูกต้องเพื่อ
ถอดหัวเทียน ประแจถอดหัวเทียนที่ไม่ถูกต้อง
ทำให้หัวเทียนเสียหายได้

การเปลี่ยนหัวเทียน
GUID-6B5A4F5F-7C22-4EFF-A868-A1EDB7F9F89A

GMD0012

ถ้าจำเป็นต้องเปล่ียน โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC เพื่อ
เข้ารับบริการ

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-15
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8-16 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียม
GUID-FA828409-1E5C-4CA8-A7F0-429BB7B541A8

เปลี่ยนหัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมตามการบำรุงรักษาตาม
กำหนดเวลาในสมุดคู่มือการบำรุงรักษาตามระยะอีกเล่ม
หน่ึง แต่ ห้ามนำหัว เทียนกลับมา ใช้ ใหม่ โดยการทำ
ความ สะอาด หรือ การ ปรับ ระยะ ห่าง เขี้ยว หัว เทียน
เปลี่ยนเป็นหัวเทียนที่แนะนำหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า
ทุกครั้ง

GUID-8434FCA8-DA28-4874-A292-609E726BF83C

GMD0022

ถอดตัวยึด ① ดังภาพ และดึงไส้กรอง ② ออก
ไม่ควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศแล้วนำกลับมาใช้
ใหม่ ควรทำการเปลี่ยนใหม่ตามระยะที่เหมาะสมเมื่อเข้ารับ
การบำรุงรักษา โปรดดูที่สมุดคู่มือการบำรุงรักษาตามระยะ
อีกเล่มหนึ่งสำหรับช่วงเวลาท่ีต้องเข้ารับการบำรุงรักษา
เมื่อเปลี่ยนกรองอากาศ ให้เช็ดภายในของเสื้อกรองอากาศ
และฝาครอบด้วยผ้าเปียกหมาด ๆ

คำเตือน
. การให้เคร่ืองยนต์ทำงานโดยท่ีกรองอากาศ

ถูกถอดออก อาจทำให้ท่านหรือบุคคลอื่นเป็น
แผลไหม้พองได้ เพราะกรองอากาศไม่เพียง
ทำหน้าที่กรองอากาศเข้าแต่ยังกั้นเปลวไฟที่
เกิดจากจุดระเบิดย้อนกลับของเคร่ืองยนต์
ท่านอาจ เกิดแผลไหม้พอง ถ้าไม่มีกรอง
อากาศและเกิดการจุดระเบิดย้อนกลับของ
เคร่ืองยนต์ ห้ามขับข่ีโดยท่ีกรองอากาศถูก
ถอดออก และต้องระมัดระวังเม่ือทำงานกับ
เคร่ืองยนต์ ที่ กรอง อากาศ ถ ูก ถอด ออก

. ห้าม เท น้ำมัน เข้าไป ใน ล้ิน ปีก ผีเ ส้ือ หรือ
พยายามที่ จะ สตาร์ท เครื่องยนต์ที่ กรอง
อากาศถูกถอดออก การกระทำเช่นนั้นอาจ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

กรองอากาศ
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GUID-56FDECD9-A11A-4495-903B-E7ED0C49DA91

การทำความสะอาด
GUID-9C07F2D8-BF82-4850-B6C7-8D1F72AF1F10

ถ้ากระจกบังลมหน้าไม่สะอาดขึ้นหลังจากใช้ท่ีฉีดน้ำล้าง
กระจกบังลมหน้า หรือถ้าใบปัดน้ำฝนมี เสียงดังขณะท่ี
ใช้งานที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า อาจมีขี้ผึ้งหรือวัสดุอื่น
อยู่บนกระจกบังลมหน้าหรือใบปัดน้ำฝน
ควรทำความสะอาดด้านนอกของพื้นผิวหน้ากระจกบังลม
หน้าด้วยน้ำยาล้างกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย่าง
อ่อน กระจกบังลมหน้าจะสะอาดถ้าไม่มีหยดน้ำเกาะบน
กระจกเมื่อล้างออกด้วยน้ำ
ควรทำความสะอาดใบปัดทีละตัวโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาล้าง
กระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนเช็ด ล้างใบปัด
น้ำฝนด้วยน้ำ ถ้ากระจกบังลมหน้ายังไม่ใสสะอาดหลังจาก
ทำความสะอาดใบปัดน้ำฝนและใช้ที่ปัดน้ำฝน ให้เปลี่ยนใบ
ปัดน้ำฝนใหม่

ข้อควรระวัง
ใบปัดน้ำฝนที่สึกหรอสามารถทำให้กระจกบังลม
หน้าเสียหาย และทำให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่แย่ลง

การเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน
GUID-64A193E6-A14A-4302-90E9-4965E1F62F45

GMD0024

ถ้ า ใ บ ปั ด น้ ำ ฝน สึ กห รอ ใ ห้ เ ปลี่ ย น ใ บ ปั ด ใหม่
1. ดึงก้านปัดน้ำฝนขึ้น
2. ดันแถบปลดล็อก Ⓐ ค้างไว้แล้วเลื่อนใบปัดน้ำฝนลง

ไปตามก้านปัดน้ำฝน ① ในขณะที่ดันแถบปลดล็อก
เพื่อถอดออก

3. ใส่ใบปัดน้ำฝนใหม่ลงบนก้านปัดน้ำฝนจนกระท่ังมี
เสียงคลิกดังขึ้น

4. ห ม ุ น ใ บ ปั ด น้ ำ ฝ น ใ ห้ ร อ ย บ ุ๋ ม อ ย ู่ ใ น ร่ อ ง

ข้อสังเกต
. หลังจากเปล่ียนใบปัดน้ำฝน ให้ดันก้านปัด

น้ำฝนกลับไปยังตำแหน่งเดิม มิฉะน้ัน ก้าน
ปัดน้ำฝนอาจเสียหายเมื่อเปิดฝากระโปรง
หน้า

. ให้แน่ใจ ว่า ใบปัดน้ำฝนสัมผัส กับกระจก
มิฉะนั้น ก้านปัดน้ำฝนอาจเสียหายเนื่องจาก
แรงดันลม

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-17
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SDI2381

ระวังอย่าทำให้หัวฉีดน้ำล้างกระจกอุดตัน Ⓐ อาจทำให้การ
ฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้าทำงานผิดปกติได้ ถ้าหัวฉีด
อุดตัน ให้นำวัตถุท่ีอุดอยู่ออกด้วยเข็มหรือหมุดเล็ก ๆ Ⓑ
ระวังอย่าทำให้หัวฉีดเสียหาย

GUID-A24C4E6F-755B-46D9-A244-70C32EDFE419

ถ้าเบรกทำงานไม่ปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการ NHPC
เพื่อตรวจสอบเบรก

การปรับตั้งเบรก
GUID-649BBD33-BA6E-47CA-8238-210C9287B7A7

เบรกแบบปรับตั้งเอง
GUID-DD25372E-9145-4297-A944-92D7603C7F5B

รถยนต์ของท่านติดตั้งเบรกแบบปรับตั้งเอง
ดิสก์ เบรก จะ ปรับ ต้ัง เองทุก ครั้ง ท่ี เหยียบ แป้น เบรก

คำเตือน
ถ้าความสูงของแป้นเบรกไม่กลับคืนสู่ตำแหน่ง
ปกติให้นำรถไปตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนย์บริการ
NHPC

การตรวจสอบเบรกมือ
GUID-D43D0DCA-F21D-495D-A066-E01ED1CAFD7C

SDI2420

จากตำแหน่งปลดเบรก ดึงคันเบรกมือช้า ๆ และมั่นคง ถ้า
จำนวนคลิกไม่อยู่ ในช่วงที่กำหนด ให้นำรถไปยังศูนย์

บริการ NHPC
5 ถึง 6 คลิก
แรงดึง 196 นิวตัน (20 กก., 44 ปอนด์)

การตรวจสอบเบรกเท้า
GUID-4F5A30E7-198E-4448-9944-833383D8CDBE

SDI2421

คำเตือน
ให้นำรถไปตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนย์บริการ
NHPC หากความสูงของแป้นเบรกไม่กลับคืนสู่
ตำแหน่งปกติ

ให้เครื่องยนต์ทำงาน แล้วตรวจสอบระยะระหว่างผิวด้านบน
ของแป้นกับพื้นตัวรถที่เป็นโลหะบริเวณใต้แป้นเบรก ถ้าไม่
อยู่ ในช่วงที่กำหนด ให้นำรถไปยังศูนย์บริการ NHPC

แรงเหยียบ
490 นิวตัน (50 กก., 110 ปอนด์)

รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD):
— 100 มม. (4 นิ้ว) หรือมากกว่า

เบรก

Condition: 'Except for China'/
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รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD):
— 109 มม. (4-1/4 นิ้ว) หรือ มาก กว่า

เสียงเตือนผ้าเบรกหมด (รุ่นที่ไม่มี
แพ็กเกจ NCCB (เบรกคาร์บอน
เซรามิกของนิสสัน))

GUID-7C8C14A8-F7BD-4C53-9BC3-0C98D8D085EC

ผ้าดิสก์เบรกจะมีเสียงเตือนเมื่อเบรกใกล้หมด ซึ่งต้องทำ
การเปลี่ยน โดยผ้าเบรกจะมี เสียงแหลมเสียดสี เม่ือรถ
เคลื่อนที่ เสียงนี้จะเริ่มดังขึ้นเมื่อเหยียบแป้นเบรก หลังจาก
ผ้าเบรกเริ่มสึกมากขึ้นจะได้ยินเสียงเตือนตลอดเวลาแม้จะ
ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ต้องทำการตรวจสอบเบรกโดยเร็ว
ที่สุด เมื่อได้ยินเสียงเตือนผ้าเบรกสึก
ในสภาวะการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย่าง อาจได้ยิน
เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่น ๆ จากเบรกเป็นบางครั้ง เสียง
ดังจากเบรกบางครั้งที่เกิดข้ึนจากการเบรกเบา ๆ หรือปาน
กลาง เป็น เรื่องปกติ และไม่ ส่งผล ต่อการทำงานหรือ
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเบรก
ควรตรวจสอบระบบเบรกอย่างเหมาะสมตามระยะ
เวลาที่กำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หมวดการ
บำรุงรักษาของสมุดคู่มือการบำรุงรักษาตามระยะอีกเล่ม
หนึ่ง สำหรับ ช่วง เวลา ท่ี ต้อง เข้า รับ การ บำร ุง รักษา

ระบบเบรกสมรรถนะสูง (รุ่นที่ไม่มี
แพ็กเกจ NCCB (เบรกคาร์บอน
เซรามิกของนิสสัน))

GUID-CBB3B3BA-20C2-4345-B626-EFF88FBC3870

รถยนต์คันน้ีติดต้ังผ้าเบรกสมรรถนะสูง ซึ่งให้แรงเบรกที่
เหมาะสมในสภาพแวดล้อมการขับข่ีท่ีหลากหลาย กระทะ
ล้ออาจมีฝุ่นละอองจากเบรกปกคลุมได้ง่ายเนื่องจากวัสดุที่
ใช้ สำหรับผลิตผ้า เบรก ซ่ึงไม่ใช่ การทำงาน ผิดปกติ
ผ้าเบรกของรถยนต์นิสสัน GT-R ใช้วัสดุที่ประกอบด้วย
โลหะหลายชนิดเพ่ือรักษาสมรรถนะของการเบรกท่ีมั่นคง
ไม่ว่าอุณหภูมิสูงหรือต่ำ อย่างไรก็ตาม ถ้าระบบเบรกเปียก
และเบรกมือถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน เหล็กในวัสดุน้ีอาจ
เป็นสนิมและผ้าเบรกและจานดิสก์ เบรกอาจยึดติดกัน
ทำให้ เกิด เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนขณะขับขี่

หลังจากล้างรถหรือขับข่ีในขณะที่ฝนตก ก่อนจอดรถควร
พยายามทำเบรกให้แห้ง ด้วยการขับขี่ บนถนนที่ แห้ง
( “ได้ยินเสียงดังขณะท่ีขับข่ี” หน้า GTR-22) โปรด
ติดต่อศูนย์บริการ NHPC หากยังมีเสียงรบกวนและการสั่น
สะเทือน
การเบรกอย่างรุนแรงบ่อยครั้งอาจทำให้ผ้าเบรกไหม้ได้ จึง
จำเป็นต้องเปล่ียนผ้าเบรกแม้ เบรกยังไม่ สึกหรอ และ
ตรวจสอบผ้าเบรกและจานดิสก์เบรกเมื่อทำการตรวจสอบ
รถยนต์ทั่วไป
สำหรับ รายละเอียด โปรด ติดต่อ ศ ูนย์ บริการ NHPC

การเปลี่ยนผ้าเบรก (รุ่นที่ไม่มีชุด
NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของ
นิสสัน))

GUID-3F8287C6-5570-4925-8B8A-E8E8DFA69CD4

นิสสันขอแนะนำให้เปล่ียนผ้าเบรกท้ังส่ีชุดและจานดิสก์
เบรกพร้อมกันท้ังชุดเพ่ือรักษาสมรรถนะการเบรกท่ีดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกจะสามารถทำได้
ในบางกรณี (อาจเปลี่ยนทั้งสี่ล้อหรือเฉพาะล้อหน้า ขึ้นอยู่
กับสภาพ) ช่างผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการรับรองของรถยนต์
นิสสัน GT-R ต้องตรวจสอบรถยนต์และพิจารณาว่าสามารถ
ทำการเปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกได้ ในกรณีน้ี ไม่จำเป็นต้อง
เปล่ียน ผ้า เบรก และ จาน ดิสก์ เบรก ท้ังหมด เป็น ช ุด
โปรดจำไว้ว่าต้องเปลี่ยนผ้าเบรกและจานดิสก์เบรกเป็นชุด
ท้ังสี่ล้อเมื่อช่างผู้เชี่ยวชาญท่ีได้รับการรับรองของรถยนต์
นิส สัน GT-R พิจารณา ว่า เป็น การซ่อมที่ ต้อง ปฏิบัติ
ถ้าด้านในของจานดิสก์เบรกเย็นในหน้าหนาว และผิวหน้า
ร้อนเนื่องจากมีการเหยียบเบรกโดยใช้แรงเบรกอย่างหนัก
ติดต่อกัน อาจทำให้เกิดรอยแตกใกล้รูระบายความร้อนบน
ผิวหน้าของจานดิสก์เบรก รอยแตกอาจเกิดขึ้นเนื่องจากมี
การเหยียบเบรกโดยใช้แรงเบรกอย่างหนักติดต่อกันขณะ
ขับข่ีแบบใช้สมรรถนะสูง ในกรณีเหล่านี้ อาจจำเป็นต้อง
เปลี่ยนจานดิสก์เบรกหรือผ้าเบรกขึ้นอยู่กับสภาพของรอย
แตก กรุณาติดต่อศูนย์บริการ NHPC เพ่ือทำการเปล่ียน

GUID-AF62182D-EEF1-47A4-AF3C-95C608C22124

หมายเหตุ:
. เพ่ือให้ผู้ ขับขี่สามารถเพลิดเพลินไปกับสัมผัส

ของการเบรกสมรรถนะสูง รวมถึงการขับขี่แบบ
สปอร์ตและความโฉบเฉ่ียวของรถยนต์นิสสัน
GT-R ท่าน สามารถ เลือก ใช้ NCCB (เบรก
คาร์บอนเซรามิกของนิสสัน) ได้ นอกจากนี้
NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน) มี
ความทนทานที่ดีเยี่ยมระหว่างการขับขี่ปกติ และ
น้ำหนักเบาทำให้สามารถลดน้ำหนักของชิ้นส่วน
ที่อยู่ใต้เพลาเพ่ือสมรรถนะการยึดเกาะถนนที่ดี
ขึ้น

. หลังจากการการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูงหรือ
การใช้เบรกอย่างหนัก ส่วนประกอบของจานดิสก์
เบรกจะเปลี่ยนเนื่องจากผ้าเบรกสึกหรอหรือ
ความร้อนจากการเสียดสีจะสูง อาจต้องเปลี่ยน
จานดิสก์เบรกแม้ว่าสภาพจะดูปกติ

. NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน) มี
โครงสร้าง แบบ ลอยตัว เหมือน ระบบ เบรก
มาตรฐานของรถยนต์นิสสัน GT-R ดังนั้น ข้อต่อ
ของโครงสร้างแบบลอยตัวของจานดิสก์เบรกอาจ
ไม่ เกิดสนิม ขึ้นอยู่ กับลักษณะการใช้งาน ใน
กรณีที่ เกิดสนิมบนข้อต่อ ให้นำ NCCB (เบรก
คาร์บอน เซรา มิกของนิสสัน) และ ช้ินส่วนที่
เกี่ยวข้องเข้า รับการตรวจสอบที่ ศ ูนย์บริการ
NHPC

. วัสดุ ที่ ใช้ สำหรับจาน ดิสก์ เบรกและผ้า เบรก
สำหรับ NCCB (เบรกคาร์บอน เซรามิกของ
นิสสัน) แตกต่างจากช้ินส่วนที่ใช้สำหรับระบบ
เบรกมาตรฐานในรถยนต์นิสสัน GT-R จานดิสก์
เบรกและผ้าเบรกจะมีการป้องกันไม่ให้เบรกติด
จากการเกิดสนิม อย่างไรก็ตาม ห้ามจอดรถยนต์
เป็นเวลานานโดยท่ีระบบเบรกเปียก เพื่อช่วย
รักษาสภาพของจานดิสก์เบรกและผ้าเบรกให้อยู่
ได้นาน และป้องกันไม่ให้ มีผลกระทบกับส่วน
ประกอบในวัสดุ ของจาน ดิสก์ เบรกคาร์บอน
เซรามิกและการเสื่อมสภาพของข้อต่อโครงสร้าง

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-19

NCCB (เบรกคาร์บอนเซรามิกของ
นิสสัน) (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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8-20 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

แบบลอยตัวของจานดิสก์ เบรก โดยเฉพาะใน
ฤดูหนาว ให้แน่ใจว่าจอดรถยนต์โดยที่จานดิสก์
เบรกและผ้าเบรกแห้งเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำแข็ง
เกาะและเกิดความเสียหายในสภาวะอุณหภูมิ
ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง เบรกคาร์บอน เซรามิก
ประกอบด้วยฟองอากาศในจานดิสก์เบรกและ
ผ้าเบรก โปรดจำไว้ว่าการปล่อยไว้ในสภาพที่
เปียกจะทำให้เบรกติดเน่ืองจากมีน้ำแข็งเกาะ

คำเตือน
หลังจากมีการกระแทกที่ใต้ท้องรถหรือเม่ือจาน
ดิสก์เบรกมีการแตกบิ่นหรือมีรอยแตก ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC ไม่เช่น
นั้นจานดิสก์เบรกอาจเสียหาย ซ่ึงอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงได้

ข้อสังเกต
. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดเบรกหรือน้ำยา

เคมีใด ๆ บนจานดิสก์เบรก การใช้น้ำยาทำ
ความสะอาดเบรกหรือน้ำยาเคมีใด ๆ บนจาน
ดิสก์เบรกอาจทำให้ความทนทานของจาน
ดิสก์เบรกลดลง

. หลังจากขับข่ีบนถนนที่เป็นกรวด เช่น เส้น
ทางอพยพ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
ความเสียหายต่อจานดิสก์เบรกที่ศูนย์บริการ
NHPC

. เน่ืองจากจากดิสก์เบรกคาร์บอนเซรามิกมี
ความแข็งสูง ห้ามให้เกิดการกระแทกรุนแรง
กับจานดิสก์เบรก เม่ือทำการถอดยาง ให้
ระมัดระวังอย่าให้ยางขัดขวางการทำงานของ
จานดิสก์เบรก

การเปลี่ยนผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก
GUID-6E11DFA4-32C1-43ED-862A-91868773B971

. เมื่อทำการเปลี่ยนผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก นิสสันขอ
แนะนำให้เปล่ียนพร้อมกันท้ังสองชุด อย่างไรก็ตาม
สามารถ เปล่ียน เฉพาะผ้า เบรกได้ เฉพาะ เม่ือช่าง
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองของรถยนต์นิสสัน GT-R
พิจารณาว่าจานดิสก์เบรกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่วัดได้และการตรวจหารอยขีดข่วน
และรอยแตก

. ควรนำรถเข้ารับการบำรุงรักษาและตรวจสอบที่ศูนย์
บริการ NHPC หลังจากการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง
ไม่ เช่น น้ันชิ้น ส่วนประกอบของเบรกอาจเสียหาย
เน่ืองจากการแผ่ความร้อนพิเศษ ท่ี เกิด ข้ึน เพราะ
ลักษณะของวัสดุ นอกเหนือจากการ สึกหรอของ
ผ้าเบรกและการเสื่อมสภาพของความทนทานของจาน
ดิสก์เบรก

ผ้าเบรก
GUID-C176E72F-50CD-4FB6-9D73-B9DB7296A963

เมื่อไฟเตือน* สว่างข้ึน ให้นำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบ
ระบบเบรกและเปลี่ยนผ้าเบรกที่ศูนย์บริการ NHPC โดยเร็ว
ที่สุด
* ไฟเตือนเบรก (สำหรับตะวันออกกลางและเม็กซิโก)
หรือไฟเตือนเบรกสึกหรอ (ยกเว้นตะวันออกกลางและ
เม็กซิโก)

ข้อควรระวัง
ห้ามขับรถเป็นเวลานานเมื่อไฟเตือนสว่างอยู่
มิฉะนั้นเบรกอาจทำงานผิดปกติเนื่องจากผ้าเบรก
หมด

จานดิสก์เบรก
GUID-CBD68D62-937D-4E77-B981-E970CC0F43F5

อาจจำเป็นต้องทำการเปล่ียนจานดิสก์เบรกทันที ภายใต้
สภาวะดังต่อไปนี้ แม้ว่าสภาพจะดูปกติ ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NHPC โดยทันที

. แรงเบรกลดลงอย่างมาก

. จาน ดิส ก์ เบรก มี การ แตก บ่ิน หรื อ มี รอย แตก

. หลังจากมีการกระแทกกับยางหรือบริเวณรอบของล้อ

. ชิ้นส่วนรอบ ๆ เบรกอาจมีการสัมผัสกับจานดิสก์เบรก
หรือคาลิเปอร์เบรกเนื่องจากการสึกหรอ

. แผ่นโลหะของผ้าเบรกมีการสัมผัสกับพ้ืนผิวของจาน
ดิสก์ เบรกเน่ืองจากเลยระยะเวลาเปลี่ยนผ้า เบรก

. การกีดขวางการทำงานระหว่างล้อและจานดิสก์เบรก
ระหว่างการติดตั้งหรือถอดยาง

คำเตือน
เม่ือ ช่างผู้ เชี่ยวชาญที่ ได้ รับการ รับรองของ
รถยนต์นิสสัน GT-R พิจารณาว่าควรเปล่ียนจาน
ดิสก์เบรก ให้ทำการเปลี่ยนจานดิสก์เบรก

Condition: 'Except for China'/



(275,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-A446162B-09EF-40CB-A5BA-9074EC66D1F4

ห้องเครื่องยนต์
GUID-FC43DCA7-2D86-42B3-B3E7-1B09D5A9BD6D

GIE0007
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

SDI2384
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)

ข้อควรระวัง
ห้าม ใช้ ฟิวส์ที่ มี ค่า แอมแปร์สูงหรือต่ำกว่าที่
กำหนดไว้บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เนื่องจากอาจ
ทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายและเกิดไฟไหม้

ถ้ า อ ุปกรณ์ ไฟฟ้า ไม่ ทำงาน ให้ ตรวจ หา ฟิ ว ส์ ขาด
1. ให้แน่ใจว่ากดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF หรือ

LOCK และปิดไฟหน้า
2. เปิดฝากระโปรงหน้าและถอดฝาครอบบนแบตเตอรี่

และกล่องสายฟิวส์/ฟิวส์
3. ถอดฝาครอบกล่องสายฟิวส์/ฟิวส์
4. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์ท่ีอยู่ในกล่องฟิวส์

ในห้องเครื่องยนต์

GIE0009

5. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ ฟิวส์สำรองอยู่
ในกล่องฟิวส์ในห้องโดยสาร

6. ถ้าฟิวส์ใหม่ขาดด้วย ให้นำรถเข้าตรวจสอบและซ่อม
ระบบไฟฟ้าโดยศูนย์บริการ NHPC

สายฟิวส์
GUID-B13753D5-9662-4B75-A257-8AACC9F502B1

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใดไม่ทำงานและฟิวส์อยู่ในสภาพท่ีดี ให้
ตรวจสอบสายฟิวส์ ถ้าสายฟิวส์เส้นใดละลาย ให้เปลี่ยน
ใหม่โดยใช้อะไหล่แท้ของนิสสันเท่านั้น

ห้องโดยสาร
GUID-B2A62B0F-F77B-4E90-92E1-BA186698C3F2

SDI2393
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-21

ฟิวส์
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8-22 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

SDI2382
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)

ข้อควรระวัง
ห้าม ใช้ ฟิวส์ที่ มี ค่า แอมแปร์สูงหรือต่ำกว่าที่
กำหนดไว้บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เนื่องจากอาจ
ทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายและเกิดไฟไหม้

ถ้ า อ ุปกรณ์ ไฟฟ้า ไม่ ทำงาน ให้ ตรวจ หา ฟิ ว ส์ ขาด
1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ถูกกดไปยัง

ตำแหน่ ง OFF ห รือ LOCK และ ปิด ไฟ หน้ า
2. เปิดฝาครอบกล่องฟิวส์

GIE0008

3. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์ Ⓐ
4. ถ้าฟิวส์ขาด ให้เปลี่ยนฟิวส์ตัวใหม่ ฟิวส์สำรองมีอยู่ใน

กล่องฟิวส์
5. ถ้าฟิวส์ใหม่ขาดด้วย ให้นำรถเข้าตรวจสอบและซ่อม

ระบบไฟฟ้าโดยศูนย์บริการ NHPC

สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-4FFF702A-F2CA-4BA7-8E59-80FAA9BB30B2

เพื่อลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่รถยนต์ สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอด
รถนานจะปิดเมื่อออกมาจากโรงงาน ก่อนการส่งมอบ
รถยนต์ สวิตช์จะถูกกดลง (เปิดสวิตช์) และควรจะเปิดไว้
ตลอด
ถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ ไม่ทำงาน ให้ถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อ
จอดรถนานออก และตรวจดูสอบว่าฟิวส์ ขาดหรือไม่

ข้อสังเกต
ถ้าสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานทำงานผิดปกติ หรือ
ถ้าฟิวส์ขาด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสวิตช์ ในกรณีนี้
ให้ถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน และเปลี่ยน
ฟิวส์เป็นฟิวส์ตัวใหม่ที่มีขนาดเดียวกัน

วิธีการถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVM0031X
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

JVM0032X
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)

Condition: 'Except for China'/



(277,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

1. การถอดสวิตช์ฟิวส์เม่ือจอดรถนาน ให้แน่ใจว่าสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง OFF หรือ LOCK

2. ให้แน่ใจว่าปิดไฟหน้าอยู่
3. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์
4. หนีบแถบล็อก ① ท่ีอยู่ ท่ีแต่ละด้านของสวิตช์ฟิวส์

จอดรถ
5. ดึงสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานออกจากกล่องฟิวส์ ②

GUID-79A62E20-4F06-4E29-AEEC-9496A6C7FFA5

GPC0006

คำเตือน
ระวังเด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ
ที่ถอดออก

ข้อสังเกต
กุญแจอาจเสียหายได้เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ขอ
แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยศูนย์บริการ NHPC

แบตเตอรี่ ท่ีแนะนำ: แบตเตอรี่ ลิเทียม CR2032 หรือท่ีมี
คุณภาพเทียบเท่า
1. ปลดตัวล็อกบนด้านหลังของกุญแจอัจฉริยะในขณะที่

ดึงกุญแจธรรมดาออก
2. สอดไขควงปลายแบน ① ท่ีพันไว้ด้วยผ้าเข้าไปใน

ร่อง ② แล้วบิดเพื่อให้ส่วนบนแยกออกจากส่วนล่าง

ข้อสังเกต
ใช้ผ้าหรือวัตถุที่ใกล้เคียงพันรอบไขควงเมื่อแยก
ชิ้นส่วน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำให้กุญแจขีด
ข่วน ถ้าสอดไขควงเข้าไปในกุญแจลึกเกินไป
อาจทำให้วงจรภายในเสียหาย

GPC0007

3. ถอดแบตเตอรี่เก่าออก และสอดแบตเตอร่ีใหม่เข้าไป
โดยให้ด้าน + หันลง

ข้อสังเกต
. ให้แน่ใจว่าด้าน + และ − ของแบตเตอรี่หัน

ไปในทิศทางที่ ถูก ต้องเมื่อสอดแบตเตอร่ี
. ห้ามสัมผัสแผงภายในหรือ ข้ัวไฟฟ้า การ

กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียหาย

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-23

การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ

Condition: 'Except for China'/



(278,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

8-24 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

GPC0008

4. ประกอบส่วนบนและส่วนล่างของกุญแจอัจฉริยะกลับ
เข้าไปใหม่

ให้ ติดต่อ ศ ูนย์ บริการ NHPC ถ้า ต้อง การ ความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยน

หมายเหตุ:
หลังจากการเปล่ียนแบตเตอร่ี ให้ตรวจสอบให้
แน่ใจ ว่าฟังก์ชันระบบกุญแจอัจฉริยะทั้งหมด
ทำงานอย่างถูกต้อง

การเตือน FCC:
สำหรับสหรัฐอเมริกา:
รายละเอียดของอุปกรณ์นี้อยู่ ในบทที่ 15 ของข้อ
กำหนด FCC การทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองข้อ
ต่อไปน้ี: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณ
รบกวนที่ เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์น้ีต้องรับ
สัญญาณรบกวนอ่ืน ๆ รวมถึงสัญญาณที่อาจรบกวน
การทำงานของอุปกรณ์
หมายเหตุ: การเปลี่ยนหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้ไม่
สามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้

สำหรับประเทศแคนาดา:
รายละเอียดของอุปกรณ์น้ีสอดคล้องกับ มาตรฐาน
RSS-210 ของประเทศแคนาดา การทำงานอยู่ภาย
ใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิด
สัญญาณรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องรับสัญญาณ
รบกวนอื่น ๆ รวมถึงสัญญาณที่อาจรบกวนการทำงาน
ของอุปกรณ์

Condition: 'Except for China'/
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GUID-EDFB0726-413A-4C62-AB05-71A759248F12

JVM0717X

1. ไฟหน้า (ไฟสูง)
2. ไฟหรี่
3. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า
4. ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน/ไฟหร่ี (ยกเว้นประเทศ

เม็กซิโก)
5. ไฟหน้า (ไฟต่ำ)
6. ไฟ สัญญาณไฟเล้ียวด้านข้าง (ยกเว้นประเทศ

เม็กซิโก)/ ไฟตำแหน่ง ข้าง ด้านหน้า (สำหรับ
ประเทศเม็กซิโก)

7. ไฟเบรกพิเศษ

8. ไฟตัดหมอกหลัง (ยกเว้นประเทศเม็กซิโก)
9. ไฟส่องป้ายทะเบียน
10. ชุดไฟท้าย (ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟท้าย/ไฟเบรก/

ไฟถอยหลัง)
11. ไฟตำแหน่งข้างด้านหลัง (ยกเว้นประเทศเม็กซิโก)
Ⓐ: ยกเว้นรุ่น NISMO
Ⓑ: รุ่น NISMO

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-25

ไฟส่องสว่าง
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8-26 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

ไฟหน้า
GUID-654157FE-4A02-4AE8-BDD7-CDF13A0641AB

อาจจะ เกิด ฝ้าภายในเลนส์ของไฟส่องสว่างภายนอก
ชั่วคราวในช่วงฝนตกหรือล้างรถ อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ระหว่างภายในและภายนอกของเลนส์จะทำให้เกิดฝ้า ไม่
ได้หมายความว่ามีการทำงานผิดปกติ ถ้าเกิดหยดน้ำขนาด
ใหญ่ขึ้นภายใน เลนส์ โปรด ติดต่อศูนย์ บริการ NHPC

การเปลี่ยน
GUID-ECAD2FF8-F8E2-4669-9713-8C4148D83B86

ไฟหน้าแบบ LED :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยน ให้นำรถเข้าศูนย์บริการ NHPC

ไฟส่องสว่างภายนอกและภายใน
GUID-C2E3F7B3-9523-4825-AD7C-943733D7F2D5

รายการ กำลังวัตต์ (W) หมายเลขหลอดไฟ

ชุดไฟหน้า

ไฟต่ำ* LED —

ไฟสูง* LED —

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านหน้า*
28/8 (สำหรับประเทศ
เม็กซิโก)/21 (ยกเว้น
ประเทศเม็กซิโก)

7444NA (สำหรับประเทศ
เม็กซิโก)/WY21W (ยกเว้น

ประเทศเม็กซิโก)

ไฟหรี่* LED —

ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน* LED —

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (ยกเว้นประเทศเม็กซิโก) 5 WY5W

ไฟตำแหน่งข้างด้านหน้า (สำหรับประเทศเม็กซิโก) 3.8 T10

ชุดไฟท้าย

ไฟถอยหลัง 16 W16W

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว 21 WY21W

ไฟเบรก/ไฟท้าย* LED —

ไฟตัดหมอกหลัง (ยกเว้นประเทศเม็กซิโก)* LED —

Condition: 'Except for China'/
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ไฟส่องป้ายทะเบียน* LED —

ไฟตำแหน่งข้างด้านหลัง (สำหรับประเทศเม็กซิโก)* LED —

ไฟอ่านแผนที่ 8 —

ไฟส่องกระจกแต่งหน้า* 2 —

ไฟบันได 2.7 —

ไฟห้องเก็บสัมภาระ 3.4 —

ไฟเบรกพิเศษ* LED —

*: ให้นำรถเข้าศูนย์บริการ NHPC เพื่อทำการเปลี่ยน

ตรวจสอบกับแผนกอะไหล่ท่ีศูนย์บริการ NHPC สำหรับ
ข้อมูลชิ้นส่วนล่าสุด

ขั้นตอนการเปลี่ยน
GUID-6B2C3EE5-4AE1-4652-9D3B-C12BEFB78B1F

ไฟทุกดวงเป็นแบบ A, B, C, D, E หรือ F เมื่อเปล่ียน
หลอดไฟ ขั้นแรกให้ถอดเลนส์และ/หรือฝาครอบออกก่อน

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-27
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8-28 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

GMD0013

SDI2504
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (ยกเว้นประเทศเม็กซิโก)/ไฟ

ตำแหน่งข้างด้านหน้า (สำหรับประเทศเม็กซิโก)
1. สอดไขควงปลายแบนเข้ากับด้านหลังของเลนส์และ

ดันคลิปโลหะ ① เพื่อถอดไฟ
2. หมุนเบ้าหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก

แล้วเปลี่ยนหลอดไฟ

ข้อสังเกต
ห้ามดึงหลอดไฟออกโดยที่ไม่ปลดคลิปโลหะออก
คลิปโลหะจะเสียหายและหลอดไฟอาจหลวมหรือ
หลุดออกมา
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SDI2437
ชุดไฟท้าย (① ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว/ ② ไฟถอยหลัง)

1. ถอดคลิป แล้วถอดแผงปิดกลางกระโปรงท้าย Ⓐ
2. ถอดคลิป และดึงฝาปิดหลังกระโปรงท้าย Ⓑ ขึ้น

ด้านบน แล้วถอดออก
3. ถอดคลิป และดึงแผงปิดข้างกระโปรงท้าย Ⓒ ไป

ด้านข้าง แล้วถอดออก
4. ถอด เบ้า หลอด ไฟออก และ เปล่ียน หลอด ไฟ

GMD0014
ไฟอ่านแผนที่
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SDI2380
ไฟบันได

SDI2390
ไฟห้องเก็บสัมภาระ

GUID-9401B8C2-D0B3-4EE1-B98D-6CA55CD97DD9

ถ้ายางแบน โปรดดูที่หมวดดังต่อไปน้ี ( “ยาง
แบน” หน้า 6-2)

ข้อควรระวัง
ศูนย์บริการ NHPC ควรเป็นผู้ปฏิบัติการเปล่ียน
ยาง จำเป็นต้องรีเซ็ตเซ็นเซอร์แรงดันลมยาง การ
เปลี่ยนยาง โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC

ให้แน่ใจว่าใช้ล้อและยางร่วมกันเป็นชุดซึ่งได้รับการออก
แบบสำหรับใช้กับรถยนต์คันนี้

เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนยาง ขอแนะนำให้เปล่ียนยางท้ังส่ี
เส้นเป็นชุดด้วยยางใหม่ อย่างไรก็ตาม หากยางรั่วหรือ
เสียหาย อาจเปลี่ยนเฉพาะยางที่ เสียหายเท่านั้น การ
ตัดสินว่าควรเปลี่ยนยางเพียงหนึ่งเส้นหรือเปลี่ยนทั้งชุดนั้น
ขึ้นอยู่กับจำนวนปัจจัยรวมถึงสภาพและการสึกหรอของยาง
โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่
เหมาะสมว่าควรเปลี่ยนยางเพียงเส้นเดียวหรือเปล่ียนท้ัง
ชุด

ให้แน่ใจว่าติดต้ังฝาปิดจุ๊บเติมลมยางแล้ว และจุ๊บเติม
ลมยางนั้นแน่นดี เมื่อติดต้ังฝาปิด ให้แน่ใจว่าขันฝาปิดจน
แน่นด้วยมือ ถ้าใช้เครื่องมือขันฝาปิด ฝาปิดอาจเสียหายได้

แรงดันลมยาง
GUID-417A0F59-2B7D-4A86-832B-86FE95CD2D1A

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
GUID-CF58D372-2B98-4CB5-8B64-1608DC39BDDD

รถยนต์คันนี้ติดต้ังระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
ซึ่งจะตรวจสอบแรงดันลมยางของยางทั้งหมด เมื่อไฟ
เตือนแรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้น หมายความว่ายางหนึ่งเส้น
หรือมากกว่ามีแรงดันลมยางต่ำ ระบบยังจะแสดงแรงดัน
ลมยางของยางท้ังหมดบนหน้าจอแบบสัมผัส โดยการส่ง
สัญญาณ จาก เซ็น เซอร์ ซึ่ ง ติด ตั้ ง อย ู่ ใน แต่ละ ล้อ

TPMS จะทำงานเมื่อขับรถยนต์ที่ความเร็วมากกว่า 25
กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.) เท่านั้น นอกจากนี้ ระบบนี้อาจไม่
ตรวจจับแรงดันลมยางที่ตกอย่างฉับพลัน ( “ไฟ
เตือนแรงดันลมยางต่ำ” หน้า 2-23) ( “ระบบตรวจ

ล้อและยาง
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สอบแรงดันลมยาง (TPMS)” หน้า 5-4) ( “ยาง
แบน” หน้า 6-2)

แรงดันลมยาง
GUID-4E652E85-3D59-45C0-937C-DA36FE0C98E7

หมั่นตรวจสอบแรงดันลมยางอยู่เสมอ และทุกคร้ัง
ก่อนเดินทางไกล ควรตรวจสอบแรงดันลมยางอยู่
เสมอเนื่องจาก:
. ยางส่วนใหญ่สูญเสียแรงดันลมยางตามเวลา

โดยธรรมชาติ
. ยางอาจสูญเสียแรงดันลมยางอย่างฉับพลันเมื่อ

ขับขี่ผ่านบนหลุมหรือวัตถุอื่น ๆ หรือชนกับขอบ
ถนนขณะจอด

หมายเหตุ:
. สามารถตรวจสอบแรงดันลมยางท้ังสี่เส้นได้บน

หน้าจอแบบสัมผัส โปรดดูที่ ค ู่มือการใช้ งาน
หน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่มหนึ่ง

. ยางของรถคันนี้ เติมด้วยก๊าซไนโตรเจน เมื่อ
แรง ดัน ลม ยาง ต่ำ ให้ เติม ลม ยาง ด้วย ก๊าซ
ไนโตรเจน โปรดติดต่อ ศ ูนย์ บริการ NHPC
สำหรับข้อมูลเก่ียวกับการเติมลมยางด้วยก๊าซ
ไนโตรเจน

. ถ้าไม่มีก๊าซไนโตรเจน อาจเติมลมยางทั่วไปได้
อย่างปลอดภัยภาย ใต้ สภาวะการ ขับขี่ ปกติ
อย่างไรก็ตาม นิสสันขอแนะนำให้เติมลมยางด้วย
ก๊าซไนโตรเจนเพื่อสมรรถนะสูงสุดของยาง

ควรตรวจสอบแรงดันลมยาง เม่ือยาง เย็น การ
พิจารณาว่ายางเย็นหลังจากจอดรถเป็นเวลา 3
ชั่วโมงหรือนานกว่า หรือขับรถน้อยกว่า 1.6 กม. (1
ไมล์) ด้วยความเร็วปานกลาง
แรงดันลมยางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการเติม
ลมยางที่น้อยเกินไป อาจส่งผลเสียต่ออายุการ
ใช้งานของยางและการควบคุมรถ

คำเตือน
. ยางที่เติมลมยางไม่ถูกต้องอาจเสียหาย

อย่างฉับพลันและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
. ก่อนเดินทางไกล หรือเมื่อใดก็ตามที่

บรรทุกของหนัก ให้ใช้เกจวัดแรงดัน
ลมยางเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันลมยางอยู่
ในระดับที่กำหนด

หมายเหตุ:
. รถยนต์นิสสัน GT-R ใช้ยางรันแฟลต (run flat

tire) ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ และกระทะล้อที่
ตรงกัน ใช้ยางและล้อที่พัฒนามาเป็นพิเศษจะให้
ศักยภาพที่ดีสำหรับสมรรถนะสูงสุด
— ยางและกระทะล้อของรถยนต์นิสสัน GT-R
ของแท้ช่วยให้มีสมรรถนะสูงสุดในการเข้า
โค้งและการเบรก

— ยางและกระทะล้อของรถยนต์นิสสัน GT-R
ของแท้ช่วยให้ยางมีความทนทานสูงสุด ใน
ระหว่างการเร่งความเร็ว

— ยางและกระทะล้อของรถยนต์นิสสัน GT-R
ของแท้ช่วยให้มีความสามารถในการควบคุม
สูงสุด ในระหว่างการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง

— ยางและกระทะล้อของรถยนต์นิสสัน GT-R
ของแท้ช่วยให้รถยึด เกาะถนน ในกรณีที่
แรงดันลมยางลดลงและยางรั่ว

— ยางและกระทะล้อของรถยนต์นิสสัน GT-R
ของแท้ช่วยป้องกันไม่ให้การทรงตัวในการวิ่ง
ทาง ตรง ลด ลง จาก ยาง ที่ สึก ไม่ เท่า กัน
เน่ืองจากล้อที่มีความแข็งแรงสูงและยางที่
กว้าง

. รถยนต์นิสสัน GT-R ใช้ยางรันแฟลต (run flat
tire) ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งมีแก้มยางที่แข็ง
แรงมาก จำเป็นต้องใช้ เทคนิคและเครื่อง มือ

พิเศษเม่ือเปลี่ยนยางเหล่านี้ นิสสันขอแนะนำให้
นำรถเข้ารับการเปล่ียนยางที่ศูนย์บริการ NHPC

. เมื่อยางถูกติดตั้งกลับเข้าไปใหม่หลังจากถูกถอด
ออกจากล้อ ให้ใช้เคร่ืองมือ เช่น เคร่ืองเปลี่ยน
ยางอัตโนมัติแบบไม่มีเหล็กงัดยาง สามารถนำ
ยางกลับมาใช้ใหม่เฉพาะเม่ือไม่มีรอยแตกและ/
หรือการเสียรูปบนส่วนขอบยางเท่านั้น อย่างไรก็
ตาม ถ้ามีการใช้เครื่องเปล่ียนยางแบบมีเหล็กงัด
ยาง อาจเกิดรอยแตกหรือการเสียรูปขึ้นบนส่วน
ขอบยาง หมายความว่ายางนั้นไม่สามารถนำกลับ
มาใช้ได้อีก

การตรวจสอบแรงดันลมยาง
GUID-CEEF460C-6D87-4C30-A4C9-B0F9CE092358

WAI0058X

1. ถอด ฝา ปิด จ ุ๊บ เติม ลม ยาง ออก จาก ยาง
2. กดเกจวัดแรงดันลมยางเข้าไปตรง ๆ บนจุ๊บเติม

ลมยาง ห้ามกดแรงเกินไปหรือใช้แรงกดจุ๊บเติม
ลมยางไปด้านข้าง มิฉะนั้นลมยางจะรั่วออก ถ้า
ได้ยิน เสียง ลม ร่ัว ออก จาก ยาง ใน ขณะ ที่
ตรวจสอบแรงดันลมยาง ให้ปรับตำแหน่งเกจวัด
ใหม่เพื่ออุดการรั่วไหล
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3. ถอดเกจวัดออก
4. อ่านค่าแรงดันลมยางบนเกจวัดและเปรียบเทียบ

กับค่าจำเพาะซ่ึงแสดงอยู่บนแผ่นป้ายประจำ
ยาง

5. เติมลมยางตามจำเป็น ถ้าเติมลมยางมากเกินไป
ให้กดแกนของจุ๊บเติมลมยางเบา ๆ ด้วยปลาย
ของเกจวัดเพื่อปล่อยแรงดัน ตรวจสอบแรงดัน
ลมยางอีกคร้ัง และเติมหรือปล่อยลมยางตาม
จำเป็น

6. ติดตั้งฝาปิดจุ๊บเติมลมยาง
7. ตรวจ สอบแรง ดัน ลมยาง ของ ยางทุก เส้น

หมายเหตุ:
. สามารถตรวจสอบแรงดันลมยางทั้งส่ีเส้น

ได้บนหน้าจอแบบสัมผัส โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งานหน้าจอ มัลติฟังก์ชันอีก เล่มหนึ่ง

. ยางของรถคันนี้ เติมด้วยก๊าซไนโตรเจน
เมื่อแรงดันลมยางต่ำ ให้เติมลมยางด้วย
ก๊าซไนโตรเจน โปรดติดต่อศูนย์บริการ
NHPC สำหรับ ข้อม ูล เก่ียว กับการ เติม
ลมยางด้วยก๊าซไนโตรเจน

. กรณีไม่มีก๊าซไนโตรเจน อาจใช้ลมยาง
ทั่วไปได้อย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการ
ขับข่ีปกติ อย่างไรก็ตาม นิสสันขอแนะนำ
ให้ เติมลมยางด้วยก๊าซไนโตรเจน เพื่อ
สมรรถนะสูงสุดของยาง

ยกเว้น NISMO และ Track edition ซึ่งใช้
วิศวกรรมจากรุ่น NISMO

GUID-D336BB23-C2D0-422A-AD03-E8AA556E7FB9

ยาง:
สำหรับแถบยุโรป ประเทศอิสราเอล ประเทศอินเดีย
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ตะวันออก
กลาง และประเทศไทย

ขนาด
แรงดัน
ลมยางเมื่อ
ยางเย็น

ยางเดิมล้อ
หน้า

255/40ZR-
F20 (101Y)

210 กิโล
ปาสคาล (2.1
บาร์, 30
ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว)

ยางเดิมล้อ
หลัง

285/35ZR-
F20 (104Y)

200 กิโล
ปาสคาล (2.0
บาร์, 29
ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว)

ยกเว้นแถบยุโรป ประเทศอิสราเอล ประเทศอินเดีย
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ตะวันออก
กลาง และประเทศไทย

ขนาด
แรงดัน
ลมยางเมื่อ
ยางเย็น

ยางเดิมล้อ
หน้า

255/40ZR-
F20 (97Y)

210 กิโล
ปาสคาล (2.1
บาร์, 30
ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว)

ยางเดิมล้อ
หลัง

285/35ZR-
F20 (100Y)

200 กิโล
ปาสคาล (2.0
บาร์, 29
ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว)

สำหรับแถบยุโรปและตะวันออกกลาง:
ถ้าขับขี่ด้วยความเร็วสูงกว่า 260 กม./ชม. (162 ไมล์/ชม.)
อย่างต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกอยู่ที่ 308C
(868F) หรือสูงกว่า นิสสันขอแนะนำให้ปรับต้ังแรงดัน
ลมยางตามตารางดังต่อไปนี้
ยางล้อหน้า

JVM0404X
ยางล้อหน้า
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ยางล้อหลัง

JVM0405X
ยางล้อหลัง

ความเร็ว อุณหภูมิภายนอก แรงดันลมยาง
(กิโลปาสคาล)/(กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร)/(ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ต่ำกว่า 260 กม./
ชม. (162 ไมล์/
ชม.)

ทั้งหมด
หน้า 210/2.1/30

หลัง 200/2.0/29

สูงกว่า 260 กม./
ชม. (162 ไมล์/
ชม.)

-308C (-228F) ถึง 308C (868F)
หน้า 210/2.1/30

หลัง 200/2.0/29

308C (868F) ถึง 408C (1048F)
หน้า

230/2.3/33
หลัง

408C (1048F) ถึง 508C (1228F)
หน้า

240/2.4/36
หลัง

สำหรับ NISMO และ Track edition ซึ่ง
ใช้งานวิศวกรรมจากรุ่น NISMO

GUID-EB3BBB32-84D6-4F7E-9B59-FC2A51A562A7

ยาง:
สำหรับ แถบ ย ุโรป ประเทศ อิสราเอล ประเทศ
ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง:

ขนาด
แรงดัน
ลมยางเมื่อ
ยางเย็น

ยางเดิมล้อ
หน้า

255/40ZR-
F20 (101Y)

220 กิโล
ปาสคาล (2.2
บาร์, 31
ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว)

ยางเดิมล้อ
หลัง

285/35ZR-
F20 (104Y)

200 กิโล
ปาสคาล (2.0
บาร์, 29
ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว)

ยกเว้น แถบ ย ุ โรป ประเทศ อิสราเอล ประเทศ
ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง:

ขนาด
แรงดัน
ลมยางเมื่อ
ยางเย็น

ยางเดิมล้อ
หน้า

255/40ZR-
F20 (97Y)

220 กิโล
ปาสคาล (2.2
บาร์, 31
ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว)

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-33
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8-34 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

ยางเดิมล้อ
หลัง

285/35ZR-
F20 (100Y)

200 กิโล
ปาสคาล (2.0
บาร์, 29
ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว)

สำหรับแถบยุโรปและตะวันออกกลาง:
ถ้าขับขี่ด้วยความเร็วสูงกว่า 260 กม./ชม. (162 ไมล์/ชม.)
อย่างต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกอยู่ที่ 308C
(868F) หรือสูงกว่า นิสสันขอแนะนำให้ปรับต้ังแรงดัน
ลมยางตามตารางดังต่อไปนี้
ยางล้อหน้า

WAI0063X
ยางล้อหน้า

ยางล้อหลัง

JVM0405X
ยางล้อหลัง

ความเร็ว อุณหภูมิภายนอก แรงดันลมยาง
(กิโลปาสคาล)/(กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร)/(ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ต่ำกว่า 260 กม./
ชม. (162 ไมล์/
ชม.)

ทั้งหมด
หน้า 220/2.2/32

หลัง 200/2.0/29

สูงกว่า 260 กม./
ชม. (162 ไมล์/
ชม.)

-308C (-228F) ถึง 308C (868F)
หน้า 220/2.2/32

หลัง 200/2.0/29

308C (868F) ถึง 408C (1048F)
หน้า

230/2.3/33
หลัง

408C (1048F) ถึง 508C (1228F)
หน้า

240/2.4/36
หลัง

Condition: 'Except for China'/
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ข้อมูลของยาง
GUID-5D62FC29-9412-4AD9-97F0-9CA95A17BA42

GMD0018
ตัวอย่าง

ข้อมูลของยางจะระบุและอธิบายลักษณะพ้ืนฐาน
ของยาง และยัง มีหมายเลขระบุบนยาง (TIN)
สำหรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย TIN
สามารถใช้ในการระบุยางได้ในกรณีของการเรียกคืน

SDI2430
ตัวอย่าง

① ขนาดยาง (ตัวอย่าง: 255/40ZRF20 (97Y)
1. หมายเลขสามหลัก (255): หมายเลขน้ีบอก

ความกว้างของยางจากขอบแก้มยางด้านหน่ึง
จนถึงขอบแก้มยางอีกด้านหน่ึงเป็นมิลลิเมตร

2. หมายเลขสองหลัก (40): หมายเลขนี้ เป็นที่
รู้จักกันว่าเป็นค่าซีรีส์ของยาง บอกอัตราส่วน
ความสูงต่อความกว้างของยาง

3. ZR: เคร่ืองหมายแบ่งประเภทความเร็วและ
โครงสร้างของยาง
“ZR” แสดงความเร็วที่ยางสามารถว่ิงได้ว่าสูง
กว่า 240 กม./ ชม. (149 ไมล์/ ชม.) และ
โครงสร้างแบบเรเดียล

4. F: “F” ใช้แทนสำหรับยางรันแฟลต (run flat
tire)

5. หมายเลขสองหลัก (20): หมายเลขนี้แสดงเส้น
ผ่านศูนย์กลางของขอบล้อหรือกระทะล้อเป็นนิ้ว

6. หมายเลขสองหรือสามหลัก (97): หมายเลขน้ี
แสดงดัชนีการรับน้ำหนักของยาง เป็นการวัดค่า
ว่าน้ำหนักเท่าใดที่ยางแต่ละเส้นสามารถรองรับ
ได้

7. Y: สัญลักษณ์ความเร็ว
แสดงความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถบรรทุกน้ำ
หนักได้ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีการรับน้ำหนักของ
ยาง
เมื่อขนาดของยางมี “ZR” [3] และดัชนีการรับ
น้ำหนักของยาง [6] และเครื่องหมายความเร็ว
[7] อยู่ในวงเล็บ ดังที่แสดงในตัวอย่างนี้ แสดง
ว่ายางเหมาะสำหรับความเร็วสูงกว่า 300 กม./
ชม. (186 ไมล์/ชม.)

JVM0767X
ตัวอย่าง

TIN (หมายเลขระบุบนยาง) สำหรับยางใหม่ (ตัวอย่าง:
DOT XX XX XXXX XXXX)
1. DOT: ตั ว ย่ อ สำห รับ “ก รม กา ร ขนส่ ง ”

(Department of Transportation) สัญลักษณ์
จะอยู่ด้านบน ด้านล่าง หรือด้านซ้ายหรือด้าน

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-35
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8-36 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

ขวาของหมายเลขระบุบนยาง
2. ร หัส สอง หลัก: เค ร่ืองหมาย ระบ ุ ผ ู้ ผ ลิต
3. รหัสสองหลัก: ขนาดยาง
4. รหัสส่ีหลัก: รหัสประเภทของยาง (เพ่ิมเติม)
5. หมายเลขสี่หลักแสดงสัปดาห์และปีที่ผลิตของ

ยาง ตัวอย่างเช่น หมายเลข 3103 หมายถึง
สัปดาห์ที่ 31 ของปี 2003 ถ้าหมายเลขเหล่านี้
ห า ย ไ ป ใ ห้ ด ู ที่ แ ก้ ม ย า ง อี ก ด้ า น

③ วัสดุและส่วนผสมของโครงผ้าใบของยาง
จำนวนของชั้นหรือโครงของยางท่ีเคลือบกับเนื้อผ้าใบใน
ยาง
ผู้ผลิตยางยังต้องระบุวัสดุในยางซึ่งประกอบด้วยเหล็กกล้า
ไนลอน โพลีเอสเตอร์ และอื่น ๆ
④ แรงดันลมยางที่เติมได้สูงสุด
หมายเลขนี้แสดงปริมาณสูงสุดของแรงดันลมยางซึ่งควร
เติม ห้ามเติมลมยางเกินกว่าแรงดันลมยางท่ีเติมได้สูงสุด
⑤ อัตราการรับน้ำหนักสูงสุด
หมายเลขน้ีแสดงน้ำหนักสูงสุดที่ยางสามารถรับได้เป็น
กิโลกรัมและปอนด์ เมื่อเปลี่ยนยาง ให้ใช้ยางที่มีอัตราการ
รับน้ำหนัก เท่า กับยาง ท่ีติด ต้ังมาจากโรงงานทุกคร้ัง
⑥ ข้อความ “ยางแบบไม่มียางใน” (tubeless) หรือ (“ยาง
แบบมียางใน” (tube type))
แสดงว่ายางนั้นจำเป็นต้องมียางใน (“ยางแบบมียางใน”
( tube type)) หรือ ไม่มี ( “ยาง แบบ ไม่มี ยาง ใน”
(tubeless))
⑦ คำว่า “เรเดียล”
คำว่า “เรเดียล” จะแสดงอยู่ ถ้ายางมี โครงสร้างแบบ
เรเดียล
⑧ ชื่อยี่ห้อหรือผู้ผลิต
ชื่อยี่ห้อหรือผู้ผลิตจะแสดงอยู่
ข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาง:
นอกเหนือจากข้อความที่อธิบายไว้ในหมวดนี้ แก้ม
ยางด้านนอกคือ (1) แก้มยางที่ประกอบด้วยผนังสี
ขาว ตัวหนังสือสีขาวบนแก้มยาง หรือตัวหนังสือ

บอกผู้ผลิต ยี่ห้อและ/หรือรุ่นที่ปั๊มอยู่สูงกว่าหรือลึก
กว่าท่ีป๊ัมอยู่บนอีกด้านของแก้มยาง หรือ (2) แก้ม
ยางที่หันออกด้านนอกของยางท่ีไม่สมมาตรซึ่งมี
ด้านที่ต้องติดตั้งหันออกด้านนอกทุกครั้งเม่ือติดตั้ง
บนรถ

ประเภทของยาง
GUID-0AB1A25B-DD15-43CA-9D1D-0A4B03518F33

คำเตือน
. เม่ือเปลี่ยนยาง ให้แน่ใจว่ายางท้ังส่ีเส้นเป็น

ยางประเภท (ตัวอย่าง: ยางสำหรับฤดูร้อน)
และโครงสร้างเดียวกัน ศูนย์บริการ NHPC
สามารถให้ ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับประเภท
ขนาด ความเร็วจำกัดของยางและอะไหล่ยาง
ที่มีให้เลือก

. การเปล่ียนยางที่นิสสันไม่ได้กำหนดไว้อาจมี
ผลต่อการทำงานของ TPMS

ยางสำหรับฤดูร้อน
GUID-199FCEAB-17D9-4874-8A9A-F4A4A783CD21

ยางสำหรับฤดูร้อนของรถยนต์นิสสัน GT-R ผลิตจากยาง
สูตรพิเศษเพื่อสมรรถนะสูงสุดของรถ สมรรถนะของยาง
สำหรับฤดูร้อนจะลดลงอย่างมากเม่ืออุณหภูมิต่ำกว่า 08C
(328F) ดังนั้น ต้องขับข่ีด้วยความระมัดระวัง นิสสันขอ
แนะนำให้ใช้ยางสำหรับฤดูหนาวกับท้ังสี่ล้อ ถ้าหากมีการ
วางแผนจะใช้งานรถยนต์ของท่านในสภาพอากาศที่มีหิมะ
ตกหรือ เป็นน้ำแข็ง เม่ืออุณหภูมิต่ำกว่า 08C (328F)

คำเตือน
ห้ามใช้ยางสำหรับฤดู ร้อนเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า
−208C (−48F) เพื่อป้องกันการเสียรูปอย่างถาวร
ของดอกยาง ซ่ึงอาจทำให้ยางเสียหายหรือยาง
ใช้งานอีกไม่ได้ อาจทำให้รถเสียการควบคุมซึ่ง
เป็นผลให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต

ยางรันแฟลต (run flat tire)
GUID-D54C8FC9-53CD-4F31-AD2E-28A48509BEFA

รถยนต์นิสสัน GT-R ติดต้ังยางรันแฟลต (run flat tire)
ซึ่งสามารถขับขี่ต่อไปยังบริเวณที่ปลอดภัยแม้ยางรั่ว ต้อง
ใช้ยางรันแฟลต (run flat tire) ที่มีขนาดที่กำหนดทั้งสี่ล้อ
เสมอ การใช้ยางที่มีขนาดและโครงสร้างไม่เหมือนกันอาจ
ทำให้เสถียรภาพในการควบคุมรถลดลง หากจำเป็น โปรด
ติดต่อ ศ ูนย์ บริการ NHPC หาก ต้อง การ ช่วย เหลือ
ในฤดูหนาว ให้ใช้ยางสำหรับฤดูหนาว ยางรันแฟลต (run
flat tire) ของรถยนต์นิสสัน GT-R กับทั้งสี่ล้อเช่นเดียวกับ
ยางสำหรับฤดูร้อนของรถยนต์นิสสัน GT-R
ตรวจสอบข้อมูลแรงดันลมยางบนหน้าจอแบบสัมผัสอยู่
เสมอ และปรับต้ังแรงดันลมยางของแต่ละล้อให้ถูกต้อง
โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชันอีกเล่มหนึ่ง
การจะบอกได้ว่ายางรันแฟลต (run flat tire) มีแรงดัน
ลมยางต่ำหรือยางแบนนั้นทำได้ยาก ตรวจสอบแรงดัน
ลมยางตามที่อธิบายไว้แล้วในหมวดนี้ ถ้ายางมีแรงดัน
ลมยางต่ำในขณะขับขี่ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำจะสว่างขึ้น
ถ้ายางแบนในขณะขับขี่ ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำจะสว่าง
ขึ้นและหน้าจอแสดงเตือนยางรันแฟลต (run flat tire) จะ
สว่างขึ้น

แรงดันลมยางต่ำ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ถ้าขับรถโดยที่แรงดันลมยางต่ำ ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ
จะสว่างขึ้นและการเตือนแรงดันลมยางต่ำจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ยางแบน :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ถ้าขับรถยนต์โดยที่มียางหนึ่งเส้นหรือมากกว่าหนึ่งเส้นแบน
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำจะสว่างค้าง และเสียงเตือนจะดัง
ขึ้นเป็นเวลา 10 วินาที การเตือนยางรันแฟลต (run flat
t i re) จะ ปรากฏ ขึ้น บน หน้า จอแส ดง ข้อม ูล รถยนต์
เสียงเตือนจะดังข้ึนเมื่อเร่ิมตรวจพบยางแบนเท่านั้น และ
หน้าจอแสดงเตือนยางรันแฟลต (run flat tire) จะสว่าง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เม่ือการเตือนยางแบนทำงาน ให้รีเซ็ต
ระบบและตรวจสอบและเปล่ียนยางถ้าจำเป็นโดยศูนย์
บริการ NHPC แม้ว่าจะเติมลมยางตามค่าแรงดันลมยาง
ขณะเย็นแล้ว ไฟเตือนจะสว่างค้างจนกว่าระบบจะรีเซ็ตโดย
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ศูนย์บริการ NHPC
ถ้าการเตือนแรงดันลมยางต่ำและยางรันแฟลต (run flat
t i re) ปรากฏ ขึ้ น บน หน้ า จอแส ดง ข้อม ูล รถยนต์ :

. ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่า 80 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.)

. เพ่ิมระยะห่างในการตามรถคันหน้าเพื่อให้ระยะหยุด
เพิ่มขึ้น

. หลีกเลี่ยงการหักหลบอย่างฉับพลัน การเข้าโค้งอย่าง
รุนแรง และการเบรกอย่างรุนแรง

คำเตือน
. แม้ว่าจะสามารถขับขี่ด้วยยางรันแฟลต (run

f lat t i re) ที่ ร่ั ว ต่อ ไป ได้ ใ ห้ จำ ไว้ ว่ า
เสถียรภาพในการควบคุมรถจะลดลง ซึ่ง
ทำให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บร้ายแรงได้
และการขับข่ีระยะไกลด้วยความเร็วสูงอาจ
ทำให้ยางเสียหาย

. ห้ามขับที่ความเร็วมากกว่า 80 กม./ชม. (50
ไมล์/ชม.) และห้ามขับมากกว่า 80 กม. (50
ไมล์) ด้วยยางรันแฟลต (run flat tire) ที่รั่ว
ระยะทางจริงที่รถยนต์สามารถขับได้เมื่อยาง
แบน ขึ้น อยู่ กับ อ ุณหภูมิ ภายนอก โหลด
รถยน ต์ สภาพ ถนน และ ปั จ จั ย อ่ื น ๆ

. ขับขี่อย่างปลอดภัยที่ความเร็วต่ำ หลีกเลี่ยง
การเข้าโค้งหรือการเบรกอย่างรุนแรง ซึ่งอาจ
ทำให้เสียการควบคุมรถได้

ข้อสังเกต
. ห้ามติดตั้งโซ่พันล้อกับยางรันแฟลต (run

flat tire) ที่ร่ัว เพราะอาจทำให้รถของท่าน
เสียหายได้

. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนพื้นที่นูนขึ้นมาหรือหลุม
ใหญ่ เนื่องจากระยะห่างระหว่างตัวรถและพื้น
น้อยกว่าปกติ

. ห้ามเข้าเคร่ืองล้างรถอัตโนมัติโดยท่ียางรัน
แฟลต (run flat tire) รั่ว

. ให้นำรถเข้าเปล่ียนยางที่รั่วโดยศูนย์บริการ
NHPC โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เน่ืองจาก
สมรรถนะของยางจะลดลง

ยางสำหรับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)/รถขับ
เคลื่อนทุกล้อ (AWD)

GUID-91DF4837-BCC4-494B-918D-C7B898DE7D1C

ถ้าพบการสึกหรอของยาง แนะนำให้เปล่ียนยางทั้งส่ีเส้น
ด้วยขนาด ย่ีห้อ โครงสร้าง และลายดอกยางท่ีกำหนด
ควรตรวจสอบแรงดันลมยางและการต้ังศูนย์ล้อและแก้ไข
ให้ถูกต้องตามความจำเป็น โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC

โซ่พันล้อ
GUID-52A41FD8-606B-4365-AC97-98D7BB708AEC

บาง พ้ืนท่ีอาจไม่อนุญาตให้ใช้ โซ่ พัน ล้อ ต้องทำการ
ตรวจสอบกฎหมายในท้องถิ่นนั้นก่อนติดตั้งโซ่พันล้อ เมื่อ
ติดตั้งโซ่พันล้อ ให้แน่ใจว่าโซ่มีขนาดเหมาะสมกับยางและ
ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต ระยะห่างต่ำสุดถูกกำหนด
โดยใช้ขนาดของยางท่ีติดต้ังมาจากโรงงาน โซ่แบบอื่น
อาจทำให้รถของท่านเสียหายได้ ใช้ตัวดันโซ่เมื่อผู้ผลิตโซ่
พันล้อแนะนำให้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าโซ่รัดแน่น ต้องยึด
ปลายโซ่พันล้อด้านท่ีปล่อยไว้ให้แน่น หรือถอดออกเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ฟาดโดนบังโคลนหรือใต้ท้องรถ ถ้าเป็นไปได้
หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มท่ีเมื่อใช้โซ่พันล้อ และ
ควรลดความเร็วเมื่อขับ ไม่เช่นนั้น รถยนต์อาจเสียหาย
และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมากต่อการบังคับและสมรรถนะ
ของรถยนต์

หมายเหตุ:
ติดต้ังโซ่พันล้อที่ล้อหลังเท่านั้น ห้ามติดต้ังที่ล้อหน้า

ข้อควรระวัง
ห้ามใช้โซ่พันล้อบนถนนที่แห้ง

ข้อสังเกต
ห้ามติดต้ังโซ่พันล้อกับยางรันแฟลต (run flat
tire) ที่รั่ว เพราะอาจทำให้รถของท่านเสียหายได้

อย่าขับรถที่ติดตั้งโซ่พันล้อบนถนนราบที่ไม่มีหิมะ การขับ
รถท่ีติดตั้งโซ่พันล้อในสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหายกับกลไกต่าง ๆ ของรถเน่ืองจากการเสียด
ทานที่มากเกินไป

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-37
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8-38 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

การเปลี่ยนล้อและยาง
GUID-B0830A03-18C2-4E2B-8EA4-DE2AE01923CE

การสลับยาง
GUID-4C29E767-331C-4123-85E0-EA6A7131D7FE

ไม่สามารถสลับยางได้ เน่ืองจากรถของท่านติดตั้ง
มาพร้อมกับยางหน้าและหลังที่มีขนาดแตกต่างกัน

ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย
GUID-9935D413-EC92-4BD4-98AE-DBFE832B7369

WAI0059X

① เครื่องหมายแสดงการสึกหรอของดอกยาง
② ตำแหน่งเครื่องหมายแสดงการสึกหรอของดอกยาง

ตำแหน่งจะแสดงโดย “ ” หรือ “TWI” ฯลฯ ข้ึน
อยู่กับประเภทของยาง

คำเตือน
. ควรตรวจสอบยางเป็นระยะ เพ่ือดูการ

สึกหรอ รอยแตก การบวม หรือส่ิงที่ติด
ในดอกยาง ถ้าพบการสึกหรอที่มากเกิน
ไป รอยแตก การบวม หรือรอยฉีกขาด
ควรเปลี่ยนยางทันที

. ยางเดิมจากโรงงานจะมีเครื่องหมาย
แสดงการสึกหรอของดอกยางอยู่ที่ตัว
ยาง เมื่อมองเห็นเครื่องหมายแสดงการ
สึกหรอของดอกยางได้ชัด ควรเปลี่ยน
ยางใหม่

. ยางจะ เสื่อมสภาพตามอายุและการ
ใช้งาน นำยางที่มีอายุมากกว่า 6 ปี เข้า
รับการตรวจสอบโดยช่างเทคนิคที่ผ่าน
การคัดเลือก เน่ืองจากความเสียหาย
บางอย่างของยางอาจไม่ชัดเจน เปลี่ยน
ยางตามจำเป็นเพื่อป้องกันยางใช้งาน
ไม่ได้และอาจทำให้ เกิดการบาดเจ็บ

การเปลี่ยนล้อและยาง
GUID-3BC02177-A544-4C17-B908-FFDCB48DBC99

เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนยาง ขอแนะนำให้เปล่ียนยางท้ังส่ี
เส้นเป็นชุดด้วยยางใหม่ อย่างไรก็ตาม หากพบว่ายางรั่ว
หรือเสียหาย อาจทำการเปล่ียนเฉพาะยางที่ เสียหาย
เท่านั้น การตัดสินว่าควรเปลี่ยนยางเพียงหนึ่งเส้นหรือ
เปลี่ยนท้ังชุดน้ันขึ้นอยู่กับจำนวนปัจจัยรวมถึงสภาพและ
การสึกหรอของยาง โปรดติดต่อศูนย์บริการ NHPC เพื่อขอ
คำแนะนำได้ว่าควรเปล่ียนยางเพียงเส้นเดียวหรือเปลี่ยน
ทั้งชุด
เมื่อเปลี่ยนยางให้ใช้ยางที่มีขนาด อัตราความเร็วจำกัดของ
ยางและอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิมที่ติดมากับรถ
( “ยางและล้อ” หน้า 9-9)

คำเตือน
. เมื่อทำการ เปลี่ยนยางของรถยนต์ นิส สัน

GT-R ขอแนะนำให้เปลี่ยนยางทั้งหมดในครั้ง
เดียวกัน

. รถยนต์นิสสัน GT-R ใช้ยางรันแฟลต (run
flat tire) ท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษซ่ึงมีแก้ม

ยางที่แข็งแรงมาก จำเป็นต้องใช้เทคนิคและ
เครื่องมือพิเศษเม่ือเปลี่ยนยางเหล่านี้ นิสสัน
ขอแนะนำให้นำรถเข้ารับการเปลี่ยนยางท่ี
ศูนย์บริการ NHPC

. เมื่อยางถูกติดตั้งกลับเข้าไปใหม่หลังจากถูก
ถอดออกจากล้อ ให้ใช้เครื่องมือ เช่น เครื่อง
เปล่ียนยางอัตโนมัติแบบไม่มี เหล็กงัดยาง
สามารถนำยางกลับมาใช้ใหม่ได้เฉพาะเม่ือ
ไม่มีรอยแตกและ/หรือการเสียรูปบนส่วน
ขอบยางเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ถ้าใช้เครื่อง
เปลี่ยนยางแบบมีเหล็กงัดยาง อาจเกิดรอย
แตกหรือการ เสียรูป ข้ึนบน ส่วนขอบยาง
หมายความว่ายางน้ันไม่สามารถนำกลับมา
ใช้ได้อีก แม้ว่าไม่มีความเสียหายที่มองเห็น
ได้ การนำยางเหล่าน้ีกลับมาใช้ใหม่น้ันไม่
ปลอดภัย และ อาจ ทำให้ เ กิด อ ุ บั ติ เหต ุ

แม้ว่าไม่มีความเสียหายท่ีมองเห็นได้ การนำ
ยางเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่นั้นไม่ปลอดภัยและ
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

. ให้แน่ใจว่าติดตั้งฝาปิดจุ๊บเติมลมยางแล้ว
และจุ๊บเติมลมยางนั้นแน่นดี เมื่อติดต้ังฝาปิด
ให้แน่ใจว่าขันฝาปิดจนแน่นด้วยมือ ถ้าใช้
เคร่ืองมือขันฝาปิด ฝาปิดอาจเสียหายได้

. การใช้ยางอ่ืนที่ไม่ได้กำหนดไว้หรือการใช้
ยางยี่ห้ออื่นปะปนกัน โครงสร้างต่างกัน (ยาง
ธรรมดา ยางธรรมดาแบบที่มีเข็มขัดรัดหน้า
ยางเรเดียล หรือยาง รันแฟลต (run flat
tire)) หรือดอกยางท่ีไม่เหมือนกัน จะส่งผล
เสียต่อการขับข่ี การเบรก ระบบ VDC/ESP
การบังคับควบคุม ระยะจากพื้นถนน ระยะตัว
ถังถึงยาง ระยะห่างของโซ่พันล้อ การปรับ
เทียบมาตรวัดความเร็ว มุมลำแสงไฟหน้า
และความสูงของกันชน ผลกระทบบางอย่าง
เหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และส่งผลให้
ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

Condition: 'Except for China'/



(293,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

. ถ้าต้องเปลี่ยนล้อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ให้
ใช้ล้อที่มีค่าออฟเซ็ตเท่าเดิมเสมอ ล้อที่มีค่า
ออฟเซ็ตที่แตกต่างกันจะทำให้ยางสึกหรอ
เร็ว ลดประสิทธิภาพในการบังคับควบคุมรถ
ส่งผลกระทบต่อระบบ VDC/ESP และ/หรือ
ไป มีผล ต่อดิสก์ เบรก ซึ่ง อาจ มีผลทำให้
ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง และ/หรือ
ผ้า เบรกสึกหรอ เร็ว ( “ล้อและยาง”
หน้า 8-30)

. หลังจากเปล่ียนล้อหรือยางแล้ว ต้องรีเซ็ต
TPMS (รุ่นที่มีฟังก์ชันรีเซ็ต TPMS) (โปรดดู
ที่ “ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (-
TPMS)” หน้า 5-4 สำหรับรายละเอียดเกี่ยว
กับขั้นตอนการรีเซ็ต)

. เม่ือเปล่ียนล้อ แรงดันลมยางจะไม่แสดงข้ึน
TPMS จะไม่ทำงานและไฟ เตือนแรง ดัน
ลมยางต่ำจะกะพริบเป็นเวลาประมาณ 1 นาที
และสว่างค้างไว้หลังจาก 1 นาที โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการ NHPC โดยเร็วที่ส ุด เท่าที่ จะ
ทำได้ เพ่ือทำการเปล่ียนยางและ/หรือรีเซ็ต
ระบบ

. การเปล่ียนยางที่นิสสันไม่ได้กำหนดไว้อาจมี
ผลต่อการทำงานของ TPMS

. เซ็นเซอร์ TPMS อาจได้ รับความเสียหาย
หากใช้งานไม่ถูกต้อง โปรดระมัดระวังเมื่อ
ใช้งานเซ็นเซอร์ TPMS

. เม่ือทำการเปล่ียนเซ็นเซอร์ TPMS อาจต้อง
ใช้ ID ในการลงทะเบียน โปรดติดต่อศูนย์
บ ริ ก า ร NHPC เ พ่ื อ ล ง ท ะ เ บี ย น ID

. อย่าใช้ฝาปิดจุ๊บเติมลมยางที่นิสสันไม่ได้
กำหนดไว้ ฝาปิดจุ๊บเติมลมยางอาจติดค้างได้

. ตรวจดู ให้แน่ใจ ว่าฝาปิดจุ๊บ เติมลมยางมี
ขนาดที่ถูกต้องพอดี มิฉะน้ัน จุ๊บเติมลมยาง
อาจอุดตันไปด้วยฝุ่นละออง และทำให้เกิด
การทำงานผิดปกติ หรือ ทำให้แรงดันลมยาง

ลดลงได้

. ห้ามใส่ล้อหรือยางที่เสียรูป แม้ว่าจะได้รับการ
ซ่อมแซมมาแล้วก็ตาม เน่ืองจากล้อหรือยาง
นั้ น อาจ ไ ด้ รับ ความ เสีย หาย ทาง ด้ าน
โครงสร้าง และอาจพังได้โดยไม่มีการเตือน

. ห้ามใช้ยางหล่อดอก

. ใช้ยางที่มีประเภท ขนาด ยี่ห้อ โครงสร้าง
(ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัด ยางเรเดียล
หรือยางรันแฟลต (run flat tire) และลาย
ดอกยางที่กำหนดทั้ง 4 ล้อเสมอ ไม่เช่นนั้น
อาจทำให้มีความแตกต่างของเส้นรอบวง
ระหว่างยางบนเพลาหน้าและเพลาหลัง ซ่ึง
อาจส่งผลให้ยางสึกหรอมากข้ึนและทำให้
เกียร์ เสื้อทรานสเฟอร์ และเฟืองท้ายเสียหาย

การถ่วงล้อ
GUID-BCDFD895-EE56-4A6B-A953-8694BB8349D0

ล้อท่ีไม่สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุยาง
แม้ว่าจะใช้งานตามปกติ ล้อก็อาจเสียสมดุลได้ ดังนั้น ควร
ถ่วงล้อทั้งสี่ให้สมดุลตามจำเป็น
การบริการถ่วงล้อควรปฏิบัติโดยที่ถอดล้อออกจากรถ การ
ถ่วงล้อแบบจี้กับล้อหลังที่ติดอยู่กับรถทำให้กลไกเสียหาย
ได้

การดูแลรักษาล้อ
GUID-C0C15064-2A23-4035-93E5-ABF3AA792D65

( “การทำความสะอาดภายนอกรถยนต์” หน้า 7-2)

การยกรถด้วยแม่แรงและการถอดล้อ
GUID-900EFCFF-BACC-46BE-A49E-405F1D9CB1C5

คำเตือน
. ให้แน่ใจว่าใช้เบรกมืออย่างมั่นคง และเปลี่ยน

คันเกียร์ไปยังตำแหน่ง&P

. ห้ามเปล่ียนยางเม่ือรถจอดอยู่บนทางลาด
เอียง มี น้ำแข็ง หรือ พื้น ท่ี ลื่น สิ่ ง น้ี ถือว่า
อันตราย

. ห้ามเปลี่ยนยาง ถ้าจอดรถอยู่ในบริเวณที่มี
การจราจรแออัด รอช่างผู้ เช่ียวชาญมาทำ
การช่วยเหลือ

การบล็อกล้อ
GUID-9B4EF190-B9BC-44A8-B130-8AB902248279

GIE0043

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อ
ท่ีอยู่ตรงข้ามกับยางเส้นที่แบนตามแนวทแยงมุมเพื่อ
ป้องกัน ไม่ ให้ รถ เคล่ือนท่ี เมื่อ ถ ูก ยกขึ้น ด้วย แม่แรง

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-39
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8-40 การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง

คำเตือน
ให้แน่ใจว่าได้บล็อกล้อแน่นแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้
รถเคลื่อนที่ซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

การนำเครื่องมือออกมาใช้
GUID-400158F9-689A-4732-AAD9-4C878BA92DD9

GIE0025

หมายเหตุ:
แม่แรง คันบังคับแม่แรงและก้านต่อไม่ใช่อุปกรณ์
มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถ ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นอุปกรณ์
เพ่ิมเติมจากศูนย์บริการ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
NHPC เกี่ยวกับแม่แรง คันบังคับแม่แรงและก้านต่อ
ท่านสามารถจัดเก็บแม่แรง คันบังคับแม่แรงและก้าน
ต่อใน พ้ืนรถด้านหน้า เบาะนั่งผู้ โดยสารด้านหน้า

ข้อควรระวัง
หลังจากใช้เครื่องมือ ต้องเก็บเครื่องมือกลับเข้าที่
เดิม อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้หากจัดเก็บเคร่ืองมือ
ไว้ในรถอย่างไม่เรียบร้อย

การยกรถขึ้นด้วยแม่แรงและการเปลี่ยนยาง
GUID-8F3C21F3-DDEA-487F-9798-2D0AB63C826C

คำเตือน
. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถข้ึนด้วย

แม่แรง

. ห้าม ใช้ แม่แรง อื่น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ให้ มา กับ รถ

. แม่แรงที่ให้มากับรถได้รับการออกแบบให้
สามารถยกรถของท่านข้ึนได้ เมื่อต้องการ
เปลี่ยนยางเท่านั้น

. ควรวางแม่แรงไว้บนพื้นแข็ง

. ใช้จุดขึ้นแม่แรงที่ถูกต้อง ห้ามใช้ส่วนอ่ืน ๆ
ของรถรองรับแม่แรง

. ห้ามยกรถสูงเกินความจำเป็น

. ห้ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต้แม่แรง

. ห้ามสตาร์ทหรือติดเคร่ืองยนต์ในขณะท่ีรถ
อยู่บนแม่แรง เนื่องจากอาจทำให้รถเคลื่อน
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถที่ มี เฟือง
ท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป

. ห้ามมีผู้โดยสารอยู่บนรถขณะที่ยางไม่ได้อยู่
ติดพื้น

อ่านป้ายเตือนที่ ติดอยู่บนแม่แรงอย่างละเอียดและ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ

GIE0033
จุดขึ้นแม่แรง

1. วางแม่แรงไว้ใต้จุดขึ้นแม่แรงโดยตรงดังแสดงในภาพ
ประกอบ เพ่ือให้ด้านบนของแม่แรงสัมผัสกับรถท่ีจุด
ขึ้น แม่แรง ควรใช้ แม่แรงบนพื้นแข็งได้ ระดับ
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GIE0031

2. ประกอบหัวของแม่แรงเข้ากับช่องว่าง Ⓐ ของจุดขึ้น
แม่แรง โดยหมุนเกลียวหมุนแม่แรงตามเข็มนาฬิกา
ด้วยนิ้วของท่าน

3. คลายน็อตล้อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง
หรือสองรอบด้วยประแจขันน็อตล้อ ห้ามถอดน็อตล้อ
ออกจนกว่ายางจะลอยพ้นจากพื้น

GIE0034

4. ยกรถขึ้นอย่างระมัดระวังจนกระทั่งยางลอยขึ้นจากพื้น
การยกรถขึ้น ให้จับคันบังคับแม่แรงและก้านต่อเอาไว้
ด้วยมือทั้งสองข้างอย่างมั่นคง ดังท่ีแสดงด้านบน

WAI0060X

5. ถอดน็อตล้อออกแล้วจึงถอดล้อ

หมายเหตุ:
เมื่อวางล้อบนพื้นให้วางลงโดยที่ด้านนอกของล้อ
หัน ข้ึน เพื่อ ป้องกัน พ้ืน ผิวล้อ เป็นรอยขีดข่วน

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-41
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GIE0037

6. ทำความสะอาดโคลนหรือส่ิงสกปรกใด ๆ ออกจาก
จานดิสก์เบรก ① และล้อ ②

WAI0061X

7. ขันน็อตล้อด้วยมือโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่ง
ส่วนปลาย Ⓐ ของน็อตแต่ละตัวสัมผัสกับส่วนรองรับ
Ⓑ ของรูน็อตล้อ
เม่ือเปลี่ยนล้อหน้า ให้แน่ใจว่ารูบนล้อตรงกับสลักบน
จานดิสก์เบรก

WAI0062X

8. ขันน็อตล้อสลับกันและให้เท่ากันตามลำดับ (①, ②,
③, ④, ⑤) ที่แสดงในภาพประกอบด้วยประแจขัน
น็อตล้อจนกระทั่งแน่น

9. ลดระดับรถลงช้า ๆ จนยางสัมผัสกับพ้ืน จากนั้น ขัน
น็อตล้อให้แน่นตามลำดับที่แสดงในภาพประกอบด้วย
ป ร ะ แ จ ขั น น็ อ ต ล้ อ ลด ร ะ ดั บ ร ถ ล ง จ น ส ุ ด

คำเตือน
. น็อตล้อที่ไม่ถูกต้องหรือขันไม่แน่น อาจทำให้

ล้อหลวมหรือหลุด ออกมา ซ่ึงทำให้ เกิด
อุบัติเหตุได้

. ห้ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล้อ
หรือน็อตล้อ เนื่องจากจะทำให้น็อตล้อลื่น
หลวม

. ขันน็อตล้ออีกคร้ัง เม่ือขับขี่รถยนต์เป็นระยะ
ทาง 1,000 กม. (60 ไมล์)

คำเตือน
ถ้ากระทะล้อร้อน ปล่อยให้เย็นลงก่อนขันน็อตล้อ
มิฉะน้ัน จะไม่สามารถขันน็อตล้อตามค่าจำเพาะ
ได้

หมายเหตุ:
. ขัน น็อต ล้อด้วยประแจ ขัน น็อต ล้อตามค่า
กำหนดแรงขันทันที
แรงขันน็อตล้อ:
ยกเว้น NISMO และ Track edition ซึ่ง ใช้
วิศวกรรมจากรุ่น NISMO
132 นิว ตัน เมตร (13.5 กิโลกรัม- เมตร,
97 ฟุต-ปอนด์)

NISMO และ Track edition ซึ่งใช้วิศวกรรม
จากรุ่น NISMO
155 นิว ตัน เมตร (15.8 กิโลกรัม- เมตร,
114 ฟุต-ปอนด์)

น็อตล้อต้องขันแน่นตามค่าจำเพาะอยู่เสมอ
ขอ แนะนำ ให้ ขัน น็อต ล้อ ให้ แน่น ตาม ค่า
จำเพาะทุกคร้ังท่ีเข้ารับบริการเปล่ียนถ่าย
น้ำมันตามช่วงเวลา

. ปรับตั้งแรงดันลมยางขณะเย็น
แรงดันลมยางขณะเย็น: หลังจากจอดรถเป็น
เวลาสามชั่วโมงหรือนานกว่า หรือขับรถน้อย
กว่า 1.6 กม. (1 ไมล์)
แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู่บนแผ่น
ป้ายค่าแรงดันลมยางที่ติดอยู่ที่ช่องประตูด้าน
คนขับ
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10. เก็บอุปกรณ์แม่แรงในรถให้เรียบร้อย

สำหรับรุ่นที่มีระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS)

GUID-A6B81947-CE9C-4AFD-9CA5-321FA07D4603

. หลังจากปรับตั้งแรงดันลมยางแล้ว ให้แน่ใจว่าได้รีเซ็ต
TPMS แล้ว (รุ่นที่มีฟังก์ชันรีเซ็ต TPMS) โปรดดูที่

“ระบบตรวจสอบแรง ดันลมยาง (TPMS)”
หน้า 5-4 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการรีเซ็ต

. หลังจากการปรับตั้งแรงดันลมยางเป็นแรงดันลมยาง
ขณะเย็นแล้ว หน้าจอแสดงแรงดันลมยาง (บนหน้าจอ
แบบสัมผัส) อาจแสดงค่าแรงดันสูงกว่าแรงดันลมยาง
เมื่อยางเย็นหลังจากขับรถมากกว่า 1.6 กม. (1 ไมล์)
นี่เป็นเพราะแรงดันลมยางเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิยางสูง
ขึ้น ไม่ ได้ หมายความ ว่า ระบบ ทำงาน ผิด ปกติ

น็อตล็อกล้อ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-1D4F5EA7-5575-48F9-8331-F4102CD41F2D

SDI2432

WAI0066X

เพื่อป้องกันขโมย น็อตล็อกล้อ ① ที่ถูกออกแบบมาพิเศษ
จะติดต้ังอยู่กับแต่ละล้อ น็อตล็อกล้อไม่สามารถถอดออก
ได้ด้วยเครื่องมือที่ใช้ทั่วไป

เมื่อทำการถอดยาง ให้ใช้กุญแจล็อก ② ที่ให้มากับรถของ
ท่าน

การถอดน็อตล็อกล้อ
GUID-DE7321CF-90D8-4967-BD0D-DA6C5A156155

การถอดน็อตล็อกล้อ ให้ใช้กุญแจล็อกที่อยู่ใต้พ้ืนรถด้าน
ผู้โดยสาร

1. สอดกุญแจล็อกเข้ากับน็อตล็อกล้อ

2. การถอดน็อต ล็อกล้อ ให้บิดกุญแจ ล็อกทวนเข็ม
นาฬิกาโดยใช้ประแจขันน็อตล้อ

ข้อควรระวัง
. ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อถอดน็อตล็อกล้อ

. ขันน็อตล็อกล้อตามค่าแรงขันเช่นเดียวกับ
น็อตล้อทั่วไป ( “การยกรถขึ้นด้วย

แม่แรงและการ เปล่ียนยาง” หน้า 8-40)

หมายเหตุ:
. น็อตล็อกล้อมีรหัสแยก กุญแจล็อกอื่น ๆ นอก

เหนือจากที่ มีรหัสแยกจะไม่สามารถถอดน็อต
ล็อกล้อได้ ถ้าทำกุญแจล็อกล้อหาย ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการ NHPC โดยทันที

. เก็บบัตรรหัสกุญแจ ③ ไว้ในที่ปลอดภัย การซื้อ
กุญแจล็อก ให้ติดต่อศูนย์บริการ NHPC พร้อม
ด้วยรหัส เดิม ④ ของท่านบนบัตรรหัสกุญแจ

. เมื่อ เข้า รับบริการที่ ศ ูนย์ บริการ NHPC ควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บกุญแจล็อกไว้ในรถ
ของท่าน มิฉะน้ัน จะไม่สามารถถอดและใช้การ
บริการเกี่ยวกับยางได้

การบำรุงรักษาและการจัดการดูแลด้วยตนเอง 8-43
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9-2 ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน

GUID-FBFAE185-7149-4107-AAEB-BA77A1DA882F

ปริมาณความจุต่อไปนี้เป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจมีความแตกต่างเล็กน้อย การเติมของเหลว/สารหล่อลื่น ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำใน
หมวด “8. การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ประเภทของเหลว
ความจุ (โดยประมาณ)

คำแนะนำในการเติมน้ำมัน/สารหล่อลื่นหน่วย
วัด

แบบ US
หน่วย

วัด
แบบอังกฤษ

น้ำมันเชื้อเพลิง 74 ลิตร 19-1/2 แกลลอน 16-1/4 แกลลอน · ( “ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” หน้า 9-4)

น้ำมันเครื่อง*1 เปลี่ยนกรอง
น้ำมันเครื่อง

5.0 ลิตร 5-1/4 ควอตซ์ 4-3/8 ควอตซ์ · Mobil 1 (0W-40)
· Mobil 1 (0W-40) (สังเคราะห์ 100%) คือน้ำมัน เครื่องที่ เติม มา จาก โรงงาน
เครื่องยนต์ VR38 ที่ได้รับการพ่นเคลือบกระบอกสูบด้วยพลาสมาได้ถูกพัฒนา
ขึ้นโดยใช้น้ำมันเครื่องชนิดนี้ นิสสันไม่รับประกันความทนทานและการทำงาน
อย่างถูกต้องของเครื่องยนต์หากมีการใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 0W-40 อื่น ๆ
( “คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง” หน้า 9-5)

· ระดับความจุน้ำมันเครื่องที่แนะนำอยู่ที่ 10 มม. (0.39 นิ้ว) (0.5 ลิตร) โดยอยู่ที่
ต่ำกว่าตำแหน่ง H บนก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
หมวดต่อไปนี้ ( “น้ำมันเครื่อง” หน้า 8-9)

การเปลี่ยนถ่ายและเติม
*1: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเปลี่ยนน้ำมัน
เครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง” หน้า 8-10

ไม่เปลี่ยนกรอง
น้ำมันเครื่อง

4.5 ลิตร 4-3/4 ควอตซ์ 4 ควอตซ์

สารหล่อเย็นเครื่องยนต์
(น้ำยาหม้อน้ำ)

สำหรับ NISMO และ Track
edition ซึ่งใช้งานวิศวกรรมจากรุ่น
NISMO

มีถังพักน้ำ 11.7 ลิตร 12-3/8 ควอตซ์ 10-1/4 ควอตซ์ สำหรับแถบยุโรป
· สาร หล่อ เย็น เครื่องยนต์ แท้ ของ นิส สัน หรือ คุณภาพ เทียบ เท่า *2

ยกเว้นแถบยุโรป
· สาร หล่อ เย็น เครื่องยนต์ แท้ ของ นิส สัน (สี ฟ้า) หรือ เทียบ เท่า *2

*2: ใช้สารหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้อะลูมิเนียมในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
หากใช้สารหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่ของแท้ของนิสสัน ทั้งนี้ การซ่อมใด ๆ ภายใน
ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ซึ่งมีการใช้สารหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่ของแท้จะไม่อยู่
ภายใต้การรับประกัน ถึงแม้ปัญหาจะเกิดระหว่างที่ยังอยู่ในระยะประกันก็ตาม สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หมวดต่อไปนี้ ( “ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์” หน้า 8-7)

ถังพักน้ำ 1.8 L 1-7/8 ควอตซ์ 1-5/8 ควอตซ์

ยกเว้น NISMO และ Track
edition ซึ่งใช้วิศวกรรมจากรุ่น
NISMO

มีถังพักน้ำ 11.3 ลิตร 12 ควอตซ์ 10 ควอตซ์

ถังพักน้ำ 1.4 L 1-1/2 ควอตซ์ 1-1/4 ควอตซ์

น้ำมันเกียร์ (การถ่ายออกและเติม) 9.4 ลิตร 10 ควอตซ์ 8-1/4 ควอตซ์ · น้ำมันเกียร์ NISSAN Transmission Oil R35 Special ของแท้
· การใช้ของเหลวและสารหล่อลื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้รถยนต์
ทำงานผิดปกติ และส่งผลทำให้การซ่อมรถยนต์อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับ
ประกัน

· ของเหลวทั้งหมดไม่สามารถถ่ายออกได้ ขณะที่นำเกียร์เข้ารับบริการ ปริมาณที่
เติมจริงอาจน้อยกว่าที่แสดง

น้ำมันเฟืองท้าย (การถ่าย
ออกและเติม)

หน้า 0.65 ลิตร 3/4 ควอตซ์ 5/8 ควอตซ์ · NISSAN Differential Oil R35 COMPETITION type 2189E ของแท้
· การใช้ของเหลวและสารหล่อลื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้รถยนต์
ทำงานผิดปกติ และส่งผลทำให้การซ่อมรถยนต์อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับ
ประกันหลัง 1.35 ลิตร 1-3/8 ควอตซ์ 1-1/4 ควอตซ์

ของเหลว/สารหล่อลื่น และปริมาณ
ความจุตามที่กำหนด

Condition: 'Except for China'/
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ประเภทของเหลว
ความจุ (โดยประมาณ)

คำแนะนำในการเติมน้ำมัน/สารหล่อลื่นหน่วย
วัด

แบบ US
หน่วย

วัด
แบบอังกฤษ

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ (PSF) เติมให้ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำในหมวด “8.
การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง”

· NISSAN PSF ของแท้หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า
· อาจใช้งาน ATF ชนิด DEXRONTM VI ได้เช่นกัน

น้ำมันเบรก · NISSAN Brake Fluid R35 Special II ของแท้
· น้ำมันเบรก NISSAN Brake Fluid R35 Special II ของแท้ คือน้ำมันเบรกที่ได้
รับการเติมจากโรงงาน ชุดระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC)/โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) และ
ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับน้ำมันเบรกชนิดนี้
นิสสันไม่รับประกันการทำงานอย่างถูกต้อง และการใช้งานเต็มสมรรถนะของ
รถยนต์หากมีการใช้น้ำมันเบรกอื่น

จาระบีอเนกประสงค์ — — — · NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู่ลิเทียม)

น้ำยาแอร์ระบบปรับอากาศ — — — · HFO-1234yf (R-1234yf) (สำหรับแถบยุโรปและประเทศอินเดีย)
· HFC-134a (R-134a) (ยกเว้นแถบยุโรปและประเทศอินเดีย)
· สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หมวดต่อไปนี้ ( “แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของ
ระบบปรับอากาศ” หน้า 9-13)

น้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอากาศ — — — · VC100YF (PAG) (สำหรับแถบยุโรปและประเทศอินเดีย)
· DH-PS (PAG) (ยกเว้นแถบยุโรปและประเทศอินเดีย)

ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน 9-3

Condition: 'Except for China'/
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9-4 ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-6827EC41-1900-4026-924A-DCA97E174E3D

เครื่องยนต์ VR38
GUID-EE9BEF90-41CF-4EEA-89E4-B58CC82C9272

ข้อควรระวัง
กร ุณา อย่า ใช้ สาร เติม แต่ง น้ำมัน เ ช้ือ เพลิง
เนื่องจากคุณภาพของสารเติมแต่งน้ันอาจทำให้
เครื่องยนต์เสียหายได้ (สำหรับแถบยุโรป)

สำหรับแถบยุโรป :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVT0556X

น้ำมัน เบนซินพิเศษแบบไร้สารตะกั่ว ท่ี มี ค่า ออก เทน
อย่างน้อย 100 RON (Research Octane Number) ตาม
มาตรฐาน EN228 ท่ีมีปริมาณเอทานอลน้อยกว่า 5%

JVT0557X

ควรใช้น้ำมันเบนซินพิเศษแบบไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน
อย่างน้อย 100 RON และตามมาตรฐาน EN228 ท่ีมี
ปริมาณเอทานอลน้อยกว่า 10%

สำหรับประเทศอิสราเอล :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว หรือแก๊สโซฮอล์ (ใช้ได้
ถึง E10*) ที่มีค่าออกเทนอย่างน้อย 100 RON (Research
Octane Number)

หากไม่มีน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวที่มีค่าออกเทน
100 RON อาจจะใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่า
ออกเทนอย่างน้อย 98 RON ได้ แต่อาจส่งผลให้สมรรถนะ
ลดลงไปเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพื่อสมรรถนะสูงสุดของ
รถยนต์และคุณภาพในการขับท่ีดี ขอแนะนำให้ใช้น้ำมัน
เบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวค่าออกเทน 100 RON อย่าใช้
น้ ำ มั น เบนซิ น ท่ี มี ค่ า ออก เทน ต่ ำ ก ว่ า 98 RON

*: แก๊สโซฮอล์คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล์ เช่น
“E10” คือน้ำมันที่ผสมเอทานอลประมาณ 10% และน้ำมัน
เบนซินไร้สารตะกั่ว 90%

สำหรับประเทศเม็กซิโก :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว หรือแก๊สโซฮอล์ (ใช้ได้
ถึง E10*) ที่มีค่าออกเทนอย่างน้อย 93 AKI (Anti-Knock
Index: ดัชนีป้องกันการน็อค) (98 RON) เพ่ือสมรรถนะ
การขับขี่ของรถยนต์สูงสุด

หากไม่มี น้ำมัน เบนซินพิเศษตาม ท่ีกำหนดไว้ ข้างบน
สามารถใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวที่มีค่าออกเทน
91 AKI (96 RON) ทดแทนได้ แต่ท่านอาจจะรับรู้ได้ถึง
สมรรถนะของรถที่ลดลง

และห้ามใช้น้ำมันเบนซินท่ีมีค่าออกเทนต่ำกว่า 91 AKI
(96 RON)

*: แก๊สโซฮอล์คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล์ เช่น
“E10” คือน้ำมันที่ผสมเอทานอลประมาณ 10% และน้ำมัน
เบนซินไร้สารตะกั่ว 90%

สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทนอย่างน้อย
97 RON (Research Octane Number)

หากไม่มีน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 97
RON อาจจะใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวท่ีมีค่าออก
เทนอย่างน้อย 96 RON ได้ แต่อาจส่งผลให้สมรรถนะลด
ลงไปเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพื่อสมรรถนะสูงสุดของ
รถยนต์และคุณภาพในการขับท่ีดี ขอแนะนำให้ใช้น้ำมัน
เบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวค่าออกเทน 97 RON อย่าใช้
น้ ำ มั น เบนซิ น ท่ี มี ค่ า ออก เทน ต่ ำ ก ว่ า 96 RON

ยกเว้นแถบยุโรป, ประเทศอิสราเอล ประเทศเม็กซิโก
และประเทศฟิลิปปินส์ :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

สำหรับคำแนะนำโปรดดูที่ป้ายข้อมูลที่ติดอยู่ภายในฝาปิด
ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทนอย่างน้อย
98 RON (Research Octane Number)

ส ำ ห รั บ ร ุ่ น ที่ มี ป้ า ย ข้ อ ม ู ล ท่ี แ ส ด ง 9 8 RON :

หากไม่มีน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 98
RON อาจจะใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวท่ีมีค่าออก
เทนอย่างน้อย 96 RON ได้ แต่อาจส่งผลให้สมรรถนะลด
ลงไปเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพื่อสมรรถนะสูงสุดของ
รถยนต์และคุณภาพในการขับท่ีดี ขอแนะนำให้ใช้น้ำมัน
เบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวค่าออกเทน 98 RON อย่าใช้
น้ ำ มั น เบนซิ น ท่ี มี ค่ า ออก เทน ต่ ำ ก ว่ า 96 RON

ส ำห รั บ ร ุ่ น ที่ มี ป้ า ย ข้ อ ม ู ล ท่ี แ ส ด ง 9 5 RON :

หากไม่มีน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 98
RON อาจจะใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวท่ีมีค่าออก
เทนอย่างน้อย 95 RON ได้ แต่อาจส่งผลให้สมรรถนะลด
ลงไปเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพื่อสมรรถนะสูงสุดของ
รถยนต์และคุณภาพในการขับท่ีดี ขอแนะนำให้ใช้น้ำมัน
เบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวค่าออกเทน 98 RON อย่าใช้
น้ ำ มั น เบนซิ น ท่ี มี ค่ า ออก เทน ต่ ำ ก ว่ า 95 RON

ข้อสังเกต
. การใช้น้ำมันเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่

กำหนดไว้ จะส่งผล เสียต่อ ระบบควบคุม
มลพิษเป็นอย่างมาก และเป็นสาเหตุทำให้
เกิดการน็อคจากประกายไฟจุดระเบิดอย่าง
รุนแรง ซ่ึงจะส่งผลให้เคร่ืองยนต์เสียหายได้
และจะมีผลกระทบถึงการ รับประกัน ด้วย

. ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่ว เนื่องจาก
จะทำให้ เครื่องฟอกไอ เสียแบบสามทาง
เสียหาย

Condition: 'Except for China'/
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. ห้ามใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ผสมใน
ปริมาณที่สูง ซึ่งไม่ใช่ น้ำมันเบนซินพิเศษ
รวมทั้งห้ามเติมน้ำเพื่อเจือจางสารละลาย เมื่อ
น้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลืออยู่ ไม่ เพียงพอ
อุณหภูมิ อาจ เพิ่ม ขึ้น มาก เกิน 1,1008C
(2,0128F) และอาจเป็นสาเหตุทำให้หัวเทียน
ละลาย หรือทำให้กระบอกสูบและฝาสูบ
เสียหาย

สารเติมแต่งคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงหลัง
การขาย

GUID-29E4D852-5C8C-4EB8-94D5-1DEA42A64619

ข้อสังเกต
นิสสันไม่แนะนำให้ใช้สารเติมแต่งคุณภาพน้ำมัน
เช้ือเพลิงหลังการขาย (เช่น สารทำความสะอาด
หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง สารกำจัดเขม่าที่เกาะวาล์ว
ไอดี ฯลฯ) ที่มีจำหน่ายทั่วไป สารเติมแต่งหลาย ๆ
ตัว ซึ่งเป็นยางเหนียว ตัวเคลือบ หรือสารกำจัด
เขม่าอาจมีสารละลายที่ก่อปฏิกิริยาหรือส่วนผสม
ที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบน้ำมันเชื้อ
เพลิงและเครื่องยนต์

คำแนะนำเกี่ยวกับค่าออกเทน
GUID-ECC286AF-A293-4B04-B340-94AE5E2944E0

การใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทนต่ำกว่า
ค่าแนะนำด้านบน จะทำให้เกิดการน็อคจากการจุด
ระเบิดรุนแรง (การน็อคจากการจุดระเบิดเป็นเสียง
เคาะของโลหะ) ถ้ารุนแรงมากจะทำให้เคร่ืองยนต์
เสียหายได้ หากตรวจพบการน็อคจากการจุดระเบิด
รุนแรง แม้ว่าจะใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนตามที่
ระบุไว้ หรือเมื่อได้ยินเสียงการน็อคจากการจุดระเบิด
อย่างต่อเน่ืองขณะขับข่ีที่ความเร็วคงท่ีบนถนนเรียบ
ให้นำรถไปยังศูนย์บริการ NHPC เพื่อแก้ไขโดยเร็ว
การไม่ใช้น้ำมันตามที่กำหนดไว้ถือเป็นการใช้รถยนต์
ที่ผิด นิสสันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว

จังหวะการจุดระเบิดท่ีไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดการน็อค
หลังจากเครื่องยนต์ทำงานหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป ในทาง
กลับกันอาจทำให้เกิดการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงมาก
เกินไป หรือเคร่ืองยนต์เสียหาย หากพบอาการใด ๆ ท่ี
กล่าวมาข้างต้น ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
NHPC

อย่างไรก็ตาม บางครั้งจะสังเกตว่ามีการน็อคจากการ
จุดระเบิดไม่รุนแรงเป็นเวลาสั้น ๆ ขณะที่เร่งความเร็ว
หรือขับข้ึนเนินเขา ซึ่งไม่ต้องเป็นกังวล เน่ืองจากมัน
เป็นผลดีที่ได้รับจากการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงที่ถูกต้อง
เม่ือมีการน็อคจากการจุดระเบิดไม่รุนแรงเป็นเวลา
สั้น ๆ ภายใต้เคร่ืองยนต์ที่มีการใช้งานเต็มท่ีรับภาระ
การทำงานสูง

คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องและ
กรองน้ำมันเครื่อง

GUID-CE32C92D-E828-4A10-ADB1-6A0480C0E1F1

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ถูกต้อง
GUID-824F6A3A-92A5-448A-B19C-E58985E7E541

เป็นสิ่งสำคัญมากในการเลือกเกรด คุณภาพ และความ
หนืดที่ถูกต้องของน้ำมันเครื่อง เพ่ือให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์
จะ มีอาย ุ การ ใช้ งาน และ สมรรถนะ ท่ี น่า พึง พอใจ
( “ของเหลว/สารหล่อล่ืน และปริมาณความจุตามที่
กำหนด” หน้า 9-2)

น้ำมัน Mobi l 1 (0W-40) (สังเคราะห์ 100%) คือ
น้ำมันเคร่ืองที่เติมมาจากโรงงาน เครื่องยนต์ VR38 ได้รับ
การพ่นเคลือบกระบอกสูบด้วยพลาสมาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ใช้น้ำมันเครื่องชนิดนี้ นิสสันไม่รับประกันความทนทานและ
การทำงานอย่างถูกต้องของเคร่ืองยนต์ถ้าใช้น้ำมันเครื่อง
สังเคราะห์ 0W-40 อื่น ๆ

ข้อสังเกต
การใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่ได้รับการแนะนำ จะส่งผล
ต่อเคร่ืองยนต์อย่างมาก โปรดดูที่สมุดคู่มือการ
บำร ุ ง รักษา ตาม ระยะ อีก เล่ม ห น่ึง สำหรับ
รายละเอียด รวมถึงข้อยกเว้นในการใช้งาน

สารเติมแต่งน้ำมัน
GUID-BFD611E9-A3B0-4451-9ADD-DC6D1E334B44

นิสสันไม่แนะนำให้ใช้สารเติมแต่งน้ำมันเครื่อง รถยนต์
นิสสัน GT-R ไม่จำเป็นต้องใช้สารเติมแต่งน้ำมันเครื่อง
ใด ๆ หากใช้ชนิดน้ำมันเคร่ืองท่ีเหมาะสมและมีการเข้ารับ
การบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด

น้ำมันเครื่องอาจมีส่ิงแปลกปลอม หรือน้ำมันเคร่ืองท่ีใช้
แล้วไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่

ความหนืดของน้ำมัน
GUID-4D385FEC-7FB3-44C8-A6D4-6FE6C3404A57

ความหนืดหรือความข้นของน้ำมันเครื่องจะเปล่ียนตาม
อุณหภูมิ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการเลือก
ค่าความหนืดของน้ำมันเคร่ืองโดยคำนึงถึงอุณหภูมิของ
สถานท่ีท่ีมีการใช้รถยนต์ก่อนการเปลี่ยนน้ำมันคร้ังต่อไป
การเลือกความหนืดของน้ำมันเคร่ืองนอกเหนือจาก ท่ี
แนะนำ อาจ ทำให้ เค ร่ืองยนต์ เ สีย หาย ร้าย แรง ได้

การเลือกใช้กรองน้ำมันเครื่องที่ถูกต้อง
GUID-AE099896-5B91-40C4-A46C-24357579FDFC

รถยนต์นิสสัน GT-R ถูกติดตั้งมาพร้อมกับกรองน้ำมันเครื่อง
แท้ ค ุณภาพ ส ูง ของ นิส สัน ขอ แนะนำ ให้ ใ ช้ กรอง
น้ำมันเครื่องแท้ของนิสสันเท่านั้น สำหรับเหตุผลได้อธิบาย
ไว้ในช่วงเวลาการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง

ช่วงเวลาการเปลี่ยน
GUID-E0198548-ABB2-4F72-AABC-849A7F363DA3

ช่วงเวลาการเปล่ียนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง
สำหรับเครื่องยนต์จะขึ้นอยู่กับการใช้น้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่องตามที่กำหนดไว้ การใช้น้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเคร่ืองนอกเหนือจากคุณภาพท่ีกำหนดไว้ หรือช่วง
เวลาการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องนานกว่า
ท่ีแนะนำอาจจะลดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ได้ และ
เครื่องยนต์เสียหายเนื่องจากการบำรุงรักษาหรือใช้
น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพและ/หรือ
ความหนืดไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับการคุ้มครองในการรับ
ประกันของรถยนต์ของนิสสัน

ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน 9-5
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9-6 ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน

เคร่ืองยนต์รถยนต์นิสสัน GT-R ได้รับการเติมน้ำมันเครื่อง
คุณภาพสูง จึงไม่จำเป็นต้องเปล่ียนน้ำมันเครื่อง ก่อน
กำหนดเวลาการเปลี่ยนคร้ังแรกท่ีแนะนำ ช่วงเวลาการ
เปล่ียนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องขึ้นอยู่ กับการ
ใช้งานรถยนต์ การใช้งานภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้ อาจ
ทำให้ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องบ่อยขึ้น

. ขั บ ข่ี ร ะ ย ะ ส้ั น ซ้ ำ ๆ ท่ี อ ุณหภ ู มิ ภ ายนอก ต่ ำ

. ขับขี่ในสภาพอากาศที่มีฝุ่นละออง

. รอบเดินเบาเป็นเวลานาน

. ขับขี่ในชั่วโมงเร่งด่วน การจราจรที่มีการเคลื่อนตัวและ
หยุดบ่อย ๆ

โปรดดูที่ ค ู่มือการบำรุง รักษาอีก เล่มหนึ่งสำหรับการ
บำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด

คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำยาแอร์และ
น้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอากาศ

GUID-FC4A2739-3445-43C1-9C01-6E3159B391EF

ระบบปรับอากาศในรถของท่านต้องใช้น้ำยาแอร์และ
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่กำหนด หรือที่มีคุณภาพเทียบ
เท่า

. น้ำยาแอร์
— สำหรับแถบยุโรปและประเทศอินเดีย: HFO-
1234yf (R-1234yf)

— ยกเว้นแถบยุโรปและประเทศอินเดีย: HFC-
134a (R-134a)

. น้ำมันคอมเพรสเซอร์
— สำหรับ แถบ ย ุ โรป และ ประเทศ อิน เ ดีย
(HFO1234yf): VC100YF (PAG)

— ยกเว้นแถบยุโรปและประเทศอินเดีย: DH-PS
(PAG)

ข้อสังเกต
การใช้น้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่นนอกเหนือจาก
ที่ แนะนำ จะทำให้ ระบบปรับ อากาศ เสียหาย
ร้ายแรง และจำเป็นต้องเปล่ียนช้ินส่วนระบบปรับ
อากาศทั้งหมด

ในหลายประเทศและหลายภูมิภาคไม่อนุญาตให้มีการ
ปล่อยน้ำยาแอร์ออกสู่บรรยากาศภายนอก ถึงแม้น้ำยาแอร์
ใน รถยนต์ นิส สัน GT-R จะ ไม่ ทำลาย โอโซน ในชั้น
บรรยากาศของโลก แต่อย่างไรก็ตาม มันอาจมีส่วนเล็ก
น้อยต่อสภาวะโลกร้อน นิสสันขอแนะนำให้นำน้ำยาแอร์นี้
กลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม ติดต่อศูนย์บริการ NHPC
เม่ือต้องการรับบริการเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ เนื่องจาก
ศูนย์บริการ NHPC จะมีช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมและ
มีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการนำน้ำยาแอร์ระบบปรับอากาศกลับ
มาใช้ใหม่
ติดต่อศูนย์บริการ NHPC เมื่อต้องการรับบริการเกี่ยวกับ
ระบบปรับอากาศ
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[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-2D431440-25EE-4602-B11D-4625822DD51D

รุ่นเครื่องยนต์
GUID-CE9C57B4-F252-4CBE-BE0C-D11692A385DC

รุ่น VR38

ชนิด เบนซิน 4 จังหวะ

การจัดกระบอกสูบ 6 กระบอกสูบ รูปตัว V เอียง 608

กระบอกสูบ x ระยะชัก มม. (นิ้ว) 95.5 6 88.4 (3.760 6 3.480)

ปริมาตรความจุ ซม.3 (ลบ. นิ้ว) 3,799 (231.83)

ลำดับการจุดระเบิด 1-2-3-4-5-6

ความเร็วรอบเดินเบาที่ตำแหน่ง&N รอบต่อนาที
ไม่มีการปรับแต่ง

องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.) ที่ตำแหน่ง&N องศา/รอบต่อนาที

หัวเทียน มาตรฐาน DILKAR8A8

ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน (ปกติ) มม. (นิ้ว) 0.8 (0.031)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ่ไทม์มิ่ง (โซ่ราวลิ้น)

ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน 9-7

ค่าจำเพาะ

Condition: 'Except for China'/



(306,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

9-8 ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน

ลักษณะทางเทคนิค (สำหรับรุ่น
มาตรฐานรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf))

GUID-4E4D0F83-BD83-4674-84F1-08A45BB5C712

รุ่นเครื่องยนต์ VR38

กำลังสุทธิสูงสุด กิโลวัตต์/รอบต่อนาที
419/6,800*2

441/6,800*3

แรงบิดสุทธิสูงสุด นิวตันเมตร/รอบต่อนาที
632/3,300 ถึง 5,800*2

652/3,600 ถึง 5,600*3

ความเร็วสูงสุด*1 กม./ชม. (ไมล์/ชม.) 315 (196)*2*3

*1: มาตรฐานรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf) จะต้องให้ผู้ผลิตรถยนต์ระบุความเร็วรถยนต์สูงสุดสำหรับรุ่นที่นำมาปรับใช้ ความเร็วรถยนต์สูงสุดที่ระบุไว้ด้านบน เป็นความเร็วที่วัดภายใต้สภาวะทดสอบหนึ่ง ค่าจริงอาจแตกต่างกันไปตามการ
ใช้งานรถยนต์ และสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม นิสสันแนะนำให้สังเกตป้ายจำกัดความเร็วเสมอ และอย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

*2: ยกเว้นรุ่น NISMO
*3: รุ่น NISMO

Condition: 'Except for China'/



(307,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

ยางและล้อ
GUID-CDC9BC28-95CB-4900-8E7A-28C746760C48

ยาง
GUID-F602CD19-D174-4121-B7B2-C61F8F4BB935

ขนาดยาง ยกเว้น NISMO และ Track
edition ซึ่งใช้วิศวกรรมจากรุ่น

NISMO

หน้า 255/40ZRF20 (101Y) XL*1
255/40ZRF20 (97Y)*2

หลัง 285/35ZRF20 (104Y) XL*1
285/35ZRF20 (100Y)*2

NISMO และ Track edition ซึ่ง
ใช้วิศวกรรมจากรุ่น NISMO

หน้า 255/40ZRF20 (101Y) XL*3
255/40ZRF20 (97Y)*4

หลัง 285/35ZRF20 (104Y) XL*3
285/35ZRF20 (100Y)*4

ควรใช้ยางสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R เท่านั้น การใช้ยางท่ีไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ ท่ีนิสสันกำหนดจะทำให้เกิด
ความเสียหายหรือความล้มเหลวซึ่งจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกัน

*1: สำหรับแถบยุโรป ประเทศอิสราเอล ประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง และ
ประเทศไทย

*2: ยกเว้นแถบยุโรป ประเทศอิสราเอล ประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง และ
ประเทศไทย

*3: สำหรับแถบยุโรป ประเทศอิสราเอล ประเทศออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง:

*4: ยกเว้นแถบยุโรป ประเทศอิสราเอล ประเทศออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง:

ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน 9-9

Condition: 'Except for China'/



(308,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

9-10 ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน

กระทะล้อ
GUID-19C72AD1-8047-45E2-AA3A-E14588864E07

ขนาด ออฟเซ็ต มม. (นิ้ว)

กระทะล้อ
หน้า 20 6 9-1/2J*1

20 6 10J*2
45 (1.77)*1
41 (1.61)*2

หลัง 20 6 10-1/2J 25 (0.98)

*1: ยกเว้น NISMO และ Track edition ซึ่งใช้วิศวกรรมจากรุ่น NISMO

*2: NISMO และ Track edition ซึ่งใช้วิศวกรรมจากรุ่น NISMO

ควรใช้กระทะล้อสำหรับรถยนต์นิสสัน GT-R การใช้กระทะล้อที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ จะทำให้เกิดความเสียหายหรือ
ความล้มเหลวซึ่งจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกัน

ขนาด
GUID-4AF8B184-C348-459F-9F8C-5BE56DD05EA0

มม. (นิ้ว)

ความยาวทั้งหมด 4,710 (185.4)*1
4,690 (184.6)*2

ความกว้างทั้งหมด 1,895 (74.6)

ความสูงทั้งหมด 1,370 (53.9)

ฐานล้อหน้า 1,590 (62.6)*3
1,600 (63.0)*4

ฐานล้อหลัง 1,600 (63.0)

ความยาวฐานล้อ 2,780 (109.4)

*1: ยกเว้นรุ่น NISMO
*2: รุ่น NISMO
*3: ยกเว้น NISMO และ Track edition ซ่ึงใช้วิศวกรรม
จากรุ่น NISMO
*4: รุ่น NISMO และ Track edition ซึ่งใช้วิศวกรรมจากรุ่น
NISMO

Condition: 'Except for China'/



(309,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-F7FCBEB3-15D9-4E51-89C4-9E5FE882AC54

ถ้าท่านวางแผนขับรถไปต่างประเทศ ควรตรวจสอบก่อนว่า
น้ำมันที่ใช้อยู่เหมาะสมกับเคร่ืองยนต์ของรถยนต์หรือไม่
การใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนต่ำเกินไปอาจทำให้เครื่องยนต์
เกิดความเสียหาย รถยนต์ท่ีใช้น้ำมันเบนซินทุกคันจำเป็น
ต้องใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ดังน้ัน ให้หลีกเล่ียงการ
นำ รถ ไป ขับขี่ ใน บริเวณ ท่ี ไม่มี น้ำมัน ที่ เหมาะ สม ใช้
เมื่อโอนการจดทะเบียนรถยนต์ของท่านไปยังประเทศ
รัฐ จังหวัด หรือเขตอื่น อาจจำเป็นต้องปรับแต่งรถยนต์
ให้เหมาะสมกับกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่นน้ัน ๆ
กฎหมายและข้อกำหนดเก่ียวกับการควบคุมการปล่อย
ไอเสียรถยนต์และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขตพ้ืนท่ี ดังนั้น ข้อ
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ จึงอาจมี ความ
แตกต่างกัน
เมื่อต้องนำรถไปใช้ในต่างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ
เขต ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการปรับแต่ง การขนส่ง
และการจดทะเบียน นิสสันไม่รับผิดชอบความไม่
สะดวกใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

GUID-27B410AD-E4BF-4885-86E4-0F3797432957

ห้ามปิด พ่นสีทับ เชื่อม ตัด เจาะ สลับ หรือถอดหมายเลข
ประจำรถ (VIN)

แผ่นป้ายประจำรถ
GUID-F5FEB0DA-8E0C-4314-A350-6F3BFC029AFB

STI0633

แผ่นป้ายจะติดไว้ตามที่แสดงในภาพ

วันที่ผลิต (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-0B79257C-3497-460B-957E-5AD0FA451031

วันที่ผลิตจะประทับอยู่บนแผ่นป้ายประจำรถ
วันที่ผลิตหมายถึงเดือนและปีตามปฏิทินท่ีประกอบตัวถัง
และระบบส่งกำลังเข้าด้วยกัน แล้วนำรถยนต์ขับออกหรือ
เคลื่อนออกจากสายการผลิต

แผ่นป้ายแสดงหมายเลขประจำรถ
(VIN) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-A13446CD-656A-4109-9B92-763FE4DFC46D

GTC0013

แผ่นป้ายแสดงหมายเลขประจำรถจะติดไว้ตามที่แสดงใน
ภาพ

ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน 9-11

เมื่อขับรถไปต่างประเทศหรือจด
ทะเบียนที่ต่างประเทศ หมายเลขประจำรถ

Condition: 'Except for China'/



(310,1)
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9-12 ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน

หมายเลขประจำรถ (VIN)
GUID-9726DD2A-0DF5-4F52-88DC-33922AF9B81C

JVT0022X

หมายเลขประจำรถจะถูกประทับไว้ในห้องเครื่องยนต์ตามที่
แสดงในภาพ

หมายเลขเครื่องยนต์
GUID-3038AFCE-EBA6-4913-9818-70FC8F6B9E5D

GTC0014

หมายเลขติดเอาไว้บนเครื่องยนต์ตามที่แสดงในภาพ

ป้ายรับรอง (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-825DD1D4-927A-4681-BA8F-59827397C155

GTC0007

ป้าย รับรองจะ ติด ไว้ ในตำแหน่งตามที่ แสดง ในภาพ

แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง
GUID-89FEC8DD-C72D-43FE-90E5-71B473D7DD6B

GTC0009

ค่าแรงดันลมยางขณะเย็นแสดงอยู่บนแผ่นป้ายท่ีติดอยู่
ปลายขอบประตูดังที่แสดงในภาพ

Condition: 'Except for China'/



(311,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับ
อากาศ

GUID-9E147AC6-B284-44D5-8605-6A5E23582FE7

GTC0010

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศจะติดไว้ใน
ตำแหน่งดังที่แสดงในภาพ

GUID-20FF122E-A542-4F12-A330-2EC641517466

ห้ามลากรถพ่วงกับรถยนต์ของท่าน
GUID-6DF6E5A4-5599-48C8-B967-3416908CFB9A

การลากรถของท่านด้วยล้อท้ังหมดสี่ล้อบนพื้น หรือการ
ลากจูงแบบมีคนบังคับพวงมาลัยนั้น จะใช้เมื่อลากรถตาม
หลังรถท่องเที่ยว เช่น รถบ้านเคลื่อนที่
ห้ามทำการลากรถยนต์นิสสัน GT-R ด้วยล้อทั้งหมดสี่ล้อ
บนพ้ืน (การลากจูงแบบมีคนบังคับพวงมาลัย) เพราะการ
ทำเช่นนั้นจะทำให้ช้ินส่วนเกียร์ภายในเสียหาย ให้ทำการ
ลากรถยนต์นิสสัน GT-R ด้วยล้อท้ังหมดส่ีล้อพ้นจากพื้น
( “การลากจูงรถยนต์” หน้า 6-6)

ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน 9-13

การลากรถพ่วง การลากจูงแบบมีคนบังคับพวงมาลัย

Condition: 'Except for China'/



(312,1)
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9-14 ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน

GUID-E2A32B8B-5541-4FD4-AEA3-8D5F0D13B145

เกรดคุณภาพ: ยางทุกเส้นของรถยนต์น่ังส่วนบุคคลทั่วไป
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยในท้องถ่ิน นอก
เหนือจากเกรดเหล่านี้
เกรดคุณภาพยางจะระบุไว้ที่ด้านข้างของยาง ระหว่างไหล่
ยางและ ส่วน ท่ี กว้างที่ส ุด ของยาง ยก ตัวอย่าง เช่น:
Treadwear 200 Traction AA Temperature A

TREADWEAR
GUID-258F00F8-6FBF-4434-BFAC-98E4FCFD6FB0

เกรดการสึกหรอของยาง (Treadwear) จะเป็นอัตราส่วน
การเปรียบเทียบตามอัตราการสึกหรอของยางเมื่อทดสอบ
ในสภาวะท่ีกำหนดตามเส้นทางทดสอบท่ีรัฐบาลกำหนด
ยกตัวอย่างเช่น ยาง ท่ีมี เกรด 150 เม่ือใช้บนเส้นทาง
ทดสอบจะสึกหรอน้อยกว่ายางที่มีเกรด 100 หนึ่งเท่าคร่ึง
(1 1/2) การทำงานของยางขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริง
อย่างไรก็ตาม การทำงานสามารถแตกต่างอย่างชัดเจนได้
เนื่องจากพฤติกรรมการขับขี่ การบำรุงรักษา และสภาพ
ถนนที่แตกต่างและสภาพอากาศ

TRACTION AA, A, B และ C
GUID-021521B8-C8F6-4222-BB7E-41F851BBB8A0

เกรดความสามารถในการเกาะถนน (Traction) จากสูงสุด
ถึงต่ำสุด คือ AA, A, B และ C เกรดเหล่านี้แสดงถึงความ
สามารถในการหยุดบนถนนลาดยางที่ เปียก ซ่ึงวัดจาก
สภาวะภายใต้การควบคุมบนพื้นผิวทดสอบของรัฐบาลท่ีมี
การกำหนด บังคับไว้ โดย เฉพาะของยางมะตอยและ
คอนกรีต ยางที่มีเครื่องหมาย C อาจมีความสามารถในการ
เกาะถนนน้อย

คำเตือน
เกรดความสามารถในการเกาะถนนของยางข้ึน
อยู่กับการทดสอบการเกาะถนนเมื่อทำการเบรกที่
วิ่งตรงไปข้างหน้า และไม่รวมการเร่งความเร็ว
กะทันหัน การเข้าโค้ง การเหินน้ำ หรือลักษณะ
การเกาะถนนสูงสุด

TEMPERATURE (อุณหภูมิ) A, B
และ C

GUID-375AD4CA-04FA-4E75-8A3F-7C0ADD65C400

เกรดของอุณหภูมิ (Temperature) คือ A (สูงสุด), B และ
C แสดงถึงความต้านทานยางต่อการเกิดความร้อนและ
ความสามารถในการกระจายความร้อนเมื่อทดสอบภายใต้
สภาวะการควบคุมในห้องทดลองแบบปิดที่กำหนดสำหรับ
ทดสอบล้อ อุณหภูมิสูงท่ีถูกรักษาไว้นานสามารถทำให้
วัสดุของยางเสื่อมลงและลดอายุการใช้งานของยาง และ
อุณหภูมิ ท่ีมากเกินไปสามารถทำให้เกิดการทำงานผิด
พลาดของยางในทันที เกรด C แสดงระดับสมรรถนะขั้นต่ำ
ของยางรถยนต์ น่ังส่วนบุคคลทั่วไปท่ีต้องอยู่ภายใต้ข้อ
บังคับท้องถ่ิน เกรด B และ A แสดงถึงประสิทธิภาพท่ีสูง
กว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายจากการทดสอบในห้อง
ปฏิบัติการ

คำเตือน
เกรดของอุณหภูมิสำหรับยางนี้ถูกกำหนดเพื่อให้
ยางถูกเติมลมอย่างเหมาะสมและไม่บรรทุกหนัก
เกิน การใช้ความเร็วที่สูงเกินไป แรงดันลมยางไม่
เพียงพอ หรือการบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดรวมกัน สามารถ
เป็นสาเหตุทำให้ความร้อนสะสมหรือทำให้ยาง
เสียหายได้

GUID-C296695E-822A-4DD4-ABEF-7DEA3A9F85EA

รถยนต์คันนี้ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องบันทึกข้อมูลเหตุการณ์
จุดประสงค์ของ EDR คือเพ่ือบันทึก ในบางสถานการณ์ท่ี
เกิดการชนหรือเกือบชน เช่น ถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัว หรือชนสิ่งกีดขวางบนถนน ข้อมูลจะช่วยให้เข้าใจ
การทำงานของระบบรถยนต์ EDR ถูกออกแบบมาเพ่ือ
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติและ
ระบบความปลอดภัยสำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ โดยทั่วไป
อยู่ที่ 30 วินาที หรือน้อยกว่า EDR ในรถยนต์คันนี้ถูกออก
แบบมาเพื่อบันทึกข้อมูล เช่น:

. ระบบ ต่าง ๆ ใน รถยนต์ของ ท่านทำงานอย่างไร

. เข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารล็อกหรือคาด
หรือไม่

. ผู้ขับขี่เหยียบคันเร่ง และ/หรือแป้นเบรกเป็นระยะทาง
เท่าไหร่ (ถ้ามีการเหยียบ) และ

. รถยนต์ขับด้วยความเร็วเท่าไหร่

. เสียงจะไม่ได้ถูกบันทึก
ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้เข้าใจสถานการณ์การชนหรือ
การบาดเจ็บได้ดีข้ึน หมายเหตุ: ข้อมูล EDR จะถูกบันทึก
โดยรถยนต์ของท่าน เม่ือเกิดสถานการณ์การชนอย่าง
รุนแรงเท่านั้น ไม่มีข้อมูลใดถูกบันทึกโดย EDR ภายใต้
สภาวะการขับขี่ปกติ และไม่มีข้อมูลส่วนตัว (เช่น ช่ือ เพศ
อายุ สถานที่เกิดการชน) ถูกบันทึก อย่างไรก็ตามบุคคลอื่น
เช่น ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถใช้ข้อมูล EDR ร่วมกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มักได้มาระหว่างการตรวจสอบการชนได้
ในการอ่านข้อมูลที่บันทึกโดย EDR จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
พิเศษ และจำเป็นต้องเข้าไปในรถยนต์หรือ EDR นอกจาก
นี้ ผู้ผลิตรถยนต์และศูนย์บริการนิสสัน บุคคลอื่น เช่น ผู้
บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีอุปกรณ์พิเศษจะสามารถอ่านข้อมูล
ได้ ถ้าสามารถเข้าถึงรถยนต์หรือ EDR ข้อมูล EDR จะ
สามารถเข้าถึงได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของรถยนต์
หรือผู้ เช่า หรือถ้ามีคำส่ังหรือคำอนุญาตทางกฎหมาย

เกรดคุณภาพของรูปทรงยางรถ
(UTQG) (ถ้ามีติดตั้ง)

เครื่องบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ (EDR)
(สำหรับประเทศเม็กซิโก)

Condition: 'Except for China'/



(313,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

GUID-ADBDCB57-F3BC-441A-A4B1-6E3027CA5C0C

รถยนต์นิสสัน GT-R ติดตั้งมาพร้อมกับเคร่ืองบันทึกข้อมูล
สถานะของรถยนต์ (VSDR) VSDR ถูกออกแบบมาเพื่อ
บันทึก (i) ข้อมูลการทำงานและสมรรถนะของรถยนต์ (เช่น
ตำแหน่ง เกียร์) (i i) ข้อม ูล ควบคุม เครื่องยนต์ (เช่น
ความเร็วรอบเครื่องยนต์และแรงดันบู๊สต์) และ (iii) ประวัติ
การเปลี่ยนชิ้นส่วน และ/หรือการโปรแกรมใหม่
นิสสัน บริษัทในเครือนิสสัน และศูนย์บริการ NHPC อาจ
เข้าถึงและใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้โดย VSDR เพื่อ (i) ประเมิน
การร้องขอการรับประกัน และ (ii) ใช้วิเคราะห์ทางสถิติ
และงานวิจัยและการพัฒนารถยนต์นิสสัน GT-R อย่าง
ต่อเนื่อง
VSDR จะไม่บันทึกบทสนทนา เสียง ต่างๆ ภาพหรือ
ตำแหน่งตามข้อมูล ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลถูกบันทึกโดย
VSDR อย่างไรก็ตาม ข้อมูลท่ีบันทึกบน VSDR อาจถูก
รวบรวมอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลโดยนิสสัน (และ/หรือศูนย์
บริการ NHPC) สำหรับการใช้งานตามข้างต้น
นิสสันจะไม่เผยแพร่ข้อมูล VSDR (โดยไม่ได้รับอนุญาต)
กับบุคคลท่ีสามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือนิสสัน และศูนย์
บริการ NHPC เว้นแต่ ได้ รับคำ ส่ังทางกฎหมาย จาก
เจ้าหน้าที่ หรือในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อสำหรับการวิเคราะห์
ทางสถิติและงานวิจัย ข้อมูลบน VSDR มีการเข้ารหัสไว้
ฉะน้ัน ข้อมูลจึงมีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้
เฉพาะบุคคลที่ เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีที่ใช้ อ่านข้อมูล
ไม่ควรเปล่ียนหรือยกเลิกการใช้งาน VSDR (หรือว่าจ้าง
หรืออนุญาตผู้ใดให้ปฏิบัติ) เป็นที่ทราบว่าการร้องขอการ
รับประกันใด ๆ จะถูกส่งเรื่องไปยังนิสสัน หรือศูนย์บริการ
NHPC ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบน VSDR ได้ ฉะนั้น การ
เปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้งาน VSDR อาจไม่อยู่ในการรับ
ประกันของผู้ผลิต ไม่ส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน
ท่านควรตรวจสอบ VSDR ถ้ารถยนต์เกิดอุบัติเหตุ น้ำท่วม
ห รื อ เ หต ุ ก า ร ณ์ อ่ื น ซึ่ ง ท ำ ใ ห้ V SDR เ สี ย ห าย

GUID-E5BAAB69-4C73-44D4-BF91-81AC6C4E1990

สำหรับประเทศที่ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ UN
หมายเลข 10 หรือที่เกี่ยวข้อง:
การติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF ในรถยนต์อาจส่งผลกับระบบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แน่ใจว่าตรวจสอบกับศูนย์บริการ NHPC
สำหรับมาตรการข้อควรระวังหรือคำแนะนำพิเศษเก่ียวกับ
การติดตั้ง นอกจากน้ัน ศูนย์บริการ NHPC จะให้ข้อมูล
รายละเอียด (ช่วงความถี่ กำลังไฟ ตำแหน่งเสาอากาศ
แนวทางการติดตั้งและอื่น ๆ) ที่ เก่ียวข้องกับการติดตั้ง

GUID-3E3E94D9-571A-403C-92F1-53667A0A443F

สำหรับแถบยุโรป
GUID-556EDF52-4FEF-42DD-A376-53EE26E8DB64

ระบบ IMMOBILIZER ของนิสสัน
GUID-577F2546-F204-420D-A3BD-B308A938575A

ทวีปยุโรป จึงขอประกาศว่าชนิดอุปกรณ์ วิทยุ [ระบบ
IMMOBILIZER ของนิส สัน ] เป็น ไปตามกฎ บัญญัติ
2014/53/EU
เพราะฉะน้ัน รายงานฉบับเต็มของการประกาศข้อตกลง
ของ EU อ่านได้ที่เว็บไซด์ดังต่อไปนี้:
http://continental-homologation.com/nissan

. ชื่อผู้ผลิต, ที่อยู่:
Continental Automotive GmbH
Siemensstraße 12, D-93055 Regensburg,
Germany

. ชื่อผู้นำเข้า, ที่อยู่:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Switzerland

. ช่วงความถี่การทำงาน: 125 kHz

. กำลังความถี่วิทยุสูงสุด <40 dBμA/m@10m

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-B1D1CCE9-2969-4699-8AF2-3E4C6EF99103

ทวีปยุโรปจึงขอประกาศว่าชนิดอุปกรณ์วิทยุ [ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ] เป็นไปตามกฎบัญญัติ 2014/53/EU
เพราะฉะน้ัน รายงานฉบับเต็มของการประกาศข้อตกลง
ของ EU อ่านได้ที่เว็บไซด์ดังต่อไปนี้:
http://continental-homologation.com/nissan

. ชื่อผู้ผลิต, ที่อยู่:
Continental Automotive GmbH
Siemensstraße 12, D-93055 Regensburg,
Germany

ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน 9-15

เครื่องบันทึกข้อมูลสถานะของรถยนต์ (VSDR) การติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF หมายเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล

Condition: 'Except for China'/



(314,1)

[ Edit: 2020/ 10/ 23 Model: R35-TH ]

9-16 ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน

. ชื่อผู้นำเข้า, ที่อยู่:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Switzerland

. ช่วงความถี่การทำงาน: 433.92 MHz

. กำลังความถี่วิทยุสูงสุด <10 dBm

BCM (โมดูลควบคุมตัวถัง)
GUID-C1627EBC-00BA-437B-A03B-EA72CEB8E24E

ทวีปยุโรปจึงขอประกาศว่าชนิดอุปกรณ์วิทยุ [โมดูลควบคุม
ตัวถัง] เป็นไปตามกฎบัญญัติ 2014/53/EU
เพราะฉะน้ัน รายงานฉบับเต็มของการประกาศข้อตกลง
ของ EU อ่านได้ที่เว็บไซด์ดังต่อไปนี้:
http://continental-homologation.com/nissan

. ชื่อผู้ผลิต, ที่อยู่:
Continental Automotive GmbH
Siemensstraße 12, D-93055 Regensburg,
Germany

. ชื่อผู้นำเข้า, ที่อยู่:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Switzerland

. ช่วงความถี่การทำงาน: 125 kHz

. กำลังความถี่วิทยุสูงสุด <40 dBμA/m@10m

ตัวส่งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS)

GUID-B5E9A6F9-2E82-4B0D-9D76-11C2BA0D1336

JVT0534X

บริษัท PACIFIC INDUSTRIAL จำกัด จึงขอประกาศว่า
ชนิดอุปกรณ์วิทยุ PMV-CA14 เป็นไปตามกฎบัญญัติ
2014/53/EU
เพราะฉะนั้นรายงานฉบับเต็มของการประกาศข้อตกลงของ
EU อ่านได้ที่เว็บไซด์ดังต่อไปนี้:
https://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/
tpms/doc/

ตัวปรับระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS)

GUID-AD8533A7-9B41-4463-BA40-30E46C8771E9

บริษัท ALPS ELECTRIC จำกัด จึงขอประกาศว่าชนิด
อ ุปกรณ์ วิทย ุ TWD1G791 เป็น ไป ตาม กฎ บัญญัติ
2014/53/EU
เพราะฉะน้ัน รายงานฉบับเต็มของการประกาศข้อตกลง
ของ EU อ่านได้ที่เว็บไซด์ดังต่อไปนี้:
http://www.alps.com/products/common/pdf/Tuner/
TWD1G791.pdf

. ชื่อผู้ผลิต:
บริษัท ALPS ELECTRIC จำกัด

. เครื่องหมายการค้า:

. ที่อยู่ผู้ผลิต:
6-3-36, Nakazato,
Furukawa, Osaki-city,
Miyagi-pref., JAPAN 989-6181

. ชื่อผู้นำเข้า, ที่อยู่:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Switzerland

. ช่วงความถี่การทำงาน: 433.92 MHz

Condition: 'Except for China'/
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สำหรับประเทศแอฟริกาใต้
GUID-7E33C123-73E8-4F76-A850-06EA97F25FCF

ระบบ IMMOBILIZER ของนิสสัน
GUID-2370FF72-BDFF-472C-A205-95F6B919B97D

STI0621

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-83880524-1F9D-44C7-BC08-86402839153E

STI0622

ตัวปรับระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS)

GUID-FB1C2EC7-0FB8-4396-9847-5A1639316316

STI0645

ตัวส่งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS)

GUID-87012307-E634-49CB-949D-1CE253122AFB

WAJ0098X

ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน 9-17

Condition: 'Except for China'/
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9-18 ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน

สำหรับประเทศไต้หวัน
GUID-7EB1DA6F-29C3-47CB-A72C-D5BCA99732B6

STI0635

. ระบบ IMMOBILIZER ของนิสสัน

. ระบบกุญแจอัจฉริยะ

JVT0442X
ตัวปรับระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)

JVT0443X
ตัวส่งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)

Condition: 'Except for China'/



(317,1)
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สำหรับประเทศสิงคโปร์
GUID-DEF385B7-E0A0-40C4-B5FF-76B112069F5B

ตัวส่งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS)

GUID-113649EC-6A2A-47A4-B2C4-2B257C863EE0

WAJ0099X

สำหรับประเทศเม็กซิโก
GUID-7EA9C6BA-5E62-47D8-9EA6-F656F5C5F6D1

ตัวปรับระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS)

GUID-B7FFCEE7-4209-419C-B832-B3984328769F

JVT0540X

สำหรับประเทศโอมาน
GUID-4A27F223-3070-4742-B40C-B5FC7EBC1A2F

ตัวส่งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS)

GUID-12C7A269-0FA7-495A-9A00-F96824E26E83

WAJ0100X

ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน 9-19
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9-20 ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลผู้ใช้งาน

สำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
GUID-CA27B4BF-53DA-4BDD-AD11-3568E4425A76

ตัวส่งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS)

GUID-B1DA8BC5-2547-47EA-9378-7E3A3122E493

WAJ0101X

Condition: 'Except for China'/
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การซ่อมสีรอยแตกร้าวและเสียหายของชิ้นส่วน
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การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ............ 8-8
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การเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูง ........................ 2-31
ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ................... 1-40
ไฟเตือน 4WD/AWD ...................................... 5-33
ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน ..................... 2-21
ไฟเตือน ...................................................... 2-22
ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .............. 1-41
ระบบเตือนกันขโมย ....................................... 2-42
สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน .................................... 6-2
สัญญาณเตือน .............................................. 3-15
เสียงเตือนผ้าเบรกหมด ................................... 8-19
หน้าจอแสดงเตือน ......................................... 2-29

การเตือนตำแหน่งคันเกียร์ .................................... 2-30
การเตือนถอยหลัง .............................................. 2-30
การเตือนน้ำมันเบรกต่ำ ........................................ 2-32
การเตือนประตู/ฝากระโปรงท้ายเปิด ....................... 2-37
การเตือนไม่มีกุญแจ ............................................ 2-38
การเตือนยางรันแฟลต (run flat tire) ..................... 2-35
การเตือนยางล้อหน้า/หลังมีขนาดไม่เท่ากัน .............. 2-34
การเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ............................ 2-37
การเตือนระดับน้ำล้างกระจกต่ำ .............................. 2-38
การเตือนระบบ 4WD/AWD ................................... 2-34
การเตือนระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ......... 2-36
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อัตโนมัติ ........................................................... 2-33
การเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก ................... 2-32

การเตือนระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
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การเตือนอุณหภูมิคลัตช์ 4WD/AWD สูง .................. 2-33
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รักษา ..................................................... GTR-19
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รายการการบำรุงรักษาเพิ่มเติม ..................... GTR-14

การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา .............................. 8-2
การบำรุงรักษาทั่วไป ............................................ 8-2
การบำรุงรักษาน้ำมันเครื่อง ................................ GTR-8
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การประหยัด, น้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 5-33

การปลดล็อกประตูเมื่อมีน้ำแข็งเกาะ ........................ 5-43
การปลดล็อกฝากระโปรงท้ายฉุกเฉิน ....................... 3-20
การป้องกันสนิม .................................................... 7-6
การปิดฝากระโปรงหน้า ........................................ 3-18
การปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ....................... 3-22
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การเปลี่ยน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ....... 8-10
การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ....................... 8-8
การเปลี่ยนล้อและยาง .................................... 8-38

การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ........................ 8-23
การเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ......................................... 8-17
การเปลี่ยนผ้าเบรก .............................................. 8-19
การเปลี่ยนผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก (NCCB
(เบรกคาร์บอนเซรามิกของนิสสัน)) .................... GTR-10
การเปลี่ยนผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก ................... GTR-9
การเปลี่ยนหัวเทียน ............................................. 8-15
การเปิดประตู ...................................................... 3-6
การเปิดฝากระโปรงหน้า ....................................... 3-17
การเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ...................... 3-22
การเปิดและปิดห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ .................... 3-19
การเปิดฮีตเตอร์ ................................................. 2-53
การพ่วงสตาร์ท ........................................... 6-3, 8-15
การยกรถด้วยแม่แรงและการถอดล้อ ....................... 8-39
การรีเซ็ตระบบ TPMS ........................................... 5-6
การลดภาวะการเบรกบริเวณโค้งมุมแคบ ................... 5-34
การล็อกด้วยปุ่มล็อกด้านใน ................................... 3-4
การลาก

การลากรถพ่วง .............................................. 9-13
การลากจูง

การลากจูงแบบมีคนบังคับพวงมาลัย .................. 9-13
การลากจูงรถยนต์ ........................................... 6-6
คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน ................. 6-7

การลากจูงแบบมีคนบังคับพวงมาลัย ....................... 9-13
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การส่งกำลัง
การเตือนการส่งกำลังของคลัตช์
เมื่ออุณหภูมิสูง ............................................. 2-31

การสตาร์ท
ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ .................................... 5-11
การเข็นสตาร์ท ............................................... 6-5
การพ่วงสตาร์ท ...................................... 6-3, 8-15
ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่ ........... 5-3
สตาร์ทเครื่องยนต์ .......................................... 5-11

การสูญเสียแรงดันอากาศอย่างรวดเร็ว ...................... 5-7
การแสดงผลการทำงาน ....................................... 2-39
การหลีกเลี่ยงรถยนต์ถูกกระแทก ....................... GTR-13
กำลังของเครื่องยนต์ ...................................... GTR-22
กำลังของเครื่องยนต์เป็นไปตามอุณหภูมิ
น้ำหล่อเย็น .................................................. GTR-22
กุญแจ

การเตือนไม่มีกุญแจ ....................................... 2-38
การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ................... 8-23
การล็อกด้วยกุญแจธรรมดา ............................... 3-5
กุญแจ .......................................................... 3-2
กุญแจอัจฉริยะ ............................................... 3-2
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะไฟหมด ....................... 5-10
ฟังก์ชันกุญแจรีโมท ....................................... 3-10
ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ ..................................... 3-7
ไฟแสดงการถอดกุญแจอัจฉริยะ ....................... 2-40
ไฟแสดงการเสียบกุญแจอัจฉริยะ ...................... 2-40
ไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ................ 2-41
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ........................................ 3-7

กุญแจอัจฉริยะ .................................................... 3-2
เกจวัด

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ............................... 2-9
เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ .................. 2-8

เกรดคุณภาพของรูปทรงยางรถ (UTQG) .................. 9-14
เกียร์

การเตือนระบบเกียร์ ........................................ 2-31

การเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูง ........................ 2-31
การปรับตั้งค่าเกียร์ .................................... GTR-12
น้ำมันเกียร์ ........................................ GTR-8, 8-10
ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ ..................................... 2-9
ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่ .................. GTR-25, 5-12
ลักษณะการทำงานของเกียร์ ....................... GTR-26
สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP เกียร์ และระบบรองรับ
น้ำหนัก ....................................................... 5-19
หน้าจอแสดงการตรวจสอบระบบเกียร์ ................. 2-13

ข

ขนาด .............................................................. 9-10
ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา ................................... 8-2
ข้อควรระวัง ....................................................... 8-14

ข้อควรระวังก่อนการขับขี่ ............................ GTR-13
ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม ....... 1-21
ข้อควรระวังในการขับขี่รถขับเคลื่อนทุกล้อ
อย่างปลอดภัย ............................................... 5-8
ข้อควรระวังในการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ
อย่างปลอดภัย ............................................... 5-8
ข้อควรระวังในการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ ...................................................... 5-28
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-7
ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............. 1-13
ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ............ GTR-15
ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา ............................ 8-4
ข้อควรระวังในการเบรก ................................... 5-40
ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่ ........... 5-3

ข้อควรระวังในการขับขี่แบบใช้สมรรถนะสูง .......... GTR-14
ข้อควรระวังในการขับขี่รถขับเคลื่อนทุกล้อ
อย่างปลอดภัย .................................................... 5-8
ข้อควรระวังในการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ
อย่างปลอดภัย .................................................... 5-8
ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................. GTR-15
ข้อควรระวังในการเบรก ........................................ 5-40

ข้อควรระวังพิเศษของรถยนต์นิสสัน GT-R ............. GTR-9
ของเหลว/สารหล่อลื่น และปริมาณความจุตามที่
กำหนด ............................................................. 9-2
ของเหลว

การตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ ................... 8-14
การเตือนน้ำมันเบรกต่ำ ................................... 2-32
การเตือนระดับน้ำล้างกระจกต่ำ ......................... 2-38
ของเหลวต่าง ๆ ........................... GTR-15, GTR-18
ของเหลวที่แนะนำ และช่วงระยะ
การบำรุงรักษา ......................................... GTR-19
น้ำมันเบรก ........................................ GTR-8, 8-11
น้ำล้างกระจก ................................................ 8-12

ของเหลวที่แนะนำ และช่วงระยะ
การบำรุงรักษา .............................................. GTR-19
ข้อมูลการบำรุงรักษา ........................................ GTR-7
ข้อมูลการรับประกัน .......................................... GTR-3
ข้อมูลเฉพาะของรถยนต์นิสสัน GT-R ................... GTR-3
ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน ............................. 1-41
ขั้นตอนการรันอินผ้าเบรก

การตรวจสอบโดยละเอียด และการปรับตั้ง
ก่อนการขับขี่ ........................................... GTR-17

เข็มขัดนิรภัย
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .............................. 1-12
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-7
เข็มขัดนิรภัย ............................................ 1-7, 7-5
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ ...................................................... 1-39
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดพร้อมชุดดึงกลับ ........ 1-10

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดพร้อมชุดดึงกลับ ............. 1-10

ค

ความปลอดภัย
ข้อควรระวังในการขับขี่รถขับเคลื่อนทุกล้อ
อย่างปลอดภัย ............................................... 5-8
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10-4

ข้อควรระวังในการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ
อย่างปลอดภัย ............................................... 5-8
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................ 1-9

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................... 1-9
ความเร็วรถยนต์ .................................................. 2-14
ความเร็วรอบเดินเบาไม่คงที่ ............................. GTR-22
คอพวงมาลัยแบบปรับระดับขึ้นลง/เข้าออกได้ ........... 3-23
คอมพิวเตอร์การขับขี่ ........................................... 2-14
ค่าจำเพาะ .......................................................... 9-7
คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่น
ระบบปรับอากาศ ................................................. 9-6
คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
และลดคาร์บอนไดออกไซด์ .................................. 5-32
คำอธิบายของรายการที่ต้องบำรุงรักษา .................... 8-2
คุณลักษณะของแต่ละโหมด .................................. 5-22
คู่มือการใช้งานหน้าจอมัลติฟังก์ชัน .......................... 4-2
เครื่องบันทึกข้อมูลสถานะของรถยนต์ (VSDR) .......... 9-15
เครื่องบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ (EDR) (สำหรับประเทศ
เม็กซิโก) .......................................................... 9-14
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ............................... 5-3
เครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง .............. GTR-16, GTR-21
เครื่องยนต์

ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ .................................... 5-11
การตรวจสอบโดยละเอียด และการปรับตั้ง
ก่อนการขับขี่ ........................................... GTR-16
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-9
การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ............ 8-8
การเตือนระบบเครื่องยนต์ ................................ 2-30
การเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ ......................... 2-29
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ....... 8-10
การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ....................... 8-8
เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ .................. 2-8
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ถูกจำกัด .................. GTR-22
คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง .................................................. 9-5

จุดตรวจสอบในห้องเครื่องยนต์ .......................... 8-5
ช่วงระยะการทำงานสำหรับการสตาร์ท
เครื่องยนต์ .................................................... 5-8
น้ำมันเครื่อง ........................................ GTR-7, 8-9
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ .................................... 5-43
ไฟแสดงการทำงานของการสตาร์ท
เครื่องยนต์ ................................................... 2-39
ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า ........................... 1-42
ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ .................................. 8-7
รุ่นเครื่องยนต์ ................................................. 9-7
สตาร์ทเครื่องยนต์ .......................................... 5-11
หน้าจอแสดงระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 2-12
หมายเลขเครื่องยนต์ ...................................... 9-12
ห้องเครื่องยนต์ ............................................. 8-21

จ

จานดิสก์เบรก .................................................... 8-20
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ...................................... 1-18

ช

ช่วงระยะการทำงานสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ ........ 5-8
ช่องเก็บของ ...................................................... 2-54
ช่องลม ............................................................. 4-7
ช่องใส่ของที่ประตู .............................................. 2-55
ชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอน .................. GTR-11, GTR-24, 7-6
ชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียม ........................................... 7-4
ชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะสำหรับรถยนต์
นิสสัน GT-R ................................................... GTR-7
ชิ้นส่วนเสริมของรถยนต์นิสสัน GT-R .................... GTR-7
ชุดรับส่งสัญญาณ HomeLink® ทั่วไป ..................... 2-60
ชุดรับส่งสัญญาณ, ชุดรับส่งสัญญาณ HomeLink®

ทั่วไป .............................................................. 2-60

ด

ด้านในกล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง ..................... 2-54
ได้ยินเสียงดังขณะที่ขับขี่ ................................ GTR-22

ต

ตัวกรองอากาศแบบละเอียดในห้องโดยสาร ............... 4-9
ตัวเปิดประตูโรงจอดรถ, ชุดรับส่งสัญญาณ
HomeLink® ทั่วไป ............................................. 2-60
ตัวอย่างการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เจ้าของรถ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย .................................. GTR-6
ตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรอง ........... 1-15
ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ ............................ 5-9
แตร ................................................................. 2-52
ใต้ท้องรถ ........................................................... 7-3

ถ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่ติดตั้ง
ในเบาะนั่งด้านหน้าและระบบม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดาน ................... 1-31, 1-32

ท

ที่แขวนเสื้อโค้ท ................................................. 2-57
ที่นั่งคนขับ ......................................................... 2-3
ที่ปัดน้ำฝน

การใช้งานที่ปัดน้ำฝน ..................................... 2-45
การเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน .................................... 8-17
ใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า ............................ 8-17
ระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก ................... 2-46
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจก .............. 2-45

ที่วางแก้ว ......................................................... 2-54
ที่ใส่แว่นกันแดด ................................................. 2-55
โทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์ และวิทยุ CB ...................... 4-11
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น

น็อตล็อกล้อ ...................................................... 8-43
น้ำมัน

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-9
การเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ ......................... 2-29
การเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูง ........................ 2-31
น้ำมันเกียร์ ........................................ GTR-8, 8-10
น้ำมันเครื่อง ........................................ GTR-7, 8-9
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ................................. 8-10
น้ำมันเฟืองท้าย .......................................... GTR-8
หน้าจอแสดงระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 2-12

น้ำมันเครื่อง
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ....... 8-10
คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง .................................................. 9-5

น้ำมันเชื้อเพลิง ............................................. GTR-13
การเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ....................... 2-37
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ............................. 5-33
การปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง .................. 3-22
การเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................. 3-22
เกจวัดระดับน้ำมันเชื่อเพลิง ............................... 2-9
ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ............ GTR-15
ของเหลว/สารหล่อลื่น และปริมาณความจุ
ตามที่กำหนด ................................................ 9-2
ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ...................................... 9-4
ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ........................... 3-21
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและ
ความเร็ว ...................................................... 2-15
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน ........... 2-14

น้ำมันเฟืองท้าย ............................................... GTR-8
น้ำล้างกระจก ..................................................... 8-12
น้ำหล่อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ............ 8-8
การถ่ายน้ำหล่อเย็นออก .................................. 5-43

การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ....................... 8-8
เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ .................. 2-8
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ .................................... 5-43
ระดับน้ำหล่อเย็นและอัตราส่วนผสม .............. GTR-16

บ

เบรก ........................................................... GTR-21
การตรวจสอบโดยละเอียด และการปรับตั้ง
ก่อนการขับขี่ ........................................... GTR-17
การเตือนการปลดเบรกมือ ............................... 2-32
การเตือนน้ำมันเบรกต่ำ ................................... 2-32
การปรับตั้งเบรก ............................................ 8-18
การเปลี่ยนผ้าเบรก ......................................... 8-19
การรันอินเบรกมือ .......................................... 5-40
น้ำมันเบรก ........................................ GTR-8, 8-11
เบรก ........................................................... 8-18
เบรกมือ .............................................. 5-27, 5-43
ผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก ............................ GTR-9
ฝุ่นละอองของเบรก ................................... GTR-24
รอยแตกบนผ้าเบรก ................................... GTR-23
ระบบช่วยเบรก .............................................. 5-40
ระบบเบรก .................................................... 5-40
ระบบเบรกสมรรถนะสูง .................................... 8-19
เสียงเตือนผ้าเบรกหมด .......................... 2-28, 8-19

เบาะนั่ง
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .............................. 1-12
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-7
เข็มขัดนิรภัย ............................................ 1-7, 7-5
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ ...................................................... 1-39
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดพร้อมชุดดึงกลับ ........ 1-10
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างที่ติดตั้ง
ในเบาะนั่งด้านหน้าและระบบม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเพดาน .............. 1-31, 1-32
เบาะนั่ง ........................................................ 1-2

เบาะนั่งด้านหน้า ............................................. 1-3
เบาะนั่งทำความร้อน ....................................... 2-53
เบาะนั่งสำหรับเด็กสำหรับเบาะนั่งด้านหน้า
และด้านหลัง ................................................ 1-14

เบาะนั่งด้านหน้า .................................................. 1-3
เบาะนั่งทำความร้อน ............................................ 2-53
เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-13
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal สำหรับเบาะนั่ง
ด้านหน้าและด้านหลัง .......................................... 1-14
แบตเตอรี่ ................................................. 5-43, 8-13

การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ................... 8-23
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะไฟหมด ....................... 5-10
ไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ................ 2-41

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะไฟหมด ............................ 5-10
ใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า ................................. 8-17

ป

ประตู ................................................................ 3-3
ประเภทของยาง ................................................. 8-36
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดสนิม ........... 7-6
ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้รถยนต์เป็นสนิม ........................ 7-6
ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ........................ 1-40
ป้ายรับรอง (ถ้ามีติดตั้ง) ....................................... 9-12

ผ

ผ้าเบรก
การตรวจสอบโดยละเอียด และการปรับตั้ง
ก่อนการขับขี่ ........................................... GTR-17

ผู้ได้รับบาดเจ็บ .................................................. 1-10
แผงหน้าปัด ........................................................ 2-5
แผ่นบังแดด ...................................................... 3-24
แผ่นรองพรมปูพื้น ................................................. 7-5
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ฝ

ฝากระโปรงหน้า ................................................. 3-17

พ

พวงมาลัย
ข้างพวงมาลัย ............................................... 2-54
คอพวงมาลัยแบบปรับระดับ
ขึ้นลง/เข้าออกได้ .......................................... 3-23
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ................................. 8-10
ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย .................................... 5-28
พวงมาลัย .................................................... 3-23
พวงมาลัยเพาเวอร์ ......................................... 5-39
ไฟแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยทำงาน
ผิดปกติ ....................................................... 2-40

เพาเวอร์
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ................................. 8-10
พวงมาลัยเพาเวอร์ ......................................... 5-39

เพื่อป้องกันรถของท่านไม่ให้เกิดสนิม ........................ 7-7

ฟ

ฟังก์ชันกุญแจรีโมท ............................................ 3-10
ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ .......................................... 3-7
ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R .................................... 5-26
ฟิวส์ ................................................................ 8-21
เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป (LSD) ........................... 5-35
ไฟ

ไฟเตือน 4WD/AWD ...................................... 5-33
ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน ..................... 2-21

ไฟเตือน 4WD/AWD ........................................... 5-33
ไฟเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)/ไฟเตือนโปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) ..................... 2-26
ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ................... 1-41

ไฟฟ้า
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ..................................... 2-57
การล็อกด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ..................... 3-5
ช่องจ่ายไฟ .................................................. 2-53
สวิตช์ยกเลิกการปลดล็อกฝากระโปรงท้าย
ด้วยไฟฟ้า .................................................... 3-19

ไฟส่องกระจกแต่งหน้า ........................................ 2-60
ไฟส่องสว่าง

ไฟเตือน ...................................................... 2-22
ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .............. 1-41
ไฟส่องกระจกแต่งหน้า ................................... 2-60
ไฟส่องสว่าง ................................................. 8-25
ไฟส่องสว่างภายนอกและภายใน ....................... 8-26
ไฟส่องสว่างภายใน ........................................ 2-59
ไฟแสดง ...................................................... 2-26
ไฟหน้า ....................................................... 8-26
ไฟอ่านแผนที่ ............................................... 2-59
สวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่างภายใน ...................... 2-59
สวิตช์ไฟตัดหมอกหลัง ................................... 2-52
สวิตช์ไฟหน้า ................................................ 2-49
สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-49

ไฟส่องสว่างภายนอกและภายใน ............................ 8-26
ไฟส่องสว่างภายใน ............................................. 2-59
ไฟแสดง OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) (ยกเว้นแถบยุโรป)/ไฟแสดง OFF
โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ESP) (สำหรับแถบยุโรป) .................................... 2-28
ไฟแสดง ........................................................... 2-26
ไฟแสดงการถอดกุญแจอัจฉริยะ ............................ 2-40
ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น .................................. 2-10
ไฟแสดงการเสียบกุญแจอัจฉริยะ ........................... 2-40
ไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ..................... 2-41
ไฟแสดงและหน้าจอ ........................................... 5-29
ไฟหน้า

ไฟหน้า ....................................................... 8-26

ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) .............................. 2-51
สวิตช์ไฟหน้า ................................................ 2-49
สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-49

ไฟอ่านแผนที่ .................................................... 2-59

ภ

ภาวะการเบรกบริเวณโค้งมุมแคบ ............................ 5-34

ม

มาตรวัดความเร็ว ................................................. 2-7
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ ......................................... 2-8
มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว ........ 2-8
มาตรวัดและเกจวัด .............................................. 2-7
มือจับประตูด้านนอก .............................................. 7-4
เมื่อขับรถไปต่างประเทศหรือจดทะเบียน
ที่ต่างประเทศ .................................................... 9-11

ย

ยาง
การตรวจสอบแรงดันลมยาง ............................. 8-31
การตรวจสอบศูนย์ล้ออย่างละเอียด
และการปรับตั้ง ........................................ GTR-11
การเตือนยางรันแฟลต (run flat tire) ................ 2-35
การเตือนยางล้อหน้า/หลังมีขนาดไม่เท่ากัน ......... 2-34
การเตือนระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง ............... 2-36
การเตือนแรงดันลมยางต่ำ ............................... 2-35
การเปลี่ยนล้อและยาง .................................... 8-38
เกรดคุณภาพของรูปทรงยางรถ (UTQG) ............. 9-14
ข้อมูลของยาง .............................................. 8-35
โซ่พันล้อ ..................................................... 8-37
น้ำยาขัดเงายาง ............................................... 7-4
ประเภทของยาง ............................................ 8-36
แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง ................................ 9-12
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ยาง และล้อ .................................................. 9-9
ยาง ............................................................ 5-34
ยางแบน ....................................................... 6-2
ยางรันแฟลต (run flat tire) ............................. 6-3
ยางและกระทะล้อ ....................................... GTR-9
ยางสำหรับฤดูร้อน .................................... GTR-13
ยางสึกหรอไม่สม่ำเสมอ ............................. GTR-22
ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง ...................... 5-4, 6-2
แรงดันลมยาง ............................................... 8-30
ล้อและยาง ................................................... 8-30
อุปกรณ์ยาง .................................................. 5-43

ยางแบน ............................................................ 6-2
ยางรันแฟลต (run flat tire) .................................. 6-3
ยางสำหรับฤดูร้อน ......................................... GTR-13
ยางสึกหรอไม่สม่ำเสมอ .................................. GTR-22

ร

รถมีความร้อนสูงผิดปกติ ....................................... 6-5
รอยแตกบนจานดิสก์เบรก ................................ GTR-23
รอยแตกบนผ้าเบรก ........................................ GTR-23
ระดับความสูง ............................................... GTR-22
ระบบ IMMOBILIZER ของนิสสัน ........................... 2-44
ระบบกันขโมย .................................................... 2-41
ระบบกันขโมยรถยนต์ .......................................... 2-41
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................................. 3-7
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ..................... 5-28
ระบบควบคุมเสียงท่อไอเสีย .................................. 5-44
ระบบความปลอดภัยเสริม ..................................... 1-21
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน ............. 5-31
ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC)/โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) ......................................... 5-41
ระบบซูเปอร์ล็อก ................................................. 3-4
ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ .......................................... 5-37
ระบบเตือนกันขโมย ............................................ 2-42

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า .................. 1-27
ระบบทำให้เสียงนุ่มนวลมีมิติ ................................. 5-45
ระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก ........................ 2-46
ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ ....................................... 5-25
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก ............................... 5-40
ระบบเบรกสมรรถนะสูง ......................................... 8-19
ระบบปรับอากาศ

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศ ........ 9-13
ระบบปรับอากาศและฮีตเตอร์อัตโนมัติ ...................... 4-8
ระบบป๊อปอัพฝากระโปรงหน้า ................................ 1-42
ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน ............................. 2-51
ระบบไฟหน้าปรับได้ (AFS) ................................... 2-51
ระบบยกเลิกเสียงรบกวน ...................................... 5-45
ระบบรองรับน้ำหนัก และศูนย์ล้อ .......... GTR-16, GTR-21
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ ....................................... 3-5
ระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่ ....................... GTR-25, 5-12
ระยะทางที่สามารถขับต่อได้จนน้ำมันหมดถัง
(กม. หรือ ไมล์) ................................................. 2-16
ระยะรันอิน ........................................... GTR-12, 5-31
รายการการบำรุงรักษาเพิ่มเติม .......................... GTR-14

ล

ล้อ .................................................................... 7-3
ล็อก

การเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก .............. 2-32
การปลดล็อกประตูเมื่อมีน้ำแข็งเกาะ ................... 5-43
การล็อกด้วยกุญแจธรรมดา ............................... 3-5
การล็อกด้วยปุ่มล็อกด้านใน .............................. 3-4
การล็อกด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ..................... 3-5
น็อตล็อกล้อ ................................................. 8-43
ไฟแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยทำงาน
ผิดปกติ ....................................................... 2-40
ระบบซูเปอร์ล็อก ............................................ 3-4
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก .......................... 5-40
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ .................................. 3-5

ล้อและยาง ........................................... GTR-21, 8-30
การตรวจสอบโดยละเอียด และการปรับตั้ง
ก่อนการขับขี่ ........................................... GTR-16

ลักษณะของระบบ 4WD/AWD .............................. 5-34
ลักษณะเฉพาะที่ของรถยนต์นิสสัน GT-R ............ GTR-22
ลักษณะทางเทคนิค ............................................. 9-8

ว

วิทยุ
หมายเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล ......................... 9-15

วิธีการจอดด้วยเส้นกะแนวทิศทาง ........................... 4-3
วิธีการใช้ฟังก์ชันเริ่มใช้งานโหมด R ........................ 5-27
วิธีการเปลี่ยนโหมด ............................................. 5-20
วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ........................................ 3-16
เวลาที่ใช้ไปและมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว
(กม. หรือ ไมล์) ................................................. 2-15

ศ

ศูนย์ล้อ ............................................... GTR-12, 5-32

ส

สถานที่เข้ารับบริการ ............................................. 8-2
สปอยเลอร์หน้าเสียหาย .................................. GTR-13
สวิตช์

การทำงานของสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ ............... 5-9
การล็อกด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ..................... 3-5
ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ ....................... 5-9
วิธีการเปลี่ยนโหมด ........................................ 5-20
สวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่างภายใน ...................... 2-59
สวิตช์คำสั่งเปิดฝากระโปรงท้าย ........................ 3-18
สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP เกียร์ และระบบรองรับ
น้ำหนัก ....................................................... 5-19
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจก .............. 2-45
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สวิตช์ปลดล็อกฝากระโปรงท้าย ........................ 3-19
สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน .................................... 6-2
สวิตช์ไฟตัดหมอกหลัง ................................... 2-52
สวิตช์ไฟหน้า ................................................ 2-49
สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-49
สวิตช์ยกเลิกการปลดล็อกฝากระโปรงท้าย
ด้วยไฟฟ้า .................................................... 3-19
สวิตช์ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง ................. 2-48
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด ..................... 5-8

สวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่างภายใน ........................... 2-59
สวิตช์คำสั่งเปิดฝากระโปรงท้าย ............................. 3-18
สวิตช์ตั้งค่า VDC/ESP เกียร์ และระบบรองรับ
น้ำหนัก ............................................................ 5-19
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจก ................... 2-45
สวิตช์ปลดล็อกฝากระโปรงท้าย ............................. 3-19
สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน ..................................... 8-22
สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ......................................... 6-2
สวิตช์ไฟตัดหมอกหลัง ........................................ 2-52
สวิตช์ยกเลิกการปลดล็อกฝากระโปรงท้าย
ด้วยไฟฟ้า ......................................................... 3-19
สวิตช์ละลายน้ำแข็งกระจกบังลมหลัง ...................... 2-48
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด .......................... 5-8
สายพาน ........................................................... 8-15
เสาอากาศ ........................................................ 4-10
เสาอากาศที่กระจกบังลมหลัง ................................ 4-10
เสาอากาศหลังคา ............................................... 4-10
เสียงเตือน ........................................................ 2-28
แสดงผลอุณหภูมิภายนอกแสดงอุณหภูมิ
สูงขึ้น ......................................................... GTR-22

ห

หญิงมีครรภ์ ....................................................... 1-10
หน้าจอมองภาพด้านหลัง ...................................... 4-2
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ .................................... 2-12

หม้อพักไอเสียไทเทเนียม
ได้ยินเสียงรอบ ๆ หม้อพักไอเสีย
ไทเทเนียม .............................................. GTR-24
สีของผิวหน้าของหม้อพักไอเสียไทเทเนียม
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GUID-93C0F6B5-1D12-4C82-9DA8-76330445851F

ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-8BC36B16-EA36-434F-A5A7-CAB1B2ABC67E

เครื่องยนต์ VR38
GUID-CD730EB4-177F-48F5-84AB-E4410003759A

ข้อควรระวัง
กร ุณา อย่า ใช้ สาร เติม แต่ง น้ำมัน เ ช้ือ เพลิง
เนื่องจากคุณภาพของสารเติมแต่งน้ันอาจทำให้
เครื่องยนต์เสียหายได้ (สำหรับแถบยุโรป)

สำหรับแถบยุโรป :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

JVT0556X

ควรใช้น้ำมันเบนซินพิเศษแบบไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน
อย่างน้อย 100 RON (Research Octane Number) ตาม
มาตรฐาน EN228 ท่ีมีปริมาณเอทานอลน้อยกว่า 5%

JVT0557X

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวท่ีมีค่าออกเทนอย่างน้อย
100 RON และตามมาตรฐาน EN228 ท่ี มี ปริมาณ
เอทานอลน้อยกว่า 10%

สำหรับประเทศอิสราเอล :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว หรือแก๊สโซฮอล์ (ใช้ได้
ถึง E10*) ที่มีค่าออกเทนอย่างน้อย 100 RON (Research
Octane Number)
หากไม่มีน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวที่มีค่าออกเทน
100 RON อาจจะใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่า
ออกเทนอย่างน้อย 98 RON ทดแทนได้ แต่สมรรถนะของ
รถอาจจะลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพื่อสมรรถนะสูงสุด
ของรถยนต์และคุณภาพในการขับที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้ใช้
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วค่าออกเทน 100 RON อย่า
ใ ช้ น้ำมัน เบนซิน ที่ มี ค่ า ออก เทน ต่ำ กว่า 98 RON
*: แก๊สโซฮอล์คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล์ เช่น
“E10” คือน้ำมันที่ผสมเอทานอลประมาณ 10% และน้ำมัน
เบนซินไร้สารตะกั่ว 90%

สำหรับประเทศเม็กซิโก :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว หรือแก๊สโซฮอล์ (ใช้ได้
ถึง E10*) ที่มีค่าออกเทนอย่างน้อย 93 AKI (Anti-Knock
Index: ดัชนีป้องกันการน็อค) (98 RON) เพ่ือสมรรถนะ
ของรถยนต์สูงสุด
หากไม่มี น้ำมัน เบนซินพิเศษตาม ท่ีกำหนดไว้ ข้างบน
สามารถใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวที่มีค่าออกเทน
91 AKI (96 RON) ทดแทนได้ แต่ อาจจะ รับรู้ ได้ ถึง
สมรรถนะของรถที่ลดลง
อย่าใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนต่ำกว่า 91 AKI (96
RON)
*: แก๊สโซฮอล์คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล์ เช่น
“E10” คือน้ำมันที่ผสมเอทานอลประมาณ 10% และน้ำมัน
เบนซินไร้สารตะกั่ว 90%

สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ :
GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

ใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทนอย่างน้อย
97 RON (Research Octane Number)
หากไม่มีน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 97
RON อาจใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน
อย่างน้อย 96 RON ทดแทนได้ แต่สมรรถนะจะลดลงไป
เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพ่ือสมรรถนะสูงสุดของรถยนต์

และคุณภาพในการขับที่ดี ขอแนะนำให้ใช้น้ำมันเบนซิน
พิเศษไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 97 RON อย่าใช้น้ำมัน
เ บ น ซิ น ท่ี มี ค่ า อ อ ก เ ท น ต่ ำ ก ว่ า 9 6 R O N

ยกเว้นแถบยุโรป, ประเทศอิสราเอล ประเทศเม็กซิโก
และประเทศฟิลิปปินส์ :

GUID-CC6F85FB-C849-477B-8DD8-6C2F37C4303D

สำหรับคำแนะนำโปรดดูที่ป้ายข้อมูลที่ติดอยู่ภายในฝาปิด
ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทนอย่างน้อย
98 RON (Research Octane Number)
ส ำ ห รั บ ร ุ่ น ที่ มี ป้ า ย ข้ อ ม ู ล ท่ี แ ส ด ง 9 8 RON :
หากไม่มีน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 98
RON อาจใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน
อย่างน้อย 96 RON ทดแทนได้ แต่สมรรถนะจะลดลงไป
เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพ่ือสมรรถนะสูงสุดของรถยนต์
และคุณภาพในการขับที่ดี ขอแนะนำให้ใช้น้ำมันเบนซิน
พิเศษไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 98 RON อย่าใช้น้ำมัน
เ บ น ซิ น ท่ี มี ค่ า อ อ ก เ ท น ต่ ำ ก ว่ า 9 6 R O N
ส ำห รั บ ร ุ่ น ที่ มี ป้ า ย ข้ อ ม ู ล ท่ี แ ส ด ง 9 5 RON :
หากไม่มีน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 98
RON อาจจะใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวท่ีมีค่าออก
เทนอย่างน้อย 95 RON ได้ แต่อาจส่งผลให้สมรรถนะลด
ลงไปเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพื่อสมรรถนะสูงสุดของ
รถยนต์และคุณภาพในการขับท่ีดี ขอแนะนำให้ใช้น้ำมัน
เบนซินพิเศษไร้สารตะก่ัวค่าออกเทน 98 RON อย่าใช้
น้ ำ มั น เบนซิ น ท่ี มี ค่ า ออก เทน ต่ ำ ก ว่ า 95 RON

ข้อสังเกต
. การใช้น้ำมันเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่

กำหนดไว้ จะส่งผล เสียต่อ ระบบควบคุม
มลพิษเป็นอย่างมาก และเป็นสาเหตุทำให้
เกิดการน็อคจากประกายไฟจุดระเบิดอย่าง
รุนแรง ทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ สิ่งนี้อาจ
มีผลกระทบถึงการรับประกันด้วย

ข้อมูลปั๊มน้ำมัน
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. ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่ว เนื่องจาก
จะทำให้ เครื่องฟอกไอ เสียแบบสามทาง
เสียหาย

สำห รับ ข้อม ูล เพิ่ ม เ ติม โปรด ด ู ท่ี หมวด ต่อ ไป นี้
( “ของเหลว/สารหล่อล่ืน และปริมาณความจุตามที่
กำหนด” หน้า 9-2)

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
GUID-DA6E97AA-4182-427A-B942-37D08D969600

รถยนต์นิสสัน GT-R ได้รับการเติมน้ำมันเคร่ือง Mobil 1
(0W-40) (สังเคราะห์ 100%) มาจากโรงงาน เคร่ืองยนต์
VR38 ซ่ึงมีการพ่นเคลือบกระบอกสูบด้วยพลาสมาได้ถูก
พัฒนาขึ้นโดยให้ใช้น้ำมันเครื่องชนิดนี้ นิสสันไม่สามารถรับ
ประกันความทนทานและการทำงานอย่างถูกต้องของ
เคร่ืองยนต์ ถ้าใช้ น้ำมันเคร่ืองสังเคราะห์ 0W-40 อ่ืน ๆ
โปรด ด ู ท่ี หมวด ต่อ ไป นี้ สำหรับ คำ แนะนำ เกี่ยว กับ
น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ( “ของเหลว/สาร
หล่อล่ืน และปริมาณความจุตามที่กำหนด” หน้า 9-2)

แรงดันลมยางขณะเย็น
GUID-CEACEC1E-378C-4F59-B4C9-9D0B50EE9E23

โดยท่ัวไป ป้ายจะติดอยู่บนเสาเก๋งกลางด้านคนขับ หรือ
บนประตูด้านคนขับ ( “ล้อและยาง” หน้า 8-30)

คำแนะนำขั้นตอนการรันอินรถยนต์
ใหม่

GUID-EC8E0DA8-DDC3-47CD-8961-31DA2C56E705

ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อให้รถยนต์ของท่าน
ประหยัดและเชื่อถือได้ในอนาคต
การใช้รถในระหว่าง 2,000 กม. (1,200 ไมล์) แรก ให้
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ ให้ ไว้ ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
( “ระยะรันอิน” หน้า 5-31)
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