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HP15A1-120227-E0505219-2432-4775-820B-04639818C416

คู่มือผู้ใช้รถฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการใช้
และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะทำให้รถยนต์อยู่ใน
สภาพที่ สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการ ใช้ งานอย่าง เต็ม
ประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้ งานยาวนาน ก่อนการ
ใช้งานรถยนต์ของท่าน กรุณาศึกษาหนังสือคู่มือผู้ใช้รถ
โดยละเอียด

นอกจากนี้ ควรศึกษารายละเอียดในสมุดรับประกันและการ
บำรุงรักษาประกอบกัน เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดและ
หลักเกณฑ์การรับประกันสำหรับรถยนต์อย่างครบถ้วน

ผู้จำหน่ายนิสสัน (NISSAN Dealer) มีความรู้ เก่ียวกับ
รถยนต์นิสสันเป็นอย่างดี หากท่านต้องการนำรถเข้ารับ
บริการ หรือเมื่อมีข้อสงสัยใด ๆ เก่ียวกับรถยนต์นิสสัน ผู้
จำหน่ายและศูนย์บริการนิสสันยินดีท่ีจะให้บริการเสมอ

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย
HP15A1-120227-FDB23A60-66CE-4B57-B0DD-1EB5DD2E5228

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
HP15A1-120227-5131E80C-E931-48D8-9C51-C803B0D21A77

การปฏิบัติตามกฎการขับขี่ที่สำคัญต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่
และผู้โดยสารใช้รถได้ด้วยความปลอดภัย

. ห้ามขับรถขณะมึนเมาหรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาที่มี
ผลต่อระบบประสาท

. สังเกตป้ายจำกัดความเร็ว เสมอและอย่า ใช้
ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

. คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอและใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ที่เหมาะสม โดยเด็กที่อายุระหว่าง 9 - 12 ขวบ
ควรนั่งที่เบาะนั่งด้านหลัง

. เจ้าของรถต้องให้ข้อมูลการใช้รถอย่างปลอดภัย
แก่ผู้ ครอบครองหรือผู้ ใช้ รถคน อ่ืน ๆ เสมอ

. ทบทวนข้อมูลการใช้รถอย่างปลอดภัยในสมุด
คู่มืออย่างสม่ำเสมอ

การอ่านคู่มือ
HP15A1-120227-9BF242CB-1CC6-40FA-BAE4-5A4F4CDF84CA

คู่มือเล่มน้ีจะมีข้อมูลครอบคลุมอุปกรณ์และการทำงาน
ท้ังหมดที่มีในรถรุ่นนี้ ซึ่งอาจพบว่ามีข้อมูลอุปกรณ์บาง
อย่างที่ไม่มีการติดตั้งในรถยนต์ของท่าน

ข้อมูลเฉพาะและภาพประกอบทั้งหมดในคู่มือนี้ได้ถูกจัดทำ
ขึ้นบนฐานข้อมูล ณ เวลาที่จัดพิมพ์ นิสสันขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ หรือการออกแบบโดย
ไม่ ต้อง แจ้ง ให้ ทราบหรือ ขอ ความ ยินยอม ล่วง หน้า

การปรับแต่งรถยนต์
HP15A1-120227-239F85AF-E150-4C65-A81A-9DF30091C6DD

รถยนต์คัน น้ี ไม่ ควรถูกปรับแต่ง เพราะอาจ ส่งผล ต่อ
สมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัยหรือความคงทน และ
อาจเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย นอกจากนั้น ปัญหา
เก่ียวกับสมรรถนะหรือความเสียหายอันเกิดจากการปรับ
แต่งรถยนต์ จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันของ
นิสสัน

โปรดอ่าน - เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
HP15A1-120227-BCED9ECA-02F0-4C72-8277-F5A346B371B5

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนขับรถ เพื่อให้
มั่นใจว่าได้ รับทราบข้อมูลทุกอย่างโดยละเอียด และมี
ความ ค ุ้น เคย กับ การ ควบค ุม และ ข้อ กำหนด ใน การ
บำรุงรักษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สามารถใช้งานรถ
ได้อย่างปลอดภัย

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

สัญลักษณ์ ตามด้วยคำว่า ข้อควรระวัง ท่ีใช้ใน
คู่มือเล่มนี้บ่งชี้ถึงการกระทำที่เป็นอันตราย ที่อาจส่งผลให้

ได้ รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางต่อบุคคลและสร้าง
ความเสียหายแก่รถยนต์ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความ
เสี่ยง ให้ปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำด้วย
ความระมัดระวัง

SIC0697

ถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้ หมายความว่า “ห้ามทำส่ิงน้ี” หรือ
“ห้ามให้สิ่งนี้เกิดขึ้น”

NOS1274

ถ้าพบสัญลักษณ์ท่ีคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์เหล่านี้ในภาพ
ประกอบ หมายความว่า ลูกศรชี้ไปทิศทางด้านหน้าของ
รถยนต์

NOS1275

ลูกศรในภาพประกอบที่คล้ายคลึงกับลูกศรเหล่านี้ แสดงถึง
การเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

NOS1276

ลูกศรในภาพประกอบที่คล้ายคลึงกับลูกศรเหล่านี้ หมายถึง
ให้สนใจรายการที่อยู่ในภาพประกอบ

คำนำ

Condition:
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NOS1617
Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการ
ค้าของ Bluetooth SIG, Inc.
และให้อำนาจในการใช้สิทธิบัตร
แก่บริษัท Shenzhen
Hangsheng Electronics Co.,
Ltd

ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

JVR0243X

“ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่ง
ท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่ด้านหน้า เน่ืองจากอาจ
ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้”

ให้แน่ใจว่าได้อ่าน “ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย”
(หน้า 1-25)

*C 2019 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด

Condition:
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ภาพรวมระบบ e-POWER
ระบบ
e-Power

สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่อง
เสียง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลและรักษาสภาพรถ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ข้อมูลทางเทคนิค

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]Condition:

ดัชนี 10



(2,1)



(5,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

ภาพรวมระบบ e-POWER

ระบบ e-POWER ของนิสสัน ..................................... ระบบ e-Power-2
มอเตอร์ไฟฟ้า ....................................................... ระบบ e-Power-2
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ............................... ระบบ e-Power-3
ระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็น
พลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็ว ................................. ระบบ e-Power-3
เมื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ .................................... ระบบ e-Power-3
ข้อควรระวังของระบบ e-POWER ............................... ระบบ e-Power-4

ชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูง ...................................... ระบบ e-Power-4
ลักษณะพิเศษของระบบ e-POWER ...................... ระบบ e-Power-5

คำเตือนเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนถนน .............................. ระบบ e-Power-6
ระบบปิดการทำงานฉุกเฉิน ....................................... ระบบ e-Power-7
การใช้งานรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ........................ ระบบ e-Power-7

ก่อนการขับขี่ .................................................. ระบบ e-Power-7
การขับขี่ ........................................................ ระบบ e-Power-7

การขับขี่แบบ e-POWER ......................................... ระบบ e-Power-8
โหมดชาร์จ .......................................................... ระบบ e-Power-9
โหมด EV ........................................................... ระบบ e-Power-10
ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า (VSP) ....... ระบบ e-Power-11

Condition:
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ระบบ e-Power-2 ภาพรวมระบบ e-POWER

HP15A1-C51E2898-4C2F-4EF6-ACAA-39163A4767B5

WAO0046X

1. เครื่องยนต์เบนซิน
2. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
3. ตัวแปลง DC/DC
4. แบตเตอรี่ 12 โวลต์
5. ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า (VSP)
6. อินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการขับข่ี และ

มอเตอร์ ไฟฟ้า สำหรับ การผลิตพลังงาน ไฟฟ้า

ระบบ e-POWER ของนิสสันจะผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า (สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า) ร่วมกับ
เครื่องยนต์เบนซิน และเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้น

ไว้ในแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน (Li-ion) หรือจ่ายกระแส
ไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรง รถยนต์คันนี้สามารถขับ
เคลื่อนโดยใช้พลังงานจากการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
(สำหรับการขับเคล่ือน) พร้อมกับพลังงานไฟฟ้าท่ีเก็บ
สะสมไว้

HP15A1-2135FCF8-EDC9-47B8-B02D-970CCA84FA68

รถยนต์คันนี้มีมอเตอร์ไฟฟ้าสองแบบ

. มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการขับขี่

. มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับผลิตไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการขับขี่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้
ขับเคลื่อนรถยนต์แทนการใช้งานเครื่องยนต์ โดยใช้กระแส
ไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)
หรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการทำงานของเครื่องยนต์และ
มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจะถูกขับเคลื่อนโดย
เครื่องยนต์เบนซินและกระแสไฟฟ้าที่ผลิตขึ้น

ระบบ e-POWER ของนิสสันA มอเตอร์ไฟฟ้า

Condition:
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HP15A1-02868871-7D67-445D-BAE0-1A76F09267DC

แบตเตอร่ีลิเธียมไอออน (Li-ion) ได้รับการชาร์จไฟจาก
พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตโดยมอเตอร์สำหรับการผลิตไฟฟ้า
และ/หรือการจ่ายคืนพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อการ
ขับข่ีในขณะขับขี่ แบตเตอรี่ Li-ion จะเก็บสะสมพลังงาน
ไฟฟ้าไว้ ให้ กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการขับเคล่ือน
เนื่องจากเคร่ืองยนต์จะทำการชาร์จแบตเตอร่ี Li-ion เม่ือ
พลังงานในแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำ จึงไม่ต้องทำการชาร์จ
แบตเตอรี่ด้วยแหล่งพลังงานอื่นเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าอื่น ๆ
หากจอดรถยนต์เป็นเวลานาน พลังงานไฟฟ้าในแบตเตอร่ี
Li-ion จะลดลงอย่าง ช้า ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยง เหตุการณ์
ดังกล่าว ให้ขับข่ีรถยนต์ประมาณ 30 นาที เป็นอย่างน้อย
หนึ่งคร้ังทุกสองถึงสามเดือน มิฉะนั้น แบตเตอรี่ Li-ion
อาจเสียหายได้ ถ้าแบตเตอร่ี Li-ion หมดและไม่สามารถ
ใช้งานระบบ e-POWER ได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

HP15A1-0FE55710-3F2D-4DB5-A609-0D8D400FEA75

ระบบห้ามล้อท่ีมีการเปล่ียนพลังงานจลน์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าขณะลดความเร็วเป็นฟังก์ชันท่ีสามารถลดความเร็ว
รถยนต์ได้โดยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแทนการเบรกของ
เครื่องยนต์ด้วยรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน แบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออน (Li-ion) จะสามารถชาร์จ ด้วยกระแสไฟฟ้า ท่ี
เกิดขึ้นขณะที่รถยนต์ลดความเร็ว ซึ่งจะช่วยให้มีการลด
อัตราการส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าและประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิงมากขึ้น

หมายเหตุ:

ระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าขณะลดความเร็วอาจทำให้การชะลอความเร็ว
ของรถน้อยลง ในกรณีที่แบตเตอร่ี Li-ion ถูกชาร์จ
ไฟจนเต็มขณะขับข่ีบนทางลาดชันยาว หรือเมื่อ
อ ุณหภูมิ ภายนอก ต่ำ หรือ เ ม่ือ ขับขี่ บน ถนนลื่น

HP15A1-FC18F784-C1E4-458B-BDE1-859121B5BBA1

ในระบบ e-POWER เครื่องยนต์อาจทำงานภายใต้สภาวะ
ต่อไปนี้

. เมื่อพลังงานของแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน (Li-ion)
เหลือน้อย (เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า)

. เมื่อเหยียบแป้นคันเร่งอย่างแรง (เพ่ือผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า)

. เมื่อเหยียบแป้นเบรก (เพื่อผลิตแรงดันลบในหม้อลม
เบรก)

. เมื่อขับขี่บนทางลาดชันยาว (เพื่อทำการลดความเร็ว)

. เมื่อเครื่องยนต์เย็น (เพื่ออุ่นเครื่องยนต์)

. เมื่อ เปิดฝากระโปรงหน้าโดยที่ ระบบ e-POWER
ทำงานอยู่ (เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุขณะทำ
การบำรุงรักษา)

. เมื่ออยู่ในโหมดชาร์จ (เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า)

. เมื่อใช้งานสวิตช์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า

ภาพรวมระบบ e-POWER ระบบ e-Power-3

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์
เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็ว เมื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์

Condition:
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ระบบ e-Power-4 ภาพรวมระบบ e-POWER

HP15A1-7597BA5E-9B3E-44FE-9076-BB2FD6F5BEE4

ชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูง
HP15A1-F8001101-AD8E-4DD4-9F3E-30C1D0F4E483

คำเตือน:

. ระบบ e-POWER ใช้ไฟฟ้าสูงถึง 350 โวลต์โดย
ประมาณ กรุณาปฏิบัติตามคำ เตือนที่ ติดบน
ชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูง

. ห้ามสัมผัสชุดสายไฟ ขั้วต่อสายไฟ หรือชิ้นส่วน
ที่ มี ไฟฟ้าสูง (มอเตอร์ ไฟฟ้าสำหรับการ ขับ
เคล่ือนและแบตเตอรี่ลิ เธียมไอออน (Li-ion)
ฯลฯ) การสัมผัส รื้อ ถอด หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือ
สายไฟเหล่านั้น อาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่าง
รุนแรง หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

WAO0047X

ระบบ e-POWER ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนท่ีมีไฟฟ้าสูง
ต่อไปนี้

1 . ช ุ ด ส า ย ไฟ แ ร ง เ ค ลื่ อ น ไ ฟฟ้ า ส ู ง ( สี ส้ ม )

ชุดสายไฟเหล่านี้เป็นสีส้มและมีไฟฟ้าแรงสูง ห้ามสัมผัส
ช ุด สาย ไฟ หรือ ถอด ขั้ ว ต่อ ที่ ฐาน ของ สาย เคเบิ้ ล

2. อินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการขับขี่

a. อินเวอร์เตอร์

อุปกรณ์ชิ้นนี้ควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-
POWER โปรดระมัดระวังเนื่องจากอุปกรณ์อาจมีความร้อน
หลังจากการขับขี่

b . มอเตอร์ ไฟฟ้า สำหรับ การ ผลิต พลังงาน ไฟฟ้า

มอเตอร์ น้ี มี ไว้ สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า โปรด
ระมัดระวังเนื่องจากอุปกรณ์อาจมีความร้อนภายหลังจาก
การขับขี่

c. มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการขับขี่

ข้อควรระวังของระบบ e-POWER

Condition:
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มอเตอร์นี้มีไว้สำหรับขับเคลื่อนรถยนต์ โปรดระมัดระวัง
เนื่องจากอุปกรณ์อาจมีความร้อนหลังจากการขับขี่

3. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)

แบตเตอรี่นี้ได้รับการชาร์จพลังงานด้วยกระแสไฟฟ้าที่ผลิต
โดยมอเตอร์ไฟฟ้า (การผลิตพลังงานไฟฟ้า) และ/หรือ
จ่ายคืนพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า (สำหรับการขับขี่)
แบตเตอรี่ Li-ion ยังจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับมอเตอร์
ไฟฟ้า (การขับเคลื่อน) รวมถึงป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าสู่
มอเตอร์ ไฟฟ้า (การขับ เคลื่อน) ในขณะขับขี่ อีกด้วย

4. ปลั๊กตัดระบบไฟฟ้าแรงสูง

ปล๊ักนี้ ใช้ เพ่ือตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงขณะทำการซ่อม
บ ำ ร ุ ง รั ก ษ า ห้ า ม สั ม ผั ส ป ลั๊ ก นี้ โ ด ย เ ด็ ด ข า ด

5. ตัวแปลง DC/DC

ตัวแปลงนี้ใช้สำหรับแปลงพลังงานแบตเตอร่ี Li-ion เป็น
พลังงานแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์

ลักษณะพิเศษของระบบ e-POWER
HP15A1-FC49B93A-CEB3-48D5-81F9-B9E75596C101

WAO0048X

ช่องอากาศเข้า ① เพ่ือใช้ระบายความร้อนของแบตเตอรี่
ลิ เ ธี ยม ไอออน (L i - ion) อย ู่ ใต้ เบาะ นั่ ง ด้าน หน้า

ข้อควรระวัง:

. ห้าม ปิด ช่อง อากาศ เข้า มิ ฉะ น้ัน จะ ทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ e-POWER
ลด ลง หรือ สร้าง ความ เสีย หาย แก่ รถยนต์
นอกจากนี้ ห้ามให้มีของเหลวใด ๆ หรือทราย
เข้าไปในช่องอากาศเข้านี้

. ห้ามไม่ให้มีละอองน้ำโดนแบตเตอร่ี Li-ion หรือ
ใช้รถยนต์บรรทุกภาชนะที่บรรจุน้ำปริมาณมาก ๆ
โดยที่ไม่มีฝาปิด (ตู้ปลาหรือถัง) เพราะหากน้ำ
กระเด็นออกมาโดนแบตเตอร่ี Li-ion อาจทำให้
เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือสร้างความเสียหายต่อ
แบตเตอรี่ Li-ion ได้

. ห้ามวางวัตถุที่หนักไว้ใต้เบาะน่ังด้านหน้าหรือลง
น้ำหนักที่ พื้น โดยรอบมาก เกินไป เนื่องจาก
แบตเตอร่ี Li- ion อย ู่ ใ ต้ เบาะ นั่ ง ด้าน หน้า

. ถ้ามีของเหลวปริมาณมากหกรดบริเวณแบตเตอรี่
Li-ion กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันโดยเร็ว
ที่สุด

เสียงและการสั่นสะเทือน
HP15A1-2375D74D-7B88-49BA-B698-ECFE8216C3FC

หลังจากที่ระบบ e-POWER ทำงาน อาจมีเสียงหรือรับรู้สึก
การสั่นสะเทือนซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของระบบ e-
POWER ไม่ได้หมายความถึงการทำงานของระบบผิดปกติ

. เสียงมอเตอร์ไฟฟ้าจากห้องเครื่องยนต์

. เสียงและการส่ันสะเทือนเม่ือเครื่องยนต์เร่ิมทำงาน
หรือหยุดทำงาน

. เสียงการทำงาน หรือเสียงมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อปล่อยคัน
เร่งหรือเหยียบแป้นเบรก

. เสียงเครื่องยนต์จากการเร่งความเร็วกะทันหัน

. เสียงพัดลมจากใต้เบาะนั่งด้านหน้า

. เสียงจากตัวรถเพื่อเตือนคนเดินถนนถึงรถยนต์ที่เข้า
ใกล้ โปรดดูที่ “ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดิน
เท้า (VSP)” (หน้า ระบบ e-Power-11)

หมายเหตุ:

รถยนต์ คัน นี้ ถ ูก ตั้ ง ความเ ร็ว รอบ เดิน เบา ของ
เครื่องยนต์สูงกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ทั้งนี้เพื่อ
ชาร์จพลังงานให้แบตเตอรี่ Li-ion ขณะที่เครื่องยนต์
ก ำลั ง เ ดิน เบา และ เ ป็น การ ปก ติ ของ ร ะบบ

ภาพรวมระบบ e-POWER ระบบ e-Power-5

Condition:
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ระบบ e-Power-6 ภาพรวมระบบ e-POWER

HP15A1-2C61A564-EBE0-4AFE-A40D-A5A5CD1702C3

คำเตือน:

กรณีที่เกิดการชนหรืออุบัติเหตุ ควรดำเนินการตาม
คำเตือนต่อไปนี้

. นำรถเข้าจอดข้างทาง โดยเลื่อนคันเกียร์ให้อยู่ที่
ตำแหน่ง “P” (จอด) พร้อมทั้งใช้เบรกจอดและ
ปิดระบบ e-POWER

. ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนหรือชุดสายไฟของระบบไฟฟ้า
แรงสูง ตรวจดูตำแหน่งของชิ้นส่วนและชุดสาย
ไฟของระบบไฟฟ้าแรงสูง โปรดดูที่ “ชิ้นส่วนที่มี
ไฟฟ้า แรง ส ูง ” (หน้า ระบบ e-Power-4)

. ตรวจสอบบริเวณ ใต้ท้อง รถหาก สังเกตพบ
ของเหลวรั่วไหลออกจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
(Li-ion) กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันหรือ
ขอรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินโดยเร็วที่สุด การ
เพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจนำไปสู่การเกิดเพลิง
ไหม้ได้

. ห้ามสัมผัสของเหลวที่ ร่ัวไหลบนพ้ืนผิวภายใน
หรือภายนอกรถยนต์ ถ้าของเหลวที่รั่วไหลจาก
แบตเตอรี่ Li-ion สัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้
ใช้น้ำปริมาณมากล้างบริเวณที่สัมผัสโดนทันที
และรีบไปพบแพทย์

. ถ้าพื้นรถได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงขณะ
ขับข่ี ให้ หย ุด รถ ใน บริ เวณที่ ปลอดภัย และ
ตรวจสอบพื้นรถ หากพบว่าพื้นรถมีความเสียหาย
ห้ามสัมผัสและกรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
โดยเร็วที่สุด

. ถ้าเกิดเพลิงไหม้ บริเวณแบตเตอรี่ Li-ion หรือ
ชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูง ให้ออกจากรถโดยเร็ว
ที่สุด เมื่อทำการดับไฟ ให้ใช้ถังดับเพลิงแบบ

ABC BC หรือ C ที่ใช้สำหรับเพลิงไหม้จากไฟฟ้า
เท่านั้น สามารถใช้น้ำในการดับไฟได้เฉพาะกรณี
ที่ มีน้ำปริมาณมากโดยผ่านหัวดับเพลิงเท่านั้น
ห้ามพยายามดับไฟด้วยวิธีการที่ ไม่เหมาะสม
เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้

. เมื่อต้องลากจูงรถ ให้ยกล้อหน้าหรือทั้งสี่ล้อ การ
ลากจูงรถยนต์โดยท่ีล้อหน้าสัมผัสพ้ืนถนนจะ
ทำให้เพราะมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการขับเคลื่อน
อาจผลิตพลังงานไฟฟ้าและทำให้รถยนต์เกิด
ความเสียหายได้

. ไม่ควรสัมผัสรถยนต์หากสังเกตเห็นว่ารถยนต์
อาจไม่ปลอดภัยจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ควร
ออกจากรถยนต์และติดต่อศูนย์บริการนิสสันหรือ
ติดต่อขอรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยแจ้ง
ผู้รับเรื่องว่าเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ e-POWER

. หากเกิดอุบัติเหตุที่ ต้องซ่อม ตัวถังและ พ่นสี
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

เมื่อตัวถังรถยนต์เสียหายหรือเสียรูป อาจเกิดการ
ร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้าหรือไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับสภาพความเสียหาย ห้ามสัมผัสชิ้นส่วน
ที่มีไฟฟ้าสูง เช่น แบตเตอร่ี Li-ion และชุดสาย
ไฟสีส้มที่ต่ออยู่กับแบตเตอรี่

. ห้ามขับขี่รถยนต์โดยที่ไฟส่องสว่างภายนอก
เสียหาย ถ้ามีน้ำ ร่ัวไหลเข้าไปในระบบไฟส่อง
สว่าง อาจ ทำให้ เกิด ควัน หรือ เปลว ไฟ ได้

หมายเหตุ:

ถ้ารถยนต์เกิดการชนหรือมีการทำงานผิดปกติขึ้นใน
ระบบ e-POWER ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่อาจดับ
ลง เน่ืองจากระบบไฟฟ้าแรงสูงหยุดการทำงาน ซึ่ง

เป็นการออกแบบมาเพื่อลดความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นการทำงานปกติ

คำเตือนเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนถนน

Condition:
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HP15A1-552D8B8D-9D19-405B-B9D8-67CD9778BCE1

ระบบปิดการทำงานฉุกเฉินจะทำงาน และระบบไฟฟ้าแรง
ส ู ง จะ ปิด อัตโนมัติ ภาย ใต้ เ ง่ื อนไข ดัง ต่อ ไป นี้ :

. เกิดการชนด้านหน้าและด้านข้างท่ีทำให้ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว

. การชนด้านหลังบางลักษณะ

. ระบบ e-POWER ทำงานผิดปกติ

การชนต่าง ๆ ข้างต้นและการทำงานผิดปกติของระบบ e-
POWER บางรูปแบบ จะทำให้ไฟแสดงสถานะพร้อมขับข่ี
ดับลง โปรดดู ท่ี “ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน”
(หน้า 2-8)

ระบบปิดการทำงานฉุกเฉินจะทำงานเมื่อเกิดการชนตามที่
กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บขึ้น หากระบบปิดการทำงานฉุกเฉินทำงาน
สวิตช์จ่ายไฟอาจไม่เปล่ียนไปท่ีตำแหน่งแจ้งความพร้อม
ในการขับข่ี ถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน ให้ติดต่อผู้
จำหน่ายนิส สัน แม้ว่าสวิตช์ จ่ายไฟจะเปลี่ยนไปอยู่ที่
ตำแหน่งพร้อมสำหรับการขับขี่ ระบบอาจปิดลงทันที
ดัง น้ัน หาก พบ เหต ุ ดัง กล่าว ต้อง ขับขี่ รถยนต์ ด้วย
ความระมัดระวังไปยังศูนย์บริการนิสสันที่ใกล้ท่ีสุด หรือ
ติดต่อผู้จำหน่ายนิสสันโดยเร็วที่สุด

HP15A1-702736A5-5EFC-49B5-9C4E-49AF00B1311D

อัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพถนน สภาพอากาศ อุณหภูมิ และจำนวนผู้โดยสาร
ฯลฯ โปรดคำนึงถึงข้อต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี และลดอัตราการ
ส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะช่วยให้การใช้น้ำมันเชื้อ
เพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก่อนการขับขี่
HP15A1-25AD3365-FA6C-4201-BA2B-CC73CF89881D

. วางแผนเลือกเส้นทางที่ จะมีอัตราการสิ้น เปลือง
พลังงานต่ำ การขับข่ีบนทางลาดชันจะเพ่ิมอัตราการ
ส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้า หากเลือกเส้นทางท่ีมีทาง
ลาด ชัน น้อย จะสามารถลด อัตราการ ส้ิน เปลือง
พลังงานไฟฟ้าได้

. ไม่บรรทุกสัมภาระที่ไม่จำเป็นไว้บนรถ ควรนำสัมภาระ
ที่ไม่จำเป็นออกจากรถยนต์เพื่อลดน้ำหนักของรถยนต์
ซึ่งจะช่วยลดอัตราการส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าได้

. รักษาระดับแรงดันลมยางให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องเสมอ
เพราะหาแรงดันลมยางต่ำจะทำให้อัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น

การขับขี่
HP15A1-4FEA8F25-A34C-45EB-A114-E8EEB116A001

. ขับขี่รถยนต์ด้วยการออกตัวเบา ๆ และค่อย ๆ เพ่ิม
ความเร็ว
— การสตาร์ทและเร่งความเร็วอย่างฉับพลันต้องใช้

พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นและทำให้สิ้นเปลืองการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิง

— ท่านสามารถเร่งความเร็วรถยนต์โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้าปริมาณน้อยลงได้ด้วยการตรวจสอบสภาวะ
ของอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในมาตรวัด
พลังงาน

. รักษาระยะห่างจากรถยนต์ข้างหน้า อย่าลดความเร็ว
รถยนต์เกินกว่าท่ีจำเป็น เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าเมื่อต้องการเร่งความเร็วอีกครั้ง
. ห้ามขับข่ีด้วยความเร็วสูงเกินไปบนทางหลวง เพราะ

การขับขี่ด้วยความเร็วสูงเกินไปจะใช้พลังงานไฟฟ้า
มากกว่าที่จำเป็น

. ตั้งเครื่องปรับอากาศ/ระบบปรับอากาศที่อุณหภูมิปาน
กลางและ ปิด ถ้า ไม่ จำเป็น ซึ่ง จะ ช่วยลดการ ใช้
พลังงาน ที่ มาก เกิน ไป ด้วย ระบบ ปรับ อากาศ

. อย่าใช้ระบบไล่ฝ้าบ่อยเกินความจำเป็น หลังจากไล่ฝ้า
บนกระจกหน้า การเปลี่ยนเป็นโหมดทิศทางลมอื่น ๆ
จะลดความถ่ีในการทำงานของเคร่ืองยนต์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

. ขับขี่รถยนต์ในโหมด ECO หรือโหมด S (SMART)

การทำเช่นนั้นจะเพิ่มแรงลดความเร็วด้วยระบบห้ามล้อ
ท่ีมีการเปล่ียนพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะ
ลดความเร็วเม่ือปล่อยแป้นคันเร่ง และสามารถเก็บ
สะสมพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน (Li-
ion) ได้มากขึ้นเมื่อลดความเร็ว

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานจะเพ่ิมขึ้นตามลำดับ
ต่อไปนี้: โหมด NORMAL ? โหมด S (SMART) ?
โหมด ECO โหมด ECO เป็นโหมดท่ีมีประสิทธิภาพ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงที่สุด (โปรดดูท่ี “การขับข่ี
แบบ e-POWER” (หน้า ระบบ e-Power-8))

หมายเหตุ:

รายการต่อไปนี้คือเงื่อนไขที่ทำให้การประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด:
. เมื่อขับขี่บนเส้นทางที่มีทางลาดชันจำนวนมาก
. เม่ือขับข่ีต่อเน่ืองด้วยความเร็วสูงบนทางหลวง
. เมื่อสตาร์ท เร่งความเร็ว หรือเบรกโดยกะทันหัน

ภาพรวมระบบ e-POWER ระบบ e-Power-7

ระบบปิดการทำงานฉุกเฉิน การใช้งานรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ

Condition:
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ระบบ e-Power-8 ภาพรวมระบบ e-POWER

HP15A1-659A5BE8-B378-415A-99F8-C07F95D51641

โหมดการขับขี่ของระบบ e-POWER มีสามโหมด ใช้แต่ละโหมดตามจุดประสงค์

โหมดการขับขี่ คุณลักษณะ

การขับขี่แบบ e-
POWER*1

S (SMART)

โหมดนี้จะสร้างสมดุลระหว่างการตอบสนองอย่างรวดเร็วของ EV (รถยนต์
ไฟฟ้า) และการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
. มอเตอร์มีคุณสมบัติสำคัญในการช่วยให้ทำงานของแป้นคันเร่งมีการ

ตอบสนองสูง
. มีพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) มาก

ขึ้น โดยให้ระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าขณะลดความเร็วทำงานมากขึ้นเมื่อไม่ได้เหยียบแป้นคันเร่ง

. ผู้ขับขี่สามารถปรับระดับความเร็วรถยนต์ได้ เพียงเหยียบหรือผ่อนคัน
เร่งเท่านั้น

ECO

โหมดนี้จะมุ่งเน้นกับการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
. ให้ประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วระดับปานกลางเพื่อลดอัตราการ

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น
. มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ Li-ion มากขึ้นโดยให้

ระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลด
ความเร็วทำงานมากขึ้นเมื่อไม่ได้เหยียบแป้นคันเร่ง

. ผู้ขับขี่จะสามารถปรับระดับความเร็วรถยนต์ได้ เพียงเหยียบหรือผ่อน
คันเร่งเท่านั้น

NORMAL

โหมดนี้จะช่วยสร้างการขับขี่ที่เพลิดเพลินเหมือนกับการขับขี่รถยนต์ที่ใช้
เครื่องยนต์เบนซิน
. ทำให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างนุ่มนวล ควบคู่กับการตอบสนองที่

ดีซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
. ความรู้สึกเวลาลดความเร็วเมื่อปล่อยแป้นคันเร่งจะเหมือนกับของ

รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน

*1: แนะนำโหมด ECO สำหรับการขับขี่ปกติ แนะนำโหมด S (SMART) สำหรับการขับขี่ท่ีท้ังเร่งความเร็วได้ง่ายและใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การขับขี่แบบ e-POWER

Condition:
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ข้อควรระวัง:

ในโหมด S (SMART) หรือโหมด ECO ให้แน่ใจว่า
เหยียบแป้นเบรกเม่ือหยุดรถยนต์ รถยนต์อาจลด
ความเร็วด้วยการปล่อยแป้นคันเร่งและหยุดลง แต่ไม่
ได้ช่วยให้รถยนต์จอดหยุดนิ่ง

หมายเหตุ:
. ในโหมด S (SMART) หรือโหมด ECO ที่จะเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อที่ มีการเปลี่ยน
พลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็ว
การปล่อยแป้นคันเร่งในขณะขับขี่จะ ช่วยลด
ความเร็วมากกว่าในโหมด NORMAL โดยจะรู้สึก
ถึง แรง หน่วง ของ เคร่ืองยนต์ ที่ เ พ่ิม มาก ข้ึน

. ในโหมด S (SMART) หรือโหมด ECO ไฟเบรก
อาจสว่างขึ้นเมื่อลดความเร็วรถยนต์โดยที่ไม่มี
การ เหยียบแป้น เบรก ท้ังนี้ ข้ึน อยู่ กับ อัตรา
ความเร็วที่ลดลง

วิธีการเปลี่ยนโหมดการขับขี่:

WAO0049X

. เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” ให้กดสวิตช์
โหมด การ ขับ ข่ี เพื่ อ เป ล่ียน โหมด ดัง ต่อ ไป นี้

S ? ECO ? NORMAL ? S
. เ ม่ือ เลือก โหมด S (SMART) ไฟแสดง โหมด S

(SMART) จะสว่างขึ้นในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
. เม่ือเลือกโหมด ECO ไฟแสดงโหมด ECO จะสว่าง

ขึ้น

หมายเหตุ:
. เมื่อเลือกโหมด S (SMART) หรือโหมด ECO จะ

ไม่สามารถ เปลี่ยน เกียร์ ไปที่ ตำแหน่ง B ได้
. ถ้าเกิดการทำงานผิดปกติของระบบขึ้นเมื่อมีการ

เลือกโหมด S (SMART) หรือโหมด ECO ระบบ
อาจเปลี่ยนการทำงานเป็นโหมด NORMAL โดย
อัตโนมัติพร้อมกับที่ ไฟแสดงโหมดการ ขับข่ี
กะพริบ

. ถ้ า โหมด NORMAL เปลี่ ยน เ ป็น โหมด S
(SMART) เมื่อมีการทำงานผิดปกติ ไฟแสดง
โหมด S (SMART) จะกะพริบแล้วดับลง และ
โหมด NORMAL จะ ยัง คง ถ ูก ใ ช้ งาน ต่อ

. การตั้งค่า โหมดจะ เป็น เหมือนเดิมจนกว่าจะ
เปลี่ยนการตั้งค่าอีกครั้ง แม้ว่าสวิตช์จ่ายไฟจะอยู่
ในตำแหน่ง “OFF”

. เมื่อมีการเปลี่ยนโหมดการขับขี่ หน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงระยะการขับข่ีตาม
เ ง่ือนไข ของ รถยนต์ ถึง แม้ว่า จะ เลือก หน้า
จอแสดงผลอื่น

HP15A1-CFFF2BB8-9389-41C7-A37C-91EDD48644D3

เมื่อเลือกโหมดชาร์จ เครื่องยนต์จะสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
และชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) โหมดนี้ใช้เพื่อ
การชาร์จแบตเตอรี่ Li-ion ล่วงหน้าในกรณีท่ีต้องการใช้
ก า ร ขั บขี่ ด้ ว ย โหมด EV บน ระยะ ทาง ท่ี เ พ่ิ ม ขึ้ น

วิธีการใช้โหมดชาร์จ:

WAO0050X

. เมื่อไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่สว่างขึ้น โหมดชาร์จจะ
ทำงานทุกครั้งที่ดึงสวิตช์โหมด EV ค้างไว้

. สามารถใช้โหมดชาร์จเมื่อเลือกโหมด S (SMART)
หรือโหมด ECO ในโหมดการขับขี่

. เมื่อโหมด EV ทำงาน การดึงสวิตช์โหมด EV ค้างไว้
จ ะ เ ป ลี่ ย น จ า ก โหมด EV เ ป็ น โหมด ช า ร์ จ

. เมื่อโหมดชาร์จเปิด ไฟแสดงโหมดชาร์จจะสว่างขึ้น
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

หมายเหตุ:
. ถ้าระบบมีการทำงานผิดปกติ โหมดชาร์จจะปิด

การทำงานโดยอัตโนมัติ
. เมื่อโหมดชาร์จเปิด อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ

เพลิงจะเพ่ิม ข้ึนเน่ืองจากมีการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าโดยเครื่องยนต์

ภาพรวมระบบ e-POWER ระบบ e-Power-9

โหมดชาร์จ

Condition:
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ระบบ e-Power-10 ภาพรวมระบบ e-POWER

. เม่ือโหมดชาร์จทำงาน แบตเตอร่ี Li-ion จะถูก
ชาร์จจนเกือบเต็ม นอกจากน้ัน ถึงแม้ว่าโหมด
ชาร์จจะเริ่มทำงาน แต่เครื่องยนต์อาจไม่สตาร์ท

. อาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการชาร์จไฟเพิ่มข้ึน
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระบบ

. ถึงแม้ว่าโหมดชาร์จจะทำงาน แต่แบตเตอร่ี Li-
ion อาจไม่ได้ชาร์จถ้าโหลดการขับขี่สูง เช่น
เม่ือเร่งความเร็วโดยกะทันหัน หรือขับขี่บนทาง
ลาดชัน ฯลฯ

. แม้ว่าโหมดชาร์จจะทำงานอยู่ แต่การผลิตพลัง
ไฟฟ้าอาจหยุดลงช่ัวคราวเพ่ือปกป้องแบตเตอร่ี
Li-ion

. เม่ืออุณหภูมิภายนอกต่ำ อาจไม่สามารถใช้งาน
โหมดชาร์จได้

. เม่ืออุณหภูมิภายนอกต่ำ เวลาในการชาร์จไฟ
อาจเพิ่มขึ้น

. ถ้าเคร่ืองยนต์ถูกสตาร์ทด้วยโหมดชาร์จขณะ
รถยนต์จอดหรือหยุด ทั้งน้ี ในบางประเทศหรือ
ภูมิภาค อาจได้รับโทษจากการฝ่าฝืนกฎหมาย
เก่ียวกับ การ ใช้ ระบบหยุด การ เดิน เบาของ
เคร่ืองยนต์ สำหรับรายละเอียดของกฎหมาย
กรุณาติดต่อหน่วยราชการในพ้ืนท่ีที่ เกี่ยวข้อง

HP15A1-6729E791-FB6F-4EB7-A7F1-018085A06CF6

เม่ือเลือกโหมด EV จะสามารถขับข่ีรถยนต์โดยลดการ
ใช้งานเครื่องยนต์ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น ใช้โหมด
นี้เม่ือท่านต้องการขับข่ีรถยนต์บนถนนอย่างเงียบ ๆ เช่น
ถนนในย่านท่ีอยู่อาศัยตอนเช้ามืดหรือกลางดึก เนื่องจาก
รถยนต์จะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอร่ีลิเธียม
ไอออน (Li-ion)

วิธีการใช้โหมด EV:

WAO0051X

. เมื่อไฟแสดงสถานะพร้อมสำหรับการขับสว่างขึ้น
โหมด EV จะทำงานทุกคร้ัง ท่ีดึงสวิตช์โหมด EV

. โหมด EV สามารถใช้ได้เมื่อเลือกโหมดการขับข่ีเป็น
แ บบ โหมด S ( SMART ) ห รื อ โ หมด ECO

. เมื่อโหมดชาร์จทำงาน การดึงสวิตช์โหมด EV จะ
เปลี่ยนจากโหมดชาร์จเป็นโหมด EV

. เมื่อโหมด EV ทำงาน ไฟแสดงโหมด EV จะสว่างขึ้น
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

. ถ้าพลังงานของแบตเตอรี่ Li-ion ท่ีเหลืออยู่เพ่ิมขึ้น
เมื่อใช้โหมดชาร์จ ระยะทางที่ รถยนต์สามารถขับ
เคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ Li-ion เพียงอย่างเดียวจะมาก
ขึ้น

. เมื่ออุณหภูมิ ภายนอก ต่ำ เครื่องยนต์ อาจสตาร์ท
อย่างไรก็ตาม เมื่อโหมด EV ทำงานก่อนที่เครื่องยนต์

จะ สตาร์ท รถยนต์ จะ สามารถขับ เคลื่อน ได้ ด้วย
แบตเตอรี่ Li-ion เพียงอย่างเดียวเน่ืองจากการลด
จำนวนครั้งของการสตาร์ทเครื่องยนต์

หมายเหตุ:
. ถ้าระบบมีการทำงานผิดปกติ โหมด EV จะปิด

การทำงานโดยอัตโนมัติ
. เ ม่ือ เหยียบ แป้น เบรก ระบบ จะ สั่ ง การ ให้

เคร่ืองยนต์สตาร์ทข้ึนช่ัวคราว ในกรณีน้ี โหมด
EV จะไม่ปิดการทำงาน

. ขณะท่ีโหมด EV ทำงาน ถ้าโหมดการขับข่ีถูก
เปลี่ยนไปที่ โหมด NORMAL โหมด EV จะปิด
การทำงาน

. ถ้า เหยียบแป้นคันเร่ง เมื่อตำแหน่งเกียร์อยู่ที่
ตำแหน่ง “P” (จอด) เคร่ืองยนต์จะสตาร์ทและ
โหมด EV จะปิดการทำงาน

. ถ้าแบตเตอร่ี Li-ion ถูกชาร์จจนเต็มด้วยการ
ระบบห้ามล้อที่ มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็น
พลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็วบนทางลาดชัน
ยาว โหมด EV จะปิดการทำงานเพื่อปกป้อง
แบตเตอรี่ Li-ion

. เมื่อเหยียบแป้นคันเร่งจนสุดบนทางขึ้นเขาหรือมี
การเร่งความเร็วกะทันหัน เครื่องยนต์จะสตาร์ท
และโหมด EV จะปิดการทำงาน

. ถ้าฝากระโปรงหน้าเปิดขณะไฟแสดงสถานะ
พร้อม ขับข่ี สว่าง เคร่ืองยนต์ จะ สตาร์ท โดย
อัตโนมัติ และ โหมด EV จะ ปิด การ ทำงาน

. เมื่อเปิดสวิตช์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า เครื่องยนต์
จะสตาร์ทจากการอุ่นเครื่อง และจะไม่สามารถใช้
โหมด EV ได้ หรื อ อาจ ปิด การ ทำงาน ลง

โหมด EV

Condition:
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. ถ้าเข้าเงื่อนไขที่ระบบจำเป็นต้องได้รับการชาร์จ
พลังงานไฟฟ้า โหมด EV จะปิดการทำงานและ
เครื่องยนต์จะสตาร์ท

. ถ้าระบบคิดว่าจำเป็นต้องมีการอุ่นเคร่ือง โหมด
EV จะปิดการทำงานและเครื่องยนต์จะสตาร์ท

. เม่ืออุณหภูมิภายนอกต่ำ อาจไม่สามารถใช้งาน
โหมด EV ได้

HP15A1-0836FD8F-9403-4B13-9F7B-866A3444B3B2

ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า (VSP) เป็น
ฟังก์ชันท่ีใช้เสียงในการช่วยเตือนคนเดินเท้าถึงรถยนต์ท่ี
ใกล้เข้ามา เมื่อรถขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ

VSP จะส่งเสียงเตือนเมื่อไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่สว่าง
ภายใต้สภาวะต่อไปนี้:

. เมื่อความเร็วรถยนต์อยู่ภายใน 30 กม./ชม. (19 ไมล์/
ชม.) เมื่อสตาร์ท

. เมื่อความเร็วรถยนต์ต่ำกว่า 25 กม./ชม. (16 ไมล์)
ขณะที่ลดความเร็ว

. เมื่อตำแหน่งเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

เสียงจะหยุดลงเมื่อรถยนต์หยุดนิ่ง

เมื่อระบบมีการทำงานผิดปกติ ไฟเตือน VSP ใน
มาตรวัดจะสว่างขึ้น ถ้าไฟเตือน VSP สว่างขึ้น ให้นำรถเข้า
รับการตรวจสอบระบบ VSP ที่ศูนย์บริการนิส สันทันที

WAO0052X

คำเตือน:

ถ้าไม่ได้ยินเสียงจากระบบ VSP ขณะขับขี่ ให้หยุดรถ
ในบริเวณที่ปลอดภัยและเงียบ เปิดกระจกหน้าต่าง
แล้วเล่ือนคันเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)
ขณะที่เหยียบแป้นเบรกจนสุด ตรวจสอบว่าสามารถ

ได้ยิน เสียงการทำงานจากบริเวณด้านหน้าของ
รถยนต์ ถ้าไม่ได้ยินเสียงจากระบบ VSP กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสัน

หมายเหตุ:
. VSP ยังส่ง เสียง เตือน เม่ือ เป็นไปตามสภาวะ

ต่อไปน้ี เพ่ือเตือนให้เปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปที่
ตำแหน่ง “OFF”
— เม่ือตำแหน่งเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด)
— เมื่อไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่สว่างขึ้น
— เมื่อผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
— เมื่อประตูบานใดบานหนึ่ง (ยกเว้นประตูท้าย)
เปิด

. หากต้องการเพ่ิมเสียงของระบบ VSP ให้ดังข้ึน
กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายนิสสัน (ไม่สามารถลด
เสียงให้เบาลงได้)

ภาพรวมระบบ e-POWER ระบบ e-Power-11

ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า (VSP)

Condition:
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ระบบ e-Power-12 ภาพรวมระบบ e-POWER

บันทึก

Condition:



(17,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

0 สารบัญภาพประกอบ

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

แผงหน้าปัด ........................................................................... 0-7
มาตรวัดและเกจวัด .................................................................. 0-8
ห้องเครื่องยนต์ ...................................................................... 0-9

เครื่องยนต์รุ่น HR12DE ...................................................... 0-9

Condition:



(18,1)
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0-2 สารบัญภาพประกอบ

HP15A1-120227-410E5EAB-F85A-4C66-BDB8-3E8FFE94D0ED

WAA0164X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (หน้า 1-21)
2. เข็มขัดนิรภัย (หน้า 1-6)
3. พนักพิงศีรษะ (หน้า 1-4)
4. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง* (หน้า 1-

21)
5. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก (สำหรับสายยึดด้านบน

ของเบาะนั่งสำหรับเด็ก) (หน้า 1-16)
6. ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข่าคนขับ* (หน้า 1-21)
7. เบาะนั่งด้านหน้า (หน้า 1-2)

8. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner)* (หน้า 1-30)

9. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง* (หน้า 1-21)
10. เบาะนั่งด้านหลัง (หน้า 1-3)

— เบาะนั่งสำหรับเด็ก (หน้า 1-10)
11. เบาะ น่ั ง สำห รับ เ ด็ก ISOFIX (หน้ า 1 -15)

*: ถ้ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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HP15A1-120227-0CBB9E22-D09E-4A8C-86AE-641CAE84C0CB

WAA0158X

1. ฝากระโปรงหน้า (หน้า 3-13)
2. ท่ีปัดน้ำฝนและที่ ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า

— การทำงานของสวิตช์ (หน้า 2-34)
— น้ำยาล้างกระจก (หน้า 8-14)

3. กระจกมองข้าง (หน้า 3-21)
4. กระจกหน้าต่าง (หน้า 2-35)
5. ห่วงสำหรับลากจูง (หน้า 6-8)
6. กล้องมองด้านหน้า* (หน้า 4-3)
7. ไฟตัดหมอก* (หน้า 2-33)

8. ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า 2-31)
9. ยาง

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

10. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (หน้า 2-32)
11. กล้องมองด้านข้าง* (หน้า 4-3)
12. ประตู

— กุญแจ (หน้า 3-2)
— ล็อกประตู (หน้า 3-3)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ (หน้า 3-4)

— ระบบกันขโมย (หน้า 3-12)

*: ถ้ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด้านหน้าภายนอกรถ

Condition:
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0-4 สารบัญภาพประกอบ

HP15A1-120227-2829AD6C-D1F7-4636-95EE-926E9D3944A8

WAA0213X

1. แร็คหลังคา (หน้า 2-40)
2. เสาอากาศ (หน้า4-32)
3. ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง (หน้า 2-35)
4. กระจกมองหลังอัจฉริยะ* (หน้า3-17)
5. ไฟเบรกดวงที่สาม (หน้า 8-21)
6. ท่ี ปัด น้ำ ฝน และ ฉีด น้ำ ล้าง กระจก บัง ลม หลัง

— การทำงานของสวิตช์ (หน้า 2-34)
— น้ำยาล้างกระจก (หน้า 8-14)

7. ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง (หน้า 3-4)

8. ฝา ปิด ช่อง เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง (หน้า 3-16)
9. ชุดไฟท้าย (หน้า 8-21)
10. เซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)*

— ระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์)* (หน้า 5-50)
— ฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) เพื่อช่วยการ
ทำงานของกล้อง* (หน้า 4-11)

11. ประตูท้าย (หน้า 3-14)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ (หน้า 3-4)

12. กล้องมองหลัง* (หน้า 4-3)

*: ถ้ามีติดตั้ง

ด้านหลังภายนอกรถ

Condition:
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HP15A1-120227-CA5E7FA1-CD4C-4AFA-9A44-C1E53CFBC854

WAA0159X

1. กระจกมองหลัง (หน้า3-17)
— กระจกมองหลังอัจฉริยะ* (หน้า3-17)

2. ไฟอ่านแผนที่ (หน้า 2-41)
3. แผ่นบังแดด (หน้า 2-41, หน้า 2-42)
4. ไฟ ส่อง สว่ าง ใน ห้อง โดยสาร (หน้ า 2-41)
5. ที่พักแขนที่ประตู

— สวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (หน้า 2-35)
— สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า (ด้านคนขับ) (หน้า 3-4)
— สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้าง (ด้านคนขับ) (หน้า
3-21)

6. ที่วางแก้วน้ำ (หน้า2-39)
7. กล่องเก็บของคอนโซลกลาง (หน้า 2-38)

— ขั้วต่อชาร์จไฟอุปกรณ์ USB (Universal Serial
Bus) (หน้า 2-37)

8. ส่วนเก็บสัมภาระ
— ตะขอเกี่ยวสัมภาระ (หน้า 2-40)
— แผ่นปิดส่วนเก็บสัมภาระ* (หน้า 2-39)
— แบตเตอรี่ 12 โวลต์ (หน้า 8-15)
— ฟิวส์/กล่องสายฟิวส์ (หน้า 8-20)
— ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน (หน้า 6-2)

*: ถ้ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห้องโดยสาร

Condition:



(22,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

HP15A1-D1B89E37-A5CF-4CCD-9010-59485513453C

WAA0160X

1. คันเกียร์ (หน้า 5-8)
2. สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก (หน้า 2-

33)
3. พวงมาลัย

— พวง มา ลัย เพา เวอร์ ไฟฟ้ า (หน้ า 5 -52)
— แตร (หน้า 2-35)

4. สวิตช์ไฟหน้า ไฟตัดหมอก* และสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า 2-31)
— สวิตช์ไฟตัดหมอก* (หน้า 2-33)

5. สวิตช์ OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) (หน้า 5-11)

6. สวิตช์ควบคุมการปรับระดับไฟหน้า (หน้า 2-32)
7. สวิตช์ระบบ Automatic brake hold (หน้า 3-24)
8. สวิตช์เบรกจอดไฟฟ้า (หน้า 3-22)
9. สวิตช์ตำแหน่ง P (หน้า 5-8)
10. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

— การควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-
14)
— การควบคุมเคร่ืองเสียง (หน้า 4-30 หรือ **)

11. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)
— การควบคุมระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

(หน้า 4-32 หรือ **)
— สวิตช์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ* (หน้า 5-30)
— สวิตช์ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ
(ICC)* (หน้า 5-32)

*: ถ้ามีติดตั้ง
**: โปรดดูท่ีคู่มือการใช้งาน NissanConnect อีกเล่ม

หนึ่ง (ถ้ามี)

ที่นั่งคนขับ

Condition:



(23,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

HP15A1-120227-8AC381DB-87FE-4981-8F4E-1341FF68CBB0

WAA0161X

1. ช่องลมข้าง (หน้า 4-15)
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร (หน้า

1-21)
3. เครื่องเสียง (หน้า 4-19 หรือ **)
4. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน้า 6-2)
5. ช่องลมกลาง (หน้า 4-15)
6. มาตรวัดและเกจวัด (หน้า 2-4)
7. พวงมาลัย

— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าคนขับ (หน้า
1-21)

8. ฝาครอบกล่องฟิวส์ (หน้า 8-19)
9. กล่องเก็บของ (หน้า 2-38)
10. เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ (หน้า 4-16)

— สวิตช์ไล่ฝ้า (หน้า 2-35)
11. สวิตช์ โหมดการขับขี่ (หน้า ระบบ e-Power-8)
12. สวิตช์โหมด EV

— โหมดชาร์จ (หน้า ระบบ e-Power-9)
— โหมด EV (หน้า ระบบ e-Power-10)

13. ช่องจ่ายไฟ (หน้า 2-37)

14. สวิตช์จ่ายไฟแบบปุ่มกด (หน้า 5-5)
15. ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)/

แจ็ก เสียบอุปกรณ์ เสริม (หน้า 4-30 หรือ **)
16. คันปรับระดับพวงมาลัย (หน้า 3-16)
17. ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข่าคนขับ* (หน้า 1-21)
18. ที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน้า (หน้า 3-13)
19. ท่ีปลดล็อกฝาปิดช่องเติมน้ำมันเช้ือเพลิง (หน้า 3-

16)
*: ถ้ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู่มือการใช้ NissanConnect อีกเล่มหนึ่ง

(ถ้ามี)

สารบัญภาพประกอบ 0-7

แผงหน้าปัด

Condition:



(24,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

HP15A1-120227-F210E898-38EC-46AB-92E5-7CD113958D88

WAA0196X

1. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-14)
— มาตรวัดพลังงาน (หน้า 2-5)
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว (หน้า2-4)
— เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/ระยะการขับขี่ (หน้า
2-5)
— เกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ท่ีชาร์จได้
(หน้า 2-6)
— คอมพิวเตอร์ระยะทาง (หน้า 2-27)

— ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์ (หน้า 2-7, หน้า 5-8)
2. ไฟเตือนและไฟแสดง (หน้า 2-8)
3. มาตรวัดความเร็ว (หน้า 2-4)
4. สวิตช์ Trip reset (หน้า 2-4)/ปุ่มหมุนควบคุม

ความสว่างแผงหน้าปัด (หน้า 2-7)

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:



(25,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

HP15A1-120227-FA71B07C-1CF7-4DF1-990E-05A8376762F0

เครื่องยนต์รุ่น HR12DE
HP15A1-120227-F978D4F1-0830-4A38-B742-722BCDA9D97C

WAA0163X

1. ถั ง พั ก น้ ำ ห ล่อ เ ย็น เครื่ อ งยนต์ (หน้ า 8 -7 )
2. กระปุกน้ำมันเบรก (หน้า 8-12)
3. กรองอากาศ (หน้า 8-13)
4. กล่องฟิวส์/สายฟิวส์ (หน้า 8-18)
5. ถัง พัก น้ำ หล่อ เย็น อิน เวอร์ เตอร์ (หน้า 8-7)
6. ถังน้ำฉีดล้างกระจก (หน้า 8-14)
7. ฝ า ปิ ด ช่ อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (ห น้ า 8 - 8 )

8. ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน้า 8-8)

สารบัญภาพประกอบ 0-9

ห้องเครื่องยนต์

Condition:
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0-10 สารบัญภาพประกอบ

บันทึก

Condition:



(27,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม

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

พนักพิงศีรษะ .......................................................................... 1-4
ส่วนประกอบพนักพิงศีรษะแบบปรับได้ ..................................... 1-4
ส่วนประกอบพนักพิงศีรษะแบบปรับไม่ได้ ................................. 1-4
การถอด ............................................................................ 1-4
การติดตั้ง .......................................................................... 1-5
การปรับ ............................................................................ 1-5

เข็มขัดนิรภัย ........................................................................... 1-6
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ........................................... 1-6
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................................... 1-7
หญิงมีครรภ์ ....................................................................... 1-8
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ................................................................... 1-8
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย .................................... 1-8
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ................................................... 1-8
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .................................................. 1-10

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-10
ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................... 1-10
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal บนเบาะนั่งด้านหน้าและ
เบาะนั่งด้านหลัง ............................................................. 1-11
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ............................................... 1-15
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................... 1-16
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้ ISOFIX ......................... 1-16
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด ............................................................... 1-18

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................................... 1-21
ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-21
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .......................................... 1-26
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ............ 1-28
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) (ถ้ามีติดตั้ง) ............................................ 1-30
ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน .......................................... 1-31

Condition:

>



(28,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

HP15A1-120227-0E4D48F2-87EB-41C3-92CE-212C2CB24BDC

SSS0133A

คำเตือน:

. ห้ามขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ด้วยเบาะที่เอนราบ
เพราะจะทำให้เกิดอันตราย เนื่องจากสายเข็มขัด
ช่วงไหล่จะไม่พาดผ่านลำตัวอย่างเหมาะสม เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่และผู้โดยสารอาจถูกเหวี่ยง
เข้าไปในสายเข็มขัดช่วงไหล่ ซึ่งอาจทำให้ได้รับ
บาด เจ็บที่ คอ หรือบริเวณ อ่ืนที่ เป็นอันตราย
นอกจากนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารยังอาจลื่นไถลไป
ใต้ สาย เข็มขัด ช่วงหน้า ตัก อาจทำให้ ได้ รับ
บาดเจ็บรุนแรงได้

. เพื่อ ป้องกันอันตรายดังกล่าว ขณะที่ รถกำลัง
เคลื่อนท่ี พนักพิงหลังควรอยู่ในตำแหน่งต้ังตรง
ให้นั่งหลังต้ังตรงและชิดพนักพิงเสมอ และปรับ
เข็มขัดนิรภัยให้เหมาะสม (โปรดดูที่ “เข็มขัด
นิรภัย” (หน้า 1-6))

. ห้ามทิ้งให้เด็กอยู่ในรถตามลำพัง เพราะเด็ก อาจ
กดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ หรือกระทำการ
อ่ืนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การปล่อยให้เด็กอยู่ใน
รถเพียงลำพังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเนื่องจากรถยนต์และ/หรือระบบทำงาน
โดยไม่ต้ังใจ ห้ามปล่อยให้เด็ก บุคคลที่จำเป็น
ต้องได้ รับความช่วยเหลือดูแลจากผู้ อ่ืน หรือ
สัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพียงลำพัง นอกจากนี้ ในวันที่
อากาศอบอุ่น อุณหภูมิภายในรถยนต์ที่ปิดประตู
ไว้จะสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีความเส่ียงอย่าง
มากที่จะทำให้บุคคล และสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตได้

ข้อควรระวัง:

ในขณะท่ีปรับต้ังตำแหน่งเบาะน่ัง ควรตรวจสอบให้
แน่ใจ ว่า ไม่ ได้ สัมผัสถูกชิ้น ส่วนที่ เคลื่อนท่ี เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายและ/หรือได้รับ
บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น

เบาะนั่งด้านหน้า
HP15A1-120227-42A7490D-1067-4CAC-9A39-544D84F10BB7

คำเตือน:

ไม่ควรปรับเบาะน่ังคนขับขณะขับข่ี เพ่ือให้ผู้ขับขี่มี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด้วยตัวเอง
HP15A1-120227-4630BA8F-468A-4657-ABF6-27A2A17D208D

คำเตือน:

เม่ือปรับเบาะน่ัง ให้ลองขยับเบาะน่ังเบา ๆ เพ่ือให้
แน่ใจว่าเบาะนั่งล็อกแน่นหนา ไม่เช่นนั้นเบาะอาจ
เลื่อนกะทันหันและอาจจะทำให้สูญเสียความสามารถ
ในการควบคุมรถยนต์

เบาะนั่ง

Condition:



(29,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

WAB0057X

การปรับเลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลัง :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

1. ดึงคันปรับ ① ขึ้น

2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

3. ปล่อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให้อยู่ในตำแหน่ง

การปรับเอน :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

1. ดึงคันปรับ ② ขึ้น

2. เอนพนักพิงหลังไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

3. ปล่อย คันปรับลง เพื่อ ล็อกพนัก พิงหลัง ให้ อยู่ ใน
ตำแหน่ง

การปรับเอนนี้สามารถใช้เพื่อปรับพนักพิงหลังให้เหมาะสม
กับผู้ น่ังที่มีขนาดร่างกายต่างกัน เพื่อช่วยให้คาดเข็มขัด
นิรภัยได้พอดี (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-6))

อาจปรับพนักพิงหลังเพ่ือให้ผู้นั่งได้อย่างสบายขึ้นขณะท่ี
จอดรถ

การปรับยกเบาะนั่ง (ถ้ามีติดตั้ง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ดึงคันปรับ ③ ขึ้นหรือกดลง เพื่อปรับความสูงของเบาะนั่ง
จนกว่าจะได้ตำแหน่งที่ต้องการ

เบาะนั่งด้านหลัง
GUID-8DF079F0-5A61-46F6-A866-486BE31756DF

การพับพนักพิงผู้โดยสารด้านหลัง
GUID-CE748E58-8D70-43CE-9C1A-239C0D8730EE

คำเตือน:

. ห้ามให้ผู้โดยสารนั่งในห้องเก็บสัมภาระ หรือบน
เบาะน่ังด้านหลัง เมื่อเบาะนั่งด้านหลังพับลงอยู่
การ ใช้พื้นท่ี เหล่า น้ี โดยไม่มี เคร่ืองป้องกันที่
เหมาะสม อาจทำให้บาดเจ็บร้ายแรงเม่ือเกิด
อ ุ บัติ เหต ุ ห รือ ขณะ หย ุด รถ กะทันหัน ไ ด้

. ห้าม พับ เบาะ น่ังด้านหลังลง เมื่อ มีคนนั่ง อยู่
บริเวณเบาะนั่งด้านหลัง หรือมีสัมภาระวางอยู่บน
เบาะนั่งด้านหลัง

. มัดสัมภาระทุกช้ินให้แน่นหนา เพ่ือป้องกันการ
เล่ือนหรือเคลื่อนท่ี ห้ามวางสัมภาระให้สูงกว่า
พนักพิงหลัง

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข้าตำแหน่งตั้งตรง ให้
แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่ล็อกแน่นดีแล้ว มิฉะน้ัน
ผู้โดยสารอาจบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขณะ
ที่หยุดกะทันหัน

. ควรปรับพนักพิง ศีรษะ ให้ เหมาะสมทุกคร้ัง
เนื่องจากจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการ
กระชาก ให้ปรับพนักพิงศีรษะย่างเหมาะสมทุก
ครั้งเมื่อมีการถอดออก

JVR0537X

ยึดเข็มขัดนิรภัยบนท่ีเกี่ยวเข็มขัดนิรภัยบนผนังด้านข้าง
(โปรดดูที่ “ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-9))

สำหรับ การ พับ พนัก พิง หลัง ให้ ดึง คัน ปรับ ① ข้ึน

หากต้องการปรับพนักพิงหลังกลับขึ้นในตำแหน่งตรง ดัน
พนักพิงหลังจนกลับเข้าตำแหน่งเดิม

ข้อควรระวัง:

. วางสัมภาระในบริเวณที่ เก็บสัมภาระ และระวัง
อย่าทำให้ เข็มขัดนิรภัยเป็นรอยหรือ เสียหาย

. เม่ือ ใช้ งานพนักพิงหลังแล้ว ระวังอย่าทำให้
เข็มขัดนิรภัยเป็นรอยหรือเสียหาย

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3

Condition:
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1-4 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

HP15A1-120227-2877BE91-3DF9-4E31-A05F-A99B13C3F000

คำเตือน:

พนักพิงศีรษะช่วยเสริมระบบความปลอดภัยอ่ืน ๆ
ของรถยนต์ ที่จะช่วยเพ่ิมการป้องกันการบาดเจ็บ
หากเกิดการชนทางด้านหลัง ต้องทำการปรับพนักพิง
ศีรษให้้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตามที่แนะนำในหมวดนี้
ตรวจสอบระดับของพนักพิงศีรษะทุกครั้งหลังจากที่ผู้
อ่ืนใช้งานเบาะน่ัง ห้ามทำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เข้า
กับก้านพนักพิงศีรษะ หรือถอดพนักพิงศีรษะออก
ห้ามใช้ เบาะ น่ังถ้าพนักพิงศีรษะถูกถอดออก ถ้า
พนักพิงศีรษะถูกถอดออก ให้ใส่กลับเข้าไปใหม่และ
ปรับพนักพิงศีรษะให้ เหมาะสมก่อนที่ การใช้งาน
เบาะน่ัง การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่าน้ี จะทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักพิงศีรษะลดลง ซึ่ง
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่รุนแรง หรือ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการชนที่เกิดขึ้น

. รถยนต์ของท่าน อาจได้รับการติดต้ังพนักพิงศีรษะท่ี
เป็นแบบรวมกับพนักพิงหลัง แบบปรับตั้งได้ หรือแบบ
ปรับตั้งไม่ได้

. พนัก พิง ศีรษะแบบปรับได้มี ร่องหลายร่อง ท่ี ก้าน
พนักพิงศีรษะ เพ่ือให้ล็อกได้ในตำแหน่งท่ีต้องการ

. พนักพิงศีรษะที่ปรับไม่ได้จะมีร่องล็อกเพียงร่องเดียว
เพื่อยึดพนักพิงศีรษะเข้ากับโครงเบาะ

. การปรับที่เหมาะสม:
— สำหรับแบบปรับได้ ปรับพนักพิงศีรษะจนกระทั่ง

ก่ึงกลางของพนักพิง ศีรษะอยู่ ระดับ เดียว กับ
กึ่งกลางหู

— ถ้าตำแหน่งหูของท่านยังคงสูงกว่าการจัดตำแหน่ง
ท่ีแนะนำ ปรับพนักพิงศีรษะไปยังตำแหน่งท่ีสูง
ที่สุด

. ถ้าพนักพิงศีรษะถูกถอดออก ต้องทำการใส่กลับ
เข้าไปใหม่และล็อกอยู่กับท่ีก่อนที่จะใช้งานเบาะนั่ง

ส่วนประกอบพนักพิงศีรษะแบบปรับได้
HP15A1-120227-540BCE23-88F2-4B25-B321-7E1C79DEE164

SSS0992

1. พนักพิงศีรษะที่ถอดได้

2. ร่องหลายร่อง

3. ปุ่มล็อก

4. ก้านพนักพิงศีรษะ

ส่วนประกอบพนักพิงศีรษะแบบปรับไม่ได้
HP15A1-A5E03F67-EFA9-4FFD-BEAE-AD5D66A442CF

JVR0203X

1. พนักพิงศีรษะที่ถอดได้

2. ร่องเดียว

3. ปุ่มล็อก

4. ก้านพนักพิงศีรษะ

การถอด
HP15A1-11CCAB22-20F3-4693-9CF0-77CAA799ED49

SSS1037

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

1. ดึงพนักพิงศีรษะขึ้นไปยังตำแหน่งที่สูงที่สุด

2. กดปุ่มล็อกค้างไว้

3. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง

4. เก็บพนักพิงศีรษะไว้ในท่ีปลอดภัยเพ่ือไม่ให้พนักพิง
ศีรษะกลิ้งไปมาในรถ

5. ติดต้ังพนักพิงศีรษะกลับเข้าท่ีและปรับตำแหน่งเบาะ
นั้งให้เหมาะสมก่อนใช้งาน

พนักพิงศีรษะ

Condition:



(31,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

การติดตั้ง
HP15A1-A01D253C-2D93-456A-A454-C47E5332E947

SSS1038

1. จัดแนวพนักพิงศีรษะด้วยบนรูเบาะน่ัง ดูให้แน่ใจว่า
พนักพิงศีรษะหันหน้าไปในทางที่ถูกต้อง ก้านพนักพิง
ศีรษะที่มีร่อง ① จะต้องถูกติดตั้งไว้ในรูที่มีปุ่มล็อก ②

2. กด ปุ่ม ล็อก ค้าง ไว้ แล้ ว ดั น พนัก พิ ง ศี รษะ ลง

3. ปรับพนัก พิงศีรษะ ให้ เหมาะสมก่อนที่ จะ ใช้ งาน
ตำแหน่งเบาะนั่ง

การปรับ
HP15A1-5BA5ED64-BA3B-4ACE-90F3-52B36C7A81D6

SSS0997

สำหรับพนักพิงศีรษะที่ปรับได้

ปรับพนักพิงศีรษะเพื่อท่ีก่ึงกลางอยู่ระดับเดียวกับก่ึงกลาง
หู ถ้าตำแหน่งหูของผู้นั่งสูงกว่าการจัดตำแหน่งท่ีแนะนำ
ต้องปรับพนักพิงศีรษะไปยังตำแหน่งที่สูงที่สุด

JVR0259X

สำหรับพนักพิงศีรษะที่ปรับไม่ได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับพนักพิงศีรษะอยู่ในตำแหน่งท่ี
ถูกต้องหรือตำแหน่งที่ไม่มีสลัก เพื่อให้ล็อกยึดกับร่องก่อน
ที่ขับขี่ด้วยตำแหน่งเบาะนั่งตามที่เลือก

การปรับขึ้น
HP15A1-D78D1B3A-C458-472D-94BA-FAFF92D58B51

SSS1035

เพื่อยกพนักพิงศีรษะ ให้ดึงขึ้น

ให้แน่ใจว่าปรับพนักพิงศีรษะจากตำแหน่งที่ถูกต้องหรือ
ตำแหน่งที่ไม่มีสลัก เพ่ือให้ตัวล็อกยึดตรงรอยบากก่อนที่
จะขับขี่ด้วยตำแหน่งเบาะนั่งตามที่เลือก

การปรับลง
HP15A1-BA1C2570-1B7A-419B-8D44-5A3EC88E1491

SSS1036

เพื่อปรับลง ให้กดปุ่มล็อกค้างไว้ แล้วดันพนักพิงศีรษะลง

ให้แน่ใจว่าพนักพิงศีรษะอยู่ในตำแหน่ง เพื่อให้ปุ่มล็อกเข้า
ตรงรอยบากก่อนท่ีจะใช้ขับข่ีด้วยตำแหน่งเบาะน่ังตามท่ี
เลือก

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5

Condition:
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1-6 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

HP15A1-120227-54FABC2C-16D2-472D-959C-EC961EDBAC13

ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย
HP15A1-120227-575F7EA8-D05A-4652-8B70-BA53FA6FD404

การคาดเข็มขัดนิรภัยท่ีปรับอย่างถูกต้อง โดยนั่งหลังตรง
ชิดกับพนักพิงหลัง จะช่วยลดโอกาสท่ีจะได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ/หรือช่วยลดระดับความ
ร ุนแรงลง ได้ อย่างมาก นิส สัน รณรงค์ ให้ ผ ู้ ขับข่ี และ
ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนการเดินทาง
แม้ว่าตำแหน่งที่นั่งดังกล่าวจะมีการติดตั้งระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอยู่แล้วก็ตาม SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

เข็มขัดนิรภัย

Condition:
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คำเตือน:

. เข็มขัด นิรภัยถูกออกแบบมาให้คาดแนบกับ
โครงสร้างกระดูกของร่างกาย และควรจะคาดต่ำ
ผ่านด้านหน้าของกระดูกเชิงกรานหรือกับกระดูก
เชิงกราน หน้าอก และช่วงไหล่ และต้องไม่ให้
สายเข็มขัดช่วงหน้าตักคาดผ่านบริเวณท้องน้อย
การคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิด
การบาดเจ็บสาหัสได้

. จัดตำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักไว้ให้พาดต่ำ
และแนบรอบสะโพกเท่าที่ทำได้ ห้ามคาดสายที่
เอว การคาดสายเข็มขัดช่วงหน้าตักสูงเกินไปจะ
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บที่
อวัยวะภายในเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกันคาดผ่านคนมาก
กว่าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส้นต้องใช้กับผู้โดยสาร
เพียงคนเดียวเท่าน้ัน การคาดเข็มขัดนิรภัยผ่าน
ร่างกายเด็กซึ่งนั่งอยู่บนตักผู้ใหญ่จะทำให้เกิด
อันตรายได้

. ห้ามมีผู้โดยสารภายในรถมากกว่าจำนวนเข็มขัด
นิรภัย

. ห้ามคาดเข็มขัดนิรภัยกลับด้าน ไม่ควรคาด
สาย เข็มขัดที่ บิด เป็น เกลียว เพราะจะทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

. เพ่ือป้องกันผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ตามที่ได้รับ
การออกแบบ ควรทำการปรับเข็มขัดนิรภัยให้
แนบกับลำตัวที่สุดเท่าที่ไม่ทำให้เกิดความอึดอัด
ทั้ ง นี้ ส าย เ ข็ ม ขัด ที่ หย่ อน เกิ น ไป จ ะ ลด
ประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายลงอย่างมาก

. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนที่นั่งอยู่ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
ควรในเบาะน่ังสำหรับเด็กท่ีติดตั้งบริเวณเบาะ
ด้านหลังพร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

. ห้ามพาดเข็มขัดไว้ด้านหลังลำตัวหรือพาดไว้ใน
ใต้วงแขน ต้องคาดสายเข็มขัดช่วงไหล่ผ่านบน
ไหล่และหน้าอกเสมอ สายเข็มขัดควรอยู่ห่างจาก
ใบหน้าและลำคอ แต่ไม่หลุดออกจากไหล่ การ
คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสได้

. ห้ามทำการดัดแปลงหรือแต่งเติมใด ๆ ด้วยตัวเอง
ซึ่งอาจจะขัดขวางการทำงานของตัวปรับเข็มขัด
นิรภัย หรือขัดขวางการทำงานของชุดอุปกรณ์
ดึงกลับของชุดเข็มขัดนิรภัย

. ควรดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ด้วยการหลีกเลี่ยงไม่
ให้สายเข็มขัดเป้ือนน้ำยาขัดสี น้ำมันเคร่ือง สาร
เคมี โดย เฉพาะ น้ำกรด แบตเตอ ร่ี วิ ธี ทำ
ความสะอาดที่ถูกต้อง คือ ใช้น้ำสบู่อ่อน และควร
เปลี่ ยน เ ข็มขัด นิรภัย เ ส้น ใหม่ หาก พบ ว่า
สายเข็มขัดหลุดลุ่ย มีคราบสะสม หรือเสียหาย

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

การทำงานที่ไม่สมบูรณ์

. หากเข็มขัดนิรภัยถูกใช้ขณะเกิดการชนที่รุนแรง
จะต้องทำการ เปลี่ยนทั้ง แม้ว่า จะไม่ ปรากฏ
ความเสียหายเด่นชัดก็ตาม

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

. การถอดและการติดต้ังอุปกรณ์ของระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) ควรดำเนินการโดยศูนย์
บริการนิสสันเท่านั้น

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
HP15A1-120227-BEF39E00-83A9-46E4-A6CD-4E7837159442

คำเตือน:

. ทารกและเด็กเล็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม่พอดีกับตัว
เด็ก สายเข็มขัดช่วงไหล่อาจพาดมาอยู่ ใกล้
ใบหน้าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช่วงหน้า
ตักอาจไม่แนบผ่านกระดูกสะโพกที่มีขนาดเล็ก
ของเด็กได้พอดี หากเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัย
ที่ไม่เหมาะสมพอดี อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
รุนแรงหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้

. ให้ ใช้ เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ที่ เหมาะ สม เสมอ

เด็กจำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากผู้ใหญ่ โดยต้องนั่งบน
เบาะนั่งที่เหมาะสมกับขนาดของเด็ก

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-7

Condition:



(34,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

1-8 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ทารกและเด็กเล็ก
HP15A1-120227-2CB554A6-70F8-4EA5-AD1F-1A1CD0569FC1

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให้ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ควรเลือกเบาะน่ังสำหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะสมกับรถ
และตัวเด็ก ควรทำการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิตทุกครั้ง

เด็กโต
HP15A1-120227-D60D6D89-020F-4F38-8877-C70FB3DDBA25

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้ เด็กยืนหรือคุกเข่าบน เบาะ น่ัง

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ ในบริเวณที่ เก็บสัมภาระ
ขณะที่ รถกำลังเคล่ือนที่ เพราะเด็กอาจได้ รับ
บาดเจ็บร้ายแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อมี
การหยุดกะทันหัน

เด็กท่ีตัวโตกว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรนั่งบนเบาะนั่ง และ
คาดเข็มขัดนิรภัยที่จัดไว้ให้

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

บน ช่วงกลางไหล่ และสายเข็มขัดช่วงหน้าตักพาดต่ำแนบ
กับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาดพอดีกับเบาะนั่งในรถ
ด้วย เมื่อเด็กโตข้ึนจนกระทั่งสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่ห่าง
จากใบหน้าหรือลำคอของเด็กอย่างเหมาะสม ให้ยุติการใช้
เบาะน่ังเสริม ควรใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กโตที่มีให้เลือก
หลายประเภทเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

หญิงมีครรภ์
HP15A1-120227-FE869D3B-B8B4-419B-873A-F34B364C8C1A

นิสสันขอแนะนำให้หญิงมีครรภ์คาดเข็มขัดนิรภัย โดยการ
คาดเข็มขัดนิรภัยให้แนบลำตัว และพาดสายเข็มขัดช่วง
หน้าตักบริเวณรอบสะโพกให้ต่ำท่ีสุดเท่าที่สามารถทำได้
และไม่ควรคาดท่ีเอว ให้คาดเข็มขัดช่วงไหล่พาดเหนือ
ไหล่และผ่านหน้าอก โดยต้องไม่ให้สายเข็มขัดช่วงหน้า
ตัก/ช่วงไหล่คาดผ่านบริเวณท้องน้อย กรุณาปรึกษาแพทย์
สำหรับ คำ แนะนำ ใน เ ร่ือง นี้ เ ป็น การ เฉพาะ เจาะจง

ผู้ได้รับบาดเจ็บ
HP15A1-120227-82EBCAFA-39DD-4B24-9916-C91E3A86FE59

นิสสันขอแนะนำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัยจาก
การใช้ งาน เข็มขัดนิรภัย กรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับ
คำแนะนำเป็นการเฉพาะ

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย
GUID-79083A91-43F0-469F-952D-9A5B6ADFF70A

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง
GUID-C0A4C1C9-64EE-4F0F-9C53-5D312BAC0250

SSS0671

หัวเข็มขัดตรงกลางเบาะน่ังจะมี เครื่องหมาย CENTER
ล้ินเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถล็อกเข้ากับหัว
เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางเท่านั้น

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
HP15A1-120227-984D2E17-E07E-4F94-97BF-E5B1D1F3D930

การคาดเข็มขัดนิรภัย
HP15A1-120227-421AB629-E53A-4541-8D10-C0D57422D757

SSS0292

Condition:



(35,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

คำเตือน:

พนักพิงหลังไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่เอนมากเกินกว่า
ตำแหน่งที่ น่ังได้สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู้โดยสารนั่งหลังตรงและแนบ
กับพนักพิงหลัง

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

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช้า ๆ และสอด
ลิ้นเข็มขัดลงในหัวเข็มขัด จนรู้สึกถึงการล็อกเรียบร้อย
แล้ว
. ชุดดึงกลับได้รับการออกแบบให้ล็อก เม่ือมี
แรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช้า ๆ
ทำให้สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได้ และทำให้
สามารถเคล่ือนตัวบนเบาะนั่งอย่างมี อิสระ

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

SSS0467

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

4. ดึงสายเข็มขัดช่วงไหล่ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม่ให้มี
ระยะหย่อน ให้แน่ใจว่าสายเข็มขัดช่วงไหล่พาดเหนือ

ไหล่และแนบผ่านหน้าอก

การปรับความสูงของสายเข็มขัดช่วงไหล่
(เบาะนั่งด้านหน้า)

GUID-49849A3B-4C25-45AC-AE48-F6A7129AD868

SSS0351A

คำเตือน:

. ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่
ให้ อยู่ ในตำแหน่งที่ พอดีกับ ลำตัว การปรับ
ความสูงที่ไม่ถูกต้องอาจลดประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมความปลอดภัยท้ังระบบ และเพิ่ม
ความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีอุบัติเหตุ

. สายเข็มขัดช่วงไหล่ควรพาดบริเวณกลางไหล่
ต้องไม่พาดติดกับลำคอ

. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่บิดตัว
ไปทางใดทางหนึ่ง

. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวยึดสายเข็มขัดช่วง
ไหล่ล็อกแน่น โดยลองเล่ือนตัวยึดสายเข็มขัด
ช่วงไหล่ ข้ึนและลงหลังจากปรับความสูงแล้ว

ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้อยู่ใน

ตำแหน่งที่พอดีกับลำตัว

สายเข็มขัดควรอยู่ห่างจากใบหน้าและลำคอ แต่ไม่หลุด
เลื่อนออกจากไหล่

สำหรับการปรับ ให้ดึงปุ่มปลดล็อก ① แล้วเล่ือนตัวยึด
สายเข็มขัดช่วงไหล่ ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม ② เพื่อให้
สายเข็มขัดพาดผ่านกลางไหล่

ปล่อยปุ่มเพื่อ ล็อกตัว ยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้อยู่ ใน
ตำแหน่ง

การปลดเข็มขัดนิรภัย
HP15A1-120227-1BF0DC09-9D66-448C-8B28-6F14CFC40A17

กดปุ่มที่หัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับโดยอัตโนมัติ

ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย
GUID-C0A4A476-D686-40A0-915E-D20A08C8BA74

WAB0084X

เมื่อพับเบาะนั่งด้านหลังลง ให้เกี่ยวเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งริม
ด้านหลังกับที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย
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การตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
HP15A1-120227-145A1CB5-9B55-4D1A-A8C0-CCED3409D28D

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได้รับการออกแบบให้ล็อกการ
เคลื่อนที่ของเข็มขัดนิรภัย:

. เม่ือ ดึงสาย เข็มขัดออกจากชุด ดึงกลับอย่าง เร็ว

. เมื่อความเร็วของรถยนต์ลดลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อเพ่ิมความมั่นใจในการใช้เข็มขัดนิรภัย ให้ทดสอบการ
ทำงานโดยการจับสายเข็มขัดช่วงไหล่ และดึงไปข้างหน้า
เร็ว ๆ ชุดดึงกลับควรจะล็อกไม่ให้สายเข็มขัดเลื่อนออกมา
ได้อีก ถ้าชุดดึงกลับไม่ล็อกระหว่างการทดสอบ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสันทันที

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
HP15A1-120227-B0F298CD-913B-46BF-8E46-89902A89FA3B

ให้ตรวจสอบการทำงานอย่างถูกต้องของเข็มขัดนิรภัยและ
ส่วนประกอบโลหะท้ังหมด เช่น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ชุด
ดึงกลับ สายยืดหยุ่น และตัวยึดเป็นระยะ ๆ หากพบว่ามี
ชิ้ น ส่วน ที่ หลวม เ ส่ือม สภาพ มี รอย ตัด หรือ เ กิด
ความเสียหายอย่างอื่นบนสายเข็มขัด ควรเปลี่ยนชุดเข็มขัด
นิรภัยทั้งชุด

ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่ของตัวยึด
เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับช้าลง ให้เช็ดทำ
ความสะอาดตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่ด้วยผ้าแห้งที่สะอาด

การทำความสะอาดสายเข็มขัดให้ใช้น้ำสบู่อ่อน หรือน้ำยา
ซักแห้งทำความสะอาดที่แนะนำสำหรับการทำความสะอาด
เครื่องหนังหรือพรม แล้วเช็ดออกด้วยผ้าและทิ้งไว้ในร่มจน
เข็มขัดนิรภัยแห้ง ห้ามปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยถูกดึงกลับ
เข้าไปจนกว่าสายเข็มขัดจะแห้งสนิท

HP15A1-120227-1A220BAA-203F-42A3-BB0A-DDFDA8E06122

ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก
HP15A1-120227-9396FD2F-E533-4EB3-A047-B6D92A4A219A

SSS0099

คำเตือน:

. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กร่วมเดินทาง ควรให้นั่งอยู่
ใน เบาะ น่ังสำหรับเด็กที่ เหมาะสม การไม่ ใช้
เบาะนั่งสำหรับเด็กอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้

. ทารกและเด็กเล็กไม่ควรนั่งบนตักผู้ใหญ่ขณะ
โดยสารอยู่ในรถยนต์ เพราะผู้ใหญ่ที่แม้จะแข็ง
แรงที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานแรงกระแทกจาก
อุบัติเหตุรุนแรงได้ เด็กอาจถูกอัดอยู่ระหว่างตัวผู้
ใหญ่กับชิ้นส่วนของรถยนต์ นอกจากนี้ การคาด
เข็มขัดนิรภัยผ่านเด็กที่ น่ังอยู่บนตักผู้ใหญ่อาจ
ทำให้เกิดอันตรายได้

. นิสสันขอแนะนำให้ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว้บน
เบาะนั่งด้านหลัง เน่ืองจากตามสถิติของการเกิด
อุบัติเหตุ เด็กที่คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องบน
เบาะนั่ง ด้านหลังจะปลอดภัยกว่าการนั่ง บน
เบาะนั่งด้านหน้า

. การใช้หรือการติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ไม่
ถูกต้อง จะเพ่ิมความเสี่ยงหรือความรุนแรงของ
การบาดเจ็บทั้งเด็กและผู้โดยสารอ่ืนบนรถและ
สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. ทำการติดตั้งและใช้งานเบาะนั่งสำหรับเด็กตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตทุกข้อ ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้เลือกซ้ือเบาะน่ังสำหรับเด็กที่มีขนาด
เหมาะสมกับเด็กและรถ เนื่องจากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กบางแบบอาจไม่สามารถติดต้ังลงในรถได้
อย่างเหมาะสม

. ทิศทางของเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่ว่าแบบหันหน้า
ออกหรือแบบหันหลังออกข้ึนอยู่ กับแบบของ
เบาะน่ังและขนาดของเด็ก โปรดดูที่คำแนะนำ
ของผู้ผลิตเก่ียวกับเบาะน่ังสำหรับเด็กสำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได้ให้แน่ใจว่า
เบาะนั่งสำหรับเด็กสัมผัสกับพนักพิงหลังอย่าง
เต็มที่

. หลังจากติดตั้ง เบาะ น่ังสำหรับเด็ก ให้ทำการ
ทดสอบก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ดันเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ไปทางซ้ายและขวาและดึงไปด้านหน้าเพ่ือให้
แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว เบาะ น่ัง
สำหรับเด็กไม่ควรขยับได้มากกว่า 25 มม. (1
นิ้ว) ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่ล็อกแน่น ให้ยึด
สาย เข็มขัดให้ แน่นที่ส ุด หรือติดตั้ง เบาะนั่ง
สำหรับเด็กบนเบาะนั่งตัวอ่ืน แล้วทดสอบอีกคร้ัง

. เมื่อไม่ใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก ให้ยึดเบาะนั่งไว้ด้วย
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX หรือเข็มขัดนิรภัย
เพื่อป้องกันไม่ให้กล้ิงไปมาในกรณีที่ รถหยุด

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition:
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กะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้าที่มีการติดตั้งถุงลม
เสริมความปลอดภัย เพราะเม่ือเกิดอุบัติเหตุจน
ทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าทำงาน
จะ เกิดการพอง ตัวอย่างรุนแรงและกระแทก
เบาะนั่งสำหรับ เด็กแบบหันหลังออกอาจถูก
กระแทก และอาจทำให้ เด็กได้ รับบาด เจ็บที่
รุนแรงหรือเสียชีวิตได้

. ถ้าเข็มขัดนิรภัยอยู่ในตำแหน่งที่ ติดตั้งเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก ต้องมีอุปกรณ์ล็อก มิเช่นนั้นเด็กอาจ
ได้รับบาดเจ็บจากการที่เบาะน่ังพลิกคว่ำขณะที่
รถเบรกหรือเข้าโค้ง

ข้อควรระวัง:

โปรดจำไว้ว่าการปล่อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว้ในรถ
ที่ปิดกระจกกลางแดด อาจทำให้ เบาะน่ังร้อนมาก
ตรวจสอบพื้นผิวเบาะนั่งและหัวเข็มขัดก่อนให้เด็กนั่ง
บนเบาะนั่งสำหรับเด็กดังกล่าว

นิสสันขอแนะนำให้ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ท่านควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสม
กับรถ และควรทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตทุกครั้งเม่ือ
ติดตั้งและใช้งาน มีเบาะนั่งหลายรูปแบบที่ใช้สำหรับเด็กโต
ที่สามารถใช้การปกป้องสูงสุด

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ UNIVERSAL บน
เบาะนั่งด้านหน้าและเบาะนั่งด้านหลัง

HP15A1-DEC97FB7-EA9C-4F9B-AD32-C10F28D6A66F

หมายเหตุ:

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

เม่ือเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็ก โปรดให้ความสำคัญกับ
ประเด็นเหล่านี้:

. เลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐาน UN R44 หรือ
UN R129

. ทดลอง ให้ เ ด็ก น่ัง บน เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก แล้ว
ตรวจสอบการปรับตั้งต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เบาะนั่งสำหรับเด็กนั้นเหมาะสมที่จะใช้กับเด็กได้ ทั้งนี้
ต้ อ ง ทำ ตาม ข้ัน ตอน ท่ี แนะนำ ท้ั งหมด เสมอ

. ตรวจสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กที่อยู่ในรถ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าสามารถใช้งานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์

. โปรดดูที่ตารางอ้างอิงที่อยู่ต่อจากหมวดนี้ สำหรับ
รายละเอียดตำแหน่งติด ต้ังที่แนะนำ และเบาะนั่ง
สำหรับเด็กที่ ได้ รับการรับรองสำหรับรถของท่าน

การแบ่งกลุ่มน้ำหนักของเบาะนั่งสำหรับเด็ก
HP15A1-7D87C515-F485-49B3-96B5-1C729B6E827A

กลุ่มน้ำหนัก น้ำหนักของเด็ก

Group 0 ไม่เกิน 10 กก.

Group 0+ ไม่เกิน 13 กก.

Group I 9 ถึง 18 กก.

Group II 15 ถึง 25 กก.

Group III 22 ถึง 36 กก.

แบบของเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ตัวอย่าง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

JVR0371X

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0 และ 0+

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-11
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1-12 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

JVR0372X

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0+ และ I

JVR0373X

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ II และ III

ตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรอง (ไม่มี ISOFIX)
HP15A1-935C0417-616D-4526-92CE-D25A23130C82

ข้อกำหนดดังต่อไปนี้จะใช้กับเบาะนั่งสำหรับเด็กที่แบ่งการใช้ตามความแตกต่างของน้ำหนักทารกและตำแหน่งที่ติดตั้ง

กลุ่มน้ำหนัก

ตำแหน่งเบาะนั่ง

เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
ด้านหลัง

เบาะด้านข้าง
ด้านหลัง
เบาะกลาง

0 <10 กก. X U*2 X

0 + <13 กก. X U/L*2 X

I 9 - 18 กก. L*1 U/L*2 X

II
15 - 25
กก.

L*3 UF/L*2*3 X

III
22 - 36
กก.

L*3 UF/L*2*3 X

U: เหมาะ สำหรับ เบาะ นั่ ง สำหรับ เด็ ก แบบ Un iversa l ท่ี ไ ด้ รับ การ รั บรอง ใ ห้ ใช้ กับ กล ุ่ ม น้ ำ หนัก นี้
UF: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal แบบหันหน้าออกท่ีได้ รับการ รับรองใช้กับกลุ่ม น้ำหนักนี้
L: เหมาะสำหรับ เบาะนั่งสำหรับ เด็กแบบพิเศษตามรายการแนบท้ายหรือรายชื่อผู้ ผลิต เบาะนั่งสำหรับเด็ก
X: ไม่เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็ก
*1: ถ้าติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก จัดให้พนักพิงหลังอยู่ในตำแหน่งล็อกตำแหน่งแรก
*2: ถ้า ติด ต้ัง เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก จัด ตำแหน่ง เล่ือนของ เบาะหน้า ไปที่ ตำแหน่ง 10 ร่อง จาก ด้านหลัง ส ุด
*3: ถ้าติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให้ถอดพนักพิงศีรษะออก

Condition:
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รายการเบาะนั่งสำหรับเด็กที่แนะนำ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กลุ่มน้ำหนัก ตำแหน่งการหันหน้า ชื่อเบาะนั่งสำหรับเด็ก อินเตอร์เฟซ

0 <10 กก. — — —

0 + <13 กก. ด้านหลัง Maxi Cosi Cabriofix B_ _ _

I 9 - 18 กก. ด้านหน้า Combi Malgott B_ _ _

II
15 - 25
กก.

ด้านหน้า

Combi Buon junior Air

B_ _ _

III
22 - 36
กก.

ด้านหน้า B_ _ _

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-13
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1-14 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรอง (มี ISOFIX)
HP15A1-6A2018DF-9171-466A-AFA6-24DF00299ADC

นี่คือตารางข้อบังคับท่ีแสดงการใช้ ISOFIX และเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ที่ได้รับการรับรองแบบ semi-universal
สำหรับตำแหน่งเบาะนั่งที่ได้รับการรับรองต่าง ๆ

กลุ่มน้ำหนัก

ตำแหน่งเบาะนั่ง

เบาะนั่งผู้โดยสาร
ด้านหน้า

ด้านหลัง
เบาะด้านข้าง

ด้านหลัง
เบาะกลาง

เปลเด็ก
F ISO/L1 X X X

G ISO/L2 X X X

0 <10 กก. E ISO/R1 X X X

0+ <13 กก.

E ISO/R1 X IL*1*2 X

D ISO/R2 X IL*1*2 X

C ISO/R3 X IL*1*2 X

I
9 - 18
กก.

D ISO/R2 X IL*1*2 X

C ISO/R3 X IL*1*2 X

B ISO/F2 X IUF/IL X

B1 ISO/F2X X IUF/IL X

A ISO/F3 X IUF/IL X

II
15 - 25
กก.

- -
X IL*3 X

III
22 - 36
กก.

- -
X IL*3 X

IUF: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal แบบหันหน้าออกที่ได้รับการรับรองให้ใช้กับกลุ่มน้ำหนักนี้
IL: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX โดยเฉพาะ ท่ีให้ไว้ในรายการด้านล่างหรือรายชื่อผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับ

เด็ก
X: ไม่เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition:
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*1: ถ้าติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็ก จัดให้พนักพิงหลังของเบาะหน้าไปท่ีตำแหน่ง 3 ร่องด้านหลังจากตำแหน่งล็อก
ตำแหน่งแรก

*2: ถ้า ติด ต้ัง เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก จัด ตำแหน่ง เล่ือนของ เบาะหน้า ไปที่ ตำแหน่ง 12 ร่อง จาก ด้านหลัง ส ุด
*3: ถ้าติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให้ถอดพนักพิงศีรษะออก
รายการเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ที่แนะนำ :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กลุ่มน้ำหนัก ตำแหน่งการหันหน้า ชื่อเบาะนั่งสำหรับเด็ก อินเตอร์เฟซ

0 <10 กก. — — —

0 + <13 กก. ด้านหลัง

Britax Baby safe Plus
ISOfix Base

_IL_

Maxi Cosi Milofix _I_S

I 9 - 18 กก. ด้านหน้า
Maxi Cosi Milofix _I_S

Roemer Duo plus _I_S

II
15 - 25
กก.

ด้านหน้า Britax Kid Fix XP BI_ _

III
22 - 36
กก.

Q1.5 ด้านหลัง
Britax Baby Safe Plus

SHR II
_IL_

Q3
ด้านหลัง Maxi Cosi 2way Pearl &

2wayFix
_IL_

ด้านหน้า

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
HP15A1-120227-52E0ED42-273F-40BB-93AA-7F2F3D103563

รถยนต์ของท่านติดตั้งจุดยึดพิเศษท่ีใช้กับเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ISOFIX

ตำแหน่งจุดยึด ISOFIX ด้านล่าง
HP15A1-120227-4CA362C7-65B9-4BF5-AF53-B0793163382A

จุดยึด ISOFIX ใช้สำหรับติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กลงบน
เบาะหลังด้านข้างเท่านั้น อย่าพยายามติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็กที่ตำแหน่งตรงกลางโดยใช้ตัวยึด ISOFIX

SSS1046

ตำแหน่งป้าย ISOFIX

SSS0637

ตำแหน่งตัวยึด ISOFIX ด้านล่าง
ตัวยึด ISOFIX ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของเบาะรองนั่งใกล้กับ
พนักพิงหลัง มีแผ่นป้ายติดอยู่ท่ีด้านหลังพนักพิงหลังเพื่อ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-15

Condition:



(42,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

1-16 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ช่วยในการหาตำแหน่งตัวยึด ISOFIX

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
HP15A1-120227-961BAD1A-211D-4323-B754-5E12137C28AB

รถของท่านได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะน่ังด้านหลัง เมื่อทำการติดต้ัง
เบาะสำหรับเด็ก ให้อ่านคู่มือและปฏิบัติตามคำแนะนำใน
ค ู่มือ ของ ผ ู้ ผลิต เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก อย่าง เคร่งครัด

คำเตือน:

. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กออกแบบมาเพ่ือรับน้ำ
หนักเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ห้ามใช้จุดยึดเบาะนั่งกับ
เข็มขัดนิรภัยผู้ใหญ่ สายไฟ หรือยึดติดอุปกรณ์
หรือเครื่องมือเข้ากับรถยนต์ การทำเช่นนั้นอาจ
จะทำให้ จ ุด ยึด เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก เสียหาย
เบาะนั่งสำหรับเด็กจะไม่ ยึดแน่นถ้าใช้จุดยึด
เบาะน่ังที่ เสียหาย และเด็กอาจได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตจากการชนที่เกิดขึ้น

. สายยึดด้านบนของ เบาะ น่ังสำหรับ เด็กอาจ
เสียหายได้ หากเกิดการสัมผัสกับแผ่นปิดห้อง
เก็บสัมภาระ (ถ้ามีติดตั้ง) หรือสัมภาระในห้อง
เก็บสัมภาระ ควรถอดแผ่นปิดห้องหรือเก็บแผ่น
ปิดและสัมภาระออกจากรถเน่ืองจากเด็กอาจได้
รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากการชนหาก
สายยึดด้านบนเสียหาย

ตำแหน่งของจุดยึด
HP15A1-120227-E7B5F4AB-1328-4E20-B669-B64DEF0C01CD

WAB0081X

จ ุ ด ยึ ด ติ ด ตั้ ง อ ย ู่ ท่ี ด้ า น หลั ง ขอ ง พ นั ก พิ ง หลั ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
ISOFIX

HP15A1-53FE5214-421C-46ED-A520-C1209D82CBE1

คำเตือน:

. ติด ตั้ ง เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ISOFIX ลง บน
ตำแหน่งที่กำหนดเท่าน้ัน สำหรับตำแหน่งติดตั้ง
ISOFIX ส่วนล่าง โปรดดูที่ “เบาะน่ังสำหรับเด็ก
ISOFIX” (หน้า 1-15) ถ้ายึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ไม่แน่น เด็กอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ในอุบัติเหตุได้

. อย่าติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ต้องใช้สายยึด
ด้าน บน ลง บน เบาะ น่ัง ที่ ไม่มี ตัว ยึด สาย ยึด

. ห้ามยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีตำแหน่งเบาะ น่ัง
กลางด้านหลังโดยใช้ตัวยึด ISOFIX ด้านล่าง
เบาะน่ังสำหรับเด็กจะไม่ถูกยึดอย่างเหมาะสม

. ตรวจสอบตัวยึดด้านล่างโดยสอดน้ิวเข้าไปใน
บริเวณตัวยึด และให้แน่ใจว่าไม่มี ส่ิงกีดขวาง

เหนือตัวยึด ISOFIX เช่น สายเข็มขัดนิรภัย หรือ
วัสดุเบาะรองนั่ง เบาะนั่งสำหรับเด็กจะไม่ยึดแน่น
หากมีสิ่งกีดขวางตัวยึด ISOFIX

. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กออกแบบมาเพ่ือติดต้ัง
เบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักและการติดตั้งอย่าง
เหมาะสมเท่าน้ัน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ห้ามใช้
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่ สายไฟ เพ่ือยึดติด
อุปกรณ์อื่น ๆ หรือเครื่องมือเข้ากับรถยนต์ การ
ทำเช่นน้ันอาจทำให้จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก
เสียหาย เบาะนั่งสำหรับเด็กจะไม่ยึดแน่น ถ้าใช้
จุดยึด เบาะ น่ังที่ เสียหาย และ เด็กอาจได้ รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเม่ือมีการชนเกิดข้ึน

การติดตั้งลงบนเบาะหลังด้านข้าง
HP15A1-7AE84026-FBAE-4345-A524-6365A9035BB2

แบบหันหน้าออก :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ออก ลง บน เบาะ หลั ง ด้ าน ข้ า ง โดย ใช้ I SOFIX :

SSS0646A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2

Condition:
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1. จัดตำแหน่ง เบาะ น่ังสำหรับเด็กลงบนเบาะนั่ง ①
2. ใช้ตัวเก่ียวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด ISOFIX

ด้านล่าง ②
3. ด้านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กควรติดกับพนักพิง

หลังของรถยนต์ ถ้าจำเป็นให้ปรับ หรือถอดพนักพิง
ศีรษะออก เพ่ือติดต้ังเบาะ น่ังสำหรับเด็กได้อย่าง
ถูกต้อง (โปรดดูท่ี “พนักพิงศีรษะ” (หน้า 1-4)) ถ้า
พนักพิงศีรษะถูกถอดออก ให้เก็บไว้ที่ที่ปลอดภัย ทำ
การติดตั้งพนักพิงศีรษะคืนเมื่อถอดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ออก หากตำแหน่งเบาะนั่งไม่มีพนักพิงศีรษะแบบปรับ
ได้ และเกิดการกีดขวางการติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็ก
ให้ลองตำแหน่งอ่ืน หรือใช้เบาะน่ังสำหรับเด็กอื่น

SSS0754A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ปรับตัวเกี่ยวให้ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้

แน่นขึ้น กดลง ③ และดันไปข้างหลัง ④ ให้แน่นด้วย
เข่าที่บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

5. ถ้าเบาะน่ังสำหรับเด็กถูกยึดด้วยสายยึดด้านบน ให้
พาดสายยึดและเก่ียวเข้ากับจุดยึดสายยึด (โปรดดูที่
“จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน้า 1-16))

6. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ์ป้องกันการหมุนอื่น ๆ
เช่น ขาค้ำยัน ให้ใช้ส่ิงน้ันแทนสายยึดด้านบนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0755A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 7
7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไป
ด้านหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าเบาะน่ังล็อกแน่นหนาดีแล้ว

8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นก่อน
เริ่มใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให้
ทำขั้นที่ 3 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

แบบหันหลังออก :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออก ลง บน เบาะ หลั ง ด้ าน ข้ า ง โดย ใช้ I SOFIX :

SSS0649A

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

ด้านล่าง ②

SSS0756A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 3
3. ปรับตัวเกี่ยวให้ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้

แน่นขึ้น กด ③ ลงและดัน ④ ไปข้างหลัง ใช้มือกดที่

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-17

Condition:
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1-18 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

บริเวณตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็กให้แน่น เพ่ือ
ดันเบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

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

5. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ์ป้องกันการหมุนอื่น ๆ
เช่น ขาค้ำยัน ให้ใช้ส่ิงน้ันแทนสายยึดด้านบนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0757A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 6
6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไป
ด้านหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าเบาะน่ังล็อกแน่นหนาดีแล้ว

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นก่อน
เร่ิมใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่ยึด
แ น่ น ใ ห้ ท ำ ขั้ น ที่ 3 ถึ ง 6 ซ้ ำ อี ก ค ร้ั ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด

HP15A1-BF053DAC-D4D8-4641-959B-8DA54D2C2679

การติดตั้งลงบนเบาะนั่งด้านหลัง
HP15A1-D827F3E0-8DA3-4B51-B23D-0FB5EF0EC3B4

แบบหันหน้าออก :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ออกลงบนเบาะนั่งด้านหลัง โดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุด:

SSS0758A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 1
1. ว า ง เบ า ะ นั่ ง ส ำห รั บ เ ด็ ก ลง บน เบ า ะ นั่ ง ①

ถ้า เบาะ น่ังสำหรับเด็กติด กับพนักพิงหลังเบาะนั่ง
ด้านหน้า เลื่อนเบาะนั่งด้านหน้าไปข้างหน้าจนไม่เกิด
การสัมผัสกันอีก

SSS0493A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

3. เพ่ือป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน ต้องยึดเข็มขัด
นิรภัยกับตัวล็อกติดกับเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0647A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. เพื่อไม่ให้เข็มขัดนิรภัยหย่อนเกินไป กด ③ ไปทาง

ด้านล่าง และดัน ④ ไปด้านหลัง ใช้เข่ากดบริเวณ
ตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็กให้แน่นเพ่ือดันเบาะ
รองน่ังและพนักพิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

Condition:
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SSS0638A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไป
ด้านหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าเบาะน่ังล็อกแน่นหนาดีแล้ว

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นก่อน
เร่ิมใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่ยึด
แ น่ น ใ ห้ ท ำ ขั้ น ที่ 3 ถึ ง 5 ซ้ ำ อี ก ค ร้ั ง

แบบหันหลังออก :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

SSS0759A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง

ออกลงบนเบาะนั่งด้านหลัง โดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุด:

1. ว า ง เบ า ะ นั่ ง ส ำห รั บ เ ด็ ก ลง บน เบ า ะ นั่ ง ①

SSS0654A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

3. เพ่ือป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน ต้องยึดเข็มขัด
นิ รภัย ใน ท่ี ตั ว ล็อก ติด กับ เบาะ น่ัง สำหรับ เ ด็ก

SSS0639A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 4

4. เพื่อไม่ให้เข็มขัดนิรภัยหย่อนเกินไป กด ③ ไปทาง
ด้านล่าง และดัน ④ ไปด้านหลัง ใช้มือกดบริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่ง
และ พนัก พิง หลัง ขณะ ท่ี ดึ ง เข็มขัด นิ ร ภัย ข้ึน

SSS0658A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ด้วย

การดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึง
ไปด้านหน้า เพ่ือให้แน่ใจว่าเบาะน่ังล็อกแน่นหนา
ดีแล้ว

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นก่อน
เร่ิมใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่ยึด
แ น่ น ใ ห้ ท ำ ขั้ น ที่ 3 ถึ ง 5 ซ้ ำ อี ก ค ร้ั ง
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การติดตั้งบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
HP15A1-33556D78-38F1-4D68-B812-CF3175C13F63

SSS0300A

คำเตือน:

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้าที่มีการติดตั้งถุงลม
เสริมความปลอดภัย เพราะเม่ือเกิดอุบัติเหตุจน
ทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าทำงาน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะเกิดการ
พองตัวอย่างรุนแรงและอาจกระแทกเบาะ น่ัง
สำหรับเด็กแบบหันหลังออก และอาจทำให้เด็ก
ได้ รับ บาด เ จ็บ ท่ี ร ุ นแรง หรือ เสีย ชี วิ ต ได้

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึดด้านบนที่
เบาะนั่งด้านหน้า

. นิสสันขอแนะนำให้ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว้บน
เบาะน่ังด้านหลัง อย่างไรก็ตาม ถ้าจำเป็นต้อง
ติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร
ด้านหน้า ให้เล่ือนถอยหลังเบาะน่ังผู้โดยสารไป
ยังตำแหน่งหลังสุด

. เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกจำเป็นต้องใช้แบบหัน
หลังออก ดังนั้นจึงไม่สามารถติดต้ังบนเบาะน่ัง

ผู้โดยสารด้านหน้าท่ีได้มีการติดต้ังถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. การไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยจะทำให้เบาะน่ังสำหรับ
เด็กยึดไม่แน่นพอ เบาะอาจพลิกคว่ำได้ หรือยึด
ไม่แน่นพอและทำให้เกิดการบาดเจ็บเมื่อมีการ
หย ุด รถ อ ย่าง กะทั น หัน ห รือ เกิ ด การ ชน

แบบหันหน้าออก :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต่อไปน้ี เม่ือติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หน้าออกลงบนเบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้า โดยใช้เข็มขัด
นิรภัยแบบยึดสามจุด:

SSS0627

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2
1. เลื่อนเบาะ น่ังถอยหลังไปยังตำแหน่งหลังสุด ①
2. ถอดพนักพิงศีรษะ ②
3. จัดตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง

SSS0360C

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ③ จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

5. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
เข็มขัดนิรภัยในท่ีที่มี เคร่ืองมือล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

Condition:
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SSS0647B

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 6
6. เพ่ือให้เข็มขัดนิรภัยตึง กด ④ ไปทางด้านล่าง และ

ดัน ⑤ ด้านหลัง ใช้ เข่ากดท่ีบริเวณตรงกลางของ
เบาะนั่งสำหรับเด็กให้แน่น เพ่ือดันเบาะรองนั่งและ
พ นั ก พิ ง ห ลั ง ขณ ะ ที่ ดึ ง เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ข้ึ น

SSS0302G

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 7
7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑥ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไป
ด้านหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าเบาะน่ังล็อกแน่นหนาดีแล้ว

8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นก่อน
เร่ิมใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะน่ังสำหรับไม่ยึดแน่น
ให้ทำขั้นที่ 5 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

HP15A1-120227-C9565E22-C501-4988-950F-1FA89677EC38

ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

HP15A1-120227-7F89D46B-E3E8-4C41-B2DD-E8AD6CC5FD5D

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข้อมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งคนขับ
และฝั่งผู้โดยสาร ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ม่าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยท่ีเข่าคนขับ และเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึง กลับ และ ผ่อน แรง อัตโนมัติ (Pre- tens ioner)

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
HP15A1-120227-E1FD5FC9-A2CC-45F2-BD03-AEBBE39FE3B7

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและหน้าอก
ของผู้ขับข่ี และ/หรือผู้โดยสารด้านหน้า เม่ือเกิดการชน
ทางด้านหน้าบางแบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ได้รับการออกแบบให้พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจาก
ด้านหน้า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

HP15A1-3C0C6D27-B0A1-4006-8DF8-25A6AC4217B5

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณหน้าอกและกระดูก
เชิงกรานของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า เมื่อเกิดการชน
ทางด้านข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างได้รับการ
ออกแบบให้พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด้านข้าง

ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้า
มีติดตั้ง)

HP15A1-A5B446D3-C5CF-483B-B49C-A19A5DF60B16

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของผู้ขับขี่ และ
ผู้โดยสารในตำแหน่งเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลังที่นั่งติด
ประตู เมื่อ เกิดการชนทาง ด้านข้าง ม่านถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้างได้รับการออกแบบให้พองตัว เมื่อ
รถมีแรงปะทะมาจากด้านข้าง

ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข่าคนขับ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-ACDBB348-79E5-4636-94ED-13449B75127C

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณเข่าของผู้ขับขี่เมื่อ
เกิดการชนทางด้านหน้าบางแบบ ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่เข่าของผู้ขับได้รับการออกแบบให้พองตัว
เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด้านหน้า

ระบบความปลอดภัยเสริม SRS ออกแบบมาเพ่ือ เสริม
ทำงานเสริมกับการป้องกันอุบัติเหตุของเข็มขัดนิรภัยของ
ผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทดแทน
กัน ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) อาจช่วยรักษาชีวิต
และลดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ อย่างไรก็ตาม เม่ือถุงลม
เสริมความปลอดภัยเกิดการพองตัว อาจทำให้เกิดแผล
ถลอกหรือการบาดเจ็บอ่ืน ๆ ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ยกเว้นถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข่าคนขับ ไม่ได้ป้องกัน
ส่วนล่างของร่างกาย ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้อง และ
ผู้โดยสารควรนั่งอยู่ห่างจากพวงมาลัยและแผงหน้าปัดใน
ระยะที่ เหมาะสมตลอดเวลา (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย”
(หน้า 1-6)) ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองอย่างรวดเร็ว
เพ่ือช่วยป้องกันผู้โดยสาร อย่างไรก็ตามการพองตัวของ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจทำให้เกิดแรงปะทะ จน
ทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หากผู้โดยสารน่ังอยู่ใกล้
ถุงลมเสริมความปลอดภัยมากเกินไป และถุงลมเสริม
ความปลอดภัยจะแฟบลงอย่างรวดเร็วหลังจากการพองตัว
ดังกล่าว

SRS จะทำงานเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON”
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ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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เท่านั้น
เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS จะสว่าง ข้ึน เป็น เวลา
ประมาณ 7 วินาที แล้วจะดับลง ซ่ึงแสดงว่าระบบ
SRS ทำงานเป็นปกติ (โปรดดูที่ “ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS” (หน้า 1-25))

SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:

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

. เข็มขัด นิรภัยและถุงลม เสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อนั่งตัวตรง
และเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าจะพองตัวอย่างรุนแรง
ถ้าท่านและผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย น่ัง
โน้มตัวไปข้างหน้า นั่งชิดด้านข้าง หรือนั่งไม่ตรง
ตำแหน่ง ซึ่งจะ เพิ่มความเส่ียงต่อผู้ ขับขี่ และ
ผู้โดยสารที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ นอกจากน้ี ผู้ขับขี่และผู้โดยสารอาจได้
รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตจากการ
พองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ถ้านั่งใกล้เกินไป ควรนั่งหลังชิดกับพนักพิงหลัง
ในระยะห่างจากพวงมาลัยในระยะที่ เหมาะสม
ตลอด เวลา และต้องคาด เข็มขัด นิรภัย เสมอ

Condition:
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. ให้วางมือด้านนอกของพวงมาลัย เพราะวางมือที่
ขอบด้านในของพวงมาลัยอาจจะเพิ่มความเสี่ยง
ในการบาดเจ็บถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้าพองตัว

SSS0006

SSS0007

SSS0008

SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:

. ห้ามมิให้เด็กโดยสารรถโดยเคล่ือนไหวไปมา
หรือยื่นมือหน้าออกนอกหน้าต่าง ห้ามอุ้มเด็กไว้
บนตักหรือในอ้อมแขน ตัวอย่างตำแหน่งการนั่งที่
เป็นอันตรายแสดงอยู่ในภาพ

. ถ้าไม่จัดให้เด็กน่ังอยู่กับท่ีอย่างเหมาะสม เด็ก
อาจได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงแก่ชีวิตได้หาก เม่ือ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด้านหน้า เนื่องจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าที่พองตัว อาจทำให้เด็ก
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ (โปรดดูที่
“เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน้า 1-10))

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-23
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SSS0059A

SSS0140

SSS0159

SSS0162

คำเตือน:

. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างจะไม่พองตัว ถ้าเกิด
การชนทางด้านหน้า ด้านหลัง พลิกคว่ำ หรือชน
ด้านข้างแต่ไม่รุนแรง ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าง
ถูกต้องเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรง
ของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
ข้าง และม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
จะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อท่านน่ังตัวตรงและ
หลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้าน ข้างและม่านถุงลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้างจะพองตัวอย่างรุนแรง ถ้า
ท่านและผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย นั่งโน้ม
ตัวไปข้างหน้า นั่งชิดด้านข้าง หรือน่ังไม่ตรง
ตำแหน่ง จะเพิ่มความเสี่ยงที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
จะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเม่ือเกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามวางมือ ขา หรือหน้า ใกล้ กับถุงลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างที่ติดตั้งบริเวณด้านข้าง

ของพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้า หรือใกล้
แนวหลังคาด้านข้าง ห้ามให้ผู้โดยสารบนเบาะนั่ง
ด้านหน้าหรือเบาะหลังติดประตูยื่นมือออกนอก
กระจกหน้าต่างหรือนั่งพิงประตู ตัวอย่างตำแหน่ง
การ น่ั ง ท่ี เป็ น อันตราย แสดง อย ู่ ใ น ภาพ

. เมื่อนั่งบนเบาะนั่งด้านหลัง ห้ามจับที่พนักพิงหลัง
ของเบาะนั่งด้านหน้า ถ้าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้าน ข้างและม่านถุงลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้างพองตัว ท่านอาจได้รับ
บาดเจ็บสาหัส โปรดระมัดระวังโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับเด็ก ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง
เสมอ

. ห้ามใช้ผ้าคลุมเบาะนั่งบนพนักพิงหลังด้านหน้า
เพราะอาจขัดขวางการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

HP15A1-120227-4FBEBA10-36FA-4E99-8BF3-2B28ED3E9427

ในการชนบางรูปแบบระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) อาจทำงานพร้อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

โปรดดูท่ี “ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)” (หน้า 1-30)

แบบ A :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

จะทำงานพร้อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย (ยกเว้นเบาะนั่ง
ด้านหลังตรงกลาง) และหูยึดที่ตัก (เบาะนั่งด้านหน้า) เพื่อ
ช่วยดึงสายเข็มขัดกลับทันทีที่รถชน ซึ่งจะรั้งตัวผู้โดยสาร
ท่ี เบาะ นั่ ง ด้าน หน้า และ ด้าน หลัง ที่ น่ั ง ติด ประต ู ไว้
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แบบ B :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

จะทำงานพร้อมกับชุดดึงกลับ เข็มขัดนิรภัย (เบาะนั่ง
ด้านหน้า) และหู ยึด ท่ี ตัก (ด้านคนขับ) เพ่ือช่วย ดึง
สายเข็มขัดกลับทันทีท่ีรถชนซึ่งจะช่วยเรั้งตัวผู้โดยสารที่
เบาะนั่งด้านหน้าไว้

ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
HP15A1-120227-3DCEA6AF-3CF9-47FA-BC41-C0CA95CE4B45

JVR0049X

ป้ายเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยจะติดอยู่ในรถ ดัง
ที่แสดงในภาพ

ป้าย เตือน ① อย ู่ หน้า แผ่น บัง แดด ด้าน ผ ู้ โดยสาร

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

ป้ายน้ีจะเตือนไม่ให้ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า เนื่องจากการติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็กในตำแหน่งนี้อาจทำให้ทารกได้รับ
บาดเจ็บสาหัส ถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวเมื่อเกิด
การชน

JVR0243X

① ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
ป้าย ① เตือน:

“ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่ง
ท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่ด้านหน้า เน่ืองจากอาจ
ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้”

ในรถยนต์ที่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด้าน
หลังเท่านั้น

เม่ือติดตั้ง เบาะนั่งสำหรับเด็กในรถยนต์ ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการติดต้ังของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ังสำหรับเด็ก”
(หน้า 1-10)

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
HP15A1-120227-936E937B-913F-4715-BE98-7F165F18DF0A

SPA1097

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) แสดง ขึ้น
บนแผงหน้า ปัด จะตรวจสอบวงจร ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) และ ระบบสายไฟที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS จะสว่างขึ้นเป็นเวลาประมาณ 7 วินาที
แล้วดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ทำงานเป็นปกติ

ถ้า สภาวะ ต่อ ไป น้ี เกิดขึ้น แสดง ว่า ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย และ/หรือระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ต้องได้รับการ
ตรวจสอบ:

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว่างนานกว่า
7 วินาที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม่สว่าง
ขึ้นเลย

ภายใต้สภาวะเหล่านี้ ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยและ/
หรือระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-25
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อัตโนมัติ (Pre-tensioner) อาจทำงานผิดปกติ ซึ่งต้องได้
รับการตรวจสอบและซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
HP15A1-120227-4FFFFCA9-E3E1-4843-9D2E-B8B2F779059B

WAB0060X

1. โมดูลของม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
(ถ้ามีติดตั้ง)

2. ชุดสร้างแรงดันม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
ข้าง (ถ้ามีติดตั้ง)

3. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

4. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า

5. เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่การชน
6. ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน

แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) (เบาะน่ังติดประตู
ด้านหลัง) (ถ้ามีติดตั้ง)

7. ช ุด ควบคุม ถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัย (ACU)
8. เซ็นเซอร์แซทไลท์ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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9. ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) (ด้านหน้า)

10. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ที่ตัก

11. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยท่ีเข่าคนขับ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

12. เซ็นเซอร์แรงดันที่ประตูหน้า (แสดงเฉพาะด้านคน
ขับ เช่นเดียวกับผู้โดยสารด้านหน้า) (ถ้ามีติดต้ัง)

คำเตือน:

. ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ไว้บนฝาครอบพวงมาลัย บน
แผงหน้าปัด และใกล้กับแผงปิดประตูหน้า และ
เบาะนั่งด้านหน้า ห้ามเอาสิ่งใดมาอยู่ระหว่าง
พวงมาลัยและคนขับ บนแผงหน้าปัด ใต้คอ
พวงมาลัย ใกล้กับแผงปิดประตูหน้า และเบาะนั่ง
ด้านหน้า เน่ืองจากถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัวสิ่งของเหล่านั้นอาจกระเด็นกระแทกจน
เ กิ ด อั นต ร าย แล ะ ท ำ ให้ ไ ด้ รั บ บ าด เ จ็ บ

. ทันทีหลังจากการพองตัว ชิ้นส่วนของระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยบางช้ินจะร้อน ห้ามสัมผัส
เน่ืองจากอาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงได้

. ห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนใด ๆ หรือสายไฟของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัว หรือทำให้ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเกิดความเสียหาย

. ห้าม ดัดแปลง ระบบ ไฟฟ้า ระบบ ช่วง ล่ าง
โครงสร้างด้านหน้า และแผงข้างตัวถังโดยไม่ได้
รับอนุญาต เนื่องจากจะ มีผลกระทบ ต่อการ
ทำงาน อย่าง ถ ูก ต้อง ของ ระบบถุง ลม เสริม

ความปลอดภัย

. การกระทำใด ๆ ที่ไปรบกวนระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทั้งนี้หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวงพวงมาลัย
และแผงหน้าปัด ด้วยการวางสิ่งของไว้บริเวณ
ด้านบนฝาครอบพวงมาลัย บริเวณด้านบนหรือ
รอบแผงหน้าปัด หรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมรอบ ๆ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ควรดำเนินการโดยศูนย์บริการ
นิสสัน ห้ามดัดแปลงหรือถอดสายไฟ SRS จะมี
ไขควงบางประเภทที่สามารถตรวจสอบได้ว่าสาย
ไฟเส้นน้ีหรือปลั๊กสายไฟนี้ มีไฟอยู่หรือไม่ กับ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. ขั้วต่อชุดสายไฟ SRS จะเป็นสีเหลืองและ/หรือสี
ส้ม เพื่อให้สังเกตได้ง่าย

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะได้ยินเสียงดังและ
มีควันเกิดขึ้น ควันน้ีไม่เป็นอันตรายและไม่ได้แสดงว่ามี
เพลิงไหม้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังไม่สูดดม
ควันนี้เพราะอาจทำให้ระคายเคืองและสำลัก สำหรับผู้ที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ ควรออกห่างไปสูดอากาศ
บริสุทธิ์ทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
HP15A1-C0567137-F89F-4FDC-9D87-1674E305859B

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝ่ังคนขับติดต้ังอยู่
ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่ง
ผู้โดยสารติดต้ังอยู่ที่แผงหน้าปัดข้างบนกล่องเก็บของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้านั้นถูกออกแบบมา
ให้พองตัว เม่ือเกิดการชนที่รุนแรงทางด้านหน้า แต่ก็อาจ

จะพองตัวหากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล้เคียงกับ
แรงที่เกิดจากการชนท่ีรุนแรงทางด้านหน้า ท้ังนี้ ถุงลม
เสริมความปลอดภัยอาจไม่พองตัวในการชนจากด้านหน้า
บาง แบบ สภาพ ความ เสีย หาย ของ รถ (หรือ ไม่ พบ
ความเสียหาย) ไม่ได้บ่งชี้ถึงการทำงานที่ถูกต้องของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าเสมอไป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

HP15A1-92E86E9B-AF53-4CA3-9481-C066C0BB979B

SSS0978

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างติดตั้งอยู่ที่ด้านนอกของ
พนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างนั้นถูกออกแบบให้
พองตัวเม่ือเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านข้าง แต่อาจจะมี
การพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล้
เคียงกับแรงที่เกิดจากการชนท่ีรุนแรงทางด้านข้าง และ
อาจไม่พองตัวเม่ือมีการชนด้านข้างบางรูปแบบ สภาพ
ความเสียหายของรถ (หรือไม่พบความเสียหาย) ไม่ได้บ่ง
ชี้ถึงการทำงานที่ถูกต้องของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างเสมอไป
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ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้า
มีติดตั้ง)

HP15A1-A2572E04-07CD-415A-92EF-08E5A36241FD

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างติดต้ังอยู่ ท่ี ราว
หลังคา

ระบบ ม่านถุง ลม เสริมความปลอดภัยด้านข้างนั้น ถ ูก
ออกแบบให้พองตัวเม่ือเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านข้าง
แต่อาจจะมีการพองตัวเกิดข้ึนหากแรงที่เกิดจากการชนรูป
แบบอื่นใกล้เคียงกับแรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้าน
ข้าง และอาจไม่พองตัวเม่ือมีการชนจากทางด้านข้างบาง
ร ูป แบบ สภาพ ความ เสีย หาย ของ รถ (หรือ ไม่ พบ
ความเสียหาย) ไม่ได้บ่งชี้ถึงการทำงานที่ถูกต้องของระบบ
ม่าน ถ ุง ลม เสริม ความ ปลอดภัย ด้าน ข้าง เสมอ ไป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข่าคนขับ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-6DA1FBAA-25A1-42A3-97EE-0D72469D233D

ถุงลมเสริมความปลอดภัยท่ีเข่าคนขับติด ต้ังอยู่ ใต้คอ
พวงมาลัย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข่าคนขับนั้นถูกออกแบบ
มาให้พองตัวเมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทางด้านหน้า แต่ก็อาจ
จะพองตัวหากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล้เคียงกับ
แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้านหน้า และอาจไม่พอง
ตัวในการชนบางแบบ สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม่
พบความเสียหาย) ไม่ได้บ่งชี้ถึงการทำงานท่ีถูกต้องของ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ท่ี เข่าคนขับ เสมอไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

HP15A1-EA94E724-2BFA-4511-B44F-0B0B6CE015B9

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะทำงานในกรณีที่มีแรง
กระแทกจากด้านหน้าหรือด้านข้างซ่ึงผู้น่ังในรถอาจได้รับ
บาดเจ็บรุนแรง แม้ว่าจะคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องแล้ว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจไม่ทำงานเม่ือมีการรองรับ
แรงปะทะ และ/หรือกระจายออกจากตัวถังรถ หากมีส่ิงใด
มารองรับแรงกระแทกก่อนเซนเซอร์อาจจับว่าการชนนั้นไม่
ร ุนแรง สภาพ ความ เ สีย หาย ของ รถ (ห รือ ไม่ พบ
ความเสียหาย) ไม่ได้บ่งชี้ถึงการทำงานที่ถูกต้องของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS เสมอไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัวเมื่อ
HP15A1-CBE067AC-95EE-43BB-8948-6B0E8394ADF0

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าและถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่เข่าคนขับ (ถ้ามีติดตั้ง) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าและถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่เข่าคนขับได้รับการออกแบบให้พองตัว
เมื่อเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านหน้า ตัวอย่างแสดงอยู่ใน
ภาพดังต่อไปนี้

JVR0151X

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าและถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่เข่าคนขับจะพองตัวในกรณีที่แรงการชน
ทางด้านหน้ากับผนังที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเสียรูปได้ ที่
ความเร็วมากกว่า 25 กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.)

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าและถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่เข่าคนขับอาจพองตัวเมื่อช่วงล่างรถยนต์
ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

JVR0152X

. การชนกับขอบถนน ขอบทางเท้า หรือพื้นผิวแข็งด้วย
ความเร็วสูง

Condition:
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. การตกร่องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้น อย่าง แรงหลัง จาก ท่ี รถลอยขึ้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างได้รับการออกแบบให้พองตัว
ในการชนอย่างรุนแรงจากทางด้านข้าง ตัวอย่างแสดงอยู่
ในภาพดังต่อไปนี้

JVR0161X

(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง)

JVR0162X

(ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง)
. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้างจะพองตัว ในกรณีท่ีเกิด

แรงการชนทางด้านข้างกับรถยนต์นั่งท่ีความเร็วมาก
กว่า 25 กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.)

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม่พองตัว
เมื่อ

HP15A1-CA91CB55-8CB3-4BD1-B2E6-EFD53EAEB186

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

ตัวอย่างเช่น ถ้ารถยนต์ชนกับวัตถุ เช่น รถยนต์ที่จอดอยู่
หรือเสาป้ายแสดง ซึ่งสามารถเคล่ือนท่ีหรือเสียรูปได้จาก
การชน ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจจะไม่พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าและถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่เข่าคนขับ (ถ้ามีติดตั้ง) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

JVR0154X

. การ ชน กับ รถยนต์ ประเภท เดียวกัน ท่ี จอด อย ู่

. การชนกับเสาไฟฟ้า

JVR0155X

. การวิ่งชนด้านล่างของท้ายรถบรรทุก

. การชนแนวรั้วกั้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

JVR0156X

. การชนจากด้านข้างแนวเฉียง

. ก า ร ช น ด้ า น ข้ า ง โ ด ย ย า น พ าหน ะ ส อ ง ล้ อ
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JVR0157X

. การชนจากการกระแทกด้านข้างของห้องเครื่องยนต์
(ห้องเก็บสัมภาระ)

. รถยนต์พลิกคว่ำ

JVR0163X

. การชนรั้วกั้นจากด้านหน้า

. การชนเสา

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม่พองตัวเมื่อ
(ถ้ามีติดตั้ง)

HP15A1-BBFE9B05-8D0C-49AC-A5DC-C0890F7113FD

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS พองตัว โมดูลถุงลม
เสริมความปลอดภัยจะไม่ทำงานอีกถ้ารถยนต์ชนกับรถยนต์
อีกคันหรือวัตถุอื่น ๆ

ตัวอย่างอื่น ๆ ที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม่พอง
ตัวแสดงอยู่ในรูปภาพต่อไปนี้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าและถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่เข่าคนขับ (ถ้ามีติดตั้ง) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

JVR0159X

. การชนจากด้านข้างหรือด้านหลัง

. รถยนต์พลิกคว่ำ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

JVR0160X

. การชนด้านหน้ากับรถยนต์ ท่ีจอดหรือเคล่ือนที่อยู่

. การชนด้านหลัง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

HP15A1-120227-B99CD8AE-7A91-4B2C-9ACA-0A9FE047F386

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ไม่สามารถนำกลับ
มาใช้ใหม่ได้อีก หากถูกใช้งานไปแล้ว โดยต้อง
เปล่ียนทั้งชุดพร้อมกับชุดดึงกลับและหัวล็อก

. ในกรณีที่ เกิดการชน แต่ เข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึง กลับ และผ่อน แรง อัตโนมัติ (Pre-
tensioner) ไม่ทำงาน ต้องตรวจสอบระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) และถ้าจำเป็น ให้
เปลี่ยนใหม่โดยศูนย์บริการนิสสัน

Condition:



(57,1)
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. ห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนใด ๆ หรือสายไฟของระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) เพื่อป้องกันไม่ให้
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ทำงานโดยไม่ได้
ตั้งใจ หรือทำให้ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)
เกิดความเสียหาย

. การปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึง กลับ และผ่อน แรง อัตโนมัติ (Pre-
tensioner) ควรดำเนินการโดยศูนย์บริการ
นิสสัน ห้ามดัดแปลงหรือถอดสายไฟ SRS จะมี
ไขควงบางประเภทที่สามารถตรวจสอบได้ว่าสาย
ไฟเส้นน้ีหรือปลั๊กสายไฟนี้ มีไฟอยู่หรือไม่ กับ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

. ถ้าต้องการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)
หรือทำลายรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
ข้ันตอนการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ท่ี
ถูกต้องมีระบุไว้ในคู่มือการบริการของนิสสัน การ
ทำลายที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้น
ได้

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร้อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ โดย
จะทำงานพร้อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยด้วยการช่วยดึง
สายเข็มขัดกลับเมื่อรถชน เพื่อช่วยรั้งตัวผู้โดยสารเบาะนั่ง
ด้านหน้าและ ด้านหลัง ท่ีนั่งติดประตู (ถ้ามีติด ต้ัง) ไว้

เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ

(Pre-tensioner) จะอยู่ภายในตัวยึด และชุดดึงกลับของ
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าและด้านหลังท่ีนั่งติดประตู (ถ้ามี
ติดตั้ง) เข็มขัดนิรภัยแบบนี้จะมีการใช้งานเหมือนกับเข็มขัด
นิรภัยทั่วไป

เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) ทำงาน จะได้ยินเสียงดังและมีควันออก
มา ควันน้ีไม่เป็นอันตรายและไม่ได้แสดงว่ามีเพลิงไหม้
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังไม่สูดดมควันนี้
เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองและสำลัก สำหรับผู้
ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับระบบหายใจ ควรรีบออกจากตัวรถและ
ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทันที

ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน
HP15A1-120227-7B3FE17B-4DA6-477D-B10E-33AE5B1A0563

คำเตือน:

. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้ว โมดูล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม่ทำงานอีก และ
ต้องทำการเปล่ียนใหม่ โดยให้ศูนย์บริการนิสสัน
เป็นผู้ทำการเปลี่ยนโมดูลถุงลมใหม่ เพราะไม่
สามารถซ่อม โมดูล ถ ุง ลมที่ พอง ตัว แล้ว ได้

. ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนบริเวณด้านหน้า
และด้านข้างของตัวถังรถ ควรนำรถไปยังศูนย์
บริการนิสสัน เพื่อทำการตรวจสอบระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย

. ถ้าต้องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริมหรือ
ทำลายรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน โดย
ข้ันตอนการทำลายท่ีถูกต้องมีระบุไว้ในคู่มือการ
บริการของนิสสัน การทำลายที่ไม่ถูกต้องอาจ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง

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

เมื่อต้องนำรถเข้ารับบริการ ควรแจ้งข้อมูลเก่ียวกับถุงลม
เสริมความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อน แรง อัตโนมัติ (Pre-tensioner) และ ช้ินส่วน ท่ี
เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการซ่อมบำรุง สวิตช์จ่าย
ไฟควรอยู่ ในตำแหน่ง “OFF” เสมอเมื่อทำงานอยู่ ใต้
ฝากระโปรงหน้าหรือภายในรถ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-31

Condition:
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1-32 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

บันทึก

Condition:
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2-2 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

HP15A1-CC18C6D1-F76E-43B2-B598-E83224E7A2D6

WAA0160X

1. คันเกียร์
2. สวิตช์ ท่ี ปัด น้ำ ฝน และ ท่ี ฉีด น้ำยา ล้าง กระจก
3. พวงมาลัย

— พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
— แตร

4. สวิตช์ไฟหน้า ไฟตัดหมอก* และสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช์ไฟตัดหมอก*

5. สวิตช์ OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)

6. สวิตช์ควบคุมการปรับระดับไฟหน้า
7. สวิตช์ระบบ Automatic brake hold
8. สวิตช์เบรกจอดไฟฟ้า
9. สวิตช์ตำแหน่ง P
10. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

— การควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
— การควบคุมเครื่องเสียง

11. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)
— การควบคุมระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

— สวิตช์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ*

— สวิตช์ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ
(ICC)*

*: ถ้ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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HP15A1-120227-9E0FC3A6-0157-4E09-9E8D-334A80EF176F

WAA0161X

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

— ถุง ลม เสริม ความปลอดภัย ด้านหน้า คนขับ
8. ฝาครอบกล่องฟิวส์

9. กล่องเก็บของ
10. เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ

— สวิตช์ไล่ฝ้า
11. สวิตช์โหมดการขับขี่
12. สวิตช์โหมด EV

— โหมดชาร์จ
— โหมด EV

13. ช่องจ่ายไฟ
14. สวิตช์จ่ายไฟแบบปุ่มกด

15. ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)/
แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม

16. คันปรับระดับพวงมาลัย
17. ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข่าคนขับ*
18. ที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน้า
19. ท่ี ปลด ล็อก ฝา ปิด ช่อง เ ติม น้ ำมัน เชื้ อ เพลิ ง
*: ถ้ามีติดตั้ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-3

แผงหน้าปัด

Condition:
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2-4 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

HP15A1-120227-907734FC-12DD-47F2-8AC5-A3DE1D56A157

WAA0196X

1. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
— มาตรวัดพลังงาน
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว
— เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/ระยะการขับขี่
— เกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ท่ีชาร์จได้
— คอมพิวเตอร์ระยะทาง
— ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์

2. ไฟเตือนและไฟแสดง

3. มาตรวัดความเร็ว
4. สวิตช์ trip reset/ปุ่ม หมุน ควบคุม ความสว่าง

แผงหน้าปัด

มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง
รวม

HP15A1-BD79E1D7-61D2-4C37-B0C8-72ED1961BF62

มาตรวัดความเร็ว
HP15A1-120227-A922885E-959F-4662-B3C0-896EEF5BDDD6

WAC0275X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว
HP15A1-120227-4EE9921B-8A6E-4E9A-8B7C-611F0EC62C0D

WAC0385X

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเท่ียว ① จะ
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่
ท่ีตำแหน่ง “ON” หรือเม่ือเปลี่ยนจากตำแหน่ง "ON" ไป

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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ยังตำแหน่ง "OFF"

มาตรวัดระยะทางรวมจะแสดงระยะทางทั้งหมดที่รถยนต์ถูก
ใช้งาน

มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวจะแสดงระยะทางที่เดินทางเป็น
เที่ยว ๆ

การเปลี่ยนการแสดง :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดสวิตช์ TRIP RESET Ⓐ เพื่อเปลี่ยนหน้าจอดังต่อไปนี้:

ODO ? TRIP A ? TRIP B ? ODO

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวใหม่ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดสวิตช์ TRIP RESET Ⓐ นานกว่า 1 วินาที เพ่ือรีเซ็ต
มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวให้เป็นศูนย์

มาตรวัดพลังงาน
GUID-947D59FC-5E2A-4301-B66A-877C207CA855

WAC0166X

เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” ให้เลือกมาตรวัด
พลังงานจากหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์โดยใช้ปุ่ม

และ บนพวงมาลัย โปรดดูที่ “วิธีการใช้หน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-14)

มาตรวัดพลังงานจะแสดงระดับพลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์
ไฟฟ้าสำหรับการขับขี่เมื่อเหยียบคันเร่ง และระดับการจ่าย

พลังงานคืนไปยังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ด้วย
ระบบห้ามล้อท่ีมีการเปล่ียนพลังงานจลน์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าขณะลดความเร็ว

มาตรวัดพลังงานจะแสดงผลการใช้พลังงานจริงของ
มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้สำหรับการขับขี่ Ⓐ และระดับการจ่าย
พลังงานคืนไปยังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ด้วย
ระบบห้ามล้อท่ีมีการเปล่ียนพลังงานจลน์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าขณะลดความเร็ว Ⓑ ส่วนไฟสีขาว ① ในหน้าจอจะ
เล่ือน ไปทางขวาและซ้าย ข้ึนอยู่ กับสภาวะการขับขี่

มาตร วัด พลังงาน อย ู่ ใน สถานะ ตำแหน่ง กลาง ③

ส่วนไฟสีขาวจะเลื่อนไปทางขวาเมื่อพลังงานไฟฟ้าถูกจ่าย
ไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการขับข่ี (แบตเตอรี่ Li-ion
จ่ายไฟ)

ส่วนไฟสีขาวที่จะเลื่อนไปทางซ้ายเมื่อระบบห้ามล้อที่มีการ
เปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็วมี
การผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ Li-ion
(ชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion)

มาตรวัดพลังงานจะแสดงด้วยว่าพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายไปยัง
มอเตอร์ไฟฟ้าถูกจำกัดหรือไม่ หรือระบบห้ามล้อท่ีมีการ
เปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็วถูก
จำกัดหรือไม่ เมื่อพลังงานไฟฟ้าหรือระบบห้ามล้อท่ีมีการ
เปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็วถูก
จำ กัด ส่ วน ท่ี สว่ า ง ขึ้ น บน ห น้า จอ จะ แคบ ลง ②

JVI1863X

การขับขี่โดยที่เกจมาตรวัดพลังงานอยู่ในโซน ECO จะช่วย
ลดการส้ินเปลืองพลังงานและเพ่ิมระยะการขับขี่ (โซน
ECO จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ กับความเร็วรถยนต์) โซน
ECO ไม่เกี่ยวข้องกับโหมด ECO ท่ีถูกเลือกโดยสวิตช์
โหมดการขับขี่ สำหรับโหมด ECO (โหมดการขับขี่) โปรด
ดูท่ี “การขับขี่แบบ e-POWER” (หน้า ระบบ e-Power-8)

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/ระยะการขับขี่
GUID-0C93ABF3-EAC3-4958-A65D-A6F098B7CDC2

WAC0277X

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-5

Condition:
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เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-AF56120D-C060-4389-B4A7-B848A85F03A0

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ① จะแสดงระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงในถังน้ำมันโดยประมาณเมื่อสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ใน
ตำแหน่ง “ON”

เข็มชี้ในเกจวัดอาจเคลื่อนไหวเล็กน้อยขณะเบรก เลี้ยวโค้ง
เร่งความเร็ว หรือขับข้ึนหรือลงเนินตามการแกว่งตัวของ
น้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ เมื่อระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถัง
เหลือน้อย ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่สะดวกก่อนที่เข็ม
ชี้จะลดลงถึงตำแหน่งน้ำมันหมด (0)

ลูกศร แสดงตำแหน่งของฝา ปิดช่อง เติม น้ำมัน

ข้อควรระวัง:

ให้เติมน้ำมันเช้ือเพลิงก่อนที่เกจจะช้ีไปที่ตำแหน่ง
น้ำมันหมด (0)

ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน้อยเม่ือเกจวัด
น้ ำมั น เชื้ อ เพ ลิง ชี้ ไป ที่ ต ำแห น่ง น้ ำมั น หมด (0 )

ระยะการขับขี่
GUID-8D2762E0-A157-4F0A-8AD5-6BD02EDEE0D4

ระยะการขับขี่ ② จะแสดงระยะทางโดยประมาณที่สามารถ
ขับรถต่อไปได้ก่อนที่จะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่อีกครั้ง
ข้อมูลระยะการขับขี่จะได้รับการคำนวณอย่างต่อเนื่องตาม
ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีเหลืออยู่ในถังและอัตราการส้ิน
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจริง

หน้าจอจะอัพเดตทุก ๆ 30 วินาที

เม่ือน้ำมัน เหลือน้อยมาก ระยะการขับข่ีจะเปลี่ยนเป็น
“———”

. ถ้าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณน้อย (น้อยกว่า 10
ลิตร) หน้าจอท่ีแสดงอยู่ก่อนท่ีสวิตช์จ่ายไฟจะอยู่ที่
ตำแหน่ง “OFF” อาจจะยังปรากฏอยู่

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชันหรือเลี้ยวโค้ง น้ำมันในถังจะ
เอียง ซึ่งอาจจะทำให้การแสดงผลเปลี่ยนไปได้

เม่ือเปลี่ยนโหมดการขับข่ีหรือเปิด/ปิดเคร่ืองปรับอากาศ
ระยะ การ ขับ ข่ี ท่ี แสดง จะ ขึ้น อย ู่ กับ สถานะ รถยนต์

ระยะการขับขี่จะปรากฏขึ้นบนด้านขวาของเกจวัดระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ แสดงข้อมูล
อย่างอื่นนอกเหนือจากมาตรวัดพลังงาน

เกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอรี่ LI-ION ที่
ชาร์จได้

GUID-C78B5C57-E8C9-43CD-9C7C-7E5CDE53E7E0

WAC0278X

① เกจวัดแสดงการชาร์จไฟที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน (Li-ion) โดยประมาณท่ีใช้ในการ
ขับขี่ได้

② ไฟแสดงการชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion จะแสดงขึ้น
เมื่อไฟแบตเตอรี่ Li-ion ถูกชาร์จ

เกจวัดสว่างขึ้นเป็นสีเหลืองเม่ือระดับไฟในแบตเตอร่ี Li-
ion ที่ใช้ได้เริ่มต่ำ

หมายเหตุ:
. อุณหภูมิ แบตเตอร่ี Li-ion มี ผลก ระทบ ต่อ

ป ริมาณ ไฟ ที่ เ ห ลือ ใน แบต เตอรี่ L i - i on
. เ ม่ือ หน้า จอ พลังงาน แสดง ข้ึน บน หน้า จอ

แสดงข้อมูลรถยนต์ เกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอรี่
Li-ion จะหายไป

รายงานการขับขี่แบบ ECO (ถ้ามีติดตั้ง)
HP15A1-9594A313-578D-4A4F-855C-5B773BC6A95F

WAC0276X

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “OFF” รายงานการขับขี่
แบบ ECO จะปรากฏขึ้น
① 5 ครั้งก่อน (ประวัติ)

การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉล่ีย 5 ครั้งท่ีแล้วจะ
แสดงขึ้น

② การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยครั้งล่าสุดจะแสดง
ขึ้น

③ การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีดีท่ีสุดในประวัติการ
ทำงานจะแสดงขึ้น

รายงานการขับขี่แบบ ECO จะแสดงขึ้นเมื่อขับรถเป็นระยะ
ทาง 500 ม. (0.3 ไมล์) หรือมากกว่า และหลังจาก 30

Condition:
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วินาที ตั้งแต่ เปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “ON”

สามารถตั้งค่ารายงานการขับข่ีแบบ ECO ไม่ให้ปรากฏข้ึน
ได้เมื่อเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “OFF” โปรดดูที่
“Customize Display (การปรับแต่งหน้าจอด้วยตนเอง)”
(หน้า 2-16)

การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด
HP15A1-120227-43377123-53CD-44A7-8D3B-68904F627F33

JVI1635X

ปุ่มหมุนควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด Ⓐ จะสามารถ
ใช้งานได้เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” หรือเมื่อ
เปลี่ยนจากตำแหน่ง “ON” ไปยังตำแหน่ง “OFF” เมื่อ
ใช้งาน ปุ่มหมุนควบคุม หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะ
เปลี่ยนเป็นโหมดปรับแสงสว่าง

JVI1667X

หมุนปุ่มหมุนควบคุมตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มความสว่างให้
กับไฟแผงมาตรวัด แถบ ① จะเล่ือนไปที่ด้าน + หมุนปุ่ม
หมุนควบคุมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความสว่าง แถบ ① จะ
เลื่อนไปที่ด้าน -

จอแสดงข้อมูลรถยนต์จะกลับสู่หน้าจอปกติเมื่อไม่ได้มีการ
ใช้งานปุ่มหมุนควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัดเป็นเวลา
นานกว่า 5 วินาที

เมื่อระดับความสว่างถึงค่าสูงสุดหรือต่ำสุด เสียงเตือนจะดัง
ขึ้น

การแสดงตำแหน่งเกียร์
GUID-ABB1DD25-E786-4B75-9A1A-54DB7DEB4D8A

การแสดงตำแหน่งเกียร์จะแสดงตำแหน่งของคันเกียร์เม่ือ
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง ON หรือพร้อมขับขี่ (โปรดดูที่
“20. การแสดงตำแหน่งเกียร์” (หน้า 2-23) และ “ระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า” (หน้า 5-8))

ข้อควรระวัง:

ห้ามทำให้คันเกียร์ค้างไว้ที่ตำแหน่ง อ่ืน นอกจาก
ตำแหน่งตรงกลาง การขับขี่ขณะคันเกียร์ไม่อยู่ใน
ตำแหน่งอาจทำให้ รถยนต์ เกิดความ เสียหายได้

นอกจากนี้ หากคันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง ไฟแสดง
ตำแหน่งจะกะพริบ

ไฟแสดงโหมดการขับขี่
GUID-745994A2-1DC4-4E7D-9E75-93B966030921

ไฟแสดงโหมด S (Smart)
GUID-48DEEBB5-FD16-4C84-91C7-C5D68C8D6BE0

เมื่อโหมดการขับขี่เปลี่ยนเป็นโหมด S (Smart) ไฟแสดง
จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงโหมด ECO
GUID-30241F50-4A5C-4C08-B5A8-3F149C3BD0CF

เมื่อโหมดการขับขี่เปลี่ยนเป็นโหมด ECO ไฟแสดงจะสว่าง
ขึ้น

ไฟแสดงโหมดชาร์จ
GUID-B8EA7023-9FC2-4A54-9B58-554665229C83

เมื่อเลือกโหมดชาร์จ ไฟแสดงจะสว่างขึ้น

ไฟแสดงโหมด EV
GUID-8DFC1D38-DD5A-4675-94F4-ECF21645A8B3

เมื่อเลือกโหมด EV ไฟแสดงจะสว่างขึ้น

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-7
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HP15A1-120227-BAA97314-9A1C-4CC9-B3E6-8F876AC2D7D7

ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ไฟเตือนหลัก
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์
(MIL)

ไฟเตือนเทคโนโลยีกันล้อล็อก (ABS) ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ไฟแสดงการจำกัดพลังงานไฟฟ้า

ไฟเตือนระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดิน
เท้า (VSP)

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง)
ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)

ไฟแสดงระบบกันขโมย

ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้า (สีเหลือง) ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold (สีขาว) ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold (สี
เขียว)

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้า
ไฟแสดง OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้า* *: ถ้ามีติดตั้ง

ไฟเตือนระบบ e-POWER ไฟแสดงการใช้ไฟสูง

ไฟเตือนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ* ไฟแสดงการปิดระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ*

ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน

Condition:
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การตรวจสอบไฟ
HP15A1-120227-DAFB3A62-57B4-4D69-9BE0-4358B5F1433C

เมื่อปิดประตูทุกบาน ให้ใช้เบรกจอด คาดเข็มขัดนิรภัย
แล้วให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” โดยไม่สตาร์ท
ระบบ e-POWER ไฟต่อไปน้ี (ถ้ามีติดต้ัง) จะสว่างขึ้น:

ไฟต่อไปนี้ (ถ้ามีติดตั้ง) จะสว่างขึ้นชั่วครู่แล้วดับไป:
(สีแดง)

ถ้ามีไฟที่ไม่สว่างข้ึน หรือทำงานในลักษณะอื่นนอกเหนือ
จากท่ีกล่าวมา อาจแสดงว่าหลอดไฟขาดและ/หรือระบบ
ทำงานผิดปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิส สัน เพ่ือ
ตรวจ สอบ และ ถ้า จำเป็น ให้ ทำ การ ซ่อมแซมทันที

ไฟเตือน
HP15A1-120227-E0FF291B-185D-4A5A-AB17-1267283D18F4

ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์
HP15A1-120227-E94F9BD7-CE98-4064-9208-A955C7402B45

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนการชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ 12 โวลต์จะสว่างขึ้น หลังจากสตาร์ทระบบ e-
POWER ไฟจะดับลง

ถ้าไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์สว่างขึ้นขณะที่
ระบบ e-POWER ทำงานหรือขณะขับขี่ แสดงว่าระบบชาร์จ
ไฟอาจทำงาน ผิดปกติ ควร นำ รถ เข้า รับ การ บริการ

ข้อควรระวัง:

ระบบชาร์จไฟอาจทำงานผิดปกติ ถ้าไฟเตือนการ
ชาร์จไฟแบตเตอร่ี 12 โวลต์สว่างขึ้นขณะที่ระบบ e-
POWER ทำงาน ระบบ e-POWER จะหยุดการ
ทำงาน เมื่อแบตเตอร่ี 12 โวลต์หมด ให้หยุดรถใน
บริเวณที่ปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกกันล้อล็อก
(ABS)

HP15A1-120227-5BE9956F-572D-4251-97F3-EB1B3610C134

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนเทคโนโลยี
เบรกกันล้อล็อก (ABS) จะสว่างข้ึนและดับลง แสดงว่า
ระบบ ABS กำลังทำงาน

ถ้าไฟเตือน ABS สว่างระหว่างขณะท่ีระบบ e-POWER
ทำงานหรือระหว่างขับขี่ อาจแสดงว่า ABS ทำงานผิดปกติ
นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันทันที

ถ้า ABS ทำงานผิดปกติ ฟังก์ชันป้องกันล้อล็อกจะหยุด
ทำงาน โดยระบบเบรกจะทำงานเป็นปกติ แต่ไม่มีการช่วย
ป้องกันล้อล็อก (โปรดดูท่ี “เทคโนโลยีเบรกกันล้อล็อก
(ABS)” (หน้า 5-54))

ไฟเตือนระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้
คนเดินเท้า (VSP)

GUID-A93CFC8E-CE39-4720-B020-2795559E94DB

ไฟเตือนระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า (VSP)
สว่างขึ้นเมื่อระบบ VSP ทำงานผิดปกติ

ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบ VSP ท่ีศูนย์บริการ
นิสสัน

โปรดดู ท่ี “ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า
(VSP)” (หน้า ระบบ e-Power-11)

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง)
HP15A1-120227-5AB86BD3-FF13-4A3A-96DC-97A93020EE64

คำเตือน:

. ถ้าระดับน้ำมันเบรกมีระดับต่ำกว่าเครื่องหมายต่ำ
สุดของกระปุกน้ำมันเบรก ห้ามขับรถยนต์จนกว่า
จะได้รับการตรวจสอบระบบเบรกจากศูนย์บริการ
นิสสัน

. ควรใช้ วิธีลากรถแทนการขับข่ีรถยนต์ ต่อไป
เนื่องจากการ ขับขี่ อาจทำให้ เกิด อันตรายได้

. การเหยียบแป้นเบรกโดยท่ีระบบ e-POWER ไม่
ได้ทำงาน และ/หรือในขณะที่ระดับน้ำมันเบรกต่ำ
จะต้องเผื่อระยะหยุดมากขึ้นและต้องใช้แรงและ
ระยะเหยียบแป้นเบรกมากขึ้นด้วย

ไฟเตือนระบบเบรกแสดงถึงระดับน้ำมันเบรกในระบบต่ำ
และการทำงานผิดปกติของเทคโนโลยีเบรกกันล้อล็อก
(ABS)

ไฟเตือนน้ำมันเบรกต่ำ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนระบบเบรก
จะสว่างขึ้นแล้วจะดับลง

ถ้าไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นขณะระบบ e-POWER กำลัง
ทำงานหรือขณะขับข่ีและเบรกจอดถูกปลด อาจแสดงว่า
ระดับน้ำมันเบรกต่ำ

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นขณะขับขี่ ให้หยุดรถในที่ที่
ปลอดภัยทันที หยุดการทำงานของระบบ e-POWER และ
ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก ถ้าระดับน้ำมันเบรกอยู่ต่ำกว่า
ขีดต่ำสุดบนกระปุกน้ำมันเบรก ให้เติมน้ำมันเบรกตาม
จำ เป็ น ( โปรด ด ู ที่ “ น้ ำ มัน เบรก” (ห น้า 8 -12 ) )

ถ้าน้ำมันเบรกอยู่ในระดับท่ีเพียงพอ ให้นำรถเข้ารับการ
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บริการตรวจสอบระบบเบรกที่ ศ ูนย์บริการนิสสัน ทันที

ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกกันล้อล็อก (ABS) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมื่อปลดเบรกจอดและพบว่าระดับน้ำมันเบรกมีเพียงพอ
หากไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกกันล้อ
ล็อก (ABS) สว่างขึ้น อาจแสดงว่า ABS ทำงานผิดปกติ
ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและถ้า
จำเป็น ให้ทำการซ่อมแซมทันที (โปรดดู ท่ี “ไฟเตือน
เทคโนโลยี เบรก กัน ล้อ ล็อก (ABS)” (หน้า 2-9))

ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้า (สีเหลือง)
GUID-39A4474B-320A-4E43-B975-A4255BB66FA0

ฟังก์ชันไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้าสำหรับระบบเบรก
จอดไฟฟ้า ถ้าไฟเตือนสว่างข้ึนในเวลาอ่ืน แสดงว่าระบบ
เบรกจอดไฟฟ้าอาจทำงานผิดปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์
บริการนิส สัน เพื่อ ตรวจสอบและ ถ้า จำเป็น ให้ทำการ
ซ่อมแซมทันที

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
HP15A1-120227-23DA4F88-2C00-4E7D-A28A-186AC475C1F8

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนพวงมาลัย
เพาเวอร์ไฟฟ้าจะสว่างข้ึน หลังจากเร่ิมใช้งานระบบ e-
POWER ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าจะดับลง ซึ่ง
แสดง ว่า พวง มาลัย เพา เวอร์ ไฟฟ้า ทำงาน เป็น ปกติ

ถ้าไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าสว่างข้ึนขณะท่ีระบบ
e-POWER ทำงาน แสดงว่าพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าอาจ
ทำงานผิดปกติ และควรนำรถเข้ารับการบริการ ให้นำรถเข้า
รับการตรวจสอบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าท่ีศูนย์บริการ
นิสสัน

เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าสว่างขึ้น ขณะที่ระบบ
e-POWER ทำงาน ระบบช่วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน

แต่จะยังคงสามารถบังคับควบคุมรถได้ ทำให้ต้องใช้แรงใน
การบังคับพวงมาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะในโค้งที่หักมุมมาก
และที่ความเร็วต่ำ

(โปรดดู ท่ี “พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า” (หน้า 5-52))

ไฟเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์
ไฟฟ้า

GUID-CF1824D2-C3FC-4104-A472-224A3B2CD799

เมื่อสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนระบบ
ควบคุมการ เปลี่ยน เกียร์ ไฟฟ้าจะสว่างขึ้นแล้วดับลง

ไฟน้ีจะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งเตือนเมื่อระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร์ไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
ระบบท่ีศูนย์บริการนิสสันทันที เมื่อข้อความเตือนใด ๆ
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ให้ปฏิบัติตาม
ข้อความเตือนที่แสดงขึ้น

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
HP15A1-120227-8BD634C4-8D62-47F8-9B18-FB18B5067E7F

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนแรงดัน
น้ำมันเครื่องจะสว่างขึ้น หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟ
เตือนแรงดันน้ำมันเครื่องจะดับลง ซึ่งแสดงว่าเซ็นเซอร์วัด
แ รง ดั น น้ ำ มัน เค รื่ อ ง ใน รถยนต์ ทำงาน เป็ น ปกติ

ถ้าไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องสว่างข้ึนหรือกะพริบขณะ
เครื่องยนต์ ทำงาน แสดง ว่า แรง ดัน น้ำมัน เครื่อง ต่ำ

ให้หยุดรถอย่างปลอดภัยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้
ดับ เครื่องยนต์ ทันที และ ติดต่อ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

ข้อควรระวัง:

. การปล่อยให้เคร่ืองยนต์ทำงานโดยท่ีไฟเตือน
แรงดันน้ำมันเครื่องสว่างอยู่จะทำให้เครื่องยนต์
เสียหายร้ายแรง

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

ไฟเตือนระบบ e-POWER
GUID-F51C7054-A834-4131-808F-A44E0BF2B552

เม่ือสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON ไฟเตือนระบบ e-
POWER จะสว่างขึ้นแล้วดับลง

ถ้าไฟเตือนระบบ e-POWER สว่างขึ้นขณะขับขี่ อาจแสดง
ว่าระบบ e-POWER ทำงานผิดปกติ

ให้หยุดรถในสถานท่ีปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการ
นิสสัน

ไฟเตือนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
(ถ้ามีติดตั้ง)

HP15A1-7EB8C97F-38C5-4E7A-859D-6786D4920DFF

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนระบบช่วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะสว่างขึ้น หลังจากสตาร์ทระบบ e-
POWER ไฟเตือนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะดับลง

ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะหยุด
ทำงานหรือระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) หยุดทำงาน

ถ้าไฟสว่างขึ้นเมื่อระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอยู่ที่ ON

Condition:
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แสดงว่าระบบอาจไม่สามารถใช้งานได้ โปรดดูท่ี “ระบบ
ช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน้า 5-25) สำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม

ไฟเตือนหลัก
HP15A1-D655D669-49AD-4D1F-8380-E87CF0844911

ไฟเตือนหลักจะสว่างขึ้นเมื่อข้อความเตือนปรากฏขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

โปรดดู ท่ี “หน้าจอแสดง ข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-14)

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
HP15A1-120227-905907A4-9945-4F2E-A6AA-336F37383C75

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนเข็มขัด
นิรภัยจะสว่างขึ้น ไฟจะสว่างค้างจนกว่าจะคาดเข็มขัด
นิรภัยด้านหน้า (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-6))

เม่ือรถยนต์วิ่งเร็วกว่า 15 กม./ชม. (9 ไมล์/ชม.) ไฟจะ
กะพริบ และจะมีเสียงเตือนดังจนกว่าคนนั่งเบาะหน้าจะคาด
เข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนจะดังต่อเน่ืองนานประมาณ 95
วินาทีจนกว่าจะคาดเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

HP15A1-120227-F6A2270F-8C94-4E75-A8E8-C6AC3FE6063F

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว่างขึ้นเป็นเวลาประมาณ 7
วินาที แล้ว จะ ดับ ลง ซ่ึง แสดง ว่า ระบบ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัย SRS ทำงานปกติ

ถ้าเกิดสภาวะใดดังต่อไปนี้ขึ้น แสดงว่าจำเป็นต้องนำรถเข้า
ศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS และเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ

และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) และควรทำการ
ซ่อมแซมทันที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว่าง
นานกว่า 7 วินาที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม่สว่าง
ขึ้นเลย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-
tensioner) อาจทำงานผิดพลาดหรือไม่ทำงานจนกว่าจะ
ได้ รับการตรวจสอบและซ่อมแซม (โปรดดู ท่ี “ระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)” (หน้า 1-21))

ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

HP15A1-120227-C5AC2AFB-ADC4-4DCD-A019-8C3615F2531A

เมื่อสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนระบบ
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) จะสว่างขึ้น
แล้วค่อยดับลง

ไฟเตือนกะพริบในขณะที่ระบบ VDC ทำงานอยู่

เมื่อไฟเตือนกะพริบระหว่างการขับขี่ แสดงว่ากำลังขับขี่บน
ทางล่ืน และอัตราการเสียดทานกำลังจะเกินค่าท่ีกำหนด

ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้นเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง “ON”
แสดงว่าระบบ VDC หรือระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
อาจทำงานผิดปกติ และอาจต้องนำรถเข้ารับการบริการ ให้
นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและถ้าจำเป็น
ให้ทำการซ่อมแซมทันที

ถ้าระบบมีการทำงานผิดปกติ ฟังก์ชันการทำงานของระบบ
VDC หรือระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันจะถูกปิด แต่ยัง
สามารถทำการขับขี่รถยนต์ได้ (โปรดดูท่ี “ระบบควบคุม

เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)” (หน้า 5-11) และ
“ระบบ ช่วย ออกตัว บน ทาง ลาด ชัน” (หน้า 5-14))

ไฟแสดง
HP15A1-120227-09B38E16-00AE-4261-814F-BFACCE95D422

ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold
(สีขาว)

GUID-CBD2E510-99CA-419D-B690-0B0A54409133

ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold (สีขาว) จะสว่าง
ขึ้น เมื่อ ระบบ Automatic brake hold พร้อมใช้ งาน
(โปรดดูที่ “ระบบ AUTOMATIC BRAKE HOLD” (หน้า 3-
24))

ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold
(สีเขียว)

GUID-48C671FE-C095-407E-B9A0-F2BB9A3F4439

ไฟแสดงระบบ Automatic brake hold (สีเขียว) จะสว่าง
ขึ้น ขณะที่ระบบ Automatic brake hold กำลังทำงาน
(โปรดดูที่ “ระบบ AUTOMATIC BRAKE HOLD” (หน้า 3-
24))

ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้า
GUID-7B692991-F3E8-4031-8973-F1F442616932

ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้าแสดงว่าระบบเบรกจอด
ไฟฟ้ากำลังทำงาน

ถ้าไม่ได้เลิกใช้งานเบรกจอดไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้า
จะยังคงสว่างอยู่ ก่อนการขับข่ี ควรตรวจสอบว่าไฟแสดง
ระบบเบรกจอดไฟฟ้าได้ดับลงแล้ว (โปรดดูที่ “เบรกจอด”
(หน้า 3-22))

ถ้าไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้าสว่างขึ้นหรือกะพริบ ขณะ
ที่ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้า (สีเหลือง) สว่างขึ้น

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-11

Condition:
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2-12 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

อาจแสดงว่าระบบเบรกจอดไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ให้นำรถ
ไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบและถ้าจำเป็นให้ทำ
การซ่อมแซมทันที

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามี
ติดตั้ง)

HP15A1-821BE992-9EAF-4714-ADF5-3EA1FF4B8192

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้าจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟตัด
หมอกหน้า (โปรดดูที่ “สวิตช์ไฟตัดหมอก” (หน้า 2-33))

ไฟแสดงการใช้ไฟสูง
HP15A1-120227-3DDEAD02-756A-4757-9483-78381AEB1179

ไฟแสดงการใช้ไฟสูงจะสว่างขึ้นเมื่อไฟหน้าไฟสูงอยู่ที่
“ON” ไฟแสดงจะดับลงเม่ือเลือกใช้ไฟต่ำ (โปรดดู ท่ี
“สวิตช์ ไฟหน้าและ สัญญาณไฟเล้ียว” (หน้า 2-31))

ไฟแสดงการปิดระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-25E51FC2-9136-47F0-A153-2F982FE13389

ไฟแสดงการปิดระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) จะ
สว่างขึ้นเมื่อปิดระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (โปรดดูท่ี
“ ระบบ ช่ วย เบรก ฉ ุก เฉิน อัจฉ ริยะ” (หน้ า 5-25))

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต์ (MIL)

HP15A1-120227-526ACEEB-094F-4B18-B115-A80D3BE7F70C

ข้อควรระวัง:

. การขับรถต่อไปโดยไม่ตรวจสอบระบบควบคุม
เครื่องยนต์อย่างถูกต้อง จะทำให้ประสิทธิภาพใน
การขับขี่ลดลง อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูง

ข้ึน และทำให้ระบบควบคุมเคร่ืองยนต์เสียหาย
ซึ่งส่งผลถึงการคุ้มครองจากการรับประกันรถ

. การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องในระบบควบคุมเครื่องยนต์
อาจทำให้การปล่อยไอเสียของรถยนต์ไม่เป็นไป
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ว่าด้วยการปล่อย
ไอเสีย

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟแสดงการทำงาน
ผิดปกติของเครื่องยนต์ (MIL) จะสว่างขึ้น หลังจากสตาร์ท
ระบบ e-POWER ไฟ MIL จะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์ทำงานเป็นปกติ

ถ้าไฟ MIL สว่างข้ึนขณะเครื่องยนต์ทำงาน แสดงว่าระบบ
ควบคุมเคร่ืองยนต์อาจทำงานผิดปกติและอาจต้องนำรถ
เข้ารับการบริการ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบระบบและทำการซ่อมแซมทันที

ถ้าไฟ MIL กะพริบขึ้นขณะท่ีเครื่องยนต์ทำงาน แสดงว่า
อาจมีการทำงานผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบควบคุมมลพิษ ใน
กรณีนี้ ระบบควบคุมมลพิษอาจทำงานผิดปกติและต้องนำ
รถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบและถ้าจำเป็นทำ
การซ่อมแซมทันที

เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์เมื่อไฟ MIL กะพริบ:

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

. หลีกเลี่ยงการ เร่งหรือลดความเร็วอย่างกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นทางชัน

. หลีกเล่ียงการบรรทุกหรือลากจูงสัมภาระท่ีไม่จำเป็น

ไฟแสดงการจำกัดพลังงานไฟฟ้า
GUID-85506052-08BF-4E58-ACBD-1BDB950AA206

เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” ไฟแสดงการจำกัด
พลังงานไฟฟ้าจะสว่างขึ้นแล้วดับลง

เมื่อไฟแสดงการจำกัดพลังงานไฟฟ้าสว่างขึ้นขณะที่สวิตช์
จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่ พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายไปยัง
มอเตอร์ ไฟฟ้า (สำหรับการขับข่ีและสำหรับการผลิต
พลังงานไฟฟ้า) จะลดลง ดังน้ัน รถยนต์อาจจะไม่ตอบ
สนองเม่ือเหยียบแป้นคันเร่งขณะท่ีไฟแสดงการจำกัด
พลังงานไฟฟ้าสว่างขึ้น

เมื่อไฟนี้สว่างขึ้นและมีข้อความใด ๆ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูล รถยนต์ ให้ ปฏิบัติ ตามคำแนะนำ ต่อไปนี้

ไฟนี้จะสว่างขึ้นในสภาวะต่อไปนี้

. ระดับการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำมาก

. อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำมาก

. เมื่ออุณหภูมิของระบบ e-POWER สูง (มอเตอร์ ระบบ
หล่อเย็น แบตเตอรี่ Li-ion ฯลฯ)

. เมื่อ การ ผลิตพลังงาน ไฟฟ้า ป้อน ออก ถ ูก จำกัด

ก่อนไฟแบตเตอร่ี Li-ion จะหมดและเม่ือการเตือนระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเร็วที่สุด

ถ้าไฟนี้สว่างขึ้นเนื่องจากแบตเตอรี่ Li-ion เย็นซึ่งเป็นผล
มาจากอุณหภูมิภายนอกต่ำ ให้เคลื่อนรถยนต์ไปยังบริเวณ
ที่อุ่นขึ้น

ถ้าไฟสว่างขึ้นเน่ืองจากอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion สูงมาก
ให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยและรอจนกว่าไฟจะดับลง

ไ ฟ นี้ จ ะ ส ว่ า ง ขึ้ น ใ น ส ภ า ว ะ ต่ อ ไ ป นี้ เ ช่ น กั น

Condition:
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. ถ้า เหยียบคัน เร่ง เมื่อหยุด รถ และ คัน เกียร์ อยู่ ใน
ตำแหน่ง "N" (ว่าง)

ในกรณีนี้ แม้จะเปลี่ยนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “D” (ขับ)
การเร่งความเร็วจะลดลง ขณะเหยียบคันเร่ง ไฟจะสว่าง
และข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
และเสียงเตือนจะดังขึ้น เม่ือปล่อยคันเร่ง ไฟแสดงและ
ข้ อ ค ว าม จ ะ ดั บ ล ง แล ะ เ สี ย ง เ ตื อ น จ ะ หย ุ ด ล ง

ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้นในสถานการณ์อ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ด้านบนหรือไฟไม่ดับลง แสดงว่าอาจมีการทำงาน
ผิด ปกติ ของ ระบบ กร ุณา ติดต่อ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

คำเตือน:

โหมดการจำกัดพลังงานไฟฟ้าอาจส่งผลให้พลังงาน
ไฟฟ้าและความเร็วรถยนต์ลดลง ซึ่งความเร็วที่ลดลง
อาจต่ำกว่าความเร็วของรถยนต์อ่ืน จึงทำให้มีโอกาส
ที่จะชนมีเพ่ิมขึ้น ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษใน
การ ขับขี่ ถ้า รถยนต์ ไม่ สามารถ คง ความเร็ว ที่
ปลอดภัย ไว้ ได้ ให้ จอด รถ ข้าง ทางในบริเวณที่
ปลอดภัย

ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่
GUID-D825E205-9E2F-44FA-AE51-4F8FEA32B0BC

ไฟแสดงสถานะพร้อมขับข่ีสว่างขึ้นเม่ือระบบ e-POWER
ทำงานและรถยนต์พร้อมที่จะถูกขับเคลื่อน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
HP15A1-120227-0FC987D0-EBCA-4B35-8971-A91C6642E9B0

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบในขณะที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่
ในตำแหน่ง “OFF” ฟังก์ชันนี้แสดงว่าระบบกันขโมยที่
ติดตั้งกับรถยนต์ทำงานเป็นปกติ

ถ้าระบบกันขโมยทำงานผิดปกติ ไฟนี้จะสว่างค้างอยู่ เมื่อ
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” (โปรดดูท่ี “ระบบกัน
ขโมย” (หน้า 3-12) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่
HP15A1-120227-E36ED1F8-2782-4AFF-AD7F-C0EE4329B180

ไฟแสดงการเปิดไฟหร่ีจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟหรี่ด้านหน้า
ไฟแผงหน้าปัด ชุดไฟท้าย และไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟ
แสดงนี้จะดับลงเมื่อปิดไฟเหล่านี้

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
HP15A1-120227-0C08F9BE-1259-4C32-A5CE-565955DD4D37

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเมื่อไฟเลี้ยว
หรือไฟกะพริบฉุกเฉินอยู่ที่ “ON” (โปรดดูท่ี “สวิตช์ไฟ
หน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-31) หรือ “สวิตช์ไฟ
กะพริบฉุกเฉิน” (หน้า 6-2))

ไฟแสดง OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

HP15A1-120227-25535B06-DD4B-40D0-A31A-92B5F12BA576

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟแสดง OFF ระบบ
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) จะสว่างขึ้น
แล้วค่อยดับลง

ไฟแสดง OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) สว่างขึ้นเมื่อระบบ VDC หยุดทำงาน (โปรดดู ท่ี

“ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)”
(หน้า 5-11))

เสียงเตือน
HP15A1-120227-25FC9D17-6455-4813-AF47-458687DA2DE8

เสียงเตือนผ้าเบรกสึก
HP15A1-120227-42101CDF-43F6-4D32-B9D2-ACD007C7F0D4

ผ้า เบรกดิสก์ เบรกจะมี เสียง เตือน เม่ือใกล้ สึก เมื่อ รถ
เคล่ือนที่ ผ้าเบรกจะมีเสียงแหลมเสียดสี หากจำเป็นต้อง
เปล่ียนผ้าเบรก เสียงน้ีจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเหยียบแป้นเบรก
หากผ้าเบรกสึกมากขึ้นเสียงจะดังตลอดแม้ว่าไม่ได้มีการ
เหยียบเบรก ให้ตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด ถ้าได้ยินเสียง
เตือนผ้าเบรกสึก

ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและถ้า
จำเป็นให้ทำการซ่อมแซมทันที (โปรดดูที่ “เบรก” (หน้า
8-11))

เสียงเตือนล็อกประตู
HP15A1-120227-B0650CF7-195A-446D-B67C-5A71CDF5E373

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น ให้ตรวจสอบท้ังรถยนต์และกุญแจ
อัจฉริยะ (โปรดดูที่ “วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” (หน้า 3-9))

เสียงเตือนไฟส่องสว่าง
HP15A1-120227-28B837DE-A230-45E3-9A43-5D64A24A7C76

เสียงเตือนไฟส่องสว่างจะดังขึ้นถ้าประตูด้านคนขับเปิด
ขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง หรือ และ
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบิดสวิตช์ไฟส่องสว่างไปยังตำแหน่ง
“OFF” เมื่อลงจากรถ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-13

Condition:



(72,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

2-14 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

เสียงเตือนเบรกจอด
HP15A1-120227-B80A3D8C-224E-48DA-A89C-D15FFA961236

เสียงเตือนเบรกจอดจะดังข้ึนถ้ารถยนต์ขับขี่ด้วยความเร็ว
มากกว่า 3 กม./ชม. (2 ไมล์/ชม.) ขณะเบรกจอดทำงาน
ให้หยุดรถยนต์และทำการปลดเบรกจอด

เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย
HP15A1-CBB217A2-E180-471B-960C-B4E9ECA3D6DC

เมื่อรถยนต์ ว่ิงเร็วกว่า 15 กม./ชม. (9 ไมล์/ชม.) เสียง
เตือนจะดังจนกว่าคนนั่งเบาะหน้าจะคาดเข็มขัดนิรภัย เสียง
เตือนจะดังต่อเน่ืองนานประมาณ 95 วินาทีจนกว่าจะคาด
เข็มขัดนิรภัย

HP15A1-5673A8F7-C041-464E-941B-197D91DC0912

WAC0386X

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ติดตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายของมาตรวัด
ความเร็ว ซึ่งจะแสดงรายการต่าง ๆ เช่น:

. มาตรวัดพลังงาน (หน้า 2-5)

. การตั้งค่ารถยนต์

. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ระยะทาง

. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว
(หน้า 2-4)

. เกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่ชาร์จได้ (หน้า
2-6)

. ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ (ถ้ามีติดตั้ง)

. ข้อมูลระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ถ้ามีติดต้ัง)

. ข้อมูลระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)
(ถ้ามีติดตั้ง)

. ข้อมูลการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ

. ข้อมูลเครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

. การแสดงและการเตือน

. นาฬิกาและอุณหภูมิอากาศภายนอก

. ข้อมูลอื่น ๆ

สำหรับการตั้งค่าภาษา โปรดดูที่ “การตั้งค่า” (หน้า 2-15)

วิธีการใช้หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
HP15A1-3CE09625-677B-4657-9042-84FE87B9F210

JVI1566X

สามารถเปล่ียนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ โดยใช้สวิตช์
OK ① ② ③ และ ④ ติดตั้งอยู่บน
พวงมาลัย
① OK - เปลี่ ยน หรื อ เลื อก ราย การ ใน หน้ า จอ

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

แสดงข้อมูลรถยนต์
③ - กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
④ - เปล่ียนจากหน้าจอหน่ึงไปยังหน้าจอ

ก่อนหน้าหรือถัดไป

สวิตช์บนพวงมาลัยใช้ในการควบคุมฟังก์ชันเครื่องเสียงได้
เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “ปุ่มควบคุมบน
พวง มาลั ย ” (ห น้ า 4 -30 ) หรื อ ค ู่ มื อ กา ร ใ ช้ ง าน
NissanConnect อีกเล่มหนึ่ง (ถ้ามี)

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

Condition:
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หน้าจอเริ่มต้น
HP15A1-374B15AA-C268-4C34-A37D-2B27653BFDDB

เมื่อสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง “ON” จอแสดงผลจะ
แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

. มาตรวัดพลังงาน

. เครื่องเสียง

. การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง/ระยะการขับขี่

. คอมพิวเตอร์การขับขี่

. คำเตือน

. การตั้งค่า

คำเตือนจะแสดงเฉพาะเมื่อมีสิ่งใด ๆ เกิดขึ้น สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตือนและการแสดง โปรดดูท่ี “การ
เตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า
2-20)

เพื่อควบคุมรายการที่แสดงบนหน้าจอข้อมูลรถยนต์ โปรดดู
ที่ “Customize Display (การปรับแต่งหน้าจอด้วยตนเอง)”
(หน้า 2-16)

การตั้งค่า
HP15A1-F5CC00F8-EAE4-4ACA-A957-ADDC2E45A7E5

โหมดการตั้งค่าช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลท่ีแสดง
ขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้:

. Driver Assistance (ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

. Customize Display (ปรับแต่งหน้าจอด้วยตนเอง)

. Vehicle Settings (การตั้งค่ารถยนต์)

. Maintenance (การบำรุงรักษา)

. Clock (นาฬิกา)

. Unit/Language (หน่วย/ภาษา)

. Factory Reset (ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน)

Driver Assistance (ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่) (ถ้า
มีติดตั้ง)

HP15A1-39C314A1-18EF-4FB2-93CC-4CACF7AA4BD9

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

Blind Spot (จุดอับสายตา) (ถ้ามีติดตั้ง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การตั้งค่าน้ีช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดระบบเตือนจุดอับ
สายตา (BSW) ได้

ใช้สวิตช์ ② เพ่ือเลือก และกด OK ① เพื่อเปล่ียน
รายการเมนู:

. Blind Spot Warning (ระบบเตือนจุดอับสายตา)

กด OK ① เพ่ือ เปิด/ปิดระบบเตือนจุดอับสายตา
(BSW)

. Side Indicator Brightness (ความสว่างไฟแสดง
ด้านข้าง)
— Bright/Standard/Dark (สว่าง/มาตรฐาน/มืด)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนจุดอับสายตา
(BSW)” (หน้า 5-15)

Emergency Brake (เบรกฉุกเฉิน) (ถ้ามีติดตั้ง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การต้ังค่าน้ีช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดระบบช่วยเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะได้

. ด้านหน้า

กด OK ① เพื่อเปิด/ปิดระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ” (หน้า 5-25)

Parking Aids (การช่วยจอด) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดการตั้งค่าการช่วย
จอดได้

ใช้สวิตช์ ② เพ่ือเลือก “Parking Aids” (การช่วย
จอด) แล้วกด OK ①
Sonar (โซนาร์)

ใช้สวิตช์ ② เพ่ือเลือก “Sonar” (โซนาร์) แล้วกด
OK ① เมนูย่อยต่อไปนี้สามารถใช้งานได้:

. Rear Sensor (เซ็นเซอร์ด้านหลัง)
— ON/OFF (เปิด/ปิด)

. Display (หน้าจอแสดงผล)
— ON/OFF (เปิด/ปิด)

. Volume (ระดับเสียง)
— High/Med./Low (สูง/กลาง/ต่ำ)

. Range (ระยะ)
— Far/Mid/Near (ไกล/กลาง/ใกล้)

Moving Object (ระบบตรวจจับวัตถุและบุคคลที่
เคลื่อนไหว) (ถ้ามีติดตั้ง)

ใช้สวิตช์ ② เพื่อเลือก “Moving Object” (ระบบ
ตรวจจับวัตถุและบุคคลเคลื่อนไหว) แล้วกด OK ① เพ่ือ
เปิด/ปิดระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนระบบตรวจจับ
วัตถุและบุคคลท่ีเคล่ือนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD)

Cross Traffic (เตือนขณะถอยหลัง) (ถ้ามีติดตั้ง)

การต้ังค่าน้ีช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดระบบเตือนขณะ
ถอยรถ (RCTA)

ใช้สวิตช์ ② เพื่อเลือก “Cross Traffic” (เตือนขณะ
ถอยหลัง) แล้วกด OK ① เพื่อเปิด/ปิดระบบเตือนขณะ
ถอยรถ (RCTA)
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Driver Attention Alert (ระบบตรวจสอบการตื่นตัว
ของผู้ขับขี่) (ถ้ามีติดตั้ง) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

. เปิด/ ปิด ระบบ ตรวจ สอบ การ ต่ืน ตัว ของ ผ ู้ ขับขี่

Timer Alert (นาฬิกาจับเวลา) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถต้ังให้แจ้งเตือนผู้ขับขี่ได้
ว่าถึงเวลาที่ตั้งไว้แล้ว

ใช้สวิตช์ ② เพื่อเลือก “Timer Alert” (นาฬิกาจับ
เวลา) และ กด OK ① เมน ู ย่อย ต่อ ไป น้ี ปรากฏขึ้น:

. ---min / ---min (---นาที / ---นาที)

. Reset (ตั้งค่าใหม่)

ในการเปล่ียนเวลา ให้ใช้สวิตช์ ② และกด OK ①
เพื่อบันทึกเวลาที่เลือกไว้

Low Temperature Alert (การเตือนอุณหภูมิต่ำ) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดการเตือนอุณหภูมิ
ภายนอกต่ำบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้

ใช้สวิตช์ ② เพื่อเลือก “Low Temperature Alert”
(การเตือนอุณหภูมิต่ำ) แล้วกด OK ① เพื่อเปิด/ปิดการ
เตือน

Chassis Control (การควบคุมแชสซี) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดระบบควบคุมแชส
ซีได้

ใช้สวิตช์ ② เพ่ือเลือก “Chassis Control” (การ
ควบคุมแชสซี) แล้วกด OK ① มี เมนู ย่อยดังต่อไปน้ี:

. Active Trace Control (ระบบช่วยควบคุมทิศทางขณะ
เลี้ยว)
— Intelligent Trace Control ON/OFF (เปิด/ปิด

เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพขณะเข้า
โค้ง)

Customize Display (การปรับแต่งหน้าจอด้วย
ตนเอง)

HP15A1-F4D0ABAA-0E90-43E6-BC57-32B3A33FE8CB

การปรับแต่งหน้าจอด้วยตนเองช่วยให้ลูกค้าเลือกหมวด
ต่าง ๆ ที่หลากหลายในมาตรวัดได้

สามารถเลือกการปรับแต่งหน้าจอด้วยตนเองได้โดยใช้
สวิตช์ ② และ OK ①

Main Menu Selection (เลือกเมนูหลัก) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

สามารถเปิด/ปิดรายการที่แสดงเมื่อสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “ON” สามารถเปลี่ยนรายการที่แสดงโดยการใช้
สวิตช์ ② เพ่ือเลื่อน และ OK ① เพ่ือเลือกรายการ
เมนู

ท่านต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ

ECO Info Settings (การตั้งค่าข้อมูล ECO) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การต้ังค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปล่ียนการต้ังค่าข้อมูล
ECO ได้

ใช้สวิตช์ ② เพ่ือเลือก “ECO Info Settings” (การ
ตั้งค่าข้อมูล ECO) และกด OK ①
ECO Drive Report (รายงานการขับขี่แบบ ECO)

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดรายงานการขับขี่
แบบ ECO บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้

1. ใช้สวิตช์ ② เพ่ือเลือก “ECO Drive Report”
(รายงานการขับขี่แบบ ECO)

2. กด OK ① เพ่ือเปิด/ปิดรายงานการขับขี่แบบ ECO

View History (ดูประวัติ)

การตั้งค่าน้ีจะช่วยให้ลูกค้าสามารถแสดงประวัติการขับขี่
แบบ ECO และรีเซ็ตการดูประวัติได้

Welcome Effect (การแสดงหน้าจอต้อนรับ) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

สามารถเปิด/ปิดการแสดงหน้าจอต้อนรับได้เมื่อสวิตช์จ่าย
ไฟอยู่ ในตำแหน่ง “ON” เพื่อเปิด/ปิดหน้าจอต้อนรับ:

เลือก “Welcome Effects” (การแสดงหน้าจอต้อนรับ)
โดยใช้สวิตช์ ② และกด OK ①
Gauges (แสดงที่หน้าปัด)
1. ใช้สวิตช์ ② เพื่อเลือก “Gauges” (แสดงที่

หน้าปัด)

2. กด OK ① เพื่อเปิด/ปิดการแสดงที่หน้าปัดในหน้าจอ
ต้อนรับ

Animation (แสดงที่จอแสดงผล)
1. ใช้สวิตช์ ② เพื่อเลือก “Animation” (แสดงที่

จอแสดงผล)

2. กด OK ① เพ่ือเปิด/ปิดการแสดงท่ีจอแสดงผลใน
หน้าจอต้อนรับ

Vehicle Settings (การตั้งค่ารถยนต์)
HP15A1-5E3B7151-79DE-4F12-8F1A-B94BD03DF201

การตั้งค่ารถยนต์ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนการต้ังค่า
สำหรับการตั้งค่าต่อไปนี้

. Lighting (ไฟส่องสว่าง)

. Turn indicator (สัญญาณไฟเลี้ยว)

. Locking (การล็อก)

. Wipers (ระบบปัดน้ำฝน)

. Mirrors (กระจกมองข้าง)

สามารถเปล่ียนการต้ังค่ารถยนต์ได้โดยใช้สวิตช์ ②
และ OK ①

Condition:
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Lighting (ไฟส่องสว่าง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมนู “Lighting” (ไฟส่องสว่าง) มีตัวเลือกดังต่อไปน้ี:

Welcome Headlight (ไฟต้อนรับ)

ไฟต้อนรับสามารถต้ังเปิดหรือปิดได้ ใช้สวิตช์ ②
และ OK ① เพ่ือเลือกรายการ เมนูย่อยต่อไปนี้สามารถ
ใช้งานได้:

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

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

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

. OFF (ปิด)
— ON/OFF (เปิด/ปิด)

Auto Room Lamp (ไฟห้องโดยสารอัตโนมัติ)

เวลาไฟส่องสว่างภายในสามารถตั้งเปิดหรือปิดได้ ใช้ OK
① เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานนี้

Light Sensitivity (ความไวแสงระบบไฟหน้า
อัตโนมัติ)

สามารถปรับต้ังความไวแสงของไฟอัตโนมัติได้ จากเมนู
“Lighting” (ไฟส่องสว่าง) ให้เลือก “Light Sensitivity”
(ความไวแสงระบบไฟหน้าอัตโนมัติ) ใช้สวิตช์ ②
และ OK ① เพื่อเลือกความไวแสงที่ต้องการ มีตัวเลือกดัง
ต่อไปนี้:

. Earliest (เร็วที่สุด)
— ON/OFF (เปิด/ปิด)

. Earlier (เร็วขึ้น)
— ON/OFF (เปิด/ปิด)

. มาตรฐาน

— ON/OFF (เปิด/ปิด)
. Later (ช้า)

— ON/OFF (เปิด/ปิด)

Turn indicator (สัญญาณไฟเลี้ยว) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมนู “Turn indicator” (สัญญาณไฟเล้ียว) มีรายการดัง
ต่อไปนี้:

3 Flash Pass (กะพริบ 3 ครั้ง)

สามารถต้ังค่าเปิดหรือปิดการใช้งาน “3 Flash Pass”
(กะพริบ 3 ครั้ง) ใช้ OK ① เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานนี้

Locking (การล็อก) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมน ู “Locking” (การ ล็อก) มี ตัว เลือก ดัง ต่อ ไป น้ี:

Ext. Door Switch (ด้วยสวิตช์ที่มือจับประตู)

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

Wipers (ระบบปัดน้ำฝน) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมนู “Wipers” (ระบบปัดน้ำฝน) มีรายการดังต่อไปนี้:

Speed Dependent (ปรับความเร็วอัตโนมัติ)

“Speed Dependent” (ปรับความเร็วอัตโนมัติ) สามารถ
เปิดหรือปิดการทำงานได้ ใช้ OK ① เพ่ือเปิดหรือปิดการ
ใช้งานนี้

Reverse Link (ปัดด้านหลังขณะถอยรถ)

สามารถตั้งเปิดหรือปิด “Reverse Link” (ปัดด้านหลังขณะ
ถอยรถ) จากเมนู “Wipers” (ระบบปัดน้ำฝน) ให้เลือก
“Reverse Link” (ปัดด้านหลังขณะถอยรถ) ใช้ OK ①
เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานนี้

Mirrors (กระจกมองข้าง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมนู “Mirrors (กระจกมองข้าง)” มีรายการดังต่อไปนี้:

Auto Fold Off (ปิดการพับอัตโนมัติ)

เม่ือเปิดใช้รายการนี้ คุณลักษณะการพับอัตโนมัติของ
กระจกมองข้างจะปิดการทำงาน ใช้ OK ① เพ่ือเปิดหรือ
ปิดการใช้งานนี้

Unfold at Ignition (กางออกด้วยสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์)

เมื่อเปิดใช้รายการนี้ กระจกมองข้างจะพับโดยอัตโนมัติเมื่อ
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” และกางออกเมื่อสวิตช์
จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ใช้ OK ① เพื่อเปิดหรือปิดการ
ใช้งานนี้

Unfold at Unlock (กาง ออก เ ม่ือ ปลด ล็อก)

เมื่อเปิดใช้รายการนี้ กระจกมองข้างจะพับโดยอัตโนมัติเมื่อ
ล็อกประตูรถ และกางออกเมื่อปลดล็อกประตูรถ ใช้ OK ①
เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานนี้

Maintenance (การบำรุงรักษา)
HP15A1-D97E9D65-2C56-44DC-968B-3FE6A5961FED

JVI1670X

โหมดการบำรุงรักษาจะช่วยให้ท่านสามารถต้ังการเตือน
สำหรับรายการต่อไปนี้

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-17

Condition:
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2-18 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

1. O i l and F i l t e r (น้ ำมั น เครื่ อ ง และ ตัว กรอง)

2. Tire (ยาง)

3. Other (อื่น ๆ)

เพื่อ เปลี่ยน ราย การ เลือก “Maintenance” (การ
บำร ุง รักษา) โดย ใช้ สวิตช์ ② และ กด OK ①

Oil and Filter (น้ำมันเครื่องและตัวกรอง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การแสดงนี้ จะปรากฏขึ้น เมื่อ ระยะทางที่ ต้อง เปล่ียน
น้ำมันเคร่ืองและตัวกรองที่ลูกค้าต้ังไว้มาถึง สามารถต้ัง
หรือรีเซ็ตระยะทางที่ต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยนรายการ
ต่าง ๆ เหล่า น้ี ได้ สำหรับรายการการบำรุง รักษาตาม
กำหนดเวลา โปรดดู ท่ีคู่มือการบำรุง รักษาอีกเล่มหน่ึง

Tire (ยาง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การแสดงนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือระยะทางท่ีต้องเปล่ียนยางท่ี
ลูกค้าตั้งไว้มาถึง ท่านสามารถตั้งหรือรีเซ็ตระยะทางที่ต้อง
เปลี่ยนยางได้

คำเตือน:

การแสดงการเปลี่ยนยางไม่ได้ทดแทนการตรวจสอบ
ยางตามปกติ รวมถึงการตรวจสอบแรงดันลมยาง
โปรดดูที่ “การเปลี่ยนยางและล้อ” (หน้า 8-25) มี
หลายปัจจัยรวมถึงแรงดันลมยาง การตั้งศูนย์ล้อ
พฤติกรรมการขับขี่ และสภาพถนนที่ส่งผลกระทบต่อ
การสึกหรอของยางและเวลาที่ควรเปลี่ยนยาง การตั้ง
ค่าการแสดงการเปล่ียนยางสำหรับระยะทางที่ขับขี่
ระยะหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่ายางจะมีอายุการใช้งาน
เท่าที่ระบุ ควรใช้การแสดงการเปลี่ยนยางเพ่ือเป็น
แนวทางเท่านั้น และปฏิบัติการตรวจสอบยางตาม
ปกติอย่างสม่ำเสมอ หากไม่ปฏิบัติการตรวจสอบยาง
ตามปกติ รวมถึงการตรวจสอบแรงดันลมยาง อาจ

ทำให้ ยาง เสีย หาย ได้ อาจ ทำให้ รถยนต์ เกิด
ความเสียหายอย่างรุนแรงและเกิดการชนได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต

Other (อื่น ๆ) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อระยะทางที่ต้องตรวจสอบหรือ
เปลี่ยน รายการการบำร ุง รักษา อ่ืน ๆ นอก เหนือ จาก
น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง และยางที่ลูกค้าตั้งไว้มาถึง
รายการการบำรุง รักษาอ่ืน ๆ นั้นสามารถรวมถึง กรอง
อากาศหรือการสลับยาง ท่านสามารถต้ังหรือรีเซ็ตระยะ
ทางที่ ต้อง ตรวจ สอบหรือ เปล่ียน ราย การ ต่าง ๆ ได้

Clock (นาฬิกา)
HP15A1-AA107314-5178-49CE-AE27-FCAF05A034D5

Set Clock Manually (ตั้งเวลาด้วยตนเอง) หรือ Set
Clock (ตั้งเวลา) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

สามารถ ต้ัง ค่านาฬิกาได้โดยใช้สวิตช์ ②,
④ และสวิตช์ OK ①

Clock Format (รูปแบบนาฬิกา) หรือ 12H/24H
(12 ชม./24 ชม.) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

สามารถเลือกการตั้งค่าเวลาได้จากรูปแบบ 12 ชั่วโมงและ
24 ชั่วโมง

Unit/Language (หน่วย/ภาษา)
HP15A1-5E8053EF-1B9E-467D-8230-74EE50316D33

สามารถ เปลี่ยน หน่วย และ ภาษา ท่ี แสดง บนหน้า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ได้:

. Mileage/Fuel (ระยะทาง/น้ำมันเชื้อเพลิง)

. Temperature (อุณหภูมิ)

. Language (ภาษา)

ใช้ ส วิตช์ ② และ OK ① เ พ่ือ เลือก “Un i t /
Language” (หน่วย/ภาษา) และเปลี่ยนหน่วยของหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

Mileage/Fuel (ระยะทาง/น้ำมันเชื้อเพลิง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

สามารถเปลี่ยนหน่วยสำหรับระยะทางที่แสดงบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ได้:

. km, km/l (กม., กม./ลิตร)

. km, l/100km (กม., ลิตร/100 กม.)

. miles, MPG (ไมล์, ไมล์ต่อแกลลอน) (US)

. miles, MPG (ไมล์, ไมล์ต่อแกลลอน) (UK)

ใช้สวิตช์ ② และ OK ① เพื่อเลือกและเปลี่ยนหน่วย

Temperature (อุณหภูมิ) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิท่ีแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์จาก:

. 8C (เซลเซียส)

. 8F (ฟาเรนไฮต์)

ใช้สวิตช์ OK ① เพื่อเลือกและเปลี่ยนหน่วย

Language (ภาษา) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ภาษาของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์สามารถเปล่ียนได้:

. English (ภาษาอังกฤษ)

. Thai (ภาษาไทย)

ใช้สวิตช์ ② และ OK ① เพื่อเลือกและเปลี่ยนภาษา
ของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ สามารถเปลี่ยนภาษาของ
หน้าจอเคร่ืองเสียงแยกต่างหากจากหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ได้ โปรดดูที่ “การทำงานหลักของเคร่ืองเสียง”
(หน้า 4-26) หรือคู่มือการใช้งาน NissanConnect อีกเล่ม
หนึ่ง (ถ้ามี)

Condition:
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Factory Reset (ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน)
HP15A1-5F47C2D8-4E7F-40CD-A71F-C8FA99866ADD

สามารถรีเซ็ตการ ต้ังค่าต่าง ๆ บนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงานได้ เพื่อรีเซ็ต
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์:

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

2. เลือก “YES” (ใช่) เพ่ือให้การต้ังค่าท้ังหมดกลับไป
เป็นการตั้งค่าเดิมโดยการกด OK ①

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-19

Condition:
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การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
HP15A1-F2D83231-234D-484F-B773-94434D41D0FF

WAC0394X

Condition:
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WAC0343X

ต้องกดสวิตช์ OK ① ท่ีอยู่บนพวงมาลัยเพ่ือปิดข้อความ
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเตือนและการแสดงต่าง ๆ

1. การแสดงการเริ่มต้นทำงานของระบบ e-
POWER

HP15A1-81F6B4D0-4478-469F-8BC0-72C8ABDEBFF8

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นขึ้นเม่ือรถยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “P”

(จอด)

การแสดงน้ีแสดงว่าระบบ e-POWER จะสตาร์ทเมื่อกด
สวิตช์จ่ายไฟขณะที่เหยียบแป้นเบรกไว้ จะสามารถสตาร์ท
ระบบ e-POWER โดยตรง โดยที่ สวิตช์ จ่าย ไฟอยู่ ท่ี
ตำแหน่งใดก็ได้

2. การเตือน No Key Detected (ไม่พบกุญแจ)
HP15A1-6A1BD76B-D04A-4A31-AD01-BA95151FC25A

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อประตูปิด โดยที่กุญแจอัจฉริยะ
อยู่ภายนอกรถยนต์ และสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง “ON”
ดูให้แน่ใจว่ากุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถ

โปรดดู ท่ี “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-4) สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

3. การเตือน Shift to P range (เปลี่ยนเกียร์ไป
ที่ตำแหน่ง P)

HP15A1-E8D4B0C2-C06B-4DBF-9602-9EB4FDFF4C10

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นสลับกับการเตือนประตู/ประตูท้าย
เปิดเมื่อเปิดประตูคนขับขณะที่ตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง
อื่นนอกเหนือจากตำแหน่ง “P” (จอด)

ถ้าการเตือนน้ีปรากฏขึ้น ให้เปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P”
(จอด)

เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเช่นกัน (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ” (หน้า 3-4))

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-21

Condition:
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4. การเตือน Key Battery Low (แบตเตอรี่
กุญแจต่ำ)

HP15A1-A76F6140-BE44-4C16-A747-DCA8ADA155BB

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะกำลัง
จะหมด

หากการเตือนนี้ปรากฏข้ึน ให้เปลี่ยนแบตเตอร่ีอันใหม่
โปรด ด ู ที่ “แบตเตอรี่ ก ุญแจ อัจฉริยะ” (หน้า 8-17)

5. การแสดงการสตาร์ทระบบ e-POWER สำหรับ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ

HP15A1-5B2FCC7A-2F69-4007-805C-DA535E76075D

การแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
และเมื่อระบบกุญแจอัจฉริยะและรถยนต์ไม่ส่ือสารกันตาม
ปกติ

หากการแสดงนี้ปรากฏขึ้น ให้แตะกุญแจอัจฉริยะกับสวิตช์
จ่ายไฟขณะเหยียบแป้นเบรก (โปรดดูท่ี “ไฟแบตเตอรี่
กุญแจอัจฉริยะหมด” (หน้า 5-7))

6. การเตือน Key ID Incorrect (รหัสกุญแจไม่
ถูกต้อง)

HP15A1-01B0871A-1053-41AD-B565-64A42CC8145A

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่งอื่น
นอกจากตำแหน่ง “OFF” และระบบไม่สามารถจดจำกุญแจ
อัจฉริยะได้ ทั้งนี้ ไม่ สามารถ ใช้กุญแจที่ ยัง ไม่ ได้ ลง
ทะเบียน เพื่อสตาร์ทระบบ e-POWER ต้องใช้กุญแจ
อัจฉริยะที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-4)

7. การเตือน Key System Error (ระบบกุญแจ
ผิดปกติ)

HP15A1-783277D6-E22F-44D6-81A9-4C76A172F04D

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนถ้ามีการทำงานผิดปกติของระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

ถ้าการเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะที่ ระบบ e-POWER หยุด
ทำงาน ระบบ e-POWER จะสตาร์ทไม่ติด ถ้าการเตือนนี้
ปรากฏข้ึนขณะท่ีระบบ e-POWER ทำงาน จะสามารถ
ใช้งานรถยนต์ได้ อย่างไรก็ตาม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันเพื่อซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

8. การแสดง Key Registration Complete (การ
ลงทะเบียนกุญแจเสร็จสิ้น)

HP15A1-2D194B7A-1822-448B-BC76-75C75D360F73

การแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อลงทะเบียนกุญแจอัจฉริยะอัน
ใหม่กับรถยนต์

9. การเตือน Release Parking Brake (ปลด
เบรกจอด)

HP15A1-92E745A3-B042-4570-8A57-D1B29EA7CC98

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อความเร็วรถยนต์มากกว่า 3
กม./ชม. (2 ไมล์/ชม.) และใช้ เบรกจอดแล้ว ให้หยุด
รถยนต์และทำการปลดเบรกจอด

10. การเตือน Low fuel (ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ต่ำ)

HP15A1-9C5A17BB-B74F-4A29-BAC8-5212B2F24D2B

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถัง
น้ำมันเช้ือเพลิงเหลือน้อย ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีท่ี
สะดวกก่อนที่ เกจวัดระดับน้ำมันเช้ือเพลิงจะลดลงถึง
ตำแหน่งน้ำมันหมด (0)

ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเหลือในถังอีกเล็กน้อยเมื่อ
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงชี้ไปที่ตำแหน่งน้ำมันหมด

(0)

11. การเตือนประตู/ประตูท้ายเปิด
HP15A1-F67CB1DC-54AD-42CE-893F-8A2AC2E0EEE0

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าประตูบานใดบานหนึ่งและ/หรือ
ประตูท้ายเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท ไอคอนรูปรถยนต์บน
หน้าจอจะแสดงว่าประตูหรือประตู ท้ายบานใดเปิดอยู่

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

HP15A1-67FB3631-0C72-4A2A-97D1-3F5C0FFFF389

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ถ้าสวิตช์
จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” และถ้ารถยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“P” (จอด) สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “ตำแหน่ง
สวิตช์จ่ายไฟ” (หน้า 5-6)

13. การเตือน Power turned off to save the
battery (การดับไฟเพื่อประหยัดแบตเตอรี่)

HP15A1-345D787A-F05D-40DD-90CA-134757230FC6

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากสวิตช์จ่ายไฟเปลี่ยนเป็น
“OFF” โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ตำแหน่งสวิตช์จ่ายไฟ” (หน้า 5-6)

14. การเตือน Reminder Turn OFF Headlights
(ปิดไฟหน้า)

HP15A1-4CE5BC45-6A67-4D4E-AAFC-149487A3AEA5

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อประตูด้านคนขับเปิดอยู่ในขณะ
ท่ีสวิตช์ ไฟหน้า ยังอยู่ ท่ี ON และสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ที่
ตำแหน่ง “OFF” ให้สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง “OFF”
สำหรับ ข้อมูล เพ่ิม เติม โปรดดูที่ “สวิตช์ ไฟหน้าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-31)

Condition:
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15. การเตือน Headlight System Error (ระบบ
ไฟหน้าผิดปกติ)

HP15A1-361D0A18-D1C4-450D-982D-0BAE41E84D0D

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าไฟหน้า LED ทำงานผิดปกติ ให้
นำ รถ เข้า รับการตรวจสอบระบบ ท่ีศูนย์บริการ นิส สัน

16. การแสดง Take a break? (สัญญาณเตือน
พักการขับขี่) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-C76FCED9-277D-44FD-BEBC-E6D1537B567F

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้
ขับขี่ตรวจพบว่าสมาธิของผู้ขับขี่ลดลง (โปรดดูท่ี “ระบบ
ตรวจ สอบ การ ต่ืน ตั ว ของ ผ ู้ ขั บ ข่ี ” (ห น้า 5-47) )

17. การเตือน System fault (ระบบบกพร่อง)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-30ABA721-4962-465E-8E41-8CA216B86D23

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้
ขับขี่ทำงานผิดปกติ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบตรวจสอบการ
ตื่นตัวของผู้ขับขี่” (หน้า 5-47)

18. การแสดง Time for a break? (สัญญาณ
เตือนเวลาพัก)

HP15A1-A2995982-D8FD-4D6D-8C09-C11FD5E2EC2B

การแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ สามารถต้ัง
เวลาล่วงหน้าได้สูงสุด 6 ชั่วโมง โปรดดูที่ “การต้ังค่า”
(หน้า 2-15)

19. การเตือน High Coolant Temp Stop
Vehicle (น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูง
โปรดหยุดรถ)

HP15A1-2D761FEA-6421-40A3-9BDE-10E358705433

การ เตือนนี้ จะปรากฏขึ้น เม่ือ น้ำหล่อ เย็น เคร่ืองยนต์มี
อุณหภูมิสูงมาก

ข้อควรระวัง:

. ถ้าการเตือนนี้ปรากฏข้ึนเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่
ตำแหน่ง “ON” ให้หยุดรถอย่างปลอดภัยให้เร็ว
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

. ถ้าเคร่ืองยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ การขับรถ
ต่อไปจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายร้ายแรง (โปรด
ดูที่ “หากรถยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ” (หน้า
6-7) เพื่อดูสิ่งที่ต้องปฏิบัติทันที)

20. การแสดงตำแหน่งเกียร์
HP15A1-5A3D2830-1B2C-4274-B5FF-2ACEF8C55CE9

การแสดงนี้จะแสดงตำแหน่งของคันเกียร์เมื่อสวิตช์จ่ายไฟ
อยู่ในตำแหน่ง “ON”

โปรดดูที่ “ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า” (หน้า 5-8)

21. การแสดงการแนะนำโหมดจอดรถที่ตำแหน่ง
เกียร์ว่าง (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-7B67FB35-88BC-42C2-A3D6-352E99CBADD1

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง
“OFF” ในขณะที่คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “N” (ว่าง) (โหมด
จอดรถท่ีตำแหน่งเกียร์ว่างสามารถใช้งานได้) สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ฟังก์ชันโหมดจอดรถที่ตำแหน่ง
เกียร์ว่าง” (หน้า 5-11)

22. การแสดงโหมดจอดรถที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง
ทำงาน (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-6A80F688-9198-4E73-8F73-58ADBAFDD8DB

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อโหมดจอดรถท่ีตำแหน่งเกียร์
ว่างทำงาน เพ่ือออกจากโหมดจอดรถท่ีตำแหน่งเกียร์ว่าง
ให้คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตำแหน่ง
“N” (ว่าง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ฟังก์ชันโหมด
จอดรถที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง” (หน้า 5-11)

23. การแสดง Neutral hold mode was not
activated (โหมดจอดรถที่ตำแหน่งเกียร์ว่างไม่
ทำงาน) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-40138D9A-D6B8-493B-93F4-5EC088541470

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อโหมดจอดรถท่ีตำแหน่งเกียร์
ว่างไม่ สามารถใช้ งานได้ เพื่อ ใช้ งานโหมดจอดรถที่
ตำแหน่งเกียร์ว่าง ให้รอสักครู่โดยไม่เลื่อนคันเกียร์และทำ
การ ใช้ งานอีก คร้ัง สำหรับ ข้อมูล เพ่ิม เติม โปรดดู ท่ี
“ฟังก์ชันโหมดจอดรถท่ีตำแหน่งเกียร์ว่าง” (หน้า 5-11)

24. การแสดงโหมดการขับขี่
GUID-85F3EC91-978F-4BEA-9C15-F3866C360098

การแสดงโหมดการขับขี่จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือกโหมด ECO
หรือ โหมด S (SMART) (“ECO” หรือ “อัจฉริยะ”)

(โปรดดูที่ “การขับข่ีแบบ e-POWER” (หน้า ระบบ e-
Power-8))

25. ไฟแสดงโหมดชาร์จ
GUID-D97A9809-0ED2-4A9F-A33B-F1E068BD8BB7

ไฟแสดงโหมดชาร์จจะปรากฏขึ้นเมื่อเลือกโหมดชาร์จ

(โปรดดูที่ “โหมดชาร์จ” (หน้า ระบบ e-Power-9))

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-23

Condition:
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2-24 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

26. ไฟแสดงโหมด EV
GUID-3770319A-5B59-4A13-A1C1-306805E00C48

ไฟแสดงโหมด EV จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือกโหมด EV

(โปรดดูที่ “โหมด EV” (หน้า ระบบ e-Power-10))

27. การแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)
(ถ้ามีติดตั้ง)

HP15A1-07833A5C-D528-4CA1-9093-A38FA19B811B

การแสดงน้ีจะแสดงสถานะของระบบเตือนจุดอับสายตา
(BSW)

โปรดดูที่ “ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)” (หน้า 5-15)

28. การแสดงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้า
มีติดตั้ง)

HP15A1-B191F5AF-8848-49AB-8026-4F010426B43A

การแสดงน้ีจะแสดงสถานะของระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ

โปรดดูที่ “ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน้า 5-25)

29. การแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
อัจฉริยะ (ICC) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-DF21D204-1403-4218-9D32-5FF9EC233661

การแสดงนี้จะแสดงสถานะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
อัจฉริยะ (ICC) สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ระบบ
ควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)” (หน้า 5-32)

30. การแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
GUID-D5AFF54F-F93C-4D63-8D57-71610ABDF986

รุ่นที่ไม่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ
(ICC) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การแสดงนี้จะแสดงสถานะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
สถานะจะแสดงตามสี

โปรดดูท่ี “ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ” (หน้า 5-30)
สำหรับรายละเอียด

รุ่นที่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ
(ICC) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การแสดงน้ีจะแสดงสถานะโหมดการควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติ ท่ัวไป (ความเร็วคงที่) สถานะจะแสดงตามสี

โปรดดูที่ “โหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ท่ัวไป (ความเร็วคงท่ี)” (หน้า 5-43) สำหรับรายละเอียด

31. การเตือน Unavailable Front Radar
Obstruction (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก
เรดาร์ด้านหน้ามีสิ่งกีดขวาง) (ถ้ามีติดตั้ง)

HP15A1-79C7B61D-8A42-4C94-872D-5B5427222AAC

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือระบบต่อไปนี้ (ถ้ามีติดตั้ง) ไม่
สามารถใช้งานได้เน่ืองจากเรดาร์ด้านหน้ามีสิ่งกีดขวาง

. ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

. ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ” (หน้า 5-25) หรือ “ระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)” (หน้า 5-32)

32. การเตือน Unavailable Side Radar
Obstruction (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก
เรดาร์ด้านข้างมีสิ่งกีดขวาง) (ถ้ามีติดตั้ง)

HP15A1-7B7F9A6E-CB1F-492F-AE64-3D5BDA828001

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งาน
ได้เนื่องจากเรดาร์ด้านข้างมีสิ่งกีดขวาง

. ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)

. ระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA)

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ้า

ระบบเหล่าน้ีจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวจนกระท่ัง
สภาวะดังกล่าวหายไป โปรดดูที่ “ระบบเตือนจุดอับสายตา

(BSW)” (หน้า 5-15) และ “ระบบ เตือนขณะถอยรถ
(RCTA)” (หน้า 5-21)

33. การเตือน Malfunction (การทำงาน
ผิดปกติ) (ถ้ามีติดตั้ง)

HP15A1-7842EC62-22A9-455F-A059-669CBA6B2651

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือระบบต่อไปนี้ (ถ้ามีติดตั้ง)
ทำงานไม่ถูกต้อง

. ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)

. ระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA)

. ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนจุดอับสายตา
(BSW)” (หน้า 5-15) “ระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA)”
(หน้า 5-21) และ “ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน้า
5-25)

34. การแสดงเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-3ADF501B-075B-4229-832E-B7EFAF604446

การแสดงนี้ จะปรากฏขึ้น เมื่อ ระบบเซ็นเซอร์ การจอด
(โซนาร์) ทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ฟังก์ชัน
เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) เพื่อช่วยการทำงานของกล้อง
(เฉพาะรุ่น ท่ีมี เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง)” (หน้า 4-11) หรือ “ระบบเซ็นเซอร์การจอด
(โซนาร์)” (หน้า 5-50)

Condition:
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35. การเตือน Parking Sensor Error (เซ็นเซอร์
การจอดทำงานผิดปกติ) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-14AB0624-7F4E-4CED-B023-E20CB641C5D8

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการทำงานผิดปกติกับระบบ
เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) หากการเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให้
นำ รถ เข้า รับการตรวจสอบระบบ ท่ีศูนย์บริการ นิส สัน

36. การเตือน Chassis Control System Error
(ระบบควบคุมแชสซีบกพร่อง)

GUID-2C0CDB0D-9622-4B2A-94C7-83109414001E

การ เตือนนี้ จะปรากฏขึ้น ถ้าการควบคุมแชสซีทำงาน
ผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการ
นิส สัน (โปรดดู ท่ี “การควบคุมแชสซี” (หน้า 5-13))

37. การเตือน T/M system malfunction Visit
dealer (ระบบ T/M ทำงานผิดปกติ โปรดเข้า
ศูนย์บริการ)

GUID-4934191B-7399-403E-9C0D-1502F4DCD37C

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นถ้ามีการทำงานผิดปกติในระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

เนื่องจากตำแหน่งเกียร์อาจไม่ได้เปลี่ยนในทันที ให้เข้าคัน
เกียร์ท่ีตำแหน่งนั้นและหยุดที่ตำแหน่งเกียร์ที่เปล่ียน แล้ว
ปล่อยคันเกียร์

ถ้า รถยนต์ ไม่ เปล่ียน ไป ท่ี ตำแหน่ง “P” (จอด) โดย
อัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “OFF” ให้
กด สวิตช์ ตำแหน่ง P เ ม่ือ จอด รถยนต์ แล้ว ด ู หน้า
จอแสดงผลข้อมูลรถยนต์ว่าไฟแสดงตำแหน่งเกียร์อยู่ ท่ี
“P”

38. การเตือน Check position of shift lever
(ตรวจสอบตำแหน่งของคันเกียร์)

GUID-DF240C4A-A460-47A1-AE86-E4220201BCBD

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อเข้าคันเกียร์ที่ตำแหน่งอื่น ๆ
นอกเหนือจากตำแหน่งกลาง

ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งกลาง

ถ้าการเตือนน้ีปรากฏขึ้นเมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งกลาง
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันทันที

39. การเตือน When Parked Apply Parking
Brake (เมื่อจอดรถ ให้ใช้เบรกจอด)

GUID-1F81B010-84FA-4386-97E6-B09FFCD9FA2B

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นถ้ามีการทำงานผิดปกติในระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

เม่ือจอดรถยนต์ ให้แน่ใจว่าได้ใช้เบรกจอด ถ้าไม่ได้ใช้
เบรกจอด สวิตช์จ่ายไฟจะดับลง

40. การแสดง Press brake pedal (เหยียบแป้น
เบรก)

GUID-39C21D35-5334-4D79-8641-232C5AE5CCFC

การแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นถ้ากดสวิตช์ Automatic brake
hold โดยไม่เหยียบแป้นเบรก ในขณะที่ระบบ Automatic
brake hold ทำงาน เหยียบแป้น เบรกและกดสวิตช์
Automatic brake hold เพื่อยกเลิกการทำงานระบบ
Automatic brake hold สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ “ระบบ AUTOMATIC BRAKE HOLD” (หน้า 3-24)

41. การแสดง Caution Steep Slope (ระวังทาง
ลาดชัน)

GUID-FFDCEFBE-A525-4A98-9D46-6B1F1BFDCC9E

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบ Automatic brake hold
ท ำ ง า น ใ น ขณ ะ ที่ ร ถ ย น ต์ อ ย ู่ บ น เ นิ น ล า ด ชั น

42. การแสดง Steep Slope Apply Foot Brake
(ทางลาดชัน ใช้เบรกจอด)

GUID-E547FB0C-2FF5-4E38-AE76-6FF9F2C599EE

การแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นถ้าการแสดง Caution Steep
Slope (ระวังทางลาดชัน) ปรากฏขึ้นนานกว่า 3 นาที

จากนั้น เบรกจอดจะทำงานโดยอัตโนมัติ และแรงเบรก
ของระบบ Automatic brake hold จะถูกปลด และรถอาจ
เคลื่อนท่ีหรือแล่นออกไปโดยไม่คาดคิด เหยียบเบรกเพื่อ
หยุดไม่ให้รถยนต์เคลื่อนที่

43. การเตือน Power reduced (พลังงานไฟฟ้า
ลดลง)

GUID-0621B889-F213-4518-95BA-29A730D7B674

การเตือนนี้ จะปรากฏขึ้นเมื่อไฟแสดงพลังงานไฟฟ้ามี
ปริมาณจำกัดสว่างขึ้น ถ้าการเตือนนี้ปรากฏข้ึน ความเร็ว
รถยนต์ จะ ไม่ เพ่ิมขึ้นแม้ว่า จะ เหยียบ คัน เร่ง เน่ืองจาก
พลังงานไฟฟ้ามีปริมาณจำกัด

. ถ้า การ เตือน น้ี ปรากฏขึ้น เม่ือ ระดับ การชาร์จ ไฟ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ที่เหลืออยู่ต่ำมาก
ให้หยุดรถในสถานที่ท่ีปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

. การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเช่นกันถ้าเหยียบแป้นคันเร่ง
เมื่อหยุดรถ และคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง "N" (ว่าง) ใน
กรณีนี้ ให้ปล่อยคันเร่ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-25
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44. การเตือนใช้งานโหมด EV ไม่ได้
GUID-D179A6B3-58BE-4C1F-A7F6-CE3810AA1236

การ เตือน น้ี จะ ปรากฏ ขึ้น เ ม่ือ โหมด EV ไม่ ทำงาน

ข้อความที่แสดงขึ้นจะแตกต่างกันไปตามสภาวะการทำงาน
ของระบบ

เพื่อใช้โหมด EV ให้แก้ไขสภาวะหรือรอจนกว่าการเตือนจะ
หายไป แล้วกดสวิตช์โหมด EV โปรดดู ท่ี “โหมด EV”
(หน้า ระบบ e-Power-10)

45. การเตือน Charge Mode Unavailable
(ใช้งานโหมดชาร์จไม่ได้)

GUID-D90AB5E8-2135-4673-8C3C-ECA166027B3D

การ เตือน นี้ จะ ปรากฏ ขึ้น เมื่อ โหมดชาร์จ ไม่ ทำงาน

ข้อความที่แสดงขึ้นจะแตกต่างกันไปตามสภาวะการทำงาน
ของระบบ

เพื่อใช้โหมดชาร์จ ให้แก้ไขสภาวะหรือรอจนกว่าการเตือน
จะหายไป แล้วกดสวิตช์โหมด EV ค้างไว้ โปรดดูที่
“โหมดชาร์จ” (หน้า ระบบ e-Power-9)

46. การเตือน Service ePower System Power
reduced (ตรวจสอบระบบ ePower พลังงาน
ไฟฟ้าลดลง)

GUID-DBD1FCF2-E849-4B57-BD6B-22639B3BFE8C

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้ามีการทำงานผิดปกติในระบบ e-
POWER และพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าลด
ลง

ข้อความจะแตกต่างกันไปตามสภาวะการทำงานของระบบ
ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏ

Condition:
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คอมพิวเตอร์ระยะทาง
HP15A1-1609DEEC-9F0B-434D-8225-71887C4468E8
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สามารถเปล่ียนหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะทางได้โดยใช้
ส วิตช์ ท่ี ติด ต้ัง อย ู่ ทาง ด้าน ซ้าย มือ ของ พวง มาลัย
① OK - เปลี่ ยน หรื อ เลื อก ราย การ ใน หน้ า จอ

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

แสดงข้อมูลรถยนต์
③ - กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
④ - เปล่ียนจากหน้าจอหน่ึงไปยังหน้าจอ

ก่อนหน้าหรือถัดไป

1. มาตรวัดพลังงาน
GUID-406437D5-99C0-4900-A094-E1A98D817C8A

มาตรวัดพลังงานจะแสดงการส้ินเปลืองพลังงานการขับขี่
ของมอเตอร์ไฟฟ้าจริง และพลังงานไฟฟ้าของระบบห้าม
ล้อที่มีการเปล่ียนพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลด
ความเร็วที่จ่ายไปยังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ขณะ
ขับข่ี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “มาตรวัดพลังงาน”
(หน้า 2-5)

2. หน้าจอพลังงาน
GUID-7CE9DD85-6A4B-408E-A34E-2A819B13FCBF

WAC0280X

ตัวอย่าง
หน้าจอพลังงานจะแสดงการไหลของพลังงานปัจจุบัน
ระหว่างเคร่ืองยนต์ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) และ
ยางหน้า
① เครื่องยนต์
② แบตเตอรี่ Li-ion
③ การชาร์จแบตเตอรี่ Li-ion

สถานะพลังงานปัจจุบันของเครื่องยนต์ แบตเตอรี่ Li-ion
และการชาร์จแบตเตอร่ี Li-ion จะแสดงตามสีหรือรูปแบบ
การสว่างดังต่อไปนี้

Condition:
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① สีที่แสดงถึงเครื่องยนต์ ② สีที่แสดงถึงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ③ สีที่แสดงถึงการชาร์จแบตเตอรี่ Li-ion

สีเทา: เครื่องยนต์หยุด
สีเขียว: เครื่องยนต์ทำงานเพื่อใช้งานมอเตอร์
ไฟฟ้าเพื่อให้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
สีเหลือง: ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง
. แสดงว่ามีการเหยียบคันเร่งโดยกะทันหัน และ

ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง
. แสดงว่ามีเครื่องยนต์ทำงานเมื่อ

ฝากระโปรงหน้าเปิด

สีฟ้า: ระดับแบตเตอรี่ที่เหลือเป็นปกติ
สีเหลือง: ระดับแบตเตอรี่ที่เหลือต่ำ
. เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่เหลือต่ำ อาจมีการจ่ายพลังงาน

ไฟฟ้าเพื่อการขับขี่น้อยกว่าปกติ

สว่างขึ้น: แบตเตอรี่ Li-ion ได้รับการชาร์จไฟ
กะพริบ: แบตเตอรี่ Li-ion ได้รับการชาร์จไฟเมื่อระดับแบตเตอรี่ที่
เหลือต่ำ

หมายเหตุ:

สำหรับระบบ e-POWER เคร่ืองยนต์อาจสตาร์ทแม้
มอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นกัน
หน้าจอพลังงานจะไม่แสดงเมื่อไม่มีการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า

หน้าจอระดับการชาร์จจะเปลี่ยนอย่างต่อเน่ืองตามระดับ
การชาร์จของแบตเตอรี่ Li-ion ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่าง
ที่รถยนต์ทำงานปกติ

3. เครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)
HP15A1-0559D2C7-8578-4272-BE84-10EC50A91953

โหมดเครื่องเสียงจะแสดงสถานะของข้อมูลเครื่องเสียง

4. Fuel Economy (การประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิง)

HP15A1-5671B2EA-685D-4967-B940-ED7A0A5F3151

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต่การรีเซ็ตครั้ง
สุดท้าย

การรีเซ็ตจะเสร็จส้ินเมื่อกดสวิตช์ OK ① เม่ือกดปุ่ม OK
รายการเมนูต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

. Cancel (ยกเลิก)
— ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าโดยไม่ทำการ

รีเซ็ต
. Yes (ใช่)

— รีเซ็ตการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

หน้าจอจะอัพเดตทุก ๆ 30 วินาที สำหรับประมาณ 500 ม.
(1/3 ไมล์) แรกหลังจากการรีเช็ต หน้าจอจะแสดงผลเป็น
“——”

5. Fuel Economy History (ประวัติอัตราการ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง)

HP15A1-BE740331-D52C-45B1-9DC2-84C11C3AAED2

WAC0158X

กราฟแท่ง ① จะแสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ยทุก 2 นาที ในระยะเวลา 20 นาทีที่ ผ่านมา

กราฟแท่ง ② จะแสดงปริมาณโดยเฉล่ียของพลังงาน
ไฟฟ้าในแบตเตอรี่ Li-ion ที่ถูกชาร์จโดยระบบห้ามล้อที่มี
การ เปลี่ยนพลังงานจลน์ เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลด
ความเร็วทุก 2 นาที ในระยะเวลา 20 นาทีที่ผ่านมา โดยจะ
ไม่รวมปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยเครื่องยนต์

6. ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-94896F34-A7F6-4917-99A0-082AC19557D9

โหมดนี้จะแสดงสภาวะการทำงานสำหรับระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) (โปรดดูที่ “ระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)” (หน้า 5-32))

7. การช่วยเหลือการขับขี่ (ถ้ามีติดตั้ง)
HP15A1-61EAEFEE-A4B1-486B-9FEC-C28B8A3D9A36

โหมดการช่วยเหลือการขับข่ีจะแสดงสภาวะการทำงาน
สำหรับระบบต่อไปนี้ (ถ้ามีติดตั้ง)

. ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)

. ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนจุดอับสายตา
(BSW)” (หน้า 5-15) และ “ระบบช่วย เบรกฉุกเฉิน
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อัจฉริยะ” (หน้า 5-25)

8. สถานะ
HP15A1-71CB9EC7-F2AB-4466-8965-51C2F4CD7A8C

โหมดนี้จะแสดงความเร็วรถยนต์และข้อมูลเครื่องเสียง (ถ้า
มีติดตั้ง)

9. Drive Computer (คอมพิวเตอร์การขับขี่)
HP15A1-3F00064D-9BF2-440C-8DCF-4F85FFE4698D

โหมดคอมพิวเตอร์ การ ขับข่ี จะ แสดงข้อม ูล ต่อ ไปนี้

. อัตรา การ ส้ิน เปลือง น้ำมัน เ ช้ือ เพลิง โดย เฉล่ีย

. ความเร็วเฉลี่ย

. มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว

. เวลาที่ใช้ไป

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (ลิตร/
100 กม. หรือ กม./ลิตร) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต่การรีเซ็ตครั้ง
สุดท้าย

หน้าจอจะอัพเดตทุก ๆ 30 วินาที สำหรับประมาณ 500 ม.
(1/3 ไมล์) แรกหลังจากการรีเช็ต หน้าจอจะแสดงผลเป็น
“——.—”

ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

โหมดความเร็วเฉลี่ยจะแสดงความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์
ตั้งแต่การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย

หน้าจอจะอัพเดตทุก ๆ 30 วินาที และใน 30 วินาทีแรก
หลัง จาก รี เช็ต หน้า จอ จะ แสดง ผล เป็น “———”

มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว (กม.) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

โหมดมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวจะแสดงระยะทางทั้งหมด
ที่รถยนต์ถูกใช้งานตั้งแต่การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย

เวลาที่ใช้ไป :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

โหมดเวลาที่ใช้ไปจะแสดงเวลาตั้งแต่การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย

เมนูรีเซ็ต :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

สามารถรีเซ็ตข้อมูลคอมพิวเตอร์การขับข่ีได้ทีละรายการ
หรือรีเซ็ตทั้งหมดในครั้งเดียว

เพื่อรีเซ็ตแต่ละรายการหรือทุกรายการ:

1. กด OK ① เพื่อเปลี่ยนไปยังเมนูรีเซ็ต

2. เลือกรายการท่ีจะรีเซ็ตหรือหัวข้อปุ่ม “Reset All”
(รีเซ็ตทั้งหมด) โดยใช้สวิตช์ ② และกด OK ①

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

10. Coolant Temp. (อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น)
HP15A1-23A8A9F7-63D0-4665-9868-249218A585D0

ช่วย ให้ ล ูกค้า สามารถ เปิด หรือ ปิด หน้า จอ อ ุณหภูมิ
น้ ำ ห ล่ อ เ ย็ น บน หน้ า จอ แสดง ข้ อม ู ล รถยนต์ ได้

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ จะแสดงอุณหภูมิ
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

11. Chassis Control (การควบคุมแชสซี)
GUID-498CC3DC-295C-4545-A2E6-5CC60F0BF7E2

โหมด น้ีจะแสดงสภาวะการทำงานของระบบ ต่อไปนี้

. ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ

. ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

. ระบบ Automatic brake hold

โปรดดูที่ “การควบคุมแชสซี” (หน้า 5-13) “ระบบช่วย
ออกตัว บน ทาง ลาด ชัน” (หน้า 5-14) และ “ระบบ
AUTOMATIC BRAKE HOLD” (หน้า 3-24)

นาฬิกาและอุณหภูมิอากาศภายนอก
HP15A1-5648FEB2-6740-40BF-9134-7431A208132E

JVI1713X

นาฬิกา ① และอุณหภูมิอากาศภายนอก ② จะแสดงขึ้นที่
ด้านบนของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

นาฬิกา
HP15A1-85240DB1-9AF2-4B60-A809-8F55EAEFD079

สำหรับการปรับนาฬิกา โปรดดูที่ “การตั้งค่า” (หน้า 2-15)
“การทำงานหลักของเคร่ืองเสียง” (หน้า 4-26) หรือคู่มือ
การ ใช้ งาน NissanConnect อีก เ ล่ม หน่ึง (ถ้ า มี )

อุณหภูมิอากาศภายนอก (8C หรือ 8F)
HP15A1-8950C1C1-AC6A-4F34-B39D-86468FE0C303

อุณหภูมิอากาศภายนอกจะแสดงข้ึนในหน่วย 8C หรือ8F
ในช่วง −40 ถึง 608C (−40 ถึง 1408F)

โหมดอุณหภูมิอากาศภายนอก มีคุณสมบัติในการเตือน
อุณหภูมิต่ำ ถ้าอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่า 38C (378F)
การเตือน ③ จะแสดงอยู่บนหน้าจอ

เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกอยู่ด้านหน้าหม้อน้ำ เซ็นเซอร์
อาจได้รับผลกระทบจากถนนหรือความร้อนของเครื่องยนต์
ทิศทางลม และสภาวะการขับข่ี อ่ืน ๆ การแสดงผลอาจ
แตกต่างจากอุณหภูมิภายนอกจริงหรืออุณหภูมิที่แสดงบน
เครื่องหมายหรือป้ายต่าง ๆ

Condition:
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HP15A1-120227-6CE214B9-19DE-4159-84D8-2460178800A4

สวิตช์ไฟหน้า
HP15A1-120227-2E6B824B-C09F-4F4C-A942-556DF911636C

WAC0371X

แบบ A (มีไฟตัดหมอกหน้า)

WAC0341X

แบบ B (ไม่มีไฟตัดหมอกหน้า)
นิสสันขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อกำหนดท้องถ่ินเกี่ยวกับ
การใช้งานไฟ

ตำแหน่ง
HP15A1-120227-7647D991-88A6-4CB7-AA85-C2350DF02974

ตำแหน่ง จะเปิดไฟหร่ีด้านหน้า ไฟแผงหน้าปัด ชุด
ไฟท้าย และไฟอื่น ๆ

ตำแหน่ง
HP15A1-120227-15242FF5-B58E-467A-A6D4-12842D922048

ตำแหน่ง จะ เปิด ไฟหน้า เพ่ิม เติม จาก ไฟ อ่ืน ๆ

ตำแหน่ง AUTO (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-84B13978-97F6-4551-B335-3CE935BA1EF1

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” และสวิตช์ไฟหน้าอยู่
ใน ตำแหน่ง “AUTO” ไฟ หน้า ไฟ หรี่ ด้าน หน้า ไฟ
แผงหน้าปัด ชุดไฟท้าย และไฟ อ่ืน ๆ จะ เปิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ ขึ้น อย ู่ กับ ความ สว่าง ของ บริ เวณ โดย รอบ

ไฟหน้าจะเปิดขึ้นอัตโนมัติในเวลากลางคืนหรือช่วงฝนตก
(เมื่อ ท่ีปัดน้ำฝนกระจก บังลมหน้ามี การทำงานอย่าง
ต่อเนื่อง)

เม่ือสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF” ไฟจะปิดโดย
อัตโนมัติ

WAC0281X

ข้อควรระวัง:

ห้ามวางวัตถุใด ๆ บนเซ็นเซอร์ Ⓐ เซ็นเซอร์นี้ จะ
ตรวจจับระดับความสว่างและควบคุมฟังก์ชันไฟหน้า
อัจฉริยะ ถ้าเซ็นเซอร์ถูกปิด เซ็นเซอร์จะคิดว่าเป็น
เ ว ล า กล า ง คื น ดั ง นั้ น ไฟ หน้ า จ ะ ส ว่ า ง ข้ึ น

ไฟสูง
HP15A1-120227-0C0A4D5C-3E27-4F0D-BC10-9D8C3DFF89A5

JVI0994X

สำหรับการเปิดไฟสูง ให้ดันก้านไปยังตำแหน่งด้านหน้า ①

สำหรับการปิดไฟสูง ให้ดึงก้านไปยังตำแหน่งด้านหลัง ③

สำหรับการกะพริบไฟหน้าเม่ือไม่ได้เลือกใช้ไฟสูง ให้ดึง
ก้านไปยังตำแหน่งด้านหลัง ③

สำหรับการกะพริบไฟหน้าเมื่อเลือกใช้ไฟสูง ให้ดึงก้านไป
ยังตำแหน่งด้านหลัง ③ สองครั้ง

ดันก้านกลับไปยังตำแหน่งกลาง ②

เมื่อก้านถูกดึงไปยังตำแหน่งหลังสุด ③ หลังจากสวิตช์
จ่ายไฟถูกเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง “OFF” ไฟหน้าจะสว่างขึ้น
และค้างอยู่เป็นเวลา 30 วินาที สามารถดึงก้านได้ 4 คร้ัง
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ฟ ค้ า ง อ ย ู่ เ ป็ น เ ว ล า น า น 2 น า ที

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-31

สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว

Condition:
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ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (ถ้ามีติดตั้ง)
HP15A1-E40024F3-583E-4E6B-8F52-DD4DA4FC6C3D

ไฟส่องสว่างเวลากลางวันจะสว่างขึ้นหลังจากสตาร์ทระบบ
e-POWER ถึงแม้ว่าสวิตช์ไฟหน้าจะอยู่ ท่ีตำแหน่ง *

เมื่อบิดสวิตช์ไฟไปที่ตำแหน่ง หรือ ไฟส่อง
สว่างเวลากลางวันจะดับ

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
HP15A1-120227-713E42AB-EEF1-4D55-8934-279E2D0B6096

เสียงเตือนไฟส่องสว่างจะดังขึ้นถ้าประตูด้านคนขับเปิด
ออกขณะที่พบการทำงานดังต่อไปนี้:

. สวิตช์ไฟหน้าอยู่ ท่ีตำแหน่ง หรือ และ
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “OFF”

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บิดสวิตช์ไฟหน้าไปยังตำแหน่ง
“OFF” เมื่อลงจากรถ

ถ้าสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” ขณะที่สวิตช์ไฟหน้า
อย ู่ ท่ี ตำแหน่ง หรือ ฟังก์ชัน ประหยัด ไฟ
แบตเตอรี่จะดับไฟเพ่ือป้องกันไม่ให้แบตเตอร่ี 12 โวลต์
หมด

ข้อควรระวัง:

ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อระบบ e-POWER ไม่ได้ทำงาน
เป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอร่ี 12
โวลต์หมด

การควบคุมการปรับระดับไฟหน้า
GUID-2BE0455A-6AB4-4687-8487-831E0567DFFC

JVI0497X

การควบคุมการปรับระดับไฟหน้าจะทำงานเม่ือสวิตช์จ่าย
ไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” และเปิดไฟหน้าเพ่ือให้ปรับระดับ
ของไฟหน้าตามสภาวะการขับขี่

เมื่อขับรถโดยไม่มีน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระหนักหรือขับรถ
บนถนนเรียบ ให้เลือกตำแหน่งปกติ “0”

ถ้าจำนวนผู้โดยสารและน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระในรถ
เปลี่ยนแปลงไป ระดับของไฟหน้าอาจสูงขึ้นกว่าปกติ

ถ้าขับรถบนเนินเขา แสงไฟหน้าจะส่องตรงไปยังกระจก
มองหลังและกระจกมองข้างของรถที่อยู่ด้านหน้า หรือส่อง
ไปยังกระจกบังลมหน้าของรถที่ขับสวนมา ซึ่งอาจเป็นการ
รบกวนทัศนวิสัยของผู้ขับขี่คนอื่น ๆ ได้

สำหรับการปรับตั้งระดับความสูงที่เหมาะสม ให้เลื่อนสวิตช์
หมายเลขซึ่งกำหนดไว้บนสวิตช์ ท่ีมากข้ึน จะส่งผลให้
ระดับของไฟหน้าลดลง

สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว
HP15A1-120227-4ADE663B-AD64-4741-B0F4-B89959A0DD95

JVI0995X

ข้อควรระวัง:

สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยวจะไม่คืนกลับอัตโนมัติ ถ้ามุม
ที่ หัก เ ล้ียวพวงมาลัย ไม่ เกิน ค่า ม ุม ที่ กำหนด ไว้
หลังจากที่เล้ียวหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ให้แน่ใจ
ว่าสวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยวคืนกลับไปยังตำแหน่งเดิม

สัญญาณไฟเลี้ยว
HP15A1-120227-2A2EA500-A3AA-499B-8E53-BC04AC2D4B00

สำหรับการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ให้เล่ือนก้านไฟเลี้ยวข้ึน
① หรือลง ② ไปในทิศทางที่ต้องการ หลังจากเลี้ยวแล้ว
สัญญาณไฟเลี้ยวจะดับลงโดยอัตโนมัติ

สัญญาณเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
HP15A1-120227-DB1475AD-64F8-4B52-93BF-FCFFF5FE8D8B

สำหรับการเปิดสัญญาณเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ให้เลื่อน
ก้านไฟเลี้ยวขึ้น ① หรือลง ② ไปในทิศทางท่ีต้องการ

ในการปิดการกะพริบ ให้เลื่อนก้านไฟเลี้ยวไปทางทิศตรง
ข้าม

ถ้าก้านไฟเล้ียวตีกลับมาทันทีหลังจากการเล่ือนข้ึน ①

Condition:
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หรือลง ② ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 3 ครั้ง
HP15A1-F9793908-320E-4C8A-8CF0-859072F03C3D

ไฟตัดหมอกหน้า
HP15A1-58D7C9A6-F726-4651-B0AB-3189AEB5181D

WAC0372X

ในการเปิดไฟตัดหมอกหน้า ให้บิดสวิตช์ไฟหน้าไปท่ี
ตำแหน่ง โดยที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ ท่ีตำแหน่ง
หรือ

เมื่อต้องการปิดไฟตัดหมอก ให้บิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปยัง
ตำแหน่ง “ ” (OFF)

เมื่อสวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่ตำแหน่ง “AUTO” การเปลี่ยนสวิตช์
ไฟตัดหมอกไปท่ีตำแหน่ง จะทำให้ไฟหน้า ไฟตัด
หมอก และไฟอื่น ๆ สว่างข้ึนมาในขณะท่ีสวิตช์จ่ายไฟอยู่
ท่ีตำแหน่ง “ON” หรือระบบ e-POWER กำลังทำงาน

HP15A1-120227-78CEE670-06F4-4BD5-9E81-EFC68202A59F

คำเตือน:

เม่ืออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง น้ำยาล้างกระจกอาจ
แข็งตัวบนกระจกบังลมหน้า และบดบังการมองเห็น
อุ่นกระจกบังลมหน้าด้วยการไล่ฝ้า ก่อนจะล้างกระจก
บังลมหน้า

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้งานที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกต่อเนื่องกันนาน
เกินกว่า 30 วินาที

. ห้ามฉีดน้ำยาล้างกระจก ถ้าน้ำในถังพักหมด

. ถ้าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ปัด
น้ำฝน ที่ ปัดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อป้องกัน
มอเตอร์ หากเหตุการณ์นี้เกิดข้ึน ให้บิดสวิตช์ที่
ปัดน้ำฝนไปที่ตำแหน่ง “OFF” และกำจัดหิมะ
หรือน้ำแข็งที่อยู่ข้างบนและรอบ ๆ ก้านปัดน้ำฝน
ออก หลังจากน้ันประมาณ 1 นาที ให้ลองเปิด
สวิตช์ให้ที่ปัดน้ำฝนทำงานอีกครั้ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-33

สวิตช์ไฟตัดหมอก (ถ้ามีติดตั้ง) สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก

Condition:
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สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหน้า

HP15A1-120227-5CA3AD80-E072-4B97-943D-CF6B722C6853

ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้าจะทำงาน
เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

การทำงานของที่ปัดน้ำฝน
HP15A1-120227-20B65FEC-07B9-4627-94D1-96E057067C89

JVI0865X

ตำแหน่งก้านสวิตช์ปัดน้ำฝน “ ” (INT) ① จะทำการ
ปัดน้ำฝนเป็นจังหวะ

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

. ความเร็ว ในการ ปัดเป็น จังหวะขึ้นอยู่ กับความเร็ว
รถยนต์

ตำแหน่งก้านสวิตช์ท่ีปัดน้ำฝน “ ” ② จะทำการปัด
น้ำฝนด้วยความเร็วต่ำ

ตำแหน่งก้านสวิตช์ท่ีปัดน้ำฝน “ ” ③ จะทำการปัด
น้ำฝนด้วยความเร็วสูง

เพื่อหยุดการทำงานของท่ีปัดน้ำฝน ให้เลื่อนก้านสวิตช์ท่ี
ปัดน้ำฝนไปที่ตำแหน่ง “OFF”

ตำแหน่งก้านสวิตช์ท่ีปัดน้ำฝน “ ” ④ จะทำการปัด

น้ำฝนหนึ่งครั้ง ก้านสวิตช์ท่ีปัดน้ำฝนจะกลับไปท่ีตำแหน่ง
เดิมโดยอัตโนมัติ

การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
HP15A1-120227-AC0D5C6D-91CC-4578-BC19-51AEC13399E2

สำหรับการฉีดน้ำยาล้างกระจก ให้ดึงก้านสวิตช์ไปทางด้าน
หลังรถ ⑤ จนกว่าน้ำยาล้างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจก
บังลมหน้าในปริมาณท่ีต้องการ ท่ีปัดน้ำฝนจะปัดกระจก
สองถึงสามครั้งโดยอัตโนมัติ

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหลัง

GUID-B1B4B236-5857-48CA-B098-2D5F06671E2D

WAC0344X

ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหลังจะทำงาน
เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON”

การทำงานของที่ปัดน้ำฝน
GUID-B0A63775-5DCA-44FD-A221-4AF0C3BEC1AB

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนที่ตำแหน่ง “ ” ① จะทำการปัดน้ำฝน
เป็นจังหวะ

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนที่ตำแหน่ง “ ” ② จะทำการปัดน้ำฝน
ด้วยความเร็วต่ำ

ฟังก์ชันการปัดน้ำฝนขณะถอยหลัง :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมื่อสวิตช์ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าทำงาน การเลื่อนคัน
เกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) จะเป็นการสั่งให้ที่ปัด
น้ ำ ฝน และ ฉี ด น้ ำ ล้ า ง กร ะจก บั ง ลม ห ลัง ทำงาน

การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
GUID-E7F81B57-8F25-4E15-AEC1-D90F1EF157A0

สำหรับการฉีดน้ำยาล้างกระจก ให้ดันก้านสวิตช์ไปทาง
ด้านหน้ารถ ③ จนกว่าน้ำยาล้างกระจกจะฉีดออกมาบน
กระจกบังลมในปริมาณท่ีต้องการ ที่ปัดน้ำฝนจะปัดกระจก
สองถึงสามครั้งโดยอัตโนมัติ

Condition:
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HP15A1-120227-35378547-D6E8-499E-8B5F-4F8F15CEA719

WAC0235X

สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังจะทำงานเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่
ที่ตำแหน่ง “ON”

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

เมื่อกดสวิตช์ไล่ฝ้า ไฟแสดง ① จะสว่างขึ้นและที่ไล่ฝ้าจะ
ทำงานเป็นเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนั้น ที่ไล่ฝ้าจะ
หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

สามารถปิดที่ไล่ฝ้าด้วยตัวเองได้โดยกดสวิตช์ไล่ฝ้าอีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

. ให้แน่ใจว่าสตาร์ทระบบ e-POWER เมื่อใช้งานที่
ไล่ฝ้าอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้น อาจทำให้แบตเตอรี่
12 โวลต์หมดได้

. เมื่อทำความสะอาดด้านในของกระจก ระมัดระวัง
ไม่ให้ขูดขีดหรือไปทำลายลวดนำไฟฟ้าบนผิว
กระจก

HP15A1-120227-B2FF5DD3-CD6B-4EA8-A885-A186CC9CFD4F

JVI1531X

แตรสามารถทำงานได้ไม่ว่าสวิตช์จ่ายไฟจะอยู่ท่ีตำแหน่ง
ใด ก็ ต าม ยก เ ว้ น เ มื่ อ แบต เตอรี่ 1 2 โ วลต์ หมด

เม่ือกดแตรค้างไว้ แตรจะส่งเสียงดัง แตรจะหยุดส่งเสียง
เมื่อปล่อยแตร

HP15A1-120227-FBA7CD71-3B24-4A68-86F1-856C726917D8

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า
HP15A1-120227-0425354A-A743-48F4-A2DE-EF938744F47B

คำเตือน:

. ดูให้แน่ใจว่าผู้โดยสารไม่วางมือหรือส่วนใดส่วน
หนึ่งของ ร่างกายบนกระจกหน้าต่าง ก่อนปิด
กระจกไฟฟ้า

. เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเนื่องจากรถยนต์และ/หรือระบบทำงาน
โดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งการถูกกระจกหน้าต่างหนีบ
หรือการล็อกประตูโดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยเด็ก ผู้
ที่ต้องได้รับการดูแลจากผู้อื่น หรือสัตว์เลี้ยงไว้ใน
รถเพียงลำพัง นอกจากนี้ในวันที่อากาศอบอุ่น
อุณหภูมิภายในรถยนต์ที่ปิดประตูไว้จะเพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความเส่ียงอย่างมากที่อาจ
ทำให้บุคคลและสัตว์ เล้ียงได้ รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตได้

กระจกหน้าต่างไฟฟ้าจะทำงานเม่ือสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “ON”

สำหรับการเปิดกระจกหน้าต่าง ให้กดสวิตช์กระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้าลง

สำหรับการปิดกระจกหน้าต่าง ให้ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้าขึ้น
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สวิตช์ไล่ฝ้า แตร กระจกหน้าต่าง
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สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับ
HP15A1-120227-11F8D37E-AB6C-4CFC-88A1-D0E5BA663170

JVI0228X

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับเป็นสวิตช์หลักซึ่งสามารถ
ควบคุมกระจกหน้าต่างได้ทุกบาน

การล็อกกระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เม่ือกดปุ่มล็อก ① กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารจะไม่
สามารถทำงานได้

เพื่อยกเลิกการล็อกกระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร ให้กดปุ่ม
ล็อก ① อีกครั้ง

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร
HP15A1-120227-879E902B-8E84-46FE-B067-9F3C3196E063

SIC4523

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารสามารถควบคุมกระจก
หน้าต่างได้เฉพาะด้านนั้น ๆ

ถ้ากดสวิตช์ล็อกกระจกหน้าต่างจากสวิตช์ควบคุมด้านคน
ขับ สวิตช์ ด้าน ผ ู้ โดยสาร จะ ไม่ สามารถ ทำงาน ได้

ฟังก์ชันอัตโนมัติ
HP15A1-120227-E32069C0-BAE6-4271-BCF2-D8434F16F2FC

JVI0230X

ฟังก์ชันอัตโนมัติจะทำงานสำหรับสวิตช์ ท่ีมี สัญลักษณ์
อยู่บนพื้นผิว

ฟังก์ชันอัตโนมัติทำให้กระจกหน้าต่างสามารถเลื่อนเปิด
หรือ ปิดจนสุดโดยไม่ต้องกดสวิตช์ขึ้นหรือลง ค้างไว้

ถ้าต้องการเปิดกระจกจนสุด ให้กดสวิตช์กระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้าลงจนถึงจังหวะสองแล้วปล่อยสวิตช์ ถ้าต้องการปิด
กระจกจนสุด ให้ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าข้ึนจนถึง
จังหวะสองแล้วปล่อยสวิตช์ ไม่จำเป็นต้องกดสวิตช์ค้างไว้
ในระหว่างที่กระจกหน้าต่างเปิด/ปิด

ถ้าต้องการหยุดการเลื่อนเปิด/ปิดของกระจกหน้าต่าง
ระหว่างที่ฟังก์ชันอัตโนมัติกำลังทำงาน ให้กดสวิตช์ลงหรือ
ดึงสวิตช์ขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม

ไทเมอร์กระจกหน้าต่าง (ถ้ามีติดตั้ง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ไทเมอร์กระจกหน้าต่างจะช่วยให้กระจกหน้าต่างด้านคนขับ
ทำงานเป็นเวลาสั้น ๆ แม้ว่าสวิตช์จ่ายไฟจะอยู่ในตำแหน่ง
“OFF” ไทเมอร์กระจกหน้าต่างจะถูกยกเลิกเมื่อประตูหน้า
เปิดอยู่หรือเกินเวลาที่กำหนด

ฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

คำเตือน:

ก่อนที่จะปิดสนิทจะปรากฏระยะห่างเล็กน้อยซึ่งระบบ
ไม่สามารถตรวจจับได้ ดูให้แน่ใจว่าผู้โดยสารไม่ยื่น
มือหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายออกไปนอกรถ
ก่อนปิดกระจก

ฟังก์ชันเลื่อนกระจกกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน้าต่าง
ให้เล่ือนลงอัตโนมัติเม่ือมีบางส่ิงไปขวางทางขณะกระจก
กำลังเลื่อนปิด เมื่อชุดควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง กระจก
หน้าต่างจะเลื่อนลงทันที

ฟังก์ชันกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ้ามีแรงปะทะ
หรือน้ำหนักที่เหมือนกับสิ่งกีดขวางกระจกหน้าต่างโดยขึ้น
อยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาพการขับขี่

เมื่อสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าไม่ทำงาน
HP15A1-120227-955BEF18-311C-4AF0-8E6C-BE60F57D555F

บางฟังก์ชัน ของ กระจกหน้าต่าง ไฟฟ้า (ฟังก์ชัน ปิด
อัตโนมัติ ฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ) ไม่ทำงานตามปกติ
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อเริ่มการทำงานของระบบ
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าอีกครั้ง

1. สตาร์ทระบบ e-POWER

2. ปิดประตู

Condition:
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3. หลังจากสตาร์ทระบบ e-POWER ใช้งานสวิตช์กระจก
หน้าต่างด้านคนขับเพื่อเปิดกระจกหน้าต่างจนสุด

4. ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับค้างไว้ เพื่อ ปิด
กระจกหน้าต่างด้านคนขับ ดึงสวิตช์ค้างไว้เป็นเวลา
ประมาณ 3 วินาที หลังจากที่กระจกหน้าต่างปิดจนสุด
แล้ว และปล่อยสวิตช์

5. ตรวจสอบว่าฟังก์ชันกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทำงานอย่าง
ถูกต้อง

ถ้าเปิดหรือปิดกระจกหน้าต่างไฟฟ้าติดต่อกัน อาจทำให้
กระจกหน้าจ่างไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ปฏิบัติขั้นตอนข้างบน

ถ้าฟังก์ชันของกระจกหน้าต่างไฟฟ้ายังทำงานผิดปกติ
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ปฏิบัติขั้นตอน
ซ้ำ นำรถเข้าศูนย์บริการนิสสันถ้าจำเป็น เพื่อตรวจสอบ
ระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้า

HP15A1-120227-B787B9C4-9391-4868-B834-53E7E1F541DB

WAC0282X

ช่องจ่าย ไฟ ใช้ สำหรับจ่าย ไฟ ให้ อุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่น
โทรศัพท์มือถือ

ข้อควรระวัง:

. ช่องจ่ายไฟและปล๊ักอาจร้อนขณะใช้งาน หรือ
ทันทีหลังจากใช้งาน

. ช่องจ่ายไฟนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับที่จุดบุหรี่

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

. ใช้ช่องจ่ายไฟขณะที่ระบบ e-POWER ทำงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ไฟหมด

. หลีกเลี่ยงการใช้ช่องจ่ายไฟเมื่อเปิดระบบปรับ
อากาศ ไฟหน้า หรือไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

. ก่อนทำการเสียบหรือถอดปล๊ัก ให้แน่ใจว่าปิด
สวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้และสวิตช์จ่ายไฟ
แล้ว

. ดันปล๊ักเข้าไปจนสุด ถ้าเสียบปลั๊กไม่ดี ปลั๊กอาจ
มีความร้อนสูงผิดปกติ หรือฟิวส์อุณหภูมิภายใน
อาจขาดได้

. ห้ามให้ช่องจ่ายไฟโดนน้ำ

. เ มื่ อ ไม่ ได้ ใช้ ง าน ให้ แน่ ใ จ ว่ า ปิด ฝา ไ ว้

ขั้วต่อชาร์จไฟอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)

HP15A1-11125E5F-F4C0-4CF0-913B-0492D74E2D73

WAC0283X

ด้านหลังกล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
สามารถใช้ข้ัวต่อชาร์จไฟอุปกรณ์ USB สำหรับการชาร์จ
อุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น

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

อุปกรณ์ภายนอกจะชาร์จต่อเนื่องขณะที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่
ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

ไม่สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือบางรุ่นได้ ขึ้นอยู่ กับค่า
จำเพาะของรุ่นนั้น ๆ

ข้อควรระวัง:

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

Condition:
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อุปกรณ์ USB ต่อเข้ากับขั้วต่ออย่างถูกต้อง

. ห้ามใช้สายเคเบ้ิล USB ที่กลับด้าน การใช้สาย
เคเบิ้ล USB ที่กลับด้าน อาจทำให้ขั้วต่อเสียหาย
ได้

HP15A1-120227-06B59626-1E6A-42AC-AB4D-575DE0F40B40

คำเตือน:

. ไม่ควรใช้งานช่องเก็บของขณะขับข่ี เพ่ือให้คน
ขับ มี สมาธิ เต็ม ที่ ใน การ บัง คับ ควบค ุม รถ

. ฝาช่องเก็บของต้องปิดอยู่ เสมอขณะขับข่ีเพ่ือ
ช่วยป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุหรือการหยุด
รถกะทันหัน

กล่องเก็บของ
HP15A1-120227-589D5762-590C-485B-BF53-8171BB7A9152

JVI0287X

เปิดกล่องเก็บของโดยการดึงมือจับ

ดันฝาปิดลงจนกระทั่งล็อกเพื่อปิดกล่องเก็บของ

กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
HP15A1-35E39C1A-DCED-48F3-9E3F-E380BABC33B1

WAC0284X

สำหรับการเปิดกล่องเก็บของท่ีคอนโซลกลาง ให้กดปุ่ม
① และดึงฝาปิดขึ้น ดันฝาปิดลงจนกระทั่งล็อกเพื่อปิด
กล่องเก็บของ

ที่ใส่การ์ด
HP15A1-120227-AE1089FF-BCD6-4FEC-B235-150064202C06

WAC0242X

สอดการ์ดเข้าในที่ใส่การ์ด

ช่องเก็บของ

Condition:
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ที่วางแก้วน้ำ
HP15A1-120227-19691200-1B1F-4D2D-9506-5179C614CF6C

คำเตือน:

ผู้ขับขี่ไม่ควรหยิบหรือวางแก้วในที่วางแก้วน้ำขณะ
ขับขี่ เพื่อให้ มีสมาธิเต็มที่ ในการบังคับควบคุมรถ

ข้อควรระวัง:

หลีกเลี่ยงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันโดยเฉพาะ
เม่ือวางแก้ว น้ำในที่ วางแก้ว เพ่ือป้องกันไม่ ให้ น้ำ
กระเด็น ออกมา ถ้า น้ำ ร้อน อาจทำให้ ท่าน และ
ผู้โดยสารเป็นแผลลวกพองได้

WAC0285X

แผ่นพับ ① สามารถพับลงได้ เม่ือวางภาชนะใส่น้ำ ท่ีมี
ขนาดใหญ่หรือใช้ท่ีวางแก้วน้ำเป็นถาดใส่ของ เพ่ือยกข้ึน
ให้ดึงแผ่นพับขึ้นด้วยนิ้ว

ส า ม า ร ถ ถ อด ท่ี ก้ั น ด้ า น ใ น (ที่ มี แ ผ่ น พั บ ) ไ ด้

ที่วางขวดน้ำ
HP15A1-120227-65326B42-670C-4D99-9F1B-97D68EF1592D

JVI1628X

ท่ีวางขวดน้ำของเบาะนั่ง ด้านหน้าและหลังอยู่ ท่ีประตู

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้ที่วางขวดน้ำใส่วัตถุอื่น ๆ ที่อาจกระเด็น
ออกมา และทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บได้ เมื่อเบรก
รถอย่างกะทันหัน หรือ เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามใช้ที่วางขวดน้ำสำหรับภาชนะบรรจุน้ำที่เปิด
อยู่

แผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-C25907FA-0FC3-4071-808F-2B5474788058

คำเตือน:

. ห้ามวาง ส่ิงของใด ๆ ลงบนแผ่นปิด ห้อง เก็บ
สัมภาระ แม้จะเป็นสิ่งของช้ินเล็ก ๆ เพราะอาจ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการหยุด
รถกะทันหัน

. ห้ามทิ้งแผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระไว้ในรถยนต์
โดยที่ยังไม่ทำการปลดจากตัวยึด

. สายยึดด้านบนของเบาะน่ังสำหรับเด็กอาจได้รับ
ความเสียหายจากการสัมผัสกับแผ่นปิดห้องเก็บ
สัมภาระ หรือสัมภาระที่เก็บ ถอดแผ่นปิดห้องเก็บ
สัมภาระออกจากรถ หรือล็อกไว้ในที่เก็บสัมภาระ
เนื่องจาก เด็กอาจได้ รับบาด เจ็บ ร ุนแรงหรือ
เสียชีวิตจากการชนหากสายยึดด้านบนเสียหาย

— ถ้าแผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระสัมผัสกับสายยึด
ด้านบนเมื่อติดต้ังเข้ากับจุดยึดด้านบน ให้
ถอดแผ่น ปิดห้อง เก็บ สัมภาระ ออกจาก
รถยนต์ หรือยึดเข้ากับพื้นห้องเก็บสัมภาระ
ถ้าไม่ถอดแผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระออก อาจ
ทำให้สายยึดด้านบนเสียหายได้เมื่อเกิดการ
ชน

— ห้ามให้สัมภาระสัมผัสกับสายยึดด้านบนเม่ือ
ติดตั้งเข้ากับจุดยึดด้านบน ยึดสัมภาระอย่าง
เหมาะสมเพื่อไม่ให้สัมผัสกับสายยึดด้านบน
สัมภาระที่ยึดไม่ถูกต้องหรือสัมผัสกับสายยึด
ด้านบนอาจทำให้สายยึดด้านบนเสียหายเมื่อ
เกิดการชน

แผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระจะช่วยปกปิดของที่อยู่ในห้องเก็บ
สัมภาระจากด้านนอก
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JVI0292X

เพื่อถอดแผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระ:

1. ถอดสายยึด ① ออกจากประตูท้าย

2. ถอดแผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระออกจากที่ยึด ②

ตะขอเกี่ยวสัมภาระ
GUID-22BF3055-261C-4E0B-BFA2-4377510EFE57

WAC0345X

ตะขอเก่ียว (สำหรับถุงใส่ของและอื่น ๆ) อยู่ในห้องเก็บ
สัมภาระ

ข้อควรระวัง:

ห้ามยึดสัมภาระที่น้ำหนักมากกว่า 3 กก. (7 ปอนด์)
บนตะขอตัวเดียว

แร็คหลังคา
GUID-1BBB38F4-47EA-4802-8A6D-BD9FD2F85196

JVI1575X

ห้ามบรรทุกน้ำหนักที่ราวหลังคาด้านข้างโดยตรง ต้อง

ติดต้ังคานขวางก่อนบรรทุกน้ำหนัก/ของบรรทุก/สัมภาระ
บนหลังคาของรถยนต์ ทำการติดต้ังและใช้งานคานขวาง
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตคานขวางทุกข้อ

ความสามารถในการรับน้ำหนักของราวหลังคาด้านข้างอยู่ที่
50 กก. (110 ปอนด์) อย่างไรก็ตาม ห้ามบรรทุกเกินความ
สามารถในการรับน้ำหนักของคานขวาง

คำเตือน:

. ติดตั้งคานขวางเข้ากับราวหลังคาด้านข้างก่อน
บรรทุกน้ำหนักทุกชนิดเสมอ การบรรทุกน้ำหนัก
บนราวหลังคาด้านข้างหรือบนหลังคารถยนต์
โดยตรง อาจทำให้รถยนต์เสียหายได้

. ขับรถ ด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษ เมื่อ รถ
บรรทุกสัมภาระจนเต็มหรือใกล้เคียงกับความ
สามารถในการรับน้ำหนัก โดยเฉพาะเมื่อสัมภาระ
จำนวนมากอยู่บนคานขวาง

. การบรรทุกของหนักบนคานขวางจะส่งผลต่อการ
ทรงตัวของรถและการบังคับรถให้เปล่ียนช่อง
ทางอย่างกะทันหันหรือไม่ปกติ

. ควรกระจายน้ำหนักบรรทุกบนแร็คหลังคาให้
เท่า ๆ กัน

. ห้ามบรรทุกสัมภาระบนแร็คหลังคาเกินอัตราการ
รับน้ำหนักสูงสุด

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให้แน่นหนาด้วยเชือกหรือสาย
ยึดเพื่อป้องกันการเลื่อนหรือเคลื่อนที่ หากมีการ
หยุดรถอย่างกะทันหันหรือเมื่อมีการชนเกิดขึ้น
ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม่ได้
จัดเก็บอย่างเรียบร้อยและแน่นหนา

Condition:
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HP15A1-120227-CC4906A6-2759-4E26-B758-AA8982212CA4

SPA1909

1. ในการบังแสงสว่างจากด้านหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดดลง
มา ①

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

HP15A1-120227-08B7A8D3-8B72-49E3-8FDA-30A428F63828

ข้อควรระวัง:

. ห้ามเปิดสวิตช์ไฟทิ้งไว้เมื่อระบบ e-POWER ไม่
ได้ทำงานเป็นระยะเวลานานเพ่ือป้องกันไม่ให้
แบตเตอรี่ไฟหมด

. ปิดไฟเมื่อออกจากรถ

ไฟอ่านแผนที
H่P15A1-2F8092A4-5908-4FFA-AD8C-A6D38983DFAC

JVI1661X

สวิตช์ Ⓐ
HP15A1-E41F249F-F226-4ED7-97C0-DF8463C6E7FC

สวิตช์ไฟอ่านแผนที่มีสามตำแหน่ง

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟอ่านแผนที่จะสว่าง
ขึ้น

เมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “DOOR” ไฟอ่านแผนท่ีจะ
สว่างขึ้นเมื่อเปิดประตู

ตัวตั้งเวลาของไฟส่องสว่างภายในจะเปิดไฟอ่านแผนที่ให้
สว่างเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที เมื่อ:

. สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “OFF”

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ่ม “UNLOCK” (บน
กุญแจอัจฉริยะ) หรือกดบนสวิตช์คำส่ัง ในขณะท่ี

สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”
. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเปิดแล้วปิดลง ขณะที่สวิตช์

จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

ตัวตั้งเวลาของไฟส่องสว่างภายในจะถูกยกเลิกการทำงาน
เมื่อ:

. ประตูทุกบานถูกล็อก

. สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON”

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” ไฟอ่านแผนท่ีจะไม่สว่าง
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

สวิตช์ Ⓑ
HP15A1-2DF7DB9A-F769-4DDF-A395-2B5B98A9C86C

สวิตช์ไฟอ่านแผนที่ Ⓑ มีสองตำแหน่ง

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟอ่านแผนที่จะสว่าง
ขึ้น

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” ไฟอ่านแผนท่ีจะไม่สว่าง
ขึ้น

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
HP15A1-120227-260A14C1-F9AD-4CE5-A510-9CAB64FAA04D

JVI0482X

ไฟ ส่องสว่าง ใน ห้องโดยสารจะมี สวิตช์ สามตำแหน่ง

เมื่อ สวิต ช์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “ON” ไฟ ส่อง สว่ าง ใน
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ห้องโดยสารจะสว่างขึ้น

เมื่อ สวิตช์ อย ู่ ในตำแหน่ง “DOOR” ไฟ ส่องสว่าง ใน
ห้องโดยสารจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดประตู

ตัวตั้งเวลาของไฟส่องสว่างภายในจะเปิดไฟส่องสว่างใน
ห้องโดยสารให้สว่างเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที เมื่อ:

. สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “OFF”

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ่ม “UNLOCK” (บน
กุญแจอัจฉริยะ) หรือกดบนสวิตช์คำส่ัง ในขณะท่ี
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเปิดแล้วปิดลง ขณะที่สวิตช์
จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

ตัวตั้งเวลาของไฟส่องสว่างภายในจะถูกยกเลิกการทำงาน
เมื่อ:

. ประตูทุกบานถูกล็อก

. สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON”

เ ม่ือ สวิตช์ อย ู่ ที่ ตำแหน่ง “OFF” ไฟ ส่อง สว่าง ใน
ห้ อ ง โ ด ย ส า ร จ ะ ไ ม่ ส ว่ า ง ไ ม่ ว่ า ใ น ก รณี ใ ด ๆ

ไฟกระจกแต่งหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-3D4ED3A4-8087-48D3-8A15-4F7B6154F659

SIC3869

เพื่อเปิดกระจกแต่งหน้า ดึงแผ่นบังแดดลงมา แล้วเปิดฝา

ปิดกระจกขึ้น

ไฟกระจกแต่งหน้าจะสว่างขึ้นเม่ือเปิดฝาปิดกระจกแต่ง
หน้า เมื่อปิดฝา ไฟจะดับลง

ไฟห้องเก็บสัมภาระ
HP15A1-D5C3D576-F383-4142-9830-79BF233CCBD3

ไฟห้องเก็บสัมภาระจะสว่างขึ้นเม่ือเปิดประตูท้าย เม่ือปิด
ประตูท้าย ไฟจะดับลง

Condition:
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

HP15A1-120227-474CE877-D8D3-4CC0-A477-C8DD76387FDF

รถยนต์ของท่านสามารถใช้งานคู่กับกุญแจที่จัดให้ไว้เป็น
การเฉพาะเท่านั้น โดยจะกุญแจดังกล่าวจะมีแผ่นป้าย
หมายเลขกุญแจ กรุณาบันทึกหมายเลขกุญแจและเก็บ
แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจไว้ในที่ปลอดภัย และไม่ควรเก็บ
ไว้ในรถ

ในกรณีท่ีต้องการทำกุญแจข้ึนมาใหม่ สามารถทำได้โดย
ใช้กุญแจเดิมหรือหมายเลขกุญแจเดิมเท่านั้น หากกุญแจ
ท้ังหมดสูญหายและ ไม่มี ก ุญแจ เดิม จำเป็น ต้อง ใช้
หมายเลขกุญแจเพ่ือทำกุญแจใหม่ ในกรณีที่ ก ุญแจ
สูญหาย หรือต้องการทำกุญแจเพิ่ม กรุณานำกุญแจเดิม
หรือ หมายเลข ก ุญแจ ไป ติดต่อ ท่ี ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

ข้อควรระวัง:

ห้ามทิ้ง ก ุญแจ ไว้ ใน รถ เมื่อ ท่าน ไม่ ได้ อย ู่ ใน รถ

กุญแจอัจฉริยะ
HP15A1-120227-50A5ADA8-CF6B-4C12-A3FA-E8A51666DDA5

SPA2502

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

รถยนต์จะใช้งานได้เฉพาะกับกุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียน

ไว้ในระบบกุญแจอัจฉริยะของรถและระบบป้องกันการ
ขโมยของนิสสัน (NATS*) เท่านั้น รถยนต์หนึ่งคันสามารถ
ลงทะเบียนและใช้งานกับกุญแจอัจฉริยะได้สูงสุดถึง 4 ชุด
การใช้งานกุญแจใหม่จะทำได้ต่อเมื่อศูนย์บริการได้ลง
ทะเบียนกุญแจใหม่กับระบบกุญแจอัจฉริยะของรถ และ
ระบบป้องกันการขโมยในรถ เน่ืองจากขั้นตอนการลง
ทะเบียนจะต้องลบหน่วยความจำทั้งหมดในระบบกุญแจ
อัจฉริยะ เมื่อลงทะเบียนกุญแจชุดใหม่ ต้องนำกุญแจ
อั จ ฉ ริ ย ะ ท ุ ก ช ุ ด ท่ี มี ไ ป ยั ง ศ ู น ย์ บ ริ ก า ร นิ ส สั น

*: ระบบป้องกันการสตาร์ท

ข้อควรระวัง:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว
ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถยนต์โดยเด็ดขาด

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว
ในขณะ ขับขี่ ก ุญแจ อัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์ที่
ละเอียดอ่อนและติดตั้งตัวส่งสัญญาณไว้ภายใน
เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย มีข้อควรระวังดังนี้

— แม้กุญแจอัจฉริยะจะสามารถกันน้ำ แต่การ
เปียกน้ำอาจทำให้เกิดความเสียหายข้ึนได้
ดังนั้น หากพบว่ากุญแจอัจฉริยะเปียกน้ำควร
เช็ดให้แห้งสนิททันที

— ห้ามงอ ทำตก หรือ นำไปเคาะกับวัตถุ อ่ืน
— ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า −108C (148F)
แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจไม่ทำงาน
ตามปกติ

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

— ห้าม เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลง ก ุญแจ
อัจฉริยะ

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

— ห้ามให้กุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับน้ำหรือน้ำ
เค็ม และห้ามนำไปล้าง ใน เคร่ืองซัก ผ้า
เพราะจะ ส่งผล ต่อการทำงานของระบบ

. ถ้ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสัน
แนะนำให้ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้น
ออก เพ่ือป้องกันไม่ให้กุญแจอัจฉริยะที่ไม่ได้รับ
อนุญาตนั้นสามารถปลดล็อกรถยนต์ได้ สำหรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการลบ กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

กุญแจธรรมดา
HP15A1-120227-2D840B4A-9FC2-4A2A-A743-FA184E537385

SPA2033

ในการถอดกุญแจธรรมดาออกมา ให้ปลดปุ่มล็อกท่ีด้าน
หลังของกุญแจอัจฉริยะ

ในการประกอบกุญแจธรรมดา ให้เสียบเข้าไปในกุญแจ
อัจฉริยะให้แน่น จนกว่าปุ่มล็อกจะกลับมาอยู่ ท่ีตำแหน่ง

กุญแจ

Condition:
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ล็อก

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

HP15A1-120227-9B82D15B-F84B-4FEE-9E79-03D9C1B618C3

คำเตือน:

. สังเกตบริเวณรอบรถ ก่อนเปิดประตูเสมอเพื่อ
หลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุ ในเส้นทางจราจร

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

การล็อกด้วยกุญแจ
HP15A1-120227-7C574FB7-951B-4BE4-8AF9-23C0206265BE

LVP0054X

สำหรับการล็อกประตู ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบกุญแจ
ท่ีอยู่บนประตูด้านคนขับ แล้วหมุนกุญแจไปทางด้านหลัง
รถ ① ประตูทุกบานจะล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตู ให้หมุนกุญแจไปทางด้านหน้า
รถ ② ประตูทุกบานจะปลดล็อก

การล็อกด้วยปุ่มล็อกด้านใน
HP15A1-120227-0CC1AA36-156F-4E54-AB2B-84A084E86C52

JVP0522X

ข้อควรระวัง:

เม่ือล็อกประตูโดยใช้ปุ่มล็อกด้านใน ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้ในรถ

สำหรับการล็อกประตูหน้า ให้กดปุ่มล็อกด้านในไปยัง
ตำแหน่งล็อก ① จากน้ันให้ปิดประตูขณะที่ดึงมือจับประตู
ไว้

สำหรับการล็อกประตูหลัง ให้ผลักปุ่มล็อกด้านในไปยัง
ตำแหน่งล็อก ① จากนั้นให้ปิดประตู

สำหรับการปลดล็อก ให้ผลักปุ่มล็อกด้านในไปยังตำแหน่ง
ปลดล็อก ②

ปุ่มล็อกประตูด้านคนขับจะล็อกและปลดล็อกประตูทุกบาน

เมื่อประตูด้านคนขับล็อก ไม่จำเป็นต้องใช้งานปุ่มล็อกด้าน
ใน เพียงแต่ดึงมือจับประตูด้านในเพื่อเปิดประตูด้านคนขับ
และปลดล็อกประตูทุกบาน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-3

ประตู

Condition:
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การล็อกด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า
HP15A1-120227-0FB5E404-5394-4CE4-B1E5-0E49FB73A06F

SPA2803

ข้อควรระวัง:

. เม่ือล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ให้
แน่ใจว่าไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้ในรถ

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

สำหรับการล็อกประตู ให้กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยัง
ตำแหน่งล็อก ①

สำหรับการปลดล็อก ให้กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยัง
ตำแหน่งปลดล็อก ②

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง
HP15A1-120227-9F6A8E00-458C-40FD-8AB2-74A4A066142C

SPA2801

ตัวล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลังช่วยป้องกันการเปิดประตู
หลัง โดยไม่ ตั้งใจ โดย เฉพาะ เม่ือมี เด็ก เล็กอยู่ ใน รถ

เม่ือปุ่มล็อกอยู่ในตำแหน่งล็อก ① ล็อกป้องกันเด็กเปิด
ประตูหลังจะทำงาน และประตูหลังจะสามารถเปิดได้จาก
มือจับประตูด้านนอกเท่านั้น

สำหรับการปลด ล็อก ให้ เล่ือน ปุ่ม ล็อกไปที่ ตำแหน่ง
ปลดล็อก ②

HP15A1-120227-AA8F2495-E4F4-4D68-87E4-C0AF32CFFA15

SPA2502

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

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุสามารถส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ทางการแพทย์ได้ ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นการทำงาน
ของหัวใจควรสอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าทาง
การแพทย์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนก่อนการ
ใช้งาน

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

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถล็อกประตูทุกบาน (รวมถึง
ประตูท้าย) ด้วยฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล หรือด้วยการกด
สวิตช์คำส่ังบนรถยนต์โดยไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาจาก
กระเป๋า สภาพแวดล้อมและ/หรือสภาพในการใช้งานอาจ
จะมีผลกระทบต่อการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ

ระบบกุญแจอัจฉริยะ

Condition:
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ให้แน่ใจว่าอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข้อควรระวัง:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อ
ใช้รถ

. ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถเม่ือต้องออกห่าง
จากตัวรถ

. เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำมาก ระบบกุญแจ
อัจฉริยะอาจทำงานไม่ปกติ

มีการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุระหว่างกุญแจอัจฉริยะกับรถยนต์
ตลอดเวลา โดยระบบกุญแจอัจฉริยะจะส่งคลื่นวิทยุอ่อน ๆ
ซึ่งสภาพแวดล้อมอาจรบกวนการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะได้ภายใต้สภาวะการทำงานต่อไปนี้

. เมื่อใช้งานใกล้สถานท่ีท่ีมีการส่งคล่ืนวิทยุแรง เช่น
เสาส่งคลื่นโทรทัศน์ สถานีไฟฟ้า และสถานีวิทยุ

. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ
เครื่องรับส่งวิทยุ และวิทยุ CB

. เม่ือกุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือถูกหุ้มด้วยวัสดุท่ีเป็น
โลหะ

. เมื่อมีการใช้รีโมทคอนโทรลแบบคล่ืนวิทยุชนิดใด ๆ
ในบริเวณใกล้เคียง

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

. เมื่อรถจอดใกล้มิเตอร์เก็บค่าจอดรถ

ถ้าเกิดกรณีเหล่าน้ีให้แก้ไขสภาวะการทำงานก่อนใช้งาน
ฟังก์ชันของกุญแจอัจฉริยะ หรือใช้กุญแจธรรมดาแทน

แบตเตอร่ีจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ท้ังน้ีอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามสภาวะการ
ทำงาน ถ้าแบตเตอรี่หมด ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม่

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-17)

เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคล่ืนวิทยุอยู่ตลอดเวลา ถ้า
ท้ิงกุญแจไว้ใกล้อุปกรณ์ท่ีส่งคลื่นวิทยุแรง เช่น สัญญาณ
จากโทรทัศน์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จะส่งผล
ให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

เมื่อไฟแบตเตอรี่ใกล้จะหมด โปรดดูที่ “ไฟแบตเตอรี่
กุญแจอัจฉริยะหมด” (หน้า 5-7) เพื่อสตาร์ทระบบ e-
POWER

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

ข้อควรระวัง:

. ห้ามมิให้กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
เพราะจะส่งผลต่อการทำงานของระบบเนื่องจาก
กุญแจมีส่วนประกอบที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

. ห้ามทำกุญแจอัจฉริยะหล่นลงพื้น

. ห้ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุ อ่ืนอย่าง
รุนแรง

. ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจอัจฉริยะอาจเสียหายได้เม่ือเปียก ดังน้ัน
หากกุญแจอัจฉริยะเปียก ควรเช็ดให้แห้งสนิท
ทันที

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

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

. ห้ามใส่กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม่เหล็ก

. ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ใกล้อุปกรณ์ที่สร้าง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ อุปกรณ์เครื่อง
เสียง และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล หรือ
โทรศัพท์มือถือ

ถ้ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให้ลบ
รหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะน้ันออกจากระบบของรถ เพ่ือ
ป้องกันการใช้กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

สามารถเลือกไม่ใช้งานกุญแจอัจฉริยะได้ สำหรับข้อมูล
เก่ียวกับการไม่ใช้งานกุญแจอัจฉริยะ กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-5

Condition:
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3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ระยะการทำงาน
HP15A1-120227-A9822084-FCCA-4961-BD67-E66D6C3F7EE5

SPA2074

ฟังก์ชันต่าง ๆ ของกุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช้งานได้ต่อ
เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในระยะการทำงานที่กำหนดจาก
สวิตช์คำสั่งเท่านั้น ①

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

ระยะการทำงานอยู่ภายใน 80 ซม. (31.50 นิ้ว) จากสวิตช์
คำสั่งแต่ละตัว ①

ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้กระจก มือจับประตู หรือกันชน
หลั ง มาก เกิ น ไป สวิ ต ช์ คำ ส่ั ง อาจ จะ ไม่ ทำงาน

เม่ือกุญแจอัจฉริยะอยู่ ในระยะทำงาน คนท่ีไม่มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช์คำสั่งเพื่อล็อก/ปลดล็อก
ประตูได้

การใช้งานระบบกุญแจอัจฉริยะ
HP15A1-120227-603A4822-3ADD-4574-A869-D1EAAE15987B

SPA2075

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

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในรถยนต์

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในระยะทำงาน

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเปิดอยู่หรือปิดไม่แน่น

. เมื่ อ แบตเตอรี่ ใน ก ุญแจ อัจฉริยะ ใกล้ จะ หมด

. เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON”

SPA2407

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

. หลังจากล็อกประตูโดยใช้สวิตช์คำส่ังที่มือจับประตู
ให้แน่ใจว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้วโดยลองดึงมือจับ
ประตู

. เมื่อ ล็อกประตู โดยใช้ สวิตช์ คำ ส่ังที่ มือ จับประตู
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พกกุญแจอัจฉริยะติดตัวก่อน
กดสวิตช์ท่ีมือจับประตูเพื่อป้องกันไม่ให้ลืมกุญแจ
อัจฉริยะไว้ในรถ

. สวิตช์คำส่ังท่ีมือจับประตูจะทำงานเฉพาะเม่ือระบบ
ก ุญแจ อัจฉริยะ ตรวจพบกุญแจ อัจฉริยะ เท่าน้ัน

. เพื่อป้องกันการท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถยนต์หรือ
ห้องเก็บสัมภาระ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวแล้วจึงล็อกประตู

. ห้ามดึงมือจับประตูก่อนกดสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับ ประตู
จะปลดล็อก แต่จะไม่เปิด ปล่อยมือจับประตูครั้งหน่ึง
ก่อน แล้วดึงอีกครั้งเพื่อเปิดประตู

Condition:
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JVP0027X

SPA2545-B

เมื่อพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว สามารถล็อกหรือปลดล็อก
ประตูทุกบานได้โดยการกดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู (ด้าน
คนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้า) ① หรือสวิตช์คำสั่งที่ประตู
ท้าย ② ภายในระยะการทำงาน

เม่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
และ เสียง เตือนภายนอกจะ ดังขึ้น เพ่ือยืนยัน สำหรับ
รายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
และเสียงเตือนภายนอก” (หน้า 3-10)

ฟังก์ชันไฟสว่างเมื่อเข้ารถและออกจากรถ
HP15A1-2962C6E8-7697-43F5-B876-5B4F19697624

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟหรี่ ไฟท้าย และไฟส่อง
ป้ายทะเบียนจะสว่างข้ึนเป็นระยะเวลาหน่ึง สามารถเลือก
ไม่ใช้ฟังก์ชันไฟสว่างเมื่อเข้าในรถและออกจากรถ สำหรับ
ข้อมูลเก่ียวกับการยกเลิกการทำงานฟังก์ชันไฟสว่างเม่ือ
เข้ารถและออกจากรถ โปรดดูที่ “การตั้งค่า” (หน้า 2-15)

การล็อกประตู
HP15A1-763161FF-6081-4309-A33A-F9316D6D3082

1. กดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “OFF”

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

3. ปิดประตูทุกบาน

4. กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู ① (ประตูด้านคนขับหรือ
ผู้โดยสารด้านหน้า) หรือกดสวิตช์คำส่ังท่ีประตูท้าย
②

5. ประตูทุกบานจะล็อก

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้ว

การป้องกันการล็อก :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป้องกันการล็อก เพื่อป้องกัน
การล็อกประตูเมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถโดยไม่ตั้งใจ

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว้ในรถยนต์และล็อกประตู
โดยใช้ปุ่มล็อกด้านในด้านคนขับหลังจากออกจาก
รถยนต์ ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติและจะ
มีเสียงเตือนดังขึ้นหลังจากประตูปิด

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว้ในรถยนต์ขณะท่ีประตู
ด้านคนขับเปิด และล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ ล็อกประตู
ไฟฟ้าหลังจากออกจากรถยนต์ ประตูทุกบานจะ
ปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังใช้งานสวิตช์ล็อกประตู
ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง:

การป้องกันการล็อกอาจจะไม่ทำงานภายใต้สภาวะ
ต่อไปนี้:

. เมื่อ วาง ก ุญแจ อัจฉริยะ ไว้ บน แผง หน้า ปัด

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้บนแผ่นปิดห้องเก็บ
สัมภาระ (ถ้ามีติดตั้ง)

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในกล่องเก็บของ

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในช่องเก็บของที่
ประตู

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้ข้างในหรือใกล้วัตถุที่
เป็นโลหะ

การป้องกันการล็อกอาจทำงานเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่
ภายนอกรถยนต์แต่อยู่ ใกล้กับตัว รถมากเกินไป

การปลดล็อกประตู
HP15A1-120227-8A729769-E50A-470D-90F0-50D1ED3D9CE2

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

2. กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู ① หรือกดสวิตช์คำสั่งที่
ประตูท้าย ②

3. ประตูทุกบานจะปลดล็อก

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

การล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะทำ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปน้ีภายใน 30 วินาที หลังจากกด
สวิตช์คำสั่งเมื่อประตูล็อกอยู่

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-7

Condition:
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3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

. เปิดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช์จ่ายไฟ

ถ้ามี การกด ปุ่ม “UNLOCK” บนกุญแจ อัจฉริยะ
ระหว่างช่วงเวลา ท่ีตั้งค่าไว้ ประตูทุกบานจะล็อกโดย
อัตโนมัติเมื่อครบช่วงเวลาที่ตั้งไว้

การเปิดประตูท้าย
HP15A1-2C4658CE-16F0-40A5-AB56-AFF90B7F896F

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

2. กดสวิตช์เปิดประตูท้าย ③
3. ประตูท้ายจะปลดล็อกและเปิด (ประตูอ่ืนทุกบานจะ

ปลดล็อก)

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
HP15A1-120227-EF22DB72-8E0F-4042-85EE-C74B27CF57A3

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์จะตัดการจ่ายไฟเพื่อ
ป้องกันไฟแบตเตอรี่ หมดหากเข้า เง่ือนไข ดัง ต่อไปนี้

. ประตูทุกบานปิดและ

. ระบบ e-POWER หยุดทำงาน

ไฟเตือนและเสียงเตือน
HP15A1-120227-DBC95260-A433-44BB-8274-FB23C167BDC8

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานท่ีได้รับการออกแบบมา
เพ่ือลดการใช้งานที่ไม่ถูกต้องและช่วยป้องกันรถจากการ
ถูกโจรกรรม

เสียงเตือนจะดังข้ึน และหน้าจอแสดงการเตือนจะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ เม่ือตรวจพบการทำงาน
ที่ไม่ถูกต้อง

โปรดดูที่ “วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” (หน้า 3-9) สำหรับ
การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
โปรดดูท่ี “การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์” (หน้า 2-20)

ข้อควรระวัง:

เม่ือ เสียงเตือนดัง ข้ึนหรือหน้าจอแสดงการเตือน
ปรากฏข้ึน ให้ตรวจสอบทั้งตัวรถและกุญแจอัจฉริยะ
อย่างละเอียด

Condition:
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วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
HP15A1-120227-3EBAEEB1-DE83-4B6A-92C9-B6F8ACBA4047

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด)
เสียงเตือนภายในดังขึ้นประมาณสองถึงสาม
วินาที

ประตูอยู่ในตำแหน่งเปิด กดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “OFF”

เมื่อปิดประตูหลังออกจากรถยนต์ การเตือนไม่พบกุญแจ ปรากฏบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ เสียงเตือนภายนอกดัง
ขึ้นสามครั้ง และเสียงเตือนภายในดังขึ้นเป็น
เวลาสองสามวินาที

สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” กดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “OFF”

เมื่อเปิดประตูด้านคนขับ การเตือน Shift to P range (เปลี่ยนเกียร์ไป
ที่ตำแหน่ง P) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ และเสียงเตือนภายนอก
จะดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” และ
รถยนต์ไม่อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด)

กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพื่อเข้าเกียร์ตำแหน่ง
“P” (จอด) และกดสวิตช์จ่ายไฟไปที่
ตำแหน่ง “OFF”

เมื่อกดสวิตช์คำสั่งเพื่อล็อกประตู
เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณสองถึง
สามวินาที

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์หรือห้องเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อปิดประตูโดยที่ปุ่มล็อกด้านในอยู่ที่
“LOCK”

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณสอง
สามวินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์หรือห้องเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อกดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณสองถึง
สามวินาที

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์หรือห้องเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อกดสวิตช์จ่ายไฟเพื่อสตาร์ทระบบ e-
POWER

การเตือน Key Battery Low (แบตเตอรี่
กุญแจต่ำ) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเหลือน้อย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-17))

การเตือน No Key Detected (ไม่พบกุญแจ)
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

กุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในรถยนต์ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อกดสวิตช์จ่ายไฟ
การเตือน Key System Error (ระบบกุญแจ
ทำงานผิดปกติ) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

เตือนว่าเกิดการทำงานผิดปกติกับระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-9

Condition:
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3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การใช้งานระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจ
รีโมท

HP15A1-120227-0AA6AB2D-1803-4545-8021-62938F31370F

JVP0555X

① ปุ่ม LOCK
② ปุ่ม UNLOCK
③ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ระยะการทำงาน
HP15A1-120227-F2C56D63-388E-4027-A75F-11CBF17D52AB

ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมทจะช่วยให้สามารถล็อก/
ปลดล็อกประตูทุกบาน และปลดล็อกฝากระโปรงท้ายได้
ระยะทำงานจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบของตัวรถ
เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานปุ่มล็อกและปลดล็อกได้ ควรอยู่ห่าง
จ า ก ป ร ะ ต ู ร ถ ย น ต์ ป ร ะ ม าณ 1 ม . ( 3 . 3 ฟุ ต )

ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมทจะไม่ทำงานภายใต้
สภาวะต่อไปนี้:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในระยะการทำงาน

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-17)

การล็อกประตู
HP15A1-120227-B1DB975F-A1CE-45AD-8F47-8BB503896891

เม่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
และเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นเพื่อยืนยัน

1. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF” และพกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัว

2. ปิดประตูทั้งหมด (รวมทั้งประตูท้าย)

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

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้ว

ข้อควรระวัง:

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

การปลดล็อกประตู
HP15A1-120227-78F80551-B2BF-42BF-BBAE-1937525C1C0E

1. กด ปุ่ม “UNLOCK” ② บน กุญแจ อัจฉริยะ

2. ประตูทุกบานจะปลดล็อก

การล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะทำ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ภายใน 30 วินาที หลังจากกด
ปุ่ม “UNLOCK” ② บนกุญแจอัจฉริยะในขณะที่ประตู
ล็อกอยู่ ถ้าระหว่าง 30 วินาทีนี้ ปุ่ม “UNLOCK” ②
บนกุญแจอัจฉริยะถูกกด ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดย
อัตโนมัติหลังจาก 30 วินาทีถัดไป

. เปิดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช์จ่ายไฟ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
HP15A1-B5F68DF8-2EAF-4092-8D00-FB3BBA93DD09

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ③ กะพริบขึ้นเมื่อกดปุ่มใด ๆ ถ้า
ไฟไม่กะพริบ หมายความว่าแบตเตอรี่อ่อน หรือควรเปลี่ยน
แบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-17)

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียง
เตือนภายนอก

HP15A1-120227-4D14C69A-7CFE-4599-A334-6FBCB4DBDF61

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูด้วยสวิตช์คำส่ัง หรือฟังก์ชัน
กุญแจรีโมท ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ และเสียงเตือน
ภายนอกจะดังขึ้นเพื่อเป็นการยืนยัน

คำอธิบายต่อไปนี้แสดงวิธีการทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
และเสียงเตือนภายนอก เม่ือทำการล็อก/ปลดล็อกประตู

Condition:
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การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ใช้สวิตช์
คำสั่ง)

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมท
(ใช้งานปุ่ม หรือ )

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-11

Condition:
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3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

HP15A1-120227-795B77A4-4A83-4387-8945-085E58CCCF5E

ร ถยนต์ ข อ ง ท่ าน มี ร ะ บบ กั น ข โมย ดั ง ต่ อ ไป นี้ :

. ระบบเตือนกันขโมย (ถ้ามีติดตั้ง)

. ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)*

(* ระบบป้องกันการสตาร์ท)

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงสภาพความปลอดภัยของ
รถยนต์

ระบบเตือนกันขโมย (ถ้ามีติดตั้ง)
HP15A1-E5F32413-B898-42BA-8D05-58740AB74A48

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

ไฟแสดงระบบกันขโมย
HP15A1-BA1751F8-3E87-41D7-8124-EC5FF719822D

SIC2045

ไฟ แสดง ระบบ กัน ขโมย ติด ตั้ ง อย ู่ บน แผง หน้า ปัด

ไฟจะทำงานเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” ซึ่งเป็น
เรื่องปกติ

วิธีการเปิดใช้งานระบบ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

1. ปิดกระจกหน้าต่างทุกบานและให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ี
ตำแหน่ง "OFF"

สามารถใช้งานระบบได้ ถึงแม้จะเปิดหน้าต่างอยู่

2. นำ ก ุญแจ อั จฉ ริยะ ติด ตัว ออก จาก รถ ไป ด้วย

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระโปรงหน้าและประตูท้ายปิด
อยู่ ปิดและล็อกประตูทั้งหมดด้วยกุญแจอัจฉริยะหรือ
สวิตช์คำสั่ง

4. ตรวจสอบว่ามีไฟแสดงระบบกันขโมยสว่างขึ้น ไฟ
แสดงระบบกันขโมยจะสว่างอยู่เป็นเวลาประมาณ 30
วินาที ระบบกันขโมยรถยนต์พร้อมใช้งาน หลังจาก
ประมาณ 30 วินาที ระบบกันขโมยจะเปล่ียนเป็น
ใช้งานโดยอัตโนมัติ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบ
หนึ่งครั้งทุก 3 วินาที โดยประมาณ

ถ้าระหว่างเวลา 30 วินาทีนี้ประตูถูกปลดล็อกด้วย
กุญแจอัจฉริยะ สวิตช์คำส่ัง หรือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “ON” ระบบจะไม่ทำงาน

แม้ว่าจะมีคนขับและ/หรือผู้โดยสารจะอยู่ในรถยนต์
ระบบจะทำงานเม่ือประตูทั้งหมดล็อก และสวิตช์จ่าย
ไฟอยู่ ที่ ตำแหน่ง “OFF” ให้ สวิตช์ จ่าย ไฟอยู่ ที่
ตำแหน่ง “ON” เ พ่ือ ปิด การ ทำงาน ของ ระบบ

การทำงานของระบบเตือนกันขโมย :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ร ะบบ เตื อน นี้ จ ะ ให้ สัญญาณ เตื อน ดั ง ต่ อ ไป น้ี :

. ไฟหน้ากะพริบ และแตรจะดังเป็นจังหวะนานประมาณ
30 วินาที

. สัญญาณเตือนจะหยุดลงอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่าน
ไปประมาณ 30 วินาที อย่างไรก็ตาม สัญญาณเตือน
จะทำงานอีกครั้งถ้ารถยนต์ถูกรบกวนอีกครั้งหน่ึง

สัญญาณเตือนจะทำงานเมื่อ:

. ใช้งานประตูหรือประตูท้ายโดยไม่ใช้กุญแจอัจฉริยะ
หรือสวิตช์คำสั่ง

. เปิดฝากระโปรงหน้า

วิธีการหยุดสัญญาณเตือน :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

. สัญญาณเตือนจะหยุดลงเม่ือปลดล็อกประตู ด้วย
กุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช์คำสั่ง

. สัญญาณเตือนจะหยุดลงเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ใน
ตำแหน่ง “ON”

ถ้าระบบไม่ทำงานตามที่อธิบายข้างต้น ให้นำรถเข้า
รับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน

ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)
HP15A1-120227-D69AC017-542A-4B88-926A-95A54AD52D45

ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) ขัดขวางการ
สตาร์ทของระบบ e-POWER ถ้าไม่ได้ใช้กุญแจ NATS ท่ี
ลงทะเบียนแล้ว

ถ้าระบบ e-POWER สตาร์ทไม่ติดแม้ว่าจะใช้กุญแจ NATS
ท่ีลงทะเบียนแล้ว อาจเกิดการรบกวนที่มีสาเหตุมาจาก:

. กุญแจ NATS อีกชุดหนึ่ง

. เครื่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

. เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ

. อุปกรณ์ชนิดอื่นที่ส่งสัญญาณคล้ายกัน

สตา ร์ท ร ะบบ e -POWER ตาม ขั้ น ตอน ต่อ ไป นี้ :

1. นำ ส่ิง ท่ีอาจรบกวนการทำงานให้ห่างจากกุญแจ
NATS

2. ให้ สวิตช์ จ่าย ไฟอยู่ ท่ี ตำแหน่ง “ON” เป็น เวลา
ประมาณ 5 วินาที

3. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” และรอเป็นเวลา
ประมาณ 10 วินาที

4. ปฏิบัติขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

5. สตาร์ทระบบ e-POWER

6. ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำจนกว่าจะไม่มีการรบกวนที่อาจ
เป็นไปได้อีก

ถ้าขั้นตอนน้ีทำให้ระบบ e-POWER สตาร์ทติดได้ นิสสัน

ระบบกันขโมย

Condition:
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ขอแนะนำให้วางกุญแจ NATS แยกจากเครื่องมืออื่น ๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
HP15A1-120227-D6C9B044-69BA-4091-8735-E3068867E3CE

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัด ซ่ึงแสดง
สถานะของ NATS

ไฟจะทำงานเม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF” ไฟ
แสดงระบบกันขโมยบ่ง ช้ีว่าระบบกันขโมยในรถกำลัง
ทำงานอยู่

ถ้า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟน้ีจะสว่างค้างอยู่ขณะที่
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON”

ถ้าไฟแสดงระบบกันขโมยยังคงสว่าง และ/หรือระบบ
e-POWER ไม่สตาร์ท กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
เพ่ือตรวจสอบและซ่อมแซม NATS โดยเร็วที่ส ุด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำกุญแจ NATS ทุกชุดที่มีไป
ยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อรับบริการ

HP15A1-120227-875A1922-A297-4969-8CC7-BA8882725C1E

คำเตือน:

. ฝากระโปรงหน้าต้องปิดสนิทและล็อกแน่นก่อน
ขับรถ ไม่เช่นนั้น ฝากระโปรงหน้าอาจจะเปิดออก
และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามเปิดฝากระโปรงหน้า ถ้ามีไอหรือควันออกมา
จากห้อง เคร่ืองยนต์ เพื่อหลีก เลี่ยงการได้ รับ
บาดเจ็บ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-13

ฝากระโปรงหน้า

Condition:
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3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การเปิดฝากระโปรงหน้า
HP15A1-120227-A03D3982-C98B-4C2A-B61D-A669C570C6D2

WAD0143X

1. ดึง คัน ปลด ล็อก ฝา กระโปรง หน้า ① ที่ อย ู่ ใต้
แผงหน้าปัดจนกระท่ังฝากระโปรงหน้าจะ เด้ง ข้ึน

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

3. ยกฝากระโปรงหน้าขึ้น ③
4. นำก้านค้ำฝากระโปรงหน้า ④ ออกมาและสอดเข้าไป

ในช่อง ⑤
จับ ช้ินส่วนที่ เคลือบ Ⓐ เม่ือถอด หรือตั้ง ก้านค้ำ
ฝากระโปรงหน้าใหม่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับ
ช้ินส่วนเหล็ก เน่ืองจากอาจมีความร้อนหลังจากดับ
เครื่องยนต์

การปิดฝากระโปรงหน้า
HP15A1-120227-9564ED64-C15A-44B3-B4A6-4E130D1D67E3

1. ระหว่างท่ีค้ำฝากระโปรงหน้าเอาไว้ ให้เล่ือนก้านค้ำ
ฝากระโปรงหน้ากลับไปสู่ตำแหน่งเดิม

2. ค่อย ๆ ลดฝากระโปรงหน้าลงช้า ๆ ให้อยู่ท่ีประมาณ
20 ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 นิ้ ว ) เห นือ ท่ี ล็อก
ฝากระโปรงหน้า จากนั้นปล่อยลง

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกสนิทแล้ว

HP15A1-AB7CBA89-A055-4BDD-B6E2-FD69775E0BDE

คำเตือน:

. ต้องทำการปิดประตูท้ายให้สนิทก่อนการขับข่ี
เพื่อป้องกันการเปิดระหว่างการขับขี่

. ห้ามขับเคลื่อนรถหากประตูท้ายเปิดอยู่ เพราะจะ
ทำให้ก๊าซไอเสียที่มีอันตรายไหลเข้าในรถยนต์

ข้อควรระวัง:

. ก่อนเปิดประตูท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำจัด
หิมะ น้ำแข็ง หรือฝุ่นที่อาจติดอยู่ที่ประตูท้าย ถ้า
เปิดประตูท้ายขณะมีสิ่งเหล่าน้ียังติดอยู่ ประตู
อาจปิดลงทันทีเน่ืองจากน้ำหนักของสิ่งเหล่านั้น

. ให้แน่ใจว่าเปิดประตูท้ายจนสุดเสมอ ถ้าเปิดไม่
สุด ประดูอาจจะปิดกลับมาเอง

. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเม่ือเปิดประตูท้าย
ท่ามกลางลมแรง ประตูอาจโดนลมตีและอาจจะ
ปิดทันที

JVP0059X

ประตูท้าย

Condition:
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ข้อควรระวัง:

. โช้คอัพประตูท้าย Ⓐ ติดตั้งไว้เพื่อรองรับน้ำหนัก
ของประตูท้าย เพื่อป้องกันไม่ให้โช้คอัพเสียหาย
หรือทำงานไม่ถูกต้อง ให้แน่ใจ ว่าได้อ่านข้อ
ต่อไปนี้แล้ว

— ห้ามสอดมือหรือสายไฟเข้าไปในโช้คอัพ Ⓐ
หรือทำให้เกิดแรงกระแทกจากด้านข้าง

— ห้ามติดวัสดุแปลกปลอมที่มีความเหนียว เช่น
แผ่นพลาสติกหรือสติกเกอร์ที่ส่วนก้าน Ⓑ

. ปิดประตูท้ายในขณะกำลังจับหรือแขวนวัตถุใด ๆ
บนโช้คอัพ การทำเช่นนั้นอาจทำให้แขนหรือมือ
ถ ู ก ป ร ะต ู ท้ า ย ห นีบ แล ะ ไ ด้ รั บ บ าด เ จ็ บ

การเปิดประตูท้าย
HP15A1-EC08EA76-DD0B-4F6C-8A43-F71A3A196455

WAD0184X

เพื่อเปิดประตูท้าย ปลดล็อกและกดสวิตช์เปิดประตูท้าย Ⓐ
ดึงประตูท้ายขึ้นเพื่อเปิด

สามารถปลดล็อกประตูท้ายได้โดย:

. กดสวิตช์คำส่ังท่ีประตูท้าย (โปรดดูท่ี “ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ” (หน้า 3-4))

. กดปุ่ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดู ท่ี
“ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-4))

. ให้ กด ส วิตช์ ล็อก ประต ู ไฟฟ้า ไป ยั ง ตำแหน่ ง
“UNLOCK”

การปิดประตูท้าย
GUID-8DF08D35-E666-4B06-8ED8-2B266F9FC0E2

WAD0185X

คำเตือน:

. ห้ามใช้มือข้างเดียวในการปิดประตูท้าย ในขณะ
ที่มืออีกข้างยังวางค้างอยู่ท่ีประตูท้ายหรือตัวถัง
รถยนต์ การทำเช่นน้ันอาจทำให้มือถูกหนีบและ
ได้รับบาดเจ็บ

. เม่ือปิดประตูท้าย ห้ามวางมือใกล้กับขอบประตู
ท้าย ให้แน่ใจว่าได้ปิดประตูท้ายจากด้านนอก

. หลังจากปิดประตูท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิด
ประตูแน่นสนิทแล้ว หากประตูหลังเปิดในขณะที่
ขับข่ีรถยนต์ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

เพ่ือปิดประตูท้าย จับที่จับ Ⓐ ค้างไว้เพ่ือดึงประตูท้ายลง
และผลักลงให้สนิท

คันปลดล็อกประตูท้าย
GUID-3A1CEBD6-52A0-4A50-AD8C-0577A2562D2A

JVP0519X

ถ้าไม่สามารถปลดล็อกประตูท้ายได้เนื่องจากแบตเตอร่ี
หมด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. พับเบาะนั่งด้านหลังลง (โปรดดูที่ “เบาะนั่งด้านหลัง”
(หน้า 1-3))

2. เลื่อนคันปลดล็อกไปทางซ้าย ดังภาพเพ่ือเปิดประตู
ท้าย

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพ่ือซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-15

Condition:
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3-16 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

HP15A1-120227-D62826F9-535D-41D4-8DE9-C84CC2669783

คำเตือน:

. น้ำมันเชื้อเพลิงจะติดไฟได้ง่ายมากและจะระเบิด
ได้ภายใต้เง่ือนไข การใช้งานหรือจัดการกับ
น้ำมันเบนซินอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บร้ายแรงหรือเป็นแผลไหม้พอง ต้องหยุด
การทำงานของระบบ e-POWER และห้ามสูบ
บุหร่ีหรือทำให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟใกล้
กับ ตัว รถ เ ม่ือ เ ติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง ท ุก ค ร้ัง

. น้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีแรงดัน จึงควรหมุนฝาถังไป
ครึ่งรอบแล้วรอจนกระทั่งเสียง “ฟู่” หยุดลง จาก
นั้นจึงเปิดฝาถัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิง
พ ุ่ ง ออก มา และ อาจ ทำให้ ได้ รับ บาด เจ็บ

. ต้องใช้ฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิงแท้ของนิสสัน
เท่านั้นเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากจะมี
วาล์วนิรภัยอยู่ในตัวเพ่ือให้ระบบเชื้อเพลิงและ
ระบบไอเสียทำงานได้อย่างถูกต้อง การใช้ฝาปิด
ถังน้ำมันที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ระบบทำงานผิด
พลาดร้ายแรงซึ่งอาจทำให้บาดเจ็บได้

การเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
HP15A1-120227-95A82A38-55CE-4E0A-9F7A-10CBD38B4CE7

JVP0130X

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

ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง
HP15A1-120227-98BFD1BD-43B1-45EB-936E-C2CB4B4F180B

JVP0520X

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

วางฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงลงบนที่วางฝาปิด Ⓐ ระหว่าง
เติมน้ำมัน

ข้อควรระวัง:

ถ้าน้ำมันเช้ือเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให้ล้างออก
ด้วยน้ำเพื่อไม่ให้สีรถเสียหาย

HP15A1-120227-31CC0B0E-A592-42F3-A713-0D2C8E3E5286

คำเตือน:

ห้ามปรับพวงมาลัยขณะขับขี่เพื่อให้คนขับมีสมาธิเต็ม
ที่ในการบังคับควบคุมรถ

WAD0127X

ดึงคันล็อก ① ลงและปรับพวงมาลัยขึ้น ลง ไปด้านหน้า
หรือด้านหลัง จนได้ตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นดันคันล็อก
ขึ้ น อ ย่ า ง มั่ น ค ง เ พ่ื อ ล็ อ ก พ ว ง ม า ลั ย ใ ห้ เ ข้ า ท่ี

ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง พวงมาลัย

Condition:



(117,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

HP15A1-120227-5038B67E-268C-4E89-A6CC-3B5C68E9E345

คำเตือน:

ปรับตำแหน่งของกระจกทั้งหมดก่อนขับรถ ห้ามปรับ
กระจกขณะขับขี่ เพื่อให้คนขับมีสมาธิเต็มท่ีในการ
บังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
HP15A1-120227-CB11A31B-45AF-4241-8CB2-8985B2B463E3

SPA2447

ขณะท่ีจับกระจกมองหลังเอาไว้ ให้ปรับองศากระจกจน
กระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้องการ

ระบบป้องกันแสงจ้าแบบปรับด้วยตนเอง
HP15A1-DFB6FE29-D1BB-4209-807F-71F2F71E89CB

SPA2143

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

ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพื่อให้มองด้านหลังได้
อย่างชัดเจน

กระจกมองหลังอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-ED64B426-61D8-4707-A270-644270641B79

คำเตือน:

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้งานกระจกมองหลังอัจฉริยะอย่างถูกต้อง อาจ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. กระจกมองหลังอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพ่ิม
ความสะดวกสบาย แต่ไม่สามารถใช้งานแทนการ
ขับขี่ อย่างถูกต้องได้ มีบางมุมที่ ระบบจะไม่
สามารถมองเห็นได้ ตรวจสอบจุดอับสายตาของ
กระจกมองหลังอัจฉริยะก่อนการขับข่ี ซึ่งผู้ขับขี่
มีหน้าที่ต้องขับขี่อย่างปลอดภัย

. ห้ามถอดหรือดัดแปลงกระจกมองหลังอัจฉริยะ
ชุดกล้อง หรือสายไฟต่าง ๆ เพราะการกระทำ
เช่นนั้น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเพลิงไหม้ได้
ในกรณีที่พบว่ามีควันหรือกลิ่นออกมาจากกระจก
มองหลังอัจฉริยะ ให้หยุดใช้งานระบบทันที และ
ให้ นำ รถ เข้า ตรวจสอบที่ ศ ูนย์ บริการนิส สัน

. ห้ามใช้กระจกมองหลังอัจฉริยะในขณะขับข่ีเป็น
เวลานาน เน่ืองจากจะทำให้เสียสมาธิ และอาจ
ทำให้สูญเสียความสามารถในการควบคุมรถยนต์
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่
ร้ายแรงได้

. ห้ามมองกระจกมองหลังอัจฉริยะในขณะขับขี่เป็น
เวลานาน อาจทำให้เสียสมาธิ และอาจทำให้สูญ

เสียความสามารถในการควบคุมรถยนต์ ซึ่งก่อให้
เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้ การ
มองหน้าจอเป็นเวลานานในขณะรถเคลื่อนที่เป็น
เหตุให้เมารถได้

. ห้ามวางบุหรี่หรือจุดไฟที่กระจกมองหลังอัจฉริยะ
ชุดกล้อง หรือสายไฟต่าง ๆ อาจทำให้เพลิงไหม้
ได้

. ตรวจให้แน่ใจว่าได้ปรับกระจกมองหลังอัจฉริยะ
ก่อนขับข่ี เปล่ียนระบบใช้โหมดกระจกมองหลัง
ธรรมดาและนั่งบนเบาะนั่งคนขับอย่างถูกต้อง
จากน้ันปรับกระจกมองหลังให้เห็นกระจกประตู
ท้ายได้ชัดเจน การขับขี่โดยที่ไม่ปรับตำแหน่ง
กระจกมองหลังอาจทำให้มองกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ (โหมดมุมมองกล้อง) ได้ยาก เนื่องจาก
แสงสะท้อนจากผิวกระจก

. ถ้า ไฟแสดงการทำงานของกระจกมองหลัง
อัจฉริยะปิด (โหมดมุมมองกล้อง) ให้เปล่ียนไป
ใช้โหมดกระจกมองหลังธรรมดาทันที หากไฟ
แสดงการทำงานยังคงไม่ปรากฏหลังจากเปลี่ยน
กลับมาใช้ระบบกระจกมองหลังอัจฉริยะ ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

. ถ้ากระจกมองหลังอัจฉริยะทำงานผิดปกติ ให้
เปล่ียนไปใช้โหมดกระจกมองหลังธรรมดาทันที
ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบท่ีศูนย์บริการ
นิสสัน

. เมื่อมีแสงสว่างจ้า (เช่น แสงอาทิตย์ หรือไฟสูง
จากรถที่ตามหลัง) ส่องตรงมาที่กล้อง แสงอาจ
ปรากฏบนหน้าจอของกระจกมองหลังอัจฉริยะ
ในกรณีนี้ ให้เปล่ียนไปใช้โหมดกระจกมองหลัง
ธรรมดาตามความเหมาะสม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-17

กระจกต่าง ๆ

Condition:
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. ถ้าเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะสะสมบนผิวกระจก
ส่วนนอกกล้อง กระจกมองหลัง อัจฉริยะอาจ
แสดงภาพวัตถุบนหน้าจอไม่ชัดเจน การใช้ที่ปัด
น้ำฝน/ที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกประตูท้ายอาจช่วย
ให้มองเห็นชัดขึ้นแต่หากไม่ชัดขึ้น ให้เปลี่ยนจาก
โหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะเป็นกระจก
มองหลังธรรมดาจนกระทั่งสามารถทำ
ความสะอาดกระจกกล้องได้

ส่วนประกอบ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

WAD0206X

① ปุ่ม MENU
② ปุ่มที่สอง
③ ปุ่มที่สาม
④ ปุ่มที่สี่
Ⓐ สัญลักษณ์แสดง
Ⓑ ไฟแสดง
Ⓒ คันโยกเลือกโหมด

กระจกมองหลังอัจฉริยะให้มุมมองด้านหลังท่ีชัดเจนจาก
กล้องที่ติดต้ังอยู่ ท้ายรถ กระจกมองหลังอัจฉริยะมีสอง
โหมด: โหมดกระจกมองหลังธรรมดา และโหมดกระจก
มองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมองกล้อง) ท่านสามารถ
เปลี่ยนระหว่างสองโหมดนี้ได้โดยใช้คันโยกเลือกโหมด Ⓒ

เมื่อเลือกโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ สัญลักษณ์ Ⓐ จะ
สว่างและ “CAMERA” (โหมดมุมมองกล้อง) จะปรากฏขึ้น
รวมถึงไฟแสดง Ⓑ จะสว่าง (ถ้ากระจกมองหลังอัจฉริยะมี
การทำงานผิดปกติ สัญลักษณ์แสดง Ⓐ จะไม่ปรากฏเมื่อ
โหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะถูกใช้งานอยู่)

วิธีการเปลี่ยนโหมด :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

WAD0207X

สามารถเปล่ียนโหมดได้เม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง “ON”

. ดึงคันโยกเลือกโหมด เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดกระจก
ม อ ง ห ลั ง อั จ ฉ ริ ย ะ ( โ ห มด ม ุ ม ม อ ง ก ล้ อ ง )

. ดันคันโยกเลือกโหมด เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดกระจก
มองหลังธรรมดา

วิธีการตั้งค่ากระจกมองหลังอัจฉริยะ (การใช้ปุ่ม
MENU) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

WAD0208X

สามารถตั้งค่ากระจกมองหลังอัจฉริยะ เช่น ความสว่าง มุม
กล้อง และเปิดหรือปิดการแสดงข้อความ

เมื่อใช้งานโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ จะสามารถเลือก
เมนูการต้ังค่าได้โดยการกดปุ่ม MENU ① ในแต่ละครั้งท่ี
กดปุ่ม MENU ① หน้าจอจะเปลี่ยนตามรายการข้างล่างนี้:

MENU ( เมน ู ) (ห น้า จอ เ ร่ิม ต้น) ? Br igh tness
(ความสว่าง) ? Down/Up (ลง/ ข้ึน) ? Left/Right
(ซ้าย/ขวา) ? Rotation (การหมุน) ? Indication (การ
แสดง ข้อความ) ? Camera pos i t ion (ตำแหน่ง
สัญลักษณ์การทำงานของกล้อง) ? Language (ภาษา)
? Switch Backlight (เปิดปิดไฟท่ีปุ่ม) ? License (ใบ
อนุญาต) ? MENU (เมนู) (หน้าจอเริ่มต้น)

หลังจากตั้งค่าแต่ละรายการแล้ว กดปุ่ม ④ เพื่อสิ้นสุดการ
ตั้งค่า

ความสว่าง

Condition:
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WAD0209X

สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้ โดย

. กดปุ่ม ② เพื่อให้หน้าจอมืดลง

. กดปุ่ม ③ เพื่อให้หน้าจอสว่างขึ้น
ลง/ขึ้น

WAD0209X

สามารถปรับมุมกล้องของหน้าจอในแนว ต้ังได้ โดย

. กดปุ่ม ② เพื่อเลื่อนมุมกล้องต่ำลง

. กดปุ่ม ③ เพื่อเลื่อนมุมกล้องสูงขึ้น
ซ้าย/ขวา

WAD0209X

สามารถปรับมุมกล้องของหน้าจอในแนวนอนได้ โดย

. กดปุ่ม ② เพื่อเลื่อนมุมกล้องไปทางซ้าย

. กดปุ่ม ③ เพื่อเลื่อนมุมกล้องไปทางขวา
การหมุน

WAD0209X

สามารถหมุนมุมกล้องของหน้าจอได้ โดย

. กดปุ่ม ② เพื่อหมุนมุมกล้องไปทางซ้าย

. กดปุ่ม ③ เพื่อหมุนมุมกล้องไปทางขวา
การแสดงข้อความ

WAD0209X

สามารถเปิดหรือปิดการแสดงข้อความบนหน้าจอกระจก
มองหลังอัจฉริยะได้ โดย

. กด ปุ่ม ② เพื่อ ปิดการแสดงข้อความบนหน้า จอ

. กดปุ่ม ③ เพ่ือ เปิดการแสดงข้อความบนหน้าจอ
ตำแหน่ง สัญลักษณ์แสดงการทำงานของกล้อง

WAD0210X

สามารถเลือกตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงการทำงานของ
กล้อง Ⓐ ได้ โดย

. กดปุ่ม ② เพื่อย้ายสัญลักษณ์แสดงไปด้านขวา

. กดปุ่ม ③ เพื่อย้ายสัญลักษณ์แสดงไปด้านซ้าย
Language (ภาษา)

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-19
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WAD0209X

สามารถเลือกภาษาของการแสดงข้อความบนหน้าจอ
กระจกมองหลังอัจฉริยะได้

เลือกภาษาโดยใช้ปุ่ม ② หรือ ③ การตั้งค่าภาษาจะยังคง
ถูกบันทึกไว้ แม้จะเริ่มใช้งานระบบ e-POWER ใหม่อีกครั้ง
ก็ตาม

เปิดปิดไฟที่ปุ่ม

WAD0209X

สามารถ เปิด และ ปิด การ ส่อง สว่าง ของ ปุ่ม ได้ โดย

. กดปุ่ม ② เพื่อปิดการส่องสว่าง

. กดปุ่ม ③ เพื่อเปิดการส่องสว่าง
ใบอนุญาต

ข้อมูลใบอนุญาตจะแสดงขึ้น

ข้อควรระวังการใช้ระบบกระจกมองหลังอัจฉริยะ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

หมายเหตุ:
. การใช้ระบบน้ีเป็นระยะเวลานานในขณะที่ระบบ

e-POWER ไม่ได้ทำงาน อาจทำให้แบตเตอร่ี
หมด

. ห้ามติดเสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สายใกล้กับ
กระจกมองหลังอัจฉริยะ เนื่องจากคลื่นไฟฟ้าจาก
อุปกรณ์ไร้สายอาจรบกวนภาพในกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ

. ห้ามกดปุ่มหรือเลื่อนคันโยกด้วยความรุนแรง
อาจทำให้ ระบบทำงาน ผิดพลาดหรือกระจก
มองหลังอัจฉริยะหล่นลงมา

. ห้ามหมุนตัวกระจกมองหลังอัจฉริยะ ที่แกนใน
แนวนอนที่ 208 หรือมากกว่า หรือในแนวต้ังที่
308 หรือ มาก กว่า เพราะ อาจ ทำให้ กระจก
มองหลังอัจฉริยะเสียหาย

. ห้ามทำให้เกิดแรงกระแทกอย่างแรงกับกระจก
มองหลังอัจฉริยะ อาจทำให้ ระบบทำงานผิด
พลาด

. ห้ามวางของหนักบนกล้องและฝาครอบกล้องที่
ท้ายรถ อาจทำให้กล้องหลุดออกหรือทำให้ระบบ
ทำงานผิดพลาด

. ถ้ามองกระจกมองหลังอัจฉริยะได้ยากเพราะแสง
จ้าจากภายนอก ให้เปล่ียนไปใช้โหมดกระจก
มอง หลัง ธรรมดา เพื่อ ให้ มอง ได้ ชัดเจนขึ้น

. เ ม่ือ ไฟหน้า LED แสดงบนกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ ภาพอาจสั่นกะพริบ ซ่ึงเป็นเรื่องปกติ

. เน่ืองจากเป็นการสะท้อนแบบกระจายจากสิ่ง
แวดล้อมภายนอก ภาพบนหน้าจอจึงอาจสั่น

กะพริบ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
. วัตถุที่ เคล่ือนไหวเร็วอาจไม่เห็นบนหน้าจอ ซ่ึง

ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
. เปิดไฟหน้าเมื่อแสงสลัวหรืออยู่ในอุโมงค์ เม่ือ

เปิดไฟหน้า หน้าจอและระบบกล้องจะเปลี่ยนเป็น
โหมดกลางคืนอัตโนมัติ ซึ่งช่วยป้องกันแสงสว่าง

. โหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมอง
กล้อง) แสดงผลต่างจากกระจกมองหลังธรรมดา
วัตถุที่เห็นในหน้าจออาจแตกต่างจากระยะจริง
ไม่ควรขับขี่ดดยอาศัยกระจกมองหลังอัจฉริยะแต่
เพียงอย่างเดียว ควรขับขี่ ด้วยความระมัดระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหต

. ทันทีที่เปล่ียนโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะจาก
โหมดหนึ่งไปยังอีกโหมด อาจทำให้การมองภาพ
ในกระจกหน้าจอเปลี่ยนแปลงไป ให้ใช้กระจก
มองหลังอัจฉริยะด้วยความระมัดระวังจนกระท่ัง
ตาเกิดความคุ้น เคยกับโหมดที่ เลือกแล้ว ถ้า
จำเป็นต้องปรับโฟกัสดวงตา ขอแนะนำให้ใช้
แว่นตาแบบโฟกัสหลายระยะ

. การปรับโฟกัสของดวงตาอาจใช้เวลาที่แตกต่าง
กันแล้วแต่บุคคล

. ถ้าปรับความสว่างของหน้าจอไว้สว่างเกินไป อาจ
ทำให้ปวดตาระหว่างขับขี่ได้ ต้องปรับความสว่าง
ให้เหมาะสม

. ใช้ที่ปัดน้ำฝนกระจกประตูท้ายเมื่อฝนตก ถ้าภาพ
ที่ได้จากกล้องยังไม่ชัด เมื่อที่ปัดน้ำฝนกระจก
ประตูท้ายทำงาน ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของ
ใบปัดน้ำฝนกระจกประตูท้าย

. เมื่อใช้งานที่ปัดน้ำฝนกระจกประตูท้าย ภาพอาจ
สั่น ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

Condition:
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. เมื่อมีฝ้ามาเกาะให้ไล่ฝ้ากระจกประตูท้าย และใช้
โหมดกระจกมองหลัง ธรรมดาจนกระท่ัง ฝ้า
กระจกประตูท้ายหายหมด

. หน้าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะอาจจะร้อน ซึ่ง
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. สีของวัตถุในระยะไกลหรือในที่มืดอาจมองเห็น
ได้ยาก ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. อุณหภูมิที่สูงอาจทำให้ความสว่างของหน้าจอลด
ลง หรืออาจไม่สามารถแสดงภาพในโหมดมุม
มอง กล้อง ได้ ซึ่ง ไม่ใช่ การ ทำงาน ผิด ปกติ

. ที่อุณหภูมิต่ำภาพที่ปรากฏในโหมดมุมมองกล้อง
อาจผิด ร ูป ได้ ซึ่ง ไม่ใช่ การทำงาน ผิดปกติ

การดูแลรักษาระบบ (กระจกมองหลังอัจฉริยะ) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

. รักษาความสะอาดบริเวณกระจกและกล้องท่ีกระจก
ประตูท้ายอยู่เสมอ

. ทำความสะอาดกระจกและเลนส์กล้องด้วยผ้าแห้งและ
นุ่ม

. เมื่อทำความสะอาดกล้องที่กระจกประตูท้าย ให้ใช้ผ้า
ชุบน้ำผสมน้ำยาท่ีเป็นกลางบิดหมาด ๆ หลังจากน้ัน
เช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้งและนุ่ม

. ถ้าภาพจากหน้าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะยังไม่
ชัดเจนหลังจากทำความสะอาดกล้องท่ีกระจกประตู
ท้ายแล้ว อาจมีคราบน้ำมันติดอยู่ท่ีกระจกประตูท้าย
ควรทำความสะอาดกระจกประตูท้ายด้วยน้ำยาเช็ด
คราบน้ำมัน

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์ หรือสารที่้คล้าย
กันทำความสะอาดกระจกหรือเลนส์กล้อง จะทำให้
เกิดรอยด่าง การเสื่อมสภาพ หรือระบบทำงานผิด
พลาด

. ห้ามไม่ให้กระจกของกระจกมองหลังอัจฉริยะถูกบดบัง
อาจทำให้ความสว่างของหน้าจอ หรือภาพที่แสดงผิด
เพี้ยนไป

. ห้ามติดสติกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) บนบริเวณ
กล้องหรือกระจกประตูท้าย

กระจกมองข้าง
HP15A1-120227-3127D178-EAE0-4880-9AE1-F4CF22E75964

คำเตือน:

. ห้ามจับกระจกมองข้างขณะกำลังปรับกระจก
เนื่องจากอาจจะหนีบนิ้วของท่าน หรือทำให้
กระจกเสียหายได้

. ห้ามขับรถในขณะที่กระจกมองข้างยังพับอยู่
เนื่องจากเป็นการลดทัศนวิสัยด้านหลังและอาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. วัตถุที่ เห็นในกระจกมองข้างจะอยู่ ใกล้กว่าที่
ปรากฏ

. ขนาดและระยะห่างของภาพในกระจกมองข้างจะ
ไม่ตรงกับความเป็นจริง

การปรับตั้ง
HP15A1-120227-ADAE2223-82D1-45A1-AA44-1CEA92F8B6EE

JVP0133X

สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างจะทำงานเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่
ที่ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

1. หมุนสวิตช์ ① เพื่อเลือกกระจกด้านขวาหรือด้านซ้าย

2. ปรับกระจกแต่ละข้างจนกระท่ังได้ตำแหน่งที่ต้องการ
②

การพับกระจก
HP15A1-120227-362FADCF-7390-4FF9-ABAE-C6B75BD533C4

แบบควบคุมด้วยสวิตช์ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

JVP0134X

สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างจะทำงานเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่
ที่ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

กระจกมองข้างจะพับโดยอัตโนมัติเม่ือกดสวิตช์พับกระจก
มองข้างลง สำหรับการเปิดกระจก ให้กดสวิตช์ อีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

. การกดสวิตช์ให้กระจกมองข้างพับ/เปิดออก
อย่าง ต่อ เ น่ือง จะ ทำให้ ส วิตช์ หย ุด ทำงาน

. ห้ามจับกระจกมองข้างขณะที่กำลังเคลื่อนไหว
มือของ ท่านอาจถูกหนีบได้ และกระจกอาจ
ทำงานผิดปกติ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-21

Condition:
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3-22 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

. ห้ามขับรถในขณะที่พับกระจกอยู่ เพราะจะไม่
สามารถ มอง เห็น ด้าน หลัง ของ รถยนต์ ได้

. ถ้าใช้มือพับหรือเปิดกระจกมองข้าง มีโอกาสที่
กระจกจะเคล่ือนไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังใน
ขณะขับขี่ ถ้าใช้มือพับหรือเปิดกระจกมองข้าง
ให้แน่ใจว่าปรับกระจกอีกครั้งด้วยไฟฟ้าก่อนทำ
การขับขี่

การพับโดยอัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กระจกมองข้างจะพับโดยอัตโนมัติ เมื่อล็อกประตู ด้วย
กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช์คำส่ัง กระจกจะเปิดออก เม่ือ
ปลดล็อกประตูและสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง “ON”
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปิดการทำงานของฟังก์ชันการพับ
กระจกโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ “Vehicle Settings (การตั้ง
ค่ารถยนต์)” (หน้า 2-16)

ชนิดควบคุมด้วยตัวเอง :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

WAD0121X

พับกระจกมองข้างโดยผลักกระจกไปด้านหลังของตัวรถ

กระจกแต่งหน้า
HP15A1-120227-70A201BA-7C99-4BC9-92CA-57EDBEC40918

SPA2192

เพื่อเปิดกระจกแต่งหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดดลงมา และดึงฝา
ปิดกระจกขึ้น

HP15A1-120227-55BC4E88-F9E4-45DC-8314-9D4B96ED1433

คำเตือน:

. อย่าขับรถขณะใช้เบรกจอด เพราะจะทำให้เบรก
มีความร้อนสูงผิดปกติและทำงานผิดพลาด และ
อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามปลดเบรกจอดจากภายนอกรถยนต์ เพราะ
ถ้ารถเคลื่อนที่จะไม่สามารถเหยียบแป้นเบรกจอด
ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามใช้คันเกียร์แทนเบรกจอด เม่ือจอดรถ ให้
แน่ใจว่าได้ใช้เบรกจอดเรียบร้อยแล้ว

. เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเนื่องจากรถยนต์และ/หรือระบบทำงาน
โดยไม่ต้ังใจ ห้ามปล่อยให้เด็ก บุคคลที่ต้องมีผู้
ดูแลช่วยเหลือ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพียงลำพัง
และในวันที่อากาศอบอุ่น อุณหภูมิภายในรถยนต์
ที่ปิดประตูไว้จะสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีความ
เสี่ยงอย่างมากที่อาจทำให้บุคคลและสัตว์เลี้ยงได้
รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

WAD0144X

สามารถใช้หรือปลดเบรกจอดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือ
ใช้งานสวิตช์เบรกจอด

เบรกจอด

Condition:
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การทำงานแบบเลือกปรับเองได้
GUID-850F4107-FA0F-41F2-B5BD-924F7C53E0B6

เบรกจอดไฟฟ้าจะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าระบบ e-
POWER ดับโดยไม่ได้ใช้สวิตช์จ่ายไฟ (เช่น แบตเตอรี่
หมด) ใน กรณี เช่น นี้ ต้อง ใช้ เบรก จอด ด้วย ตนเอง

การใช้เบรกจอด: ดึงสวิตช์เบรกจอดขึ้น ② ไฟแสดง Ⓐ
จะสว่างขึ้น

การปลดเบรกจอด: เม่ือสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง
“ON” ให้เหยียบแป้นเบรกและกดสวิตช์เบรกจอดลง ①
ไฟแสดง Ⓐ จะดับลง

ก่อนการขับขี่ ตรวจสอบว่าไฟแสดงเบรกจอดไฟฟ้า
ดับลงหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ไฟเตือน
ไฟแสดง และเสียงเตือน” (หน้า 2-8)

หมายเหตุ:
. เสียงเตือนจะดัง ถ้าหากขับรถยนต์โดยไม่ปลด

เบรกจอดไฟฟ้า โปรดดูที่ “เสียงเตือน” (หน้า 2-
13)

. ในขณะที่เบรกจอดทำงานหรือถูกปลด ท่าน
สามารถได้ยินเสียงการทำงานจากด้านล่างของ
เบาะ น่ังด้านหลัง ซึ่ง เป็นเรื่องปกติ และไม่ได้
แสดงถึงการทำงานผิดปกติ

. หากมีการใช้หรือปลดเบรกจอดไฟฟ้าบ่อย ๆ ใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ เบรกจอดไฟฟ้าอาจไม่ทำงานเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ระบบเบรกจอดไฟฟ้ามีความร้อนสูง
ผิดปกติ ถ้าเกิดอาการดังกล่าว ให้ใช้งานสวิตช์
เบรกจอดอีกครั้ง หลังจากรอเป็นเวลาประมาณ 1
นาที

. ถ้าหากจำเป็นต้องใช้เบรกจอดขณะขับขี่ในกรณี
ฉุกเฉิน ให้กดสวิตช์ เบรกจอดค้างไว้ เม่ือกด
สวิตช์เบรกจอด เบรกจอดไฟฟ้าจะถูกปลด

. เมื่อดึงสวิตช์เบรกจอดขณะขับขี่ เบรกจอดไฟฟ้า
จะถูกปลดและเสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟแสดงเบรก
จอดไฟฟ้าในมาตรวัดและสวิตช์ เบรกจอดจะ
สว่าง ข้ึน ไม่ ได้ หมายความ ว่า ระบบทำงาน
ผิดปกติ ไฟแสดงเบรกจอดไฟฟ้าบนมาตรวัดและ
ไฟที่สวิตช์เบรกจอดจะดับลงเมื่อปลดเบรกจอด
ไฟฟ้า

. เม่ือดึงสวิตช์เบรกจอดไฟฟ้าขึ้นโดยท่ีสวิตช์จ่าย
ไฟอยู่ในตำแหน่ง “OFF” หรือ “ACC” ไฟแสดง
สวิตช์เบรกจอดจะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นช่วง
เวลาสั้น ๆ

การทำงานอัตโนมัติ
GUID-B263346B-A9D9-47B5-9929-502E9F83A5E6

เบรกจอดไฟฟ้าจะทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าสวิตช์จ่ายไฟอยู่
ในตำแหน่ง “OFF” ขณะท่ีแรงเบรกถูกควบคุมโดยระบบ
Automatic brake hold (โปรดดูที่ “ระบบ AUTOMATIC
BRAKE HOLD” (หน้า 3-24))

เบรกจอดไฟฟ้าจะปลดโดยอัตโนมัติทันที ท่ีรถยนต์เริ่ม
ออกตัว ขณะเหยียบแป้นคันเร่ง

ผู้ขับขี่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

คำเตือน:

. เบรกจอดไฟฟ้าจะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อ
ระบบ e-POWER ดับโดยไม่ได้ใช้สวิตช์จ่ายไฟ
(เช่น แบตเตอรี่ไฟหมด)

สำหรับรถยนต์ที่ไม่จอดอยู่กับที่ เบรกจอดไฟฟ้า
จะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะดับระบบ e-
POWER ด้วยสวิตช์จ่ายไฟ

. ก่อนออกจากรถยนต์ กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพื่อ
เข้าเกียร์ตำแหน่ง “P” (จอด) และตรวจสอบไฟ
แสดงเบรกจอดไฟฟ้า จะสว่างข้ึนเพ่ือยืนยันว่า
เบรกจอดไฟฟ้าได้ทำงาน ไฟแสดงเบรกจอด
ไฟฟ้าจะสว่างอยู่ครู่หนึ่ง หลังจากที่ประตูด้านคน
ขับล็อก

ข้อควรระวัง:

ถ้าจอดรถในบริเวณที่อุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 08C
(328F) หากมีการใช้เบรกจอดไฟฟ้า เบรกจอดอาจ
แ ข็ ง แ ล ะ ติ ด ค้ า ง แ ล ะ ท ำ ใ ห้ ป ล ด ไ ด้ ย า ก

เพื่อการจอดรถอย่างปลอดภัย แนะนำให้รถยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง “P” (จอด) และบล็อกล้อ ให้ แน่นหนา

หมายเหตุ:
. ถ้าเกิดการทำงานผิดปกติของระบบเบรกจอด

(เช่น แบตเตอร่ีหมด) กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสัน

. ภายใต้สภาวะต่อไปนี้ เบรกจอดไฟฟ้าจะทำงาน
โดยอัตโนมัติและแรงเบรกของระบบ Automatic
brake hold จะถูกปล่อย
— จะมีแรงเบรกจากระบบ Automatic brake
hold เป็นเวลา 3 นาที หรือนานกว่า

— รถยนต์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด)
— ผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
— ประตูด้านคนขับเปิด
— ส วิตช์ จ่ าย ไฟ อย ู่ ใน ตำแหน่ ง “OFF”
— ใช้เบรกจอดด้วยตนเอง
— ถ้าระบบทำงานผิดปกติในส่วนของระบบ
Automatic brake hold

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-23

Condition:



(124,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

3-24 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

GUID-2D618A6C-DA8D-4D61-BAA6-499918B12D7B

ระบบ Automatic Brake Hold จะรักษาแรงเบรกไว้ แม้ว่า
ผู้ขับขี่ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ขณะที่รถจอดติดไฟแดงหรือ
ตรงทางแยก ฟังก์ชันคงเบรกอัตโนมัติจะหยุดทำงานและ
แรงเบรกจะผ่อนลงทันทีที่คนขับเหยียบแป้นคันเร่งอีกครั้ง
สถานะการทำงานของระบบ Automatic brake hold จะ
แสดงตามสีบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ โปรดดูที่ “การ
เตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า
2-20)

คำเตือน:

. ระบบ Automatic brake hold ไม่ ได้ ถ ูก
ออกแบบมาเพ่ือช่วยยึดรถยนต์บนทางลาดชัน
หรือถนนล่ืน ห้ามใช้ระบบ Automatic brake
hold เมื่อรถจอดสนิทบนทางลาดชันหรือบนถนน
ลื่น มิเช่นนั้นอาจส่งผลให้รถยนต์เคลื่อนที่โดยไม่
ได้ตั้งใจ

. การแสดงระบบ Automatic brake hold อาจ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์เพื่อให้ผู้
ขับขี่กลับมาควบคุมรถยนต์โดยการเหยียบแป้น
เบรก

. เม่ือระบบ Automatic brake hold ทำงาน แต่
ไม่สามารถทำให้รถจอดน่ิงได้ ให้เหยียบแป้น
เบรกเพื่อหยุดรถ หากรถยนต์เคล่ือนที่โดยไม่
คาดคิดเน่ืองจากสภาพภายนอก เสียงเตือนอาจ
ดังและไฟแสดงระบบ Automatic brake hold
จะสว่างขึ้นบนหน้าจอข้อมูลรถยนต์

. ในแน่ใจว่าไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันคงเบรกอัตโนมัติ
เ ม่ือ ใช้ เค ร่ือง ล้ าง รถ หรือ การ ลาก จ ู ง รถ

. ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด)
และใช้เบรกจอดเมื่อจอดรถ ข้ึนหรือลงจากรถ

หรือขณะขนสัมภาระ มิเช่นน้ันรถอาจเคลื่อนที่
หรือแล่นออกไปโดยไม่คาดคิดและทำให้ได้รับ
บาดเจ็บรุนแรงหรือทรัพย์สินเสียหาย

ข้อควรระวัง:

. ถ้าสภาวะต่อไปนี้ เกิด ข้ึน ระบบ Automatic
brake hold อาจไม่ทำงาน ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจ สอบ ระบบ ท่ี ศ ูนย์ บ ริการ นิส สัน ทันที

— ข้อความ เตือน จะ แสดง ข้ึน บน หน้า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

— ไฟแสดงของสวิตช์ Automatic brake
hold จะไม่สว่างเมื่อกดสวิตช์

. ระบบ Automatic brake hold จะไม่ทำงาน ถ้า
หากไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้า
หรือไฟเตือนหลักสว่างขึ้น และเมื่อข้อความเตือน
การทำงานผิดพลาดของระบบควบคุมแชสซี
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

. เพื่อรักษาแรงเบรกให้รถจอดน่ิง อาจได้ยินเสียง
รบกวนระหว่างการขับขี่ ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ

วิธีเปิด/ปิดระบบ AUTOMATIC BRAKE
HOLD

GUID-FA4B76ED-485F-4D6B-A8AB-D2E20CED4416

วิธีเปิดระบบ Automatic brake hold
GUID-D839A242-1CF2-44B1-A596-615DDBA1D3AD

WAD0145X

1. เม่ือสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ในตำแหน่ง “ON” กดสวิตช์
Automatic brake hold ① ไฟแสดง ② ของสวิตช์
Automatic brake hold จะสว่างขึ้น

2. เม่ือระบบ Automatic brake hold พร้อมทำงาน ไฟ
แสดง Automatic brake hold (สีขาว) บน
มาตรวัดจะสว่างขึ้น

เพ่ือใช้ระบบ Automatic brake hold ให้แน่ใจว่า
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
. ผู้ขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัย
. ปลดเบรกจอดอัตโนมัติ
. คั น เ กี ย ร์ ไ ม่ อ ย ู่ ใ น ต ำแห น่ ง “ P ” ( จอด )
. ไม่ได้จอดรถบนทางลาดชัน

ระบบ AUTOMATIC BRAKE HOLD

Condition:



(125,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

หมายเหตุ:

ระบบ Automatic brake hold จะรีเซ็ตไปท่ี OFF
ทุกครั้งที่สวิตช์จ่ายไฟเปลี่ยนจากตำแหน่ง “OFF” ไป
ที่ตำแหน่ง “ON” ก่อนการสตาร์ทรถยนต์ ให้แน่ใจว่า
ได้ตรวจสอบไฟแสดง ② ของสวิตช์ Automatic
brake hold

วิธีปิดระบบ Automatic brake hold
GUID-9290EDB9-874F-442F-8691-A958994CF2B8

เม่ือระบบ Automatic brake hold ทำงาน กดสวิตช์
Automatic brake hold เพ่ือปิดไฟแสดงของสวิตช์
Automatic brake hold และปิดการทำงานของระบบ
Automatic brake hold หากต้องการปิดการทำงานของ
ระบบ Automatic brake hold ให้เหยียบแป้นเบรกและกด
สวิตช์ Automatic brake hold เมื่อยังมีแรงเบรกจากระบบ
อยู่

ข้อควรระวัง:

ให้แน่ใจว่า เหยียบแป้น เบรกจนสุด เมื่อ ปิดระบบ
Automatic brake hold ขณะที่มีการส่งแรงเบรก
เมื่อระบบ Automatic brake hold ไม่ทำงาน แรง
เบรกจะถูกปลด รถอาจเคลื่อนที่หรือแล่นออกไปโดย
ไม่คาดคิด และเป็นสาเหตุทำให้ เกิดอุบัติเหตุ ได้

วิธีใช้ระบบ AUTOMATIC BRAKE HOLD
GUID-1CEB4C88-CB42-4CB9-9D46-198AE657079F

การรักษาแรงเบรกโดยอัตโนมัติ
GUID-FADDC489-2841-44D2-85CA-6B8A684BAA40

เมื่อระบบ Automatic brake hold ทำงานและไฟแสดง
Automatic brake hold (สีขาว) สว่างขึ้นบนมาตรวัด ให้
เหยียบแป้นเบรกเพื่อหยุดรถ ไฟแสดง Automatic brake
hold (สีเขียว) บนมาตรวัดจะสว่างขึ้นและจะมีการส่งแรง
เบรกโดยอัตโนมัติ แม้ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก เม่ือมีแรง
เบรก จาก ระบบ Automatic brake hold ไฟ แสดง
Automatic brake hold (สีเขียว) บนมาตรวัดจะสว่างขึ้น

ข้อควรระวัง:

ดูให้แน่ใจว่าไฟแสดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนถอนท้า
ออกจากแป้นเบรก

เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์หลังการจอดนิ่ง
GUID-86933678-4993-4DE0-B69A-E931C96A0B57

เมื่อคันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (ว่าง)
ให้เหยียบคันเร่งขณะท่ียังมีแรงเบรกรักษาอยู่ แรงเบรกจะ
ถ ู ก ปล่ อย โดย อัตโนมั ติ เ พ่ื อ สตา ร์ท รถ อี ก ค รั้ ง

ไฟแสดง Automatic brake hold (สีขาว) บนมาตรวัดจะ
สว่างขึ้นและระบบ Automatic brake hold จะกลับสู่โหมด
พร้อมใช้งาน

การจอด
GUID-BFAB60BC-0829-42F0-9392-B4116D7FD137

เมื่อ คัน เกียร์ อยู่ ในตำแหน่ง “P” (จอด) ขณะที่ ระบบ
Automatic brake hold ทำงาน ระบบเบรกจอดไฟฟ้าจะ
ทำงานอัตโนมัติและแรงเบรกของระบบ Automatic brake
hold จะถูกปล่อย ไฟแสดง Automatic brake hold จะดับ
ลง เมื่อใช้เบรกจอดไฟฟ้าขณะท่ีระบบ Automatic brake
hold ยังทำงานอยู่ แรงเบรกของระบบ Automatic brake

hold จะถูกปล่อย ไฟแสดง Automatic brake hold จะดับ
ลง

หมายเหตุ:
. ภายใต้สภาวะต่อไปนี้ เบรกจอดไฟฟ้าจะทำงาน

อัตโนมัติและแรงเบรกของระบบ Automatic
brake hold จะถูกปล่อย
— จะมีแรงเบรกจากระบบ Automatic brake
hold เป็นเวลา 3 นาที หรือนานกว่า

— ผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
— เมื่อประตูด้านคนขับเปิดอยู่
— ส วิตช์ จ่ าย ไฟ อย ู่ ใน ตำแหน่ ง “OFF”
— ถ้าใช้เบรกจอดด้วยตนเอง
— ถ้าระบบ Automatic brake hold ทำงาน
ผิดปกติ

. เมื่อรถหยุด แต่ไม่มีแรงเบรกส่งโดยอัตโนมัติ ให้
เหยียบ แป้น เบรก จน ส ุด จนกว่า ไฟ แสดง
Automatic brake hold (สี เขียว) จะสว่าง

แสดงระบบ Automatic brake hold
GUID-E2A7705F-04EA-4616-B602-9708F53158BE

WAD0186X

สถานะระบบ Automatic brake hold จะแสดงตามสีใน
โหมด “Chassis Control” (การควบคุมแชสซี) ซ่ึงอยู่ใน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-25

Condition:



(126,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

3-26 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

หน้าจอข้อมูลรถยนต์ โปรดดู ท่ี “11. Chassis Control
(การควบคุมแชสซี)” (หน้า 2-30)

นอกจากนี้ บางการเตือนหรือการแสดงอาจแสดงข้ึนบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การ
ขับขี่ โปรดดู ที่ “การ เตือนและการแสดงบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-20)

Condition:



(127,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

4 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และ
เครื่องเสียง

คู่มือการใช้งาน NissanConnect (ถ้ามี) ........................................ 4-2
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย .................................................... 4-2
เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (ถ้ามีติดตั้ง) ............... 4-3

การทำงานของระบบเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง ............................................................................. 4-4
ความแตกต่างระหว่างระยะห่างในจอและระยะห่างจริง ................. 4-6
วิธีการจอดด้วยเส้นกะแนวทิศทาง ........................................... 4-7
วิธีการเปลี่ยนหน้าจอ ............................................................ 4-8
การปรับหน้าจอ ................................................................... 4-9
ข้อจำกัดของระบบเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทาง ....................................................................... 4-9
การบำรุงรักษาระบบ .......................................................... 4-10

ฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) เพื่อช่วยการทำงานของกล้อง
(เฉพาะรุ่นที่มีเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง) ........... 4-11

การทำงานของระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ...................... 4-11
การเปิดและปิดฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ................... 4-12
ข้อจำกัดของระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ......................... 4-12
การดูแลรักษาระบบ ........................................................... 4-12
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4-2 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

HP15A1-A0EFE92F-7F1B-4A10-9BBF-6F63A69F3B44

สำหรับรุ่นท่ีมีระบบ NissanConnect อาจมีอุปกรณ์และ
ระบบแตกต่างออกไปจากคู่มือฉบับนี้ โปรดดูรายละเอียดที่
คู่มือการใช้งาน NissanConnect อีกเล่มหนึ่ง ซึ่งประกอบ
ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

ฟังก์ชันท่ีสามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและ
คุณสมบัติเฉพาะ

. เครื่องเสียง

. โทรศัพท์แฮนด์ฟรี

. Apple CarPlay

. ข้อมููลและการต้ังค่าที่เรียกดูได้บน NissanConnect

HP15A1-EB68331A-AB52-4043-829E-CC3572EDA3B3

คำเตือน:

. ห้ามทำการปรับตัวควบคุมเครื่องปรับอากาศหรือ
ตัวควบคุมเคร่ืองเสียงในขณะขับขี่ เพ่ือให้มี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมการทำงานของ
รถ

. หาก สังเกตพบ สิ่ง แปลก ปลอม อย ู่ ใน ระบบ
ฮาร์ดแวร์ หรือมีของเหลวอยู่บนระบบ หรือมีควัน
หรือเปลวไฟออกมาจากระบบ หรือพบว่ามีการ
ทำงานผิดปกติอ่ืน ๆ ให้หยุดใช้งานระบบโดย
ทันทีและติดต่อศูนย์บริการนิสสันที่ใกล้ที่สุด การ
เพิก เฉยต่อสภาพการณ์ เหล่า น้ี อาจนำ ไปสู่
อ ุ บั ติเหต ุ เพลิง ไหม้ หรือ ไฟฟ้า ลัดวงจร ได้

. ห้ามถอดประกอบหรือแก้ไขระบบนี้ เพราะการทำ
เช่นนั้นอาจนำไปสู่อุบัติเหตุ เพลิงไหม้หรือไฟฟ้า
ลัดวงจรได้

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ระบบเมื่อระบบ e-POWER ไม่ได้ทำงานเป็น
ระยะเวลานานเพื่อป้องกันพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่
หมด

คู่มือการใช้งาน NISSANCONNECT (ถ้ามี) ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

Condition:
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HP15A1-F13C91AD-1157-4904-8262-CD2B07A531E2

WAE0265X

1. ปุ่ม CAMERA

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้งานระบบเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทางอย่างถูกต้อง อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้

. เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง
ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายขึ้น แต่ไม่สามารถใช้

แทนการขับรถยนต์อย่างถูกต้อง เน่ืองจากมี
บริเวณท่ีไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้ โดยเฉพาะ
มุมทั้งสี่ของรถยนต์ ซึ่งเป็นจุดอับสายตาที่วัตถุไม่
ได้ปรากฏให้เห็นจากมุมมองจากมุมสูง มุมมอง
ด้านหน้า หรือมุมมอง ด้านหลัง เสมอไป ควร
ตรวจ สอบ บริ เวณ โดย รอบ เพ่ือ ให้ แน่ใจ ว่า
ปลอดภัยก่อนที่จะเคลื่อนรถยนต์ด้วยการออกรถ
อย่างช้า ๆ เสมอ

. ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยระหว่าง
จอดรถและระหว่างขับขี่ตลอดเวลา

ข้อควรระวัง:

เมื่อเช็ดฝุ่นหรือหิมะออกจากด้านหน้าของกล้อง ระวัง
อย่ า ทำให้ เ ลน ส์ ของ กล้ อง เ ป็น รอย ขีด ข่ วน

ระบบเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางถูก
ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น
จ อ ด ร ถ ใ น ช่ อ ง จ อ ด ห รื อ จ อ ด ร ถ เ ข้ า ซ อ ง

โดยหน้าจอจะแสดงมุมมองท่ีหลากหลายของตำแหน่ง
รถยนต์ในรูปแบบหน้าจอที่แยกกัน แต่จะไม่สามารถมอง
เห็นทุกมุมมองได้ตลอดเวลา

มุมมองที่มองเห็น:
. มุมมองด้านหน้า

มุมมอง ท่ีประมาณ 150 องศา จากด้านหน้าของ
รถยนต์

. มุมมองด้านหลัง

มุมมองที่ ประมาณ 150 องศา จากด้านหลังของ
รถยนต์

. มุมมองจากมุมสูง

มุมมองรอบ ๆ รถยนต์จากด้านบน
. มุมมองหน้าด้านข้าง

มุมมองรอบ ๆ และด้านหน้าของล้อด้านผู้โดยสารหน้า

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-3

เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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4-4 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

WAE0330X

เพ่ือแสดงหลายมุมมอง ระบบเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะ
มองภาพรอบทิศทางจะใช้กล้อง ① ท่ีติดตั้งอยู่บริเวณ
กระจังหน้า กล้องที่ติดตั้งอยู่บนกระจกมองข้างของรถยนต์
และกล้อง ท่ีติด ต้ังอยู่ เหนือ ป้ายทะเบียนของรถยนต์

การทำงานของระบบเทคโนโลยีกล้อง
อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง

HP15A1-141AA74B-C0B5-43B2-8119-FFC9B0E40E8F

เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” ให้เลื่อนคันเกียร์ไป
ยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) หรือ กดปุ่ม CAMERA เพ่ือ
ใช้งานเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง

เมื่อใช้งานกล้องครั้งแรกด้วยหน้าจอแสดงมุมมองจากมุม
สูง ไอคอนสีแดงจะกะพริบบนหน้าจอ ซ่ึงแสดงว่าระบบ
เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ทำงาน ไอคอนสีเทาจะกะพริบ
เมื่อปิดระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมเก่ียวกับระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) โปรดดูที่
“ฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) เพื่อช่วยการทำงาน
ของกล้อง (เฉพาะรุ่นท่ีมีเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมอง
ภาพรอบทิศทาง)” (หน้า 4-11)

หน้าจอท่ีแสดงขึ้นบนเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทางจะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อ

ผ่านไป 3 นาที หลังจากกดปุ่ม CAMERA ขณะที่คันเกียร์
อยู่ท่ีตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

มุมมองที่มองเห็น
HP15A1-826F1D72-1EE2-479A-863D-A5AEEB26669B

คำเตือน:

. ควรใช้เส้นแนวระยะห่างและเส้นแนวความกว้าง
ของรถยนต์ในการอ้างอิงเมื่อรถยนต์อยู่บนพ้ืน
เรียบที่ได้ระดับเท่านั้น ระยะห่างบนหน้าจอเป็น
เพียงการอ้างอิง และอาจจะแตกต่างจากระยะ
ห่างจริง ระหว่างรถยนต์ และวัตถุ ที่ แสดงบน
หน้าจอ

. ให้ใช้เส้นที่แสดงขึ้น และมุมมองจากมุมสูงในการ
อ้างอิง จำนวนของผู้ โดยสาร สัมภาระ ระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิง ตำแหน่งรถยนต์ สภาพถนน และ
ความลาดชันของถนนจะส่งผลต่อเส้นที่แสดงขึ้น
และมุมมองจากมุมสูง

. ถ้าเปล่ียนยางด้วยยางที่มีขนาดต่างกัน เส้นกะ
แนวทิศทางและมุมมองจากมุมสูงอาจแสดงขึ้นไม่
ถูกต้อง

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน้าจอจะอยู่ไกลกว่าที่ปรากฏ ในทางตรงกัน
ข้ามเม่ือขับรถลงทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน้าจอจะอยู่ใกล้กว่าที่ปรากฏ

. วัตถุที่เห็นในมุมมองด้านหลัง จะเห็นตรงกันข้าม
กับการมองในหน้าจอและกระจกมองข้าง

. ควรใช้กระจกหรือการมองวัตถุจริง เพื่อตัดสิน
ระยะห่างจากวัตถุอย่างถูกต้อง

. บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ
แตกต่างระหว่างเส้นกะแนวทิศทางและเส้นแนว

จอดจริง

. เส้นแนวความกว้างของรถยนต์และเส้นกะแนว
ทิศทางจะกว้างกว่าความกว้างและเส้นทางจริง

. เส้นที่ แสดง ข้ึนจะ เกินขอบด้านขวา เล็ก น้อย
เน่ืองจากกล้องมองหลัง ไม่ ได้ ติด ต้ัง อยู่ บน
กึ่งกลางด้านหลังของรถยนต์

มุมมองด้านหน้าและด้านหลัง :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

SAA1840

มุมมองด้านหน้า

SAA1896

มุมมองด้านหลัง
เส้นแนวท่ีแสดงความกว้างของรถยนต์และระยะห่างจาก
วัตถุโดยอ้างอิงจากเส้นตัวถังรถยนต์ Ⓐ จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ

Condition:
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เส้นแสดงระยะห่าง:

แสดงระยะห่างจากตัวถังรถยนต์

. เส้นสีแดง ① : ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)

. เส้นสีเหลือง ② : ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ③ : ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ④ : ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส้นแนวความกว้างของรถยนต์ ⑤:

แสดงความกว้างของรถยนต์เมื่อถอยหลัง

เส้นกะแนวทิศทาง ⑥:

แสดงเส้นกะแนวทิศทางเม่ือ ขับขี่ รถยนต์ เส้นกะแนว
ทิศทางจะเคลื่อนที่ตามความมากน้อยของการหมุน
พวงมาลัย เส้นกะแนวทิศทางในมุมมองด้านหลังจะไม่
แสดงขณะ ท่ีพวง มาลัย อยู่ ใน ตำแหน่ง เดินหน้า ตรง

ภาพจากมุมมองด้านหน้าจะไม่แสดงขึ้น เม่ือความเร็วรถ
มากกว่า 10 กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.)

หมายเหตุ:

เมื่อหน้าจอแสดงมุมมองด้านหน้าและหมุนพวงมาลัย
ประมาณ 90 องศา หรือน้อยกว่า จากตำแหน่งกลาง
เส้นกะแนวทิศทางทั้งด้านขวาและซ้าย ⑥ จะแสดง
ข้ึน เมื่อหมุนพวงมาลัยประมาณ 90 องศาหรือมาก
กว่า เส้นกะแนวทิศทางจะแสดงข้ึนเฉพาะด้านที่ตรง
ข้ามกับการหมุนเท่านั้น

มุมมองจากมุมสูง :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

SAA3570

มุมมองจากมุมสูงจะแสดงภาพของรถยนต์จากที่สูง ซึ่งช่วย
ยืนยันตำแหน่งของรถยนต์

ไอคอนรถยนต์ ① จะแสดงตำแหน่งของรถยนต์ โปรดจำ
ไว้ว่าระยะห่างระหว่างวัตถุที่มองเห็นในมุมมองจากมุมสูงจะ
แตกต่างจากระยะจริง

พื้นที่ที่มุมมองกล้องมองไม่เห็น ② จะแสดงเป็นสีดำ พื้นที่
ท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ ② จะปรากฏแถบสีเหลืองเป็น
เวลา 3 วินาที หลังจากภาพจากมุมสูงแสดงขึ้น ซึ่งจะ
แสดงเฉพาะครั้งแรกเท่าน้ันหลังจากสวิตช์จ่ายไฟอยู่ใน
ตำแหน่ง “ON”

เครื่องหมาย สี เหลือง อำพัน ③ จะ แสดง ขึ้น เ ม่ือ ปิด
เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์)

คำเตือน:

. วัตถุท่ีอยู่ในมุมมองจากมุมสูงจะปรากฏอยู่ไกล
กว่าระยะห่างจริง

. วัตถุที่มีความสูง เช่น ขอบทางเท้า หรือรถยนต์
อาจไม่ตรงแนว หรือไม่แสดงที่ขอบของมุมมอง

. ไม่ สามารถ แสดง วัตถ ุ ที่ อย ู่ เหนือ กล้อง ได้

. ภาพจากมุมสูงอาจไม่ตรงเมื่อตำแหน่งกล้อง
เปลี่ยน

. เส้นบนพื้นอาจเอียงและไม่เห็นเป็นเส้นตรงที่ขอบ
ของมุมมอง และจะเอียงเพ่ิมมากข้ึนหากเส้นอยู่
ห่างจากตัวรถมากขึ้นเรื่อย ๆ

มุมมองหน้าด้านข้าง :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

JVH1580X

เส้นแนว:

เส้นแนวที่แสดงความกว้างโดยประมาณและปลายด้านหน้า
ของรถยนต์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

เส้นด้านหน้าของรถยนต์ ① จะแสดงส่วนหน้าของรถยนต์

เส้นด้านข้างของรถยนต์ ② จะแสดงความกว้างของรถยนต์
โดยประมาณ รวมกระจกมองข้าง

ส่วนขยาย ③ ของทั้งเส้นด้านหน้า ① และเส้นด้านข้าง ②
จะแสดงด้วยเส้นประสีเขียว

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-5

Condition:
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4-6 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ความแตกต่างระหว่างระยะห่างในจอและ
ระยะห่างจริง

HP15A1-0C7A96C1-24FC-45D4-AA94-1632D3F0D7B2

ตำแหน่งของเส้นแนวที่แสดงขึ้นและตำแหน่งของเส้นแนว
บนพื้นเป็นการอ้างอิงโดยประมาณเท่านั้น วัตถุที่อยู่บนพื้น
ทางลาดขึ้นหรือลาดลง หรือวัตถุที่ ย่ืนออกมา จะอยู่ใน
ตำแหน่งที่มีระยะห่างแตกต่างจากที่แสดงขึ้นบนหน้าจอที่
สัมพันธ์กับเส้นแนว (โปรดดูที่ภาพ) ควรตรวจสอบขณะทำ
การถอยหลังให้เหลียวมองด้านหลังเพื่อดูตำแหน่งของวัตถุ
ท่ีอยู่ ด้านหลัง หรือจอดรถแล้วออกจากรถยนต์เพื่อดู
ตำแหน่งของวัตถุที่อยู่ด้านหลัง

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
HP15A1-842BC688-FB6A-4DA9-B848-4AE9C9C3EA8A

JVH1159X

เมื่อถอยหลังขึ้นทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่างและเส้นแนว
ความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาใกล้กว่าระยะห่างจริง
พึงระลึกว่าวัตถุใด ๆ ก็ตามที่อยู่บนทางเนินจะอยู่ไกลกว่าที่
ปรากฏบนหน้าจอ

การถอยหลังลงทางลาดชัน
HP15A1-258114C4-AFD4-4E19-A5E3-CD2F41EB482E

JVH1160X

เม่ือถอยรถยนต์ลงทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่างและเส้น
แนวความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาไกลกว่าระยะห่าง
จริง พึงระลึกว่าวัตถุใด ๆ ก็ตามที่อยู่บนทางเนินจะอยู่ใกล้
กว่าที่ปรากฏบนหน้าจอ

Condition:
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การถอยหลังใกล้กับวัตถุที่ยื่นเข้ามา
HP15A1-07A64729-2F64-46A5-94DC-D8A3CF3C5E5F

JVH0497X

เส้นกะแนวทิศทาง Ⓐ ต้องไม่ สัมผัสกับ วัตถุ ท่ีอยู่ บน
หน้าจอ อย่างไรก็ตาม รถยนต์อาจชนกับวัตถุได้ ถ้าส่วนที่
ยื่นเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางเคลื่อนที่จริง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข้ามา
HP15A1-479369C6-4392-41CC-A5B8-A23DC5C6CBD7

WAE0355X

ตำแหน่ง Ⓒ แสดงขึ้นบนหน้าจอไกลกว่าตำแหน่ง Ⓑ
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่ง Ⓒ ที่จริงแล้วระยะห่างเท่ากับ
ตำแหน่ง Ⓐ รถยนต์อาจชนเข้ากับวัตถุได้เม่ือถอยไปท่ี
ตำแหน่ง Ⓐ ถ้าส่วนท่ีย่ืนเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางท่ีถอย
จริง

วิธีการจอดด้วยเส้นกะแนวทิศทาง
HP15A1-FA419CE1-BF30-4EC6-A169-BBB914C55368

คำเตือน:

. ถ้าเปล่ียนยางด้วยยางที่มีขนาดต่างกัน เส้นกะ
แนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง

. บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ
แตกต่างระหว่างเส้นกะแนวทิศทางและเส้นแนว
จอดจริง

. ถ้าปลดแบตเตอรี่ออกหรือใกล้หมด เส้นกะแนว
ทิศทางอาจแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง ถ้าส่ิงนี้เกิดข้ึน
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

— หมุนพวงมาลัยจากด้านหน่ึงไปอีกด้านหน่ึง
จนสุด ในขณะที่ระบบ e-POWER ทำงาน

— ขับรถบนถนนเส้นตรงเป็นเวลามากกว่า 5
นาที

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-7

Condition:
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4-8 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

SAA1897

1. ตรวจสอบพ้ืนที่จอดรถว่าปลอดภัยด้วยตาเปล่า ก่อน
จอดรถ

2. มุมมองด้านหลังของรถยนต์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ Ⓐ
ดังแสดงในภาพ เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R”
(ถอยหลัง)

WAE0323X

3. ถอยรถยนต์ช้า ๆ ปรับ ต้ังพวงมาลัยให้เส้นกะแนว
ทิ ศ ท า ง Ⓑ เ ข้ า อ ย ู่ ใ น พื้ น ที่ จ อ ด ร ถ Ⓒ

4. บังคับพวงมาลัยให้เส้นแนวความกว้างของรถยนต์ Ⓓ
ขนานกับพ้ืนที่จอดรถ Ⓒ โดยอ้างอิงจากเส้นกะแนว
ทิศทาง

5. เมื่อจอดรถยนต์ในพื้นที่เสร็จสมบูรณ์ ให้กดสวิตช์
ตำแหน่ง P เพื่อเข้าเกียร์ตำแหน่ง “P” (จอด) และใช้
เบรกจอด

วิธีการเปลี่ยนหน้าจอ
HP15A1-22F22C94-7893-4DCD-9E33-E282CAFD0420

เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ให้กดปุ่ม CAMERA
หรือเล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) เพื่อ
ใช้งานเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง

เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางจะแสดงมุม
มองหน้าจอแยกที่ต่างกันตามตำแหน่งคันเกียร์ กดปุ่ม
CAMERA เพื่อ สลับ ระหว่าง ม ุม มอง ต่าง ๆ ท่ี แสดง

ถ้าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) มุมมองที่แสดง
ได้แก่:

. หน้าจอแยกมุมมองจากมุมสูง /มุมมองด้านหลัง

. หน้าจอแยกมุมมองหน้าด้านข้าง/มุมมองด้านหลัง

. หน้าจอมุมมองด้านหลัง

ถ้าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “D” (ขับ) มุม
มองที่แสดงได้แก่:

. หน้าจอแยกมุมมองจากมุมสูง /มุมมอง ด้านหน้า

. หน้าจอแยกมุมมองหน้าด้านข้าง/มุมมองด้านหน้า

หน้าจอแสดงผลจะเปล่ียนจากเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะ
มองภาพรอบทิศทางเมื่อ:

. คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “D” (ขับ) และความเร็วรถเพิ่ม
ขึ้นมากกว่าประมาณ 10 กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.)

. เลือกหน้าจออื่น

Condition:
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การปรับหน้าจอ
HP15A1-7FF6E7AE-7623-4986-A64B-974F6D909674

WAE0267X

1. กดปุ่ม MENU และแตะปุ่ม “การต้ังค่า” (Settings)
หรือกดปุ่ม SETTING

2. แตะที่ปุ่ม “กล้อง” (Camera) แล้วแตะท่ีปุ่ม “การต้ัง
ค่าจอแสดงผล” (Display Settings)

3. แตะปุ่ม “ความสว่าง” (Brightness) “ความเข้ม”
(Contrast) “ความสมดุลของสีแดงกับสีเขียว” (Tint)
“สี” (Color/Colour) หรือ “ระดับความเข้มของสีดำ”
(Black Level)

4. ปรับรายการโดยการแตะ “–” หรือ “+” บนหน้าจอ
แบบสัมผัส

ข้อจำกัดของระบบเทคโนโลยีกล้อง
อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง

HP15A1-482C12C9-855B-436D-A835-537D52AB3944

WAE0331X

คำเตือน:

รายการ ด้านล่าง คือ ข้อ จำกัดของ ระบบสำหรับ
เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง การ
ใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบ
เหล่าน้ีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ได้

. ไม่ควรใช้งานเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทางขณะที่กระจกมองข้างอยู่ในตำแหน่ง
พับเก็บ และควรตรวจสอบว่าทำการปิดประตูท้าย
แน่นดีแล้ว ขณะขับรถโดยใช้งานเทคโนโลยี
กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง

. ระยะห่างระหว่างวัตถุที่แสดงข้ึนบนเทคโนโลยี
กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางต่างจากระยะ
ห่างจริง

. กล้องติดตั้งอยู่ที่กระจังหน้า กระจกมองข้าง และ
เหนือป้ายทะเบียนด้านหลัง ห้ามวางสิ่งของไว้บน
รถยนต์ที่จะบดบังกล้อง

. เมื่อล้างรถยนต์ด้วยน้ำแรงดันสูง ควรระวังและ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ฉีดน้ำที่บริเวณรอบ ๆ
กล้อง มิเช่นน้ัน อาจทำให้น้ำเข้าไปในตัวกล้อง
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำควบแน่นบนเลนส์ เกิด
การทำงานผิดปกติ เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจร
ได้

. ไม่ควรกระแทกกล้อง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่
ละเอียดอ่อน มิเช่นน้ัน จะส่งผลให้กล้องทำงาน
ผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย และเกิดเพลิงไหม้
หรือไฟฟ้าลัดวงจร

อาจมีจุดอับท่ีระบบจะไม่สามารถแสดงวัตถุท่ีอยู่ในบาง
บริเวณและระบบจะไม่เตือนถึงวัตถุที่เคลื่อนที่ เมื่ออยู่ใน
หน้าจอมุมมองด้านหน้าหรือด้านหลัง วัตถุท่ีอยู่ใต้กันชน
หรือบนพื้นอาจไม่แสดงขึ้น ① เมื่ออยู่ในมุมมองจากมุมสูง
วัตถุ ท่ีสูงจากพ้ืนซึ่งอยู่ ริมขอบ ② ของบริเวณท่ีกล้อง
ตรวจจับได้จะไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ข้อจำกัดต่อไปน้ีเป็นการทำงานและไม่ได้แสดงถึงการ
ทำงานผิดปกติของระบบ:

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-9

Condition:
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4-10 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

. อาจมีการทำงานล่าช้าเมื่อมีการสลับระหว่างมุมมอง
ต่าง ๆ

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน้าจออาจไม่แสดง
วัตถุขึ้นมาอย่างชัดเจน

. เมื่อมีแสงสว่างจ้าส่องตรงมาที่กล้อง วัตถุอาจแสดง
ขึ้นไม่ชัดเจน

. หน้า จอ อาจ กะพ ริบ ขณะ อย ู่ ภ าย ใต้ แสง ไฟ
ฟลูออเรสเซนส์

. สีของวัตถุบนเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทางอาจแตกต่างจาก สีของวัตถุ จริง เล็ก น้อย

. วัตถุบนเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง
อาจไม่ชัดเจนและสีของวัตถุอาจต่างออกไปในท่ีมืด
หรือเวลากลางคืน

. มุมมองของกล้องแต่ละตัวของมุมมองจากมุมสูงอาจมี
ความคมชัดเจนต่างกัน

. ห้ามใช้แว็กซ์กับกระจกกล้อง เช็ดแว็กซ์ออกด้วยผ้า
สะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อนที่ผสมน้ำ
แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
HP15A1-B03DC84D-C4AD-4A44-AC20-6EF8516D5408

WAE0151X

เมื่อไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่ามีสภาวะ

ผิดปกติในเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง
แม้จะไม่กระทบต่อการขับขี่ตามปกติ แต่ควรนำรถยนต์เข้า
รับการตรวจสอบระบบ แนะนำให้ไปยังศูนย์บริการนิสสัน
เพื่อรับบริการนี้

WAE0152X

เมื่อไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่าภาพจาก
กล้องอาจได้รับการรบกวนทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์รอบ ๆ
ชั่วคราว แม้จะไม่กระทบต่อการขับข่ีตามปกติ แต่ควรเข้า
รับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันหากเกิดขึ้นบ่อย
คร้ังแนะนำให้ไปยังศูนย์บริการ นิสสัน เพื่อรับบริการนี้

การบำรุงรักษาระบบ
HP15A1-97847F78-9CC5-466B-8568-7538483569D5

WAE0330X

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน หรือทินเนอร์
ทำความสะอาดกล้อง เพราะจะทำให้ เปล่ียนสี

. ห้ามทำให้กล้องเกิดความเสียหาย เนื่องจากจะมี
ผลกระทบกับหน้าจออย่างมาก

ถ้ามีเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล้อง ① เทคโนโลยี
กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางอาจไม่แสดงวัตถุบนจอ
อย่างชัดเจน ทำความสะอาดกล้องด้วยผ้าท่ีชุบสารทำ
ความสะอาดอย่างอ่อนท่ีผสมน้ำ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้า
แห้ง

Condition:



(137,1)
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GUID-69932F8B-922F-448D-837F-BB5732201869

WAE0332X

1. ไฟแสดงเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์)

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ตามที่แนะนำ
ในหมวดนี้อย่างถูกต้อง อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตได้

. เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) จะช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบายในการขับข่ี แต่ไม่สามารถใช้แทน

การจอดที่ถูกต้องได้

. ฟังก์ชันน้ีถูกออกแบบเพื่อระบบช่วยเหลือผู้ขับข่ี
ในการตรวจจับวัตถุขนาดใหญ่ที่หยุดน่ิง เพื่อ
ช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับรถยนต์

. ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยระหว่าง
จอดรถและขณะขับขี่เสมอ

. ควรตรวจสอบบริเวณโดยรอบว่าปลอดภัย ก่อน
ทำการจอดรถเสมอ

. อ่านและทำความเข้าใจข้อจำกัดของเซ็นเซอร์
การจอด (โซนาร์) ตาม ท่ี ระบุ ไว้ ในหมวดนี้

ฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) จะช่วยแจ้งให้ผู้ขับขี่
ทราบถึงวัตถุขนาดใหญ่ท่ีอยู่กับท่ีรอบ ๆ รถยนต์โดยการ
เตือนด้วยเสียงและภาพเมื่อทำการจอด

การทำงานของระบบเซ็นเซอร์การจอด
(โซนาร์)

GUID-DFD2E25A-738F-494B-8AEA-A8E8D46A3BCB

เมื่อใช้งานกล้องครั้งแรกด้วยหน้าจอแสดงมุมมองจากมุม
สูง ไอคอนสีแดงจะกะพริบบนหน้าจอเทคโนโลยีกล้อง
อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง ซ่ึงแสดงว่าระบบเซ็นเซอร์
การจอด (โซนาร์) ทำงาน

ระบบจะส่งเสียงเตือนวัตถุด้านหลัง เมื่อคันเกียร์อยู่ ใน
ตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

เมื่อภาพจากกล้องแสดงขึ้นบนหน้าจอแบบสัมผัส ระบบจะ
แสดงไฟแสดงเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ไม่ว่าคันเกียร์
จะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม

ระบบจะหยุดการทำงานเมื่อความเร็วมากกว่า 10 กม./ชม.
(6 ไมล์/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงานอีกคร้ังเมื่อความเร็ว
ลดลง

สีของไฟแสดงเซ็นเซอร์การจอด (sonar) และเส้นแนว
ระยะห่างของมุมมองด้านหลังจะแสดงระยะห่างจากวัตถุที่
แตกต่างกัน

เม่ือตรวจพบวัตถุ ไฟแสดง (สีเขียว) จะปรากฏขึ้นและ
กะพริบ และเสียงเตือนจะดังเป็นจังหวะ เมื่อรถยนต์เคลื่อน
เข้าใกล้วัตถุมากขึ้น สีไฟแสดงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และ
อัตราการกะพริบและการส่งเสียงเตือนจะเพ่ิม ข้ึน เมื่อ
รถยนต์อยู่เกือบชิดวัตถุมาก ไฟแสดงจะหยุดกะพริบและ

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-11

ฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) เพื่อช่วย
การทำงานของกล้อง (เฉพาะรุ่นที่มีเทคโนโลยี
กล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง)

Condition:
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4-12 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

เปล่ียน เป็น สี แดง จากนั้น เสียง เตือน จะ ดัง ต่อ เนื่อง

เสียงเตือนแบบเป็นจังหวะจะหยุดหลังจากผ่านไป 3 วินาที
เม่ือตรวจพบวัตถุด้วยเซ็นเซอร์ท่ีมุมเท่าน้ัน และระยะทาง
ไม่เปลี่ยนแปลง

เสียงเตือนจะหยุดเมื่อไม่มีวัตถุอยู่ใกล้รถยนต์อีกต่อไป

การเปิดและปิดฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด
(โซนาร์)

GUID-6254DE1D-6245-4D64-B7C2-5DD52951F2C0

เพื่อปิดการทำงานของระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์)
ชั่วคราว โปรดดูท่ี “สวิตช์ OFF ระบบเซ็นเซอร์การจอด
(โซนาร์)” (หน้า 5-50)

การต้ังค่าฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ตามท่ีต้อง
การ โปรดดูที่ “การตั้งค่าระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์)”
(หน้า 5-51)

ข้อจำกัดของระบบเซ็นเซอร์การจอด
(โซนาร์)

GUID-B132A9DB-61B1-4E0C-82E1-D9C3A8DD2BFB

คำเตือน:

รายการต่อไปนี้ คือข้อจำกัดในการทำงานของระบบ
เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) การใช้งานรถยนต์โดย
ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบเหล่านี้อาจทำให้เกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. สภาพอากาศเลวร้ายหรือแหล่งกำเนิดคลื่นเสียง
ความถี่สูง เช่น เครื่องล้างรถอัตโนมัติ เบรกแบบ
ใช้อากาศอัด (เบรกลม) ของรถบรรทุก หรือ
เคร่ืองเจาะแบบใช้อากาศอัด อาจส่งผลกระทบ
ต่อฟังก์ชันของระบบ รวมถึงลดประสิทธิภาพหรือ

เกิดการทำงานผิดพลาด

. ระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการชนกับ
วัตถ ุ ขนาด เล็ก หรือ วัตถ ุ ที่ กำ ลัง เค ล่ือนที่

. ระบบจะไม่ตรวจจับวัตถุขนาดเล็กที่อยู่ใต้กันชน
และอาจไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ ใกล้ กับ
กันชนหรือบนพื้น

. ระบบอาจไม่ตรวจจับ วัตถุต่าง ๆ ดัง ต่อไปนี้:
— วัตถุที่มีน้ำหนักเบา เช่น หิมะ ผ้า สำลี หญ้า
หรือขนสัตว์

— วัตถุที่บาง เช่น เชือก สายไฟ หรือโซ่
— วัตถุทรงลิ่ม

. ถ้าบริเวณแผงกันชนได้รับความเสียหายหรืองอ
พื้นท่ีการรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
การวัดระยะห่างจากวัตถุไม่แม่นยำ หรือส่งเสียง
เตือนไม่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง:

เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากเครื่องเสียง การ
เปิดกระจกรถ) จะกลบเสียงเตือนที่ดังภายนอกรถ
และอาจทำให้ไม่ได้ยินเสียง

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-E10A7312-1977-4267-8499-C7A69469B2F5

เม่ือเครื่องหมายสีเหลืองอำพันแสดงขึ้นท่ีมุมของไอคอน
รถยนต์ และไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันได้จากการตั้งค่า
“Driver Assistance” (ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่) (รายการตั้ง
ค่า เป็น สี เทา) ระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) อาจ
ทำงานผิดปกติ (โปรดดู ท่ี “Driver Assistance (ระบบ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่)” (หน้า 2-15))

การดูแลรักษาระบบ
GUID-1D2817F8-13D4-428C-8528-BB60F2B5FBE4

ข้อควรระวัง:

อย่าให้หิมะ น้ำแข็ง และสิ่งสกปรกสะสมติดค้างบน
พื้นผิวของเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) อย่าทำให้เกิด
รอย ขีดข่วน เม่ือ ทำความ สะอาดบน พ้ืน ผิว ของ
เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ถ้า มีสิ่งแปลกปลอม
ปกคลุมเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ความแม่นยำของ
ฟังก์ชัน เซ็นเซอร์ การ จอด (โซนาร์) จะ ลด ลง

Condition:
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HP15A1-C5C70B40-CF4D-4559-8098-6A3A2E6EDCFE

WAE0265X

1. ปุ่ม CAMERA

คำเตือน:

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ และ
บุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD) อย่าง
เหมาะสม อาจส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
ถึงแก่ชีวิต

. ระบบ MOD ไม่ ได้ มี เพื่อทดแทนการ ใช้งาน
รถยนต์อย่างถูกต้อง และไม่ได้ถูกออกแบบมา
เพื่อป้องกันการชนกับวัตถุรอบ ๆ รถยนต์ เมื่อทำ
การบังคับรถ ควรตรวจดูกระจกมองข้างและ
กระจกมองหลังพร้อมหันไปมองและตรวจสอบ
บริเวณโดยรอบเสมอ เพื่อความปลอดภัยสำหรับ
ผู้ขับขี่

. ระบบจะหยุดการทำงานเม่ือความเร็วมากกว่า 8
กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.) และระบบจะกลับมา

ทำงานอีกครั้งเมื่อความเร็วลดลง

. ระบบ MOD ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับ
วัตถุที่อยู่กับที่โดยรอบ

ระบบ MOD สามารถแจ้งผู้ขับข่ีให้ทราบถึงวัตถุ ท่ีกำลัง
เคลื่อนที่รอบ ๆ รถยนต์ เมื่อขับรถออกจากโรงรถ บังคับรถ
เข้าจอดในช่องจอด และในกรณีอื่น ๆ

ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุท่ีกำลังเคล่ือนที่โดยการใช้
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ข้ึนแสดงบนหน้า จอ

การทำงานของระบบ MOD
HP15A1-B0CE13E4-3FDD-4A39-B4F3-644053EAF6F5

ระบบ MOD จะเปิดอัตโนมัติภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้:

. เมื่ อ คัน เกีย ร์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “R” (ถอย หลัง)

. เมื่อกดปุ่ม CAMERA เพื่อใช้งานมุมมองของกล้องบน
หน้าจอ

. เมื่อความเร็วรถยนต์ลดลงต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม.
(5 ไมล์/ชม.) และหน้าจอกล้องแสดงขึ้น

WAE0324X

มุมมองด้านหน้าและมุมมองจากมุมสูง

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-13

ฟังก์ชันตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ และ
บุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD) (เฉพาะ
รุ่นที่มีเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง)

Condition:
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4-14 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

WAE0325X

มุมมองด้านหลังและมุมมองจากมุมสูง

WAE0326X

มุมมองด้านหลังและมุมมองหน้าด้านข้าง
ระบบ MOD จะทำงานในสภาวะดังต่อไปนี้ เมื่อมุมมองของ
กล้องแสดงขึ้น:

. เม่ือรถยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (ว่าง)
และรถยนต์หยุด ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่ ในมุมมองจากมุมสูง ระบบ MOD จะไม่
ท ำ ง าน หาก ปร ะต ู บ าน ใด บาน หนึ่ ง เ ปิ ด อย ู่

. เม่ือคันเกียร์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “D” (ขับ) และความเร็ว
รถยนต์ต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.)
ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนที่ในมุม
มองด้านหน้า

. เม่ือคันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) และ
ความเร็วรถยนต์ต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม. (5 ไมล์/
ชม.) ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนท่ีใน
มุมมองด้านหลัง ระบบ MOD จะไม่ทำงานหากประตู
ท้ายเปิดอยู่

ระบบ MOD จะไม่ตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนท่ีในมุมมอง
หน้าด้านข้าง ไอคอน MOD จะไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอเมื่อ
อยู่ในมุมมองนี้

เม่ือระบบ MOD ตรวจพบวัตถุ ท่ีกำลังเคล่ือนที่ ใกล้ กับ
รถยนต์ จะได้ยินเสียงเตือนและกรอบสีเหลืองจะแสดงข้ึน
บนมุมมองที่ตรวจพบวัตถุ ในขณะท่ีระบบ MOD ยังคง
ตรวจพบวัตถุท่ีกำลังเคลื่อนที่ กรอบสีเหลืองก็จะยังแสดง
ขึ้นต่อไป

หมายเหตุ:

ในขณะที่เสียงเตือนของระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับ
สายตาขณะถอยหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) ส่งเสียงบ๊ีป ระบบ
MOD จะไม่ส่งเสียงเตือน

ในมุมมองจากมุมสูง กรอบสีเหลือง ① จะแสดงขึ้นบน
แต่ละภาพจากกล้อง (หน้า หลัง ขวา ซ้าย) ตามตำแหน่ง
ที่ตรวจพบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

กรอบสีเหลือง ② จะแสดงขึ้นบนแต่ละมุมมองในโหมดมุม
มองด้านหน้าและโหมดมุมมองด้านหลัง

ไอคอน MOD สีฟ้า ③ จะแสดงขึ้นในมุมมองที่ระบบ MOD
ทำงาน ไอคอน MOD สีเทา ③ จะแสดงขึ้นในมุมมองท่ี
ระบบ MOD ไม่ทำงาน

ถ้าระบบ MOD ถูกปิด ไอคอน MOD ③ จะไม่แสดงขึ้น

การเปิดและปิดระบบ MOD
HP15A1-0839FC15-7028-4B58-97C2-85E08AD2CC8E

สามารถเปิดและปิดระบบ MOD ได้

โปรดดูท่ี “Driver Assistance (ระบบช่วยเหลือผู้ขับข่ี)”
(หน้า 2-15)

ข้อจำกัดของระบบ MOD
HP15A1-868413A6-B8B6-4C84-82A7-168A7491E360

คำเตือน:

รายการต่อไปน้ี คือข้อจำกัดของระบบ MOD การ
ใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบ
เหล่าน้ีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ได้

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากเครื่องเสียง
หรือการเปิดกระจกรถยนต์) จะกลบเสียงเตือน
ส่งผลให้ไม่ได้ยินเสียง

. ประสิทธิภาพของระบบ MOD จะถูกจำกัดตาม
สภาพแวดล้อมและวัตถุรอบ ๆ เช่น:

— เมื่อสีของฉากหลังและวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มี
ความแตกต่างกันน้อย

— เมื่อมีแหล่งที่เกิดแสงกะพริบ
— เมื่อ มี แสงจ้า เช่น แสงจากไฟหน้าของ
รถยนต์คันอื่นหรือแสงอาทิตย์

— เมื่อมีสิ่งสกปรก หยดน้ำ หรือหิมะอยู่บนเลนส์
กล้อง

— เม่ือตำแหน่งของวัตถุที่กำลัง เคลื่อนที่ ใน
หน้าจอไม่มีการเปลี่ยนแปลง

. ระบบ MOD อาจตรวจจับหยดน้ำที่ไหลผ่านเลนส์
กล้อง ควันสีขาวจากหม้อพักไอเสีย เงาที่กำลัง
เคลื่อนไหว ฯลฯ

Condition:



(141,1)
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. ระบบ MOD อาจทำงานไม่ถูกต้อง ข้ึนอยู่กับ
ความเร็ว ทิศทาง ระยะทาง หรือรูปร่างของวัตถุที่
กำลังเคลื่อนที่

. ถ้าบริเวณที่ติดตั้งกล้องได้รับความเสียหายหรือ
งอ พื้นท่ีการรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง และ
ระบบ MOD อาจตรวจจับ วัตถุ ได้ ไม่ ถ ูก ต้อง

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน้าจออาจไม่
แสดงวัตถุขึ้นมาอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ

หมายเหตุ:

ไอคอนสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อระบบทำงาน
ผิดปกติ

ถ้าไฟไอคอนสีส้มสว่างค้าง ให้ตรวจสอบระบบ MOD
แนะนำให้ไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อ รับบริการนี้

การดูแลรักษาระบบ
HP15A1-4F44AB7A-9160-42E5-86E8-ECB68C9AE2C2

WAE0330X

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน หรือทินเนอร์
ทำความสะอาดกล้อง เพราะจะทำให้ เปล่ียนสี

. ห้ามทำให้กล้องเกิดความเสียหาย เนื่องจากจะมี
ผลกระทบกับหน้าจออย่างมาก

ถ้ามีเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล้อง ① อาจทำให้
ระบบ MOD ทำงานไม่ถูกต้อง ทำความสะอาดกล้องด้วย
ผ้าที่ชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อนที่ผสมน้ำ แล้วเช็ดให้
แห้งด้วยผ้าแห้ง

HP15A1-561C1B64-A1BB-40F1-AA9E-F43C26FE3339

ช่องลมกลาง
HP15A1-C16C9225-3735-455F-AFF6-7C15D8857951

WAE0363X

เปิดหรือปิดช่องลม และปรับทิศทางการไหลของลมที่ออก
จากช่องลมโดยการเลื่อนปุ่มตรงกลางดังที่แสดงในภาพ

ช่องลมข้าง
HP15A1-284A8689-F07A-4411-B714-B69AB2B6DC80

JVH1669X

เปิดหรือปิดช่องลม และปรับทิศทางการไหลของลมที่ออก
จากช่องลมดังที่แสดงในภาพ

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-15

ช่องลม

Condition:
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4-16 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

HP15A1-D6D9F812-CB78-4FA4-ADF1-EACDF071310D

คำเตือน:

. เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศจะทำงาน
เมื่อระบบ e-POWER ทำงานเท่านั้น

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น รวมถึงสัตว์เลี้ยงอยู่ตามลำพัง
ในรถ เน่ืองจากอาจไปกดสวิตช์หรือปุ่มควบคุม
โดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งทำให้ เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงและได้รับบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ ในวันที่
อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิในรถที่
ไม่มีการระบายอากาศจะสูงจนอาจเกิดอันตราย
ร้ายแรงกับคนหรือสัตว์ได้

. ห้ามใช้โหมดหมุนเวียนอากาศภายในเป็นระยะ
เวลานาน เนื่องจากจะทำให้อากาศภายในรถไม่
บริส ุทธิ์ และ ทำให้ กระจก หน้าต่าง เป็น ฝ้า

. ไม่ควรปรับเครื่องปรับอากาศขณะขับขี่ เพื่อให้ผู้
ขับขี่ มี สมาธิ เต็ม ที่ ใน การ บังคับ ควบค ุม รถ

เครื่องปรับอากาศจะทำงานเม่ือระบบ e-POWER ทำงาน
พัดลมจะทำงานถึงแม้ว่าจะปิดระบบ e-POWER ไปแล้ว
และสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON”

หมายเหตุ:
. กลิ่นจากด้านในและด้านนอกรถยนต์สามารถ

เข้าไปสะสมในชุดเครื่องปรับอากาศได้ โดยกลิ่น
สามารถเข้ามาในห้องโดยสารผ่านทางช่องลม

. เม่ือจอดรถ ให้ปิดการหมุนเวียนอากาศภายใน
ของเครื่องปรับอากาศ เพื่อเปิดให้อากาศบริสุทธิ์
เข้าไปในห้องโดยสาร จะเป็นการช่วยลดกล่ิน
ภายในรถยนต์

ข้อแนะนำในการใช้งาน
HP15A1-7C7ADF51-AB3D-471F-815F-DAC11DD64746

WAE0271X

WAE0272X

เซ็นเซอร์ Ⓐ และ Ⓑ ซึ่งอยู่บนแผงหน้าปัดจะช่วยรักษา
ระดับอุณหภูมิให้คงท่ี ห้ามวางส่ิงของใด ๆ ก็ตามบนหรือ
รอบ ๆ เซ็นเซอร์นี้

เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ

Condition:
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เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
HP15A1-23DD4008-3ED4-4F4B-8E22-3394D36354BD

WAE0273X

1. ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
2. ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
3. ปุ่ม “A/C”
4. ปุ่ม “ON·OFF”
5. ปุ่ม ไล่ ฝ้า กระจก บังลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี

“สวิตช์ไล่ฝ้า” (หน้า 2-35))
6. ปุ่มควบคุมทิศทางลม
7. ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ”
8. ปุ่มควบคุมอากาศไหลเข้า “ ”
9. ปุ่ม “AUTO”

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
HP15A1-F68D6275-F3D9-4913-9441-4063FA8D9010

โหมด AUTO สามารถใช้ได้ตลอดท้ังปี เนื่องจากระบบจะ
ควบคุมอุณหภูมิ ทิศทางการจ่ายลม และความเร็วพัดลมให้
คงที่โดยอัตโนมัติ

การทำความเย็น :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

1. กดปุ่ม “AUTO” (ไฟแสดง “AUTO” จะสว่างขึ้น)

2. ถ้าไฟแสดง “A/C” ไม่สว่างข้ึน ให้กดปุ่ม “A/C” (ไฟ
แสดง “A/C” จะสว่างขึ้น)

3. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อต้ังอุณหภูมิท่ีต้องการ

4. กดปุ่มควบคุมอากาศไหลเข้า “ ” ประมาณ 2
วินาที ไฟแสดง “ ” จะกะพริบ และอากาศไหล
เข้าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

อาจมีไอออกมาจากช่องลมเมื่ออากาศภายในร้อนชื้น ขณะ
ท่ีอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ไม่ได้หมายความว่าระบบ
ทำงานผิดปกติ

การไล่ความชื้นและไล่ฝ้า :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

1. กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ” (ไฟแสดง
“ ” จะสว่างขึ้น)

2. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อต้ังอุณหภูมิท่ีต้องการ
. เพ่ือกำจัดหมอกท่ีอยู่ภายนอกกระจกบังลมหน้า
อย่างรวดเร็ว ให้ตั้งอุณหภูมิโดยใช้ปุ่มหมุนควบคุม
อุณหภูมิและต้ังความเร็วพัดลมโดยใช้ปุ่มหมุน
ควบค ุม ความเ ร็ว พัดลม “ ” ให้ แรง ส ุด

. หลังจากที่กระจกบังลมหน้าใสแล้ว ให้กดปุ่มไล่ฝ้า
กระจกบังลมหน้า “ ” อีกครั้ง

. เม่ือกดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ” ระบบ
ปรับอากาศจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิ
อากาศภายนอกสูงกว่า −28C (288F) เพ่ือไล่ฝ้า
กระจกบังลมหน้า โหมดการไหลเวียนอากาศ
ภายนอกจะถูกเลือกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการไล่
ฝ้า

การทำงานแบบเลือกปรับเองได้
HP15A1-92B23157-4B4F-46D1-AC58-BD3734ECFF7F

โหมดการทำงานแบบปรับด้วยตนเองสามารถใช้ควบคุม
เครื่อง ปรับ อากาศตาม การ ตั้ง ค่าท่ี ท่าน ต้อง การ ได้

การควบคุมความเร็วพัดลม :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

หมุน ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมุน ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อลดความเร็วพัดลม

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-17

Condition:
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4-18 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การควบคุมทิศทางลม :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่มควบคุมทิศทางลมเพื่อเปลี่ยนช่องที่ลมไหลออก

— ลมออกจากช่องลมกลาง และด้านข้างเป็น
หลัก

— ลมออกจากช่องลมกลาง ด้านข้าง และที่เท้า
เป็นหลัก

— ลมออกจากช่องลมที่เท้าเป็นหลัก

— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า
และที่เท้าเป็นหลัก

การควบคุมอุณหภูมิ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ปรับปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือต้ังอุณหภูมิท่ีต้องการ

การควบคุมอากาศไหลเข้า :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

โหมดการควบคุมอากาศไหลเข้าจะเปล่ียนในแต่ละคร้ังท่ี
กดปุ่มควบคุมอากาศไหลเข้า “ ”

. เมื่อไฟแสดงสว่างข้ึน อากาศจะหมุนเวียนอยู่ภายใน
รถยนต์

. เม่ือไฟแสดงดับลง อากาศจากภายนอกจะไหลเวียน
เข้ามาในรถยนต์

. เพ่ือเปล่ียนเป็นโหมดอากาศไหลเข้าอัตโนมัติ ให้กด
ปุ่มควบคุมอากาศไหลเข้า “ ” ประมาณ 2 วินาที
ไฟแสดง “ ” จะกะพริบ และอากาศไหลเข้าจะถูก
ควบคุมโดยอัตโนมัติ

การปิดระบบ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กด ปุ่ ม “ON ·OF F ” เพื่ อ ปิ ด เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก าศ

การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ
HP15A1-A358679E-16A8-4C30-82BD-E71957911A2C

คำเตือน:

ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร์อัดอยู่ภายใต้แรงดัน
สูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บ การซ่อม
บำร ุง ระบบปรับอากาศควรดำเนินการ โดย ช่าง
ผ ู้ เ ช่ี ย วชาญ และ ใช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ เ หมา ะ สม

ระบบปรับอากาศในรถของท่านมีน้ำยาแอร์ที่ได้ รับการ
ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

น้ำยาแอร์น้ีจะไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย่างไรก็ตาม สารนี้ยังอาจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาวะ
โลกร้อน

เม่ือซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ จำเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ
ประจุแบบพิเศษและน้ำมันหล่อล่ืน การใช้น้ำยาแอร์หรือ
น้ำมันหล่อ ล่ืนที่ ไม่ ถ ูกต้องจะทำให้ ระบบปรับอากาศ
เสี ย หาย ร้าย แรง ไ ด้ (โปรด ด ู ท่ี “ น้ ำยา แอร์ และ
น้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น ร ะบบ ปรั บ อ ากาศ ” (หน้ า 9 - 3 ) )

ศูนย์บริการนิสสันสามารถให้บริการแก่ระบบปรับอากาศ
โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

ตัวกรองระบบปรับอากาศ
HP15A1-598DCD57-C75B-4CC2-896D-998308A85BC5

ระบบปรับอากาศจะมีตัวกรองอากาศเพื่อดักฝุ่น เพื่อให้
แน่ใจว่าระบบสามารถทำความเย็น ไล่ ฝ้า และระบาย
อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเปลี่ยนตัวกรองตามช่วง
เวลาการเข้ารับการบริการท่ีกำหนด ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
การบริการและบำรุงรักษา สำหรับการเปล่ียนกรองอากาศ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ควรเปล่ียนตัวกรอง ถ้าลมจ่ายลมออกมาน้อยลงอย่างเห็น
ได้ ชัด หรือ ถ้า กระจก เป็น ฝ้า ได้ ง่าย เม่ือ เปิด ใช้ งาน

เครื่องปรับอากาศ

Condition:
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HP15A1-CCFAECDB-BC93-44CD-9D95-5827181DFAD8

สำหรับรุ่นท่ีมีระบบ NissanConnect โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งาน NissanConnect อีกเล่มหนึ่ง

ข้อควรระวังของการใช้งานเครื่องเสียง
HP15A1-FF66CA17-020A-4205-81A4-DB987BF13DDD

คำเตือน:

ไม่ควรปรับเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพ่ือให้คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

วิทยุ
HP15A1-0B22E016-C5A2-4BB7-945F-32ABB0463B62

. ความแรงของสัญญาณ ระยะห่างจากเครื่องส่งวิทยุ
สิ่งก่อสร้าง สะพาน ภูเขา และการรบกวนภายนอก จะ
มีผลต่อการรับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่
ต่อเน่ืองของคุณภาพการรับสัญญาณมักเกิดจากการ
รบกวนภายนอกเหล่านี้

. การใช้โทรศัพท์มือถือในหรือใกล้กับรถยนต์อาจมีผล
ต่อคุณภาพการรับสัญญาณ

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
HP15A1-D42165CE-FD13-44B7-8CD3-AA279A1EBB6D

คำเตือน:

ห้ามเสียบ ถอด หรือใช้งานอุปกรณ์ USB ขณะขับข่ี
เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิได้ ซึ่งอาจ
ทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์ และก่อให้ เกิด
อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไปในช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB การเสียบอุปกรณ์ USB ที่
เอียงหรือกลับข้างลงในช่องเสียบ อาจทำให้ช่อง

เสียบเกิดความเสียหายได้ ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
USB เช่ือมต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB
อย่างถูกต้อง

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์ USB (ถ้ามี
ติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออกจากช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB เนื่องจากอาจทำให้ช่องเสียบ
และฝาครอบเกิดความเสียหาย

. ห้ามปล่อยสาย USB ไว้ในบริเวณที่อาจถูกดึงได้
โดยไม่ได้ต้ังใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจทำให้ช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB เสียหาย

รถยนต์ไม่มีอุปกรณ์ USB ติดตั้งมาด้วย ให้ซ้ืออุปกรณ์
USB แยกต่างหากตามความจำเป็น

ระบบนี้ไม่สามารถใช้ในการจัดรูปแบบข้อมูลในอุปกรณ์
USB ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อจัดรูปแบบข้อมูล
ในอุปกรณ์ USB

ระบบนี้สามารถรองรับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ฮาร์ด
ไดรฟ์ USB และเครื่องเล่น iPod ที่หลากหลาย ระบบนี้อาจ
ไม่รองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด อุปกรณ์ USB ท่ีมีการ
แบ่งพาร์ทิชั่นอาจเล่นได้ไม่ปกติ

ข้อสังเกตทั่วไปสำหรับการใช้งาน USB:

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

ข้อสังเกตสำหรับการใช้งาน iPod:

“Made for iPod” (ใช้สำหรับ iPod) “Made for iPhone”
(ใช้สำหรับ iPhone) และ “Made for iPad” (ใช้สำหรับ
iPad) หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการ
ออกแบบเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod iPhone หรือ iPad โดย
เฉพาะ และได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตว่าตรงตามมาตรฐาน
ประสิทธิภาพของ Apple

และบริษัท Apple จะไม่ รับผิดชอบต่อการทำงานของ
อุปกรณ์หรือการเป็นไปตามข้อบังคับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอุปกรณ์

โปรดจดจำไว้ว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod iPhone
หรือ iPad อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการ
ทำงานของช่องการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

iPad iPhone iPod iPod classic iPod nano iPod shuffle
และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีได้รับการจด
ทะเบียนหรือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc.
ได้รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อ่ืน ๆ Lightning เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Apple
Inc.

. การต่อ iPod ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เคร่ืองหมายถูก
แสดงข้ึนและดับลง (กะพริบ) ควรตรวจสอบว่า iPod
ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

. หนังสือเสียงอาจไม่เล่นตามลำดับดังที่แสดงใน iPod

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-19

เครื่องเสียง (รุ่นที่ไม่มีระบบ NissanConnect)

Condition:
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4-20 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

หน่วยความจำ USB ที่มี MP3/WMA/AAC
HP15A1-7A0ACDFA-C04E-42CB-9B84-5FEFDC66A091

คำศัพท์ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

. MP3 — MP3 ย่อมาจาก Moving Pictures Experts
Group Audio Layer 3 MP3 เป็นรูปแบบไฟล์เสียง
ดิจิตอลผ่านการบีบอัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด รูปแบบนี้
ทำให้มีเสียงท่ีใกล้เคียงกับ “คุณภาพของ CD” แต่มี
ขนาดเล็กกว่าไฟล์เสียงธรรมดามาก การแปลง MP3
ของเพลงจาก CD สามารถลดขนาดไฟล์ลงประมาณ
อัตราส่วน 10:1 (ตัวอย่าง: 44.1 kHz บิทเรท: 128
kbps) โดยท่ีไม่มีการสูญเสียคุณภาพ การบีบอัดไฟล์
MP3 จะช่วยขจัดเสียงส่วนเกินและเสียงที่ไม่เกี่ยวข้อง
ในสัญญาณเสียงที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยิน

. WMA — Windows Media Audio (WMA)* เป็นรูป
แบบไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัด ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท
Microsoft ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกของ MP3 ตัวเข้ารหัส
WMA จะสามารถบีบอัดไฟล์ได้มากกว่าตัวเข้ารหัส
MP3 ทำให้สามารถจุไฟล์เสียงดิจิตอลได้มากกว่า
เม่ือเทียบกับ MP3 ในพื้นที่และคุณภาพเสียงระดับ
เดียวกัน

ผลิตภัณฑ์นี้ ได้ รับความคุ้มครองในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัท Microsoft และบุคคลท่ีสาม ไม่
อนุญาตให้มีการใช้หรือจำหน่ายเทคโนโลยีดังกล่าว
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
บริษัท Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft
ที่ได้รับอนุญาตและบุคคลที่สาม

. AAC — Advanced Audio Coding (AAC) เป็นรูป
แบบเสียงที่ผ่านการบีบอัด ACC มีการบีบอัดไฟล์ท่ีดี
กว่า MP3 และสามารถสร้างและเก็บไฟล์เพลงท่ีมี
คุณภาพระดับเดียวกับ MP3

. บิทเรท — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต่อวินาทีท่ีใช้ใน
ไฟล์เสียงแบบดิจิตอล ขนาดและคุณภาพของไฟล์
เสียงดิจิตอลที่มีการบีบอัดจะถูกกำหนดโดยบิทเรทที่
ใช้เมื่อทำการเข้ารหัสไฟล์

. ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ — ความถี่การสุ่ม
ตัวอย่างสัญญาณเป็นอัตราวัดท่ีตัวอย่างสัญญาณถูก
แปลง จาก อนาล็อก ไป เป็น ดิจิตอล (การ แปลง
สัญญาณ A/D) ต่อวินาที

. มัลติเซสชั่น — มัลติเซสชั่นเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเขียน
ข้อมูลลงบนแผ่น การเขียนข้อมูลลงบนแผ่นหนึ่งครั้ง
เรียกว่าซิงเกิ้ลเซสชั่น และการเขียนมากกว่าหนึ่งครั้ง
เรียกว่ามัลติเซสชั่น

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA คือการเข้ารหัส
ไฟล์ MP3 หรือ ไฟล์ WMA ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์
เสียงแบบดิจิตอล เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน ชื่ออัลบั้ม บิท
เรทที่ใช้เข้ารหัส ความยาวเพลง และอ่ืน ๆ ข้อมูล
แท็ก ID3 จะแสดงอยู่ บนแถวที่ แสดง ช่ืออัลบั้ม/
ศิลปิน/ชื่อเพลง บนหน้าจอ

* Windows® and Windows Media® คือเครื่องหมายการ
ค้าจดทะเบียน และ/หรือ เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท
Microsoft ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศ
อื่น ๆ

ลำดับการเล่น :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

. ชื่อของโฟลเดอร์ท่ีไม่มีไฟล์เพลง MP3/WMA/AAC
จะไม่แสดงบนหน้าจอ

. ถ้ามีไฟล์ที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ ข้อความ “รูท” (Root)
จะแสดงบนหน้าจอ

. ลำดับการเล่นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล์ทั้งหมดถูกเขียนขึ้น
ด้วยซอฟต์แวร์ ดังน้ันไฟล์เพลงอาจไม่เล่นตามลำดับ
ที่ต้องการ

Condition:
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ตารางค่าคุณสมบัติเฉพาะ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

รายการ ค่าจำเพาะ

สเปคของ USB
มาตรฐาน USB 2.0 ความเร็วสูงสุด

คลาสอุปกรณ์ คลาสหน่วยความจำ

ค่าจำเพาะระบบไฟล์

รูปแบบระบบไฟล์ FAT12, FAT16, FAT32

รองรับชื่อไฟล์ที่ยาวได้ VFAT

ขนาดพื้นที่พักข้อมูลสูงสุด 64 kB

ขนาดการแบ่งส่วนสูงสุด 4 kB

ขนาดหน่วยความจำของอุปกรณ์ที่
รองรับสูงสุด

64 GB

จำนวนโฟลเดอร์ที่รองรับสูงสุด 512

จำนวนไฟล์สูงสุดในหนึ่งโฟลเดอร์ 1024 (ไฟล์และโฟลเดอร์)

จำนวนไฟล์ในอุปกรณ์สูงสุด 65535 ไฟล์

ความลึกของไดเร็กทอรี่สูงสุด 8

ตัวถอดรหัสแบบ WMA

มาตรฐาน Windows Media Audio 7,8,9

นามสกุลไฟล์ .wma/ .WMA

อัตราการสุ่ม (kHz) 48, 44.1, 32

บิทเรท (kbps) 32-192

ตัวถอดรหัสแบบ MP3

มาตรฐาน MPEG1,2,2.5 Layer3

นามสกุลไฟล์ .MP3 / .mp3

เวอร์ชันแท็ก ID3 เวอร์ชัน 2.4, 2.3, 2.2, 1.0

อัตราการสุ่ม (kHz) 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 11.025

บิทเรท (kbps) 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 บิทเรทแปรผัน (VBR)

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-21

Condition:
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4-22 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

รายการ ค่าจำเพาะ

ตัวถอดรหัสแบบ AAC

มาตรฐาน MPEG4 AAC

นามสกุลไฟล์ .m4a / .M4A

อัตราการสุ่ม (kHz) 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 11.025

บิทเรท (kbps) 8 - 320

หน้าจอแสดงผล

จำนวนเพลง 1 ถึง 999

จำนวนโฟลเดอร์ 1 ถึง 512

เวลาการเล่น 00’00” - 99’59”

ภาษาแท็ก ID3 ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน (ฟอนต์ภาษาจีน GB18030)

อื่น ๆ
ระยะเวลาการเสียบ USB เพื่อเล่น น้อยกว่า 10 วินาที

ระยะเวลาการเปลี่ยนไฟล์ น้อยกว่า 2 วินาที

คุณลักษณะ

ไฟล์ขึ้น/ลง ใช้ได้

โฟลเดอร์ขึ้น/ลง ใช้ได้

ซ้ำโฟลเดอร์ ใช้ได้

ซ้ำไฟล์ ใช้ได้

สุ่มทุกโฟลเดอร์ ใช้ได้

สุ่มโฟลเดอร์ ใช้ได้

FF/REW 5 ครั้ง (3 วินาที)
30 ครั้ง (หลังจาก 3 วินาที)

สแกน -

รายการเมนูโฟลเดอร์ ใช้ได้

รายการเมนูไฟล์ ใช้ได้

ค้นหาไฟล์ ใช้ได้

ค้นหาโฟลเดอร์ ใช้ได้

Condition:
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วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

อาการปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข

ไม่สามารถเล่นได้

อุปกรณ์ USB ถูกเสียบอย่างไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบดูว่ามีไอน้ำอยู่ภายในเครื่องเล่นหรือไม่ ถ้ามี ให้รอจนกว่าไอน้ำจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก่อนใช้เครื่องเล่น

ถ้ามีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เครื่องเล่นจะกลับมาเล่นเป็นปกติก็ต่อเมื่ออุณหภูมิลดลงเป็นปกติแล้ว

ถ้ามีไฟล์เพลงและไฟล์เสียงแบบบีบอัดอยู่รวมกันบนอุปกรณ์ USB เครื่องจะเล่นเพียงไฟล์เพลงเท่านั้น

ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ไม่ใช่นามสกุล “.M4A” “.MP3” “.WMA” “.m4a” “.mp3” หรือ “.wma” ได้ นอกจากนั้น รหัสอักขระและ
จำนวนตัวอักษรในชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ควรเป็นไปตามข้อกำหนด

ตรวจสอบว่าไฟล์ถูกสร้างในรูปแบบที่ผิดปกติหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับเขียนไฟล์
เสียงแบบบีบอัด หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความอื่น ๆ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ USB ได้รับการคุ้มครองจากลิขสิทธิ์หรือไม่

ใช้เวลานานกว่าเพลงจะเริ่มเล่น ถ้ามีหลายโฟลเดอร์หรือระดับไฟล์บนอุปกรณ์ USB บางครั้งอาจต้องใช้เวลาก่อนที่เพลงจะเริ่มเล่น

เพลงกระตุกหรือข้าม
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ เนื่องจาก ความเร็ว ความลึก ความกว้าง ในการเขียนข้อมูล ฯลฯ อาจไม่
ตรงกับคุณสมบัติของระบบที่กำหนด ควรใช้ความเร็วต่ำที่สุดในการเขียน

ข้ามไฟล์ที่มีบิทเรทสูง การข้ามเพลงอาจเกิดขึ้นได้หากข้อมูลมีปริมาณมาก เช่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลบิทเรทสูง

ไปยังเพลงถัดไปทันทีเมื่อเริ่มเล่น
หากไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัดที่ระบบไม่รองรับถูกเปลี่ยนชื่อโดยเติมนามสกุลไฟล์เป็น .MP3 หรือเมื่อเล่นเพลงที่ได้รับการ
คุ้มครองทางลิขสิทธิ์ เครื่องเล่นจะข้ามไปยังเพลงถัดไป

เพลงไม่เล่นตามลำดับที่ต้องการ
ลำดับการเล่นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล์ทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ ดังนั้นไฟล์เพลงอาจไม่เล่นตามลำดับที่ต้องการ

การสุ่มเล่นอาจใช้งานได้บนเครื่องเสียง หรือบนอุปกรณ์ USB

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-23

Condition:
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4-24 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

เครื่องเสียง Bluetooth®
HP15A1-BD4710BC-8160-4688-8420-EE63FDEBEF60

. ฟังก์ ชัน การ ส่ือสาร ไร้ สาย LAN (Wi-F i) และ
Bluetooth® ใช้ช่วงความถี่ร่วมกัน (2.4 GHz) การใช้
ฟังก์ชัน Bluetooth® และการส่ือสารไร้สาย LAN ใน
เวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้การส่ือสารช้าลงหรือขาด
ไป และเป็นสาเหตุให้เกิดเสียงอันไม่พึงประสงค์ จึง
ขอแนะนำให้ท่านปิดฟังก์ชันการส่ือสารไร้สาย LAN
(W i - F i ) ใน ขณะ ที่ ใ ช้ ฟั ง ก์ชั น B l ue t oo th®

. อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® บางอย่างอาจไม่
รองรับระบบน้ี สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยว กับ
อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ที่สามารถใช้ได้กับ
ระบบนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

. ก่อนการใช้เคร่ืองเสียง Bluetooth® ต้องทำการลง
ทะเบียนเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง

. การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth® อาจแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เครื่องเสียงท่ีเช่ือมต่อ ยืนยัน
ขั้นตอนการทำงานก่อนใช้งาน

. การเล่นของเครื่องเสียง Bluetooth® จะหยุดชั่วขณะ
ภายใต้ เงื่อนไขดัง ต่อไป น้ี และจะทำการ เล่นต่อ
หลังจากเงื่อนไขต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์
— ขณะที่มีการใช้โทรศัพท์แฮนด์ฟรี
— ขณะท่ีมีการตรวจสอบการเช่ือมต่อกับโทรศัพท์

มือถือ
. เสา อากาศ ภายใน รถ ท่ี ใ ช้ สำหรับ ส่ือสาร กับ

Bluetooth® ถูกประกอบมาในระบบ ห้ามวางอุปกรณ์
เครื่องเสียง Bluetooth® ในบริเวณท่ีล้อมรอบด้วย
โลหะ ห่างจากระบบหรือในพื้นที่แคบที่อุปกรณ์จะ
สัมผัสกับตัวถังหรือเบาะนั่ง ไม่เช่นนั้น คุณภาพเสียง
จะลดลงหรืออาจรบกวนการเชื่อมต่อ

. ในขณะที่อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ถูกเชื่อมต่อ
ผ่านทางการเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth® พลังงาน
แบตเตอรี่ ของ อุปกรณ์ อาจหมด เร็ว ขึ้น กว่า ปกติ

. ระบบน้ีรองรับกับโปรไฟล์ Bluetooth® AV (A2DP
และ AVRCP)

Bluetooth® เป็น เครื่องหมาย การ
ค้าของ Bluetooth SIG, Inc. และ
ให้ อำนาจ ใน การ ใช้ สิทธิ บัตร แก่
บริษัท Shenzhen Hangsheng
Electronics Co., Ltd

Condition:
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วิทยุ AM·FM ที่มีช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
HP15A1-7FCBEB0B-6828-4BB5-B9AD-55FE7BB150C0

WAE0275X

1. ปุ่ม MEDIA
2. ปุ่ม RADIO
3. ปุ่ม SETTING
4. ปุ่ม Seek/track
5. ปุ่ม Day/Night
6. ปุ่ม Back
7. ปุ่ม DISP (แสดงผล)

8. ปุ่ม Phone
9. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
10. ปุ่ม RPT (เล่นซ้ำ)
11. ปุ่ม MIX
12. ปุ่ม Mute/Pause
13. ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ
14. ปุ่ม A-Z

15. ปุ่มหมุน OK/MENU

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-25

Condition:
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4-26 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การทำงานหลักของเครื่องเสียง
HP15A1-4A7B3952-EE89-4535-842B-874B67177184

เคร่ืองเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ในตำแหน่ง
“ON” หรือ “ACC”

ปุ่มหมุน Power/VOL :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การเปิด/ปิด:

เ พ่ือ เ ปิด เค ร่ือง เสียง ให้ กด ปุ่ม หม ุน Power/VOL

ระบบจะเปิดในโหมดที่เปิดค้างไว้เดิม ก่อนที่จะปิดเครื่อง
เสียง

เพื่ อ ปิด เค ร่ือง เ สียง ให้ กด ปุ่ ม หม ุน Power/VOL

การควบคุมระดับเสียง:

เพ่ือควบคุมระดับเสียง ให้หมุน ปุ่มหมุน Power/VOL

หมุนปุ่มหมุน Power/VOL ตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้เสียงดัง
ขึ้น

หมุนปุ่มหมุน Power/VOL ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให้เสียง
เบาลง

ปุ่มหมุน OK/MENU :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อแสดงรายการแหล่งข้อมูลเสียง
ปัจจุบันหรือรายการ FM

หมุนปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเลือกเมนูที่แสดง

ปุ่ม Back :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กด ปุ่ ม Ba c k เพื่ อ กลั บ ไป ยั ง หน้ า จอ ก่ อน หน้ า

ปุ่ม SETTING :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เพ่ือปรับ ต้ังการ ต้ัง ค่า “วิทยุ” (Radio) “เคร่ืองเสียง”
(Audio) “นาฬิกา” (Clock) “ภาษา” (Language) หรือ
“BT” (Bluetooth) ให้ ปฏิบัติ ตาม ขั้น ตอน ต่อ ไป น้ี:

1. กดปุ่ม SETTING

2. หมุนปุ่มหมุน OK/MENU ตามหรือทวนเข็มนาฬิกา
หน้าจอจะแสดงขึ้นตามลำดับต่อไปนี้

วิทยุ (Radio) � เคร่ืองเสียง (Audio) � นาฬิกา
(Clock) � ภาษา (Language) � BT (Bluetooth)

3. กดปุ่มหมุน OK/MENU

การตั้งค่าวิทยุ:

หมุนปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเลือก “วิทยุ” (Radio) และ
กดปุ่มหมุน OK/MENU

“รายการ FM” (Ref. FM List) จะแสดงข้ึน กดปุ่มหมุน
OK/MENU เพื่ออัพเดทรายการสถานี FM

การตั้งค่าเครื่องเสียง:

หมุนปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเลือก “เครื่องเสียง” (Audio)
และกดปุ่มหมุน OK/MENU

หมุนปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเลือกรายการการตั้งค่าเครื่อง
เ สี ย ง ท่ี ต้ อ ง ก า ร แล ะ กด ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU

หมุนปุ่มหมุน OK/MENU ตามหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ
เลือกรายการต่อไปนี้ และกดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อ
ยืนยัน

รายการซึ่งสามารถตั้งค่าได้สำหรับ “เครื่องเสียง” (Audio)
แสดงอยู่ด้านล่าง:

. เสียง (Sound)

เสียงทุ้ม (Bass):

ใช้ การควบคุมนี้ เพื่อ เพิ่ม ระดับหรือ ลด เสียงทุ้ม

เสียงแหลม (Treble):

ใช้ การ ควบค ุม นี้ เ พ่ิม ระดับ หรือ ลด เสียง แหลม

สมดุลซ้าย-ขวา (Balance):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว่างลำโพงซ้ายและขวา

สมดุลหน้า-หลัง (Fade):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว่างลำโพงหน้าและหลัง

. อุปกรณ์เสริม (AUX In)

ใช้การควบคุมนี้ เพ่ือปรับระดับเสียงท่ีออกจากช่อง
เสียบ auxiliary

. ร ะดั บ เ สียง ตาม ความ เ ร็ ว (Speed Vo l .
(Volume))

โหมดน้ีควบคุมระดับเสียงท่ีออกมาจากลำโพงโดย
อัตโนมัติตามความเร็วรถยนต์

การปรับการต้ังค่าไปยัง “Off” เพื่อปิดการใช้ระดับ
เสียงตามความเร็วรถยนต์

. การเพิ่มเสียงเบส (Bass Boost)

เปิดหรือปิดการเพ่ิมเสียงเบส (Bass Boost) ซึ่งเน้น
เสียงความถี่ต่ำ

. ค่า เ ร่ิม ต้น เครื่อง เสียง (Audio Default)

ชุดเครื่องเสียงได้ถูกต้ังค่ามาจากโรงงาน หากต้อง
การเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดให้กลับเป็นค่าเดิมที่ตั้งมา
จากโรงงาน ให้เลือก “ใช่” (Yes) เลือก “ไม่” (No)
เพ่ือออกจาก เมนู โดย เก็บ การ ต้ัง ค่า ปัจจ ุบัน ไว้

การตั้งค่านาฬิกา:

หมุนปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเลือก “นาฬิกา” (Clock)
และกดปุ่มหมุน OK/MENU

หมุน ปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเลือกรายการการตั้งค่า
นาฬิ ก า ที่ ต้ อ ง กา ร และ กด ปุ่ ม หม ุ น OK/MENU

รายการซึ่งสามารถต้ังค่าได้สำหรับ “นาฬิกา” (Clock)
แสดงอยู่ด้านล่าง:

. ตั้งเวลา (Set Time)

เลือก “ตั้งเวลา” (Set Time) แล้วปรับนาฬิกาดังนี้:

Condition:
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หน้าปัดแสดงช่ัวโมงจะเร่ิมกะพริบ หมุนปุ่มหมุน OK/
MENU เพ่ือปรับชั่วโมง และกดปุ่มหมุน OK/MENU
หน้าปัดแสดงนาทีจะเริ่มกะพริบ หมุนปุ่มหมุน OK/
MENU เพื่อปรับนาที และกดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อ
สิ้นสุดการตั้งนาฬิกา

. เปิด/ปิด (On/Off)

สามารถเปิดและปิดการแสดงนาฬิกาได้ เม่ือเลือก
“เปิด” (ON) นาฬิกาจะแสดงข้ึน (นาฬิกาจะแสดงขึ้น
แม้ว่า จะปิด เครื่อง เสียง) เม่ือ เลือก “ปิด” (Off )
นาฬิกาจะไม่แสดงขึ้น

. รูปแบบ (Format)

เปลี่ยนหน้าจอนาฬิการะหว่างโหมด 24 ชั่วโมง และ
โหมดนาฬิกา 12 ชั่วโมง

การตั้งค่าภาษา:

หมุนปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเลือก “ภาษา” (Language)
และกดปุ่มหมุน OK/MENU

เลือกภาษา ท่ี เหมาะสม และกด ปุ่มหมุน OK/MENU
ระหว่างการทำให้เสร็จสมบูรณ์ หน้าจอจะปรับเป็นภาษาท่ี
ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า Bluetooth®:

หมุนปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเลือก “BT” (Bluetooth)
และกดปุ่มหมุน OK/MENU สำหรับรายละเอียดเก่ียวกับ
การตั้งค่า Bluetooth® โปรดดูที่ “การตั้งค่า Bluetooth®”
(หน้า 4-34)

ปุ่ม Phone :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ปุ่ม Phone โปรดดูท่ี
“ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (รุ่นท่ีไม่มีระบบ
NissanConnect)” (หน้า 4-32)

ปุ่ม Day/Night :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่ม Day/Night เพื่อเปล่ียนความสว่างของหน้าจอ
ระหว่างโหมดกลางวันและกลางคืน

ปุ่ม MEDIA :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่ม MEDIA เพื่อเล่นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันเมื่อทำการ
เชื่อมต่อ

ในแต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม MEDIA แหล่งข้อมูลเสียงจะเปล่ียน
ไป

แหล่งข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ได้จะถูกข้ามไป ยกเว้นโหมด
AUX

การทำงานของวิทยุ
HP15A1-5D03F8AF-FE88-4EAE-834F-9915079885B0

เคร่ืองเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ในตำแหน่ง
“ON” หรือ “ACC”

ปุ่ม RADIO :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เพื่อเปล่ียนช่วงคล่ืนวิทยุ ให้กดปุ่ม RADIO จนกว่าช่วง
คลื่นที่ต้องการจะแสดงขึ้น

FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1

เมื่อกดปุ่ม RADIO นานกว่า 1.5 วินาที รายการสถานี FM
จะถูกอัพเดท

ปุ่มหมุน OK/MENU :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เพื่อเลือกสถานีด้วยตัวเอง ให้หมุนปุ่มหมุน OK/MENU จน
กระทั่งสถานีที่ต้องการจะถูกเลือก

ในขณะท่ีเลือกโหมด FM ให้กดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อ
แสดงรายการ FM เพื่อเลือกสถานีจากรายการ ให้หมุนปุ่ม
หม ุ น OK /MENU แล้ ว กด ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU

/ ปุ่ม Seek/track :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กด ปุ่ม หรือ เ พ่ือ หาส ถา นี ท่ี ใ ช้ งาน ได้

เมื่อกดปุ่ม หรือ ค้างไว้ การเปลี่ยนคลื่นจะข้าม
สถานีที่ใช้งานได้จนกว่าจะปล่อยปุ่ม

ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 &2 &3 &4 &5 &6 :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ระหว่างการรับสัญญาณวิทยุ การกดปุ่มหน่วยความจำสถานี
วิทยุไว้น้อยกว่า 1.5 วินาที จะเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้

เครื่องเสียงสามารถบันทึกความถ่ีสถานี FM ได้มากถึง 12
สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1 และ FM 2) และความถ่ี
สถานี AM ได้อีก 6 สถานี

1. เลือกความถ่ี ของสถานี ท่ี ออกอากาศที่ ต้องการ

2. กดปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 -&6 ค้างไว้
จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊ป

3. ไฟแสดงจะแสดงเพ่ือให้ทราบว่าได้ทำการบันทึก
ความจำเรียบร้อยแล้ว

4. ทำตามขั้นตอนท่ี 1-3 สำหรับปุ่มบันทึกสถานีอ่ืน ๆ

ถ้าปลดสายแบตเตอร่ีออก หรือฟิวส์ของเคร่ืองเสียงขาด
หน่วยความจำของสถานีวิทยุจะถูกลบ ถ้าเกิดกรณีดังกล่าว
ให้ตั้งสถานีที่ต้องการใหม่อีกครั้ง

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
HP15A1-C1E6805C-ADF2-42CC-8A00-CAF92DA3CDB1

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-27

Condition:
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4-28 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การทำงานหลักของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 4-30)
เช่ือมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB เข้ากับช่องเสียบ
อุปกรณ์ สามารถใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้
อัตโนมัติ

ถ้าระบบปิดลงขณะที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB กำลังเล่น
อยู่ หากกดปุ่มหมุน Power/VOL ระบบจะเริ่มอุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB

ปุ่ม MEDIA :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ถ้ากำลังเล่นแหล่งข้อมูลเสียงอย่างอ่ืนอยู่ และมีอุปกรณ์
หน่วยความจำ USB เสียบอยู่ กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่า
หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมด USB

ปุ่ม DISP :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงท่ีกำลังเล่นอยู่จะแสดงข้ึนมาด้วยการกดปุ่ม DISP

กดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของเพลง เช่น ชื่อ
เพลง ชื่อศิลปิน ฯลฯ

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยัง
หน้าจอการแสดงผลหลัก

/ ปุ่ม Seek/track :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
ของเพลงปัจจุบันโดยการกดปุ่ม / หน่ึงครั้ง กด
ปุ่ม / มาก กว่า หน่ึง คร้ัง เพื่อ ข้าม เพลง ไป

กดปุ่ม / ค้างไว้ เพื่อเร่งเพลงไปข้างหน้าหรือ
ย้อนกลับข้างหลัง เมื่อปล่อยปุ่ม เพลงจะเล่นด้วยความเร็ว
ปกติ

การดูรายการ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ในขณะท่ีเพลงกำลังเล่น ให้กดปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือ
แสดงเพลงที่เล่นได้ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือกเพลงจาก
รายการหรือเพลงท่ีต้องการจะฟัง ให้หมุนปุ่มหมุน OK/
MENU แล้วกดปุ่มหมุน OK/MENU

การค้นหาโฟลเดอร์ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ถ้าข้อมูลท่ีบันทึกไว้มีโฟลเดอร์ที่มีไฟล์เพลง ให้เลือก
เพลงจากโฟลเดอร์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือแสดงโหมดดูรายการ

2. กดปุ่ม Back เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์

3. หมุนปุ่มหมุน OK/MENU เลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการ

4. กดปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือเข้าสู่โฟลเดอร์ กดปุ่ม
หมุน OK/MENU อีกคร้ังเพื่อเริ่มเล่นเพลงแรก หรือ
หมุนปุ่มหมุน OK/MENU และกดปุ่มหมุน OK/MENU
เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ้าโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบันมีโฟลเดอร์ย่อย ให้กดปุ่ม
หมุน OK/MENU หน้าจอใหม่ที่มีรายการของโฟลเดอร์ย่อย
จะแสดงขึ้น หมุนปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อไปท่ีโฟลเดอร์
ย่ อ ย แ ล้ ว ก ด ปุ่ ม ห ม ุ น O K /M ENU เ พื่ อ เ ลื อ ก

กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยังหน้าจอโฟลเดอร์ก่อนหน้า

การค้นหาแบบรวดเร็ว :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ในโหมดดูรายการ สามารถทำการค้นหาแบบรวดเร็วเพื่อหา
เพลงจากรายการได้ กดปุ่ม A-Z หมุนปุ่มหมุน OK/MENU
ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อเพลง แล้วกดปุ่มหมุน OK/
MENU เมื่อพบ รายการเพลงที่มีจะแสดงขึ้น เลือกและกด

ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU เพื่ อ เ ล่ น เพลง ท่ี ต้ อ ง ก า ร

ปุ่ม RPT :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่ม RPT ซ้ำ ๆ เพ่ือเปลี่ยนโหมดการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? RPT (เล่นซ้ำ) ? (ปกติ)

ปุ่ม MIX :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่ม MIX ซ้ำ ๆ เพ่ือเปล่ียนโหมดการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? MIX (เล่นสุ่ม) ? (ปกติ)

ปุ่ม Mute/Pause :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่ม เพ่ือหยุดเล่นเพลง กดปุ่ม อีกครั้งเพ่ือ
เล่นเพลง

การทำงานของเครื่องเล่น iPod
HP15A1-BA38E4D4-604E-4956-9B8D-580DE21382F0

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ระบบจะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ ท้ังหมดท่ีรองรับ
Apple Accessory Protocol บนการ เช่ือม ต่อ USB

รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง):

. iPod classic

. iPod nano (รุ่นที่ 6 และ 7)

. iPod touch (รุ่นที่ 4 5 และ 6)

. iPhone 3G iPhone 4 iPhone 5 iPhone 5c iPhone
5s iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6s iPhone 7
iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X
iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max

อุปกรณ์ข้างต้นอาจไม่ทำงาน ขึ้นอยู่กับรุ่นและเวอร์ชันของ
ซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์

Condition:
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การเชื่อมต่อ iPod :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 4-30)

ต่อ iPod เข้า กับช่อง เสียบอุปกรณ์ iPod จะ เล่นโดย
อัตโนมัติ

เม่ือเช่ือมต่อ iPod เข้ากับรถยนต์ สามารถเลือกรายการ
เพลงที่บันทึกใน iPod ได้โดยการใช้ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง
ของรถยนต์เท่านั้น

ปุ่ม MEDIA :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ถ้ากำลังเล่นแหล่งข้อมูลเสียงอย่างอื่นอยู่ และมี iPod
เช่ือมต่ออยู่ ให้กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่าหน้าจอจะ
เปลี่ยนเป็นโหมด iPod

ปุ่ม DISP :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงท่ีกำลังเล่นอยู่จะแสดงข้ึนมาด้วยการกดปุ่ม DISP

กดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของเพลง เช่น ชื่อ
เพลง ชื่อศิลปิน ฯลฯ

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
ให้กดปุ่ม Back

/ ปุ่ม Seek/track :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
ของเพลงปัจจุบัน เม่ือกดปุ่ม / หนึ่งคร้ัง กดปุ่ม

/ ม าก ก ว่ า ห น่ึ ง ค รั้ ง เ พ่ื อ ข้ าม เพลง ไป

กดปุ่ม / ค้างไว้ เพื่อเร่งเพลงไปข้างหน้าหรือ

ย้อนกลับข้างหลัง เม่ือปล่อยปุ่ม iPod จะกลับไปเล่นด้วย
ความเร็วปกติ

การค้นหาแบบรวดเร็ว :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เม่ือหน้าจอรายการแสดงขึ้นบนหน้าจอ สามารถทำการ
ค้นหาแบบรวดเร็วเพ่ือหาเพลงจากรายการได้ กดปุ่ม A-Z
หมุนปุ่มหมุน OK/MENU ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อเพลง
แล้วกดปุ่มหมุน OK/MENU เม่ือพบ รายการเพลงท่ีมีจะ
แสดงขึ้น เลือกและกดปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อเล่นเพลงที่
ต้องการ

ปุ่ม RPT :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่ม RPT ซ้ำ ๆ เพ่ือเปลี่ยนโหมดการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? RPT (เล่นซ้ำ) ? (ปกติ)

ปุ่ม MIX :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่ม MIX ซ้ำ ๆ เพ่ือเปล่ียนโหมดการเล่นดังต่อไปนี้:

(ปกติ) ? MIX (เล่นสุ่ม) ? (ปกติ)

ปุ่ม Mute/Pause :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่ม เพื่อทำให้เสียงเงียบ กดปุ่ม อีกครั้งเพื่อ
เปิดเสียง

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
HP15A1-1822863D-0A6A-43CB-9930-4A72DDA6C877

ถ้ามีอุปกรณ์เคร่ืองเสียง Bluetooth® ท่ีรองรับซึ่งสามารถ
เล่นไฟล์เสียงได้ อุปกรณ์สามารถเช่ือมต่อกับเคร่ืองเสียง
รถยนต์เพื่อให้ไฟล์เสียงบนอุปกรณ์เล่นผ่านลำโพงของ
รถยนต์

หมายเหตุ:
. เมื่ออุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® เช่ือมต่อ

เข้ากับระบบ จะสามารถควบคุมฟังก์ชันเคร่ือง
เสียงผ่านอุปกรณ์ได้ เพียงอย่าง เดียว เท่านั้น

. สำหรับ ข้อม ูล เพ่ิม เติม เก่ียว กับ เครื่อง เสียง
Bluetooth® โปรดดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์

การเชื่อมต่อเครื่องเสียง Bluetooth® :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ เคร่ืองเสียง Bluetooth® เข้า กับ
รถยนต์ โปรดดู ท่ี “การเช่ือมต่ออุปกรณ์” (หน้า 4-33)

ปุ่ม MEDIA :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ถ้ากำลังเล่นแหล่งข้อมูลเสียงอย่างอ่ืนอยู่ และมีอุปกรณ์
เครื่องเสียง Bluetooth® เชื่อมต่ออยู่ กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว่าหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นเครื่องเสียง Bluetooth®

/ ปุ่ม Seek/track :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้า
เมื่อกดปุ่ม /

ปุ่มหมุน OK/MENU :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

หมุนปุ่มหมุน OK/MENU เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไปหรือ
ย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้า

ปุ่ม Mute/Pause :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่ม เพื่อทำให้เสียงเงียบ กดปุ่ม อีกครั้งเพื่อ
เปิดเสียง

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-29

Condition:
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4-30 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การทำงานของเครื่องเล่นอุปกรณ์เสริม (AUX)
HP15A1-E99FEF24-AC34-4418-90E4-83E2992759CD

แจ็ก เสียบ AUX ติดตั้งอยู่ ท่ี ส่วน ล่างของแผงหน้าปัด
(โปรดดู ท่ี “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial
Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 4-30)) แจ็ก
เสียบ AUX จะรับสัญญาณเสียงเข้าอนาล็อกมาตรฐานจาก
อุปกรณ์ เช่น เคร่ืองเล่นเทป เครื่องเล่น CD เคร่ืองเล่น
MP3 หรือโน้ตบุ๊ก

เมื่อต่ออุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับเคร่ืองเสียง แนะนำให้ใช้
สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เพราะการใช้สายแบบโมโน
อาจมีผลต่อการเล่นเพลงของเครื่องเสียง

ปุ่ม MEDIA :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด AUX ให้กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่า
โหมด AUX จะถูกเลือก

ปุ่ม Mute/Pause :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่ม เพื่อทำให้เสียงเงียบ กดปุ่ม อีกครั้งเพื่อ
เปิดเสียง

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย
HP15A1-A59B713C-C37F-4AA1-BB79-D1CBF2087671

WAE0453X

1. ปุ่มควบคุมระดับเสียง
2. ปุ่มเปลี่ยนคลื่น
3. ปุ่ม Back

ปุ่มควบคุมระดับเสียง
HP15A1-5202DBB0-88D0-45D2-9A8B-8E1AF86BBEAD

กด ปุ่ ม + ห รื อ − เ พื่ อ เ พิ่ ม ห รื อ ลด ร ะดั บ เ สี ย ง

ปุ่มเปลี่ยนคลื่น
HP15A1-DEBC24E7-0B1C-4040-97CE-953E28C0D7E7

กดปุ่ม / เพื่อเลือกสถานีหรือเพลง

วิทยุ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การกดปุ่ม / เพื่อไปยังสถานีถัดไปหรือก่อนหน้า

iPod หรืออุปกรณ์ USB* :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

. การกดปุ่ม / สั้น ๆ

เพ่ือเล่นเพลงถัดไปหรือเริ่มต้นเล่นเพลงปัจจุบันใหม่
(ถ้ากดปุ่มทันทีหลังจากเพลงปัจจุบันเริ่มเล่นจะไปยัง
เพลงก่อนหน้า)

. การกดปุ่ม / ยาว

เพื่อเร่งไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ

*: ฟั งก์ชัน ของ ปุ่ม อาจ แตก ต่าง กัน ตาม อ ุปกรณ์

เครื่องเสียง Bluetooth® :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดปุ่ม / เพื่อเลือกเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไป
ยังจุดเร่ิมต้นของเพลงปัจจุบัน (ถ้ากดปุ่มทันทีหลังจาก
เพลง ปั จจ ุ บั น เ ริ่ ม เ ล่น จะ ไป ยัง เพลง ก่ อน หน้ า )

ปุ่ม Back
GUID-C6608AB4-7DAE-41BE-BAB1-1F00E2D43CBE

กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือยกเลิก
การเลือกในปัจจุบัน

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์
เสริม)

HP15A1-48EA9CDC-8831-4B77-9E59-2C9D50BED06C

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB และแจ็กเสียบ AUX ติดต้ังอยู่ ท่ี
ส่วนล่างของแผงหน้าปัด

WAE0452X

1. ช่องเสียบอุปกรณ์ USB
2. แจ็กเสียบ AUX
ช่องเสียบอุปกรณ์ USB:

เสียบอุปกรณ์ USB หรือขั้ว ต่อ iPod เข้ากับช่องเสียบ

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

Condition:
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คำเตือน:

ห้ามเสียบ ถอด หรือใช้งานอุปกรณ์ USB ขณะขับข่ี
เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิได้ ซึ่งอาจ
ทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์ และก่อให้ เกิด
อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไปในช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB การเสียบอุปกรณ์ USB ที่
เอียงหรือกลับข้างลงในช่องเสียบ อาจทำให้ช่อง
เสียบเกิดความเสียหายได้ ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
USB เช่ือมต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB
อย่างถูกต้อง

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์ USB (ถ้ามี
ติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออกจากช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB เนื่องจากอาจทำให้ช่องเสียบ
และฝาครอบเกิดความเสียหาย

. ห้ามปล่อยสาย USB ไว้ในบริเวณที่อาจถูกดึงได้
โดยไม่ได้ตั้งใจ การดึงสายเคเบิ้ลในขณะที่ต่ออยู่
อาจทำให้ช่อง เสียบอุปกรณ์ USB เสียหาย

. ช่องเสียบอุปกรณ์ USB สามารถจ่ายไฟ 1 A ให้
วงจรการชาร์จของอุปกรณ์โทรศัพท์ของท่าน ถ้า
วงจรการชาร์จของอุปกรณ์ของท่านมากกว่า 1 A
ขอแนะนำให้ชาร์จอุปกรณ์ของท่านด้วยตัวแปลง
จ่ายไฟ หรือมิเช่นนั้น อุปกรณ์ของท่านจะสูญเสีย
พลังงานอย่างรวดเร็วในบางครั้ง

แจ็กเสียบ AUX:

อุปกรณ์เครื่องเสียงที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่อง
เล่น MP3 บางรุ่น สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบผ่านแจ็ก

เสียบ AUX

คำเตือน:

ห้ามให้สายเคเบิ้ลหรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ
ข้ัว AUX ส่ง ผลก ระ ทบ กับ การ ขับขี่ ของ ท่าน

หมายเหตุ:
. ให้พึงระลึกว่าระดับเสียงอาจจะดังมากข้ึนหรือ

เบาลงกว่าอุปกรณ์ภายนอก ข้ึนอยู่ กับอุปกรณ์
ภายนอก

. เมื่อ AUX สัมผัสกับปลั๊กของสายเคเบิ้ลขั้วต่ออาจ
จะได้ยินเสียงรบกวน

. อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไม่สามารถใช้งานได้
ด้วยเครื่องเสียงหลัก ระดับเสียงและคุณภาพของ
เสียงสามารถปรับได้

. ชื่อเพลงในอุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถแสดงขึ้น
บนหน้าจอเครื่องเสียง

. สำหรับแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ภายนอก ให้ใช้
แบตเตอรี่พิเศษ อุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถ
ชาร์จไฟกับขั้ว AUX ได้ อาจมีเสียงรบกวนถ้า
วิทยุ ฯลฯ ทำงานในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่กับ
ช่องจ่ายไฟของรถยนต์

การดูแลรักษาอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
HP15A1-41B44AC7-8DA4-49C8-9186-8D330430E351

. ห้ามสัมผัสที่ส่วนขั้วของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

. ห้ามวางวัตถุที่หนักลงบนอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

. ห้ามเก็บอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ไว้ในบริเวณท่ีมี
ความชื้นสูง

. ห้ามวางหน่วยความจำ USB ให้รับแสงแดดโดยตรง

. ห้ามทำของเหลว ใด ๆ หกลงบนอุปกรณ์ หน่วย
ความจำ USB

โปรดดู ท่ีคู่มือการใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
สำหรับรายละเอียด

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-31

Condition:
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4-32 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

HP15A1-5594B0A7-2298-4DAF-B984-1C023A577F5E

เสาอากาศแบบครีบฉลาม
GUID-850D7EA3-B0FA-4AE7-882B-5034EE2DD419

เสาอากาศแบบครีบฉลามติดต้ังอยู่ท่ีส่วนหลังของหลังคา
รถยนต์

HP15A1-2B6EF082-07D8-462B-801C-3763A80129DC

เมื่อติดต้ังวิทยุ CB วิทยุสมัครเล่น หรือโทรศัพท์ท่ีใช้ใน
รถยนต์ มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้ ไม่เช่นนั้น อุปกรณ์ชิ้นใหม่
อาจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมเครื่องยนต์และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ข้อควรระวัง:

. ควรทำการติดตั้งเสาอากาศให้ห่างจากโมดูล
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

. ติดตั้งสายไฟเสาอากาศให้ห่างจากชุดสายไฟ
ควบคุมเคร่ืองยนต์อย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว)
ห้ามเดินสายไฟเสาอากาศติดกับชุดสายไฟใด ๆ

. ปรับ อัตราส่วน คลื่น นิ่ง ตามที่ ผ ู้ ผลิต แนะนำ

. เชื่อมต่อสายกราวด์จากตัว วิทยุ เข้ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษาศูนย์บริการ
นิสสัน

HP15A1-3FBD6F7C-D9EE-4E8B-BB65-E796A75190B8

สำหรับรุ่นท่ีมีระบบ NissanConnect โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งาน NissanConnect อีกเล่มหนึ่ง

คำเตือน:

. ควรใช้โทรศัพท์หลังจากหยุดรถยนต์ในบริเวณที่
ปลอดภัย หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงตลอดเวลา เพ่ือ
ให้ผู้ ขับข่ีมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. หากพบว่าไม่สามารถใช้สมาธิได้อย่างเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถขณะที่ใช้โทรศัพท์ ให้จอด
รถในบริเวณที่ปลอดภัยก่อน

ข้อควรระวัง:

ใช้โทรศัพท์หลังจากสตาร์ทระบบ e-POWER เพ่ือ
ห ลีก เ ล่ี ย ง ไม่ ใ ห้ ไฟ แบต เตอ ร่ี รถยน ต์ หมด

ถ้าท่านมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งาน Bluetooth® ได้
ท่านสามารถติดต้ังโทรศัพท์มือถือให้เช่ือมต่อกับโมดูล
โทรศัพท์ในรถยนต์แบบไร้สายได้ ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย
Bluetooth® ท่านสามารถโทรออกหรือรับสายโทรศัพท์
แฮนด์ ฟรี ไ ด้ ด้ วย โทรศัพท์ มือ ถือ ท่ี อย ู่ ใน รถยนต์

เสาอากาศ โทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์หรือวิทยุ CB ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

(รุ่นที่ไม่มีระบบ NissanConnect)

Condition:
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ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ
HP15A1-5C317184-7E1E-4A88-9F09-FBD6A762E567

เครื่องหมายการค้า Bluetooth®
HP15A1-A596EEDA-2083-4724-89D3-407D4B6192EC

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการ
ค้าของ Bluetooth SIG, Inc. และ
ให้อำนาจในการใช้สิทธิบัตรแก่
บริษัท Shenzhen Hangsheng
Electronics Co., Ltd

การใช้งานระบบ
HP15A1-5BCCE799-FB9D-450D-8089-88AA69A0F146

เพื่อให้ใช้ระบบได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด ให้รักษาความ
เงียบภายในห้องโดยสารให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้
ช่องระบายอากาศหันออกจากไมโครโฟนและปิดกระจก
หน้าต่างเพ่ือกำจัดเสียงรบกวนรอบด้าน (เสียงจากการ
จราจร เสียงการสั่นสะเทือน ฯลฯ)

ปุ่มควบคุมและไมโครโฟน
HP15A1-FFE80C2F-64E8-4894-B7C4-81720066E5F7

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย:

WAE0333X

1. ปุ่ม Phone send

2. ปุ่ม Phone end

ปุ่มบนแผงควบคุม:

แผงควบคุมติดตั้งอยู่ที่กลางแผงหน้าปัด

WAE0451X

1. ปุ่ม SETTING

2. ปุ่ม Phone

3. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)

4. ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ

5. ปุ่มหมุน OK/MENU

ไมโครโฟน:

ไมโครโฟน ติดตั้ง อยู่ บริเวณ ท่ี ใกล้กับ ไฟอ่านแผนท่ี

เริ่มใช้งาน
HP15A1-9490E884-094D-43D8-A221-BF1A81EC81A9

ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยท่านเมื่อเร่ิมใช้งานระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth®

การเริ่มต้นการทำงาน
HP15A1-455FE7A9-051B-4557-BFC9-1AE64B76953C

เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” ระบบจะเริ่มต้นการ
ทำงาน ซึ่งใช้เวลาสองถึงสามวินาที ถ้ากดปุ่ม Phone

ก่อนท่ีการเริ่มต้นการทำงานจะเสร็จสิ้น ระบบอาจ
ไม่ตอบสนอง รอสองถึงสามวินาทีและกดปุ่ม Phone

อีกครั้ง เพ่ือเริ่มการทำงานของระบบโทรศัพท์

แฮนด์ฟรี Bluetooth®

เปิด Bluetooth®
HP15A1-F751EEEA-313C-43D8-92BE-17794104E224

1. กดปุ่ม SETTING และเลือก “BT” (Bluetooth) จาก
เมน ู ก า ร ตั้ ง ค่ า โดย ใช้ ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU

2. เลือก “On/Off” (เปิด/ ปิด) โดยใช้ปุ่มหมุน OK/
MENU เพื่อเปิดการตั้งค่า Bluetooth®

การเชื่อมต่ออุปกรณ์
HP15A1-55F55E9C-5F6A-43CE-A4B4-505CBF891A98

หมายเหตุ:

เพ่ือหลีกเล่ียงอุบัติเหตุ ขอแนะนำให้ทำการเช่ือมต่อ
เมื่อรถยนต์จอดอยู่กับที่

1. กดปุ่ม SETTING และเลือก “BT” (Bluetooth) จาก
เมน ู ก า ร ตั้ ง ค่ า โดย ใช้ ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU

2. เลือก “Connection info” (ข้อมูลการเช่ือมต่อ) โดย
ใช้ปุ่มหมุน OK/MENU เพ่ือแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อ

3. กรอกรหัส PIN บนหน้าจอลงบนอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อ

ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อจับคู่โทรศัพท์สำเร็จ

ขณะที่กำลังเชื่อมต่อ Bluetooth® ไอคอนต่อไปนี้จะแสดง
ขึ้นบนหน้าจอ

. : ตัวแสดงความแรงของสัญญาณ

. : ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่*

. : ตัว แสดง การ เ ช่ือม ต่อ Bluetooth® ON

*: ถ้าแบตเตอรี่ต่ำแสดงขึ้นมา จะต้องชาร์จไฟ
อุปกรณ์ Bluetooth® ใหม่โดยเร็ว

หมายเหตุ:
. โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งาน Bluetooth® ได้

บางรุ่นอาจไม่ถูกจดจำโดยโมดูลโทรศัพท์ใน
รถยนต์

หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-33

Condition:
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4-34 หน้าจอ เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

. ขั้นตอนและการเตือนอาจแตกต่างกันตาม
อุปกรณ์และสภาวะ โทรศัพท์มือถือบางรุ่นอาจไม่
จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง ใช้ ร หั ส P IN เ พ่ื อ เ ช่ื อม ต่ อ

. เมื่อเร่ิมใช้งานรถยนต์ ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth® จะค้นหาอุปกรณ์ที่ เช่ือมต่อก่อน
หน้านี้ในระยะการค้นหาโดยอัตโนมัติ ถ้าเปิดการ
ตั้งค่า Bluetooth®

การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์
HP15A1-D7B134BA-5A7A-4C39-92DD-28EED59AC167

สามารถลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เป็นประจำได้
มากถึง 6 หมายเลข เพื่อลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์
ให้กดปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุปุ่มใดปุ่มหน่ึงค้างไว้ใน
ขณะที่ กำลังทำการโทรอยู่ สามารถ ยืนยันหมายเลข
โทรศัพท์ ท่ีลงทะเบียนแล้วจาก “Common phone”
(โทรศัพท์ท่ัวไป) ในเมนูการต้ังค่า Bluetooth® โปรดดูที่
“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 4-34)

การใช้งานระบบ
HP15A1-8C334E8F-4255-4C56-AAE7-768F51AE8E48

การโทรออก
HP15A1-8DDBC91D-DE0E-482B-AA83-771AAD4FEB70

การโทรออกด้วยระบบนี้ทำได้สองวิธี

. การโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ท่ีลงทะเบียน:

สามารถลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ได้มากถึง 6
หมายเลข และใช้เพื่อโทรออก
1) กด ปุ่ม Phone เพื่ อ ใช้ งาน โหมด

โทรศัพท์แฮนด์ฟรี
2) กดปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

สั้น ๆ เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลง
ทะเบียนไว้กับปุ่มนั้น ๆ

. การโทรซ้ำ:

เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ล่าสุดท่ีใช้ใน

ระบบนี้ ให้กดปุ่ม Phone สองครั้ง หรือกดปุ่ม
Phone send ค้างไว้

การรับสาย
HP15A1-156F4B34-E86D-4B38-91B4-73D8E6407589

เพื่อรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่ม Phone หรือปุ่ม
Phone send

เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้กดปุ่ม Phone ค้างไว้
หรือกดปุ่ม Phone end

ในระหว่างสนทนา
HP15A1-B3EDE8B5-EFDF-4034-954F-D9B71DA41314

ผู้ ใช้ อาจสลับการโทรจากโหมดแฮนด์ฟรี เป็นโหมด
โทรศัพท์มือ ถือโดยกดปุ่ม Phone ในระหว่าง
สนทนา กดปุ่ม Phone อีกคร้ัง เพื่อสลับกลับไป
ยังโหมดแฮนด์ฟรี

สิ้นสุดการโทร
HP15A1-40B6A523-AC5A-487C-B8D6-6DE9BF843F6B

ผู้ ใช้สามารถ ส้ินสุดการโทรได้โดยการกดปุ่ม Phone
ค้ า ง ไ ว้ ห รื อ ก ด ปุ่ ม P h o n e e n d

การควบคุมระดับเสียง
HP15A1-EFFF156A-5BB9-4A1B-8D41-B0B1BB5C87C6

การหมุนปุ่มหมุน Power/VOL ระหว่างการสนทนาจะ
ควบคุมระดับเสียงสายสนทนา

การตั้งค่า Bluetooth®
HP15A1-55E654F3-C32A-40E4-9F56-6E59D9CD8952

สามารถเข้าถึงเมนูการตั้งค่าท่ีเกี่ยวข้องกับ Bluetooth®

ได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. กดปุ่ม SETTING

2. หม ุ น ปุ่ ม หม ุ น OK /MENU เพื่ อ เ ลื อ ก “ BT ”
(Bluetooth) และกดปุ่มหมุน OK/MENU

รายการที่มีใช้:

. “On/Off” (เปิด/ปิด)

เปิดหรือปิด Bluetooth®

. “Connection info” (ข้อมูลการเชื่อมต่อ)

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth®

. “Call vol.” (ระดับเสียงการสนทนา)

ตั้งระดับเสียงของโทรศัพท์
. “Del. all devices” (ลบอุปกรณ์ทั้งหมด)

ลบอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากการลงทะเบียน
. “Common phone” (โทรศัพท์ทั่วไป)

แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน สามารถใช้
หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเพื่อทำการโทร โปรด
ดูที่ “การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์” (หน้า 4-34)
และ “การโทรออก” (หน้า 4-34)

Condition:
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5 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ก่อนการสตาร์ทระบบ e-POWER ................................................. 5-3
ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่ .................................... 5-3

ก๊าซไอเสีย (คาร์บอนมอนอกไซด์) .......................................... 5-3
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง .............................................. 5-4

ข้อควรระมัดระวังขณะขับขี่ ......................................................... 5-4
ช่วงสตาร์ทขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ ..................................... 5-4
น้ำหนักบรรทุก .................................................................... 5-4
การขับขี่บนสภาพถนนที่เปียกน้ำ ............................................ 5-4
การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น .......................................... 5-5

สวิตช์จ่ายไฟแบบปุ่มกด ............................................................ 5-5
ข้อควรระวังในการใช้งานสวิตช์จ่ายไฟแบบปุ่มกด ....................... 5-5
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HP15A1-120227-FB3F1F63-B2DF-4823-B4E2-00BC901A3876

คำเตือน:

การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นและการ
กระจายน้ำหนัก รวมทั้งอุปกรณ์เสริม (ข้อต่อรถพ่วง
แร็คหลังคา ฯลฯ) จะส่งผลทำให้การขับเคลื่อนของรถ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการ ขับและความเร็วที่ ใช้ตามสภาวะการณ์
ดังกล่าว โดยเมื่อบรรทุกของหนัก ต้องลดระดับ
ความเร็วลงในอัตราที่เหมาะสม

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณรอบรถไม่มี ส่ิงกีดขวาง

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด้วยตาเปล่า วัด
และตรวจสอบว่าแรง ดันลมยางเหมาะสมหรือไม่

. ตรวจสอบความสะอาดของกระจกทุกบานและไฟทุก
ดวง

. ปรับตำแหน่งเบาะนั่งและที่พิงศีรษะ

. ปรับตำแหน่งกระจกมองหลังและกระจกมองข้าง

. คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับข่ีและผู้ โดยสารท้ังหมด

. ตรวจสอบว่าประตูทุกบานปิดสนิท

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต่าง ๆ เมื่อสวิตช์
จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

. ควรตรวจสอบรายการท่ีต้องบำรุงรักษาในหมวด “8
การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง” เป็น
ระยะ ๆ

HP15A1-120227-0DDFA1BA-0E4D-4D8D-914D-F8C260F36890

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ที่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือดูแลจากผู้อื่นรวมถึงสัตว์เลี้ยงไว้ในรถ
เพียงลำพัง เน่ืองจากอาจไปกดสวิตช์หรือปุ่ม
ควบคุม โดยรู้ เท่า ไม่ ถึงการณ์ ซึ่งทำให้ เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงและได้รับบาดเจ็บโดยไม่ต้ังใจ
ในวันที่อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิใน
รถที่ ไม่มีการระบายอากาศจะสูงจนอาจเกิด
อันตรายร้ายแรงกับคนหรือสัตว์ได้

. มัดสัมภาระทุกช้ินให้แน่นหนา เพ่ือป้องกันการ
เล่ือนหรือเคลื่อนท่ี ห้ามวางสัมภาระให้สูงกว่า
พนักพิงหลัง ในการหยุดรถอย่างกะทันหันหรือ
การชน ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บจากสัมภาระ
ที่ ไม่ ได้ จัด เก็บอย่าง เรียบร้อยและแน่นหนา

หมายเหตุ:

ในช่วงสองสามเดือนแรกหลังจากซื้อรถใหม่ หากได้
กล่ินสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOCs) ภายใน
รถ ให้ระบายอากาศภายในห้องโดยสาร เปิดหน้าต่าง
ทั้งหมดก่อนเข้าในรถหรือขณะอยู่ในรถ นอกจากนี้
เม่ืออุณหภูมิในห้องผู้โดยสารสูงข้ึน หรือเมื่อจอดรถ
กลางแจ้งเป็นเวลานาน ให้ปิดโหมดการหมุนเวียน
อากาศภายในของเคร่ืองปรับอากาศ และ/หรือเปิด
หน้าต่างเพ่ือให้อากาศภายนอกไหลเวียนเข้ามายัง
ห้องผู้โดยสาร

ก๊าซไอเสีย (คาร์บอนมอนอกไซด์)
HP15A1-120227-046A8C36-D5E5-4D69-ADC8-229087CE51D8

คำเตือน:

. ห้ามหายใจและสูดดมก๊าซไอเสียเข้าร่างกาย
เนื่องจากมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งไม่มีสี
และ ไม่มี กลิ่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็น
อันตรายต่อร่างกาย อาจทำให้สลบโดยไม่รู้ ตัว
หรือเสียชีวิตได้

. หากสงสัยว่ามีไอเสียเข้าไปในรถ ให้ขับรถโดย
เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน และนำรถเข้าไป
ตรวจสอบทันที

. ห้ามให้เคร่ืองยนต์ทำงานในพ้ืนท่ีปิดที่ไม่มีการ
ระบายอากาศ เช่น โรงรถ

. ห้ามจอดรถโดยท่ีเครื่องยนต์ทำงานอยู่เป็นระยะ
เวลานาน

. ปิดประตูท้ายทุกครั้งขณะขับขี่ ไม่เช่นนั้น ก๊าซ
ไอเสียอาจไหลเข้ามาในห้องโดยสาร ถ้าจำเป็น
ต้องขับรถโดยเปิดประตูท้าย ให้ทำตามข้อควร
ระวังเหล่านี้:

— เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน
— ปิดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และตั้ง
ความเ ร็ว พัดลม ไป ที่ ระดับ ส ูง ส ุด เ พ่ือ
หมุนเวียนอากาศ

. ถ้าต้องเดินสายไฟหรือข้อต่อสายอ่ืน ๆ ไปยังรถ
พ่วงผ่านทางซีลผนึกของประตูท้ายหรือตัวถังรถ
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อป้องกันไม่
ให้ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไหล เข้า มา ใน รถ

. ถ้ามีติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวถังหรืออุปกรณ์อื่นเพิ่ม
เติม เพื่อกิจกรรมสันทนาการหรือใช้งานด้าน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-3

ก่อนการสตาร์ทระบบ e-POWER ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่

Condition:



(164,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

5-4 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

อื่น ๆ ให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อป้องกัน
ไม่ ให้ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไหล เข้า ส ู่ ตัว รถ
(เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในรถเพื่อสันทนาการ เช่น เตา
อ บ ต ู้ เ ย็ น ฮี ต เ ต อ ร์ ฯ ล ฯ อ า จ ส ร้ า ง
คาร์บอนมอนอกไซด์ด้วย)

. ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

— มีการยกรถ ข้ึนขณะ ท่ี เข้า รับการบริการ
— สงสัย ว่า มี ไอ เสีย เ ข้า ส ู่ ห้ อง โดยสาร
— รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของเสียงในระบบ
ไอเสีย

— ระบบไอเสีย ใต้ท้องรถ หรือด้านหลังของรถ
ได้ รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
HP15A1-120227-690162E7-1047-4DE5-8BF4-2AA75FE84D3C

คำเตือน:

. ก๊าซไอเสียและระบบไอเสียจะร้อนมาก ควรระวัง
ให้ คน สัตว์ และ วัตถ ุ ไวไฟอยู่ ห่าง จากส่วน
ประกอบของระบบไอเสีย

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น
หญ้าแห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให้ไฟไหม้ได้

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง เป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
ท่ีติดต้ังในระบบไอเสีย ก๊าซไอเสียในเครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทางจะถูกเผาไหม้ในอุณหภูมิสูง เพื่อช่วยลดสาร
พิษ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่ มีสารตะก่ัว (โปรดดู ท่ี
“ของเหลว/สารหล่อ ล่ืนและปริมาณความจุที่
แนะนำ” (หน้า 9-2)) เขม่าสะสมจากน้ำมันที่มี
สารตะก่ัวจะทำให้ประสิทธิภาพการลดสารพิษ
ของเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางลดลงอย่าง
มาก และ/หรือทำให้เครื่องฟอกไอเสียแบบสาม
ทางเสียหายได้

. ควรทำการปรับ ต้ัง เคร่ืองยนต์อยู่ เสมอ การ
ทำงานผิดพลาดในระบบจุดระเบิด ระบบฉีด
น้ำมันเช้ือเพลิง หรือระบบไฟฟ้าจะทำให้มีน้ำมัน
เชื้อเพลิงส่วนเกินไหลเข้าไปในเครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทาง อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องร้อนจัด
ห้ามขับรถต่อ ถ้าเคร่ืองยนต์จุดระเบิดไม่ครบสูบ
สูญเสียกำลังอย่างเห็นได้ชัด หรือมีสภาวะทำงาน
ที่ผิดปกติอื่น ๆ นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์
บริการนิสสันทันที

. หลีกเลี่ยงการขับรถที่ เหลือน้ำมันเช้ือเพลิงใน
ระดับต่ำมาก เม่ือน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำให้
เครื่องยนต์ จุด ระเบิด ไม่ ครบสูบ ซ่ึง จะทำให้
เค ร่ือง ฟอก ไอ เสีย แบบ สาม ทาง เ สีย หาย

. ห้าม เร่ง เครื่องยนต์ ขณะ ที่ กำลัง อ ุ่น เครื่อง

. ห้ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

HP15A1-120227-887D0EDB-C957-4BEF-A5CD-CC47FFD725E0

การขับรถให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมเป็นส่ิงสำคัญต่อ
ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ผู้ขับรถจะเป็นผู้ท่ี
สามารถใช้วิธีขับขี่ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้
ดีที่สุด

ช่วงสตาร์ทขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่
HP15A1-120227-D8912B0E-9CEB-44B6-B373-46C97DF8D3F4

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องเย็น เครื่องยนต์จะใช้
ความเร็วรอบท่ีสูงกว่าปกติในช่วงอุ่นเครื่อง ทำให้ต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเข้าเกียร์

น้ำหนักบรรทุก
HP15A1-120227-22420696-7856-455C-B5B6-9AF607ACA45E

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ์ อ่ืน (อุปกรณ์ข้อ ต่อ พ่วง ที่ รองรับสัมภาระบน
หลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคลื่อนของรถอย่าง
เห็นได้ชัด ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและความเร็ว
ที่ใช้ตามสภาพแวดล้อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เปียกน้ำ
HP15A1-120227-3EFD08C4-0BAA-429E-A767-3C3F141A9D4A

. หลีก เล่ียงการ เร่งความเร็วหรือหยุด รถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข้าโค้งหักมุมมากหรือเปล่ียนช่องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล้ รถคัน ข้างหน้ามาก เกินไป

เม่ือมีน้ำนองบนพ้ืนถนนท่ีมีแอ่งน้ำ ธารน้ำเล็ก ๆ ฯลฯ ให้
ลดความเร็วเพื่อป้องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให้รถลื่นไถล
และสูญเสียการบังคับควบคุมได้ ถ้าใช้ยางที่สึกหรอมากจะ
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย

ข้อควรระมัดระวังขณะขับขี่

Condition:
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การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
HP15A1-120227-A9C142A5-700B-4FF2-994E-355F35D42625

. ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

. หลีก เล่ียงการ เร่งความเร็วหรือหยุด รถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข้าโค้งหักมุมมากหรือเปล่ียนช่องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล้ รถคัน ข้างหน้ามาก เกินไป

HP15A1-120227-6AA64E4D-CF2A-4C55-B7FC-A807EBE1BCFB

ข้อควรระวังในการใช้งานสวิตช์จ่ายไฟ
แบบปุ่มกด

HP15A1-120227-F9D8A331-1E61-4317-9B42-5E3C56F5A233

คำเตือน:

ห้ามใช้งานสวิตช์ จ่ายไฟแบบปุ่มกดขณะที่ ขับรถ
ยกเว้นในเหตุฉุกเฉิน (ระบบ e-POWER จะหยุดเม่ือ
กดสวิตช์จ่ายไฟ 3 ครั้งติดต่อกัน หรือกดสวิตช์จ่าย
ไฟค้างไว้นานเกิน 2 วินาที) พวงมาลัยจะล็อกและไม่
สามารถ ควบค ุม รถ ได้ ซึ่ ง อาจ ทำให้ รถ ได้ รับ
ความเสียหายหรือผู้โดยสารได้รับการบาดเจ็บรุนแรง

ก่อนใช้งานสวิตช์จ่ายไฟแบบปุ่มกด ให้แน่ใจว่ากดสวิตช์
ต ำแห น่ง P เพื่ อ เ ข้ า เกี ย ร์ ต ำแหน่ ง " P " (จอด)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
HP15A1-120227-776CEBEB-E2AC-49C4-83E9-3B7C2C073CB7

ระบบ ก ุญแจ อัจฉริยะ สามารถ ส่ัง งาน สวิตช์ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ได้โดยไม่ต้องนำกุญแจออกมาจากกระเป๋า
สภาพแวดล้อมและ/หรือสภาพในการใช้งานอาจจะมี
ผลก ระ ทบ ต่อ การ ทำงาน ของ ระบบ ก ุญแจ อัจฉริยะ

ข้อควรระวัง:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อ
ใช้รถ

. ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถเมื่อออกห่างจาก
ตัวรถ

ระยะการทำงาน
HP15A1-120227-F4B305E6-5716-4B0A-8C41-A551B759EC8E

SSD0436

กุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช้สตาร์ทระบบ e-POWER ได้
เมื่ออยู่ในระยะการทำงานท่ีกำหนด ① ดังท่ีแสดงในรูป

เม่ือไฟแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะใกล้จะหมด หรือมี
คลื่นวิทยุ ท่ีแรงใกล้บริเวณใช้งาน ระยะการทำงานของ
ระบบกุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจมีการทำงานไม่
ถูกต้อง

ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ในระยะการทำงาน ผู้ ท่ีไม่มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช์จ่ายไฟ เพื่อสตาร์ทระบบ
e-POWER ได้

. บริเวณห้องเก็บ สัมภาระจะไม่รวมอยู่ ในระยะการ
ทำงาน แต่กุญแจอัจฉริยะอาจจะทำงาน

. ถ้าวางกุญแจอัจฉริยะไว้บนแผงหน้าปัด ภายในกล่อง
เ ก็บ ของ ช่อง ใ ส่ ของ ท่ี ประต ู หรือ ที่ ม ุ ม ของ
ห้อง โดยสาร ก ุญแจ อัจฉริ ย ะ อาจ ไ ม่ ทำงาน

. ถ้าวางกุญแจอัจฉริยะใกล้ประตูหรือกระจกหน้าต่าง
ด้ าน นอก รถ ก ุญแจ อั จฉ ริย ะ อาจ จะ ทำงาน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-5

สวิตช์จ่ายไฟแบบปุ่มกด

Condition:
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5-6 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ตำแหน่งสวิตช์จ่ายไฟ
HP15A1-120227-AA2B6174-3D5C-4DE9-9C53-A53D678CD7E4

คำเตือน:

ห้ามให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” ขณะที่
ขับขี่ เพราะพวงมาลัยอาจล็อกและอาจส่งผลให้ไม่
ส ามา รถ บั ง คั บ รถยนต์ ได้ อั น จ ะ ทำ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสียหายร้ายแรงต่อรถยนต์หรือผู้ขับขี่ ทำให้ผู้
ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” และ
ระบบ e-POWER ไม่ทำงานเป็นเวลานาน เพราะ
จะส่งผลให้ไฟแบตเตอรี่หมดได้

. ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ระบบ e-POWER
ทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ไฟหมด ถ้า
จำเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างท่ีระบบ
e-POWER ไม่ทำงาน ห้ามใช้งานเป็นเวลานาน
และอย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดพร้อม ๆ กัน

WAF0438X

เม่ือกดสวิตช์จ่ายไฟโดยที่ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก สวิตช์

จ่ายไฟจะสว่างขึ้น

กดสวิตช์จ่ายไฟ:

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “OFF”

เมื่อไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่สว่างขึ้นบนมาตรวัด จะ
สามารถขับรถยนต์ได้

เมื่อไม่สามารถเปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “OFF”
ได้ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. จอดรถในที่ปลอดภัย แล้วจึงใช้เบรกจอด

2. กดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “ON” ขณะเหยียบแป้น
เบรก

3. กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพื่อให้รถยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “P”
(จอด)

ตำแหน่ง ON
HP15A1-120227-01980C4B-628F-428D-8FD6-8D850DA23546

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้ที่ตำแหน่งนี้
โดยไม่ต้องเปิดระบบ e-POWER

ตำแหน่ง “ON” มีคุณลักษณะในการประหยัดแบตเตอร่ีซ่ึง
จะเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “OFF” เมื่อรถยนต์ไม่
ได้ทำงาน หลังจากผ่านไปช่วงเวลาหน่ึงภายใต้สภาวะ
ต่อไปนี้:

. เปิดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน

. สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON”

. ระบบ e-POWER หยุดทำงาน

ฟังก์ชั่นการประหยัดแบตเตอรี่จะถูกยกเลิกภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้:

. ปิดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน

. สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “OFF”

. ระบบ e-POWER ทำงาน

. รถยนต์ถูกขับขี่อยู่

สวิตช์จ่ายไฟจะอยู่ในตำแหน่ง “OFF” โดยอัตโนมัติเม่ือ
เป็นไปตามสภาวะดังต่อไปนี้ เป็นเวลา 10 นาทีผ่านไป

. เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON”

. เมื่อจอดรถยนต์

. เมื่อปิดไฟกะพริบฉุกเฉินและไฟสัญญาณไฟเลี้ยว

ตำแหน่ง OFF
HP15A1-120227-203DEC7B-A4ED-4E31-B25D-C4905353458A

ในตำแหน่งนี้ ระบบ e-POWER จะดับ

ตำแหน่ง ACC อัตโนมัติ
HP15A1-120227-CD0CE57C-FF81-469E-9279-CAF30AF174B6

เมื่อรถยนต์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) โดยมีกุญแจอัจฉริยะ
อยู่กับตัว และเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟจากตำแหน่ง “ON” ไป
ท่ี “OFF” จะยังสามารถใช้วิทยุได้อีกเป็นระยะเวลาหน่ึง
หรือจนกระทั่งเปิดประตูด้านคนขับ หลังจากระยะเวลาหนึ่ง
ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น วิทยุ และระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth® อาจเร่ิมต้นการทำงานใหม่โดยการเปิดเครื่อง
เ สียง (โปรด ด ู ที่ “ เค ร่ือง เ สียง (ร ุ่ น ท่ี ไม่ มี ร ะบบ
NissanConnect)” (หน้า 4-19) หรือคู่มือการใช้ งาน
NissanConnect อีกเล่มหนึ่ง — ถ้ามี) หรือโดยการกดปุ่ม
“UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ เป็น เวลารวม 30 นาที

Condition:
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ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
HP15A1-120227-6CA4B847-4663-402F-8C4D-438EB193143F

JVS0404X

ถ้าไฟแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะหมด หรือการทำงานของ
กุญแจอัจฉริยะถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อม ให้สตาร์ท
ระบบ e-POWER ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพ่ือ เข้า เกียร์ ตำแหน่ง “P”
(จอด)

2. เหยียบแป้นเบรกจนสุด

3. แตะสวิตช์จ่ายไฟด้วยกุญแจอัจฉริยะ ดังที่แสดงใน
ภาพ (เสียงเตือนจะดังขึ้น)

4. กดสวิตช์จ่ายไฟขณะที่เหยียบเบรก ภายใน 10 วินาที
หลังจากได้ยินเสียงเตือน ระบบ e-POWER จะสตาร์ท

หลังจากทำตามขั้นตอนที่ 3 แล้ว เมื่อกดสวิตช์จ่ายไฟโดย
ไม่เหยียบแป้นเบรก สวิตช์จ่ายไฟจะเปล่ียนไปที่ตำแหน่ง
“ON”

หมายเหตุ:
. เมื่อเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือ

สตาร์ทระบบ e-POWER โดยข้ันตอนข้างต้น
การ เตือน “Key Battery Low” (แบตเตอร่ี
กุญแจต่ำ) จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล

รถยนต์ แม้ว่ากุญแจอัจฉริยะจะอยู่ในรถ ซึ่งไม่ใช่
การทำงาน ผิดปกติ เพื่อ ปิด การ เตือน Key
Battery Low (แบตเตอรี่กุญแจต่ำ) (ไฟเตือน)
ให้แตะสวิตช์จ่ายไฟด้วยกุญแจอัจฉริยะอีกครั้ง

. ถ้าการเตือน “Key Battery Low” (แบตเตอร่ี
กุญแจ ต่ำ) แสดง ข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด (โปรดดู
ที่ “แบตเตอรี่ ก ุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-17))

HP15A1-120227-7836E316-5FAE-45D9-AF28-B95374DCA4D8

1. ตรวจสอบว่าได้ใช้งานเบรกจอด

2. ตรวจ สอบ ว่า รถยนต์ อย ู่ ท่ี ตำแหน่ง “P” (จอด)

ระบบ e-POWER ได้รับการออกแบบไม่ให้ทำงาน
ยกเว้นเมื่อรถยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ
เปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง)

ต้องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเม่ือใช้งานสวิตช์
จ่ายไฟ

3. เหยียบแป้นเบรกจนสุดและกดสวิตช์จ่ายไฟเพ่ือให้
รถยนต์อยู่ในสถานะพร้อมขับขี่

เพื่อให้รถยนต์อยู่ ท่ีสถานะพร้อมขับขี่ทันที ให้กด
สวิตช์จ่ายไฟและปล่อยขณะที่เหยียบแป้นเบรก โดยที่
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ ไฟแสดงสถานะ
พร้อมขับขี่ในมาตรวัดจะสว่างขึ้น

เพื่อหยุดระบบ e-POWER ให้กดสวิตช์ตำแหน่ง P และกด
สวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “OFF”

หมายเหตุ:
. หลังจากเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “ON”

เคร่ืองยนต์อาจสตาร์ทก่อนที่ ไฟแสดงสถานะ
พ ร้อม ขับ ข่ี จะ หย ุด กะพ ริบ และ ส ว่าง ข้ึน

. เมื่อระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน
(Li-ion) ต่ำ อาจใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่ ไฟ
แสดงสถานะพร้อมขับขี่จะหยุดกะพริบและสว่าง
ขึ้น หลังจากกดสวิตช์จ่ายไฟ ระหว่างนั้น หน้าจอ
พลังงานและหน้าจอแสดงการชาร์จแบตเตอร่ี
ฯลฯ จะไม่ปรากฏขึ้น

. แป้นเบรกอาจจะแข็งหากใช้งานแป้นเบรกก่อน
ระบบ e-POWER จะสตาร์ท ในกรณีนี้ให้เหยียบ
แป้นเบรกแรงขึ้นกว่าปกติ

. อาจได้ยินเสียงเมื่อเหยียบแป้นเบรกโดยที่ปิด
ระบบ e-POWER อยู่ ไม่ได้แสดงถึงการทำงานที่

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-7

การสตาร์ทระบบ e-POWER

Condition:
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5-8 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ผิดปกติ
. ถ้าไม่สามารถสตาร์ทระบบ e-POWER ให้เปลี่ยน

สวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “OFF” และรอเป็น
เวลา 5 วินาที หรือมากกว่า แล้วสตาร์ทระบบ e-
POWER ใหม่อีกครั้ง

HP15A1-120227-823B81B0-9920-4FBE-A8C7-A21047D18FCF

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า
GUID-403E714E-2811-4B9C-BC7E-FABE5C166DB0

รถยนต์คันนี้ถูกควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดกำลัง
ส ู งส ุด เ ท่า ที่ เ ป็น ไป ได้ และ การ ทำงาน ท่ี ราบ รื่ น

ขั้นตอนที่แนะนำในการใช้รถยนต์คันนี้จะแสดงดังต่อไปนี้

การเริ่มออกรถ
HP15A1-120227-1C45BD5F-EADA-4D65-AECF-EE1D50F6B05E

1. หลังจากให้รถยนต์อยู่ท่ีสถานะพร้อมขับข่ี ให้เหยียบ
แป้นเบรกจนสุด ก่อนเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “D”
(ขับ)

คันเกียร์ของรถยนต์คันนี้ได้รับการออกแบบให้
ต้องเหยียบแป้นเบรกก่อนจึงจะสามารถเล่ือนคัน
เกียร์ ออก จาก ตำแหน่ง “P” (จอด) ไป ยัง
ตำแหน่ง ขับข่ี อ่ืนได้ เมื่อสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ใน
ตำแหน่ง “ON”
ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งเกียร์ออกจากตำแหน่ง
“P” (จอด) ไปยังตำแหน่งอื่น ๆ ได้ ถ้าสวิตช์จ่าย
ไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

2. เหยียบแป้น เบรก ค้างไว้ แล้ว เลื่อน คัน เกียร์ ไป ยัง
ตำแหน่ง “D” (ขับ)

3. ยกเลิกการใช้ งานเบรกจอดและปล่อยแป้น เบรก
ค่อย ๆ บังคับให้รถเคล่ือนออกไปโดยการเหยียบคัน
เร่ง

คำเตือน:

. ห้ามเหยียบคันเร่งในขณะท่ีเปลี่ยนเกียร์จาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (ว่าง) ไปยัง
ตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) หรือ “D” (ขับ) ให้
เหยียบแป้นเบรกไว้จนกระท่ังเปล่ียนเกียร์เสร็จ
ไม่เช่นนั้น อาจทำให้เสียการควบคุมซึ่งอาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามพยายาม เล่ือน เกียร์ ไปยังตำแหน่ง “P”
(จอด) หรือ “R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล่น
ไปข้างหน้า และ ห้ามพยายามเลื่อนเกียร์ไปยัง
ตำแหน่ง “P” (จอด) “D” (ขับ) หรือ “B” ขณะที่
รถ กำลัง ถอยหลัง เนื่องจาก อาจทำให้ เกิด
อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายแก่เกียร์

ข้อควรระวัง:

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห้ามใช้วิธีเลี้ยงคันเร่ง
เพื่อไม่ให้รถยนต์ไหล ในกรณีนี้ควรใช้เบรกจอด

. ห้ามแขวนวัตถุบนคันเกียร์ เพราะอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุเนื่องจากการเร่ิมทำงานอย่างกะทันหัน

การเปลี่ยนเกียร์
HP15A1-120227-810F9872-3389-490A-84B4-E6197F7CED03

WAF0396X

เลื่อนคันเกียร์

: เลื่อนเกียร์ขณะเหยียบแป้นเบรก

: หลังจากเลื่อนเกียร์ ให้รักษาตำแหน่งเดิมไว้
จนกว่ารถยนต์จะอยู่ที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง)

เมื่ออยู่ ท่ีตำแหน่ง “D” (ขับ) ให้ เลื่อนเกียร์ เพ่ือ เลือก
ตำแหน่ง “B”

การขับขี่รถยนต์

Condition:
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หมายเหตุ:
. ตรวจสอบว่ารถยนต์อยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ที่ต้องการ

โดยตรวจสอบไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ ① ที่อยู่
ใกล้ กับ คัน เกียร์หรือบนหน้าจอแสดง ข้อมูล
รถยนต์

. หากต้องการให้รถอยู่ ในตำแหน่ง “D” (ขับ)
ขณะที่รถอยู่ในตำแหน่ง “B” ให้เลื่อนคันเกียร์ไป
ยังตำแหน่ง “D” (ขับ) อีกครั้ง

. เมื่อเลือกโหมด S (SMART) หรือโหมด ECO
ของโหมดการขับขี่ จะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ไป
ยังตำแหน่ง “B” ได้ (โปรดดูที่ “การขับขี่แบบ e-
POWER” (หน้า ระบบ e-Power-8))

หลังจากให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่สถานะพร้อมขับขี่ ให้เหยียบ
แป้นเบรกจนสุด และเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่งเกียร์ใด ๆ
ที่ต้องการ

หมายเหตุ:
. รถยนต์จะอยู่ในสถานะ “P” (จอด) โดยอัตโนมัติ

เมื่อเปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”
. เม่ือไฟแสดงสถานะพร้อมขับข่ี ไม่สว่าง

ข้ึน จะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “D”
(ขับ) “B” หรือ “R” (ถอยหลัง) ได้ แม้ว่าสวิตช์
จ่ายไฟจะอยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

. ถ้าอยู่ภายใต้สภาวะใดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งเกียร์
อาจจะเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) อัตโนมัติ
— เม่ือหยุดรถในโหมด S (SMART) หรือโหมด
ECO

— เมื่อผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
— เมื่อประตูด้านคนขับเปิดอยู่

คำเตือน:

. ให้คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งกลางเสมอเม่ือปล่อย
เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่สถานะพร้อมขับขี่ ผู้ขับขี่
ต้องยืนยันว่ารถยนต์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด)
โดยไฟแสดงที่อยู่เหนือ “P” ตรงคันเกียร์จะสว่าง
ข้ึนและหน้า จอแสดง ข้อมูล รถยนต์จะแสดง
ตำแหน่ง “P” ถ้ารถยนต์อยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ “D”
(ขับ) หรือ “R” (ถอยหลัง) เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่
ที่ สถานะพร้อมขับข่ีอาจทำให้ เกิดการทำงาน
อย่าง กะทันหัน ซ่ึง ทำใ ห้ เ กิด อ ุบัติ เหต ุ ไ ด้

. ขณะอยู่บนเนินเขา ห้ามปล่อยให้รถไหลไปทาง
ด้านหลังขณะที่อยู่ในตำแหน่ง “D” (ขับ) หรือ
ตำแหน่ง “B” หรือ ปล่อย ให้ รถ ไหล ไปทาง
ด้านหน้าขณะที่อยู่ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)
เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามเปลี่ยนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง)
ขณะ ขับ ข่ี ร ะบบ ห้ าม ล้ อ ที่ มี ก า ร เป ล่ียน
พลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็ว
จะ ไม่ ทำงานซึ่ง อาจ ทำให้ เกิด อ ุ บั ติเหต ุ ได้

. ถ้าระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็น
พลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็วทำงานไม่ปกติ
ให้ เหยียบแป้น เบรกเพ่ือลดความเร็วรถยนต์

. เมื่อหยุดหรือจอดบนทางข้ึนเขาหรือทางลาดชัน
ให้เหยียบแป้นเบรกและจอดรถ ถ้ารถยนต์หยุด
จากการเหยียบแป้นคันเร่งและปล่อยแป้นเบรก
เพียงอย่างเดียวอย่างต่อเน่ือง มอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับการขับขี่อาจมีความร้อนสูงเกินไป เมื่อ
หยุดรถ ให้ปล่อยแป้นคันเร่งและเหยียบแป้นเบรก

ข้อควรระวัง:

. ห้าม เล่ือนคัน เกียร์ขณะกดสวิตช์ตำแหน่ง P
เน่ืองจาก อาจทำให้ มอเตอร์ ไฟฟ้า เสีย หาย

. เมื่อเปล่ียนคันเกียร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ให้
ตรวจสอบว่าคันเกียร์กลับไปยังตำแหน่งกลางเมื่อ
ปล่อยมือจากคันเกียร์ การให้คันเกียร์ไม่อยู่ตรง
กับตำแหน่งใด ๆ อย่างสมบูรณ์จะทำให้ระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์เสียหายอีกด้วย

. ห้ามใช้งานคันเกียร์ขณะเหยียบคันเร่ง ยกเว้น
เมื่อเล่ือนไปที่ตำแหน่ง “B” เนื่องจากอาจทำให้
เกิดการทำงานอย่างกะทันหันซึ่งอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้

. ห้ามดำเนินการดังต่อไปนี้ เน่ืองจากเป็นการใช้
แรงที่มากเกินไปกับมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการขับ
เคล่ือน และ อาจ ทำให้ รถยนต์ เสีย หาย ได้:

— เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)
เมื่่อรถยนต์กำลังเดินหน้า

— เล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “D” (ขับ) หรือ
ตำแหน่ง “B” เม่ือรถยนต์กำลังถอยหลัง

ถ้าพยายามปฏิบัติการทำงานเหล่าน้ี เสียงเตือน
จะดังขึ้นและรถยนต์จะอยู่ที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง)

หมายเหตุ:
. ห้ามปล่อยให้รถถอยหลังในขณะที่คันเกียร์อยู่ใน

ตำแหน่ง “D” (ขับ) หรือ “B” บนทางลาดข้ึน
หรือปล่อยให้รถเล่ือนไปข้างหน้าในขณะที่คัน
เกียร์อยู่ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) บนทางลาด
ลง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-9

Condition:
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5-10 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. เม่ือแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน (Li-ion) ได้รับการ
ชาร์จไฟจนเต็ม พลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างกลับมา
จะถูกใช้ในการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าสำหรับการผลิตไฟฟ้า ในกรณีนั้น เสียง
เครื่องยนต์อาจจะดัง ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. เมื่อกดสวิตช์ตำแหน่ง P ขณะขับขี่ การทำงานจะ
ถูกยกเลิก (เสียง เตือนจะดัง ข้ึนและจะ รักษา
ตำแหน่งเกียร์ปัจจุบันไว้)

. รถยนต์จะไม่เคล่ือนท่ีเม่ือปล่อยแป้นคันเร่งขณะ
โหมดการขับขี่อยู่ ในโหมด S (SMART) หรือ
โหมด ECO เพื่อลดความเร็วรถยนต์ รถยนต์จะ
เคลื่อนที่เม่ือเหยียบแป้นเบรกหน่ึงครั้งและปล่อย

. ถ้าเหยียบคันเร่งเม่ือหยุดรถ และคันเกียร์อยู่ใน
ตำแหน่ง “N” (ว่าง) ไฟแสดงการจำกัดพลังงาน
ไฟฟ้า จะสว่างขึ้น ในกรณีน้ี แม้จะเปล่ียน
คัน เกียร์ ไป ยังตำแหน่ง “D” (ขับ) การ เร่ง
ความเร็วจะลดลง (โปรดดูที่ “ไฟแสดงการจำกัด
พลังงานไฟฟ้า” (หน้า 2-12))

P (จอด) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

WAF0397X

ใช้ตำแหน่งนี้เมื่อจอดรถหรือเมื่อให้รถยนต์อยู่ในสถานะ
พร้อมขับขี่ ให้แน่ใจว่ารถจอดสนิทก่อนที่จะเลื่อนคันเกียร์

ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) เพื่อเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง “P”
(จอด) ให้กดสวิตช์ตำแหน่ง P ดังที่แสดงในภาพเมื่อ
รถจอดสนิท ถ้ากดสวิตช์ตำแหน่ง P ขณะที่รถยนต์
เคล่ือนท่ี เสียงเตือนจะดังและรักษาตำแหน่งเกียร์
ปัจจุบันไว้ หลังจากเปล่ียนไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) ให้
ใช้เบรกจอด เมื่อจอดรถยนต์บนทางลาดชัน ให้ใช้เบรก
จอดขณะที่เหยียบแป้นเบรกค้างไว้แล้วกดสวิตช์ตำแหน่ง
P และให้รถยนต์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) สำหรับการ
ทำงานของเบรกจอด โปรดดูท่ี “เบรกจอด” (หน้า 3-22)

หมายเหตุ:
. ขณะที่ รถยนต์ จอด อยู่ กับ ท่ี ถ้า เกียร์ อย ู่ ใน

ตำแหน่งอ่ืนนอกจาก “P” (จอด) ขณะเปลี่ยน
สวิตช์จ่ายไฟไปยังตำแหน่ง “OFF” ตำแหน่ง
เกียร์จะเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) โดย
อัตโนมัติ

. ถ้ากดสวิตช์ตำแหน่ง P ขณะที่ เลื่อนคันเกียร์
ตำแหน่งเกียร์จะไม่เปล่ียนไปที่ตำแหน่ง “P”
(จอด) แน่ใจว่าเลื่อนคันเกียร์กลับไปยังตำแหน่ง
ตรงกลางก่อนกดสวิตช์ตำแหน่ง P

R (ถอยหลัง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ใช้ตำแหน่งนี้เพื่อถอยต้องให้รถจอดสนิทก่อนที่จะเลื่อนคัน
เกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) ถ้ารถยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) ขณะรถยนต์เดินหน้า เสียง
เตือนจะดังข้ึนและรถยนต์จะเปล่ียนไปอยู่ที่ตำแหน่ง
N (ว่าง)

N (ว่าง) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เป็นตำแหน่งเกียร์ว่าง ซึ่งไม่มีการเข้าเกียร์เดินหน้าหรือ
ถอยหลัง รถยนต์สามารถอยู่ที่สถานะพร้อมขับขี่ ได้ใน
ตำแหน่งนี้

ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “N” (ว่าง) ขณะท่ีขับข่ี
ระบบห้ามล้อท่ีมีการเปล่ียนพลังงานจลน์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าขณะลดความเร็วจะไม่ทำงานในตำแหน่ง “N” (ว่าง)

อย่างไรก็ตาม ยังสามารถใช้เบรกของรถยนต์ในการหยุด
รถยนต์ได้

D (ขับ) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ใช้ตำแหน่งนี้สำหรับการขับรถเดินหน้าปกติ ถ้ารถยนต์อยู่
ที่ตำแหน่ง “D” (ขับ) ขณะรถยนต์ถอยหลัง เสียง
เตือนจะดังข้ึนและรถยนต์จะเปล่ียนไปอยู่ที่ตำแหน่ง
“N” (ว่าง)

B :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ใช้ตำแหน่ง “B” สำหรับการขับขี่ลงทางลาดชัน เม่ือใช้
ตำแหน่ง “B” ระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็น
พลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็วจะทำงานขณะถอนคันเร่ง
มากกว่าเมื่อเทียบกับตำแหน่ง “D” (ขับ)

ระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าขณะลดความเร็ว :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

. ประสิทธิภาพ ของ ระบบ ห้าม ล้อ ที่ มี การ เปลี่ยน
พลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็วจะ
เพิ่มขึ้น เม่ือ รถยนต์ อยู่ ในตำแหน่ง “B” มากกว่า
ตำแหน่ง “D” (ขับ) และโหมดการขับขี่อยู่ท่ีโหมด S
(SMART) หรือโหมด ECO มากกว่าโหมด NORMAL
ถ้ารถยนต์มีความเร็วสูงเกินไป ให้เหยียบแป้นเบรก

. ประสิทธิภาพในการเบรกของระบบห้ามล้อท่ีมีการ
เปลี่ยนพลังงานจลน์ เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลด
ความเร็วอาจลดลงบนถนนล่ืน เม่ือแบตเตอรี่ Li-ion
ได้รับการชาร์จไฟจนเต็ม หรือ เมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่
Li-ion ต่ำ

Condition:



(171,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

ฟังก์ชันโหมดจอดรถที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-EF0186B1-3671-4560-A3BC-FE5CF3B5AFA8

ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้สามารถปิดระบบ e-POWER ในขณะที่
รถยนต์อยู่ในตำแหน่ง “N” (ว่าง) ขณะท่ีฟังก์ชันน้ีทำงาน
สามารถเลื่อนรถยนต์ได้โดยการเข็นด้วยมือ (เมื่อมีการจอด
ซ้อน คัน) แม้สวิตช์ จ่าย ไฟจะอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

คำเตือน:

. ใช้ฟังก์ชันน้ีบนพื้นราบเท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจส่ง
ผลให้รถเคล่ือนท่ีโดยไม่ได้ตั้งใจและส่งผลให้
เกิดการชนหรือบาดเจ็บได้

. ห้ามใช้ฟังก์ชันนี้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือ
จากการจอดซ้อนคัน

เพื่อใช้งานโหมดจอดรถที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้

1. กดสวิตช์จ่ายไฟเพื่อสตาร์ทระบบ e-POWER

2. ยกเลิกการใช้งานเบรกจอดไฟฟ้า

3. เหยียบแป้นเบรกค้างไว้

4. กดสวิตช์ตำแหน่ง P

5. เล่ือนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง) และค้างไว้ 1
วินาทีจนกว่าจะปรากฏ “N” บนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์

6. เล่ือนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง) และค้างไว้ 1
วินาทีจนกว่าจะปรากฏ “Neutral Hold Mode has
been activated” บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
(โปรดดู ท่ี “22. การแสดงโหมดจอดรถท่ีตำแหน่ง
เกียร์ว่างทำงาน” (หน้า 2-23))

7. ให้ สวิตช์ จ่าย ไฟอยู่ ท่ี ตำแหน่ง “OFF” ระบบ e-
POWER จะดับลงขณะท่ีอยู่ในตำแหน่ง “N” (ว่าง)

เพื่อออกจากโหมดจอดรถที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง ให้คันเกียร์
อยู่ในตำแหน่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตำแหน่ง “N” (ว่าง)

หมายเหตุ:
. จำเป็นต้องทำข้ันตอนที่ 3 ถึง 6 ภายในเวลา

ประมาณ 5 วินาที เพื่อป้องกันการทำงานที่ไม่
ถูกต้อง

. เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่สถานะ “OFF” ในขณะที่
คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “N” (ว่าง) ข้อความจะ
ปรากฏข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (โปรด
ดูที่ “21. การแสดงการแนะนำโหมดจอดรถที่
ตำแหน่งเกียร์ว่าง” (หน้า 2-23))

. ถ้าไม่สามารถใช้งานโหมดจอดรถที่ตำแหน่ง
เกียร์ว่างได้ ข้อความจะปรากฏข้ึนบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ (โปรดดูที่ “23. การแสดง
Neutral hold mode was not activated
(โหมดจอดรถที่ตำแหน่งเกียร์ว่างไม่ทำงาน)”
(หน้า 2-23)) เ พ่ือ ใช้ งาน โหมด จอด รถ ที่
ตำแหน่งเกียร์ว่าง ให้รอสักครู่โดยไม่เลื่อนคัน
เกียร์และปฏิบัติตามขั้นตอนอีกครั้ง

HP15A1-120227-D4CC1EBC-4D23-4CAD-99DD-63F59331DFEF

คำเตือน:

. ระบบ VDC ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ ขับข่ีรักษา
เสถียรภาพของรถยนต์ แต่ไม่ได้ ช่วยป้องกัน
อ ุบัติ เหต ุ ท่ี เกิด จากการ หัก เล้ียวพวงมาลัย
กะทันหันเมื่อขับข่ีรถยนต์ที่ความเร็วสูง หรือการ
ใช้เทคนิคการขับข่ีที่อันตรายและไม่ระมัดระวัง
ต้องลดความเร็วรถยนต์และระมัดระวังเป็นพิเศษ
เมื่อ เล้ียวตรงมุมบนพ้ืนถนนล่ืน และควรขับข่ี
อย่างระมัดระวังเสมอ

. ห้ามดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต์
การใช้ชิ้นส่วนระบบรองรับน้ำหนัก เช่น โช้คอัพ
สตรัท สปริง เหล็กกันโคลง บู๊ช และล้อที่นิสสัน
ไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถยนต์ หรือช้ินส่วนเหล่า
นั้นเสื่อมสภาพอย่างมาก อาจทำให้ระบบ VDC
ทำงานไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลเสียต่อการควบคุม
รถยนต์ และไฟเตือน VDC อาจจะสว่างข้ึน

. ถ้าใช้ชิ้นส่วนเบรก เช่น ผ้าเบรก โรเตอร์ และ
คาลิเปอร์ที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถยนต์
ของท่าน หรือช้ินส่วนเหล่าน้ันเส่ือมสภาพอย่าง
มาก ระบบ VDC อาจทำงานไม่ถูกต้อง และไฟ
เตือน VDC อาจสว่างขึ้น

. ถ้าใช้ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแทร็คชั่น
มอเตอร์ที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถยนต์ของ
ท่าน หรือช้ินส่วนเหล่าน้ันเส่ือมสภาพอย่างมาก
ไฟเตือน VDC อาจสว่างขึ้น

. เม่ือขับขี่บนถนนลาดเอียงมาก เช่น มุมที่มีความ
โค้งเอียงสูง ระบบ VDC อาจทำงานไม่ถูกต้อง
และไฟเตือน VDC อาจสว่างขึ้น ห้ามขับขี่
บนสภาพถนนเหล่านี้

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-11

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

Condition:



(172,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

5-12 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. เมื่อขับขี่บนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง เช่น แท่นที่หมุนได้
บนเรือข้ามฟาก ในลิฟท์ยกรถ หรือสะพานยกรถ
ไฟเตือน VDC อาจสว่างข้ึน ซึ่งไม่ใช่การ
ทำงาน ผิด ปกติ รี สตาร์ท ระบบ e-POWER
หลังจากขับขี่บนพื้นถนนที่มั่นคง

. ถ้าใช้ล้อหรือยางรถที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้กับ
รถยนต์ของท่าน ระบบ VDC อาจทำงานไม่
ถูกต้อง และไฟเตือนระบบ VDC อาจสว่าง
ขึ้น

. ระบบ VDC ไม่สามารถใช้แทนยางฤดูหนาว หรือ
โซ่ พันล้อที่ ใช้บนถนนที่ ปกคลุม ด้วยหิมะได้

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ใช้
เซ็นเซอร์หลายตัวในการควบคุมคำสั่งในการขับขี่จากผู้ขับ
และการเคล่ือนท่ีของรถยนต์ ภายใต้สภาพการขับขี่บาง
อย่าง ระบบ VDC จะปฏิบัติการ ด้วยฟังก์ชันใช้งานดัง
ต่อไปนี้

. ควบคุมแรงดันเบรกเพ่ือลดการล่ืนไถลของล้อขับ
เคลื่อนด้านหนึ่ง พลังงานการขับเคลื่อนจึงส่งไปยังล้อ
ขับเคลื่อนอีกด้านที่ไม่มีการลื่นไถลในแกนล้อเดียวกัน

. ควบคุมแรงดันเบรกและกำลังป้อนออกของแทร็คชั่น
มอเตอร์ เพ่ือลดการลื่นไถลของล้อขับเคล่ือนตาม
ความเร็วรถยนต์ (ฟังก์ชันการทรงตัวขณะเข้าโค้ง)

. ควบคุมแรงดันเบรกของแต่ละล้อและกำลังป้อนออก
ของแทร็คชั่นมอเตอร์ เพ่ือช่วยผู้ขับรักษาการควบคุม
รถยนต์ในสภาพดังต่อไปนี้:
— ด้ือโค้ง (รถยนต์มักจะไม่ขับเคลื่อนตามการหมุน

ของพวงมาลัย แม้ว่าจะเพิ่มกำลังในการหมุนเลี้ยว
ในวงพวงมาลัยแล้ว)

— ท้ายปัด (รถยนต์จะหมุนเนื่องจากสภาพถนนหรือ
สภาพการขับขี่บางอย่าง)

ระบบ VDC สามารถช่วยผู้ขับรักษาการควบคุมรถยนต์ แต่
ไม่สามารถป้องกันการสูญเสียการควบคุมได้ในทุก ๆ
สถานการณ์

เมื่อระบบ VDC ทำงาน ไฟเตือน VDC บน
แผง หน้า ปัด จะ กะพริบ โปรด สัง เกต ส่ิง ต่อ ไป น้ี :

. ถนนอาจล่ืน หรือระบบรับรู้ ถึงการกระทำที่ต้องการ
ความช่วยเหลือในการบังคับเลี้ยว

. ผู้ขับข่ีอาจรู้สึกถึงการส่ันของแป้นเบรก และได้ยิน
เสียงหรือการส่ันจากใต้ฝากระโปรงหน้า ซึ่งเป็นเร่ือง
ปกติ และแสดงว่าระบบ VDC กำลังทำงานได้อย่าง
ปกติ

. ปรับความเร็วและขับข่ีให้ เหมาะสมกับสภาพถนน

ถ้า ระบบ ทำงาน ผิด ปกติ ไฟ เตือน VDC บน
แผงหน้า ปัด จะสว่าง ขึ้น ระบบ VDC จะหยุดทำงาน
อัตโนมัติ

ใช้สวิตช์ OFF ระบบ VDC เพื่อยกเลิกการใช้งานระบบ
VDC ไฟแสดง OFF ระบบ VDC สว่างข้ึนเพ่ือแสดง
ว่าได้ปิดระบบ VDC แล้ว เมื่อปิดการทำงานของระบบ
VDC ระบบ VDC จะยังคงทำงานอยู่เพื่อป้องกันการลื่นไถล
ของล้อด้านหนึ่ง เมื่อจ่ายพลังไปยังล้ออีกด้านท่ีไม่มีการ
ล่ืนไถล ถ้าส่ิงนี้ เกิดขึ้น ไฟเตือน VDC จะกะพริบ
ฟังก์ชัน VDC อ่ืน ๆ ท้ังหมดจะหยุดทำงาน และไฟเตือน
VDC จะไม่กะพริบ ระบบ VDC จะรีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อ
เปิดการทำงาน เมื่อให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”
และบิดกลับไปยังตำแหน่ง “ON”

โปรดดู ท่ี “ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)” (หน้า 2-11) และ “ไฟแสดง OFF ระบบ
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)” (หน้า 2-

13)

คอมพิวเตอร์จะมีฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อบกพร่องอยู่ในตัว ซ่ึง
จะทดสอบระบบทุกครั้งที่สตาร์ทระบบ e-POWER และรถ
เลื่อนไปข้างหน้า หรือถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบ
ทำการทดสอบตัวเอง อาจจะได้ยินเสียง “กึก” และ/หรือ
รู้สึก ถึงอาการ ส่ันที่ แป้น เบรก ซึ่ง เป็นการทำงานปกติ

สวิตช์ OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

HP15A1-120227-028C22C4-9262-48D7-8D16-98DF3D36FC7C

ในสภาพการขับข่ีส่วนใหญ่ควรขับข่ีรถยนต์ ในขณะท่ีเปิด
ใช้งานระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

เมื่อรถยนต์ติดหล่มโคลนหรือหิมะ ระบบ VDC จะลดกำลัง
ป้อนออกของแทร็คชั่นมอเตอร์เพื่อลดแรงการหมุนของล้อ
ความเร็วรถยนต์จะลดลง ถึงแม้จะเหยียบคันเร่งจนสุด ถ้า
จำเป็นต้องเร่งกำลังของแทร็คช่ันมอเตอร์ถึงขีดสุดเพื่อ
ออกจากหล่ม ให้ปิดการทำงานระบบ VDC

WAF0338X

ปิดระบบ VDC โดยการกดสวิตช์ OFF ระบบ VDC ไฟ
แสดง จะสว่าง

กดสวิตช์ OFF ระบบ VDC อีกคร้ัง หรือสตาร์ทระบบ e-

Condition:
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POWER ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดระบบ
GUID-CDE299FE-E736-4455-9FBA-5E5BCC8E3FCB

ระบบควบคุมแชสซีเป็นโมดุลควบคุมด้วยไฟฟ้าซึ่งรวมถึง
ฟังก์ชันช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง

เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพ
ขณะเข้าโค้ง

GUID-5519BFA0-6D00-44DB-866A-A021B49CFCF4

เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งจะ
ตรวจจับการขับขี่ตามรูปแบบการบังคับเลี้ยวและการเร่ง
ความเร็ว/การเบรกของผู้ขับข่ี และควบคุมแรงดันเบรกที่
แต่ละล้อเพ่ือช่วยการยึดเกาะในโค้งและช่วยให้การตอบ
สนองของรถยนต์ราบรื่น

เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งสามารถ
ตั้งเป็น ON (เปิดใช้งาน) หรือ OFF (ปิดการใช้งาน) ได้
โดยใช้การตั้งค่า “Driver Assistance” (ระบบช่วยเหลือผู้
ขับข่ี) ของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ โปรดดูท่ี “การตั้ง
ค่า” (หน้า 2-15) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เม่ือมีการกดสวิตช์ OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) เพื่อปิดระบบ VDC เทคโนโลยี
อัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งจะปิดการทำงาน
ไปด้วย

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-13

การควบคุมแชสซี

Condition:
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5-14 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

WAF0466X

เม่ือใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพขณะเข้า
โค้งและเลือก “Chassis Control” (การควบคุมแชสซี) ใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ กราฟฟิกของเทคโนโลยี
อัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งจะแสดงข้ึนบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (โปรดดูท่ี “คอมพิวเตอร์ระยะ
ทาง” (หน้า 2-27))

ถ้าข้อความเตือนระบบควบคุมแชสซีปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ อาจแสดงถึงการทำงานท่ีไม่ถูกต้อง
ให้นำรถเข้า รับการตรวจสอบระบบท่ีศูนย์บริการนิสสัน
(โปรดดูที่ “36. การเตือน Chassis Control System Error
( ร ะบบ ควบ ค ุ ม แชส ซี บกพ ร่อง ) ” (หน้ า 2 -25 ) )

คำเตือน:

เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง
อาจไม่ทำงาน ขึ้นอยู่กับสภาวะการขับขี่ แต่ควรขับขี่
ด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอ

เมื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง
กำลังทำงาน อาจรู้สึกถึงการสั่นที่แป้นเบรกและได้ยินเสียง
ดัง ซ่ึง เป็น เร่ืองปกติ และแสดง ถึงการทำงานอย่าง
เหมาะสม อาจรู้ สึงถึงการลดความเร็วลงเล็กน้อย เมื่อ

เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งกำลัง
ทำงาน ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

แม้ว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งจะ
ถูกตั้งไปที่ OFF ฟังก์ชันบางอย่างจะยังคงเปิดการทำงาน
อยู่เพ่ือช่วยเหลือผู้ขับขี่ (ตัวอย่างเช่น การหลีกเลี่ยงการ
ชน)

HP15A1-98E4779C-D941-4F0B-95B0-6931B2B1B7AD

คำเตือน:

. อย่าพึ่งพาระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทาง
ลาดชันเพื่อป้องกันไม่ให้รถถอยหลังบนเขา ต้อง
ขับขี่ ด้วยความระมัดระวัง และ มี สติอยู่ เสมอ
เห ยียบ เบรก เ ม่ื อ หย ุ ด รถ บน เขา ชัน ใ ช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อหยุดรถบนถนนบน
เขาที่ เป็นน้ำแข็งหรือ โคลน หากไม่สามารถ
ป้องกันไม่ให้รถถอยหลังบนเขาอาจส่งผลให้รถ
สูญเสียการควบคุม และส่งผลให้บาดเจ็บร้ายแรง
หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

. ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันไม่
ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยยึดให้รถจอดน่ิงบน
เขา เหยียบเบรกเมื่อหยุดรถบนเขาชัน การไม่ทำ
เช่นนั้นอาจส่งผลให้รถถอยหลังและส่งผลให้เกิด
การชนหรือบาดเจ็บได้

. ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันอาจ
ไม่สามารถป้องกันไม่ให้รถถอยหลังบนเขาใน
สภาวะบรรทุกน้ำหนักหรือในบางสภาพถนนได้
ควรเตรียมพร้อมสำหรับการเหยียบเบรกอยู่เสมอ
เพื่อป้องกันไม่ให้รถถอยหลัง การละเลยอาจส่ง
ผล ให้ เ กิด การ ชน หรือ อ ุบัติ เหต ุ ร้ าย แรง

ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันช่วยเข้าเบรก
อัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้รถถอยหลังในขณะที่ผู้ขับขี่ต้อง
ปล่อยแป้นเบรกและเหยียบคันเร่ง เมื่อต้องหยุดรถบนเขา

ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันจะทำงาน
อัตโนมัติภายในสภาวะดังต่อไปนี้:

. เลื่อนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “D” (ขับ) “B” หรือ “R”
(ถอยหลัง)

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

Condition:
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. รถจอดสนิทบนภูเขาจากการเข้าเบรก

ระยะเวลาสูงสุดที่ระบบจะช่วยทำงานคือ 2 วินาที หลังจาก
นั้นรถยนต์จะเริ่มถอยหลังและระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่
บนทางลาดชันจะหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงหลังผ่านไป 2
วินาที

ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันจะไม่ทำงาน
เมื่อรถยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง) หรือ “P” (จอด) หรือ
เมื่อรถวิ่งบนพื้นถนนเรียบและราบ

เมื่อไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) สว่างขึ้นบนมาตรวัด ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่
บนทางลาดชันจะไม่ทำงาน (โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบ
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)” (หน้า 2-
11))

WAF0465X

สามารถตรวจสอบสถานะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ได้บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ เมื่อระบบช่วยออกตัวบน
ทางลาดชันทำงานและเลือก “Chassis Control” (การ
ควบคุมแชสซี) บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ รูปกราฟฟิก
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันจะปรากฏขึ้น (โปรดดูท่ี
“11. Chassis Control (การควบคุมแชสซี)” (หน้า 2-30))

HP15A1-DE7FB785-937A-4361-9A82-9605E1192187

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบ BSW อย่างถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

. ระบบ BSW ไม่สามารถทดแทนขั้นตอนการขับขี่
ที่ถูกต้อง และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกัน
การชนกับรถหรือวัตถุ อ่ืน เม่ือเปลี่ยนช่องทาง
เดินรถ ให้ใช้กระจกมองข้างและกระจกมองหลัง
เสมอ และมองในทิศทางที่รถจะเคล่ือนที่ไปเพื่อ
ความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องทางเดินรถ อย่า
พึ่งพาระบบ BSW เพียงอย่าง เดียว เม่ือ ขับขี่

ระบบ BSW ช่วยเตือนผู้ขับขี่ถึงรถยนต์คันอื่นในช่องทาง
เดินรถ ใกล้ เคียง เ ม่ือ ทำ การ เปล่ียน ช่อง ทาง เดินรถ

WAF0398X

ระบบ BSW จะใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ ① ท่ีติดตั้งใกล้กันชน
หลังเพื่อตรวจจับรถยนต์คันอื่นในช่องทางเดินรถใกล้เคียง

SSD1030

พื้นที่ตรวจจับ
เซ็นเซอร์เรดาร์สามารถตรวจจับรถยนต์คันอื่นได้ท้ังสอง
ด้านของรถท่านภายในระยะตรวจจับดังที่แสดงในภาพ
พื้นที่ตรวจจับมีพื้นที่ตั้งแต่กระจกมองข้างจนถึงประมาณ 3
ม. (10 ฟุต) หลังกันชนหลัง และประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
ที่ด้านข้าง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-15

ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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5-16 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

WAF0501X

① ไฟแสดงด้านข้าง
② การแสดง BSW
③ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

การทำงานของระบบ BSW
HP15A1-26E06568-7FF4-40EA-ACD2-6651D5725870

ระบบ BSW จะทำงานที่ความเร็วมากกว่า 32 กม./ชม. (20
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

ถ้าเซ็นเซอร์เรดาร์ตรวจพบรถยนต์คันอ่ืนในพื้นท่ีตรวจจับ
ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างขึ้น และไฟเตือน BSW จะกะพริบ
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ถ้าเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน (สองครั้ง)
และไฟแสดงด้านข้างจะกะพริบ ไฟแสดงด้านข้างจะ

กะพริบอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังรถยนต์ที่ถูกตรวจพบออก
จากพื้นที่ตรวจจับ

ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองถึงสามวินาทีเมื่อ
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON”

ความสว่างของไฟแสดงด้านข้างจะปรับอัตโนมัติขึ้นอยู่กับ
ความสว่างภายนอก

ถ้ามีรถยนต์คันอ่ืนเข้ามาในพื้นที่ตรวจจับหลังผู้ขับขี่เปิด
สัญญาณไฟเลี้ยว จะมีเพียงไฟแสดงด้านข้างที่กะพริบและ
จะ ไม่มี เสียง เตือน สำหรับ ข้อมูล เพิ่ม เติม โปรดดู ท่ี
“สถานการณ์การขับขี่ของ BSW” (หน้า 5-18)

Condition:
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วิธีการเปิด/ปิดระบบ BSW
HP15A1-1A1EC498-F34A-4FA0-9F3A-BEE23AB9BD58

WAF0474X

① ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
② หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพ่ือเปิดหรือปิดระบบ BSW

1. กดสวิตช์ จนกระท่ัง “Settings” (การต้ัง
ค่า) ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ใช้สวิตช์

เพื่อ เลือก “Dr iver Ass istance” (ระบบ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่) แล้วกด OK

2. เลือก “Blind Spot” (จุดอับสายตา) และกด OK

3. เลือก “Blind Spot Warning” (การ เตือนจุด อับ
สายตา) และกด OK

หมายเหตุ:

เมื่อเปิดการทำงาน/ปิดการทำงานระบบ ระบบจะเก็บ
การตั้งค่าปัจจุบันไว้แม้ว่าจะสตาร์ทระบบ e-POWER
ใหม่แล้วก็ตาม

ข้อจำกัดของระบบ BSW
HP15A1-60AA6926-34DB-4E8C-8CFA-6EE057BFF283

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบ BSW การ
ใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบ
เหล่าน้ีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ได้

. ระบบ BSW ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์คันอื่นได้
ภายใต้สภาวะทั้งหมดนี้

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจไม่สามารถตรวจพบและเปิด
ร ะบบ BSW เมื่ อ มี วั ตถ ุ บ า ง อย่ า ง เ ช่น :

— คนเดินถนน จักรยาน สัตว์
— พาหนะเช่น จักรยานยนต์ พาหนะที่มี
ความสูงไม่มาก หรือพาหนะที่สูงจากพื้น
ถนนมาก

— รถยนต์ที่วิ่งสวนมา
— รถยนต์ท่ียังคงอยู่ในพื้นที่ตรวจจับหลังจาก
ท่ า น เ ร่ ง ค ว า ม เ ร็ ว จ า ก จ ุ ด หย ุ ด น่ิ ง

— รถยนต์ที่เข้ามาในช่องทางเดินรถเดียวกัน
จากช่องทางเดินรถใกล้เคียงที่มีความเร็ว
ใกล้เคียงกัน

— รถยนต์ที่เข้ามาใกล้จากทางด้านหลังอย่าง
รวดเร็ว

— รถยนต์ที่ท่านขับแซงอย่างรวดเร็ว
— รถยนต์ที่วิ่งผ่านพื้นที่ตรวจจับอย่างรวดเร็ว
— เมื่อขับแซงรถยนต์หลายคันต่อเนื่องกัน อาจ
ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์หลังจากคันแรก
ไ ด้ ถ้ า ร ถ ย น ต์ เ ห ล่ า นั้ น วิ่ ง ใ ก ล้ กั น

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-17
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. พื้นที่ ตรวจ จับของ เซ็นเซอร์ เรดาร์ได้ รับการ
ออกแบบโดยยึดตามความกว้างช่องทางเดินรถ
มาตรฐาน เมื่อขับขี่บนช่องทางเดินรถที่กว้างกว่า
ปกติ เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจจับรถยนต์ในช่อง
ทางเดินรถใกล้เคียงไม่พบ เมื่อขับข่ีบนช่องทาง
เดินรถ ท่ี แคบกว่า ปกติ เซ็นเซอร์ เรดาร์ อาจ
ตรวจจับรถยนต์ในช่องทางเดินรถสองช่องถัดไป

. เซ็นเซอร์เรดาร์ได้รับออกการแบบให้ไม่ตรวจจับ
วัตถุที่อยู่กับท่ี อย่างไรก็ตามอาจตรวจจับวัตถุ
เช่น ราวกั้น กำแพง กองใบไม้ และรถยนต์ที่จอด
อยู่ได้ในบางคร้ัง ซ่ึงถือเป็นสภาวะการทำงาน
ปกติ

. สภาวะต่อไปนี้อาจลดความสามารถของเซ็นเซอร์
เรดาร์ในการตรวจจับรถยนต์คันอื่น:

— สภาพอากาศย่ำแย่
— ละอองน้ำบนถนน
— น้ำแข็ง/น้ำค้างแข็ง/ฝุ่นเกาะติดบนรถยนต์

. ห้าม ติด สติ ก เกอร์ (รวม ถึง วัสด ุ โปร่งแสง)
อุปกรณ์ติดรถต่าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล้กับ
เซ็นเซอร์ เรดาร์ สภาวะ เหล่า น้ี อาจลดความ
สามารถของเซ็นเซอร์ เรดาร์ ในการตรวจ จับ
รถยนต์คันอื่น

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากเครื่องเสียง
การเปิดกระจกรถยนต์) จะกลบเสียงเตือน และ
อาจทำให้ไม่ได้ยินเสียง

สถานการณ์การขับขี่ของ BSW
HP15A1-0FBA1127-6B8C-4AA3-8FD0-134CA8E33C39

รถยนต์คันอื่นเข้ามาใกล้จากทางด้านหลัง
HP15A1-F98C63E2-AF6F-4B01-9EEC-A9DE10C1450D

SSD1026

ภาพ 1 - เข้ามาใกล้จากทางด้านหลัง
ภาพ 1: ไฟแสดงจะสว่างขึ้นถ้ามีรถยนต์ในช่องทางเดินรถ
ใกล้ เคียง เข้า มา ใน พ้ืนท่ี ตรวจ จับ จากทางด้านหลัง

SSD1031

ภาพ 2 - เข้ามาใกล้จากทางด้านหลัง
ภาพ 2: ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณไฟเล้ียว ระบบจะส่งเสียง
เตือน (สอง ครั้ง) และ ไฟ แสดง ด้าน ข้าง จะ กะพริบ

หมายเหตุ:
. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจรถที่เข้าใกล้จากทาง

ด้านหลังอย่างรวดเร็วไม่พบ
. ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณเลี้ยวก่อนรถยนต์คันอ่ืน

เข้ามาในพื้นที่ ตรวจจับ ไฟแสดงด้านข้างจะ
กะพริบแต่จะไม่มี เสียงเตือนเม่ือตรวจพบรถ
คันอื่น

การขับแซงรถคันอื่น
HP15A1-65698B5E-8901-44B0-9239-3BEB4CC4601E

SSD1033

ภาพ 3 - การขับแซงรถคันอื่น
ภาพ 3: ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างขึ้นถ้าขับแซงรถคันอ่ืน
และรถคันนั้นอยู่ในพื้นที่ตรวจจับเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที

Condition:
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SSD1034

ภาพ 4 - การขับแซงรถคันอื่น
ภาพ 4: ถ้าผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวในขณะที่มีรถคันอื่น
อยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน (สองครั้ง) และ
ไฟแสดงด้านข้างจะกะพริบ

หมายเหตุ:
. เมื่อขับแซงรถยนต์หลายคันต่อเนื่องกัน อาจไม่

สามารถตรวจจับรถยนต์หลังจากคันแรกได้ถ้า
รถยนต์เหล่านั้นวิ่งใกล้กัน

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์ที่ขับช้า
กว่าหากขับแซงอย่างรวดเร็ว

. ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณเลี้ยวก่อนรถยนต์คันอ่ืน
เข้ามาในพื้นที่ ตรวจจับ ไฟแสดงด้านข้างจะ
กะพริบแต่จะไม่มี เสียงเตือนเม่ือตรวจพบรถ
คันอื่น

การเข้ามาจากทางด้านข้าง
HP15A1-5492028F-1D13-4643-AC25-491590EC3D8E

SSD1037

ภาพ 5 - การเข้ามาจากทางด้านข้าง
ภาพ 5: ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างข้ึนถ้ามีรถยนต์เข้ามาใน
พื้นที่ตรวจจับจากด้านใดด้านหนึ่ง

SSD1040

ภาพ 6 - การเข้ามาจากทางด้านข้าง
ภาพ 6: ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณไฟเล้ียว ระบบจะส่งเสียง
เตือน (สอง ครั้ง) และ ไฟ แสดง ด้าน ข้าง จะ กะพริบ

หมายเหตุ:
. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจจับรถยนต์ที่ วิ่ง ด้วย

ความเร็วเท่า ๆ กันเมื่อเข้ามาในพื้นที่ตรวจจับไม่
พบ

. ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณเลี้ยวก่อนรถยนต์คันอ่ืน
เข้ามาในพื้นที่ ตรวจจับ ไฟแสดงด้านข้างจะ
กะพริบแต่จะไม่มี เสียงเตือนเม่ือตรวจพบรถ
คันอื่น

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
HP15A1-F1E8D73D-CD34-423B-8B1F-BDE035907CAA

WAF0342X

เม่ือเรดาร์ถูกรบกวนการทำงาน ระบบ BSW จะปิดโดย
อัตโนมัติ เสียง เตือน จะ ดัง ขึ้น และ ข้อความ เตือน
“Unavailable: Side Radar Obstruction” (ไม่ทำงาน:
เรดาร์ด้านข้างมี ส่ิง กีดขวาง) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-19

Condition:
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แสดงข้อมูลรถยนต์

ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวจนกระท่ังสภาวะ
ดังกล่าวหายไป

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ท่ีสาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ้า สภาวะการถูกรบกวนยัง
อาจเกิดข้ึนได้จากวัตถุเช่น น้ำแข็ง น้ำค้างแข็ง หรือฝุ่นท่ี
กีดขวางเซ็นเซอร์เรดาร์

หมายเหตุ:

ถ้าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA จะหยุด
ทำงานด้วย

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะที่รบกวนการทำงานของเรดาร์ดังกล่าวข้างบน
หาย ไป แล้ว ระบบ จะ กลับ มา ทำงาน โดย อัตโนมัติ

ถ้ า ข้ อความ เ ตือน “Unava i l ab l e : S i de Rada r
Obstruction” (ไม่ทำงาน: เรดาร์ด้านข้างมีส่ิงกีดขวาง)
ยังแสดงขึ้น ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบท่ีศูนย์
บริการนิสสัน

ระบบทำงานผิดปกติ
HP15A1-B4BE5313-1208-4D00-AFDF-467988C101D3

เม่ือระบบ BSW ทำงานผิดปกติ ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ
และข้อความเตือน “Malfunction: See Owner’s Manual”
(ผิดปกติ: โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน) จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

หมายเหตุ:

ถ้าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA จะหยุด
ทำงานด้วย

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

จอดรถในที่ปลอดภัย ให้ปิดระบบ e-POWER และสตาร์ท

ระบบ e-POWER ใหม่ หากการเตือนยังคงปรากฏขึ้น ให้
นำรถเข้า รับการตรวจสอบโดยศูนย์บริการ นิส สันเพ่ือ
ตรวจสอบระบบ BSW

การดูแลรักษาระบบ
HP15A1-DF4192EB-BFEB-4B71-985E-9C14ED9B3D2D

WAF0398X

เซ็นเซอร์เรดาร์สองตัว ① สำหรับระบบ BSW ติดต้ังอยู่
ใกล้กันชนหลัง รักษาบริเวณใกล้กับเซ็นเซอร์ เรดาร์ให้
สะอาดอยู่เสมอ

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ที่สาดกระเด็น หมอก หรือฝ้า

สภาวะการถูกรบกวนยังอาจเกิดขึ้นได้จากวัตถุเช่น น้ำแข็ง
น้ ำ ค้ า งแ ข็ ง ห รื อ ฝุ่ น ท่ี กี ดขว า ง เ ซ็น เซอร์ เ ร ด า ร์

ตรวจสอบและกำจัดวัตถุที่กีดขวางบริเวณเซ็นเซอร์เรดาร์

ห้ามติดสติกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) อุปกรณ์ติดรถ
ต่ า ง ๆ หรื อ ทำ สี บ ริ เ วณ ใกล้ กับ เซ็น เซอร์ เ รดาร์

ห้าม กระแทกหรือ สร้าง ความ เสียหายบริเวณ รอบ ๆ
เซ็นเซอร์เรดาร์

ให้นำรถไปศูนย์บริการนิสสันหากบริเวณรอบ ๆ เซ็นเซอร์
เรดาร์เสียหายเนื่องจากการชน

สำหรับหมายเลขการอนุญาตวิทยุและข้อมูล โปรดดู ท่ี
“หมายเลข อน ุญาต วิทย ุ และ ข้อม ูล” (หน้า 9-8)

Condition:



(181,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

HP15A1-C13F1D8F-AC22-4F7F-999C-AAB94FF23A67

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบ RCTA อย่างถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

. ระบบ RCTA ไม่สามารถทดแทนขั้นตอนการขับขี่
ที่ถูกต้อง และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกัน
การชนกับรถหรือวัตถุอ่ืน เม่ือถอยหลังออกจาก
พื้นท่ีจอดรถ ให้ใช้กระจกมองข้างและกระจก
มองหลัง และหันมองในทิศทางที่รถจะเคลื่อนไป
ทุกคร้ัง อย่าพ่ึงพาระบบ RCTA เพียงอย่างเดียว

ระบบ RCTA จะช่วยเมื่อถอยหลังออกจากพื้นที่จอดรถ เมื่อ
รถยนต์ถอยหลังระบบได้ถูกออกแบบให้ตรวจจับรถยนต์
คันอื่น ๆ ที่เข้ามาใกล้จากด้านขวาหรือด้านซ้ายของรถยนต์
โดยระบบจะเตือนเม่ือตรวจพบรถยนต์ที่แล่นมาด้านหลัง

WAF0461X

① ไฟแสดงด้านข้าง
② ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย) การทำงานของระบบ RCTA

HP15A1-E8869A16-6704-48F7-B9CB-B28936DA774B

ระบบ RCTA สามารถช่วยเตือนผู้ขับข่ีถึงรถยนต์ที่เข้ามา
ใกล้ในขณะท่ีผู้ขับขี่กำลังถอยรถออกจากพ้ืนที่จอดรถ

เมื่อเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) และความเร็ว
รถยนต์ต่ำกว่า 8 กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ
ระบบ RCTA จะทำงาน

ถ้าเรดาร์ตรวจพบรถยนต์เข้ามาใกล้จากด้านใดด้านหนึ่ง
ระบบจะส่งเสียงเตือน (หนึ่งครั้ง) และไฟแสดงด้านข้างจะ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-21

ระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA) (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:



(182,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

5-22 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

กะพริบจากด้านที่รถยนต์เข้ามาใกล้

JVS0173X

WAF0398X

ระบบ RCTA ใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ ① ซ่ึงติดตั้งที่ด้านข้างทั้ง
สองด้านใกล้กับกันชนหลังเพื่อตรวจจับรถยนต์ที่เข้ามาใกล้

เซ็นเซอร์เรดาร์ ① สามารถตรวจจับรถยนต์ที่เข้ามาใกล้ได้
ห่ า ง อ อ ก ไ ป 2 0 ม . ( 6 6 ฟุ ต ) โ ด ย ป ร ะ ม าณ

วิธีการเปิดการทำงาน/ปิดการทำงานระบบ RCTA
HP15A1-C125E5DE-64F1-4B4E-AB24-7B9191EECFDD

WAF0474X

① ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
② หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปน้ีเพ่ือเปิดหรือปิดระบบ RCTA

1. กดสวิตช์ จนกระท่ัง “Settings” (การต้ัง
ค่า) ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ใช้สวิตช์

เพื่อ เลือก “Dr iver Ass istance” (ระบบ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่) แล้วกด OK

2. เลือก “Parking Aids” (การช่วยจอด) และกด OK

3. เลือก “Cross Traffic” (เตือนขณะถอยหลัง) และกด
OK

หมายเหตุ:

เมื่อเปิดการทำงาน/ปิดการทำงานระบบ ระบบจะเก็บ
การตั้งค่าปัจจุบันไว้แม้ว่าจะสตาร์ทระบบ e-POWER
ใหม่แล้วก็ตาม

Condition:



(183,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

JVS0479X

ข้อจำกัดของระบบ RCTA
HP15A1-6D82D108-10DA-4668-BA18-140461031552

คำเตือน:

รายการต่อคือข้อจำกัดของระบบ RCTA การใช้งาน
รถยนต์โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดเหล่านี้อาจทำให้เกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ตรวจสอบบริเวณรอบ ๆ และหันมองด้านหลัง
ก่อนถอยรถทุกครั้ง เซ็นเซอร์เรดาร์ตรวจพบ
รถยนต์ที่เข้าใกล้ (กำลังเคลื่อนที่) แต่ไม่สามารถ

ตรวจจับวัตถุได้ทุกชนิด เช่น:

— คนเดินเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ สัตว์ หรือ
รถของเล่น

— รถยนต์ที่แล่นผ่านด้วยความเร็วมากกว่า 30
กม./ชม. (19 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

— รถยนต์ที่แล่นผ่านด้วยความเร็วต่ำกว่า 8
กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจไม่ตรวจจับรถยนต์ที่เข้ามา
ใกล้ในบางสถานการณ์:

— ภาพ Ⓐ: เมื่อรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านข้างบดบัง
ลำแสงของเซ็นเซอร์เรดาร์

— ภาพ Ⓑ: เมื่อรถยนต์ที่จอดอยู่ทำมุมกับพื้นที่
จอดรถ

— ภาพ Ⓒ: เมื่อรถยนต์จอดอยู่บนพื้นเอียง
— ภาพ Ⓓ: เมื่อรถยนต์ที่ เข้ามาใกล้เลี้ยวเข้า
มายังช่องจอดรถด้านข้าง

— ภาพ Ⓔ: เม่ือมุมที่ เกิดข้ึนจากรถของท่าน
แ ล ะ ร ถ ย น ต์ ที่ เ ข้ า ม า ใ ก ล้ มี น้ อ ย

. สภาวะต่อไปนี้อาจลดความสามารถของเซ็นเซอร์
เรดาร์ในการตรวจจับรถยนต์คันอื่น:

— สภาพอากาศย่ำแย่
— ละอองน้ำบนถนน
— น้ำแข็ง/น้ำค้างแข็ง/ฝุ่นเกาะติดบนรถยนต์

. ห้าม ติด สติ ก เกอร์ (รวม ถึง วัสด ุ โปร่งแสง)
อุปกรณ์ติดรถต่าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล้กับ
เซ็นเซอร์ เรดาร์ ปัจจัย เหล่า น้ี อาจลดความ
สามารถของเซ็นเซอร์ เรดาร์ ในการตรวจ จับ
รถยนต์คันอื่น

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากเครื่องเสียง
การเปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์) จะกลบเสียง
เตือน และอาจทำให้ไม่ได้ยินเสียง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-23

Condition:



(184,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

5-24 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

JVS0172X

ภาพ 1

JVS0173X

ภาพ 2

หมายเหตุ:

ในกรณีที่มีรถยนต์เข้ามาใกล้อย่างต่อเน่ืองหลายคัน
(ภาพ 1) หรือในทิศทางตรงกันข้าม (ภาพ 2) ระบบ
RCTA อาจไม่ทำให้เสียงเตือนดังขึ้นหลังจากรถคัน
แรกวิ่งผ่านเซ็นเซอร์

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
HP15A1-A1F5B4DE-A917-43B5-8E6F-C8D52DC509CF

WAF0342X

เมื่อเรดาร์ถูกรบกวนการทำงาน ระบบจะยกเลิกการทำงาน
โดยอัตโนมัติ ข้อความเตือน “Unavailable: Side Radar
Obstruction” (ไม่ทำงาน: เรดาร์ด้านข้างมีสิ่งกีดขวาง) จะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวจนกระท่ังสภาวะ
ดังกล่าวหายไป

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ้า

สภาวะการถูกรบกวนยังอาจเกิดขึ้นได้จากวัตถุเช่น น้ำแข็ง
น้ ำ ค้ า งแ ข็ ง ห รื อ ฝุ่ น ท่ี กี ดขว า ง เ ซ็น เซอร์ เ ร ด า ร์

หมายเหตุ:

ถ้าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA จะหยุด
ทำงานด้วย

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะที่รบกวนการทำงานของเรดาร์ดังกล่าวข้างบน
หาย ไป แล้ว ระบบ จะ กลับ มา ทำงาน โดย อัตโนมัติ

ถ้ า ข้ อความ เ ตือน “Unava i l ab l e : S i de Rada r
Obstruction” (ไม่ทำงาน: เรดาร์ด้านข้างมีส่ิงกีดขวาง)
ยังแสดงขึ้น ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบท่ีศูนย์
บริการนิสสัน

ระบบทำงานผิดปกติ
HP15A1-2EEEA02A-2578-4463-A7C5-A7CF7CABD446

เม่ือระบบ RCTA ทำงานผิดปกติ ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ
ข้อความเตือน “Malfunction: See Owner’s Manual”
(ผิดปกติ: โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน) จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

หมายเหตุ:

ถ้าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA จะหยุด
ทำงานด้วย

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

จอดรถในท่ีปลอดภัย ปิดระบบ e-POWER และสตาร์ท
ระบบ e-POWER ใหม่ หากข้อความยังคงปรากฏอยู่ ให้นำ
รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบ ระบบ ที่ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

Condition:



(185,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

การดูแลรักษาระบบ
HP15A1-9C56BD36-F68D-42D7-B451-2B1121FCC232

WAF0398X

เซ็นเซอร์เรดาร์สองตัว ① สำหรับระบบ RCTA ติดต้ังอยู่
ใกล้กันชนหลัง รักษาบริเวณโดยรอบเซ็นเซอร์เรดาร์ให้
สะอาดอยู่เสมอ

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ที่สาดกระเด็น หมอก หรือฝ้า

สภาวะการถูกรบกวนยังอาจเกิดขึ้นได้จากวัตถุเช่น น้ำแข็ง
น้ ำ ค้ า งแ ข็ ง ห รื อ ฝุ่ น ท่ี กี ดขว า ง เ ซ็น เซอร์ เ ร ด า ร์

ตรวจสอบและกำจัดวัตถุที่กีดขวางบริเวณเซ็นเซอร์เรดาร์

ห้ามติดสติกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) อุปกรณ์ติดรถ
ต่ า ง ๆ หรื อ ทำ สี บ ริ เ วณ ใกล้ กับ เซ็น เซอร์ เ รดาร์

ห้าม กระแทกหรือ สร้าง ความ เสียหายบริเวณ รอบ ๆ
เซ็นเซอร์เรดาร์ ขอแนะนำให้นำรถไปศูนย์บริการนิสสัน
หากบริเวณรอบ ๆ เซ็นเซอร์เรดาร์เสียหายเนื่องจากการชน

สำหรับหมายเลขการอนุญาตวิทยุและข้อมูล โปรดดู ท่ี
“หมายเลข อน ุญาต วิทย ุ และ ข้อม ูล” (หน้า 9-8)

HP15A1-5FD149F4-7E84-411F-AB51-104EE8D48DE3

คำเตือน:

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ อาจส่งผลทำให้ได้
รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต

. ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะเป็นระบบเสริมเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่ ระบบนี้ไม่สามารถทดแทนการมี
สมาธิของผู้ขับขี่ในการสังเกตสภาพการจราจร
หรือ ความ รับ ผิด ชอบที่ จะ ต้อง ขับ รถ อย่าง
ปลอดภัย ระบบดังกล่าวนี้ ไม่สามารถป้องกัน
อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความประมาทหรือการ
ขับขี่ที่อันตรายได้

. ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะไม่สามารถทำงาน
ได้ในทุกสภาวะการขับขี่ สภาพการจราจร สภาพ
อากาศ และสภาพถนน

ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะสามารถช่วยผู้ขับขี่ เม่ือมี
ความเสี่ยงที่จะชนด้านหน้ากับรถยนต์ด้านหน้าในช่องทาง
เดินรถ

WAF0402X

ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ที่ติดตั้งอยู่
ท่ีด้านหน้ารถยนต์ ① เพื่อคำนวณระยะห่างจากรถยนต์

ด้านหน้าในช่องทางเดินรถเดียวกัน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-25

ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:



(186,1)
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5-26 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

WAF0502X

① ไฟแสดงการปิดระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บน
แผงมาตรวัด)

② ไฟเตือนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บนแผง
มาตรวัด)

③ ไฟแสดงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ในหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์)

④ ไฟเตือนฉุกเฉินระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์)

การทำงานของระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ

HP15A1-58328209-51DC-4A0F-B553-C52C8FDEBE1C

ระบบช่วย เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะจะทำงานเม่ือขับรถที่
ความเร็วมากกว่า 5 กม./ชม. (3 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

ถ้าตรวจพบความเสี่ยงที่จะชนด้านหน้า ไฟระบบช่วยเบรก
ฉุกเฉิน อัจฉริยะ จะกะพริบและ มี การ เตือน ด้วย เสียง

ถ้าผู้ขับขี่เหยียบเบรกอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลังจากการ
เตือน และระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะยังตรวจพบถึง

ความเป็นไปได้ที่จะชนด้านหน้า ระบบจะเพิ่มแรงเบรกขึ้น
โดยอัตโนมัติ

ถ้าผู้ขับขี่ไม่มีปฏิกิริยา ไฟระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะ
เตือนครั้งที่สอง (สีแดง) และเสียงเตือนจะดังขึ้น ถ้าผู้ขับขี่
ป ล่ อย คัน เ ร่ ง ร ะบบ จะ ทำ การ เบรก ใ ห้ บาง ส่ วน

หากความเสี่ยงที่จะชนมีความกระชั้นชิดมากขึ้น ระบบช่วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ จะทำการเบรกแรงขึ้นโดยอัตโนมัติ

ในขณะท่ีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะกำลังทำงาน อาจ
ได้ยินเสียงการทำงานของเบรก ซึ่งเป็นเร่ืองปกติ และ
แสดงว่าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะกำลังทำงานอย่าง
เหมาะสม

หมายเหตุ:

ไฟเบรกจะสว่างข้ึนเม่ือเป็นการเบรกโดยระบบช่วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

ระบบอาจช่วยให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการชนด้านหน้า หรืออาจ
ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการชนในกรณีที่เป็นการ
ชนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความเร็วรถยนต์
และระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้า ตลอดจนสภาวะการ
ขับขี่และสภาพถนน

ถ้าผู้ขับขี่บังคับพวงมาลัย เหยียบคันเร่ง หรือทำการเบรก
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานภายหลังหรือจะไม่
ทำงาน

การเบรกโดยอัตโนมัติจะหยุดภายใต้สภาวะ ต่อไป น้ี:

. เมื่อมีการหมุนพวงมาลัยเท่าท่ีจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยง
การชน

. เมื่อเหยียบคันเร่ง

. เมื่อ ตรวจ ไม่ พบ รถยนต์ คัน ข้าง หน้า อีก ต่อ ไป

ถ้ารถยนต์หยุดด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ รถยนต์

Condition:
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จะหยุด น่ิงอยู่กับ ท่ีประมาณ 2 วินาที ก่อนปล่อยเบรก

การเปิดหรือปิดระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
HP15A1-201657BE-E6D5-4178-9EF7-C3B4D1FB8F4F

WAF0503X

① ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
② ไฟแสดงการปิดระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บน

แผงมาตรวัด)
③ หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปน้ีเพ่ือเปิดหรือปิดระบบช่วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

1. กดสวิตช์ จนกระท่ัง “Settings” (การต้ัง
ค่า) ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ใช้สวิตช์

เพื่อ เลือก “Dr iver Ass istance” (ระบบ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่) แล้วกด OK

2. เลือก “Emergency Brake” (เบรกฉุกเฉิน) และกด
OK

3. เลือก “Front” (ด้านหน้า) และกด OK เพ่ือเปิดหรือ
ปิดระบบ

เม่ือปิดระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ไฟแสดงการปิด
ระบบช่วย เบรก ฉุกเฉิน อัจฉริยะ (สี ส้ม) จะ สว่าง ขึ้น

หมายเหตุ:

ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ จะเปิดโดยอัตโนมัติ
เมื่อสตาร์ทระบบ e-POWER อีกครั้ง

ข้อจำกัดของระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ พร้อมระบบตรวจจับคนเดินเท้า

HP15A1-1D15F308-8F89-4D60-BA26-9FE3F6DD5B38

คำเตือน:

รายการ ต่อไปนี้ คือ ข้อจำกัดของระบบช่วยเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ การใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตาม
ข้อจำกัดของระบบเหล่าน้ีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ระบบ ช่วย เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะ ไม่ สามารถ
ตรวจจับรถยนต์คันอื่นได้ภายใต้สภาวะทั้งหมดนี้

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจไม่ตรวจจับวัตถุต่าง ๆ ดัง
ต่อไปนี้:

— คนเดินถนน สัตว์ หรือสิ่งกีดขวางบนถนน
— รถยนต์ที่วิ่งสวนมา
— รถยนต์ที่วิ่งผ่านหน้า

. เซ็นเซอร์เรดาร์มีข้อจำกัดของประสิทธิภาพการ
ทำงานบางอย่าง ถ้ามีรถยนต์คันอื่นจอดอยู่กับที่
ขวางเส้นทาง ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ จะ
ไม่ทำงานเมื่อขับรถที่ความเร็วมากกว่า 80 กม./
ชม. (50 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-27
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5-28 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์ด้านหน้า
ในสภาวะต่อไปนี้:

— เมื่อสิ่งสกปรก น้ำแข็ง หิมะ หรือ ส่ิงอื่น ๆ
ปกคลุมเซ็นเซอร์เรดาร์

— ถูกรบกวนโดยแหล่งสัญญาณเรดาร์ อ่ืน ๆ
— หิมะหรือละอองน้ำบนถนนที่มาจากรถยนต์ที่
ขับอยู่

— ถ้า พาหนะ ข้าง หน้า มี ขนาด แคบ (เช่น
จักรยานยนต์)

— เมื่อขับขี่บนทางลาดชันหรือถนนที่ มี โค้ง
อันตราย

. ในบางสภาวะถนนหรือการจราจร ระบบช่วยเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ อาจดันคันเร่งข้ึน หรือเริ่มเข้า
ช่วงเริ่มเบรกให้ส่วนหนึ่งอย่างกะทันหัน หาก
จำเป็นต้องเร่งเครื่องยนต์ ให้เหยียบแป้นคันเร่ง
ไว้เพื่อยกเลิกระบบ

. ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ อาจมีปฏิกิริยา
กับ:

— วัตถุที่ขอบถนน (ป้ายจราจร ร้ัวกั้น รถยนต์
ฯลฯ)

WAF0269X

— วัตถุเหนือถนน (สะพานต่ำ ป้ายจราจร ฯลฯ)
— วัตถุบนพ้ืนถนน (รางรถไฟ ตะแกรง แผ่น
เหล็ก ฯลฯ)

— วัตถุในโรงจอดรถ (เสา ฯลฯ)
. ระยะเบรกจะยาวขึ้นเมื่ออยู่บนพื้นถนนลื่น
. ระบบได้รับการออกแบบให้ตรวจสอบเซ็นเซอร์

โดยอัตโนมัติ ภายใต้ข้อจำกัดบางอย่าง ระบบ
อาจไม่ตรวจ จับสิ่ง กีดขวางบางอย่างบริเวณ
เซ็นเซอร์ เช่น น้ำแข็ง หิมะ สติกเกอร์ ฯลฯ ใน
กรณีเหล่าน้ี ระบบอาจจะไม่สามารถเตือนผู้ขับข่ี
ได้อย่างถูกต้อง ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบและทำ
ความสะอาดบริเวณเซ็นเซอร์อย่างสม่ำเสมอ

. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ
อาจจะไม่ได้ยินเสียงเตือน

Condition:



(189,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

SSD0253

เมื่อขับขี่บนบางสภาพถนน เช่น ถนนคดเคี้ยว เนินเขา โค้ง
แคบ หรือถนนท่ีอยู่ ระหว่างการก่อสร้าง เซ็นเซอร์อาจ
ตรวจจับรถยนต์ในช่องทางเดินรถอื่น หรืออาจตรวจรถยนต์
คันข้างหน้าไม่พบ ซ่ึงอาจทำให้ระบบทำงานได้ไม่ถูกต้อง

การตรวจจับรถยนต์อาจได้รับผลกระทบจากการทำงานของ
รถ (การควบคุมพวงมาลัยหรือตำแหน่งท่ีรถวิ่งในช่องทาง
วิ่ง ฯลฯ) หรือสภาวะรถยนต์ ถ้าสิ่งนี้เกิดข้ึน ระบบอาจ
เตือนโดยการกะพริบไฟแสดงระบบและส่งเสียงเตือน
โดยทันที ท่านจะต้องรักษาระยะห่างจากรถยนต์
ข้างหน้าด้วยตัวเอง

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
HP15A1-7DEEB74B-9F9F-4443-B3D6-A1F03DC80A6D

WAF0504X

① ไฟแสดงการปิดระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สี
ส้ม)

② ไฟเตือนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม)
③ ข้อความเตือน
สภาวะ A

เมื่อเซ็นเซอร์เรดาร์ถูกรบกวนจากแหล่งสัญญาณเรดาร์อื่น
ทำให้ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์ด้านหน้าได้ ระบบช่วย
เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะ จะ ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

ไฟเตือนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่างขึ้น

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เม่ือสภาวะข้างบนหายไปแล้ว ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

สภาวะ B

ในสภาวะต่อไปนี้ ไฟเตือนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
(สีส้ม) จะสว่างขึ้น และข้อความเตือน “Unavailable:
Front Radar Obstruction” (ไม่ทำงาน: เรดาร์ด้านหน้ามี
ส่ิงกีดขวาง) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

. บริเวณเซ็นเซอร์ที่ด้านหน้าของรถยนต์ปกคลุมด้วยฝุ่น
หรือมีสิ่งกีดขวาง

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ถ้าไฟเตือน (สีส้ม) สว่างขึ้น ให้หยุดรถในท่ีปลอดภัยและ
ปิดการทำงานระบบ e-POWER ทำความสะอาดฝาครอบ
เรดาร์ด้านหน้าด้วยผ้านุ่ม และสตาร์ทระบบ e-POWER
ใหม่ ถ้า ไฟ เตือน ยังคงสว่างอยู่ ให้ นำ รถ เข้า รับการ
ตรวจสอบระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะที่ศูนย์บริการ
นิสสัน

. เม่ือขับข่ีบนถนนหรือโครงสร้างที่มีพ้ืนท่ีจำกัด (เช่น
สะพานที่มีระยะทางยาว ทะเลทราย พื้นที่หิมะปกคลุม
ขับขี่ข้างกำแพงแนวยาว)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-29
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สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เม่ือสภาวะดังกล่าวหมดไปแล้ว ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

สภาวะ C

เมื่อปิดระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม่ทำงาน ในกรณีนี้จะมี
เพียงแค่ไฟเตือนและเสียงเตือนที่ทำงาน และไฟแสดงการ
ปิดระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สี ส้ม) จะสว่างขึ้น

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อเปิดระบบ VDC ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะกลับ
มาทำงานโดยอัตโนมัติ

ระบบทำงานผิดปกติ
HP15A1-5CB5FDCA-AB18-47D6-8ED9-9E915E0BF969

ถ้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงานผิดปกติ ระบบจะ
ปิดโดยอัตโนมัติ เสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟเตือนระบบช่วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่างขึ้นและข้อความเตือน
“Malfunction: See Owner’s Manual” (ผิดปกติ: โปรดดู
ท่ีคู่มือการใช้งาน) จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

ถ้าไฟเตือนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) สว่างขึ้น
ให้จอดรถในที่ปลอดภัย ปิดการทำงานระบบ e-POWER
และสตาร์ทระบบ e-POWER ใหม่ ถ้าไฟเตือนยังคงสว่าง
อยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะที่ศูนย์บริการนิสสัน

การดูแลรักษาระบบ
HP15A1-6C179942-523B-4C2F-B760-1FFDA2D35DFB

WAF0402X

เซ็ น เซอ ร์ ① ติ ด ต้ั ง อย ู่ ท่ี ด้ า น หน้ า ของ รถยนต์

เพื่อให้ระบบทำงานได้ปกติ ให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการดัง
ต่อไปนี้:

. รักษาบริเวณเซ็นเซอร์ด้านหน้ารถยนต์ให้สะอาดอยู่
เสมอ

. ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณรอบ ๆ
เซ็นเซอร์

. ห้ามปิดหรือติดสติกเกอร์หรือวัตถุที่คล้ายกันที่
ด้านหน้าของรถยนต์ใกล้กับบริเวณเซ็นเซอร์ อาจ
ทำให้ทำงานผิดพลาดหรือผิดปกติได้

. ห้ามติดวัตถุโลหะใกล้กับบริเวณเซ็นเซอร์ (กันชน
เหล็ก ฯลฯ) อาจทำให้ทำงานผิดพลาดหรือผิดปกติ
ได้

. ห้ามเปล่ียนแปลง ถอด หรือพ่นสีที่ด้านหน้ารถยนต์
ใกล้กับบริเวณเซ็นเซอร์ ติดต่อศูนย์บริการนิสสันก่อน
ปรับแต่งหรือแก้ไขบริเวณเซ็นเซอร์

สำหรับหมายเลขการอนุญาตวิทยุและข้อมูล โปรดดู ท่ี
“หมายเลข อน ุญาต วิทย ุ และ ข้อม ูล” (หน้า 9-8)

GUID-2C84CEC8-79D3-4453-AFD3-5849EA9CA9E4

JVS1005X

① สวิตช์ RES/+
② สวิตช์ CANCEL
③ สวิตช์ SET/-
④ สวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

JVS0306X

การแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
การแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและความเร็วของ
รถยนต์ท่ีตั้งไว้จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
การแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะแสดงสถานะ
ของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามสี

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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คำเตือน:

. สังเกตป้ายจำกัดความเร็ว เสมอและห้ามตั้ง
ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด

. ห้ามใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเม่ือขับขี่
ภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้ ไม่เช่นนั้น อาจทำให้สูญ
เสียการควบคุมรถยนต์และเกิดอุบัติเหตุข้ึนได้

— เมื่อไม่สามารถรักษาความเร็วรถยนต์ให้คงที่
ได้

— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรแออัด
— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรที่ใช้ความเร็วไม่คงที่
— เมื่อขับขี่ในพื้นที่ที่มีลมแรง
— เมื่อขับขี่บนถนนที่คดเคี้ยวหรือเนินเขา
— เมื่อขับข่ีบนถนนล่ืน (ฝน หิมะ น้ำแข็ง ฯลฯ)

ข้อควรระวังในการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ

GUID-E69D0CB1-5843-4138-8083-2292849699C7

. ถ้าระบบควบคุมความเร็ว อัตโนมัติทำงานผิดปกติ
ระบบจะยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติ การแสดง
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์จะกะพริบเพื่อเตือนผู้ขับขี่

. การแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกะพริบ ให้
ปิดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
และเข้า รับการตรวจสอบระบบท่ีศูนย์บริการนิสสัน

. การแสดงระบบควบคุมความเร็ว อัตโนมัติ อาจจะ
กะพริบ เมื่อ เปิดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติ ในขณะที่กดสวิตช์ RES/+, SET/-
หรือ CANCEL เพื่อตั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
อย่าง ถ ูก ต้อง ให้ ปฏิบัติ ตามขั้น ตอน ดัง ต่อ ไปนี้

การทำงานของระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติ

GUID-FE8F4249-E545-44AD-8D0F-75CB4B7782DD

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะยอมให้ขับที่ความเร็วมาก
กว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/ชม.) โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง

การควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะถูกยกเลิกการทำงานโดย
อัตโนมัติ ถ้าความเร็วรถยนต์ลดต่ำกว่าความเร็วที่ตั้งไว้มาก
กว่าประมาณ 10 กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.)

การเลื่อนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “N” (ว่าง) จะเป็นการ
ยกเลิกการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

การเปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
GUID-416D666E-91C8-4A49-8221-27B20E9E9ED9

กดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ การ
แสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (สีขาว) จะสว่างขึ้น
ในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

การตั้งความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
GUID-D2C57239-89F1-49ED-AF73-7CFBE1E562E4

1. เร่งเครื่องไปยังความเร็วที่ต้องการ

2. กดสวิตช์ SET/- แล้วปล่อย

3. การแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (สีเขียว) จะ
สว่างขึ้นในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

4. ปล่อยเท้าออกจากคันเร่ง

รถยนต์จะคงระดับความเร็วที่ตั้งไว้

การขับแซงรถคันอื่น :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เหยียบคันเร่งเพื่อเร่งความเร็ว หลังจากปล่อยคันเร่งรถยนต์
จะ ขับ เคลื่อน ตาม ความเร็ ว ที่ ไ ด้ ตั้ ง ไ ว้ ก่อน หน้า นี้

รถยนต์จะไม่ขับเคลื่อนตามความเร็วที่ตั้งไว้ เมื่อขับขึ้นหรือ
ลงเขาชัน ในกรณีนี้ ให้ขับขี่โดยไม่ใช้การควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติ

การปรับตั้งใหม่เพื่อลดความเร็ว :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อปรับความเร็วให้
ช้าลงกว่าเดิม

. แตะแป้นเบรกเบา ๆ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ
ให้กดและปล่อยสวิตช์ SET/-

. กดสวิตช์ SET/- ค้างไว้ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้อง
การ ให้ปล่อยสวิตช์ SET/-

. กดและปล่อยสวิตช์ SET/- อย่าง รวดเร็ว จะลด
ความเร็วรถยนต์ประมาณ 1 กม./ชม. (1 ไมล์/ชม.)

การปรับตั้งใหม่เพื่อเพิ่มความเร็ว :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อปรับความเร็วให้เร็วขึ้นกว่า
เดิม

. เหยียบคันเร่ง เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ ให้กด
และปล่อยสวิตช์ SET/-

. กดสวิตช์ RES/+ ค้างไว้ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ท่ี
ต้องการ ให้ปล่อยสวิตช์ RES/+

. กดและปล่อยสวิตช์ RES/+ อย่างรวดเร็ว จะเพิ่ม
ความเร็วรถยนต์ประมาณ 1 กม./ชม. (1 ไมล์/ชม.)

กลับไปยังความเร็วก่อนการตั้งค่า :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

กดและปล่อยสวิตช์ RES/+

รถยนต์จะกลับไปใช้ความเร็วอัตโนมัติเดิมที่ได้ตั้งไว้ล่าสุด
เมื่อขับขี่รถยนต์ท่ีความเร็วสูงกว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/
ชม.)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-31

Condition:
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5-32 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การยกเลิกความเร็วอัตโนมัติ
GUID-788F8B06-DC2B-4132-8A05-3EB2F3CC7412

ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ เพ่ือยกเลิกความเร็วอัตโนมัติที่
ตั้งไว้

. กดสวิตช์ CANCEL การแสดงระบบควบคุมความเร็ว
อั ต โ น มั ติ จ ะ เ ป ล่ี ย น จ า ก สี เ ขี ย ว เ ป็ น สี ข า ว

. แตะแป้นเบรกเบา ๆ การแสดงระบบควบคุมความเร็ว
อั ต โ น มั ติ จ ะ เ ป ล่ี ย น จ า ก สี เ ขี ย ว เ ป็ น สี ข า ว

. กดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
การแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะดับลง

GUID-CF796E8F-BFCA-453A-A783-75622823FAA1

คำเตือน:

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบ ICC อย่างถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

. ICC ไม่ใช่อุปกรณ์เตือนหรือหลีกเล่ียงการชน
โดยมีไว้สำหรับการขับขี่บนทางหลวง และไม่ได้มี
เพื่อใช้ในบริเวณท่ีมีการจราจรคับคั่งหรือการ
ขับขี่ในเขตเมือง การไม่ใช้งานเบรกอาจส่งผลให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

. ระบบ ICC น้ีมีไว้ เพื่อช่วยเหลือผู้ขับข่ี เท่าน้ัน
ไม่ใช่อุปกรณ์เตือนหรือหลีกเลี่ยงการชน เป็น
หน้าท่ี ของผู้ ขับขี่ ที่ ต้อง ระมัดระวัง ขับขี่ ให้
ปลอด ภัย และ ควบค ุม รถ ได้ ตลอด เวลา

. สังเกตป้ายจำกัดความเร็ว เสมอและห้ามตั้ง
ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด

. โปรดขับข่ีด้วยความระมัดระวังและมีสมาธิเสมอ
เมื่อ ใช้ งาน ระบบควบคุม ความเร็ว อัตโนมัติ
อัจฉริยะไม่ว่าในโหมดใดก็ตาม ต้องอ่านคู่มือการ
ใช้งานและทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนการ
ใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ
เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ห้าม
พึ่งพาระบบในการป้องกันอุบัติเหตหรือควบคุม
ความเร็วรถยนต์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้าม
ใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ
ยกเว้นในสภาพถนนและการจราจรที่เหมาะสม

. ในโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ทั่วไป (ความเร็วคงที่) เสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นเพื่อ
ทำการเตือน หากเข้าใกล้กับรถยนต์ด้านหน้าเกิน
ไป ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับระยะห่าง

ระหว่างรถยนต์ของท่านและรถยนต์ด้านหน้า
มิฉะนั้นอาจมีการชนเกิดขึ้น

ระบบ ICC จะรักษาระยะห่างจากรถยนต์ด้านหน้าตามที่
กำหนดไว้ภายในความเร็วดังนี้ โดยขึ้นอยู่กับความเร็วที่ตั้ง
ไว้

. 0 ถึง 144 กม/ชม. (0 ถึง 90 ไมล์/ชม.)

สามารถ เลือกความเร็ว ท่ีตั้ง ไว้ ได้ โดยผู้ ขับข่ี ระหว่าง
ความเร็วต่อไปนี้

. 30 ถึง 144 กม/ชม. (20 ถึง 90 ไมล์/ชม.)

รถยนต์จะวิ่งด้วยความเร็วที่ตั้งไว้เมื่อถนนด้านหน้าโล่ง

ระบบ ICC สามารถต้ังเป็นโหมดใดโหมดหนึ่งจากสอง
โหมด ของ ระบบ ควบค ุม ความเร็ว อัตโนมัติ อัจฉริยะ

. โหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์:

สำหรับการรักษาระยะห่างระหว่างรถยนต์ของท่านและ
รถยนต์ด้านหน้าตามความเร็วที่ตั้งไว้

. โหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์ อัตโนมัติ ท่ัวไป
(ความเร็วคงที่):

สำหรับการวิ่งด้วยความเร็วที่ตั้งไว้

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ
(ICC) (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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① การแสดงผลและตัวแสดง
② สวิตช์ ICC
Ⓐ สวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

กดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ Ⓐ
เพื่อเลือกโหมดของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระหว่าง
โหมดการควบคุมระยะห่างของรถยนต์และโหมดการ
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงท่ี)

เม่ือโหมดการควบคุมทำงาน จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็น
โหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอื่นได้ ในการ

เปล่ียนโหมด ให้กดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติ Ⓐ เพ่ือปิดระบบ แล้วกดสวิตช์ ON/OFF
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ Ⓐ อีกคร้ัง เพื่อเปิดให้
ระบบกลับมาทำงานอีกครั้งและเลือกโหมดการควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติที่ต้องการ

ยื น ยัน กา ร ต้ั ง ค่ า ใน หน้ า จอ ร ะบบ ICC ท ุ ก ค รั้ ง

สำหรับโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์ โปรดดูที่
“โหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์” (หน้า 5-34)

สำหรับโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติทั่วไป

(ความเร็วคงท่ี) โปรดดู ท่ี “โหมดการควบคุมความเร็ว
รถยนต์ อัตโนมัติ ท่ัวไป (ความเร็วคงที่)” (หน้า 5-43)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-33
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วิธีเลือกโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
GUID-564A3E16-40B0-4B5C-B8F1-A318018852DE

WAF0404X

การเลือกโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่าง
รถยนต์

GUID-909CFF5A-9D00-4822-A88A-B22A5F59AF42

ในการเลือกโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์ ①
ให้กดและปล่อยสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ Ⓐ อย่างรวดเร็ว

การเลือกโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงที่)

GUID-CAB13BF4-E5E6-48AF-8F21-9323115A5264

ในการเลือกโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ทั่วไป (ความเร็วคงที่) ② ให้กดและปล่อยสวิตช์ ON/OFF
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ Ⓐ เป็นเวลานานกว่า 1.5
วินาทีโดยประมาณ โปรดดูท่ี “โหมดการควบคุมความเร็ว
รถยนต์ อัตโนมัติ ท่ัวไป (ความเร็วคงที่)” (หน้า 5-43)

โหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์
GUID-8BD24848-C321-4158-8461-53F7AA6EB09B

ในโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์ ระบบ ICC จะ
รักษาระยะห่างจากรถยนต์ด้านหน้าโดยอัตโนมัติตาม
ความเร็วของรถยนต์ (ตามความเร็วที่ตั้งไว้) หรือความเร็ว
ที่ตั้งไว้เมื่อถนนด้านหน้าโล่ง

WAF0402X

ระบบนี้มีเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่รถยนต์
เมื่อกำลังว่ิงตามรถยนต์ที่วิ่งในช่องทางเดินรถและทิศทาง
เดียวกัน

ถ้าเซ็นเซอร์เรดาร์ ① ตรวจจับรถยนต์ด้านหน้าที่วิ่งช้ากว่า
ระบบจะลดความเร็วลงเพื่อให้รถของท่านวิ่งตามรถยนต์
ด้านหน้าตามระยะห่างที่ตั้งไว้

ระบบจะควบคุมคันเร่งและเบรก (ประมาณ 40% ของแรง
เบรก) โดยอัตโนมัติ ถ้าจำเป็น

ระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์อยู่ที่ประมาณ 200 ม. (650
ฟุต) ด้านหน้า

การทำงานของโหมดการควบคุมระยะห่าง
ระหว่างรถยนต์

GUID-FB53D7F0-14B9-433D-9BFD-D548355654CB

โหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์ถูกออกแบบให้
รักษาระยะห่างที่ตั้งไว้และลดความเร็วลงให้เท่ากับรถยนต์
ท่ีช้ากว่าด้านหน้า ระบบจะลดความเร็วรถยนต์ลงเท่าที่
จำเป็น และถ้ารถยนต์ด้านหน้าหยุดรถ ระบบจะลดความเร็ว
ลงจนหยุดนิ่ง อย่างไรก็ตาม ระบบ ICC จะสามารถให้แรง
เบรกสูงสุดได้ประมาณ 40% ของแรงเบรกทั้งหมดเท่านั้น
ควรใช้งานระบบน้ีเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าเอื้อต่อการ
รักษาความเร็วอย่างคงท่ี หรือความเร็วของรถยนต์เพิ่มขึ้น
อย่างช้า ๆ ถ้ารถยนต์เคลื่อนที่ เข้ามาในช่องทางเดินรถ
ข้างหน้าหรือรถยนต์ท่ีว่ิงอยู่ด้านหน้าลดความเร็วลงอย่าง
รวดเร็ว ระยะห่างระหว่างรถยนต์อาจใกล้ขึ้นเนื่องจากระบบ
ICC ไม่สามารถลดความเร็วรถยนต์ลงได้รวดเร็วพอ ถ้าสิ่งนี้
เกิดขึ้น ระบบ ICC จะ ส่ง เสียง เตือนและกะพริบหน้า
จอแสดงระบบเพื่อเตือนผู้ขับข่ีให้ตอบสนองตามความจำ
เป็น

ระบบจะยกเลิก และเสียงเตือนจะดังข้ึน ถ้าความเร็วน้อย
กว่า 25 กม./ชม. (15 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ และตรวจ
ไม่พบรถยนต์คัน ข้างหน้า ระบบยังปิดการทำงานเม่ือ
รถยนต์ ใช้ ความเร็ว มากกว่า ความเร็ว ท่ี ตั้ง ไว้ ส ูง ส ุด

Condition:
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โปรด ด ู ที่ “ กา ร เตื อน รถ เข้ า ใกล้ ” (ห น้ า 5 -38 )

รายการดังต่อไปนี้ถูกควบคุมในโหมดการควบคุมระยะห่าง
ระหว่างรถยนต์:

. เมื่อไม่มีรถยนต์วิ่งอยู่ด้านหน้า โหมดการควบคุมระยะ
ห่างระหว่างรถยนต์จะรักษาความเร็วที่ตั้งไว้โดยผู้ขับขี่
ช่ วง ความเ ร็ว ท่ี ตั้ ง ไว้ คือ ความเร็ ว ดัง ต่อ ไป นี้
— 30 และ 144 กม./ชม. (20 และ 90 ไมล์/ชม.)

. เม่ือมีรถยนต์วิ่งอยู่ด้านหน้า โหมดการควบคุมระยะ
ห่างระหว่างรถยนต์จะปรับความเร็วเพื่อรักษาระยะห่าง
ท่ีตั้งไว้โดยผู้ ขับข่ีจากรถยนต์ด้านหน้า ปรับต้ังช่วง
ความเร็ว ได้ ภายในความเร็ว ท่ี ตั้ ง ไว้ ถ้า รถยนต์
ด้านหน้าหยุด ระบบจะลดความเร็วลงจนหยุดนิ่งตาม
ข้อจำกัดของระบบ ระบบจะยกเลิกเม่ือรับรู้ว่ารถหยุด
นิ่งพร้อมกับมีเสียงเตือนดังขึ้น

. เมื่อรถยนต์ที่วิ่งอยู่ด้านหน้าออกจากช่องทางเดินรถที่
วิ่งอยู่ โหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์จะเร่ง
ความเร็วและรักษาความเร็วรถยนต์เป็นความเร็วท่ีตั้ง
ไว้

ระบบ ICC จะไม่ควบคุมความเร็วรถยนต์หรือเตือนเมื่อเข้า
ใกล้รถยนต์ที่หยุดนิ่งและรถยนต์เคลื่อนตัวช้า โปรดมีสมาธิ
ในการควบคุมรถยนต์เพ่ือรักษาระยะห่างท่ีเหมาะสมจาก
รถยนต์ด้านหน้าเมื่อเข้าใกล้ประตูด่านเก็บค่าผ่านทางหรือ
การจราจรที่คับคั่ง

SSD0254

เมื่อขับขี่บนทางหลวงด้วยความเร็วท่ีตั้งไว้และเข้าใกล้
รถยนต์ท่ีวิ่งช้าด้านหน้า ระบบ ICC จะปรับความเร็วเพ่ือ
รักษาระยะห่างจากรถยนต์ด้านหน้าตามที่ผู้ขับข่ีตั้งไว้ ถ้า
รถยนต์ด้านหน้า เปลี่ยนช่องทาง เดินรถหรือออกจาก
ทางหลวง ระบบ ICC จะเร่งความเร็วและรักษาความเร็วท่ี
ตั้งไว้ โปรดมีสมาธิในการควบคุมรถยนต์เมื่อเร่งความเร็วไป
ยังความเร็วที่ตั้งไว้

รถยนต์จะไม่รักษาความเร็วท่ีตั้งไว้บนถนนที่คดเค้ียวหรือ
เนินเขา ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น ท่านจะต้องควบคุมความเร็วรถยนต์
ด้วยตนเอง

โดยปกติแล้ว เม่ือควบคุมระยะห่างจากรถยนต์ด้านหน้า
ระบบนี้จะเร่งความเร็วหรือลดความเร็วรถยนต์โดยอัตโนมัติ
ตามความเร็วของรถยนต์ด้านหน้า เหยียบคันเร่งเพ่ือเร่ง
ความเร็วรถยนต์อย่างเหมาะสมเมื่อจำเป็นต้องเร่งความเร็ว
ในการเปล่ียนช่องทางเดินรถ เหยียบแป้นเบรกเมื่อจำเป็น
ต้องลดความเร็วเพื่อรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถยนต์
ด้านหน้าเนื่องจากการเบรกกระทันหันหรือมีรถยนต์ตัดหน้า
โ ป ร ด มี ส ม า ธิ เ ม่ื อ ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ I C C ท ุ ก ค รั้ ง

สวิตช์โหมดการควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์
GUID-61B357CE-0A18-46B8-8EB0-811C904BC2CB

JVS0957X

ระบบจะทำงานโดยสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติและสวิตช์ควบคุมสี่ตัว โดยทั้งหมดติดตั้ง
อยู่บนพวงมาลัย

1. สวิตช์ RES/+:

กลับสู่ความเร็วที่ตั้งไว้หรือเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างช้า ๆ

2. สวิตช์ CANCEL:

ปิดการทำงานของระบบโดยไม่มีการลบความเร็วที่ตั้ง
ไว้

3. สวิตช์ SET/-:

ตั้งความเร็ว ท่ีต้องการ ลดความเร็วลงอย่าง ช้า ๆ

4. สวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ:

สวิตช์หลักเพื่อเปิดการทำงานของระบบ

5. สวิตช์ DISTANCE:

เปลี่ยนระยะห่างในการตามของรถยนต์:
. Long (ไกล)
. Middle (กลาง)
. Short (ใกล้)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-35
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5-36 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การแสดงผลและตัวแสดงโหมดการควบคุมระยะ
ห่างระหว่างรถยนต

G์UID-52338530-2E46-4457-9FB7-3C3980488782

WAF0405X

การแสดงผลจะอยู่ ท่ี ด้านซ้ายของมาตรวัดความเร็ว

1. ตัวแสดงการตรวจจับรถยนต์ด้านหน้า:

แสดงการตรวจจับรถยนต์ด้านหน้า

2. ตัวแสดงระยะห่างที่ตั้งไว้:

แสดง ระยะ ห่าง ระหว่าง รถยนต์ ท่ี ตั้ ง ด้วย สวิตช์
DISTANCE

3. ตัวแสดง น้ีจะแสดงสถานะของระบบ ICC ตาม สี
. ตัวแสดง ON ระบบ ICC (สีเทา):

แสดงว่าสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติอยู่ที่ ON

. ตัวแสดงการตั้งระบบ ICC (สีเขียว):

แสดง ว่ า ต้ั ง ค ว าม เ ร็ ว ท่ี ค วบค ุ ม อั ต โนมั ติ
. การเตือนระบบ ICC (สีเหลือง):

แสดง ว่า มี การ ทำงาน ผิด ปกติ ใน ระบบ ICC

4. ตัวแสดงความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้:

แสดงความเร็วของรถยนต์ที่ตั้งไว้

การใช้งานโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่าง
รถยนต์

GUID-752CF173-7205-45B2-B64A-FA6B0E992FE0

WAF0406X

ในการเปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ ให้
กดและปล่อยสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ Ⓐ อย่างรวดเร็ว ตัวแสดง ON ระบบ ICC (สี
เทา) ตัวแสดงการ ต้ังระยะห่าง และตัวแสดงความเร็ว
รถยนต์ท่ีตั้งไว้จะสว่างข้ึนและจะอยู่ในสถานะเตรียมพร้อม
สำหรับการตั้งค่า

WAF0407X

การตั้งความเร็วที่ควบคุมอัตโนมัติ ให้เร่งความเร็วไปยัง
ความเร็วท่ีต้องการ กดสวิตช์ SET/- Ⓑ และปล่อยสวิตช์
(ตัวแสดงการตั้งระบบ ICC (สีเขียว) ตัวแสดงการตรวจจับ
รถยนต์ด้านหน้า ตัวแสดงระยะห่างท่ีตั้งไว้ และตัวแสดง

ความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้จะสว่างขึ้น) ปล่อยเท้าออกจากคัน
เร่ง รถยนต์จะรักษาความเร็วที่ได้ตั้งไว้

เม่ือกดสวิตช์ SET/- Ⓑ ภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้ จะไม่
สามารถตั้งระบบได้ และตัวแสดง ICC จะกะพริบเป็นเวลา
ประมาณ 2 วินาที:

. เม่ือวิ่งด้วยความเร็วต่ำกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์/
ชม.) และตรวจไม่พบรถยนต์ด้านหน้า

. เม่ือคันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง “D” (ขับ) หรือ “B”

. เมื่อใช้เบรกจอด

. เมื่อผู้ขับขี่เหยียบเบรก

เม่ือกดสวิตช์ SET/- Ⓑ ภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้ จะไม่
สามารถตั้งระบบได้

เสียงเตือนจะดังขึ้นและข้อความจะแสดงขึ้นแบบป๊อปอัพ:

. เม่ือปิดระบบ VDC (ในการใช้ระบบ ICC ให้เปิดระบบ
VDC กดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติเพ่ือปิดระบบ ICC และรีเซ็ตระบบ ICC โดย
การกดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็ว รถยนต์
อัตโนมัติอีกครั้ง)

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบ VDC โปรดดูท่ี
“ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)”
(หน้า 5-11)

. เม่ือ VDC (รวมถึงระบบป้องกันล้อหมุนฟรี) กำลัง
ทำงาน

. เมื่อล้อลื่นไถล (ในการใช้ระบบ ICC ให้แน่ใจว่าล้อไม่
ไถลแล้ว)

Condition:
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① การแสดงการ ต้ัง ระบบโดยที่ มี รถยนต์ด้านหน้า
② การแสดงการต้ังระบบโดยท่ีไม่มีรถยนต์ด้านหน้า

ผู้ขับขี่ตั้งความเร็วรถยนต์ท่ีต้องการตามสภาพถนน ระบบ
ICC จะรักษาความเร็วรถยนต์ ท่ีตั้งไว้เช่นเดียวกับระบบ
ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ตราบเท่าที่ไม่ตรวจพบรถยนต์ใน
ช่องทางเดินรถด้านหน้า

ระบบ ICC แสดงความเร็วที่ตั้งไว้

ตรวจพบรถยนต์ด้านหน้า :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมื่อตรวจพบรถยนต์ในช่องทางเดินรถด้านหน้า ระบบ ICC
จะลดความเร็วลงโดยการควบคุมคันเร่งและการใช้เบรก
เพื่อให้ความเร็วพอดีกับรถยนต์ที่ช้ากว่าด้านหน้า ระบบจะ
ควบคุมความเร็วรถยนต์ตามความเร็วของรถยนต์ด้านหน้า
เ พื่ อ รั ก ษ า ร ะ ย ะ ห่ า ง ท่ี ตั้ ง ไ ว้ โ ด ย ผ ู้ ขั บ ขี่

หมายเหตุ:
. ไฟเบรกจะสว่างขึ้นเมื่อปฏิบัติการเบรกโดยระบบ

ICC
. อาจได้ยินเสียง เม่ือเบรกทำงาน ซึ่งไม่ใช่การ

ทำงานผิดปกติ

เมื่อตรวจพบรถยนต์ด้านหน้า ตัวแสดงการตรวจจับรถยนต์
ด้านหน้าจะสว่างข้ึน ระบบ ICC จะแสดงความเร็วท่ีตั้งไว้

และระยะห่างที่ตั้งไว้

ตรวจไม่พบรถยนต์ด้านหน้า :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมื่อ ตรวจ ไม่ พบ รถยนต์ด้านหน้า ระบบ ICC จะ เพิ่ม
ความเร็วรถยนต์ขึ้นอย่างช้า ๆ เพื่อกลับไปยังความเร็วที่ตั้ง
ไว้ ก่อน หน้า ระบบ ICC จะ รักษา ความเ ร็ว ที่ ตั้ ง ไว้

เมื่อตรวจไม่พบรถยนต์ด้านหน้า ตัวแสดงการตรวจจับ
รถยนต์ด้านหน้าจะดับลง

ถ้ามีรถยนต์ปรากฏข้ึนด้านหน้าในระหว่างการเร่งความเร็ว
ไปยังความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้หรือเมื่อใดก็ตามที่ระบบ ICC
กำลังทำงาน ระบบจะควบคุมระยะห่างจากรถยนต์ด้านหน้า

เมื่อตรวจไม่พบรถยนต์ด้านหน้าภายใต้ความเร็วประมาณ
25 กม./ชม. (15 ไมล์/ชม.) ระบบจะยกเลิกการทำงาน

WAF0482X

เมื่อแซงรถยนต์คันอื่น ๆ ตัวแสดงความเร็วที่ตั้งไว้จะ
กะพริบเม่ือความเร็วรถยนต์เกินความเร็วที่ตั้งไว้ ตัวแสดง
การตรวจจับรถยนต์จะดับลงเมื่อบริเวณด้านหน้าของรถเปิด
โล่งขึ้น เมื่อปล่อยคันเร่ง รถยนต์จะกลับยังความเร็วที่ตั้งไว้
ก่อนหน้า

แม้ความเร็วของรถยนต์ถูกตั้งไว้ในระบบ ICC ท่านสามารถ
เหยียบคันเร่งเม่ือจำเป็นต้องเร่งความเร็วรถยนต์อย่าง
รวดเร็ว

วิธีการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้
GUID-04E1F2E6-4EF1-48DD-B472-AF6D4D261A41

ในการยกเลิกความเร็วที่ตั้งไว้ ให้ใช้วิธีการหนึ่งในราย
การนี้:

. กดสวิตช์ CANCEL ตัวแสดงความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้จะ
ดับลง

. แตะแป้นเบรกเบา ๆ ตัวแสดงความเร็วรถยนต์ท่ีตั้งไว้
จะดับลง

. ปิดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ตัวแสดง ICC จะดับลง

เพ่ือปรับความเร็วที่ควบคุมอัตโนมัติให้สูงขึ้น ใช้หนึ่ง
ในวิธีการดังต่อไปนี้:

. เหยียบคันเร่ง เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ ให้กด
และปล่อยสวิตช์ SET/-

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-37

Condition:
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5-38 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. กดสวิตช์ RES/+ ค้างไว้ ความเร็วรถยนต์ท่ีตั้งไว้จะ
เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

. กดและปล่อยสวิตช์ RES/+ อย่างรวดเร็ว แต่ละครั้งที่
ทำขั้นตอนนี้ ความเร็วที่ตั้งไว้จะเพิ่มขึ้น 1 กม./ชม. (1
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

เพื่อปรับความเร็วที่ควบคุมอัตโนมัติให้ต่ำลง ใช้หนึ่งใน
วิธีการดังต่อไปนี้:

. แตะแป้นเบรกเบา ๆ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ
ให้กดและปล่อยสวิตช์ SET/-

. กดสวิตช์ SET/- ค้างไว้ ความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้จะลด
ลงครั้งละ 5 กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

. กดและปล่อยสวิตช์ SET/- อย่างรวดเร็ว แต่ละคร้ังท่ี
ทำขั้นตอนนี้ ความเร็วที่ตั้งไว้จะลดลง 1 กม./ชม. (1
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

ในการกลับไปยังความเร็วที่ตั้งไว้ ให้กดและปล่อย
สวิตช์ RES/+ รถยนต์จะกลับไปยังความเร็ว ท่ีควบคุม
อัตโนมัติที่ตั้งไว้ล่าสุด เมื่อความเร็วรถยนต์สูงกว่า 30 กม./
ชม. (20 ไมล์/ชม.)

วิธีการเปลี่ยนระยะห่างจากรถยนต์ด้านหน้าที่ตั้ง
ไว้

GUID-D4F6FD73-D37D-43EC-9288-12C8A3617302

JVS0965X

สามารถตั้งระยะห่างจากรถยนต์ด้านหน้าได้ทุกเม่ือ ขึ้นอยู่

กับสภาพการจราจร

ในแต่ละครั้งที่กดสวิตช์ DISTANCE Ⓐ ระยะห่างที่ตั้งไว้จะ
เปลี่ยนจาก long (ไกล) middle (กลาง) short (ใกล้)
และ ก ลับ ไป ท่ี l o ng ( ไกล ) อี ก ค ร้ั ง ตาม ลำ ดับ

WAF0505X

. ระยะห่างจากรถยนต์ด้านหน้าจะเปลี่ยนแปลงตาม
ความเร็วรถยนต์ ความเร็วรถยนต์ที่สูงขึ้น ระยะห่างจะ
ไกลขึ้น

. ระยะห่างท่ีตั้งค่าไว้จะยังคงเหมือนการต้ังค่าปัจจุบัน
แม้ว่าจะสตาร์ทระบบ e-POWER ใหม่แล้ว ก็ตาม

การเตือนรถเข้าใกล้
GUID-FAFC3A07-E6F4-416A-887A-D97BE20844A7

ถ้ารถยนต์เข้าใกล้กับรถยนต์ด้านหน้าเนื่องจากการลด
ความเร็วลงอย่างรวดเร็วของรถยนต์ด้านหน้าหรือมีรถตัด
หน้า ระบบจะเตือนผู้ขับข่ีด้วยเสียงเตือนและการแสดง

Condition:



(199,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

ระบบ ICC ต้องลดความเร็วลงโดยการเหยียบเบรกเพื่อ
รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย ถ้า:

. เสียงเตือนดังขึ้น

. ตัวแสดงการตรวจจับรถยนต์ด้านหน้ากะพริบ

เสียงเตือนอาจไม่ดังขึ้นในบางกรณีเมื่อระยะห่างระหว่าง
รถยนต์ใกล้กัน ตัวอย่างได้แก่:

. เมื่อรถยนต์กำลังวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันและระยะห่าง
ระหว่างรถยนต์ไม่เปลี่ยนแปลง

. เมื่อรถยนต์ด้านหน้าวิ่งเร็วกว่าและระยะห่างระหว่าง
รถยนต์เพิ่มขึ้น

. เมื่อรถยนต์ตัดหน้าเข้าใกล้รถยนต์ของท่าน

เสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นเมื่อ:

. รถยนต์ของท่านเข้าใกล้รถยนต์คันอื่น ๆ ซึ่งจอดอยู่
หรือกำลังเคลื่อนที่อย่างช้า ๆ

. เ ม่ือ เหยียบ คัน เร่ง ระบบ จะ ยกเลิก การ ทำงาน

หมายเหตุ:
เสียงเตือนการเข้าใกล้อาจดังข้ึนและการแสดงระบบ
อาจกะพริบขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์เรดาร์ตรวจจับวัตถุที่ด้าน
ข้างของรถยนต์หรือด้านข้างของถนน สิ่งนี้อาจทำให้
ระบบ ICC ลดหรือเพิ่มความเร็วรถยนต์ เซ็นเซอร์
เรดาร์อาจตรวจจับวัตถุเหล่าน้ีเม่ือขับรถยนต์บนน
ถนนที่คดเค้ียว ทางแคบ เนินเขา หรือเมื่อเข้าหรือ
ออกจากทางโค้ง ในกรณีเหล่านี้ ต้องควบคุมระยะ
ห่างที่ เหมาะสมจากรถยนต์ด้านหน้า ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ความไวของเซ็นเซอร์อาจได้รับผลกระทบจาก
การควบคุมรถยนต์ (การบังคับเลี้ยวหรือตำแหน่งการขับขี่
ในช่องทางเดินรถ) หรือการจราจร หรือสภาพรถยนต์
( ตั วอย่ า ง เช่น ถ้ า ขับ รถยนต์ ที่ มี ค วาม เ สีย หาย)

การเร่งความเร็วเมื่อขับแซง
GUID-0E33B8CF-7A7D-4486-9928-B6A89121689C

เมื่อระบบ ICC ทำงานที่ความเร็วมากกว่า 70 กม./ชม. (45
ไมล์/ชม.) และขับรถยนต์ตามรถยนต์ตันหน้า คัน ท่ีมี
ความเร็วช้ากว่า (น้อยกว่าความเร็วที่ตั้งไว้ของระบบ ICC)
และเปิดสัญญาณไฟเล้ียวทางด้านขวา ระบบ ICC จะเร่ิม
เร่งความเร็วรถยนต์โดยอัตโนมัติ เพ่ือช่วยขับแซงไปทาง
ด้านขวา และจะเริ่มลดระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้า
เฉพาะสัญญาณไฟเล้ียวด้านขวาเท่านั้นท่ีจะรองรับการ
ทำงานตามฟังก์ชันนี้ได้ เมื่อผู้ขับขี่บังคับเลี้ยวรถยนต์ และ
เคลื่อนตัวไปยังช่องทางเดินรถท่ีจะแซง ถ้าตรวจไม่พบ
รถยนต์คันข้างหน้า ระบบ ICC จะเร่งความเร็วต่อไปจนถึง
ความเร็วท่ีตั้งไว้ของระบบ ICC ถ้าตรวจพบรถยนต์อีกคัน
หนึ่งอยู่ข้างหน้า รถยนต์จะเร่งความเร็วขึ้นจนถึงความเร็วใน
การขับตามหลังรถยนต์คันน้ัน ถ้ารถยนต์ไม่ถูกบังคับเลี้ยว
ไปยังช่องทางเดินรถด้านขวาเพ่ือแซง รถยนต์จะหยุดเร่ง
ความเร็วหลังเวลาผ่านไปช่ัวครู่ และคืนระยะห่างตามค่าที่
ตั้งไว้ การเร่งความเร็วสามารถหยุดได้ตลอดเวลาโดยการ
เหยียบแป้นเบรก หรือด้วยสวิตช์ CANCEL บนพวงมาลัย

คำเตือน:

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการชนซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ โปรดระมัดระวังดัง
ต่อไปนี้:

. ฟังก์ชันนี้จะทำงานกับสัญญาณไฟเลี้ยวด้านขวา
เท่าน้ันและจะเร่งความเร็วรถยนต์ในช่วงสั้น ๆ
แม้ว่า จะ ไม่ ได้ เปล่ียน ช่อง ทาง การ เดินรถ
นอกจากน้ียังรวมไปถึงสถานการณ์ที่ไม่ได้ขับ
แซง เช่น ขับออกทางออกด้านขวา

. ให้แน่ใจว่าเมื่อขับแซงรถยนต์คันอ่ืน ช่องทาง
เดินรถใกล้เคียงว่างอยู่ก่อนที่จะทำการขับแซง
การเปล่ียนแปลงของการจราจรอย่างกะทันหัน
อาจเกิดขึ้นได้ ขณะที่ขับแซง ให้บังคับเลี้ยวและ
เบรกเท่าที่จำเป็นอยู่ เสมอ ไม่ควรพ่ึงพาระบบ
เพียงอย่างเดียว

การยกเลิกโดยอัตโนมัติ
GUID-AA0C4093-C546-439E-A10F-8442EC24E681

เสียงเตือนจะดังขึ้นภายใต้สภาวะดังต่อไปน้ี และการ
ควบคุมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

. เม่ือตรวจไม่พบรถยนต์คันข้างหน้า และรถยนต์ของ
ท่านขับข่ีด้วยความเร็วที่น้อยกว่า 25 กม./ชม. (15
ไมล์/ชม.)

. เมื่อระบบรับรู้ว่ารถยนต์หยุดอยู่กับที่

. เมื่อคันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง “D” (ขับ) หรือตำแหน่ง
“B”

. เมื่อใช้เบรกจอด

. เมื่อปิดระบบ VDC

. เมื่อ VDC (รวมถึงระบบป้องกันล้อหมุนฟรี) ทำงาน

. เมื่อการวัดระยะห่างแย่ลงเนื่องจากมีสิ่งสกปรกหรือสิ่ง
กีดขวางติดอยู่ที่เซ็นเซอร์

. เมื่อล้อลื่นไถล

. เมื่อสัญญาณเรดาร์ถูกรบกวนชั่วคราว

. เ ม่ือ ขับ รถ ขึ้ น เ นิน หรือ ลง เ นิน อ ย่าง ต่อ เ น่ือง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-39
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5-40 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ข้อจำกัดของโหมดการควบคุมระยะห่างระหว่าง
รถยนต์

GUID-293115A8-F90A-4430-A0E1-F8198D9C919A

คำเตือน:

รายการต่อไป น้ีคือ ข้อจำกัดของระบบ ICC การ
ใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดเหล่านี้อาจ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ระบบมีไว้สำหรับใช้บนถนนที่เป็นทางตรง แห้ง
ถนนเปิดโล่งที่มีการจราจรไม่หนาแน่น ไม่แนะนำ
ให้ใช้ระบบในการจราจรในเขตเมืองหรือบริเวณ
ที่มีการจราจรคับคั่ง

. ระบบน้ีจะไม่ปรับเปลี่ยนการทำงานตามสภาพ
ถนนโดยอัตโนมัติ ควรใช้ งานระบบ น้ีในการ
จราจรที่คล่องตัว ห้ามใช้บนถนนที่มีโค้งหักศอก
ทางลาดชันและทางลงเขา หรือถนนที่มีน้ำแข็ง
ปกคล ุม เ ม่ือ ฝน ตกหนัก หรือ มี หมอก ลง

. เนื่องจากมีข้อจำกัดของประสิทธิภาพการทำงาน
ของฟังก์ชันควบคุมระยะห่าง ห้ามพ่ึงพาระบบ
ICC เท่านั้น ระบบนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแก้ไขการขับขี่
ด้วยความประมาท หรือทัศนะวิสัยที่ไม่ดีเมื่อฝน
ตก หมอก หรือสภาพอากาศ ท่ีไม่ ดีอื่น ๆ ลด
ความเร็วของรถยนต์ลงโดยการเหยียบเบรก ตาม
ระยะห่างจากรถยนต์ด้านหน้าและสภาพแวดล้อม
เพ่ือรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างรถยนต์

. ถ้ารถยนต์ด้านหน้าหยุดรถ ระบบจะลดความเร็ว
ลงจนหยุดน่ิงตามข้อจำกัดของระบบ ระบบจะ
ยกเลิกการทำงานเมื่อรับรู้ว่ารถยนต์หยุดน่ิงและ
ส่งเสียงเตือน เพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนตัว ผู้
ขับขี่จะต้องเหยียบเบรก

. มีสมาธิในการควบคุมรถยนต์และเตรียมพร้อม
สำหรับการควบคุมระยะห่างในการตามที่
เหมาะสมด้วยตนเองทุกคร้ัง โหมดการควบคุม
ระยะห่างระหว่างรถยนต์ของระบบ ICC อาจไม่
สามารถรักษาระยะห่างที่ตั้งไว้ระหว่างรถยนต์
(ระยะห่างในการตาม) หรือความเร็วรถยนต์ที่ตั้ง
ไว้ภายใต้บางสภาพแวดล้อม

. ระบบอาจไม่ตรวจพบรถยนต์ในบางสภาพถนน
หรือสภาพอากาศ เพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ห้าม
ใช้งานระบบ ICC ภายใต้สภาวะดังต่อไป น้ี ่:

— บนถนนซึ่งการจราจรหนาแน่นหรือมีโค้งหัก
ศอก

— บนถนนที่ลื่นเช่นบนน้ำแข็งหรือหิมะ ฯลฯ
— ในสภาพอากาศย่ำแย่ (ฝน หมอก หิมะ ฯลฯ)
— เมื่อมีฝน หิมะ หรือสิ่งสกปรกติดบนเซ็นเซอร์
ของระบบ

— บนทางลงเขาลาดชัน (รถยนต์อาจวิ่งเกิน
ความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้และมีการเบรกบ่อย
คร้ังอาจทำให้เบรกมีความร้อนสูงเกินไป)

— เมื่อขับรถขึ้นเนินหรือลงเนินอย่างต่อเน่ือง
— เม่ือสภาพการจราจรทำให้ยากต่อการรักษา
ระยะ ห่าง ระหว่าง รถยนต์ ที่ เหมาะ สม
เน่ืองจากการเร่งความเร็วและลดความเร็ว
บ่อยครั้ง

— ถูกรบกวนโดยแหล่งสัญญาณเรดาร์ อ่ืน ๆ
. ในบางสภาพถนนหรือการจราจร อาจมีรถยนต์

หรือวัตถุเข้ามาในพื้นที่การตรวจจับของเซ็นเซอร์
และทำให้เกิดการเบรกโดยอัตโนมัติ อาจจำเป็น
ต้องควบคุมระยะห่างจากรถยนต์คันอื่น ๆ โดยใช้
คันเร่ง โปรดมีสมาธิและหลีกเล่ียงการใช้ระบบ

ICC เม่ือไม่ได้รับคำแนะนำให้ใช้งานในหมวดนี้

เซ็นเซอร์เรดาร์อาจไม่ตรวจจับวัตถุต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี:

. รถยนต์จอดอยู่กับที่และเคลื่อนตัวช้า

. คนเดินเท้าหรือวัตถุบนถนน

. รถยนต์ที่แล่นสวนมาในช่องทางเดินรถเดียวกัน

. รถจักรยานยนต์ที่วิ่งล้ำช่องทางเดินรถที่วิ่ง

เซ็นเซอร์จะตรวจจับสัญญาณท่ีสะท้อนกลับจากรถยนต์
ด้านหน้า ดัง น้ัน ถ้า เซ็นเซอร์ไม่สามารถตรวจจับการ
สะท้อนจากรถยนต์ด้านหน้า ระบบ ICC อาจไม่รักษาระยะ
ห่างที่ตั้งไว้

รายการต่อไปนี้คือสภาวะบางอย่าง ซ่ึงเซ็นเซอร์จะไม่
สามารถตรวจจับสัญญาณได้:

. เม่ือหิมะหรือละอองน้ำบนถนนกระเด็นขึ้นมาจาก
รถยนต์ท่ีกำลังวิ่ง ความสามารถในการตรวจจับของ
เซ็นเซอร์จะลดลง

. เมื่อวางกระเป๋าสัมภาระที่หนักมากเกินไปที่เบาะนั่ง
ด้านหลังหรือห้องเก็บสัมภาระ

ระบบ ICC ถูกออกแบบให้ตรวจสอบการทำงานของ
เซ็นเซอร์โดยอัตโนมัติภายในข้อจำกัดของระบบ เม่ือ
เซ็นเซอร์ถูกปกคลุมด้วยส่ิงสกปรกหรือถูกบดบัง ระบบจะ
ยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าเซ็นเซอร์ถูกปกคลุม
ด้วยหิมะ ถุงไวนิลโปร่งใสหรือโปร่งแสง ฯลฯ ระบบ ICC
อาจตรวจไม่พบ ด้วยตัวอย่างเหล่านี้ โหมดการควบคุม
ระยะห่างระหว่างรถยนต์อาจไม่ยกเลิกการทำงานและอาจ
ไม่สามารถรักษาระยะห่างในการตามท่ีตั้งไว้จากรถยนต์
ด้านหน้า ให้ แน่ใจ ว่า ตรวจสอบและทำความสะอาด
เซ็นเซอร์อย่างสม่ำเสมอ

Condition:
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SSD0252

พ้ืนที่การตรวจจับของเซ็นเซอร์เรดาร์ถูกจำกัด รถยนต์
ด้านหน้าต้องอยู่ ในพ้ืนท่ีการตรวจจับสำหรับโหมดการ
ควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์เพื่อรักษาระยะห่างที่ตั้งไว้
จากรถยนต์ด้านหน้า

รถยนต์ด้านหน้าอาจเคล่ือนออกไปด้านนอกพ้ืนท่ีการ
ตรวจจับเนื่องจากตำแหน่งของรถภายในช่องทางเดินรถ
เดียวกัน อาจตรวจไม่พบรถจักรยานยนต์ในช่องทางเดินรถ
ด้านหน้า ถ้าวิ่งล้ำจากเส้นกลางของช่องทางเดินรถ อาจ
ตรวจไม่พบรถยนต์ด้านหน้าซึ่งเปล่ียนช่องทางเดินรถเข้า
มา จนกว่ารถจะเคล่ือนเข้ามาในช่องทางเดินรถเสร็จส้ิน
ถ้าสิ่งน้ีเกิดข้ึน ระบบ ICC จะเตือนโดยการกะพริบ
การแสดงระบบและส่งเสียงเตือน ผู้ขับข่ีอาจจะต้อง
รักษาระยะห่างจากรถยนต์ด้านหน้าที่เหมาะสมด้วย
ตัวเอง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-41

Condition:
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5-42 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

SSD0253

เมื่อขับขี่บนบางสภาพถนน เช่น ถนนคดเคี้ยว เนินเขา โค้ง
แคบ หรือถนนท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เซ็นเซอร์เรดาร์
อาจตรวจจับรถยนต์ในช่องทางเดินรถอื่น หรืออาจตรวจ
รถยนต์คันข้างหน้าไม่พบ ส่ิงนี้อาจทำให้ระบบ ICC ลด
หรือเพิ่มความเร็วรถยนต์

การตรวจจับรถยนต์อาจได้รับผลกระทบจากการทำงานของ
รถ (การควบคุมพวงมาลัยหรือตำแหน่งท่ีรถวิ่งในช่องทาง
วิ่ง ฯลฯ) หรือสภาวะรถยนต์ ถ้าส่ิงน้ีเกิดข้ึน ระบบ ICC
จะเตือนโดยการกะพริบไฟแสดงระบบและส่งเสียง
เตือนทันที ท่านจะต้องรักษาระยะห่างจากรถยนต์
ข้างหน้าด้วยตัวเอง

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-1FB646C3-6C1D-4A11-93EA-9A994D290820

รายการดังต่อไปนี้คือสภาวะซึ่งระบบ ICC อาจไม่ทำงานชั่ว
ขณะ ด้วยตัวอย่างเหล่าน้ี ระบบ ICC อาจไม่ยกเลิกการ
ทำงานและอาจไม่สามารถรักษาระยะห่างในการตามท่ีตั้ง
ไว้จากรถยนต์ด้านหน้า

สภาวะ A :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้ ระบบ ICC จะยกเลิกการทำงาน
โดยอัตโนมัติ เสียงเตือนจะดังขึ้น และจะไม่สามารถต้ัง
ระบบได้:

. เมื่อปิดระบบ VDC

. เมื่อ VDC (รวมถึงระบบป้องกันล้อหมุนฟรี) ทำงาน

. เม่ือตรวจไม่พบรถยนต์คันข้างหน้า และรถยนต์ของ
ท่านขับข่ีด้วยความเร็วที่น้อยกว่า 25 กม./ชม. (15
ไมล์/ชม.)

. เมื่อระบบตัดสินว่ารถยนต์หยุดอยู่กับที่

. เม่ือคันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง “D” (ขับ) หรือ “B”

. เมื่อใช้เบรกจอด

. เมื่อยางลื่นไถล

. เมื่อสัญญาณเรดาร์ถูกรบกวนชั่วคราว

. เ ม่ือ ขับ รถ ขึ้ น เ นิน หรือ ลง เ นิน อ ย่าง ต่อ เ น่ือง
สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เม่ือสภาวะในรายการด้านบนไม่เกิดข้ึน ให้เปิดระบบ ICC
เพื่อใช้งานระบบ

สภาวะ B :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

WAF0409X

เสียงเตือนจะดังขึ้น และข้อความเตือน “Unavailable
Front Radar Obstruction” (ไม่ สามารถ ใช้ งานได้
เนื่องจากเรดาร์ด้านหน้ามีสิ่งกีดขวาง) จะปรากฏบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

. เม่ือเซ็นเซอร์เรดาร์ถูกปกคลุมด้วยส่ิงสกปรกหรือถูก
บดบังทำให้ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์ด้านหน้าได้
ระบบ ICC จะ ยกเลิก การ ทำงาน โดย อัตโนมัติ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

ถ้า ข้อความ เตือน ต่อ ไปนี้ ปรากฏ ข้ึน ให้ จอด รถ ใน ท่ี
ปลอดภัยและปิดการทำงานระบบ e-POWER เมื่อสัญญาณ
เรดาร์ ถ ูก รบกวน ช่ัว ขณะ ให้ทำความสะอาดบริเวณ
เซ็นเซอร์และสตาร์ทระบบ e-POWER ใหม่ ถ้าข้อความ
เตือน “Unavailable Front Radar Obstruction” (ไม่
สามารถใช้งานได้เน่ืองจากเรดาร์ด้านหน้ามีส่ิงกีดขวาง)

Condition:
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ยังคงแสดงอยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบ ICC ท่ี
ศูนย์บริการนิสสัน

. เมื่อขับขี่บนถนนที่มีโครงสร้างถนนที่มีพื้นที่จำกัด หรือ
อาคาร (เช่น สะพานท่ีมีระยะทางยาว ทะเลทราย
พื้นที่หิมะปกคลุม การขับขี่ข้างกำแพงแนวยาว) ระบบ
อาจทำให้ไฟเตือนระบบ ICC (สีเหลือง) สว่างข้ึน
และแสดงข้อความ “Unavailable Front Radar
Obstruction” (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเรดาร์
ด้านหน้ามีสิ่งกีดขวาง)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เม่ือสภาวะในรายการด้านบนไม่เกิดข้ึน ให้เปิดระบบ ICC
เพื่อใช้งานระบบ

สภาวะ C :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

JVS0968X

เมื่อระบบ ICC ไม่ทำงานตามปกติ เสียงเตือนและการ
เตือนระบบ ICC (สีเหลือง) จะปรากฏขึ้น

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

ถ้าการเตือนปรากฏขึ้น ให้จอดรถในท่ีปลอดภัย ปิดการ
ทำงานระบบ e-POWER สตาร์ทระบบ e-POWER ใหม่ ขับ
รถต่อไปและตั้งระบบ ICC อีกครั้ง

ถ้าไม่สามารถตั้งระบบได้หรือยังมีข้อความแสดงขึ้น

อาจแสดงว่าระบบ ICC ทำงานผิดปกติ แม้ว่ารถยนต์
จะยังคงขับขี่ ได้ ในสภาวะปกติ กรุณานำรถเข้า
ตรวจสอบ ติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อ รับบริการ

การดูแลรักษาระบบ
GUID-4EEDD9E0-890E-4409-A1F4-2956EDA99136

WAF0402X

เซ็นเซอร์สำหรับระบบ ICC ① ติดตั้งอยู่ ท่ีด้านหน้าของ
รถยนต์

เพื่อให้ระบบ ICC ทำงานได้ปกติ ให้แน่ใจว่าได้ดูข้อ
ต่อไปนี้:

. รักษาบริเวณเซ็นเซอร์ให้สะอาดอยู่เสมอ

. ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณรอบ ๆ
เซ็นเซอร์

. ห้ามปิดหรือติดสติกเกอร์หรือวัตถุที่คล้ายกันใกล้กับ
บริเวณเซ็นเซอร์ อาจทำให้ทำงานผิดพลาดหรือ
ผิดปกติได้

. ห้ามติดวัตถุโลหะใกล้กับบริเวณเซ็นเซอร์ (กันชน
เหล็ก ฯลฯ) อาจทำให้ทำงานผิดพลาดหรือผิดปกติ
ได้

. ห้ามเปลี่ยนแปลง ถอด หรือพ่นสีท่ีกันชนหน้า ติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสันก่อนปรับแต่งหรือแก้ไขกันชนหน้า

สำหรับหมายเลขการอนุญาตวิทยุและข้อมูล โปรดดู ท่ี

“หมายเลข อน ุญาต วิทย ุ และ ข้อม ูล” (หน้า 9-8)

โหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงที่)

GUID-BC601D64-F16D-4779-8175-8766AF6CDC4E

โหมดนี้จะยอมให้ขับที่ความเร็ว:

. ระหว่าง 40 กม./ชม. ถึง 144 กม./ชม. (25 ถึง 90
ไมล์/ชม.) โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง

คำเตือน:

. ในโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ทั่วไป (ความเร็วคงที่) เสียงเตือนจะไม่ดังขึ้นเพื่อ
เตือนถ้าท่านอยู่ใกล้กับรถยนต์ด้านหน้ามากเกิน
ไป ไม่ว่าจะมีรถยนต์อยู่ ด้านหน้าหรือตรวจพบ
ระยะห่างระหว่างรถยนต์

. ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับระยะห่างระหว่าง
รถยนต์ของท่านและรถยนต์ด้านหน้า มิฉะนั้นอาจ
เกิดการชนขึ้น

. ยืนยันการตั้งค่าในหน้าจอระบบ ICC ทุกครั้ง

. ห้าม ใช้ โหมดการ ควบค ุม ความเร็ว รถยนต์
อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงท่ี) เม่ือขับข่ีภายใต้
สภาวะดังต่อไปนี้:

— เมื่อไม่สามารถรักษาความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้
— ในการจราจรที่ คับค่ังหรือการจราจรที่ ใช้
ความเร็วหลากหลาย

— เมื่อขับขี่บนถนนที่คดเคี้ยวหรือเนินเขา
— บนถนนลื่น (ฝนตก หิมะ น้ำแข็ง ฯลฯ)
— ในพื้นที่ที่มีลมแรงมาก

. ไม่เช่นน้ัน อาจทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์
และเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-43
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5-44 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

สวิตช์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติทั่วไป (ความเร็ว
คงที่)

GUID-74C9C6DC-C10E-417E-BF1C-B88A737A39BA

JVS0999X

1. สวิตช์ RES/+:

กลับสู่ความเร็วที่ตั้งไว้หรือเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างช้า ๆ

2. สวิตช์ CANCEL:

ปิดการทำงานของระบบโดยไม่มีการลบความเร็วที่ตั้ง
ไว้

3. สวิตช์ SET/-:

ตั้งความเร็ว ท่ีต้องการ ลดความเร็วลงอย่าง ช้า ๆ

4. สวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ:

สวิตช์หลักเพื่อเปิดการทำงานของระบบ

การแสดงผลและตัวแสดงโหมดการควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงที่)

GUID-47B91227-687E-499D-8AC0-294129B4E836

JVS0317X

การแสดงผลจะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

1. ตัวแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ:

ตัว แสดงนี้ จะแสดงสภาวะของระบบ ICC ตาม สี
. ตัวแสดง ON ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (สี
เทา):

แสดงว่าสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติอยู่ที่ ON

. ตัวแสดงการตั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (สี
เขียว):

แสดงในขณะท่ีความเร็วรถยนต์ถูกควบคุมโดย
โหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติทั่วไป
(ความเร็วคงที่) ของระบบ ICC

. การ เตือน ระบบควบคุมความเร็ว อัตโนมัติ (สี
เหลือง):

แสดง ว่า มี การ ทำงาน ผิด ปกติ ใน ระบบ ICC

2. ตัวแสดงความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้:

แสดงความเร็วของรถยนต์ที่ตั้งไว้

การใช้งานโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงที่)

GUID-FFE931DA-16A5-42C4-AF65-A9571EBA3D02

WAF0483X

ในการเปิดโหมดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ทั่วไป (ความเร็วคงที่) ให้กดสวิตช์ ON/OFF ควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ Ⓐ ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 1.5
วินาที

เมื่อกดเปิดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ การแสดงผลและตัวแสดงโหมดการควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติทั่วไป (ความเร็วคงท่ี) จะแสดง
ขึ้นในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ หลังจากกดสวิตช์ ON/
OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติค้างไว้เป็นเวลานาน
กว่า 1.5 วินาที การแสดงระบบ ICC จะดับลง ตัวแสดงการ
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะปรากฏขึ้น สามารถตั้ง
ความเร็วที่ควบคุมอัตโนมัติที่ต้องการได้ในขณะน้ี การกด
สวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอีกครั้งจะ
เป็นการปิดระบบโดยสมบูรณ์

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF” ระบบจะปิดโดย
อัตโนมัติ

Condition:
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ในการใช้งานระบบ ICC อีกคร้ัง ให้กดและปล่อยสวิตช์
ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (โหมดการ
ควบคุมระยะห่างระหว่างรถยนต์) หรือกดค้างไว้ (โหมดการ
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติทั่วไป) อีกครั้งเพ่ือเปิด
ระบบ

ข้อควรระวัง:

เพ่ือหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์ ON/
OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
ระบบ ICC

WAF0484X

การตั้งความเร็วที่ควบคุมอัตโนมัติ ให้เร่งความเร็วไปยัง
ความเร็วท่ีต้องการ กดสวิตช์ SET/- Ⓑ และปล่อยสวิตช์
(สีของตัวแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะ
เปล่ียนเป็นสีเขียวและตัวแสดงความเร็วรถยนต์ท่ีตั้งไว้จะ
สว่าง ข้ึน) ปล่อย เท้าออกจากคัน เร่ง รถยนต์จะ รักษา
ความเร็วที่ได้ตั้งไว้

. ในการแซงรถยนต์คัน อ่ืน ๆ ให้ เหยียบคัน เร่ง
หลัง จากปล่อย คัน เร่ง รถยนต์ จะ ขับ เคลื่อน ตาม
ความเร็วที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

. รถยนต์จะไม่ขับเคลื่อนตามความเร็วที่ตั้งไว้ เมื่อขับขึ้น
หรือลงเขา ชัน ถ้า ส่ิงนี้ เกิดขึ้น ให้ รักษาความเร็ว
รถยนต์ไว้ด้วยตนเอง

ในการยกเลิกความเร็วที่ตั้งไว้ ให้ใช้วิธีการหนึ่งในราย
การดังต่อไปนี้:

1. กดสวิตช์ CANCEL ตัวแสดงความเร็วรถยนต์จะดับลง

2. แตะแป้นเบรกเบา ๆ ตัวแสดงความเร็วรถยนต์จะดับลง

3. ปิดสวิตช์ ON/OFF ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ท้ังตัวแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติและ
ตั ว แสดง ความ เ ร็ ว รถยนต์ ท่ี ตั้ ง ไ ว้ จ ะ ดับ ลง

เพ่ือปรับความเร็วท่ีควบคุมอัตโนมัติให้สูงขึ้น ใช้หนึ่ง
ในสามวิธีการดังต่อไปนี้:

1. เหยียบคันเร่ง เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ ให้กด
และปล่อยสวิตช์ SET/-

2. กดสวิตช์ RES/+ ค้างไว้ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ท่ี
ต้องการ ให้ปล่อยสวิตช์

3. กดและปล่อยสวิตช์ RES/+ อย่างรวดเร็ว แต่ละครั้งที่
ทำขั้นตอนนี้ ความเร็วที่ตั้งไว้จะเพิ่มขึ้น 1 กม./ชม. (1
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

เพื่อปรับความเร็วที่ควบคุมอัตโนมัติให้ต่ำลง ใช้หนึ่งใน
สามวิธีการดังต่อไปนี้:

1. แตะแป้นเบรกเบา ๆ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ
ให้กดและปล่อยสวิตช์ SET/-

2. กดสวิตช์ SET/- ค้างไว้ ปล่อยสวิตช์เมื่อรถยนต์ลด
ความเร็วลงมาถึงความเร็วที่ต้องการ

3. กดและปล่อยสวิตช์ SET/- อย่างรวดเร็ว แต่ละคร้ังท่ี
ทำขั้นตอนนี้ ความเร็วที่ตั้งไว้จะลดลง 1 กม./ชม. (1
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

ในการกลับไปยังความเร็วที่ตั้งไว้ ให้กดและปล่อย
สวิตช์ RES/+ รถยนต์จะกลับไปใช้ความเร็วอัตโนมัติเดิมที่
ได้ตั้งไว้ล่าสุด เมื่อขับขี่รถยนต์ที่ความเร็วสูงกว่า 40 กม./

ชม. (25 ไมล์/ชม.)

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-0F2A8604-89A1-4FA9-8D14-B47CA7F4DE3E

เสียงเตือนจะดังขึ้นภายใต้สภาวะดังต่อไปน้ี และการ
ควบคุมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

. เมื่อความเร็วรถยนต์ลดต่ำกว่าความเร็วที่ตั้งไว้มากกว่า
13 กม./ชม. (8 ไมล์/ชม.)

. เม่ือคันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง “D” (ขับ) หรือ “B”

. เมื่อใช้เบรกจอด

. เมื่อ VDC (รวมถึงระบบป้องกันล้อหมุนฟรี) ทำงาน

. เมื่อล้อลื่นไถล
การเตือน

JVS1003X

เมื่อระบบไม่ทำงานตามปกติ เสียงเตือนจะดังขึ้นและสีของ
ตัวแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็น
สีเหลือง

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

ถ้าสีของตัวแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
เปล่ียนเป็น สี เหลือง ให้จอดรถใน ท่ีปลอดภัย ปิดการ
ทำงานระบบ e-POWER สตาร์ทระบบ e-POWER ใหม่ ขับ
รถต่อไปและปฏิบัติการตั้งค่าอีกครั้ง

ถ้าไม่สามารถต้ังระบบได้หรือยังมีตัวแสดงข้ึน อาจ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-45
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5-46 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

แสดงว่าระบบทำงานผิดปกติ แม้ว่ารถยนต์จะยังคง
ขับขี่ได้ในสภาวะปกติ ให้นำรถเข้าตรวจสอบโดยศูนย์
บริการนิสสัน

HP15A1-CA5750A8-EEEE-4653-A98C-3747704D3334

การปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างง่ายสำหรับการขับขี่แบบการ
ใช้ น้ำมัน เชื้อ เพลิง อย่าง มี ประสิทธิภาพและ การ ลด
คาร์บอนไดออกไซด์ดังต่อไปนี้ จะช่วยให้เกิดการประหยัด
น้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ส ู ง ส ุ ด แ ล ะ ล ด ก า ร ป ล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์

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 ค งที่ เ มื่ อ ใด ก็ ต าม ท่ี เ ป็ น ไป ไ ด้

2. รักษาความเร็วให้คงที่
. มองไปข้างหน้าเพ่ือเตรียมพร้อม และลดจำนวน
ครั้งในการหยุดรถ

. การปรับความเร็วให้สอดคล้องกับสัญญาณไฟ
จราจรจะช่วยให้สามารถลดจำนวนครั้งในการหยุด
รถได้

. การรักษาความเร็วให้คงที่สามารถลดการหยุดรถที่
สัญญาณไฟแดงได้ และช่วยทำให้ประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงมากขึ้น

3. ขับขี่ที่ความเร็วและระยะทางที่พอเหมาะ
. สังเกตการจำกัดความเร็ว และไม่ขับขี่เร็วกว่า 97
กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.) (ใน พ้ืนท่ี ท่ีกฎหมาย
อนุญาต) จะสามารถช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น
เ น่ืองจาก เป็น การ ลด แรง ต้าน ของ อากาศ

. การรักษาระยะห่างท่ีปลอดภัยเม่ือขับตามรถคัน
ห น้ า จะ ช่ วย ลด การ เบรก ที่ ไม่ จ ำ เป็ น ได้

. ตรวจสอบสภาพการจราจรอย่างปลอดภัยเพื่อ
ระมัดระวัง การเปลี่ยนแปลงความเร็ว จะช่วยลด
การเบรกและช่วยให้เปล่ียนการเร่งความเร็วได้

อย่างนุ่มนวล
. เลือก ช่ วง เ กียร์ ที่ เหมาะ สม กับ สภาพ ถนน

4. ใช้การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
. การใช้การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติขณะ
ขับข่ีอยู่บนไฮเวย์จะช่วยรักษาความเร็วให้คงที่

. การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะมีผลต่อการ
ประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงอย่างย่ิง เมื่อขับข่ีบนทาง
เรียบ

5. วางแผนเพื่อใช้เส้นทางที่สั้นที่สุด
. ปรับแต่งแผนที่หรือระบบนำทาง (ถ้ามีติดต้ัง) ใน
การพิจารณาเส้นทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อประหยัดเวลา

6. หลีกเลี่ยงการเดินเบา
. ดับเคร่ืองยนต์ เมื่อหยุดรถอย่างปลอดภัยนานกว่า
30-60 วินาที จะช่วยประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงและ
ลดการปล่อยไอเสีย

7. ซื้อบัตรผ่านทางอัตโนมัติ
. บัตรผ่านทางอัตโนมัติช่วยให้ผู้ขับข่ีใช้ช่องทาง
พิเศษเพื่อรักษาความเร็วอัตโนมัติไว้ตลอดเส้นทาง
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการหยุดและการสตาร์ท

8. อุ่นเครื่องในหน้าหนาว
. จำกัดระยะเวลาการเดินเบาเพื่อลดผลกระทบต่อ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

. ตามปกติ รถยนต์ใช้เวลาไม่เกินกว่า 30 วินาทีใน
การ เดิน เบา เม่ือ สตาร์ท รถ เพ่ือ ให้หมุนเวียน
น้ำมันเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการขับขี่

. รถของท่านจะถึงอุณหภูมิ ท่ี เหมาะสมท่ีสุดได้
เร็วกว่า ในขณะขับขี่ เมื่อ เทียบกับการ เดิน เบา

9. ทำให้รถเย็น

คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
อย่างมีประสิทธิภาพและลดคาร์บอนไดออกไซด์

Condition:
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. จอดรถในที่จอดรถที่มีหลังคา หรือในร่มเมื่อใดก็
ตามที่เป็นไปได้

. เมื่อเข้าสู่ รถ ท่ี ร้อน การเปิดหน้าต่างจะช่วยลด
อุณหภูมิภายในได้เร็วขึ้น ทำให้ลดความต้องการ
ในการใช้งานระบบ A/C

10. ห้ามบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป
. นำวัตถุที่ไม่จำเป็นออกจากรถเพื่อลดน้ำหนัก

HP15A1-9BD1FA1F-6C44-4126-BD05-CD0394D3781E

. ปรับตั้งเครื่องยนต์อยู่เสมอ

. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาที่แนะนำ

. รักษาแรงดันลมยางให้ถูกต้องเสมอ แรงดันลมยางต่ำ
จะเพ่ิมการสึกหรอของยางและลดการประหยัดน้ำมัน

. รักษาต้ังศูนย์ล้อให้ถูกต้อง ศูนย์ล้อท่ีไม่เหมาะสมจะ
เพ่ิมการสึกหรอของยางและลดการประหยัดพลังงาน

. ใช้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดตามที่แนะนำ (โปรดดูที่
“ของเหลว/สารหล่อล่ืนและปริมาณความจุท่ีแนะนำ”
(หน้า 9-2))

GUID-9D2EFB4C-2060-4C32-9934-25D474D0719D

ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้ขับขี่จะช่วยเตือนผู้ขับขี่ ถ้า
ระบบตรวจจับได้ว่าผู้ขับข่ีเสียสมาธิหรือขับข่ีด้วยความ
เหนื่อยล้า

ระบบจะตรวจสอบรูปแบบการขับข่ีและพฤติกรรมการเลี้ยว
ในช่วงเวลาหนึ่ง และจะตรวจจับความเปลี่ยนแปลงจากรูป
แบบเดิม ถ้าระบบตรวจจับได้ว่าสมาธิของผู้ขับขี่ลดลงใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะใช้การเตือนด้วยเสียงและภาพ
เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่จอดพัก

คำเตือน:

ระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยแก้ไขการขับขี่ที่
แย่ลงเนื่องจากความเม่ือยล้าหรือสาเหตุอ่ืน ๆ ควรมี
สติในการขับขี่ตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการขับขี่เมื่อ
รู้สึกเหน่ือยล้า ไม่เช่นน้ัน อาจทำให้เสียการควบคุม
ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

การทำงานของระบบ
GUID-3EDA05C8-A90B-427F-96DF-E07DEC3FA01A

JVI1662X

ถ้าระบบตรวจจับได้ว่าสมาธิของผู้ขับขี่ลดลง ข้อความ
“Take a break?” (สัญญาณเตือนพักการขับขี่) จะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์และเสียงเตือนจะดังข้ึน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-47

การเพิ่มการประหยัดน้ำมัน และลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้ขับขี่ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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5-48 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

เมื่อขับขี่ รถยนต์ด้วยความเร็วสูงกว่า 60 กม./ชม. (37
ไมล์/ชม.)

การเปิดและปิดระบบตรวจสอบการตื่นตัว
ของผู้ขับขี่

GUID-D2161703-27DA-4B15-AE0A-0BBD3206E546

เพ่ือเปิดการทำงานหรือปิดการทำงานฟังก์ชันน้ี โปรดดูท่ี
“การตั้งค่า” (หน้า 2-15)

หมายเหตุ:

การตั้งค่าจะยังคงถูกบันทึกไว้ แม้จะเริ่มใช้งานระบบ
e-POWER ใหม่อีกครั้งก็ตาม

ระบบทำงานผิดปกติ
GUID-EB44AF54-6554-4839-982A-399E73BDBBE9

ถ้าระบบตรวจสอบการต่ืนตัวของผู้ ขับข่ีทำงานผิดปกติ
ข้อความ เ ตือน ของ ระบบ จะ ปรากฏ ขึ้น บน หน้า จอ
แสดงข้อมูล รถยนต์และฟังก์ชัน น้ี จะหยุดทำงานโดย
อัตโนมัติ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

จอดรถในท่ีปลอดภัย จากน้ันให้ปิดระบบ e-POWER และ
เริ่มใช้งานใหม่อีกครั้ง ถ้าข้อความเตือนของระบบยังคง
ปรากฏอยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการ
นิสสัน

HP15A1-120227-FB545DB3-7348-44AE-9E18-4E649895FCEC

คำเตือน:

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น
หญ้าแห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให้ไฟไหม้ได้

. ข้ันตอนการจอดรถอย่างปลอดภัยจำเป็นต้องใช้
เบรกจอด และให้ตำแหน่งเกียร์อยู่ในตำแหน่ง
“P” (จอด) ไม่เช่นนั้น รถอาจจะเคล่ือนท่ีโดย
คาดไม่ถึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ

. เมื่อจอดรถ ให้แน่ใจว่ารถยนต์อยู่ในตำแหน่ง “P”
(จอด) เกียร์ไม่สามารถเล่ือนออกจากตำแหน่ง
“P” (จอด) ได้ หากไม่ ได้ เหยียบแป้น เบรก

. ห้ามปล่อยรถทิ้งไว้ในขณะที่ระบบ e-POWER
กำลังทำงาน

. อย่าทิ้งเด็กเอาไว้ในรถเพียงลำพัง เน่ืองจากเด็ก
อาจเปิดใช้งานสวิตช์หรือระบบควบคุมต่าง ๆ
ด้วยความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ เด็กอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงได้

. เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
ถึงแก่ชีวิต เนื่องจากรถยนต์และ/หรือ ระบบ
ทำงานโดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยเด็ก ผู้ที่ต้องได้รับ
การดูแลจากบุคคลอ่ืน หรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถ
เพียงลำพัง ในวันที่อากาศอบอุ่น อุณหภูมิภายใน
รถยนต์ท่ีปิดประตูไว้จะเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว
ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากที่อาจทำให้บุคคลและ
สัตว์ เ ล้ียง ได้ รับ บาด เ จ็บ หรือ เ สีย ชีวิต ไ ด้

การจอด

Condition:



(209,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

SSD0489

1. ใช้งานเบรกจอด

2. กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพ่ือ เข้า เกียร์ ตำแหน่ง “P”
(จอด)

3. เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล้อดังแสดงใน
ภาพประกอบ

หันลงทางลาดโดยมีขอบทางเท้า ①

หันล้อไปยังทางเท้าและเลื่อนรถไปข้างหน้าจนล้อชิด
กับขอบทาง แล้วใช้เบรกจอด

หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบทางเท้า ②

หันล้อออกจากขอบทางเท้าและเล่ือนรถกลับจนล้อ
ชิดกับขอบทางเท้า แล้วใช้เบรกจอด

หันขึ้นหรือลงทางลาด โดยไม่มีขอบทางเท้า ③

หันล้อไปทางขอบถนนเพื่อให้รถเล่ือนออกจากกลาง
ถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล แล้วใช้เบรกจอด

4. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-49

Condition:
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5-50 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-B9CC664B-5BFD-444B-BC50-F48F12971EAF

SSD0723

คำเตือน:

. ระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) มีเพ่ือช่วยให้
ความสะดวก แต่ไม่ได้สามารถทดแทนการจอดที่
ถ ูก ต้อง ควร ตรวจ สอบ บริเวณ โดย รอบ ว่า
ปลอดภัย ก่อนทำการจอดรถเสมอ โดยเคลื่อนรถ
อย่างช้า ๆ อยู่เสมอ

. อ่าน และทำความ เข้าใจ ข้อ จำกัดของ ระบบ
เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ตามที่ ระบุ ไว้ ใน
หมวดน้ี สภาพอากาศที่เลวร้ายอาจมีผลกระทบ
ต่อฟังก์ชันของระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์)
รวมถึงลดประสิทธิภาพในการทำงานหรืออาจก่อ
ให้เกิดการทำงานผิดพลาด

. ระบบนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันการชน
กับวัตถุ เล็ก ๆ หรือวัตถุที่สามารถเคลื่อนท่ีได้

. ระบบได้ถูกออกแบบเพื่อระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่
ในการตรวจจับวัตถุขนาดใหญ่ที่หยุดน่ิง เพื่อ
หลีกเล่ียงความเสียหายที่อาจเกิดกับรถยนต์
ระบบจะไม่ตรวจจับวัตถุขนาดเล็กที่อยู่ใต้กันชน
และอาจไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ ใกล้ กับ

กันชนหรือบนพื้น

. ถ้าบริเวณแผงกันชนได้รับความเสียหายหรืองอ
พื้นท่ีการรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
การวัดระยะห่างจากส่ิงกีดขวางไม่แม่นยำ หรือ
ส่งเสียงเตือนไม่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง:

รักษาความเงียบภายในห้องโดยสารให้มากที่สุดเท่าที่
จะ เ ป็น ไป ได้ เพื่อ ให้ ได้ ยิน เสียง เตือน ชัดเจน

เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” ระบบเซ็นเซอร์การ
จอด (โซนาร์) จะทำงาน

ระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) จะส่งเสียงเพื่อเตือนให้ผู้
ขับขี่ทราบว่ามีส่ิงกีดขวางอยู่ใกล้กันชน ระบบจะตรวจจับ
ส่ิง กีดขวางด้านหลัง เมื่อ คัน เกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “R”
(ถอยหลัง) ระบบอาจไม่ตรวจจับวัตถุท่ีความเร็วมากกว่า
10 กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.) และอาจไม่ตรวจจับมุมบางมุม
หรือวัตถุที่เคลื่อนที่

เม่ือรายการ “Display” (หน้าจอแสดงผล) อยู่ที่ ON ใน
เมนูการตั้งค่า การแสดงเซ็นเซอร์การจอดจะปรากฏขึ้นบน

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (โปรดดูที่ “34. การแสดง
เซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์)” (หน้า 2-24))

ระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่
ห่างไปจนถึง 1 ม. (3.3 ฟุต) จากกันชน โดยจะมีพ้ืนที่ท่ี
ครอบคลุมลดลงที่มุมด้านนอกของกันชน (โปรดดูท่ีภาพ
ประกอบสำหรับบริเวณพ้ืนที่ที่ครอบคลุมโดยประมาณ)
ขณะเคลื่อนที่เข้าใกล้สิ่งกีดขวาง อัตราการส่งเสียงเตือนจะ
เพิ่มขึ้น เมื่อสิ่งกีดขวางอยู่ห่างไปน้อยกว่า 30 ซม. (11.8
นิ้ว) เสียงเตือนจะดังต่อเนื่อง

อย่าปล่อยให้หิมะ น้ำแข็ง และส่ิงสกปรกสะสมติดค้างอยู่
บนเซ็นเซอร์โซนาร์ (ติดตั้งอยู่บนแผงกันชน) (ห้ามใช้วัตถุ
มีคมทำความสะอาดเซ็นเซอร์) ถ้าเซ็นเซอร์ถูกปกคลุม จะ
ส่ง ผลต่อ ความ ถูก ต้อง ของ ระบบ เซ็นเซอร์ การ จอด
(โซนาร์)

ถ้าระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) ทำงานผิดปกติ
เสียงเตือนจะดังข้ึนเป็นเวลา 3 วินาที เมื่อเล่ือนคัน
เกียร์ไปที่ตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) ให้นำรถเข้ารับ
การตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

สวิตช์ OFF ระบบเซ็นเซอร์การจอด
(โซนาร์)

GUID-E5A260E6-61A9-4E81-A298-35F47BCD8752

JVS0936X

ระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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ปุ่ม ① ② หรือปุ่ม “OK” ③ บน
พวงมาลัยจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปิดระบบเซ็นเซอร์การ
จอด (โซนาร์) ได้

หมายเหตุ:

เมื่อเปิดการทำงาน/ปิดการทำงานระบบ ระบบจะเก็บ
การตั้งค่าปัจจุบันไว้แม้ว่าจะสตาร์ทระบบ e-POWER
ใหม่แล้วก็ตาม

ระบบเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) จะเปิดอัตโนมัติภายใต้
สภาวะดังต่อไปนี้

. เมื่อเปลี่ยนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) จาก
ตำแหน่งอื่น

. เม่ือความเร็วรถยนต์ลดลงจนน้อยกว่าประมาณ 10
กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.)

สามารถเปิดและปิดฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติได้ด้วยราย
การ “Driver Assistance” (ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่) ในเมนู
การตั้งค่า โปรดดู ท่ี “การต้ังค่าระบบเซ็นเซอร์การจอด
(โซนาร์)” (หน้า 5-51)

การตั้งค่าระบบเซ็นเซอร์การจอด
(โซนาร์)

GUID-F32D9C75-5D76-4C9F-AB3B-51566ED6C2AD

JVS0936X

ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกโหมดการต้ังค่าเซ็นเซอร์
การจอด (โซนาร์)

1. ใช้ ปุ่ ม / ① บน พวง มาลัย จน กระ ท่ัง
“Settings” (การ ต้ัง ค่า) ปรากฏ ขึ้น บน หน้า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

2. ใช้ปุ่ม ② เพ่ือ เลือก “Driver Assistance”
( ร ะ บบ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผ ู้ ขั บ ขี่ ) แ ล้ ว ก ด OK ③

3. เลือก “Parking Aids” (การช่วยจอด) และกด OK ③
4. เลือก “Sonar” (โซนาร์) และกด OK ③
5. เลือกรายการเมนู เพื่อเปล่ียนจากตัวเลือกต่อไปนี้

. Rear Sensor (เซ็นเซอร์ด้านหลัง)

. Display (หน้าจอแสดงผล)

. Volume (ระดับเสียง)

. Range (ระยะ)

Rear Sensor (เซ็นเซอร์ด้านหลัง)
GUID-7F84A9EB-0875-4711-9006-A7771326C3F2

เปิดหรือปิดการใช้เซ็นเซอร์การจอด

ON (ค่าเริ่มต้น) - OFF

Display (หน้าจอแสดงผล)
GUID-46D0822E-79E9-4303-BEC1-318621577DFB

จะแสดงมุมมองของเซ็นเซอร์การการจอดขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์โดยอัตโนมัติ เม่ือเซ็นเซอร์การจอด
ทำงาน

ON (ค่าเริ่มต้น) - OFF

Volume (ระดับเสียง)
GUID-DAA673AB-A685-4E16-93A7-490850F6D05F

ปรับระดับเสียงของเซ็นเซอร์การจอด

High (สูง) - Med. (กลาง) (ค่า เริ่ม ต้น) - Low (ต่ำ)

Range (ระยะ)
GUID-C34DC0B4-6843-448C-AD38-7C47BE26ECE0

ปรับระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์การจอด

Far (ไกล) - Mid (กลาง) (ค่าเริ่มต้น) - Near (ใกล้)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-51

Condition:
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5-52 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

HP15A1-120227-3D064F1A-CB44-4CAF-9A46-6E311458BF8F

รถยนต์คันนี้ถ ูกออกแบบมาเพ่ือบรรทุกผู้ โดยสารและ
สัมภาระ นิสสันไม่แนะนำให้ใช้ลากรถพ่วง เพราะจะทำให้
เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบพวงมาลัย เบรก และระบบ
อื่น ๆ ทำงานหนักขึ้น

ข้อควรระวัง:

รถยนต์ที่เสียหายจากการลากรถพ่วงไม่รวมอยู่ในการ
รับประกัน

HP15A1-120227-8CD46BF0-EE4B-4DD1-9A98-E04E0E6DF353

คำเตือน:

. ถ้าระบบ e-POWER ไม่ทำงานหรือดับไปขณะ
ขับรถ ระบบช่วยหมุนพวงมาลัยจะไม่ทำงาน
พวงมาลัยจะหนักขึ้น

. เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าสว่างข้ึน
ขณะที่ระบบ e-POWER ทำงาน ระบบช่วยหมุน
พวงมาลัยจะหยุดทำงาน จะยังสามารถควบคุมรถ
ได้ แต่พวงมาลัยจะหนักขึ้น

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าออกแบบมาเพื่อสร้างแรง
ช่วยหมุนขณะขับขี่ ทำให้ไม่ต้องใช้แรงมากในการบังคับ
พวงมาลัย

เมื่อใช้งานพวงมาลัยซ้ำ ๆ หรือ ต่อเนื่องกันขณะที่รถยนต์
จอดอยู่ หรือขณะท่ีขับ ด้วยความเร็ว ต่ำ แรงช่วยหมุน
พวงมาลัยจะลดลง เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบพวงมาลัยเพา
เวอร์ไฟฟ้าร้อนเกินไป และช่วยป้องกันไม่ให้ระบบเสียหาย
ขณะท่ีแรงช่วยหมุนลดลงพวงมาลัยจะหนัก เม่ืออุณหภูมิ
ของระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าลดลง แรงช่วยหมุนจะ
กลับเป็นปกติ หลีกเล่ียงการใช้งานพวงมาลัยในแบบท่ี
กล่าวมาซ้ำ ๆ เพราะอาจทำให้ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์
ไฟฟ้ามีความร้องสูงเกินไปได้

อาจเกิดเสียงเสียดสี ข้ึนได้ เมื่อใช้งานพวงมาลัยอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

ถ้าไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า สว่างขึ้นขณะที่
ระบบ e-POWER ทำงาน แสดงว่าพวงมาลัยเพาเวอร์
ไฟฟ้าอาจทำงานไม่ถูกต้อง และต้องได้รับการตรวจสอบ
ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าที่
ศูนย์บริการนิสสัน (โปรดดูท่ี “ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์
ไฟฟ้า” (หน้า 2-10))

เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าสว่างขึ้นขณะที่ระบบ
e-POWER ทำงาน ระบบช่วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน
จะยังสามารถควบคุมรถยนต์ได้ แต่ต้องใช้แรงในการหมุน
พวงมาลัยมากข้ึน โดยเฉพาะในโค้งที่หักมุมมากและที่
ความเร็วต่ำ

การลากรถพ่วง พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

Condition:
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HP15A1-120227-F87C9514-9662-4C4E-BA5D-DFDDE6E7C253

ข้อควรระวังในการเบรก
HP15A1-120227-0CCD5B8E-1BA3-4C8B-81B1-799E2DC7C2DD

รถยนต์คัน น้ีติด ต้ังมาพร้อมกับ ระบบเบรกสองระบบ:

1. ระบบเบรกไฮดรอลิก

2. ระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าขณะลดความเร็ว

ระบบเบรกไฮดรอลิก
GUID-55A301F8-8FAD-4DDC-BF99-5C8D3A0673AF

ระบบเบรกไฮดรอลิกจะคล้ายกับเบรกที่ใช้กับรถยนต์ทั่วไป

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกกัน ถ้ามีวงจรหนึ่ง
ไม่ทำงาน ท่านยังคงสามารถเบรกได้ด้วยสองล้อที่เหลือ

ระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็น
พลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็ว

GUID-A8365E20-8064-411F-8380-A8E1D547835B

จ ุด ประสงค์ หลัก ของ ระบบ ห้าม ล้อ ที่ มี การ เปลี่ยน
พลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็วคือการ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าเพ่ือช่วยชาร์จไฟแบตเตอร่ีลิ เธียม
ไอออน (Li-ion) ใหม่ และเพิ่มระยะการขับขี่ รวมถึงข้อดี
ของระบบน้ีคือ “แรงหน่วงเครื่องยนต์” ซ่ึงจะทำงานตาม
สภาวะแบตเตอรี่

ในตำแหน่ง “D” (ขับ) เม่ือปล่อยคันเร่ง ระบบห้ามล้อท่ีมี
การ เปลี่ยนพลังงานจลน์ เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลด
ความเร็ว จะลดความเร็ว ของ รถลงบาง ส่วนและผลิต
พลังงานไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ Li-ion เมื่อเหยียบแป้นเบรก
จะมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นเช่นกัน

เม่ือเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “B” และถอนคันเร่ง จะมี
การใช้งานระบบห้ามล้อที่มีการเปล่ียนพลังงานจลน์เป็น
พลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็วมากกว่าตำแหน่ง “D”
(ขับ) อย่างไรก็ตาม เม่ือขับขี่ด้วยความเร็วสูงอาจรู้สึกว่า
เบรกจ่ายพลังงานคืนลดความเร็วลงน้อยกว่าแรงหน่วง

เ ค ร่ื อ ง ยน ต์ ใ น รถยน ต์ ทั่ ว ไ ป ซ่ึ ง เ ป็ น เ ร่ื อ ง ปกติ

ระบบห้ามล้อท่ีมีการเปล่ียนพลังงานจลน์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าขณะลดความเร็วจะลดความเร็วของรถน้อยลงเมื่อ
ชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion เต็ม ระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยน
พลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็วจะทำงาน
ลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion เต็ม เพื่อ
ป้องกันการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion เกินกำลัง

ควรใช้แป้นเบรกเพ่ือลดความเร็วหรือหยุดรถยนต์ตาม
สภาพการจราจรหรือถนน การทำงานของระบบห้ามล้อที่มี
การ เปลี่ยนพลังงานจลน์ เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลด
ค ว า ม เ ร็ ว จ ะ ไ ม่ ส่ ง ผ ล ต่ อ เ บ ร ก ข อ ง ร ถ ย น ต์

หมายเหตุ:
. เมื่อใช้ระบบห้ามล้อที่มีการเปล่ียนพลังงานจลน์

เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็ว อาจได้ยิน
เสียง ดังมาจากระบบห้ามล้อที่ มี การ เปลี่ยน
พลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลดความเร็ว
ซึ่ง เป็นคุณลักษณะการทำงานแบบปกติของ
รถยนต์ e-POWER

. ถ้าตำแหน่งของสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่งอ่ืน
นอกเหนือจาก “ON” หรือพร้อมขับขี่ สามารถ
หยุดรถได้โดยการเหยียบแป้นเบรก อย่างไรก็
ตาม ต้องใช้แรงในการเหยียบแป้นเบรกมากข้ึน
เ พ่ื อ หย ุ ด รถ และ ร ะย ะ เบ รก จะ ยาว ข้ึน

การใช้งานเบรก
HP15A1-120227-D4734235-A7BF-41D0-A7B7-9066DF8A703A

หลีกเล่ียงการพักเท้าไว้บนแป้นเบรกขณะขับข่ี เพราะจะ
ทำให้เบรกมีความร้อนสูงผิดปกติ ส่งผลให้เกิดการสึกหรอ
ของผ้าเบรกและก้ามเบรกเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนระยะการขับขี่
ลดลง

เพื่อช่วยลดการสึกหรอของเบรกและป้องกันไม่ให้เบรกร้อน
จัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง “B” ก่อนขับ
รถลง เนินหรือทางลาดลงที่ ยาว เบรก ท่ี ร้อน จัดจะมี
ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถ
ควบคุมรถได้

คำเตือน:

เม่ือขับรถบนถนนลื่น ให้ระมัดระวังเมื่อทำการเบรก
หรือเร่งความเร็ว การเบรกหรือเร่งความเร็วกะทันหัน
จ ะ ท ำ ใ ห้ ล้ อ ล่ื น ไ ถ ล แล ะ เ กิ ด อ ุ บั ติ เ ห ต ุ ไ ด้

เบรกเปียก
HP15A1-120227-E6710D4E-D475-46A0-BFE4-D5262D71230C

เมื่อล้างรถหรือขับผ่านแอ่งน้ำ เบรกจะเปียกชื้น ทำให้ระยะ
เบรกยาวขึ้น และอาจทำให้รถปัดไปด้านใดด้านหน่ึงขณะ
เบรก

สำหรับการทำให้ เบรกแห้ง ให้ขับ รถ ด้วยความเร็ว ท่ี
ปลอดภัยและแตะแป้นเบรกเบา ๆ เพื่อให้เบรกร้อน ทำเช่น
นี้จนกระทั่งเบรกแห้งกลับสู่สภาพปกติ หลีกเลี่ยงการขับรถ
ด้วยความเร็วสูงจนกว่าเบรกจะสามารถทำงานได้เป็นปกติ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-53

ระบบเบรก

Condition:
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5-54 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การรันอินเบรกจอด
GUID-79FB0394-B681-48C2-9D24-0143ECEEEE22

รันอินก้ามเบรกจอดเมื่อประสิทธิภาพในการเบรกแย่ลง
หรือเม่ือก้ามเบรกจอด และ/หรือดรัม/โรเตอร์ถูกเปลี่ยน
ใหม่ เพ่ือประสิทธิภาพการทำงานที่ ดี ท่ีส ุดของ เบรก

ขั้นตอนการทำงานได้ถูกอธิบายเอาไว้ ในคู่มือนี้ และ
สามารถดําเนินการโดยศูนย์บริการนิสสัน

ระบบช่วยเบรก
HP15A1-120227-A3578D49-2E73-43B8-A1E8-DF975FD691DD

เมื่อแรงที่เหยียบเบรกเกินค่าหน่ึง การช่วยเบรกจะทำงาน
สร้างแรงเบรกที่แรงข้ึนกว่าหม้อลมเบรกธรรมดา แม้จะใช้
แรงเหยียบไม่มาก

คำเตือน:

การช่วยเบรกน้ีมีไว้เพ่ือช่วยการเบรกเท่านั้น ไม่ใช่
อุปกรณ์เตือนหรือหลีกเลี่ยงการชน เป็นหน้าที่ของผู้
ขับข่ีที่ต้องระมัดระวัง ขับขี่ให้ปลอดภัย และควบคุม
รถได้ในทุกเวลา

HP15A1-120227-30E80BF1-533A-4362-9289-313A2F7C1B0A

คำเตือน:

. เทคโนโลยีเบรกกันล้อล็อก (ABS) เป็นอุปกรณ์ที่
ทัน สมัย แต่ จะ ไม่ สามารถป้องกัน อ ุบัติ เหต ุ
เนื่องจากการขับขี่ที่ประมาทหรือเป็นอันตราย
ระบบจะช่วยให้สามารถบังคับควบคุมรถขณะ
เบรกบนถนนลื่น ให้พึงระลึกไว้ว่าระยะหยุดบน
พื้นที่ลื่นจะยาวกว่าบนพื้นผิวปกติ แม้จะเป็นเบรก
ABS ระยะหยุดอาจจะยาวข้ึนบนถนนที่ขรุขระ มี
กรวด มีหิมะปกคลุม หรือเมื่อใช้งานโซ่พันล้อ ให้
รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน้าเสมอ อย่างไร
ก็ ตาม ผ ู้ ขั บ ข่ี ต้ อง เป็ น ผ ู้ รั บ ผิด ชอบ ต่อ
ความปลอดภัย

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต่อการเบรกด้วย
— เมื่อ เปล่ียนยาง ให้ ใส่ ยางที่ มี ขนาดตาม
กำหนดทั้งสี่ล้อ

— สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ท่ี “ยางและ
ล้อ” (หน้า 8-23)

เทคโนโลยีเบรกกันล้อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพื่อไม่ให้
ล้อล็อก ขณะที่เบรกอย่างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพื้นผิวลื่น
ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล้อแต่ละข้างและ
ปรับแรงดันน้ำมันเบรก เพ่ือป้องกันไม่ให้ล้อล็อกและล่ืน
ไถล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถบังคับควบคุมรถ และช่วย
ลด อ า ก า ร เ ลี้ ย ว ปั ด ห รื อ ล่ื น ไ ถ ล ใ ห้ น้ อ ย ท่ี ส ุ ด

การใช้งานระบบ
HP15A1-120227-8684D14C-ECF0-4496-A135-E4A06B2BC662

เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ ด้วยแรงที่คงท่ีแต่ไม่ต้องย้ำเบรก
ABS จะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อล็อก บังคับรถยนต์หลีก
สิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

ห้ามย้ำเบรก เพราะจะทำให้ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟังก์ชันทดสอบตัวเอง
HP15A1-120227-A040E3C0-15F6-4334-9CCB-2C40CB75B9C7

ABS ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปั๊มไฟฟ้า
โซลินอยด์ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะมี
ฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อบกพร่องอยู่ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบ
ทุกคร้ังที่สตาร์ทระบบ e-POWER และขับรถไปข้างหน้า
หรือถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทดสอบทำงาน จะ
ได้ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู้สึกถึงอาการส่ันที่แป้นเบรก
ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ถ้าคอมพิวเตอร์ตรวจพบว่ามี
อาการผิดปกติ ABS จะหยุดทำงานและไฟเตือน ABS บน
แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ซึ่งระบบเบรกจะทำงานเป็นปกติ
แต่ไม่มีการป้องกันล้อล็อก

ถ้าไฟเตือน ABS สว่างขึ้นขณะทำการทดสอบตัวเองหรือ
ขณะขับข่ี ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบ

การทำงานปกติ
HP15A1-120227-7D9A14BF-E10E-404B-A6E7-2B1D2B717EAB

ABS ทำงานท่ีความเร็วมากกว่า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 ไมล์/ชม.) ความเร็วจะแตกต่างกันไปตามสภาพถนน

เม่ือ ABS รู้สึกว่าล้อใดล้อหน่ึงหรือมากกว่ากำลังจะล็อก
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานจะทำงานทันที และทำการ
ปล่อยแรงดันไฮดรอลิก การทำเช่นน้ันจะคล้ายกับการย้ำ
เบรกแบบเร็วมาก อาจรู้สึกถึงแรงส่ันสะเทือนท่ีแป้นเบรก

เทคโนโลยีเบรกกันล้อล็อก (ABS)

Condition:
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และได้ยินเสียงจากใต้ฝากระโปรงหน้า หรือรู้ ถึงแรงส่ัน
สะเทือนจากอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ขณะท่ีอุปกรณ์
กำลังทำงานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และแสดงว่า ABS กำลัง
ทำงานได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แรงส่ันสะเทือน
ดังกล่าวอาจแสดงถึงสภาพถนนเป็นอันตราย และต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะขับขี่

HP15A1-120227-87419456-CFD8-4F08-8955-7CB88BEF7D09

เมื่อออกจากรถ:

. พกกุญแจรถติดตัวเสมอ - แม้ว่าจะจอดรถในโรงรถ
ของตนเองก็ตาม

. ปิดกระจกหน้าต่างทุกบานให้สนิทและล็อกประตูทุก
บาน

. จอดรถในบริเวณที่มองเห็นได้เสมอ จอดรถในบริเวณ
ที่มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน

. เปิดระบบกันขโมย ถ้ามีติดตั้งไว้ - แม้ว่าจะจอดรถเป็น
เวลาสั้น ๆ ก็ตาม

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เล้ียงอยู่ในรถเพียงลำพัง

. ห้ามทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในรถ ให้นำสิ่งของมีค่าติดตัวไว้
เสมอ

. ห้ามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไว้ในรถ

. ห้ามทิ้งส่ิงของไว้บนราวหลังคา ให้นำส่ิงของบนราว
หลังคามาเก็บในรถยนต์และล็อกรถให้เรียบร้อย

. ห้ามเก็บกุญแจสำรองไว้ในรถ

HP15A1-120227-58FF1C17-5A9C-4675-8ED1-1CED0EAD428C

คำเตือน:

. ไม่ว่าในสภาพใด ให้ขับขี่ ด้วยความระมัดระวัง
เร่งและลดความเร็วอย่างระมัดระวัง ถ้าเร่งหรือ
ลดความเร็วเร็วเกินไป ล้อที่ ขับเคลื่อนจะย่ิงไม่
เกาะถนน

. เผื่อระยะหยุดให้มากข้ึนเมื่อขับขี่ขณะอากาศ
หนาว ควรเริ่มเบรกเร็วกว่าขณะขับข่ีบนถนนที่
แห้ง

. บนถนนท่ีลื่น ให้อยู่ห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้น

. น้ำแข็งเปียก (08C, 328F และฝนที่แข็งตัว) หิมะ
ที่เย็นมากและน้ำแข็งจะลื่น และทำให้ขับรถได้
ยากมาก รถยนต์จะ เกาะถนนน้อยลงมากใน
สภาพดังกล่าว พยายามหลีกเลี่ยงการขับขี่บน
น้ำแข็งเปียกจนกว่าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ
ทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่เป็นน้ำแข็งชัดเจน) จุดเหล่านี้
จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม่โดนแสงแดด หาก
เห็นพื้น ผิวน้ำแข็ง ให้ เบรกก่อนจะ ขับไปถึง
พยายาม อย่า เบรก บน พ้ืน ผิว น้ำแข็ง และ
หลีกเลี่ยงการบังคับเลี้ยวอย่างกะทันหัน

. ห้ามใช้การควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนถนนลื่น

. หิมะอาจอุดก๊าซไอเสียให้อยู่ใต้ท้องรถของท่าน
ได้ ทำความสะอาดไม่ให้หิมะไปอุดท่อไอเสียหรือ
รอบ ๆ ตัวรถ
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ความปลอดภัยของรถยนต์ การขับขี่ขณะที่อากาศหนาว
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แบตเตอรี่ 12 โวลต์
HP15A1-120227-1CC3A814-9564-425F-9B01-061C4D1F333C

ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ให้ เต็มในสภาพ
อากาศหนาวจัด น้ำกรดของแบตเตอร่ี 12 โวลต์อาจแข็ง
และทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรตรวจสอบแบตเตอรี่ 12 โวลต์
อย่างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “แบตเตอร่ี
12 โวลต์” (หน้า 8-15)

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
HP15A1-120227-1C571A6D-5F8E-4A5A-B705-EC21EDC043A3

ถ้าต้องจอดรถไว้ข้างนอกโดยไม่มีสารป้องกันการแข็งตัว
ให้ถ่ายของเหลวในระบบหล่อเย็นรวมถึงเส้ือสูบ เติมใหม่
ก่อนใช้งานรถยนต์ สำหรับรายละเอียด โปรดดู ท่ี “การ
เปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์” (หน้า 8-7)

อุปกรณ์ยาง
HP15A1-120227-B817D58C-B774-4E2B-B601-645BBB90141A

1. หากติดต้ังยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล้อหน้า/หลังของ
รถยนต์แล้ว ล้อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก โครงสร้าง
และชนิด (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือยาง
เรเดียล) เหมือนกับยางที่ใช้อยู่ธรรมดา

2. ถ้าต้องใช้งานรถยนต์ในสภาพอากาศหนาวจัด ควรใช้
ยางสำหรับวิ่งบนหิมะทั้งสี่ล้อ

3. เพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช้งาน
ยางที่มีสตัทฝังอยู่ได้ อย่างไรก็ตามในบางประเทศจะ
ไม่อนุญาตให้ใช้ยางแบบนี้ ให้ตรวจสอบกฎหมาย
ท้อง ถ่ิน รัฐ หรือ เขต ก่อน ติดตั้ง ยางที่ มี สตัท ฝัง

ความสามารถในการยึดเกาะถนนและการทรงตัว
ของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัทฝัง บนพ้ืนผิวที่
เปียกหรือแห้ง อาจน้อยกว่ายางว่ิงบนหิมะที่ไม่มี
สตัท

4. สามารถใช้โซ่พันล้อได้ถ้าต้องการ ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าโซ่พันล้อมีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้ง
ตามคำแนะนำของผู้ผลิต (โปรดดู ท่ี “โซ่พันล้อ”
(หน้า 8-24))

อุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้ในฤดูหนาว
HP15A1-120227-EE67A016-3CB8-4F16-8EF9-CAD7F659A1B6

แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ไว้ในรถในช่วงฤดูหนาว:

. ท่ีขูด หรือแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็ง และ
หิมะออกจากหน้าต่าง

. แผ่นไม้ที่เรียบ และแข็งแรงสำหรับวางรองใต้แม่แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต์ออกจากกองหิมะ

เบรกจอด
HP15A1-120227-20921676-8D9A-49A9-B7C0-F44E7DDCA060

เม่ือจอดรถในพ้ืนท่ีท่ีอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่า 08C
(328F) ห้ามใช้เบรกจอดเพ่ือป้องกันเบรกจอดแข็ง เพ่ือ
การจอดรถอย่างปลอดภัย:

. กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพ่ือ เข้า เกียร์ ตำแหน่ง “P”
(จอด)

. ล็อกล้อให้แน่นหนา

เพ่ือปลดเบรกจอดไฟฟ้าค้างไว้หลังจากระบบ e-POWER
หย ุด ทำงาน โปรด ด ู ท่ี “ เบรก จอด” (หน้า 3-22)

การป้องกันสนิม
HP15A1-120227-4803211D-F409-42AD-B6A8-FF482E1AD4EF

สารเคมีที่ใช้ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่าง
มาก และจะเร่งการผุกร่อนของชิ้นส่วนใต้ตัวถังรถ เช่น
ระบบไอเสีย ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและเบรก สายเบรก พื้นรถ
และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต้องทำความสะอาดที่ ใต้ท้องรถเป็น
ระยะ ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การป้องกัน
สนิม” (หน้า 7-5)

สำหรับข้อมูลการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป็นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย์บริการนิสสัน

Condition:
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6 ในกรณีฉุกเฉิน
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ยางแบน ................................................................................. 6-2
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การเข็นสตาร์ท ........................................................................ 6-7
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6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

HP15A1-120227-32D3CED8-FBE8-494D-BBBC-C319E5A30421

SIC2475

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได้ไม่ว่าสวิตช์จ่าย
ไฟจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ยกเว้นเมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ในรถคันอื่น เมื่อ
ท่าน ต้อง หย ุด ห รือ จอด รถ ใน สถานการณ์ ฉ ุก เฉิน

เม่ือกดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟสัญญาณไฟเล้ียวทุก
ดวงจะกะพริบ สำหรับการปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให้กดสวิตช์
ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง

เมื่อเกิดการกระแทกที่อาจทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ทำงาน ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบโดยอัตโนมัติ ถ้ากด
สวิตช์ ไฟกะพริบฉ ุกเฉิน ไฟกะพริบฉุกเฉิน จะ ดับลง

คำเตือน:

ห้ามปิดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินจนกว่าจะมั่นใจว่ามี
ความปลอดภัย ไฟกะพริบฉุกเฉินอาจไม่กะพริบโดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงกระแทก

HP15A1-120227-942FB2F2-072E-4723-BF01-BA4234C73207

ให้ ปฏิบัติ ตาม คำ แนะนำ ดัง ต่อ ไป น้ี เมื่อ ยาง แบน

การซ่อมยางแบน
HP15A1-C8652A67-5FDA-40A7-814C-B07BB9D22141

รถยนต์ของท่านมีชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินมาให้แทนยาง
อะไหล่ ชุดอุปกรณ์ปะยางมีไว้เพื่อใช้สำหรับการซ่อมยางที่
รั่วเพียงเล็กน้อยเป็นการชั่วคราวเท่านั้น หลังจากใช้งานชุด
อุปกรณ์ปะยาง โปรดนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน
โดย เร็ว ท่ีส ุด เพื่อ ตรวจ สอบ และซ่อม/ เปล่ียน ยาง

ข้อควรระวัง:

. นิสสันขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ปะยางซีลแลนท์
ฉุกเฉินแท้ของนิสสันที่ให้มากับรถยนต์เท่านั้น
ซีลแลนท์สำหรับปะยางชนิดอ่ืน ๆ อาจทำให้ซีล
จุ๊บเติมลมยางเสียหาย ซ่ึงอาจทำให้เกิดการร่ัว
ของแรงดันลมยาง

. ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินที่ ให้มากับ
รถยนต์ของท่านกับรถยนต์คันอื่น

. ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินเพื่อจุดประสงค์
อื่น ๆ นอกเหนือจากการสูบลมยางและตรวจสอบ
แรงดันลมยาง

. ใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน กับไฟ DC12V
เท่านั้น

. ห้ามให้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินโดนน้ำหรือฝุ่น

. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงชุดอุปกรณ์ปะ
ยางฉุกเฉิน

. ห้ามนำชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินไปชุบโลหะ

. ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินในสภาวะการ
ขับข่ีดังต่อไปน้ี โปรดติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ

— เมื่อซีลแลนท์หมดอายุ (แสดงอยู่บนป้ายที่ติด
ข้างขวด)

— เมื่อมีรอยขาดหรือรั่วประมาณ 6 มม. (0.25
นิ้ว) หรือมากกว่า

— เม่ือด้านข้างของยางได้ รับความเสียหาย

— เมื่อมีการขับขี่รถยนต์โดยที่แรงดันลมยางต่ำ
มาก

— เมื่อยางหลุดออกจากขอบกระทะล้อด้านนอก
หรือด้านใน

— เ มื่ อ ข อ บ ย า ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย

— เมื่อยางแบนตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป

การจอดรถ
HP15A1-120227-DE5E7016-0DBA-4C5D-8058-CF0977425906

คำเตือน:

. เมื่อหยุดรถยนต์ ให้ใช้เบรกจอด รถยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “P” (จอด) โดยตรวจสอบไฟแสดงการ
เปลี่ยนเกียร์ที่อยู่ใกล้กับคันเกียร์หรือบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

. ห้ามทำการซ่อมยาง ถ้ารถจอดอยู่บนทางลาด
เอียง มีน้ำแข็งหรือพื้นท่ีลื่น เพราะเป็นอันตราย

. ห้ามทำการซ่อมยางเมื่ออยู่ ในบริเวณที่มีการ
จราจรคบคั่งควรเรียกช่างผู้เช่ียวชาญมาดำเนิน
การให้

1. เลื่อนรถออกจากเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย

2. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน

Condition:
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3. จอดรถบนพื้นราบ

4. ใช้งานเบรกจอด

5. กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพ่ือ เข้า เกียร์ ตำแหน่ง “P”
(จอด)

6. ปิดระบบ e-POWER

7. เปิดฝากระโปรงหน้าและติด ต้ังแผ่นสะท้อนแสง
สามเหลี่ยม (ถ้ามีติดตั้ง):
. เพื่อเป็นสัญญาณเตือนรถคันอื่น
. เพ่ือให้ สัญญาณแก่ช่างผู้ เชี่ยวชาญท่ี เรียกมา

8. ให้ผู้ โดยสารทั้งหมดออกนอกตัวรถ และ ยืนใน ท่ี
ปลอดภัย ห่ าง จาก ตัว รถ และ เ ส้น ทาง จราจร

การนำชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินออกมาใช้งาน
HP15A1-C9416EAC-F875-455F-9B3E-EB6F1E0B5312

WAG0060X

นำชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินออกมาจากพื้นที่จัดเก็บใต้แผ่น
พื้นที่เก็บสัมภาระ ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินประกอบไปด้วย
รายการดังต่อไปนี้:

① ขวดซีลแลนท์สำหรับปะยาง

② อุปกรณ์สูบลม*

③ ป้ายจำกัดความเร็ว*

*: อุปกรณ์สูบลมและสติกเกอร์อาจมีรูปร่างแตกต่างกันไป
แล้วแต่รุ่น

ก่อนการใช้งานชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน
HP15A1-13586B97-AEF7-4CD0-B800-99D08D728BEA

. ถ้าวัตถุแปลกปลอมใด ๆ (เช่น สกรู หรือตะปู) ฝังอยู่
ในยาง ห้ามดึงออก

. ตรวจสอบวันหมดอายุของซีลแลนท์ (แสดงอยู่บนป้าย
ที่ติดข้างขวด) ห้ามใช้ซีลแลนท์ที่หมดอายุการใช้งาน
แล้ว

การซ่อมแซมยาง
HP15A1-5AA5FC49-AFD1-49F8-9687-3C30AD8DC2F0

คำเตือน:

ศึกษาข้อควรระวังต่อไปน้ีเมื่อใช้งานชุดอุปกรณ์ปะ
ยางฉุกเฉิน

. การกลืนสารประกอบนั้นเป็นอันตราย ให้รีบดื่มน้ำ
มากที่สุดละรีบไปพบแพทย์ทันที

. ถ้าสารประกอบสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ให้
ล้างออกด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมาก ถ้า ยัง
ระคาย เคือง อย ู่ ใ ห้ ไป พบ แพทย์ โดย ด่วน

. เก็บสารประกอบให้ห่างมือเด็ก

JVE0014X

1. นำป้ายจำกัดความเร็วออกจากอุปกรณ์สูบลม แล้วติด
ไว้ในบริเวณท่ีผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ในขณะขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน 6-3

Condition:
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6-4 ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อควรระวัง:

ห้ามติดป้ายจำกัดความเร็วไว้บนฝาครอบพวงมาลัย
มาตรวัดความเร็ว หรือบริเวณไฟเตือน

SCE0868

2. นำท่อ ① และปล๊ักส่งกำลัง ② ออกจากอุปกรณ์สูบ
ลม ถอดฝา ปิด ท่ี ใส่ ขวดออกจากอุปกรณ์สูบลม

SCE0869

3. ถอดฝาปิดออกจากขวดซีลแลนท์สำหรับปะยาง และ
หมุนขวดบนท่ีใส่ขวดตามเข็มนาฬิกา (ปล่อยให้ซีล
ขวดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ การหมุนขวดลงบนที่ใส่ขวด
จะทำให้ซีลขวดขาดเอง)

4. ถอดฝาปิดจุ๊บ เติมลมยางของยางเส้นที่แบนออกจาก
จุ๊บเติมลมยาง

SCE0870

5. ถอดฝาป้องกัน Ⓐ ของท่อและหมุนท่อเข้ากับจุ๊บเติม
ลมยางให้แน่น ให้แน่ใจว่าขันวาล์วระบายแรงดัน Ⓑ
อย่างแน่นหนาแล้ว ให้แน่ใจว่าสวิตช์อุปกรณ์สูบลมอยู่
ท่ีตำแหน่ง OFF (*) แล้วเสียบปล๊ักส่งกำลังเข้ากับ
ช่องจ่ายไฟในรถยนต์

SCE0871

6. กดสวิตช์จ่ายไฟไปท่ีตำแหน่ง “ON” จากน้ันหมุน
สวิตช์ไปท่ีตำแหน่ง ON (−) ให้ทำการสูบลมยาง
จนกว่าแรงดันลมยางจะเท่ากับค่าแรงดันลมยางซึ่ง
กำหนดบนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยางท่ีติดอยู่บนเสา
เก๋งกลางด้านคนขับ หรือน้อยสุดที่ 180 กิโลปาสคาล
(26 ปอนด์/ตร.นิ้ว) ปิดอุปกรณ์สูบลมชั่วครู่ เพื่อ
ตรวจสอบแรงดันลมยางด้วยเกจวัดแรงดัน ถ้าแรงดัน
ลมยางถูกสูบเข้าไปสูงกว่าแรงดันที่กำหนด ให้ปรับ
แรงดันลมยางโดยการระบายแรงดันลมยางด้วยวาล์ว
ระบายแรงดัน แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู่บน
แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยางที่ติดอยู่ที่เสาเก๋งกลางด้าน
คนขับ

ข้อควรระวัง:

. การต่อท่อเข้ากับจุ๊บเติมลมยางอย่างไม่ถูกต้อง
จะทำให้แรงดันลมยาง ร่ัวไหลหรือซีลแลนท์
กระเด็น

. ห้าม ยืนใกล้กับยางที่ เสียหายในขณะสูบลม
เน่ืองจากยางอาจแตกได้ ถ้ามีรอยแตกหรือรอย
นูน ให้ปิดอุปกรณ์สูบลมโดยทันที

Condition:
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. มีความเป็นไปได้ว่าแรงดันลมยางจะขึ้นสูงถึง
600 กิโลปาสคาล (87 ปอนด์/ตร.นิ้ว) ขณะสูบ
ลม ซึ่งถือว่ายางอยู่ในสภาพปกติ โดยปกติแล้ว
แรงดันจะลดลง ใน เวลาประมาณ 30 วินาที

. ห้ามใช้งานอุปกรณ์สูบลมนานเกินกว่า 10 นาที
ถ้าแรงดันลมยางไม่เพิ่มขึ้นถึง 180 กิโลปาสคาล
(26 ปอนด์/ตร.นิ้ว) ภายใน 10 นาที แสดงว่า
ยางอาจได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและ ไม่
สามารถซ่อมแซมได้ด้วยชุดอุปกรณ์ปะยางนี้
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

7. เมื่อแรงดันลมยางถึงแรงดันที่กำหนดหรืออย่างน้อยที่
180 กิโลปาสคาล (26 ปอนด์/ตร.นิ้ว) ให้ปิดอุปกรณ์
สูบลม ถอดปลั๊กส่งกำลังออกจากช่องจ่ายไฟและถอด
ท่อออกจากจุ๊บเติมลมยางอย่างรวดเร็ว ติดฝาป้องกัน
และฝาปิดจุ๊บเติมลมยาง

ข้อควรระวัง:

วางขวดซีลแลนท์สำหรับปะยางไว้บนที่ใส่ขวดเพ่ือ
ป้องกันซีลแลนท์หก

8. ขับรถยนต์โดยทันทีเป็นเวลา 10 นาที หรือระยะทาง
3 กม. (2 ไมล์) ด้วยความเร็ว 80 กม./ชม. (50 ไมล์/
ชม.) หรือน้อยกว่า

9. หลังจากขับ รถยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์
อุปกรณ์สูบลมอยู่ในตำแหน่ง OFF (*) และหมุนท่อ
ลงบนจุ๊บเติมลมยางให้แน่น ตรวจสอบแรงดันลมยาง
ด้วยเกจวัดแรงดัน

ถ้าแรงดันลมยางตกลงต่ำกว่า 130 กิโลปาสคาล (19
ปอนด์/ตร.นิ้ว) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ยางจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยชุดอุปกรณ์ปะยาง
นี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ถ้าแรงดันลมยางอยู่ที่ 130 กิโลปาสคาล (19 ปอนด์/
ตร.นิ้ว) หรือมากกว่า แต่ต่ำกว่าแรงดันที่กำหนด :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เปิดสวิตช์อุปกรณ์สูบลมไปที่ตำแหน่ง ON (−) และสูบ
ลมยางจนถึงค่าแรงดันที่กำหนด จากนั้นทำซ้ำจากขั้นตอน
ที่ 8

ถ้าแรงดันลมยางตกลงอีก ยางจะไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ด้วยชุดอุปกรณ์ปะยางน้ี กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสัน

เมื่อแรงดันลมยางอยู่ที่แรงดันที่กำหนด :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

การซ่อมแซมชั่วคราวจะเสร็จสิ้น

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อซ่อมแซม/เปล่ียนยาง
โดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวัง:

ห้ามนำขวดซีลแลนท์สำหรับปะยางหรือท่อกลับมาใช้
ใหม่

โปรดติดต่อศูนย์บริการนิสสันสำหรับขวดซีลแลนท์
สำหรับปะยางและท่อชุดใหม่

หลังจากการซ่อมแซมยาง
HP15A1-6E15B558-F61D-4F4C-A112-BCCFF9AB121C

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อซ่อมแซม/เปล่ียนยาง
โดยเร็วที่สุด

HP15A1-120227-261CBCF1-18E9-446C-AF23-00F405B53EFB

คำเตือน:

. การพ่วง สตาร์ทที่ ไม่ ถ ูก ต้อง สามารถทำให้
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ระเบิดได้ ซึ่งการอาจทำให้ได้
รับบาดเจ็บสาหัสงหรือเสียชีวิต และยังอาจทำให้
รถเสียหายได้ ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ในหมวดนี้

. บริเวณโดยรอบแบตเตอร่ี 12 โวลต์จะมี ก๊าซ
ไฮโดรเจนที่ไวไฟอยู่ตลอดเวลา ระมัดระวังไม่ให้
เกิดประกายไฟหรือเปลวไฟบริเวณแบตเตอรี่ 12
โวลต์

. ให้สวมแว่นตานิรภัย และถอดแหวน กำไลข้อมือ
และเครื่องประดับอื่น ๆ เมื่อทำงานกับหรือใกล้กับ
แบตเตอรี่ 12 โวลต์

. ห้ามชะโงกหน้าหรือเท้าแขนบนแบตเตอรี่ 12
โวลต์ขณะพ่วงสตาร์ท

. ระวังไม่ให้น้ำกรดแบตเตอร่ี 12 โวลต์ กระเด็น
โดน ตา ผิวหนัง เ ส้ือผ้า หรือ สี รถ น้ำกรด
แบตเตอร่ี 12 โวลต์ เป็นกรดซัลฟูริกท่ีมีฤทธ์ิ
กัดกร่อนซึ่งทำให้เกิดการไหม้พองอย่างรุนแรง
ขึ้นได้ ถ้าน้ำกรดหกรดบริเวณร่างกาย ให้รีบล้าง
บริเวณที่โดนด้วยน้ำมาก ๆ ทันที

. เก็บแบตเตอรี่ 12 โวลต์ให้ห่างมือเด็ก

. แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ที่จะใช้พ่วงต้องมีแรงเคลื่อน
ไฟฟ้า 12 โวลต์ การใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ที่มี
แรง เคล่ือนไฟฟ้าไม่ถูก ต้องจะทำให้รถยนต์
เสียหายได้

. ห้ามพยายามพ่วงสตาร์ทแบตเตอร่ี 12 โวลต์ ที่
เย็นจัดจนเป็น น้ำแข็ง เนื่องจากอาจเกิดการ
ระเบิดและทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-5

การพ่วงสตาร์ท

Condition:
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6-6 ในกรณีฉุกเฉิน

WAG0061X

1. ถ้าแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ท่ีใช้พ่วงอยู่ในรถอีกคันหนึ่ง
Ⓑ ให้จอดรถทั้งสองคัน Ⓐ และ Ⓑ เพื่อนำกล่องฟิวส์
ของรถคันท่ีถูกพ่วง Ⓐ และแบตเตอรี่ของรถคันที่ใช้
พ่วง Ⓑ มาอยู่ใกล้กัน

2. ใช้เบรกจอด

3. กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพ่ือ เข้า เกียร์ ตำแหน่ง “P”
(จอด)

4. ปิดการทำงานของระบบไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นทั้งหมด (ไฟ
หน้า เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ)

5. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

6. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์โดยการกดท่ีแถบแล้วยก
ฝาครอบ

7. ต่อ สาย พ่วง ตาม ลำดับ ใน ภาพ (① ② ③ ④)

ข้อควรระวัง:

. ต่อขั้วบวก + เข้ากับขั้วบวก + และต่อขั้วลบ 7
เข้ากับกราวด์ตัวถังเสมอ ห้ามต่อเข้ากับข้ัวลบ
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 7

. ตรวจสอบให้ แน่ใจ ว่าสาย พ่วงไม่สัมผัส โดน
ชิ้ น ส่ ว น ที่ เ ค ลื่ อ น ที่ ใ น ห้ อ ง เ ค ร่ื อ ง ยน ต์

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคลมป์ยึดสายพ่วงไม่สัมผัส
โดนโลหะอื่น ๆ

8. สตาร์ทเคร่ืองยนต์ของรถคันที่ใช้พ่วง Ⓑ และปล่อย
ให้ทำงานสองถึงสามนาที

9. สตาร์ทระบบ e-POWER ของรถคันท่ีถูกพ่วง Ⓐ ใน
แบบปกติ

ข้อควรระวัง:

ห้ามให้มอเตอร์สตาร์ททำงานเกินกว่า 10 วินาที ถ้า
ระบบ e-POWER ยังสตาร์ทไม่ติด ให้สวิตช์จ่ายไฟ
อยู่ในตำแหน่ง “OFF” และรออย่างน้อย 10 วินาที
จากนั้นลองสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

10. หลังจากท่ีระบบ e-POWER สตาร์ทติดแล้ว ให้ปลด
สายพ่วงอย่างระมัดระวังตามลำดับตรงกันข้ามกับที่
แ ส ด ง ใ น ภ า พ ป ร ะ ก อ บ (④ ③ ② ① )

11. เปลี่ยนฝาครอบกล่องฟิวส์

หมายเหตุ:
. ห้ามใช้รถยนต์คันนี้เป็นรถคันที่ต่อพ่วง
. ถ้าไม่สามารถสตาร์ทระบบ e-POWER ให้เปลี่ยน

สวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง “OFF” และรอเป็น
เวลามากกว่า 10 วินาที แล้วสตาร์ทระบบ e-
POWER ใหม่อีกครั้ง

. ถ้าแบตเตอร่ี 12 โวลต์ไฟหมด สวิตช์จ่ายไฟจะ
ไม่สามารถเลื่อนไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือ “OFF”
ได้ ให้ ชาร์จ ไฟ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ทันที

Condition:
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HP15A1-120227-A115DED5-A50B-44C4-AB71-27BC09DBE76D

อย่าพยายามเปิดใช้งานระบบโดยการเข็นรถ

ข้อควรระวัง:

. รถยนต์รุ่น e-POWER ไม่สามารถสตาร์ทได้โดย
การเข็นหรือลากสตาร์ทได้ เพราะอาจทำให้
มอเตอร์ไฟฟ้าเสียหายได้

. รถยนต์รุ่นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางไม่
ควรสตาร์ท ด้วยการ เข็น การสตาร์ท โดยวิธี
ดังกล่าวจะทำให้เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
เสียหายได้

. อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการลากจูง
เม่ือเครื่องยนต์สตาร์ทติด รถอาจกระชากไป
ข้างหน้าทำให้รถพุ่งไปชนกับรถที่ทำการลากจูง

HP15A1-120227-A1C52360-F85C-4864-8A48-3FDF57753259

คำเตือน:

. ห้ามขับรถยนต์ต่อไป เมื่อรถยนต์มีความร้อนสูง
ผิดปกติ เพราะจากอาจทำให้ เกิด เพลิงไหม้
รถยนต์ได้

. ถ้ามีไอน้ำพุ่งออกมา ห้ามเปิดฝากระโปรงหน้า

. ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์ขณะที่เครื่องยนต์ร้อน หากเปิดฝาปิด
หม้อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ขณะ
ที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่ น้ำร้อนจะถูกดันพุ่งออก
มา อาจทำให้เกิดการลวกพองบริเวณผิวหนังหรือ
การบาดเจ็บรุนแรงได้

. ถ้า มี ไอ น้ำ หรือ น้ำ หล่อ เย็น พ ุ่ง ออก มา จาก
เคร่ืองยนต์ ให้ยืนออกห่างจากรถเพื่อป้องกันไม่
ให้ผิวหนังถูกลวกพอง

. พัดลมระบายความ ร้อนจะ เร่ิมทำงานทันทีที่
อ ุณหภูมิ น้ำ หล่อ เย็น ส ูง เกิน ระดับที่ กำหนด

. ระมัดระวังไม่ให้มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ้า
สัมผัสโดน หรือติดในพัดลมระบายความร้อน

หากรถยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ (แสดงขึ้นโดยการแสดง
อุณหภูมิสูง) หรือเครื่องยนต์ไม่มีกำลัง มีเสียงผิดปกติ ฯลฯ
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลื่อนรถออกจากเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย

2. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. ใช้งานเบรกจอด

4. กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพ่ือ เข้า เกียร์ ตำแหน่ง “P”
(จอด)

อย่าหยุดระบบ e-POWER

5. เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน

6. ปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งการควบคุมอุณหภูมิไปที่ร้อน
สุด และ เปิดการควบคุมพัดลม ท่ีความเร็วสูงสุด

7. ออกจากรถ

8. ตรวจสอบ ด้วยตา เปล่าและฟังดู ว่า มี ไอ น้ำ หรือ
น้ ำ หล่อ เย็น พ ุ่ ง ออก มา จาก หม้อ น้ ำ ก่อน เปิด
ฝากระโปรงหน้าหรือไม่ รอจนกระทั่งไม่มีไอน้ำหรือ
น้ำ หล่อ เย็น ออก มาก ่อน เริ่ม ทำ ขั้น ตอน ต่อ ไป

9. เปิดฝากระโปรงหน้า

10. ตรวจสอบด้วยตาเปล่าดูว่าพัดลมระบายความร้อน
ทำงานอยู่หรือไม่

11. ตรวจสอบหม้อน้ำและท่อยางต่าง ๆ เพื่อหารอยรั่วซึม

ถ้าพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงานหรือมีน้ำหล่อเย็น
รั่วออกมา ให้หยุดระบบ e-POWER

12. หลัง จาก เครื่องยนต์ เย็น ลง ให้ ตรวจ สอบ ระดับ
น้ำหล่อเย็นในถังพักขณะเคร่ืองยนต์ทำงานอยู่ ห้าม
เปิดฝาปิดหม้อน้ำ

13. เ ติ ม น้ ำ ห ล่ อ เ ย็ น ล ง ใ น ถั ง พั ก ถ้ า จ ำ เ ป็ น

ควรนำรถเข้ารับการตรวจสอบ/ซ่อมแซมท่ีศูนย์บริการ
นิสสัน

ในกรณีฉุกเฉิน 6-7
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HP15A1-120227-8028B3F0-1C2A-46CB-BF54-DDA5DE3AD2CF

ปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่นเมื่อต้องลากจูงรถ อุปกรณ์ลาก
จูงท่ีไม่ถูกต้องอาจทำให้รถของท่านเสียหายได้ เพ่ือให้
มั่นใจว่ารถถูกลากอย่างถูกวิธี โดยอุปกรณ์ที่เหมาะสม และ
เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิด ข้ึนกับรถของท่าน
นิสสันขอแนะนำให้เรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาทำการลากรถ
ของท่าน และควรแนะนำให้ช่างผู้เชี่ยวชาญได้อ่านข้อควร
ระวังต่อไปนี้

ข้อควรระวังสำหรับการลากจูง
HP15A1-120227-85F0217C-D701-4C5D-A7B4-70519C933BFE

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัย และ
ระบบส่งกำลังอยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานก่อนทำการ
ลากจูง ถ้าระบบใดระบบหนึ่งข้างต้นเสียหาย ต้องลาก
ร ถ โ ด ย ใ ช้ ด อ ล ลี่ ห รื อ ย ก ร ถ ขึ้ น ทั้ ง คั น

. นิสสันแนะนำให้ลากรถโดยยกล้อขับเคลื่อน (ล้อหน้า)
ให้พ้นจากพื้น

. ล่ามโซ่นิรภัยก่อนการลากจูงเสมอ

การลากจูงรถยนต์รุ่น e-POWER
HP15A1-120227-848BC879-553C-4142-9743-5F93D6931FF3

JVE0020X

แบบให้ล้อหน้าสัมผัสพื้นถนน:

ข้อควรระวัง:

ห้ามลากรถยนต์รุ่น e-POWER โดยให้ล้อหน้าสัมผัส
พื้นถนน เนื่องจากจะทำให้เกียร์เสียหายมากและมี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูง ถ้าจำเป็นต้องลากรถยนต์
ให้ใช้ดอลล่ีรองใต้ล้อหน้าเสมอหรือยกรถข้ึนทั้งคัน

แบบให้ล้อหลังสัมผัสพื้นถนน:
1. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

2. ยึดพวงมาลัยให้อยู่ท่ีตำแหน่งเดินหน้าตรง ด้วยเชือก
หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ N ” ( ว่ า ง )

4. ปลดเบรกจอด

5. ล่ามโซ่นิรภัยทุกครั้งเมื่อลากรถ

แบบให้ล้อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน:

ข้อควรระวัง:

ห้ามลากรถยนต์รุ่น e-POWER โดยให้ล้อทั้งสี่สัมผัส
พื้นถนน เนื่องจากจะทำให้เกียร์เสียหายมากและมี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูง

การช่วยเหลือรถที่ติดหล่ม
HP15A1-120227-603741EA-9A53-4769-B5D5-5A9C06C39584

คำเตือน:

. ห้ามให้ผู้ใดยืนใกล้แนวลากดึงในระหว่างการดึง
รถขึ้นจากหล่ม

. ห้ามเร่งความเร็วจนยางล้อหมุนฟรี เน่ืองจากจะ
ทำให้ยางระเบิดและทำให้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง
นอกจากนั้น ช้ิน ส่วนอื่น ๆ ของรถก็อาจจะมี
ความร้อนสูงผิดปกติและเสียหายได้

. ยกเว้นประเทศอินโดนีเซีย: ห้ามลากดึงรถยนต์
โดยใช้ห่วงที่อยู่ด้านหลัง ห่วงด้านหลังไม่ได้รับ
การออกแบบมาเพ่ือลากดึงรถยนต์ออกจาก

การลากจูงรถยนต์

Condition:
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สถานการณ์รถติดหล่ม

ในกรณีที่รถติดหล่มทราย หิมะ หรือโคลน และไม่สามารถ
ออก จาก หล่ ม ได้ เ อง ให้ ใ ช้ ห่ ว ง สำห รับ ลาก ดึง

. ใช้ห่วงสำหรับลากดึงเท่าน้ัน ห้ามติดอุปกรณ์ลากดึง
เข้ากับชิ้นส่วนอ่ืนใดของตัวถังรถ ไม่เช่นน้ัน ตัวถังรถ
อาจเสียหายได้

. ใช้ห่วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจากหล่ม
เท่านั้น ห้ามลากจูงรถโดยใช้ห่วงสำหรับลากดึงเพียง
อย่างเดียว

. ห่วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช้ดึงรถ
ออกจากหล่ม ให้ดึงอุปกรณ์ลากดึงรถในแนวตรงจาก
รถเสมอ ห้ามดึงห่วงสำหรับลากดึงในแนวเฉียงกับตัว
รถ

ด้านหน้า :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

WAG0062X

① ถอดฝาครอบห่วงออกจากกันชน
— กดด้านซ้ายของขอบของฝาครอบ Ⓐ และดึง
ฝาครอบขึ้นจากตำแหน่ง Ⓑ ถ้าจำเป็น ให้ใช้เครื่อง
มือที่เหมาะสมที่พันไว้ด้วยผ้า

SCE0833

② ติดต้ังห่วงสำหรับลากดึงให้แน่นดังท่ีแสดงในภาพ
(ห่วงสำหรับลากดึงถูก เก็บอยู่ ใต้แผ่น พ้ืนที่ เก็บ
สัมภาระ)

ให้แน่ใจว่าเก็บห่วงสำหรับลากดึงไว้ในพื้นที่จัดเก็บ
หลังจากใช้งานอย่างเรียบร้อย

ด้านหลัง (ยกเว้นประเทศอินโดนีเซีย) :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

JVE0061X

ด้านหลัง
ห้ามใช้ห่วงเพื่อลากดึงรถยนต์

ในกรณีฉุกเฉิน 6-9

Condition:



(226,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

6-10 ในกรณีฉุกเฉิน

บันทึก

Condition:
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7 การดูแลและรักษาสภาพรถ
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7-2 การดูแลและรักษาสภาพรถ

GUID-0240C606-92C5-4B72-A65B-DC3519E889CA

การรักษาสภาพรถให้สวยงามอยู่เสมอน้ันจำเป็นท่ีจะต้อง
ทำการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ควรจอดรถภายในโรงรถหรือในบริเวณที่มีหลังคาอยู่เสมอ
เ พ่ือ ลด โอกาส ท่ี จะ เกิด ความ เสีย หาย ขึ้น กับ สี รถ

หากจำเป็นที่จะต้องจอดรถกลางแจ้ง ควรจอดรถในท่ีร่ม
หรือใช้ผ้าคลุมรถ ระมัดระวังไม่ให้ขีดข่วนสีรถจนเป็น
รอย เมื่อ ทำ การ คล ุม หรือ เปิด ผ้า คล ุม รถ ออก

การล้างรถ
GUID-D5B8B491-EEC6-47E0-A02B-9A1DB11AF759

ในกรณีต่อไปนี้ ให้ล้างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพสีรถ
ของท่าน:

. หลังจากฝนตก เนื่องจากภาวะฝนกรดอาจทำให้สีรถ
เสียหายได้

. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ
ทำให้รถเป็นสนิมได้

. เมื่อมีสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบเขม่า มูลนก ยางไม้
ผงโลหะ หรือแมลงติดอยู่บนสีรถ

. เมื่อมีฝุ่นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล้างพ้ืนผิวรถด้วยฟองน้ำท่ีเปียกชุ่มโดยใช้น้ำมาก ๆ

2. ทำความสะอาดพ้ืนผิวรถเบา ๆ ให้ท่ัวถึงด้วยสบู่อ่อน
แชมพูล้างรถพิเศษ หรือน้ำยาล้างจานทั่วไป ผสมกับ
น้ำอุ่นที่สะอาด (ห้ามใช้น้ำร้อน)

ข้อควรระวัง:

. ห้ามล้างรถด้วยสบู่ที่มีฤทธิ์แรง ผงซักฟอกเข้ม
ข้น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอย่างอื่น

. ห้ามล้างรถกลางแดดโดยตรง หรือขณะที่ตัวถัง
รถร้อน เนื่องจากสีรถจะเป็นรอยคราบน้ำ

. หลีกเล่ียงการใช้ผ้าที่ มีขนแข็งหรือหยาบ เช่น
ถุงมือล้าง ให้ระมัดระวังขณะท่ีล้าง เอาคราบ

สกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอย่างอ่ืนออก เพื่อไม่
ใ ห้ สี ร ถ เ ป็ น ร อย ขี ด ข่ ว น ห รื อ เ สี ย ห าย

. ห้ามใช้ที่ฉีดน้ำที่มีจำหน่ายทั่วไปหรือที่ฉีดน้ำ
แรงดันสูงกับพ้ืนผิวหรือขอบของกรอบกระจก
ประตู เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือเทป
ลอกออกจากกรอบกระจกประตูได้

3. ล้าง ออก ให้ ทั่ ว ด้ วย น้ ำ สะอาด ปริมาณ มาก ๆ

4. ใช้ผ้าชามัวร์ เปียกหมาด ๆ เช็ดรถให้แห้ง โดยไม่
ปล่อยให้มีคราบน้ำหลงเหลืออยู่

เมื่อล้างรถ ให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้:

. บริเวณภายในหน้าแปลน ข้อต่อและบานพับประตู
ประตูท้าย และฝากระโปรงหน้า เพราะเป็นส่วนที่ไวต่อ
เกลือท่ีใช้โรยถนน ดังนั้นต้องทำความสะอาดบริเวณ
เหล่านี้อยู่เสมอ

. ให้แน่ใจว่ารูระบายน้ำที่ขอบด้านล่างของประตูไม่
อุดตัน

. ฉีดน้ำล้างใต้ท้องรถและในช่องล้อเพื่อขจัดสิ่งสกปรก
และ/หรือล้างเกลือโรยถนน

การขจัดคราบสกปรก
GUID-619A0FE2-E32D-479F-9AAF-EC1027D0E1E9

ขจัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ำ มัน ฝุ่น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม้ออกจากสีรถให้เร็วท่ีสุด
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยด่างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน่ายที่ศูนย์บริการนิสสันหรือ
ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทั่วไป

การเคลือบเงา
GUID-6F7856ED-B746-401F-A48E-6D2594E55D45

การเคลือบเงาเป็นประจำจะช่วยปกป้องสีรถและรักษา
สภาพรถให้ดูใหม่เสมอ

หลังจากการเคลือบเงา นิสสันขอแนะนำให้ขจัดคราบสะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นคราบฝังแน่น

ศูนย์ บริการนิส สันสามารถ ให้คำแนะนำ ในการ เลือก
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาที่เหมาะสมได้

ข้อควรระวัง:

. ล้างรถให้ทั่ว ถึงจนเสร็จเรียบร้อยก่อนลงสาร
เคลือบเงาสีรถ

. ให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ให้มากับสาร
เคลือบเงาเสมอ

. ห้ามใช้สารเคลือบเงาที่มีส่วนผสมของสารขัดสี
สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจไป
ทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

การขัดหยาบหรือการขัดอย่างรุนแรงบนชั้นเคลือบสีพ้ืน/
เคลือบใส อาจทำให้ชั้นเคลือบสีหมองลงไป หรือมีรอยขัด
วนหลงเหลือเอาไว้

กระจก
GUID-16F317DD-1598-4784-9DF5-549C6302F05F

ใช้น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก อาจพบฝ้าบนกระจกเมื่อมีการจอดรถเอาไว้กลาง
แดดจัด ใช้น้ำยาเช็ดกระจกและผ้านุ่มเพื่อขจัดคราบหมอง
นี้ออก

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต์

Condition:
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ใต้ท้องรถ
GUID-C5F5D114-F154-46CE-A935-E955B29B301C

ในบริเวณท่ีใช้ เกลือที่ ใช้โรยถนนในฤดูหนาว ควรทำ
ความสะอาดใต้ท้องรถอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของ
สิ่งสกปรกและเกลือ ซึ่งทำให้เกิดการกร่อนบริเวณใต้ท้อง
รถและระบบรองรับน้ำหนักได้ง่าย

ก่อนฤดูหนาวและในช่วงใบไม้ผลิ ต้องตรวจสอบซีลใต้ท้อง
รถ และ ถ้า จำเป็น ให้ ทำ การ เปลี่ยน หรือ ซ่อม บำร ุง

ล้อ
GUID-9AB4FA30-57B1-4EF3-96B4-54C3407B00D8

. เมื่อล้างรถให้ล้างล้อด้วยเพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพดี

. ทำความสะอาดด้านในของล้อเมื่อเปลี่ยนล้อ หรือเมื่อ
ทำความสะอาดด้านล่างของล้อ

. เม่ือล้างล้อรถ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร่อน

. ตรวจสอบขอบกระทะล้อสม่ำเสมอดูการบุบหรือ
สึกหรอ สิ่งนี้อาจจะทำให้แรงดันลมยางลดลงหรือ
ทำให้ตัวยางเสียหายได้

. นิสสันแนะนำให้ลงสารเคลือบสีกระทะล้อ เพื่อป้องกัน
เกลือที่ใช้โรยถนนในฤดูหนาว

ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย
GUID-2CE5DB3B-D881-4F0B-B51C-5A76962FDC75

ล้างล้ออย่างสม่ำเสมอด้วยฟองน้ำชุบสบู่อ่อน ๆ โดยเฉพาะ
ร ะห ว่ า ง ฤด ู ห น า ว ใ น พื้ นที่ ท่ี ใ ช้ เ ก ลื อ โ ร ย ถนน

เกลือที่ตกค้างจากเกลือที่ใช้โรยถนนจะทำให้สีล้อด่าง ถ้า
ไม่ได้ล้างเป็นประจำ

ข้อควรระวัง:

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ล้อสกปรก
หรือสีด่าง:

. ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือ
ด่างรุนแรงทำความสะอาดล้อ

. ห้ามใช้สารทำความสะอาดล้อ ขณะท่ีล้อยังร้อน
อยู่ อุณหภูมิของล้อควรจะเท่ากับอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก

. ล้างล้อให้สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่ใช้
สารทำความสะอาดล้อ

ชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียม
GUID-18B20459-4F32-4471-B17B-CA382FF315EE

ทำความสะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำยาขัดโครเมียมท่ีไม่มีฤทธิ์
กัดกร่อน เพื่อรักษาพื้นผิว

GUID-09396405-3DEC-4B80-87BF-7C4E06E7B80E

ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนขจัดฝุ่นละอองออกจาก
คิ้วขอบตกแต่ง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก และเบาะนั่งเป็นครั้ง
คราว เช็ดส่วนที่เป็นไวนิลและหนังด้วยผ้านุ่มท่ีสะอาดชุบ
น้ำสบู่อ่อน แล้วใช้ผ้านุ่มที่แห้งเช็ดทำความสะอาดอีกคร้ัง

ต้องดูแลและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อรักษาสภาพ
ของหนังเอาไว้

ก่อนการใช้น้ำยาเคลือบป้องกันคราบสกปรกสำหรับผ้าบุ
เฟอร์นิเจอร์และผ้าท่ัวไป ให้อ่านคำแนะนำของผู้ผลิตทุก
ครั้ง น้ำยารักษาเนื้อผ้าบางชนิดจะมีสารเคมี ซึ่งอาจทำให้
ผ้าหุ้มเบาะเป็นรอยด่างหรือสีตกได้

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเปล่าเท่านั้นเช็ดทำความสะอาดเลนส์เกจวัด
และมาตรวัดต่าง ๆ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรืออย่างอื่นที่
คล้ายกัน

. เศษฝุ่นอาจกัดกร่อนและทำให้ผิวของหนัง
เสียหายได้ ควรนำออกทันที ห้ามใช้สบู่ฟอกหนัง
แว็กซ์รถยนต์ สารขัด น้ำมัน สารทำความสะอาด
สารละลาย ผงซักฟอก หรือสารทำความสะอาดที่
มีส่วนประกอบหลักเป็นแอมโนเนีย เพราะอาจจะ
ทำให้ สภาพ พ้ืน ผิว ตาม ธรรมชาติ ของ หนัง
เสียหาย

. ห้ามใช้น้ำยาเคลือบป้องกันคราบสกปรกสำหรับ
ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์และผ้าทั่วไป เว้นแต่จะได้รับ
คำแนะนำจากผู้ผลิต

. ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติกเช็ดเลนส์
เกจวัดหรือมาตรวัดต่าง ๆ เนื่องจากอาจทำให้ฝา
เลนส์เสียหาย

การดูแลและรักษาสภาพรถ 7-3

การทำความสะอาดภายในรถยนต์

Condition:
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7-4 การดูแลและรักษาสภาพรถ

น้ำหอมปรับอากาศ
GUID-592F9A78-28DC-4871-B6FE-BD6982ACD9A2

น้ำหอมปรับอากาศส่วนมากใช้สารละลายท่ีอาจส่งผลต่อ
อุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร ควรสังเกตข้อควรระวังดัง
ต่อไปนี้:

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนสามารถทำให้เกิดการ
เปลี่ยนสีถาวรเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวภายในห้องโดยสาร
ควรวางน้ำหอมปรับอากาศในตำแหน่งที่สามารถแขวน
ได้อย่าง เป็น อิสระและไม่สัมผัสกับ พ้ืนผิวภายใน
ห้องโดยสาร

. น้ำหอมปรับอากาศแบบเหลวมักจะมี ท่ีหนีบไว้ กับ
ช่อง แอร์ ผลิตภัณฑ์ เหล่า น้ี สามารถ ทำให้ เ กิด
ความเสียหายและการเปล่ียนสีได้ทันทีเม่ือหกเลอะ
พื้นผิวภายในห้องโดยสาร

ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะของผู้ผลิตอย่างระมัดระวังก่อน
ใช้น้ำหอมปรับอากาศ

แผ่นรองปูพื้น
GUID-7E29A6FA-85C9-4AA9-9BFD-833C53E09DF6

การใช้แผ่นรองปูพื้นแท้ของนิสสัน (ถ้ามีติดตั้ง) จะช่วยยืด
อายุพรมในรถยนต์ และง่ายต่อการทำความสะอาดภายใน
รถ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นรองท่ีใช้มีขนาดพอดีกับ
รถยนต์ และวางในตำแหน่งช่องวางเท้าอย่างถูกต้อง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ไปกีดขวางการทำงานของแป้นเหยียบต่าง ๆ
ควรดูแลรักษาแผ่นรองโดยการทำความสะอาดอยู่เสมอ
และเปลี่ยนใหม่ถ้าแผ่นรองสึกหรอมาก

ตัวช่วยจัดตำแหน่งแผ่นรองปูพื้น (ด้านคนขับ)
GUID-31A3E3E0-AB6C-4F70-9E04-06872B0DA3BE

LVA0003X

รถยนต์จะมีตะขอยึดแผ่นรองปูพ้ืนด้านหน้า เพ่ือทำหน้าท่ี
เป็นตัวช่วยจัดตำแหน่งแผ่นรองปูพื้น แผ่นรองปูพ้ืนของ
นิสสันได้รับการออกแบบมาเฉพาะรถรุ่นน้ี แผ่นรองปูพื้น
ด้ า น ค น ขั บ จ ะ มี ร ู ที่ แ ผ่ น ร อ ง ร ว ม อ ย ู่ ด้ ว ย

จัดวางแผ่นรองให้อยู่ตรงกลางในบริเวณที่วางเท้าโดยขยับ
แ ผ่ น ร อ ง ใ ห้ ต ะ ข อ ยึ ด ล อ ด ร ู ที่ แ ผ่ น ร อ ง

หมั่นตรวจสอบดู ว่าแผ่น รองอยู่ ในตำแหน่ง ท่ีถูก ต้อง

กระจก
GUID-F9C61BBE-9D6A-4ED7-BE8D-C1D35D5DCA52

ใช้น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก อาจพบฝ้าบนกระจกเมื่อมีการจอดรถเอาไว้กลาง
แดดจัด ใช้น้ำยาเช็ดกระจกและผ้านุ่มเพื่อขจัดคราบหมอง
นี้ออก

ข้อควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดกระจกด้านใน ห้ามใช้เครื่องมือที่
มีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสม
ของคลอรีน อาจจะทำให้ ตัวนำ ไฟฟ้า เช่น ส่วน

ประกอบ ของ ไล่ ฝ้า กระจก บัง ลม หลัง เสีย หาย

เข็มขัดนิรภัย
GUID-EF8B7045-0441-4C08-865E-7606ED389209

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้สายเข็มขัดนิรภัยที่ เปียกช้ินม้วน
กลับเข้าไปในชุดดึงกลับ

. ห้ามใช้น้ำยาฟอกย้อมหรือน้ำยาเคมีทำ
ความสะอาด เข็มขัด นิรภัย เน่ืองจากอาจไป
กัดก ร่อน สาย เข็มขัด ให้ เ ป่ื อย บาง ลง ได้

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด้วยการเช็ดด้วยฟองน้ำชุบน้ำ
สบู่อ่อน

ปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยแห้งสนิทในที่ร่มก่อนนำมาใช้ (โปรด
ดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-6))

Condition:
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GUID-E3CB2418-C3B5-47CC-98ED-20CE6AC2F62C

ปัจจัยพื้นฐานที่มีส่วนทำให้รถเป็นสนิม
GUID-DA66F165-5237-4175-AB41-4F1434BF99E6

. ความชื้นสะสมในสิ่งสกปรก และดินทรายตามซอกมุม
ช่องต่าง ๆ และบริเวณอื่น ๆ

. ชั้นผิวสีหรือชั้นเคลือบท่ีกะเทาะลอกหลุดออกไป
เน่ืองจากเศษหินและกรวดหรือการเฉี่ยวชนบนท้อง
ถนน

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลให้
เกิดสนิม

GUID-CF20F753-4C2B-4A70-89BD-3451C6A42728

ความชื้น
GUID-1D37C57E-68A6-45F9-AC61-3C59A03F206D

ทราย ส่ิงสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพ้ืนด้านในตัวถังรถจะ
เป็นตัวเร่งให้เกิดสนิม พรมปูพื้น/แผ่นรองปูพื้นที่เปียกจะไม่
แห้งสนิท ถ้าปล่อยท้ิงไว้ในรถ ดังนั้น จึงควรนำออกมาผึ่ง
ให้ แห้ง เ พ่ือ ป้องกัน ไม่ ใ ห้ เกิด สนิม ท่ี พ้ืน ตัว ถัง รถ

ความชื้นสัมพัทธ์
GUID-17CFAD00-66B1-46C9-A5AF-AF013E2B2FF2

ในพ้ืนท่ีท่ีมีความชื้นสัมพัทธ์สูงจะทำให้เกิดสนิมได้เร็วข้ึน

Temperature (อุณหภูมิ)
GUID-BFE5B077-6AAB-44F0-B8ED-53AAE06CD12A

อุณหภูมิสูงจะเร่งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิ้นส่วนที่
ไม่ได้รับการระบายอากาศที่ดี

นอกจากนี้ รถจะเป็นสนิมได้ง่ายในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิใกล้
จุดเยือกแข็ง

มลภาวะทางอากาศ
GUID-4D816021-9C82-456D-BCF0-1209EBFE68AD

มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเลจะเร่งให้เกิดสนิมเร็วขึ้น เกลือที่ใช้กับพื้นถนนจะ
ท ำ ใ ห้ พ้ื น ผิ ว ข อ ง สี ล ะ ล า ย เ ร็ ว ข้ึ น เ ช่ น กั น

เพื่อป้องกันรถของท่านไม่ให้เกิดสนิม
GUID-729D2535-6209-4A28-9B00-FDC7A2CC9604

. ให้ล้างรถและเคลือบเงารถบ่อย ๆ เพ่ือรักษารถให้
สะอาด

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู่เสมอ ถ้าพบรอยชำรุด
ให้รีบซ่อมโดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม่ให้รูระบายน้ำที่ขอบด้านล่างของประตู
อุดตันเพื่อป้องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย สิ่งสกปรก หรือเกลือที่สะสมอยู่ใต้ท้อง
รถ ถ้าพบให้ล้างออกด้วยน้ำโดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้สายยางฉีดน้ำล้างทำความสะอาดสิ่ง
สกปรก ทราย หรือเศษดินจากห้องโดยสาร ทำ
ความ สะอาด สิ่ ง สกปรก ด้วย เค ร่ือง ด ูด ฝุ่น

. ห้ามปล่อยให้มีน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ สัมผัสโดน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรถ เนื่องจากจะ
ทำให้เกิดความเสียหายได้

สารเคมีท่ีใช้ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร่อน
อย่างมาก จะเร่งการเกิดสนิมและการเส่ือมสภาพของ
ชิ้นส่วนใต้ท้องรถ เช่น ระบบไอเสีย ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
เบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต้องทำความสะอาดใต้ท้องรถเป็นระยะ ๆ

สำหรับข้อมูลการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป็นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย์บริการนิสสัน

การดูแลและรักษาสภาพรถ 7-5

การป้องกันสนิม

Condition:
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HP15A1-120227-95AA0E30-2B0E-42F2-AAD2-29134C3E0B81

การบำรุงรักษาท่ัวไปและการดูแลประจำวันมีความสำคัญ
ต่อการรักษาและคงสภาพการทำงานที่ ดี ของรถยนต์
รวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และการปล่อยไอเสีย

เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถหรือผู้ใช้ที่ต้องทำการ
บำรุงรักษาทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะ

เจ้าของรถเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถทำให้มั่นใจได้
ว่ารถยนต์ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
HP15A1-120227-CE5AF5FB-6DD2-457C-8228-654737EB3356

เพื่อให้เกิดความสะดวก การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาที่
จำเป็นได้มีการระบุ และอธิบายไว้ในสมุดรับประกันและการ
บำรุงรักษาอีกเล่มหนึ่ง ซึ่งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้แน่ใจว่ารถของท่านได้รับ
การบำรุงรักษาที่จำเป็นตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
HP15A1-120227-0A8C8821-F81C-4670-9BD0-A3F65DA87266

การบำร ุง รักษาทั่วไป น้ันหมายรวม ถึง ส่ิง ท่ี ควรมี การ
ตรวจสอบรถในทุก ๆ วันที่มีการใช้รถ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะ
ช่วยให้รถทำงานเป็นปกติอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นความ
รับผิดชอบของท่านที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
เป็นประจำตามที่กำหนดไว้

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ัวไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้
ทักษะทางช่างสูง และสามารถใช้เคร่ืองมือท่ัวไปสำหรับ
รถยนต์เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น

สามารถทำการตรวจสอบเหล่านี้ได้ด้วยตนเองหรือโดย
เรียกช่างผู้เชี่ยวชาญ หรือมอบหมายให้ศูนย์บริการนิสสัน
ดำเนินการ

สถานที่เข้ารับบริการ
HP15A1-120227-3E63375F-6450-4183-B765-CDB8D4FD34DF

ถ้าต้องเข้ารับบริการเพ่ือบำรุง รักษา หรือตรวจพบการ
ทำงานท่ีผิดปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือ
ตรวจสอบและดำเนินการตามที่เหมาะสม

HP15A1-120227-DB4A20F4-8565-469E-BB2A-2FA209E16ABF

ในระหว่างการใช้รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษาทั่วไป
เป็นประจำตามท่ีกำหนดไว้ในบทนี้ ถ้าพบเสียง การสั่น
หรือกลิ่นผิดปกติ ให้ตรวจหาสาเหตุหรือให้ศูนย์บริการ
นิสสันดำเนินการตรวจสอบทันที นอกจากนี้ ถ้า คิด ว่า
จำเป็น ต้องมีการซ่อมแซม ควรแจ้งศูนย์บริการนิส สัน

เพื่อตรวจสอบหรือดำเนินการซ่อมแซม ให้ดู “ข้อควรระวัง
ในการบำรุงรักษา” (หน้า 8-4)

คำอธิบายของรายการที่ต้องบำรุงรักษา
ทั่วไป

HP15A1-120227-BD6DE34E-C4B5-4781-97E8-C2510C8C914E

ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการดังต่อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย
“*” อธิบายไว้ในส่วนหลังของบทนี้

ภายนอกรถ
HP15A1-120227-05A42C89-023E-47B8-8037-93A64DFFB9FE

รายการที่ต้องบำรุงรักษาที่ควรทำเป็นครั้งคราว ยกเว้นกรณี
ระบุไว้เป็นพิเศษ

ประตูและฝากระโปรงหน้า :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบว่าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน้าทำงานเป็น
ปกติ รวมทั้งประตูท้าย ฝากระโปรงท้าย และประตูท้าย ดู
ให้แน่ใจว่าตัวล็อกทุกตัวยึดแน่น และให้ใช้น้ำมันหล่อล่ืน
เมื่อจำเป็น ตรวจสอบว่าตัวล็อกเสริมของฝากระโปรงหน้า
รั้งไม่ให้ฝากระโปรงหน้าเปิดขึ้น เมื่อปลดล็อกตัวหลักแล้ว
กรณีท่ีมีการขับรถในพ้ืนท่ีท่ีมีวัสดุ ท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน ให้
ตรวจสอบการหล่อลื่นบ่อย ๆ

ไฟส่องสว่าง* :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ทำความสะอาดไฟหน้าเป็นประจำ ตรวจให้แน่ใจว่าไฟหน้า
ไฟ เบรก ไฟท้าย ไฟสัญญาณไฟเล้ียว และไฟ อ่ืน ๆ
ทำงานเป็นปกติและติดตั้งยึดแน่น และตรวจสอบองศาไฟ
หน้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป

Condition:
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ยาง* :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบแรงดันลมยางด้วยเกจวัดเป็นประจำและก่อนการ
เดินทางไกลทุกครั้ง ควรปรับแรงดันลมยางทุกเส้นรวมทั้ง
ยางอะไหล่ตามแรงดันท่ีกำหนด ตรวจหาความเสียหาย
รอยฉีกขาด หรือการสึกหรออย่างผิดปกติอย่างละเอียด

การสลับยาง* :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล้อ (2WD) และยางล้อหน้า
และหลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุก ๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล์) ยางท่ีมีสัญลักษณ์บ่งชี้ทิศทางการหมุน จะ
สามารถสลับได้ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังเท่าน้ัน ให้
แน่ใจว่าสัญลักษณ์บ่งชี้ทิศทางการหมุนชี้ไปยังทิศทางท่ี
ล้อหมุน หลังจากสลับยางเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีของรถขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) ยางล้อหน้าและหลัง
มีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000
ไมล์) ยางที่มีสัญลักษณ์บ่งชี้ทิศทางที่ล้อหมุน จะสามารถ
สลับได้ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังเท่าน้ัน ให้แน่ใจว่า
สัญลักษณ์บ่งชี้ทิศทางการหมุนช้ีไปยังทิศทางที่ล้อหมุน
หลังจากสลับยางเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ล้อหน้าขนาดไม่เท่ากับล้อหลัง จะไม่สามารถ
สลับยางได้

ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต่างกันตามนิสัยการขับขี่
ของท่านและสภาพพื้นผิวถนน

ส่วนประกอบตัวส่งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS) (ถ้ามีติดตั้ง) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

เมื่อทำการเปลี่ยนยางที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยน
ซีลยางยึดตัวส่งสัญญาณ TPMS จุกลมยาง พร้อมท้ังฝา
ด้วย

การตั้งศูนย์ล้อและการถ่วงล้อ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

หากพบว่ารถยนต์วิ่งเอนไปยังด้านในด้านหน่ึงขณะขับรถ
บนถนนเส้นตรงและพื้นราบ หรือพบการสึกหรอของยางที่
ไม่เท่ากันหรือผิดปกติ อาจจำเป็นต้องต้ังศูนย์ล้อ และถ้า
พวงมาลัยหรือเบาะนั่งส่ันขณะขับรถที่ความเร็วปกติ อาจ
จำเป็นต้องทำการถ่วงล้อ

กระจกบังลมหน้า :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าเป็นประจำ ตรวจสอบ
กระจกบังลมหน้าอย่างน้อยทุกหกเดือน เพ่ือหารอยแตก
หรือความ เสียหาย อ่ืน ๆ และทำการ ซ่อมแซมอย่าง
เหมาะสม

ใบปัดน้ำฝน* :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบหารอยแตกหรือการสึกหรอ ถ้าใบปัดน้ำฝน
ทำงานไม่ถูกต้อง หรือให้เปลี่ยนใหม่

ภายในรถ
HP15A1-120227-747021A6-C69F-4679-9DED-C10F1E4D183C

รายการบำรุงรักษาที่แสดงไว้นี้ควรได้รับการตรวจสอบเป็น
ประจำ เช่น เมื่อทำการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา เมื่อทำ
ความสะอาดรถ ฯลฯ

แป้นคันเร่ง :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบแป้นคันเร่งว่าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และ
ให้แน่ใจว่าแป้นคันเร่งไม่ติดขัดหรือต้องออกแรงมาก
ผิด ปกติ วาง แผ่น รอง พรม ปู พื้ น ให้ ห่ าง จาก แป้น

แป้นเบรก* :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบแป้นเบรกว่าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และ
ให้แน่ใจว่ามีระยะห่างจากแผ่นรองพรมปูพื้นที่เหมาะสมเมื่อ
เหยียบจนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม้อลมเบรก ให้
แน่ใจ ว่า ได้ วาง แผ่น รองพรม ปู พื้น ให้ ห่าง จาก แป้น

เบรกจอด* :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบการทำงานของเบรกจอดเป็นประจำ ว่าคันเบรก
จอด (ถ้ามีติดต้ัง) หรือแป้นเบรก (ถ้ามีติดต้ัง) มีระยะการ
เคลื่อนที่ที่เหมาะสม ให้แน่ใจว่ารถยนต์สามารถจอดพักบน
เนินเขาได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการใช้เบรกจอดอย่างเดียว

เข็มขัดนิรภัย :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบว่าส่วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย่างเช่น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ตัวปรับตั้ง และชุดดึง
กลับ) ทำงานปกติ ราบร่ืนและติดต้ังยึดแน่น ตรวจสอบ
สายเข็มขัดเพื่อหารอยฉีกขาด เป็นลุ่ยฝอย สึกหรอหรือเกิด
ความเสียหาย

พวงมาลัย :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการบังคับเลี้ยว เช่น
ระยะ ท่ีฟรี ท่ีมากเกินไป บังคับ เลี้ยวได้ยาก หรือเสียง
ผิดปกติ

ไฟเตือนและเสียงเตือน :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบว่าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเป็น
ปกติ

ไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบว่ามีอากาศไหลออกมาจากช่องไล่ฝ้าในปริมาณ
ที่พอเหมาะเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ

ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า* :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบว่าที่ปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกทำงาน
เ ป็ น ปกติ แล ะ ที่ ปั ด น้ ำ ฝน ไม่ ล าก เ ป็ น รอย เส้ น

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-3
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8-4 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ใต้ฝากระโปรงหน้าและใต้ท้องรถ
HP15A1-120227-F59F7197-A6D8-4DD2-ADBE-CB71B0FC849B

สิ่งที่ต้องบำรุงรักษาดังต่อไปนี้ควรได้รับการตรวจสอบเป็น
ระยะ ๆ (ตัวอย่างเช่น แต่ละคร้ังท่ีตรวจสอบน้ำมันเคร่ือง
หรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)

แบตเตอรี่ 12 โวลต์* (ยกเว้นรุ่นใช้แบตเตอรี่แบบ
ไม่ต้องดูแลรักษา) :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต่ละเซลล์ ควรอยู่ระหว่างขีด
UPPER และ LOWER รถที่ใช้งานท่ีอุณหภูมิสูงหรือมีการ
ใช้งานหนักต้องได้รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต่ละ
เซลล์แบตเตอรี่เป็นประจำ

ระดับน้ำมันเบรก* :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกอยู่ระหว่างขีด MAX และ MIN
บนกระปุก

ระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์* :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นขณะที่เครื่องยนต์เย็น ให้แน่ใจ
ว่าระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ระหว่างขีด MAX และ MIN บนถัง
พักน้ำหม้อน้ำ

ระดับน้ำมันเครื่อง* :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองหลังจากจอดรถ (บนพื้นราบ)
และดับเครื่องยนต์

การรั่วของของเหลวต่าง ๆ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบใต้ ท้องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเครื่อง หรือของเหลวอื่น ๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว้สัก
พัก จะมีน้ำที่หยดจากเครื่องปรับอากาศหลังจากการใช้งาน
เป็นอาการปกติ ถ้าสังเกตเห็นว่ามีการรั่วหรือมีไอน้ำมันเชื้อ
เพลิงระเหยออกมาชัดเจน ให้ตรวจหาสาเหตุและทำการ
แก้ไขทันที

ระดับน้ำหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นขณะท่ีเครื่องยนต์และอินเวอร์
เตอร์เย็น ให้แน่ใจว่าระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ระหว่างขีด MAX
และ MIN บนถังพักน้ำหม้อน้ำ

น้ำยาล้างกระจก* :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

ตรวจ สอบ ว่า มี น้ำ ล้าง กระจก อย ู่ ใน ถัง พัก เพียง พอ

ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา
HP15A1-120227-8E8C7D33-D680-4F7E-ABBF-A3297EC3F706

เมื่อทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษารถ ควรระมัดระวังเสมอ
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บร้ายแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับ
ท่านหรือสร้างความเสียหายกับรถยนต์ ต่อไปนี้เป็นข้อควร
ระวังทั่วไปซึ่งควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

คำเตือน:

. ห้ามถอดแยก ช้ิน ส่วน ร้ือ ถอด หรือ เปลี่ยน
ชิ้นส่วนแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง ชุดสายไฟ และข้ัว
ต่อสายไฟ สายไฟของระบบไฟฟ้าแรงสูงเป็น
สายสีส้ม การถอดแยกชิ้นส่วน ถอด หรือเปล่ียน
ชิ้นส่วนและสายเคเบิ้ลเหล่านั้น อาจทำให้เกิดการ
ไหม้พองบริเวณผิวหนังอย่างรุนแรงและไฟฟ้า
ลัดวงจร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตได้

. ห้ามทำการถอดปลั๊กตัดระบบไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่
ใต้เบาะโดยสารด้านหน้า เน่ืองจากปลั๊กตัดระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงเป็นส่วนหน่ึงของระบบแรงเคลื่อน
ไฟฟ้าสูง และจะใช้ต่อเม่ือรถเข้ารับบริการจาก
ช่างผู้เชี่ยวชาญที่สวมอุปกรณ์ป้องกัน การสัมผัส
ปลั๊กตัดระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยตรง อาจทำให้เกิด
การไหม้พองบริเวณผิวหนังอย่างรุนแรงและ
ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ

สาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ระบบ e-POWER ใช้กระแสไฟฟ้าแรงสูงถึง 350
โวลต์ โดยประมาณ ระบบอาจมีความร้อนระหว่าง
และหลังการสตาร์ทรถให้ระมัดระวังทั้งกระแส
ไฟฟ้าแรงสูงและอุณหภูมิสูง ปฏิบัติตามป้าย
เตือนที่ติดอยู่กับรถยนต์

. เม่ือระบบ e-POWER อยู่ ในโหมดพร้อมขับข่ี
เครื่องยนต์อาจจะทำงานโดยไม่มีสัญญาณเตือน
ถ้า ต้องทำงานโดยที่ ระบบ e-POWER อยู่ ใน
โหมดพร้อมขับขี่ ควรระวังมือ เส้ือผ้า ผม และ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ห่างจากพัดลม สายพานและ
ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่สามารถเคลื่อนไหวได้

. เม่ือจอดรถบนพ้ืนราบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ใช้งานเบรกจอดแล้ว และควรก้ันล้อเพ่ือป้องกัน
รถไหล กดสวิตช์ตำแหน่ง “P” เพื่อเข้าเกียร์ “P”
(จอด)

. ให้แน่ใจว่าสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”
เม่ือทำการซ่อมแซมหรือเปล่ียนช้ินส่วนใด ๆ

. ห้าม ทำงาน อย ู่ ใต้ ฝา กระโปรง หน้า ขณะ
เคร่ืองยนต์ ร้อน ปิดระบบ e-POWER ทุกคร้ัง
และรอจนกระทั่งเครื่องยนต์เย็นลง

. ถ้า ต้องทำงานโดยที่ติด เคร่ืองยนต์อยู่ ให้มือ
เสื้อผ้า ผม และเครื่องมือต่าง ๆ ห่างจากพัดลม
สายพาน และช้ินส่วนอื่น ๆ ที่มีการเคลื่อนไหว

. แนะนำให้รัดหรือถอดเสื้อผ้าที่หลวมและ
เคร่ืองประดับต่าง ๆ ออก เช่น แหวน นาฬิกา
ฯลฯ ก่อนทำงานกับรถยนต์ของท่าน

. ถ้าต้องติดเครื่องยนต์ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น โรง
จอดรถ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายก๊าซไอเสีย
อย่างเหมาะสม

Condition:



(237,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถขึ้นด้วยแม่แรง

. ระวังไม่ให้บุหร่ี เปลวไฟ และประกายไฟอยู่ใกล้
กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห้ามต่อหรือปลดแบตเตอรี่หรือ ข้ัว ต่อ ช้ินส่วน
ทรานซิสเตอร์ใด ๆ ขณะสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ใน
ตำแหน่ง “ON”

. สำหรับรถเครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด
มัลติพอร์ต (MFI) ตัวกรองน้ำมันเช้ือเพลิงและ
ท่อน้ำมันเช้ือเพลิง ควรได้รับการดูแลโดยศูนย์
บริการนิสสัน เนื่องจากท่อน้ำมันเช้ือเพลิงน้ันมี
แรงดันสูง แม้ว่าจะดับเครื่องยนต์ไปแล้วก็ตาม

. เนื่องจาก รถ ของ ท่าน ติด ตั้ ง พัดลม ระบาย
ความร้อนอัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได้ทุกเวลา
โดยไม่มีสัญญาณเตือน ถึงแม้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ใน
ตำแหน่ง “OFF” และระบบ e-POWER ไม่ได้
ทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ ให้
ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออกทุกครั้งก่อนทำงาน
ใกล้กับพัดลม

. ใส่ แ ว่นตา นิ ร ภัย ท ุก ค ร้ั ง ที่ ท ำงาน กับ รถ

. ห้ามต่อหรือปลดชุดสายไฟของชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับ
เกียร์หรือระบบ e-POWER ออก ในขณะที่สวิตช์
จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำมันเคร่ืองและน้ำหล่อเย็น
ที่ ใ ช้ แล้ว โดยตรง การ กำจัด น้ำ มัน เค ร่ือง
น้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ และ/หรือของเหลวอ่ืน ๆ
ที่ใช้ในรถยนต์อย่างไม่ถูกต้องจะเป็นการทำลาย
สิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อ
บังคับตามกฎหมายในการกำจัดของเหลวที่ใช้ใน
รถยนต์เสมอ

หมวด “8. การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษารถด้วยตนเอง”
นี้จะให้คำแนะนำเฉพาะการดำเนินงานอย่างง่ายที่เจ้าของ
รถสามารถดำเนินการด้วยตนเอง

การดำเนินการท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์อาจทำให้เกิด
การทำงานของรถยนต์มีปัญหา หรือการปล่อยไอเสียที่มาก
เกินไป และส่งผลถึงการคุ้มครองจากการรับประกันรถ
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการใด ๆ ขอแนะนำ
ให้ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-5

Condition:
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HP15A1-120227-B8F53376-1A49-4E45-B4B3-82E1CE6D05E5

เครื่องยนต์รุ่น HR12DE
HP15A1-120227-59856FC7-8D2B-4E75-8513-9344338D38DE

WAA0163X

1. ถังพักน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. กรองอากาศ
4. กล่องฟิวส์/สายฟิวส์
5. ถังพักน้ำหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์
6. ถังน้ำฉีดล้างกระจก
7. ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง

8. ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง

HP15A1-120227-F658C1E8-2DC3-4431-97E9-F5C1EF86D06F

คำเตือน:

. ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล่อเย็น
ในขณะที่เครื่องยนต์ร้อน เพราะอาจจะทำให้เกิด
การ ไหม้ พอง บริเวณ ผิวหนัง อย่าง ร ุนแรง
เนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ่งออกจากหม้อน้ำ
ต้องรอจนกระทั่งเครื่องยนต์และหม้อน้ำเย็นจึงจะ
เปิดฝาปิด

. น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นสารพิษ และควรเก็บ
อย่างระมัดระวังในภาชนะท่ีมีการทำเครื่องหมาย
และวางห่างจากมือเด็ก

ระบบหล่อ เย็น เครื่องยนต์ได้ รับการ เติมสารหล่อ เย็น
คุณภาพสูงที่ใช้ได้ตลอดทั้งปีมาจากโรงงาน ซึ่งมีส่วนผสม
ของสารยับยั้งสนิมและการกัดกร่อน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้อง
เ ติม สาร เ ติม แต่ง ลง ใน ระบบ หล่อ เ ย็น เค ร่ืองยนต์

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้สารเติมแต่งกับระบบหล่อเย็นเคร่ืองยนต์
เช่น ซีลหม้อน้ำ สารเติมแต่งน้ันอาจจะไปอุดตัน
ระบบหล่อเย็นและทำให้เคร่ืองยนต์ เกียร์ และ/
หรื อ ร ะบบ ห ล่อ เย็ น เ กิ ด คว าม เสี ย หาย

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ตรวจดูให้แน่ใจว่า
ได้ใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสัน หรือที่
มีคุณภาพเทียบเท่าในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม
ตัวอย่างของอัตราส่วนผสมของน้ำหล่อเย็นและ
น้ำจะแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้:

จุดที่ตรวจสอบในห้องเครื่องยนต์ ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์

Condition:
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อุณหภูมิภายนอกลดลงถึง ส่วนประกอบ

8C 8F

น้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์
(ความเข้ม
ข้น)

น้ำกลั่นหรือ
น้ำบริสุทธิ์

−15 5 30% 70%

−35 −30 50% 50%

การใช้น้ำหล่อ เย็นชนิดอื่น อาจทำให้ ระบบหล่อ เย็น
เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย

หม้อ น้ำมี ฝา ปิด เพื่อ รักษาแรงดัน เพื่อ ป้องกัน ไม่ ให้
เคร่ืองยนต์เกิดความเสียหาย หากต้องทำการเปลี่ยนต้อง
ใช้เฉพาะฝาปิดหม้อน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสันหรือ
คุณภาพเทียบเท่าเท่านั้น

การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
HP15A1-120227-F8C49DE6-119A-4A1D-86FF-803E63E7E989

WAI0132X

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน
และหลังจากอุณหภูมิเครื่องยนต์ขึ้นถึงอุณหภูมิทำงานปกติ
ถ้า ระดับน้ำหล่อ เย็นอยู่ ต่ำกว่า ระดับ MIN ② ให้ เติม
น้ำหล่อเย็นจนถึงระดับ MAX ① หมุนฝาให้แน่นหลังจาก

เติมน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

ถ้าพบว่าระบบหล่อเย็นขาดน้ำหล่อเย็นบ่อย ๆ ให้นำ
รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบ ที่ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
HP15A1-120227-E7EB5328-DDC8-4F87-A59E-68ADD38FDE7F

ควรติดต่อผู้จำหน่ายนิสสันหากจำเป็นต้องทำการเปล่ียน
น้ำหล่อเย็น

การซ่อมแซมระบบหล่อเย็นเคร่ืองยนต์หลัก ควรให้ศูนย์
บริการนิสสันเป็นผู้ดำเนินการ รายละเอียดขั้นตอนการ
ซ่อมแซมจะอยู่ในคู่มือการบริการของนิสสัน

การ ซ่อมแซมที่ ไม่ ถ ูก ต้องอาจ ส่งผลให้ เครื่องยนต์ มี
ความร้อนสูงผิดปกติ

คำเตือน:

. เพ่ือหลีกเลี่ยง อันตรายจากการถูกลวก ห้าม
เปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ร้อน

. ห้ามถอดฝาปิดถังหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์ร้อน
เนื่องจากอาจทำให้ เกิดการไหม้พองบริเวณ
ผิวหนังอย่างรุนแรงจากของเหลวแรงดันสูงที่พุ่ง
ออกจากถัง

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล่อเย็นที่ใช้แล้วโดยตรง
ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือน้ำยา
ล้างมือให้ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำหล่อ เย็นให้ พ้นจากเด็กและสัตว์ เล้ียง

น้ำหล่อเย็นที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง
โปรดตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมาย

GUID-C4EAB320-DE33-4363-8144-DBCE4E4E39B5

คำเตือน:

. ห้ามเปิดฝาถังพักน้ำหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ใน
ขณะที่เคร่ืองยนต์และอินเวอร์เตอร์ร้อน ซ่ึงอาจ
ทำให้ เกิดการไหม้พองบริเวณผิวหนังอย่าง
รุนแรง เนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ่งออกจาก
ถังพักน้ำหล่อเย็น ต้องรอจนกระทั่งเคร่ืองยนต์
และอินเวอร์เตอร์เย็น

. น้ำหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์เป็นสารพิษ และควรเก็บ
อย่างระมัดระวังในภาชนะท่ีมีการทำเครื่องหมาย
และวางให้ห่างจากมือเด็ก

ระบบหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ ได้รับการเติมสารหล่อเย็น
คุณภาพสูงซึ่งใช้ได้ตลอดทั้งปีมาจากโรงงาน สารหล่อเย็น
มีส่วนผสมของสารยับยั้งสนิมและการกัดกร่อน ดังนั้นจึงไม่
จำเป็นต้องเติมสารเติมแต่งลงในระบบหล่อเย็นอินเวอร์
เตอร์

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้สารเติมแต่งกับน้ำหล่อเย็น เช่น ซีลหม้อ
น้ำในระบบหล่อเย็น สารเติมแต่งน้ันอาจจะไป
ทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น
มอเตอร์ และ อินเวอร์เตอร์ นอกจากนี้ยังอาจ
สร้างความเสียหายแก่ เคร่ืองยนต์ และ เกียร์

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ตรวจดูให้แน่ใจว่า
ได้ใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แท้
ของ นิส สัน หรือ ที่ มี ค ุณภาพ เทียบ เท่า ใน
อัตราส่วนผสมที่เหมาะสม

. ตัวอย่างของอัตราส่วนผสมของน้ำหล่อเย็นและ
น้ำจะแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้:

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-7

ระบบหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์

Condition:
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8-8 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

อุณหภูมิ
ภายนอกลดลง

ถึง

น้ำหล่อเย็นอิน
เวอร์เตอร์ (เข้ม

ข้น)

น้ำกลั่นหรือน้ำ
บริสุทธิ์

8C 8F

-15 5 30% 70%

-35 -30 50% 50%

การใช้น้ำหล่อเย็นชนิดอื่นอาจทำให้ระบบหล่อเย็นอินเวอร์
เตอร์เกิดความเสียหาย

ถังพักน้ำหล่อเย็นมีฝาปิดที่รักษาแรงดัน เพื่อป้องกันไม่ให้
เครื่องยนต์และอินเวอร์เตอร์เสียหาย หากต้องการเปล่ียน
ต้องใช้เฉพาะฝาปิดถังพักน้ำหล่อเย็นท่ีเป็นผลิตภัณฑ์แท้
ของนิสสันหรือคุณภาพเทียบเท่าเท่านั้น

การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นอินเวอร์
เตอร์

GUID-D7928A80-991E-4C62-A570-637833FF892A

WAI0131X

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต์และอิน
เวอร์เตอร์เย็น ถ้าระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ต่ำกว่าระดับ MIN ②
ให้เติมน้ำหล่อเย็นจนถึงระดับ MAX ①
ถ้าพบว่าระบบหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ขาดน้ำหล่อเย็น

บ่อย ๆ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
นิสสัน

การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์
GUID-D490E2BF-8261-4427-A443-C02C29EEF2D6

ควร ติดต่อศูนย์บริการ นิสสันเมื่อถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยน
น้ำหล่อเย็น

ศูนย์บริการนิสสันสามารถเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์
รายละเอียดขั้นตอนการบริการจะอยู่ในคู่มือการบริการของ
นิสสัน

การซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้อินเวอร์เตอร์มี
ความร้อนสูงผิดปกติ

คำเตือน:

. ห้ามเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเมื่ออินเวอร์เตอร์กำลังร้อน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

. ห้าม เปิดฝาปิด ในขณะที่ อิน เวอร์ เตอร์ ร้อน
เนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ่งออกจากถังพัก
น้ำหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ อาจทำให้เกิดการไหม้
พองบริเวณผิวหนังอย่างรุนแรง หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสน้ำหล่อเย็นท่ีใช้แล้วโดยตรง ถ้าสัมผัส
ผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างมือให้
ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำหล่อ เย็นให้ พ้นจากเด็กและสัตว์ เล้ียง

น้ำหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการ
กำจัดอย่างถูกต้อง กรุณาดูกฎระเบียบและข้อบังคับ
ทางกฎหมาย

HP15A1-120227-FA4BC3FB-1D89-4597-BEDF-E448850975D0

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
HP15A1-120227-F18C00EA-0976-4457-8992-38C8B49F18EC

SDI2572

1. จ อด ร ถ บน พื้ น ร า บ แล ะ ใ ช้ ง า น เ บ ร ก จอด

2. สตาร์ท เคร่ืองยนต์ และ อุ่น เครื่องยนต์ จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต์ ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต์

4. รออย่างน้อย 15 นาที เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ่างน้ำมัน

5. ดึง ก้าน วัด ระดับ ออก แล้ว เ ช็ด ทำ ความ สะอาด

6. ใส่ก้านวัดระดับกลับลงจนสุด

7. ดึงก้านวัดระดับออกแล้วตรวจสอบระดับน้ำมัน ควรอยู่
ภายในช่วง Ⓒ

8. ถ้าระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำกว่า Ⓐ ให้เปิดฝาช่องเติม
น้ำมันเครื่องแล้วเติมน้ำมันเครื่องท่ีแนะนำลงในช่อง
เติม ห้ามเติมเกินระดับที่กำหนด Ⓑ

9. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องด้วยก้านวัดระดับอีกครั้ง

เป็น เร่ืองปกติที่ จะ มีการ เติมน้ำมัน เคร่ืองใน
ระหว่างช่วงเวลาที่ ต้องเข้า รับการบำรุง รักษา
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะในการใช้งาน

น้ำมันเครื่อง

Condition:
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ข้อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำ การใช้รถ
โดยท่ีมีประมาณน้ำมันเครื่องไม่เพียงพอจะทำให้
เคร่ืองยนต์เสียหาย และซ่ึงความเสียหายดังกล่าวจะ
ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง

HP15A1-120227-F676738F-78D0-44E0-812A-370BFC28A398

คำเตือน:

. น้ำมันเคร่ืองที่ใช้แล้วต้องได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกต้อง ห้ามเทหรือทิ้งน้ำมันเครื่องลงบนพื้น
คลอง แม่น้ำ ฯลฯ ควรได้รับการกำจัดในสถานที่
ก ำจั ด ที่ เ หมาะ สม ขอ แนะนำ ใ ห้ เป ล่ียน
น้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการนิสสัน

. เน่ืองจากน้ำมันเคร่ืองอาจร้อน ระมัดระวังอย่าให้
ลวกโดนร่างกาย

. การสัมผัสกับน้ำมันเครื่องใช้แล้วบ่อย ๆ และเป็น
เ ว ล า น าน อ าจ ทำ ใ ห้ เ กิ ด ม ะ เ ร็ ง ผิ วห นั ง

. หลีก เลี่ยง การ สัมผัส น้ำมัน เคร่ือง ที่ ใช้ แล้ว
โดยตรง ถ้ามีการสัมผัส ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือ
น้ำยาล้างมือและน้ำมาก ๆ ให้ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองที่ใช้แล้วในภาชนะท่ีมีการทำ
เครื่องหมายและวางให้พ้นเด็ก

การเตรียมรถยนต
G์UID-12082DE7-D239-4823-9D99-845CD4F5D300

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข้าเบรกจอด

2. สตาร์ท เคร่ืองยนต์ และ อุ่น เครื่องยนต์ จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต์ ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต์

4. รออย่างน้อย 10 นาที เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ่างน้ำมัน

5. ทำการยกและยึดรถโดยใช้แม่แรงจรเข้ท่ีเหมาะสม
โดยใช้ขาตั้งรองรับแม่แรงที่ปลอดภัย
. วางขาตั้งรองรับแม่แรงท่ีปลอดภัยใต้จุดที่ใช้ขึ้น
แม่แรง

. ติดอุปกรณ์รองรับที่เหมาะสมบริเวณแท่นของขาตั้ง
รองรับ

น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง
HP15A1-120227-C74D43DB-4C10-4FA1-A9DB-3ED9AC40780B

WAI0141X

WAI0133X

① ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง
② ปลั๊กถ่ายน้ำมัน
③ กรองน้ำมันเครื่อง
1. วาง อ่ าง รอง น้ ำ มัน ขนาด ใหญ่ ไ ว้ ใ ต้ ป ล๊ัก ถ่าย

2. ถอดปลั๊กถ่ายออกด้วยประแจ

3. ถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องและถ่ายน้ำมันเครื่อง
ออกจนหมด

ถ้าต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให้ถอดและเปลี่ยนใน
ช่วงนี้

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-9

Condition:
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8-10 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ข้อควรระวัง:

น้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกต้องโปรดตรวจสอบกฏระเบียบและข้อบังคับทาง
กฎหมาย

4. คลายกรองน้ำมันเคร่ืองออกด้วยประแจถอดกรอง
น้ำมันเครื่อง

5. ใช้มือหมุนกรองน้ำมันเครื่องออก

6. เช็ดผิวหน้าติดต้ังกรองน้ำมันเครื่องด้วยผ้าที่สะอาด

ให้แน่ใจว่าได้ขจัดปะเก็นเก่าที่ตกค้างบนผิวหน้าติดตั้ง
ออกจนหมด

7. ทาน้ำมันเครื่องใหม่บนปะเก็นของกรองน้ำมันเคร่ือง
ใหม่

8. หมุนกรองน้ำมันเครื่องจนรู้สึกว่ามีแรงต้าน แล้วขัน
เพ่ิมไปอีก 2/3 รอบเพ่ือให้กรองน้ำมันเครื่องแน่น
แรงขันกรองน้ำมัน:
15 ถึง 20 นิวตันเมตร
(1.5 ถึง 2.0 กิโลกรัม-เมตร, 11 ถึง 15 ฟุต-
ปอนด์)

9. ทำความสะอาดและใส่ปลั๊กถ่ายและแหวนรองตัวใหม่
ขันปลั๊กถ่ายให้แน่นด้วยประแจ ห้ามใช้แรงมากเกินไป
แรงขันปลั๊กถ่าย:
29 ถึง 39 นิวตันเมตร
(3.0 ถึง 4.0 กิโลกรัม-เมตร, 22 ถึง 29 ฟุต-
ปอนด์)

10. เติมน้ำมันเครื่อง (โปรดดูท่ี “ของเหลว/สารหล่อล่ืน
และ ป ริมาณ ความ จ ุ ที่ แนะนำ ” (หน้ า 9 -2 ) )

11. ปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องให้แน่น

12. สตาร์ทเครื่องยนต์

13. ตรวจ สอบ ป ล๊ัก ถ่ าย ว่ า มี ก า ร ร่ั ว ไหล ห รือ ไม่

14. ท้ิงน้ำมันเคร่ืองใช้แล้วด้วยวิธีท่ีเหมาะสม ตรวจสอบ
ข้อกำหนดท้องถิ่น

15. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน้า 8-
8))

หลังจากปฏิบัติงาน
GUID-B60BADB6-A680-40C3-A601-2CEBE0F1EA3D

1. ลด ความ ส ู ง ของ รถ ลง ส ู่ พ้ืน อย่ าง ระมัดระวั ง

2. กำจัดน้ำมันเครื่องใช้แล้วและกรองน้ำมันเครื่องอย่าง
เหมาะสม

การปกป้องสิ่งแวดล้อม
HP15A1-120227-E61F90FA-EAEF-4870-9F1A-4748039A281F

การสร้างมลภาวะให้กับท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และดินเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมาย ให้ใช้สถานท่ีเก็บของเสียที่ได้รับอนุญาต
รวมถึงสถานที่ เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินและอู่สำหรับ
กำจัดน้ำมันและกรองน้ำมันที่ใช้แล้ว หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินสำหรับข้อแนะนำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
กำจัดของเสีย

กฎหมายที่ เก่ียวข้องกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมใน
แต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน

HP15A1-120227-3B840B7D-DA5F-419E-B6AF-9FDB24D8A72F

คำเตือน:

ให้แน่ใจว่าดับเคร่ืองยนต์และเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไป
ที่ OFF และใช้งานเบรกจอดแล้ว

เปลี่ยนหัวเทียนตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แสดงในคู่มือ
การบำรุงรักษาตามระยะอีกเล่มหนึ่ง

ถ้าจำเป็น ต้อง เปล่ียน กรุณา ติดต่อศูนย์ บริการ นิส สัน

หัวเทียนแบบเขี้ยวแพลทินัม
HP15A1-120227-2A3DE3CA-83EA-4EC3-8039-90F027C23863

SDI2020

หัวเทียนแบบเขี้ยวแพลทินัมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยเท่า
กับ หัว เทียนแบบธรรมดา หัว เทียน เหล่า น้ี ได้ รับ การ
ออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข้อควรระวัง:

. ห้ามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวแพลทินัมกลับมาใช้
ใหม่โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะเขี้ยว

. ให้ เปล่ียนด้วยหัว เทียนแบบเข้ียวแพลทินัมที่
แนะนำเท่านั้น

หัวเทียน

Condition:



(243,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

HP15A1-120227-8EB82ECA-95A7-4860-A7B2-91072E92C7FB

การตรวจสอบเบรกจอด
HP15A1-120227-B3CC1234-BD79-484D-8569-F98C99F4509D

ตรวจสอบความสามารถในการยึดเกาะของเบรกจอดเป็น
ระยะ ๆ โดยการจอดรถบนเนินเขา และจอดรถไว้โดยใช้
เพียงเบรกจอดเท่าน้ัน ถ้ารถไม่สามารถจอดน่ิงให้นำรถไป
ยังศูนย์บริการนิสสัน

การตรวจสอบแป้นเบรกจอด
HP15A1-120227-A79F4863-6A82-4E1C-9F83-6593462D69A4

DI1020MR

คำเตือน:

ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ
เบรก ถ้าความสูงของแป้นเบรกจอดไม่กลับคืนสู่ปกติ

ให้ ระบบ e-POWER ทำงาน แล้วตรวจสอบระยะ Ⓐ
ระหว่างผิวด้านบนของแป้นกับพื้นตัวรถที่เป็นโลหะบริเวณ
ใต้แป้นเบรก ถ้าไม่อยู่ในระยะท่ีระบุ ให้นำรถไปยังศูนย์
บริการนิสสัน
Ⓐ: แรงเหยียบ
490 นิวตัน (50 กิโลกรัม, 110 ปอนด์)
80 mm (3.15 in) หรือมากกว่า

เบรกแบบปรับตั้งเอง
HP15A1-120227-0E95CD39-EB93-404F-AED1-357297016E4B

รถยนต์มีเบรกแบบปรับตั้งเองติดตั้งอยู่ ดิสก์เบรกจะปรับตั้ง
เองทุกครั้งด้วยการทำงานของแป้นเบรก

การแสดงผ้าเบรกสึก
HP15A1-120227-4BFEFDE9-5B31-4404-A9BB-8C45AFCB43FB

เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าเบรก ผ้าเบรก จะมีเสียงเตือน
ผ้าเบรกสึกโดยเม่ือรถเคล่ือนที่จะเกิดเสียงแหลมเสียดสี
และจะได้ยินเสียงดังไม่ว่าจะเหยียบแป้นเบรกหรือไม่ก็ตาม
หากผ้าเบรกสึกมากขึ้นเสียงจะดังตลอดแม้ว่าไม่ได้มีการ
เหยียบเบรก เมื่อได้ยินเสียงให้ตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด

ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย่าง อาจได้ยิน
เสียงดังเอ๊ียด ๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่น ๆ จากเบรก
เป็นบางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางคร้ังที่เกิดขึ้นจากการ
เบรกเบา ๆ หรือปานกลางเป็นเรื่องปกติ และไม่ส่งผลต่อ
การทำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย่างเหมาะสมตามระยะเวลา
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่คู่มือการบำรุงรักษาตาม
ระยะอีกเล่มหนึ่ง

หม้อลมเบรก
HP15A1-120227-593F10C1-A010-4EC4-9B3F-4077D155EC79

ตรวจสอบการทำงานของหม้อลมเบรกดังนี้:

1. ปิดระบบ e-POWER เหยียบและปล่อยแป้นเบรกจอด
หลาย ๆ คร้ัง เมื่อการเคล่ือนท่ีของแป้นเบรก (ระยะ
เคลื่อนตัว) เท่ากันทุกครั้งที่เหยียบ ให้ปฏิบัติขั้นตอน
ต่อไป

2. ขณะที่ เหยียบแป้น เบรกจอด ให้สตาร์ทระบบ e-
POWER ความสูงของแป้นควรจะลดลงเล็ก น้อย

3. เหยียบแป้นเบรกจอดค้างไว้ แล้วปิดระบบ e-POWER
เหยียบแป้น เบรก ค้างไว้ นานประมาณ 30 วินาที
ความสูงของแป้นไม่ควรเปลี่ยน

4. ให้ระบบ e-POWER ทำงานเป็นเวลา 1 นาที โดยท่ี
ไม่เหยียบแป้นเบรกจอด และดับเครื่องยนต์ เหยียบ
แป้นเบรกจอดหลาย ๆ คร้ัง ระยะทางท่ีแป้นเบรก
เคลื่อนไปจะค่อย ๆ ลดลงขณะท่ีเหยียบแป้นเบรก
แต่ละครั้ง เน่ืองจากสุญญากาศถูกปล่อยจากหม้อลม
เบรก

ถ้าเบรกทำงานไม่ปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-11

เบรก

Condition:
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8-12 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

HP15A1-120227-08BA7AEC-14E9-429C-8825-21113111241B

คำเตือน:

. ใช้น้ำมันใหม่จากบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเท่านั้น
น้ำมันเก่า เสื่อมสภาพ หรือมีการปนเปื้อน อาจ
ทำให้ระบบเบรกเสียหายได้ การใช้น้ำมันที่ไม่
เหมาะสมจะทำให้ระบบเบรกเกิดความเสียหาย
และ ส่ง ผล ต่อความสามารถ ในการหยุด รถ

. ทำความสะอาดฝาปิดช่องเติมน้ำมันก่อนถอด
ออก

. น้ำมัน เบรก เป็น สารพิษ และ ควร เก็บ อย่าง
ระมัดระวังไว้ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและ
วางให้ห่างจากเด็ก

ข้อควรระวัง:

ระวังไม่ให้น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให้สีรถเสียหาย ถ้าน้ำมันกระเด็นไปโดน ให้ล้าง
ออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก

WAI0140X

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ้าน้ำมันเบรกอยู่
ต่ำกว่าขีด MIN ① ไฟเตือนระบบเบรกจะสว่างขึ้น เติม
น้ำมันเบรกให้ถึงขีด MAX ② (โปรดดูท่ี “ของเหลว/สาร

หล่อล่ืนและปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน้า 9-2) สำหรับ
ชนิดของน้ำมันเบรกที่แนะนำ)

ถ้าต้องเติมน้ำมันเบรกบ่อย ๆ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการ
นิ ส สั น เ พ่ื อ ต ร วจ สอบ ร ะบบ เบรก อย่ า ง ละ เ อี ยด

GUID-A02D5282-3A8E-4F71-9FD4-3F267798B637

เมื่อจำเป็นต้องทำการตรวจสอบและการเปลี่ยน ขอแนะนำ
ให้ไปยังศูนย์บริการนิสสัน

ข้อควรระวัง:

. ใช้น้ำมัน Matic S ATF แท้เท่านั้น ห้ามผสมกับ
น้ำมันชนิดอื่น

. การใช้น้ำมันเกียร์ที่ไม่ใช่ Matic S ATF ของแท้
จะทำให้ความสามารถในการขับขี่และ
ความทนทานของชุดเกียร์ เส่ือมสภาพลง และ
อาจทำให้ชุดเกียร์เสียหายได้ ซึ่งจะไม่อยู่ ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์

Condition:
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HP15A1-120227-20874617-E673-4476-B14B-EA5DD9985C91

WAI0137X

คำเตือน:

การที่เครื่องยนต์ทำงานขณะที่กรองอากาศถูกถอด
ออกอาจทำให้ท่านหรือคน อ่ืน เป็นแผลไหม้พอง
บริเวณผิวหนังได้ กรองอากาศไม่เพียงทำหน้าที่กรอง
อากาศเข้า แต่ยังกั้นเปลวไฟที่เกิดจากจุดระเบิดย้อน
กลับของ เครื่องยนต์ ถ้า ไม่ ใส่ กรองอากาศและ
เครื่องยนต์เกิดจุดระเบิดย้อนกลับ ท่านอาจได้รับแผล
ไหม้พองบริเวณผิวหนังได้ ห้ามขับรถโดยไม่ใส่กรอง
อากาศโดยเด็ดขาด และควรระมัดระวังเมื่อดำเนินการ
ใด ๆ กับ เค ร่ืองยนต์ ที่ ไม่ ใ ส่ กรอง อากาศ ไ ว้

ในการถอดกรอง ให้ปลดสลักล็อก ① และดึงฝาครอบ ②

ไม่ควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศแบบกระดาษอาบไข
แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ไส้กรองแบบกระดาษแห้งสามารถ
ทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เปล่ียนกรอง
อากาศตามกำหนดการบำรุงรักษาท่ีแสดงในคู่มือการ
บำรุงรักษาอีกเล่มหนึ่ง

หลังจากเปล่ียนไส้กรองอากาศแล้ว ให้ดำเนินหารเช็ด
ภายในของเส้ือกรองอากาศและฝาครอบด้วยผ้าเปียก
หมาด ๆ

HP15A1-120227-42E74EAA-887B-4017-9BAA-F0811F2944D2

ใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า
HP15A1-120227-3B9A9372-F0BC-43C2-9B08-D93C0FD0B320

การทำความสะอาด
HP15A1-120227-47122101-9FA4-478A-BCC8-89CB6BAB7F3C

ถ้ากระจกบังลมหน้าไม่สะอาดขึ้นหลังจากใช้ที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหน้า หรือถ้าใบปัดน้ำฝนมี เสียงดังขณะท่ี
ใช้งาน ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าอาจมีขี้ผึ้งหรือวัสดุอื่น
อย ู่ บน กระจก บัง ลม หน้า และ/ หรือ ใบ ปัด น้ ำ ฝน

ทำความสะอาดด้านนอกของพ้ืนผิวหน้ากระจกบังลมหน้า
ด้วยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน
กระจกบังลมหน้าจะสะอาดถ้าไม่มีหยดน้ำเกาะบนกระจก
เมื่อล้างออกด้วยน้ำ

ทำความสะอาดใบปัดโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ
น้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนเช็ด ล้างใบปัดน้ำฝนด้วย
น้ำ ถ้ากระจก บังลมหน้า ยังคงไม่สะอาดหลังจากทำ
ความสะอาดใบปัดน้ำฝนและใช้ที่ปัดน้ำฝน ให้เปล่ียนใบ
ปัดน้ำฝนใหม่

JVM0389X

ระวังอย่าทำให้หัวฉีดน้ำยาล้างกระจก Ⓐ อุดตัน อาจทำให้
ท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้าทำงานผิดปกติได้ ถ้าหัว
ฉีดอุดตัน ให้นำวัตถุที่อุดอยู่ออกด้วยเข็มเล็ก ๆ Ⓑ ระวัง
อย่าทำให้หัวฉีดเสียหาย

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-13

กรองอากาศ ใบปัดน้ำฝน

Condition:



(246,1)
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8-14 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

การเปลี่ยน
HP15A1-120227-836CAB96-5F90-4106-96F1-6640B37189C3

WAI0153X

1. ยก ก้ าน ปัด น้ ำ ฝน ออก จาก กระจก บัง ลม หน้า

เมื่อยกก้านปัดน้ำฝน ให้ยกด้านคนขับก่อน แล้ว
จึงยกด้านผู้โดยสาร ไม่เช่นน้ัน ใบปัดน้ำฝนอาจ
จะครูดทำให้เป็นรอยเสียหายได้

2. ดึงแถบปลดล็อก Ⓐ ข้ึนโดยใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม
แล้วถอดใบปัดน้ำฝนดังที่แสดงเพื่อถอดออกจากก้าน
ปัดน้ำฝน

3. ถอดใบปัดน้ำฝน

4. ใส่ใบปัดน้ำฝนใหม่ลงบนก้านปัดน้ำฝนจนกระทั่งล็อก
เข้าที่

ข้อควรระวัง:

. หลังจากเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้ว ให้ดันก้านปัด
น้ำฝนกลับไปยังตำแหน่งเดิม เนื่องจากก้านปัด
น้ำฝนหรือฝากระโปรงหน้าอาจจะครูดทำให้เป็น
รอยเสียหายได้

. ใบปัดน้ำฝนที่สึกหรอสามารถทำให้กระจกบังลม
หน้าเกิดความเสียหาย และทำให้ทัศนวิสัยของผู้
ขับขี่ลดลง

ใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหลัง
GUID-2B3CCC7A-A56C-4A8F-AF43-7A2A8D95D4C3

เมื่อจำเป็นต้องตรวจสอบหรือเปล่ียนใบปัดน้ำฝน กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

HP15A1-120227-CA82CB44-F722-4620-B5CC-163B7294016F

WAI0142X

คำเตือน:

สาร ป้องกันการแข็งตัว มี พิษ และควร เก็บอย่าง
ระมัดระวังไว้ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวาง
ห่างจากมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างกระจก ถ้าระดับน้ำในถังฉีดล้าง
กระจกต่ำให้เติมน้ำล้างกระจก เติมถังน้ำฉีดล้างกระจกเป็น
ระยะ ๆ

ให้ เติมน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงในน้ำเพ่ือให้ทำ
ความสะอาดได้ดีขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป้องกันการแข็ง
ตัวของน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า ตามอัตราส่วนท่ีระบุไว้
ในคำแนะนำของผู้ผลิต

น้ำยาล้างกระจก

Condition:



(247,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

HP15A1-120227-06B3EA2F-82D1-4678-9BC6-FFCC5BC93893

แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ของรถยนต์
HP15A1-120227-CA87E284-774B-4E53-9289-40D2A58BDFC6

SDI1573

คำเตือน:

ห้ามขับรถ หากน้ำกรดในแบตเตอรี่ 12 โวลต์อยู่ใน
ระดับต่ำ น้ำกรดแบตเตอรี่ 12 โวลต์ต่ำอาจทำให้เกิด
โหลด ส ูง ใน แบตเตอร่ี 12 โวลต์ ซ่ึง ทำให้ เกิด
ความร้อน ลดอายุแบตเตอร่ี 12 โวลต์ และในบาง

กรณีอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-15

แบตเตอรี่ 12 โวลต์

Condition:



(248,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

8-16 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

WAI0143X

แบตเตอรี่ 12 โวลต์ Ⓐ ทำการติดตั้ง อยู่ ใน ห้อง เก็บ
สัมภาระ การเข้าถึงแบตเตอร่ี 12 โวลต์ ให้ทำการยกแผ่น
พื้นที่เก็บสัมภาระ ① ขึ้น

ข้อควรระวัง:

ห้ามสัมผัสพื้นตัวรถท่ีเป็นโลหะโดยตรง อาจมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดการไหม้พองบริเวณผิวหนังอย่างรุนแรง
ได้

การตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต่ละเซลล์
แบตเตอรี่ 12 โวลต์

HP15A1-120227-47FFFBAB-1BC0-4DE1-9178-F4C1DD6AE5B8

WAI0144X

ตรวจ สอบ ระดับน้ำกรด ใน แต่ละ เซลล์ ระดับ น้ำกรด
แบตเตอร่ี 12 โวลต์ควรอยู่ระหว่างขีด UPPER LEVEL ①
และ LOWER LEVEL ②

ถ้าจำเป็นต้องเติมน้ำ ให้เติมน้ำกลั่น/น้ำบริสุทธิ์จนถึงระดับ
ตัววัดในแต่ละช่องเติมเท่านั้น ห้ามเติมเกิน

1. ถอดจุกเซลล์ ③ (ถ้ามีติด ต้ัง) โดยใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม

2. เติมน้ำกลั่น/น้ำบริสุทธิ์จนถึงขีด UPPER LEVEL ①

SDI1480D

ถ้าด้านข้างของแบตเตอรี่ไม่ชัดเจน ให้ตรวจสอบระดับ
น้ำบริสุทธ์ิโดยมองตรง ๆ จากด้านบนเซลล์ ถ้าพบ
สภาพ Ⓐ แสดงว่าปกติ และถ้าพบสภาพ Ⓑ แสดงว่า
ต้องเติมน้ำบริสุทธิ์เพิ่ม

3. ใส่จุกเซลล์กลับเข้าที่แล้วขันให้แน่น

. รถยนต์ที่ถูกใช้งานที่อุณหภูมิสูงหรือมีการใช้งานหนัก
ต้องได้รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต่ละเซลล์
แบตเตอรี่ 12 โวลต์เป็นประจำ

. รักษาพ้ืนผิวแบตเตอร่ี 12 โวลต์ให้สะอาดและแห้ง
ทำความสะอาดแบตเตอรี่ 12 โวลต์ด้วยสารละลาย
เบคกิ้งโซดาและน้ำให้แน่ใจว่าจุดเชื่อมต่อขั้ว ต่อ
สะอาดและได้รับการขันจนแน่น

. ถ้าไม่ใช้รถนานเกินกว่า 30 วัน ให้ปลดสายขั้วลบ (−)
ของแบตเตอร่ี 12 โวลต์ออก เพ่ือป้องกันแบตเตอร่ี
12 โวลต์หมด

การพ่วงสตาร์ท
HP15A1-120227-E4F41EE9-38D0-4544-9847-FEF589C32D36

การพ่วงสตาร์ท โปรดดูที่ “การพ่วงสตาร์ท” (หน้า 6-5) ถ้า
ระบบ e-POWER ไม่สตาร์ทหลังจากพ่วงสตาร์ท หรือ
แบตเตอรี่ไม่สามารถประจุไฟ อาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ 12
โวลต์ ใหม่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

Condition:



(249,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

HP15A1-120227-54391E5B-56A2-4553-A297-5C68724A1416

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
HP15A1-120227-0BBD5A11-27BD-4EA7-9405-79045676C1F0

ข้อควรระวัง:

. ระวังอย่าให้เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส่วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัดแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องจะเป็นการ
ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อกำหนดทางกฎหมายในการกำจัดแบตเตอร่ี
เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห้ามให้ฝุ่นหรือน้ำมันโดน
เข้ากับชิ้นส่วน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได้ ถ้าเปลี่ยนอย่างไม่
ถูกต้อง ให้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือ
ที่เทียบเท่ากันเท่านั้น

SDI2451

เปลี่ยนแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะดังต่อไปนี้:

1. ปลดปุ่มล็อกท่ีด้านหลัง แล้วถอดกุญแจธรรมดาออก
จากกุญแจอัจฉริยะ

2. สอดไขควงเล็กเข้าไปในช่องท่ีมุม และบิดเพ่ือแยก
ส่วนบนออกจากส่วนล่าง ใช้ผ้าหุ้มเพื่อป้องกัน
ฝาครอบเป็นรอย

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่
. แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2032 หรือที่เทียบเท่า
. ห้ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ้า เนื่องจากจะ
ทำให้ทำงานผิดพลาด

. ให้แน่ใจว่าด้านที่มีเครื่องหมาย + หันไปทาง
ด้านล่างของฝาครอบ

SDI2452

4. จัดปลายของส่วนบนและล่างให้อยู่ในแนวเดียวกัน ①
จากนั้นกดลงไปพร้อม ๆ กันจนกระทั่งปิดสนิทดี ②

5. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงานตามปกติ

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน ถ้าต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-17

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ

Condition:
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8-18 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

GUID-CC499518-39EE-420B-9080-630B4F01D505

ระบบควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้าแปรผันทำหน้าที่วัดปริมาณ
ไฟฟ้าท่ีปล่อยออกจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ และควบคุม
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากระบบตัวแปลงกระแส DC/
DC

ข้อควรระวัง:

. ห้ามต่อกราวด์อุปกรณ์เสริมเข้ากับข้ัวแบตเตอร่ี
12 โวลต์โดยตรง เนื่องจากจะบายพาสระบบ
ควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าแปรผัน และอาจทำให้
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ของรถยนต์ชาร์จไม่เต็มที่

. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ระบบ e-POWER ทำงาน
เพื่อหลีก เล่ียงไม่ให้แบตเตอร่ี 12 โวลต์ของ
รถยนต์ไฟหมด

HP15A1-120227-D462645A-942E-42B3-B9BA-F3D5DF9A909B

ห้องเครื่องยนต์
HP15A1-120227-52370792-8D7A-41B4-B228-C58E2B1E2263

WAI0128X

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เน่ืองจากอาจทำให้ระบบ
ไฟฟ้าเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ได้

ถ้ า อ ุปกรณ์ ไฟฟ้า ไม่ ทำงาน ให้ ตรวจ หา ฟิ ว ส์ ขาด

1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์จ่ายไฟและสวิตช์ไฟหน้าอยู่ใน
ตำแหน่ง “OFF” แล้ว

2. เปิดฝากระโปรงหน้า

3. ถอดฝาครอบฟิวส์/กล่องสายฟิวส์ โดยการกดที่แถบ
① แล้วยกฝาครอบ ②

4. ระบุตำแหน่งของฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน

SDI1753

ตัวอย่าง
5. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์ท่ีอยู่ในกล่องฟิวส์

ในห้องโดยสาร

6. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ
7. ถ้าฟิวส์ใหม่ขาด ให้นำรถเข้าศูนย์บริการนิสสันเพ่ือ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทำการซ่อมหากจำเป็น

สายฟิวส์
HP15A1-120227-0924A068-719F-4741-AE33-F91D4868E5DE

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใดไม่ทำงานและฟิวส์อยู่ในสภาพที่ดีให้
ตรวจสอบสายฟิวส์ถ้าสายฟิวส์เส้นใดละลาย ให้เปล่ียน
ใหม่โดยใช้ชิ้นส่วนแท้ของนิสสันเท่านั้น

หมายเหตุ:

รถยนต์ของท่านอาจไม่ได้ติดต้ังสายฟิวส์ทั้งหมดที่
แสดงบนป้ายฟิวส์

ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าแปรผัน ฟิวส์

Condition:
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ห้องโดยสาร
HP15A1-120227-88B7F7E4-3C04-4D94-8D50-129C979801EF

WAI0108X

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เน่ืองจากอาจทำให้ระบบ
ไฟฟ้าเสียหายและเกิดไฟไหม้

ถ้ า อ ุปกรณ์ ไฟฟ้า ไม่ ทำงาน ให้ ตรวจ หา ฟิ ว ส์ ขาด

1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์จ่ายไฟและสวิตช์ไฟหน้าอยู่ใน
ตำแหน่ง “OFF”

2. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์ ① ถ้าจำเป็น ให้ใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม

3. หาฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน

4. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์ ②

SDI1753

ตัวอย่าง
5. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ
6. ถ้าฟิวส์ใหม่ยังขาด ให้นำรถเข้าศูนย์บริการนิสสันเพื่อ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทำการซ่อมหากจำเป็น

สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน
HP15A1-120227-DF44F12D-46C6-498B-B663-8F02DA49C014

WAI0109X

เพ่ือลดการส้ินเปลืองแบตเตอรี่ รถยนต์ เม่ือออกมาจาก
โรงงานสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานจะถูกปิด ก่อนการส่ง
มอบรถยนต์ สวิตช์จะกดลง (เปิดสวิตช์) และจะเปิดไว้
ตลอด

ถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ ไม่ทำงาน ให้ถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อ
จอดรถนานออก และใส่เข้าไปอีกครั้ง

หมายเหตุ:
ถ้าสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานทำงานผิดปกติ ให้นำรถ
ไปยังศูนย์บริการนิสสัน
วิธีการถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน :

HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

1. สำหรับการถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน ให้แน่ใจว่า
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

2. ให้แน่ใจ ว่าสวิตช์ ไฟหน้าอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์

4. หนีบสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดนานและดึงไปยังทิศทางดังที่
แสดงในภาพ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-19

Condition:



(252,1)
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8-20 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ห้องเก็บสัมภาระ
GUID-38DF3BA0-E017-42AD-83F5-61889714D000

WAI0129X

ข้อควรระวัง:

. ห้าม ใช้ ฟิวส์ที่ มี ค่า แอมแปร์สูงหรือ ต่ำกว่าที่
กำหนดไว้บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เนื่องจากอาจ
ทำให้ ระบบ ไฟฟ้า เสีย หาย และ เกิด ไฟ ไหม้

. ห้ามสัมผัสพื้น ตัวรถที่ เป็นโลหะโดยตรง การ
กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการไหม้พองบริเวณ
ผิวหนังได้

ถ้ า อ ุปกรณ์ ไฟฟ้า ไม่ ทำงาน ให้ ตรวจ หา ฟิ ว ส์ ขาด

1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์จ่ายไฟและสวิตช์ไฟหน้าอยู่ใน
ตำแหน่ง “OFF”

2. ยกแผ่นรองสัมภาระที่พื้น ①
3. ถอดแผ่นรองที่มีเครื่องมือ ②
4. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์โดยการกดที่แถบ ③ แล้วยก

ฝาครอบ ④
5. หาฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึง

ฟิวส์ที่อยู่ในห้องโดยสาร

SDI1753

ตัวอย่าง
6. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ

ถ้าฟิวส์ใหม่ ยังขาด ให้นำรถเข้าศูนย์บริการนิสสันเพ่ือ
ตรวจ สอบ ระบบ ไฟฟ้า และทำ การซ่อม หาก จำเป็น

สายฟิวส์
GUID-AE2783E8-5722-46A4-8246-108620D44B3C

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใดไม่ทำงานและฟิวส์อยู่ในสภาพที่ดีให้
ตรวจสอบสายฟิวส์ถ้าสายฟิวส์เส้นใดละลาย ให้เปล่ียน
ใหม่โดยใช้ชิ้นส่วนแท้ของนิสสันเท่านั้น

หมายเหตุ:

รถยนต์ของท่านอาจไม่ได้ติดต้ังสายฟิวส์ทั้งหมดที่
แสดงบนป้ายฟิวส์

Condition:



(253,1)
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HP15A1-120227-7D2EF989-6D67-4FE6-94BF-AC7791FF0D89

ไฟหน้า
HP15A1-120227-DDC173EA-AEF2-48B3-A529-4F7CD353C1D2

อาจจะ เกิด ฝ้าภายในเลนส์ของไฟส่องสว่างภายนอก
ชั่วคราวในช่วงฝนตกหรือล้างรถ อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ระหว่างภายในและภายนอกของเลนส์จะทำให้เกิดฝ้ามัว
ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ถ้าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ่ขึ้น
ภายในเลนส์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ไฟหน้า LED
HP15A1-844B4314-52A7-454E-B096-AF6D883303EA

ถ้าจำเป็น ต้อง เปล่ียน กรุณา ติดต่อศูนย์ บริการ นิส สัน

ไฟส่องสว่างภายนอก
HP15A1-120227-95AE0F26-511D-486F-B521-14F2751868F0

รายการ กำลังวัตต์ (วัตต์)

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า* LED

ไฟหรี่ด้านหน้า* LED

ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)* LED

ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (ถ้ามี
ติดตั้ง)*

LED

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง* LED

ชุดไฟท้าย

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว* LED

ไฟเบรก* LED

ไฟท้าย* LED

ไฟถอยหลัง* LED

ไฟเบรกดวงที่สาม* LED

ไฟส่องป้ายทะเบียน 5

*: โปรดติดต่อศูนย์บริการนิสสันสำหรับการเปล่ียน

ไฟส่องสว่างภายใน
HP15A1-120227-5414BBD0-D8F7-44CE-AE53-0F2C238A4F58

รายการ กำลังวัตต์ (วัตต์)

ไฟอ่านแผนที่ 10

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร 5

ไฟห้องเก็บสัมภาระ 5

ไฟกระจกแต่งหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)* 1.8

*: โปรดติดต่อศูนย์บริการนิสสันสำหรับการเปล่ียน

ตำแหน่งไฟ
HP15A1-120227-2322C1A4-07F7-4664-9A88-5D29DAC4193B

WAI0130X

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-21

ไฟส่องสว่าง

Condition:
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8-22 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

1. ไฟอ่านแผนที่

2. ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

3. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า

4. ไฟหรี่/ ไฟ ส่องสว่าง เวลากลางวัน (ถ้ามี ติด ต้ัง)

5. ไฟหน้า (ไฟสูง)

6. ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)

7. ไฟหน้า (ไฟต่ำ)

8. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง

9. ไฟท้าย

10. ไฟเบรก

11. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหลัง

12. ไฟถอยหลัง

13. ไฟเบรกดวงที่สาม

14. ไฟส่องป้ายทะเบียน

15. ไฟห้องเก็บสัมภาระ

ขั้นตอนการเปลี่ยน
HP15A1-120227-EDF8B4A9-2FA8-4D2F-B7F3-6C4B40146DFC

SDI1805

: การถอด

: การติดตั้ง

ไฟอื่นทุกดวงเป็นแบบ A B C หรือ D เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ
ขั้น แรก ให้ ถอด เลนส์ และ/ หรือ ฝา ครอบ ออก ก่อน

JVM0842X

ไฟส่องป้ายทะเบียน

Condition:
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JVM0797X

ไฟอ่านแผนที่

JVM0170X

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
JVM0843X

ไฟห้องเก็บสัมภาระ

HP15A1-120227-E157BB54-857B-4F07-81D8-84FC2CBD3489

ถ้ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน้า 6-2)

แรงดันลมยาง
HP15A1-120227-2FC6DE13-B87D-4422-A4F1-258621EC4B20

ตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นระยะ แรงดันลมยางท่ีไม่
ถูกต้องจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของยาง และการบังคับ
ควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเมื่อยางเย็น กล่าว
คือต้องจอดรถเป็นเวลา 3 ช่ัวโมงหรือนานกว่า หรือขับรถ
น้อยกว่า 1.6 กม. (1 ไมล์) แรงดันลมยางท่ีเย็นจะแสดง
อยู่บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง (โปรดดูท่ี “แผ่นป้ายค่า
แรงดันลมยาง” (หน้า 9-6) สำหรับตำแหน่งของแผ่นป้าย
ค่าแรงดันลมยาง)

แรงดันลมยางที่ไม่เพียงพออาจทำให้ยางร้อนผิดปกติ และ
เกิดความเสียหายภายในตามมาภายหลัง อาจทำให้ดอก
ยาง แยก และ ยาง ร ะ เบิ ด ได้ เ ม่ื อ ใช้ ค วาม เ ร็ ว ส ู ง

ประเภทของยาง
HP15A1-120227-236E0FBB-F0E6-4721-B848-32CD2389968F

ข้อควรระวัง:

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือใส่ยางเส้นใหม่ ให้แน่ใจว่ายาง
ทั้งสี่เส้นเป็นยางประเภทเดียวกัน (ยางสำหรับฤดูร้อน
ทุกฤดู หรือสำหรับวิ่งบนหิมะ) และมีโครงสร้างแบบ
เดียวกัน ศูนย์บริการนิสสันสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ประเภท ขนาด ความเร็วจำกัดของยาง และอะไหล่
ยางที่มีให้เลือกใช้

การเปลี่ยนยางอาจได้ยางที่จำกัดความเร็วไว้ต่ำกว่ายางที่
ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม่สามารถทำความเร็วได้สูงสุด
ที่เป็นไปได้ของรถได้ ห้ามขับรถเร็วเกินกว่าความเร็วจำกัด
ของยาง

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-23

ยางและล้อ

Condition:
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8-24 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ยางสำหรับทุกฤดู
HP15A1-120227-C231A919-7F10-4A46-9E7F-435DCC6F2470

นิส สันกำหนดให้ใช้ยางสำหรับทุกฤดู กับบางรุ่น เพื่อ
สมรรถนะการใช้งานที่ดีตลอดทั้งปี รวมทั้งในสภาพที่ถนนมี
หิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมีคำว่า ALL SEASON
และ/หรือ M&S เขียนอยู่ที่ด้านข้างของยาง ยางสำหรับวิ่ง
บนหิมะจะสามารถเกาะถนนที่มีหิมะได้ดีกว่ายางสำหรับทุก
ฤดู และอาจเหมาะกับบางพื้นที่มากกว่า

ยางสำหรับฤดูร้อน
HP15A1-120227-27546683-1326-46CE-8F5D-660AE4649B78

นิสสันระบุให้ใช้ยางสำหรับฤดูร้อนกับบางรุ่น เพื่อสมรรถนะ
การใช้งานท่ีดีกว่าบนถนนแห้ง สมรรถนะของยางสำหรับ
ฤดูร้อนจะลดลงอย่างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับ
ฤดูร้อนจะไม่มีอัตราการเกาะถนน M&S ที่ด้านข้างของยาง

ถ้าวางแผนจะใช้งานรถยนต์ในสภาพท่ีมีหิมะและน้ำแข็ง
นิสสันแนะนำให้ใช้ยางสำหรับวิ่งบนหิมะหรือยางสำหรับทุก
ฤดูทั้งสี่ล้อ

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

หากจำเป็นต้องใช้ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ต้องเลือกยางที่มี
ขนาดและดัชนีการรับน้ำหนักเท่ากับยางท่ีใช้อยู่เดิม ไม่
เช่นนั้น จะมีผลกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัยและการ
บังคับรถยนต์

โดยทั่วไป ยางสำหรับวิ่งบนหิมะมักจะจำกัดความเร็วไว้
ต่ำกว่ายางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม่สามารถทำความ
เร็วได้เต็มสมรรถนะสูงสุดของรถได้ ห้ามขับรถเร็วกว่า
ความเร็วจำกัดของยาง การติดตั้งยางสำหรับวิ่งบนหิมะ จะ
ต้องมีขนาด ยี่ห้อ โครงสร้าง และลายดอกยางเหมือนกับ
ยางเดิมทั้งสี่ล้อ

เพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช้งานยาง

ท่ีมีสตัทฝังอยู่ได้ แต่ในบางรัฐ และบางเขตจะไม่อนุญาต
ให้ใช้ยางแบบนี้ ให้ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือเขต
ก่อนติดต้ังยางที่มีสตัทฝัง ความสามารถในการเกาะถนน
ของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัทฝัง บนพื้นผิวที่เปียกหรือแห้ง
อาจแย่กว่ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

โซ่พันล้อ
HP15A1-120227-03DE8C69-C841-41D1-B952-89B1E93A44B0

บางพื้นท่ี อาจ ไม่ อน ุญาต ให้ ใช้ โซ่ พัน ล้อ ตรวจสอบ
กฎหมายในท้องถ่ินน้ันก่อนติดต้ังโซ่พันล้อ เม่ือติดต้ังโซ่
พันล้อ ให้แน่ใจว่าโซ่มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดต้ัง
ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ใช้ตัวดันโซ่เมื่อผู้ผลิตยางแนะนำให้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าโซ่
รัดแน่น ต้องยึดปลายโซ่พันล้อด้านที่ปล่อยไว้ให้แน่น หรือ
ถอดออกเพื่อป้องกันไม่ให้ฟาดโดนบังโคลนหรือใต้ท้องรถ
ควรหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มที่เมื่อใช้โซ่พันล้อ
และควรลดความเร็วขณะขับข่ี ไม่เช่นน้ัน รถยนต์อาจเกิด
ความเสียหาย และ/หรือ อาจทำให้ส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อการบังคับและสมรรถนะของรถยนต์

ติดต้ังโซ่พันล้อที่ล้อหน้าเท่านั้น ห้ามติดต้ังที่ล้อหลัง
ห้ามใช้โซ่บนพื้นถนนแห้ง

อย่าขับรถที่ติดตั้งโซ่พันล้อบนถนนราบที่ไม่มีหิมะ การขับ
รถท่ีติดต้ังโซ่พันล้อในสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหายกับกลไกต่าง ๆ ของรถเน่ืองจากการเสียด
ทานที่มากเกินไป

การสลับยาง
HP15A1-120227-970F9350-4D6B-4E9E-871D-329A7119386F

SDI1662

นิสสันขอแนะนำให้สลับยางทุก ๆ 10,000 กม. (6,000
ไมล์) อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต่าง
กันตามนิสัยการขับขี่ของท่านและสภาพพื้นผิวถนน (โปรด
ดูที่ “การยกรถขึ้นด้วยแม่แรงและการเปลี่ยนยาง” (หน้า 8-
25) สำหรับการเปลี่ยนยาง)

คำเตือน:

. หลัง จากสลับยาง ให้ปรับตั้ง แรง ดันลมยาง

. ขันน็อตล้อให้แน่นหนา เม่ือขับรถยนต์เป็นระยะ
ทาง 1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงในกรณียาง
แบน ฯลฯ)

. การเลือก การติดต้ัง การดูแล หรือบำรุงรักษา
ยางที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของรถ และมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ หากมีข้อสงสัย โปรด
ติดต่อผู้จำหน่ายนิสสันหรือผู้ผลิตยาง

Condition:
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ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย
HP15A1-120227-7D2359F7-2A51-45DF-AD8B-96584828DCA8

SDI1663

① เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
② เครื่องหมายตำแหน่งเตือนดอกยางสึก ตำแหน่งจะ

แสดงโดย “ ” หรือ “TWI” ฯลฯ ขึ้นอยู่ กับ
ประเภทของยาง

ควรตรวจสอบยางเป็นระยะ เพื่อดูการสึกหรอ รอยแตก การ
บวม หรือส่ิงที่ติดในดอกยาง ถ้าพบการสึกหรอท่ีมากเกิน
ไป รอยแตก การบวม หรือรอยฉีกขาดลึกควรเปลี่ยนยาง
ทันที

ยางเดิมจะมีเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง เม่ือ
เห็นเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการเปลี่ยนยาง

อายุยาง
HP15A1-120227-D530A140-BCA5-4AFA-9402-677BE2913733

ห้ามใช้ยางที่มีอายุเกินกว่า 6 ปี ไม่ว่ายางนั้นจะใช้งานไป
แล้วหรือไม่ก็ตาม

ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช้งานของรถ
ให้นำยางเข้าตรวจสอบและถ่วงล้อสม่ำเสมอท่ีร้านซ่อม
หรือศูนย์บริการนิสสัน

การเปลี่ยนยางและล้อ
HP15A1-120227-32466E30-240F-4FF5-AF94-9A6D1D7FBE76

คำเตือน:

ห้ามใส่ล้อหรือยางที่ เสียรูปทรง แม้ว่าจะได้รับการ
ซ่อมแซมมาแล้วก็ตาม เนื่องจากล้อหรือยางนั้นอาจ
ได้ รับความเสียหายทางด้านโครงสร้าง และอาจ
เสียหายได้โดยไม่มีสัญญาณเตือน

เมื่อเปลี่ยนยาง ให้ใช้ยางที่มีขนาด ความเร็วจำกัดของยาง
และอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิมที่มากับรถ (โปรด
ดู ท่ี “ยางและล้อ” (หน้า 9-5)) การใช้ยาง อ่ืน ท่ีไม่ได้
แนะนำไว้ หรือการใช้ยางยี่ห้ออ่ืนปะปนกัน โครงสร้างต่าง
กัน (ยางธรรมดา ยางธรรมดาแบบมีเข็มขัดรัดหน้ายาง ยาง
เรเดียล) หรือดอกยางท่ีไม่เหมือนกัน จะส่งผลเสียต่อการ
ขับข่ี การเบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพื้นถนน ระยะ
ตัวถังถึงยาง ระยะห่างของโซ่พันล้อ การปรับเทียบมาตรวัด
ความเร็ว มุมลำแสงไฟหน้า และความสูงของกันชน
ผลกระทบบางอย่างเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และส่ง
ผลให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ถ้าต้องเปลี่ยนล้อ ให้ใช้ล้อท่ีมีระยะออฟเซ็ต/ความกว้าง
ขอบยางเท่าเดิมเสมอ ล้อท่ีมีระยะออฟเซ็ต/ความกว้าง
ขอบยางที่แตกต่างกันจะทำให้ยางสึกหรอเร็ว อาจไปลด
ประสิทธิภาพในการบังคับควบคุมรถ และ/หรือไปมีผลต่อ
ดิสก์เบรก/ดรัมเบรก เนื่องจากอาจมีผลทำให้ประสิทธิภาพ
ในการเบรกลดลง และ/หรือ ผ้าเบรก/ก้ามเบรกสึกหรอเร็ว

การถ่วงล้อ
HP15A1-120227-582CC201-360F-462A-9287-0BB08BD0257E

ล้อท่ีไม่สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุยาง
แม้ว่าจะใช้งานตามปกติ ล้อก็อาจเสียสมดุลได้ ดังนั้น ควร
ถ่วงล้อทั้งสี่ให้สมดุลเมื่อต้องการ

การยกรถขึ้นด้วยแม่แรงและการเปลี่ยน
ยาง

GUID-5B86AF15-F551-4887-B8F6-368474FEA560

หมวดนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการยกรถขึ้นด้วยแม่แรง
และการเปลี่ยนยาง

สามารถซ่อมยางท่ีรั่วเพียงเล็กน้อยโดยช่ัวคราวได้โดยใช้
ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน (โปรดดูท่ี “การซ่อมยางแบน”
(หน้า 6-2))

คำเตือน:

. ให้แน่ใจว่าใช้เบรกจอดจนสุดแล้ว

. ให้แน่ใจว่ากดสวิตช์ตำแหน่ง P เพื่อเข้าเกียร์
ตำแหน่ง “P” (จอด)

. ห้ามเปลี่ยนยาง ถ้ารถจอดอยู่บนทางลาดเอียง มี
น้ำแข็งหรือพื้นที่ ลื่น เน่ืองจากอาจทำให้ เกิด
อันตราย

. ห้ามเปล่ียนยาง ถ้าจอดรถอยู่ในบริเวณที่มีการ
จราจรคับคั่ง ให้เรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาทำการ
ช่วยเหลือ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-25
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การเตรียมเครื่องมือ
HP15A1-120227-66C742BC-4B5C-4250-8088-52D0E320DCFA

WAI0139X

เปิดประตูท้าย ยกแผ่นพื้นที่เก็บสัมภาระ ① นำชุดแม่แรง
ออกมา

ชุดแม่แรงไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานที่ติดต้ังมากับรถ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันเกี่ยวกับชุดแม่แรงและ
ก้านต่อ

ข้อควรระวัง:

ห้ามสัมผัสพื้นตัวรถท่ีเป็นโลหะโดยตรง การกระทำ
เช่นน้ันอาจทำให้เกิดการไหม้พองบริเวณผิวหนังได้

การบล็อกล้อ
HP15A1-120227-806C4C22-BE3D-4749-97AF-42C5472CE692

MCE0001A

คำเตือน:

ให้แน่ใจว่าได้บล็อกล้อแน่นแล้ว เพ่ือป้องกันไม่ให้รถ
เคลื่อนซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อ
ท่ีอยู่ตรงข้ามกับยางเส้นที่แบนตามแนวทแยงมุม
เพื่อป้องกันไม่ให้รถเคล่ือนท่ี เมื่อถูกยกขึ้นด้วยแม่แรง

การถอดยาง
HP15A1-120227-12FA0C13-4C9F-4E42-8735-BBF46287944D

การยกรถขึ้นด้วยแม่แรง :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

JVE0404X

จุดขึ้นแม่แรง

SCE0914

จุดขึ้นแม่แรงจรเข้
สำหรับด้านหลัง ห้ามยกรถตรงจุดอ่ืนที่ไม่ใช่จุดขึ้นแม่แรง
จรเข้ที่กำหนดไว้

Condition:
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SCE0504

คำเตือน:

. ควรศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในหมวดนี้

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถขึ้นด้วยแม่แรง
เพียงอย่างเดียว

. ห้ า ม ใช้ แม่ แ ร ง อื่ น ท่ี ไ ม่ ได้ ใ ห้ ม า กั บ รถ

. แม่แรงที่ ให้ มา กับ รถ ได้ รับการออกแบบ ให้
สามารถยกรถของท่านขึ้นได้ เมื่อต้องการเปลี่ยน
ยางเท่านั้น ห้ามใช้แม่แรงสำหรับรถยนต์ของ
ท่านกับรถยนต์คันอื่น

. ห้ามยกรถตรงจุดอื่นที่ ไม่ใช่จุดขึ้นแม่แรงที่
กำหนดไว้

. ห้ามยกรถสูงเกินความจำเป็น

. ห้ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต้แม่แรง

. ห้ามสตาร์ทหรือให้ ระบบ e-POWER ทำงาน
ขณะที่รถอยู่บนแม่แรง รถยนต์อาจเคลื่อนที่ และ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามให้ผู้โดยสารอยู่บนรถขณะที่ยางไม่ได้อยู่ติด
พื้น

. ควรอ่านแผ่นป้ายคำเตือนที่ติดอยู่บนแม่แรงก่อน
ใช้งาน

. เมื่อทำการยกรถยนต์ขึ้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ใช้งานเบรกจอดแล้ว

1. วางแม่แรงไว้ใต้จุดขึ้นแม่แรงโดยตรงดังแสดงในภาพ
ประกอบ เพ่ือให้ด้านบนของแม่แรงสัมผัสกับรถท่ีจุด
ขึ้นแม่แรง

ควรวางแม่แรงไว้บนพื้นแข็ง
2. จัดแนวหัวแม่แรงไว้ระหว่างร่องทั้งสองที่จุดขึ้นแม่แรง

ที่ส่วนหน้าหรือส่วนหลัง

3. จัดให้ช่องที่หัวแม่แรงอยู่ระหว่างร่องดังภาพ

4. คลายน็อตล้อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง
หรือสองรอบ โดยใช้ประแจขันน็อตล้อ

ห้ามถอดน็อตล้อออกจนกว่ายางจะลอยพ้นจาก
พื้น

5. ค่อย ๆ ยกรถขึ้นจนกระทั่งได้ระยะห่างระหว่างยางกับ
พื้น

6. สำหรับการยกรถขึ้น ให้จับด้ามหมุนแม่แรงและก้านต่อ
เอาไว้ด้วยมือท้ังสองข้างอย่างมั่นคง แล้วหมุนด้าม
หมุนแม่แรง

การถอดยาง :
HP15A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

1. ถอดน็อตล้อ

2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข้อควรระวัง:

ยางจะมีน้ำหนักมาก ให้แน่ใจว่าเท้าของท่านพักอยู่
พ้นจากยาง และ ใช้ ถ ุงมือตามความจำ เป็น เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การติดตั้งยาง
HP15A1-120227-C0F26721-13D5-464A-9CD3-A720E5BD5340

JVE0028X

คำเตือน:

. ห้ามใช้น็อตล้อที่ไม่ได้ให้มากับรถ น็อตล้อที่ไม่
ถูกต้องหรือขันไม่แน่น อาจทำให้ล้อหลวมหรือ
หล ุด ออก มา ซึ่ ง อาจ ทำใ ห้ เ กิด อ ุบั ติ เหต ุ

. ห้ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล้อหรือ
น็อตล้อ เนื่องจากจะทำให้ น็อตล้อลื่นหลวม

1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
ระหว่างล้อกับดุมล้อ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-27
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2. ค่อย ๆ ใส่ยางเข้าที่ แล้วขันน็อตล้อด้วยมือ ตรวจสอบ
ว่าน็อต ล้อทุก ตัว สัมผัส กับพื้นผิว ล้อในแนวนอน

3. ขันน็อต ล้อสลับ กันตามลำดับ และขันให้ น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันมากกว่า 2 ครั้ง ตามภาพประกอบ (① -
⑤) โดยการใช้ประแจขันน็อต ล้อจนกระทั่งแน่น

4. ลด ร ะ ดั บ ร ถ ล ง ช้ า ๆ จน ย า ง สั มผั ส กั บ พื้ น

5. ขันน็อตล้อให้แน่นด้วยประแจขันน็อตล้อตามลำดับท่ี
แสดงอยู่ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล้อด้วยประแจขันน็อตล้อตามแรงบิดที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล้อ:
108 นิวตันเมตร (11 กิโลกรัม-เมตร, 80 ฟุต-
ปอนด์)

น็อตล้อต้องได้รับการขันแน่นด้วยแรงบิดที่กำหนดอยู่
เสมอ ขอแนะนำให้ขันน็อตล้อให้แน่นด้วยแรงบิดที่
กำหนดทุกครั้งที่เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตาม
ช่วงเวลา

คำเตือน:

ขันน็อตล้ออีกครั้ง เม่ือขับข่ีรถยนต์ เป็นระยะทาง
1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงเม่ือยางแบน ฯลฯ)

การจัดเก็บยางที่ได้รับความเสียหายและเครื่อง
มือ

HP15A1-42449484-D6CF-4574-B79A-A10BE886F279

คำเตือน:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บยาง แม่แรง และเครื่องมือ
เข้าที่หลังจากใช้งาน เนื่องจากของเหล่านี้อาจพุ่ง
ออกมาจนเกิดอันตรายในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุหรือ
หยุดรถกะทันหัน

1. เก็บยางท่ีเสียหาย แม่แรง และเครื่องมือในที่ เก็บ

2. ติดตั้งแผ่นพื้นที่เก็บสัมภาระ

3. ปิดประตูท้าย

ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน
HP15A1-1B01A158-83CF-435C-AD8D-C0F385A622D0

ในรถยนต์ของท่านมีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินมา
แทนยางอะไหล่ ชุดอุปกรณ์ปะยางมีไว้เพ่ือใช้สำหรับการ
ซ่อมยางที่ ร่ัวเพียงเล็กน้อยโดยชั่วคราวเท่าน้ัน หลังจาก
ใช้งานชุดอุปกรณ์ปะยาง โปรดนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์
บริการนิส สันโดย เร็ว ท่ีส ุด เพื่อซ่อมแซม/ เปล่ียนยาง

โปรดดูท่ี “ยางแบน” (หน้า 6-2) สำหรับรายละเอียดเพ่ิม
เติม

Condition:
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9 ข้อมูลทางเทคนิค
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9-2 ข้อมูลทางเทคนิค

HP15A1-120227-ACAD99D7-9AFA-4050-956D-FDF14BDA1195

ปริมาณความจุต่อไปนี้เป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากปริมาณที่เติมจริงเล็กน้อย ในการเติม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหมวด “8 การบำรุงรักษาและการ
ดูแลรักษาด้วยตนเอง” เพื่อกำหนดปริมาณการเติมที่เหมาะสม

ประเภทของเหลว

ความจุ (โดยประมาณ)

ของเหลว/สารหล่อลื่นที่แนะนำหน่วยวัด
แบบเมตริก

หน่วยวัด
แบบ US

หน่วยวัด
แบบอังกฤษ

น้ำมันเชื้อเพลิง 41 ลิตร 10-7/8 แกลลอน 9 แกลลอน โปรดดูที่ “ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน้า 9-3)

น้ำมันเครื่อง* เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง
3.4 ลิตร 3–5/8 ควอต 3 ควอต

· แนะนำให้ใช้ “NISSAN Motor Oil 0W-20 SN” แท้ของนิสสัน
· ถ้าไม่มีน้ำมันเครื่องดังกล่าว ให้ใช้ “NISSAN Motor Oil” เกรดและความหนืดดังต่อไปนี้การเปลี่ยนถ่ายและการเติม

* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การ
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง”
(หน้า 8-9)

โดยไม่เปลี่ยนกรอง
น้ำมันเครื่อง 3.2 ลิตร 3-3/8 ควอต 2-7/8 ควอต

· เกรดของน้ำมัน: API SN, ILSAC GF-5
· ค่าความหนืด SAE: โปรดดูที่ “ค่าความหนืด SAE ที่แนะนำ” (หน้า 9-3)

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ทั้งหมด
5.77 ลิตร 6-1/8 ควอต 5-1/8 ควอต

· น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสัน (สีฟ้า) หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า
· ใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อะลูมิเนียมในเครื่องยนต์/
ระบบหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์เป็นสนิม จากการใช้น้ำหล่อเย็นที่ไม่ใช่ของแท้
ขอแจ้งว่าการซ่อมใด ๆ ภายในเครื่องยนต์/ระบบหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ที่เกิดจากการใช้น้ำหล่อเย็นที่ไม่ใช่ของ
แท้อาจไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ถึงแม้ว่าปัญหาจะเกิดระหว่างที่ยังอยู่ในระยะรับประกันก็ตาม

ถังพักน้ำ
0.77 ลิตร 7/8 ควอต 5/8 ควอต

น้ำหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ ทั้งหมด
3.56 ลิตร 3–3/4 ควอต 3-1/8 ควอต

ถังพักน้ำ
0.57 ลิตร 5/8 ควอต 1/2 ควอต

น้ำมันเกียร์

— — —

· น้ำมัน Matic S ATF แท้ของนิสสัน
· การใช้น้ำมันเกียร์ที่ไม่ใช่น้ำมัน Matic S ATF แท้ของนิสสันจะทำให้ความสามารถในการขับขี่และความทนทาน
ของชุดเกียร์เสื่อมสภาพลง และอาจทำให้ชุดเกียร์เกิดความเสียหายได้ ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเบรก เติมให้ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำในหมวด “8 การบำรุงรักษาและ
การดูแลรักษาด้วยตนเอง”

· น้ำมันเบรกแท้ของนิสสัน หรือ DOT 3 ที่มีคุณภาพเทียบเท่า

จาระบีอเนกประสงค์ — — — · NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู่ลิเทียม)
น้ำยาแอร์ระบบปรับอากาศ — — — · HFC-134a (R-134a)
น้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอากาศ — — — · น้ำมันคอมเพรสเซอร์ AE10 หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า

ของเหลว/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ

Condition:
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ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
HP15A1-120227-AF4712DC-AF4B-429D-B506-018156019CBD

เครื่องยนต์เบนซิน (รุ่นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

HP15A1-120227-D31B74C6-ECEC-43E4-BEAA-D681474727BD

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช้ น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต่อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

ใช้น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัวหรือแก๊สโซฮอล์ (ได้
ถึง E20*) ที่ มี ค่ า ออก เทน อย่าง น้อย 91 (RON)

*: แก๊สโซฮอล์ คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล์ เช่น
“E20” คือน้ำมันที่ผสมเอทานอลประมาณ 20% และน้ำมัน
เบนซินไร้สารตะกั่ว 80%

ค่าความหนืด SAE ที่แนะนำ
HP15A1-120227-A10E3F2F-64E5-4170-8334-8A8234DD3261

น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน
HP15A1-120227-6145B14E-B36F-4647-A0EF-21BDFB786962

ควรใช้ 0W-20
หากไม่มี 0W-20 เลือกความหนืดจากตารางด้านล่าง
ที่เหมาะสมสำหรับช่วงอุณหภูมิภายนอก

STI0732

น้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่นระบบปรับ
อากาศ

HP15A1-120227-9EEF71BB-D47C-4DBC-A677-79EACB5C384A

ระบบปรับอากาศในรถใช้น้ำยาแอร์ HFC-134a (R134a)
และน้ำมันหล่อล่ืนคอมเพรสเซอร์ AE10 หรือท่ีมีคุณภาพ
เทียบเท่า การใช้น้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อล่ืนชนิดอ่ืนจะ
ทำให้ระบบเกิดความเสียหาย และอาจต้องเปลี่ยนระบบ
ปรับอากาศในรถใหม่ทั้งระบบ

ในหลายประเทศและหลายภูมิภาคไม่อนุญาตให้มีการ
ปล่อยน้ำยาแอร์ออกสู่บรรยากาศภายนอก แม้น้ำยาแอร์
HFC-134a (R-134a) ในรถของท่านจะไม่ทำลายโอโซน
ในช้ันบรรยากาศของโลก อย่างไรก็ตาม สารนี้อาจส่ง
ผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาวะโลกร้อน นิสสันขอแนะนำให้
นำน้ำยาแอร์นี้กลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม ติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน เมื่อต้องการรับบริการสำหรับระบบปรับอากาศ

ข้อมูลทางเทคนิค 9-3

Condition:
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9-4 ข้อมูลทางเทคนิค

HP15A1-120227-39694370-4CC4-4707-84AE-9976D76D99ED

รุ่นเครื่องยนต์ HR12DE

ชนิด เบนซิน 4 จังหวะ DOHC

การจัดกระบอกสูบ 3 กระบอกสูบ แถวเรียง

กระบอกสูบ x ระยะชัก มม. (นิ้ว) 78.0 6 83.6 (3.071 6 3.291)

ปริมาตรกระบอกสูบ ซม.3 (ลบ. นิ้ว) 1,198 (73.10)

ความเร็วรอบเดินเบาที่โหมดการบำรุงรักษา รอบ/นาที 1,400

องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.) ที่โหมดการ
บำรุงรักษา

องศาที่รอบเดินเบา
388

หัวเทียน

ชนิด มาตรฐาน LZKAR6AP-11

ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน มม. (นิ้ว) 1.1 (0.043)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ่ไทมิ่ง

เครื่องยนต์

Condition:
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HP15A1-120227-C49501C2-4162-455A-9289-4D7F0B4C7D35

มาตรฐาน ยางอะไหล่

ขนาดยาง 205/55R17 91V - (*)

ขนาด ออฟเซ็ต มม. (นิ้ว)

กระทะล้อ อะลูมิเนียม 1766 1/2J 45 (1.77)

*: มีชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินมาให้

HP15A1-120227-AA85468F-EAD9-44BE-9347-05FAB01F820F
หน่วย: มม. (นิ้ว)

ความยาวทั้งหมด 4,290 (168.9)

ความกว้างทั้งหมด 1,760 (69.3)

ความสูงทั้งหมด 1,615 (63.6)

ความกว้างฐานล้อด้านหน้า 1,520 (59.8)

ความกว้างฐานล้อด้านหลัง 1,535 (60.4)

ความยาวฐานล้อ (หน้า-
หลัง)

2,620 (103.1)

ข้อมูลทางเทคนิค 9-5

ยางและล้อ ขนาด

Condition:
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9-6 ข้อมูลทางเทคนิค

HP15A1-120227-C95C57F5-7060-429B-925E-ED5D735D6508

เมื่อวางแผนเดินทางไปต่างประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน
ควรตรวจสอบว่าน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีใช้กับรถยนต์มีจำหน่าย
ในประเทศ หรือภูมิภาคนั้นหรือไม่ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่
มีค่าออกเทนต่ำอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ดังนั้น
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่ต้องใช้ใน
ท่ีจะเดินทางไป สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับน้ำมันเช้ือ
เพลิงที่แนะนำ โปรดดูที่ “ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน้า 9-
3)

เม่ือทำโอนการจดทะเบียนรถยนต์ไปยังประเทศ รัฐ
จังหวัด หรือ เขตอื่น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตรวจสอบว่ารถยนต์อยู่ในข้อกำหนดของท้องถิ่นนั้นหรือไม่
ในบางกรณี หากรถยนต์ไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดตาม
กฎหมายของท้องถิ่น อาจต้องทำการดัดแปลงเพื่อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดในท้องถิ่นนั้น ๆ นอกจากนี้
มีความเป็นไปได้ที่รถยนต์อาจไม่สามารถดัดแปลงเพ่ือใช้
ในบางพื้นที่

กฎหมายและข้อกำหนดเก่ียวกับการควบคุมการปล่อย
ไอเสียรถยนต์ และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขต ดังน้ัน คุณสมบัติฉ
พาะของรถยนต์อาจแตกต่างกัน

เมื่อต้องนำรถไปใช้ในต่างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ
เขต ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการดัดแปลง การขนส่ง
การจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน
โดยนิสสันจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สะดวกใด ๆ ที่
อาจเกิดขึ้น

HP15A1-120227-01FF74DB-0858-4C45-89E1-E038CBD93AF0

ห้ามปิด พ่นสีทับ เชื่อม ตัด เจาะ สลับ หรือถอดหมายเลข
ประจำรถ (VIN)

แผ่นป้ายประจำรถ
HP15A1-120227-5094365C-F7B0-4CF8-A0E4-986C059A2B47

STI0630

แผ่นป้ายประจำรถยนต์ติดอยู่ที่เสาเก๋งกลางด้านคนขับ

หมายเลขประจำรถ (VIN)
HP15A1-120227-0B6D27D4-E79D-4116-A261-806050B6966D

WAJ0090X

หมายเลข ประจำ รถ จะ ติด ไว้ ตาม ที่ แสดง ใน ภาพ

หมายเลขเครื่องยนต์
HP15A1-120227-DEFCA7F0-4BB7-42CD-856B-ABC89F81D3F8

WAJ0060X

หมายเลขเคร่ืองยนต์ติดไว้บนเครื่องยนต์ตามท่ีแสดง

แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง
HP15A1-120227-A6E9AF42-4A38-42F1-B9EA-7D6CDD29DABA

STI0435

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่าแรงดัน
ล ม ย า ง ที่ ติ ด อ ย ู่ ที่ เ ส า เ ก๋ ง ก ล า ง ด้ า น ค น ขั บ

เมื่อขับรถไปต่างประเทศหรือจดทะเบียนที่ต่างประเทศ หมายเลขประจำรถ

Condition:
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แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับ
อากาศ

HP15A1-120227-5875BEAD-4AF9-4147-976E-83CBFCB9E920

STI0739

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศจะติดอยู่ใต้
ฝากระโปรงหน้าดังที่แสดงในภาพ

HP15A1-6D7FC8EB-E504-41CE-B74D-B8ACC8CE157C

สำหรับประเทศที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ UN ลำดับ
ที่ 10 หรือที่เกี่ยวข้อง:

การติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF ในรถยนต์อาจส่งผลกับระบบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบกับศูนย์บริการนิสสันเพื่อรับทราบ
มาตรการป้องกันหรือคำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับการติดตั้ง
ศูนย์บริการนิสสันจะเป็นผู้ ให้รายละเอียดข้อมูล (ช่อง
ความถี่ กำลังไฟ ตำแหน่งเสารับสัญญาณ แนวทางการ
ติดต้ัง และอื่น ๆ) ที่เก่ียวข้องกับการติดต้ังตามท่ีต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค 9-7

การติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF

Condition:
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9-8 ข้อมูลทางเทคนิค

HP15A1-120227-DD114A86-9C88-4B36-8844-08795EAD8361

สำหรับประเทศไทย
HP15A1-A1BC76A5-2882-4356-9D1A-D5D2DC54F079

อุปกรณ์โทรคมนาคมน้ีถูกต้องตามกฎข้อบังคับของคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NBTC)

. กล่อง BCM (โมดูลควบคุมตัวถัง)

เซ็นเซอร์เรดาร์ด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
HP15A1-9717361A-F3A4-4A0B-8295-E42B50165ACC

WAJ0082X

สำหรับประเทศสิงคโปร์
GUID-39EA19DB-B6CC-4233-B3A9-43117453894A

เซ็นเซอร์เรดาร์ด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-9F1E2DA8-CAC8-4AC3-9FE8-6287EBCF684F

WAJ0093X

เซ็นเซอร์เรดาร์ด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-1E1E8DCE-70FE-482E-BB8F-E61E0D800329

WAJ0093X

หมายเลขอนุญาตวิทยุและข้อมูล

Condition:
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สำหรับประเทศอินโดนีเซีย
GUID-59D93031-251D-455C-AC67-2D433B5696A1

เซ็นเซอร์เรดาร์ด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-9E42C7ED-5262-4302-9141-E15F09CB179E

WAJ0010X

เซ็นเซอร์เรดาร์ด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-B1262C42-5A2C-4AB7-8C2B-1B22555139AA

WAJ0014X

ข้อมูลทางเทคนิค 9-9

Condition:



(270,1)

[ Edit: 2020/ 3/ 30 Model: HP15-TH ]

9-10 ข้อมูลทางเทคนิค

บันทึก

Condition:
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10-2
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ข้อควรระวังสำหรับการลากจูง ............................ 6-8
ระบบ e-POWER .......................... ระบบ e-Power-4
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ................ 5-31

ข้อควรระวังของการใช้งานเครื่องเสียง ..................... 4-19
ข้อควรระวังของระบบ e-POWER .......... ระบบ e-Power-4
ข้อควรระวังในการเบรก ........................................ 5-53
ของเหลว/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ ...... 9-2
ของเหลว

ของเหลว/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุ
ที่แนะนำ ....................................................... 9-2

น้ำมันเกียร์ ................................................... 8-12
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-8
น้ำมันเบรก ................................................... 8-12
น้ำยาล้างกระจก ..................................... 8-4, 8-14
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ..................................... 8-6
น้ำหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ ................................... 8-7

ขั้วต่อชาร์จไฟอุปกรณ์ USB (Universal Serial
Bus) ................................................................ 2-37
เข็มขัดนิรภัย

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .............................. 1-10
การทำความสะอาด .......................................... 7-4
การปรับความสูงของสายเข็มขัดช่วงไหล่ ............. 1-9
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-6
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................ 1-7
ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย ......................................... 1-9
ผู้ได้รับบาดเจ็บ .............................................. 1-8
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ..................... 1-24, 1-30
หญิงมีครรภ์ ................................................... 1-8

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ................................... 1-8

ค

ความปลอดภัย
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................ 1-7
ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง ........................... 3-4

ความปลอดภัยของรถยนต์ .................................... 5-55
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................... 1-7
ความร้อนสูงผิดปกติ หากรถยนต์มีความร้อนสูง
ผิดปกติ ............................................................. 6-7
คอมพิวเตอร์ระยะทาง .......................................... 2-27
ค่าความหนืด SAE ที่แนะนำ ................................... 9-3
คำเตือนเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนถนน .......... ระบบ e-Power-6
คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดคาร์บอนไดออกไซด์ ................. 5-46
คำอธิบายของรายการที่ต้องบำรุงรักษาทั่วไป ............. 8-2
คู่มือการใช้งาน NissanConnect ............................. 4-2
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เครื่องปรับอากาศ ............................................... 4-16
การทำงานของเครื่องปรับอากาศ ...................... 4-16

เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ .................................... 4-17
เครื่องฟอกไอเสีย เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ....... 5-4
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ............................... 5-4
เครื่องยนต์

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-8
การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ............ 8-7
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ........ 8-9
การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ....................... 8-7
ค่าจำเพาะเครื่องยนต์ ...................................... 9-4
จุดที่ตรวจสอบในห้องเครื่องยนต์ ........................ 8-6
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-8
ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ .................................. 8-6
หมายเลขเครื่องยนต์ ....................................... 9-6
หัวเทียน ...................................................... 8-10
หากรถยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ ....................... 6-7

เครื่องเสียง ....................................................... 4-19

ง

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ................................................................ 1-28

จ

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ...................................... 1-16
แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม ......................................... 4-30

ช

ช่วงสตาร์ทขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ ..................... 5-4
ช่องเก็บของ ...................................................... 2-38
ช่องลม ............................................................ 4-15
ช่องเสียบอุปกรณ์ USB ........................................ 4-30
ชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียม ........................................... 7-3

ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน ............................... 6-2, 8-28

ต

ตะขอเกี่ยวสัมภาระ .............................................. 2-40
ตัวตัดวงจร สายฟิวส์ .................................. 8-18, 8-20
ตัวส่งสัญญาณ (โปรดดูที่ระบบเปิดประตูโดยใช้
กุญแจรีโมท) ..................................................... 3-10
ตำแหน่งสวิตช์จ่ายไฟ ........................................... 5-6
แตร ................................................................. 2-35

ท

ที่นั่งคนขับ ......................................................... 2-2
ที่ปัดน้ำฝน

ใบปัดน้ำฝน .................................................. 8-13
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หลัง ........................................................... 2-34
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก .......... 2-33
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หน้า ........................................................... 2-34

ที่วางแก้วน้ำ ...................................................... 2-39
ที่วางขวดน้ำ ...................................................... 2-39
ที่ใส่การ์ด ......................................................... 2-38
เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง ........... 4-3
เทคโนโลยีเบรกกันล้อล็อก (ABS) .......................... 5-54
เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพ
ขณะเข้าโค้ง ...................................................... 5-13
โทรศัพท์

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ................. 4-32

น

นาฬิกา ............................................................. 2-30
น้ำมัน

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-8
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง ........ 8-9

น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-8
น้ำมันเกียร์ ........................................................ 8-12
น้ำมันเชื้อเพลิง

การจัดอันดับค่าออกเทนน้ำมันเชื้อเพลิง .............. 9-3
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ............................. 5-47
การเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................. 3-16
เกจวัด .......................................................... 2-5
ของเหลว/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุ
ที่แนะนำ ....................................................... 9-2
ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ...................................... 9-3
ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ........................... 3-16
ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง .................................. 3-16

น้ำยาล้างกระจก .......................................... 8-4, 8-14
น้ำหล่อเย็น

Coolant Temp. (อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น)
(คอมพิวเตอร์ระยะทาง) .................................. 2-30
การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ............ 8-7
การเตือน High Coolant Temp (น้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูง) ................................. 2-23
การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ....................... 8-7

น้ำหอมปรับอากาศ ................................................ 7-4

บ

เบรก ................................................................ 8-11
การตรวจสอบเบรกจอด ................................... 8-11
การตรวจสอบแป้นเบรกจอด ............................. 8-11
ข้อควรระวังในการเบรก ................................... 5-53
น้ำมันเบรก ................................................... 8-12
เบรก ........................................................... 8-11
เบรกจอด ............................................ 3-22, 5-56
ไฟเตือน ....................................................... 2-9
ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้า ........................... 2-10
ระบบเบรก .................................................... 5-53
ระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยน
พลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าขณะลด
ความเร็ว ............................. ระบบ e-Power-3, 5-53

10-3
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10-4

หม้อลมเบรก ................................................ 8-11
เบรกจอด

การรันอินเบรกจอด ........................................ 5-54
ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้า .......................... 2-11

เบรกฉุกเฉิน
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ .......................... 5-25

เบาะนั่ง
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-6
เข็มขัดนิรภัย ............................................ 1-6, 7-4
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด .............................. 1-8
เบาะนั่ง ........................................................ 1-2
เบาะนั่งด้านหน้า ............................................. 1-2

เบาะนั่งด้านหน้า .................................................. 1-2
เบาะนั่งด้านหลัง .................................................. 1-3
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX .................................. 1-15
เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-10
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ของรถยนต์ ............................ 8-15
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ............................................ 8-15

แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ของรถยนต์ ....................... 8-15
แบตเตอรี่ ........................................................... 8-4

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ กุญแจอัจฉริยะ .................. 8-17
กุญแจอัจฉริยะ .............................................. 8-17
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ...... ระบบ e-Power-3
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ........................ 5-7
ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าแปรผัน ................. 8-18

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ...................................... 8-17
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ........... ระบบ e-Power-3

ป

ประตู ................................................................ 3-3
ประตูท้าย ......................................................... 3-14
ประเภทของยาง ................................................. 8-23
ป้าย

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศ ......... 9-7
หมายเลขเครื่องยนต์ ....................................... 9-6

หมายเลขประจำรถ .......................................... 9-6

ผ

ผู้ได้รับบาดเจ็บ ................................................... 1-8
แผงหน้าปัด ........................................................ 2-3
แผ่นบังแดด ...................................................... 2-41
แผ่นปิด แผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระ ........................... 2-39
แผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระ (โปรดดูที่ แผ่นปิดห้องเก็บ
สัมภาระ) .......................................................... 2-39
แผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระ ...................................... 2-39
แผ่นรองปูพื้น ....................................................... 7-4

ฝ

ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 3-16
ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ....................................... 3-16

พ

พนักพิงศีรษะ ..................................................... 1-4
พวงมาลัย

พวงมาลัย .................................................... 3-16
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ................................. 5-52
สวิตช์บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง ...... 4-30
สวิตช์บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี ..................................................... 4-33

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ...................................... 5-52
เพาเวอร์

การล็อกด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ..................... 3-4

ฟ

ฟังก์ชันเซ็นเซอร์การจอด (โซนาร์) เพื่อช่วยการ
ทำงานของกล้อง (เฉพาะรุ่นที่มีเทคโนโลยีกล้อง
อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง) ............................... 4-11

ฟังก์ชันตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ
และบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD)
(เฉพาะรุ่นที่มีเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง) ........................................................... 4-13
ฟิวส์ ................................................................ 8-18
ไฟกระจกแต่งหน้า .............................................. 2-42
ไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียงเตือนภายนอก ................. 3-10
ไฟเตือน

ไฟเตือนระบบ e-POWER ................................ 2-10
ไฟเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า ......... 2-10
ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ้า ........................... 2-10
ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ้า .......................... 2-11

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย .......................................... 2-11
ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกกันล้อล็อก (ABS) ............... 2-9
ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ........................... 2-10
ไฟเตือนระบบ e-POWER ..................................... 2-10
ไฟเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า .............. 2-10
ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) ............................................................. 2-11
ไฟเตือนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ .................... 2-10
ไฟเตือนหลัก ..................................................... 2-11
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ............................. 5-7
ไฟฟ้า

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ..................................... 2-35
ช่องจ่ายไฟ .................................................. 2-37
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า ................................. 5-52

ไฟส่องสว่าง
การเปลี่ยน ............................................ 8-2, 8-21
การเปลี่ยนหลอดไฟ ................................ 8-2, 8-21
ตำแหน่งไฟ .................................................. 8-21
ไฟกระจกแต่งหน้า ......................................... 2-42
ไฟเตือน ....................................................... 2-9
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร ............................. 2-41
ไฟส่องสว่างภายนอก ..................................... 8-21
ไฟส่องสว่างภายใน ............................... 2-41, 8-21
ไฟแสดง ...................................................... 2-11
ไฟหน้า ....................................................... 8-21
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ไฟห้องเก็บสัมภาระ ........................................ 2-42
ไฟอ่านแผนที่ ............................................... 2-41
สวิตช์ไฟตัดหมอก ......................................... 2-33
สวิตช์ไฟหน้า ................................................ 2-31
สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-31

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร .................................. 2-41
ไฟส่องสว่างภายนอก .......................................... 8-21
ไฟส่องสว่างภายใน .................................... 2-41, 8-21
ไฟแสดง ........................................................... 2-11
ไฟแสดงการจำกัดพลังงานไฟฟ้า ........................... 2-12
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์
(MIL) .............................................................. 2-12
ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่ .................................... 2-13
ไฟหน้า

การควบคุมการปรับระดับ ................................. 2-32
การเปลี่ยนหลอดไฟ ....................................... 8-21
สวิตช์ไฟหน้า ................................................ 2-31
สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-31

ไฟห้องเก็บสัมภาระ ............................................. 2-42
ไฟอ่านแผนที่ .................................................... 2-41

ม

มาตรวัด
คอมพิวเตอร์ระยะทาง ..................................... 2-27

มาตรวัดความเร็ว ................................................. 2-4
มาตรวัดพลังงาน ................................................. 2-5
มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว ........ 2-4
มาตรวัดและเกจวัด .............................................. 2-4

การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด ................ 2-7
เมื่อขับรถไปต่างประเทศหรือจดทะเบียนที่
ต่างประเทศ ....................................................... 9-6

ย

ยาง
การจัดเก็บยางที่ได้รับความเสียหาย
และเครื่องมือ ................................................ 8-28
การติดตั้งยาง ............................................... 8-27
การเตรียมเครื่องมือ ........................................ 8-26
การถอดยาง ................................................. 8-26
การเปลี่ยนยางและล้อ .................................... 8-25
การสลับยาง .......................................... 8-3, 8-24
โซ่พันล้อ ..................................................... 8-24
ประเภทของยาง ............................................ 8-23
แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง ................................. 9-6
ยางแบน ....................................................... 6-2
ยางและล้อ ............................................ 8-23, 9-5
ยางสึกหรอและชำรุดเสียหาย ........................... 8-25
แรงดันลมยาง ............................................... 8-23
อายุยาง ....................................................... 8-25
อุปกรณ์ยาง .................................................. 5-56

ยางแบน ............................................................ 6-2
ยางและล้อ การดูแลรักษาล้อ .................................. 7-3

ร

รถยนต์
ขนาด .......................................................... 9-5
หมายเลขประจำรถ .......................................... 9-6

ระบบ AUTOMATIC BRAKE HOLD ........................ 3-24
ระบบ e-POWER ............................... ระบบ e-Power-2

ก่อนการสตาร์ทระบบ e-POWER ........................ 5-3
การแสดงการเริ่มต้นทำงานของระบบ
e-POWER ................................................... 2-21

ระบบ VSP ...................................... ระบบ e-Power-11
ระบบกันขโมย .................................................... 3-12
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ....................................... 3-4, 5-5

การเตือน Key System Error
(ระบบกุญแจผิดปกติ) ..................................... 2-22

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) .......................... 1-24, 1-30
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า .......................... 5-8
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
แบบความเร็วคงที่ (บนระบบ ICC) ..................... 5-43
สวิตช์ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ
(ICC) ......................................................... 5-32

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ .............................. 5-30
ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าแปรผัน ...................... 8-18
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) ............................................................. 5-11
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................ 1-21
ระบบช่วยเบรก ................................................... 5-54
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ............................... 5-25
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ............................. 5-14
ระบบเซ็นเซอร์การจอด ........................................ 5-50
ระบบโซนาร์ ...................................................... 5-50
ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้ขับขี่ ........................ 5-47
ระบบเตือนกันขโมย ............................................ 3-12
ระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA) ............................. 5-21
ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) ............................. 5-15
ระบบถุงลม

ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข่าคนขับ ................. 1-21
ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ................... 1-25
ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ..................... 1-25
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านข้าง ............................................. 1-21, 1-27
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้า ............................................. 1-21, 1-27
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข่าคนขับ ......... 1-28
ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านข้าง ............................................. 1-21, 1-28

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .............................. 1-26
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง .............. 1-27
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ............. 1-27
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข่าคนขับ ......... 1-28
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ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ........ 1-28
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง .......... 1-21, 1-27
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ......... 1-21, 1-27
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยที่เข่าคนขับ .............. 1-21
ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ...................... 4-32
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ ................................... 2-32
ระบบปรับอากาศ

การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ......................... 4-18
การทำงานของระบบปรับอากาศ ........................ 4-16
น้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอากาศ ......... 9-3
แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศ ......... 9-7

ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) ................ 3-12
ระบบปิดการทำงานฉุกเฉิน ................... ระบบ e-Power-7
ระบบเปิดประตูโดยใช้กุญแจรีโมท
(กุญแจอัจฉริยะ) ................................................ 3-10
ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านข้าง .................................................. 1-21, 1-28
ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า
(VSP) ........................................... ระบบ e-Power-11
ระบบหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ .................................... 8-7
ระบบห้ามล้อที่มีการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าขณะลดความเร็ว ................ ระบบ e-Power-3, 5-53
ระยะการขับขี่ ...................................................... 2-5
รายงานการขับขี่แบบ ECO ..................................... 2-6
แร็คหลังคา ....................................................... 2-40

ล

ล็อก
การล็อกด้วยกุญแจ ......................................... 3-3
การล็อกด้วยปุ่มล็อกด้านใน .............................. 3-3
การล็อกด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ..................... 3-4
เทคโนโลยีเบรกกันล้อล็อก (ABS) ..................... 5-54
ประตู ........................................................... 3-3
ล็อกประตูท้าย .............................................. 3-14
ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง ........................... 3-4

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง ................................ 3-4

ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย ............................................ 7-3

ว

วิทยุ AM·FM ที่มีช่องเสียบอุปกรณ์ USB
(Universal Serial Bus) ....................................... 4-25
วิทยุ ................................................................ 4-19

วิทยุ AM·FM ที่มีช่องเสียบอุปกรณ์ USB ............. 4-25
วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ......................................... 3-9

ส

สถานที่เข้ารับบริการ ............................................. 8-2
สวิตช์ OFF ระบบเซ็นเซอร์การจอด ........................ 5-50
สวิตช์ OFF ระบบโซนาร์ ...................................... 5-50
สวิตช์

การควบคุมการปรับระดับไฟหน้า ....................... 2-32
สวิตช์ OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) ............................................ 5-12
สวิตช์ตำแหน่ง P ............................................. 5-8
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก .......... 2-33
สวิตช์บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง ...... 4-30
สวิตช์บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี ..................................................... 4-33
สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน .................................... 6-2
สวิตช์ไฟตัดหมอก ......................................... 2-33
สวิตช์ไฟหน้า ................................................ 2-31
สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว .................... 2-31
สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ...................................... 3-4
สวิตช์ไล่ฝ้า .................................................. 2-35
สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว ................................... 2-32
สวิตช์โหมด
EV .................. ระบบ e-Power-9, ระบบ e-Power-10
สวิตช์โหมดการขับขี่ ..................... ระบบ e-Power-8

สวิตช์จ่ายไฟ
ตำแหน่งสวิตช์จ่ายไฟ ...................................... 5-6
สวิตช์จ่ายไฟแบบปุ่มกด ................................... 5-5

สวิตช์จ่ายไฟแบบปุ่มกด ........................................ 5-5
สวิตช์ตำแหน่ง P .................................................. 5-8
สวิตช์ที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หลัง ........................................................... 2-34
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หน้า ........................................................... 2-34

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
บังลมหน้า ......................................................... 2-34
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
บังลมหลัง ......................................................... 2-34
สวิตช์บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง ........... 4-30
สวิตช์บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี .......................................................... 4-33
สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน ..................................... 8-19
สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ......................................... 6-2
สวิตช์ไฟตัดหมอก .............................................. 2-33
สวิตช์ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ
(ICC) .............................................................. 5-32
สวิตช์ไล่ฝ้า ....................................................... 2-35
สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว ........................................ 2-32
สายฟิวส์ .................................................. 8-18, 8-20
เสาอากาศ ........................................................ 4-32
เสียงเตือน ........................................................ 2-13
เสียงสัญญาณ เสียงเตือน ..................................... 2-13

ห

หญิงมีครรภ์ ........................................................ 1-8
หน้าจอ

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ............................... 2-14
หน้าจอพลังงาน ................................................. 2-28
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ .................................... 2-14

การตั้งค่า ..................................................... 2-15
การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ ........................................................ 2-20
วิธีการใช้หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ................... 2-14
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หน้าจอเริ่มต้น ............................................... 2-15
ห้องเก็บสัมภาระ ................................................. 8-20
ห้องโดยสาร ...................................................... 8-19
หัวเทียน ........................................................... 8-10
หัวเทียนแบบเขี้ยวแพลทินัม .................................. 8-10
โหมด ECO ...................................... ระบบ e-Power-8
โหมด EV ....................................... ระบบ e-Power-10
โหมด S (SMART) ............................ ระบบ e-Power-8
โหมดการขับขี่

การขับขี่แบบ e-POWER ................ ระบบ e-Power-8
โหมดจอดรถที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง ............................ 5-11
โหมดชาร์จ ...................................... ระบบ e-Power-9

อ

อุณหภูมิอากาศภายนอก ...................................... 2-30
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บทส่งท้าย
HP15A1-120227-2A8D3CD7-1FE2-4A5C-93A8-149D19A22A11

ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
HP15A1-120227-5EDB3853-A488-4589-9EC7-1909CE2B6EF9

เครื่องยนต์เบนซิน (รุ่นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

HP15A1-B937EE30-58F8-4B28-A643-91A51D670676

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช้ น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต่อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

สำหรับประเทศไทย:

ใช้น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัวหรือแก๊สโซฮอล์ (ได้
ถึง E20*) ที่ มี ค่ า ออก เทน อย่าง น้อย 91 (RON)

*: แก๊สโซฮอล์ คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล์ เช่น
“E20” คือน้ำมันที่ผสมเอทานอลประมาณ 20% และน้ำมัน
เบนซินไร้สารตะกั่ว 80%

ยกเว้นประเทศไทย:

ใช้น้ำมัน เบนซินธรรมดาไร้ สารตะกั่ว ท่ี มี ค่า ออก เทน
อย่างน้อย 91 (RON)

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
HP15A1-120227-AFCF8C11-9051-4D2E-9607-F5019BB74CA2

โปรดดูที่ “ของเหลว/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุ ท่ี
แนะนำ” (หน้า 9-2)

แรงดันลมยางขณะเย็น
HP15A1-120227-903EA7A1-3376-4447-AFDA-4BC4F64F3036

โปรดดูแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยางท่ีติดตรงเสาเก๋งกลาง
ด้านคนขับ

HP15A1-120227-0FAA519E-81C6-415B-98D9-C40301E60A8D

. ในกรณีฉุกเฉิน ... (หน้า 6-1)

(ยาง แบน ระบบ e-POWER ไม่ เ ร่ิม การ ทำงาน
ความร้อนสูงผิดปกติ การลากจูง)

. วิธีการเริ่มใช้งานระบบ e-POWER ... (หน้า 5-1)

. วิธี การ อ่าน มาตร วัด และ เกจ วัด ... (หน้า 2-1)

. การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง ... (หน้า
8-1)

. ข้อมูลทางเทคนิค ... (หน้า 9-1)

ข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน ดัชนีอ้างอิงอย่างเร็ว

Condition:


