
(3,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

ZE1A1-C11BA7B6-4421-4F73-B0A9-81CBA579CA69

คู่มือผู้ใช้รถฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการใช้
และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะทำให้รถยนต์อยู่ใน
สภาพที่ สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการ ใช้ งานอย่าง เต็ม
ประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนาน กรุณาอ่าน
หนังสือคู่มือผู้ใช้รถให้ครบถ้วน ก่อนการใช้งานรถยนต์

นอกจากนี้ ควรศึกษารายละเอียดในสมุดคู่มือการรับ
ประกันและการบำรุงรักษาประกอบกัน เพื่อให้ทราบ
ถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับประกันสำหรับ
รถยนต์อย่างครบถ้วน

ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้ามีความรู้ในรายละเอียดของรถยนต์
นิสสันเป็นอย่างดี และพร้อมจะให้การบริการสำหรับลูกค้า
นิสสันเสมอ

โปรดอ่าน — เพื่อการขับรถอย่าง
ปลอดภัย

ZE1A1-C5B50818-16FA-4732-BACD-2F09C1BD7463

ก่อนการเร่ิมใช้งานรถยนต์ กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน
อย่างละเอียด เพ่ือให้มั่นใจว่าได้รับทราบข้อมูลทุกอย่าง
และทำความคุ้นเคยกับการควบคุมและข้อกำหนดในการ
บำรุงรักษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ท่านสามารถ
ใช้งานรถได้อย่างปลอดภัย

คำเตือน:

คำเตือนที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย

การปฏิบัติตามกฎการขับข่ีที่สำคัญต่อไปนี้จะช่วยให้
ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถใช้รถด้วย
ความปลอดภัย

. ห้ามขับรถขณะมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาที่มีผลต่อระบบประสาท

. สังเกตป้ายจำกัดความเร็ว เสมอและอย่า ใช้
ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

. มีสมาธิในการขับขี่ตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการ
ทำกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้ เสียสมาธิขณะขับข่ี
รถยนต์

. คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ และใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ที่เหมาะสม ควรให้เด็กเล็กนั่งเบาะน่ังด้านหลัง

. เจ้าของรถต้องให้ข้อมูลการใช้รถอย่างปลอดภัย
แก่ผู้ ครอบครองหรือผู้ ใช้ รถคน อ่ืน ๆ เสมอ

. ทบทวนข้อมูลการใช้รถอย่างปลอดภัยที่ระบุอยู่
ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้อยู่เสมอ

การปรับแต่งรถยนต์
ZE1A1-2171BB54-9D0C-4AA7-8EBA-E43551D03ECC

รถยนต์คันน้ีไม่ควรถูกปรับแต่ง เพราะอาจส่งผลต่อ
สมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัยหรือความคงทน
และอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นอกจากน้ัน
ปัญหาด้านสมรรถนะหรือความเสียหายอันเกิดจาก
การปรับแต่งรถยนต์ อาจส่งผลให้รถยนต์ไม่อยู่ภาย
ใต้เงื่อนไขการรับประกันของนิสสัน

การอ่านคู่มือ
ZE1A1-6A66BF6C-7495-4FA5-BE95-91C0CB27DCFC

คู่มือ เล่มนี้ จะ มี ข้อมูลครอบคลุมอุปกรณ์และการ
ทำงานทั้งหมดที่มีในรถรุ่นน้ี จึงอาจพบว่ามีอุปกรณ์
บางอย่างที่ไม่มีในรถของท่าน

ข้อมูลเฉพาะและภาพประกอบท้ังหมดในคู่มือนี้ อ้างอิง
ข้อมูล ณ เวลา ท่ี จัดพิมพ์ นิส สันขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
เปล่ียนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ หรือการออกแบบใด ๆ
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ต้องขอความ
ยินยอม

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้
ZE1A1-4ACDB98B-10A9-4723-8648-7EC73ADB3DFB

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

คำเตือน:

สัญลักษณ์ น้ี จะ ใช้ เพื่อ บ่ง ช้ี ถึง การกระทำที่ เป็น
อันตราย และอาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือการได้รับ
บาดเจ็บที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง ให้
ปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์น้ีจะใช้บ่งช้ีถึงการกระทำที่เป็นอันตรายที่
อาจทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางต่อบุคคลและ
สร้างความเสียหายแก่รถยนต์ เพ่ือหลีกเล่ียงหรือลด
ความเส่ียง ให้ปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำอย่าง
เคร่งครัด

SIC0697

สัญลักษณ์นี้ หมายความว่า “ห้ามทำสิ่งนี้” หรือ “ห้ามให้
สิ่งนี้เกิดขึ้น”

คำนำ

Condition:
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[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

NOS1274

สัญลักษณ์ที่ คล้ายคลึง กับ สัญลักษณ์ เหล่า นี้ ในภาพ
ประกอบ หมายความว่า ลูกศรชี้ไปทางทิศทางด้านหน้า
ของรถยนต์

NOS1275

ลูกศรในภาพประกอบที่คล้ายคลึงกับลูกศรเหล่านี้ แสดงถึง
การเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

NOS1276

ลูกศรในภาพประกอบที่คล้ายคลึงกับลูกศรเหล่านี้ หมายถึง
ให้สนใจรายการที่อยู่ในภาพประกอบ

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้า
ของ Bluetooth SIG, Inc. และได้
อนุญาต ให้ บริษัท Visteon จำกัด
เป็นผู้ใช้สิทธิบัตร

ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
GUID-3A19095B-F752-4FD8-ABDA-931EC028C5A5

JVR0243X

“ห้ามใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่งที่มี

การป้องกันด้วยถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่ด้านหน้า
เพราะอาจจะทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต
ได้”

ให้แน่ใจว่าอ่าน “ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย”
(หน้า 1-26)

*C 2019 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด

Condition:
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ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]Condition:

สารบัญภาพประกอบ 0

ภาพรวม EV

การชาร์จไฟ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

การดูแลรักษาสภาพรถ

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

CH

1

2

3

4

5

6

7

8

ข้อมูลทางเทคนิค 9

ดัชนี 10
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[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-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
ห้องมอเตอร์ ........................................................................... 0-9
ไฟเตือนและไฟแสดง ............................................................... 0-9

Condition:



(6,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

0-2 สารบัญภาพประกอบ

ZE1A1-FA673127-BDA2-4A44-8CEE-BF3D955A792C

WAA0071X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (หน้า 1-23)

2. เบาะนั่งด้านหน้า (หน้า 1-2)

3. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง* (หน้า 1-23)

4. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) (หน้า 1-32)

5. เข็มขัดนิรภัย (หน้า 1-7)

6. พนักพิงศีรษะ (หน้า 1-5)

7. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับสายยึดด้านบนของ
เบาะนั่งสำหรับเด็ก) (หน้า 1-17)

8. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง* (หน้า 1-23)

9. เบาะนั่งด้านหลัง (หน้า 1-4)

― เบาะนั่งสำหรับเด็ก (หน้า 1-11)

10. ระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX (หน้า1-4)

*: ถ้ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

ZE1A1-89173BEF-6044-4EB8-A3BB-C396E0EB1E1B

WAA0072X

1. ฝาปิดช่องชาร์จไฟ (หน้า3-13)
2. ฝากระโปรงหน้า (หน้า 3-10)
3. ไฟหน้าและไฟสัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า 2-32)
4. ท่ีปัดน้ำฝนและที่ ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า

— การทำงานของสวิตช์ (หน้า 2-35)
— น้ำยาล้างกระจก (หน้า 8-10)

5. กระจกมองข้าง (หน้า 3-15)
6. กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (หน้า 2-37)
7. กล้องมองด้านหน้า* (หน้า 4-2)

8. ห่วงสำหรับลากดึง (หน้า 6-13)
9. ไฟตัดหมอกหน้า* (หน้า 2-34)
10. ยาง

— ล้อและยาง (หน้า 8-21 หน้า 9-5)
— ยางแบน (หน้า 6-2)

11. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (บนบังโคลนหน้าหรือ
กระจกมองข้าง) (หน้า 2-33)

12. กล้องมองด้านข้าง* (หน้า 4-2)
13. ประตู

— กุญแจ (หน้า 3-2)

— ตัวล็อกประตู (หน้า 3-3)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ (หน้า 3-4)

14. ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง (หน้า 3-4)

*: ถ้ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด้านหน้าภายนอกรถ

Condition:
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[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

0-4 สารบัญภาพประกอบ

ZE1A1-784E97C6-F0C8-4798-9722-32D0C0420F7F

WAA0073X

1. ท่ีปัดน้ำฝนและ ท่ี ฉีด น้ำยา ล้างกระจกบังลมหลัง

— การทำงานของสวิตช์ (หน้า 2-36)

— น้ำยาล้างกระจก (หน้า 8-10)

2. ไฟเบรกดวงที่สาม (หน้า 8-15)

3. ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง (หน้า 2-37)

4. เสาอากาศ (หน้า 4-26)

5. ชุดไฟท้าย (หน้า 8-15)

6. กล้องมองด้านหลัง* (หน้า 4-2)

7. ไฟตัดหมอกหลัง* (หน้า 2-34)

8. ประตูท้าย (หน้า 3-11)

— ระบบกุญแจอัจฉริยะ (หน้า 3-4)

9. ยางอะไหล่ (ใต้ท้องรถ)* (หน้า 6-2)

*: ถ้ามีติดตั้ง

ด้านหลังภายนอกรถ

Condition:
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[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

ZE1A1-A222EEA2-CD8B-433D-BD76-F5057251CC2C

LVC0072X

1. กระจกมองหลัง (หน้า 3-14)

2. ไฟอ่านแผนที่ (หน้า 2-43)

— ไมโครโฟนระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®*
(หน้า 4-34)

3. แผ่นบังแดด (หน้า 2-42)

4. ไฟ ส่อง สว่ า ง ใน ห้อง โดยสาร (หน้ า 2 -43 )

5. ห้องเก็บสัมภาระ

— แผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระ* (หน้า2-40)

— EVSE ของนิสสัน (อุปกรณ์จ่ายไฟรถยนต์ไฟฟ้า)*
(หน้า CH-10)

— เครื่องมือ (หน้า 6-3)

— ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน* (หน้า 6-7)

6. ที่พักแขนที่ประตู (ด้านคนขับ)

— สวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (หน้า 2-37)

— สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า (หน้า 3-4)

— สวิตช์ ควบค ุม กระจก มอง ข้าง (หน้า 3-15)

7. ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า (หน้า 2-40)

8. กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง (หน้า 2-40)

*: ถ้ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห้องโดยสาร

Condition:
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[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

ZE1A1-B79E5384-7137-4F7E-9C9B-CBF2D6D6CB7F

WAA0074X

1. ฝาครอบกล่องฟิวส์ (หน้า 8-13)

2. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

— ควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-15)

— ควบคุมเครื่องเสียง* (หน้า 4-31)

3. สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก (หน้า 2-
35)

4. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)

— ควบคุมระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®*

(หน้า 4-34)

— สวิตช์ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (หน้า 5-
14)

5. สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเล้ียว (หน้า 2-32)/
สวิตช์ไฟตัดหมอก* (หน้า 2-34)

6. สวิตช์ควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด (หน้า 2-7)

7. สวิตช์ TRIP/RESET สำหรับมาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว (หน้า 2-5)

8. เบรกจอด (แบบสวิตช์)* (หน้า 3-16)

9. คันเกียร์/สวิตช์ตำแหน่ง P (หน้า 5-5)

10. สวิตช์เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) (หน้า 5-
7)

11. สวิตช์โหมด ECO (หน้า 5-23)

12. พวงมาลัย

— พวง มา ลั ย เพา เ วอ ร์ ไฟ ฟ้ า (หน้ า 5 - 26 )

— แตร (หน้า 2-37)

— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าคนขับ (หน้า 1-
23)

13. คัน ปรั บ ระ ดับ พวง มาลัย ข้ึน ลง (หน้ า 3 -14)

14. เบรก จอด (แบบ แป้น เหยียบ) * (หน้า 3-16)

15. สวิตช์ชาร์จไฟฉับพลัน (หน้า CH-21)

16. สวิตช์ OFF ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดิน
เท้า (VSP) (หน้า EV-15)

17. สวิตช์ที่เปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ (หน้า 3-13)

18. การควบคุมการปรับระดับไฟหน้า* (หน้า 2-33)

*: ถ้ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

ZE1A1-F37089F4-8EB1-4C30-BD99-6E8CF3ADA75B

LVC0074X

1. ช่องลมด้านข้าง (หน้า 4-12)

2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้ โดยสารหน้า
(หน้า 1-23)

3. ช่องลมกลาง (หน้า 4-12)

4. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน้า 6-2)

5. ระบบเครื่องเสียง* (หน้า 4-20)

— กล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง* (หน้า 4-2)

— ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (หน้า 4-
34)

6. มาตรวัดและเกจวัด (หน้า 2-4)

7. กล่องเก็บของ (หน้า 2-40)

8. การควบคุมการปรับอากาศ (การควบคุมฮีตเตอร์และ
ระบบปรับอากาศ) (หน้า 4-13)

9. ช่องจ่ายไฟ (หน้า 2-39)

10. สวิตช์ เบาะ ทำ ความ ร้อน ด้าน หน้า (หน้า 1-3)

11. ช่องเสียบอุปกรณ์ USB*/แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม*
(หน้า 4-32)

12. สวิตช์จ่ายไฟ (หน้า 5-3)

13. ส วิต ช์ ไล่ ฝ้ า กระจก บั ง ลม หลั ง (ห น้า 2 -37)

14. ท่ี ปลด ล็อก ฝาก ร ะ โปรง ห น้ า (ห น้ า 3 -10 )

*: ถ้ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-7

แผงหน้าปัด

Condition:
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0-8 สารบัญภาพประกอบ

ZE1A1-4B45112F-2721-438D-9855-AB5CDFFAA778

LVC0076X

1. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-15)

— คอมพิวเตอร์ระยะทาง (หน้า 2-27)

— หน้าจอไทเมอร์ (หน้า 2-30)

— รายงาน การ ขับขี่ แบบ ECO (หน้า 2-31)

2. ไฟเตือนและไฟแสดง (หน้า 2-8)

— ไฟเตือนหลัก (หน้า 2-12)

3. นาฬิกา (หน้า 2-20)

4. อุณหภูมิอากาศภายนอก (หน้า 2-7)

5. มาตรวัดพลังงาน (หน้า 2-5)

6. ตัว แสดง ตำแหน่ง เ กียร์ (หน้า 2-7 หน้า 5-5)

7. มาตรวัดความเร็ว (หน้า 2-4)

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

9. ระยะการขับขี่ (หน้า 2-6)

10. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว
(หน้า 2-5)

11. ไฟแสดงระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)
(หน้า 2-7 หน้า 5-7)

12. ไฟแสดงโหมด ECO (หน้า 2-7 หน้า 5-23)

13. ไฟเตือนและไฟแสดง (หน้า 2-8)

— ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่ (หน้า 2-14)

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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ZE1A1-705D6F6F-C72D-4805-9CF6-EE9C98A5125F

WBI0003X

1. กล่องฟิวส์/สายฟิวส์ (หน้า 8-13)

2. กระปุกน้ำมันเบรก (หน้า 8-8)

3. โมดูลส่งกำลังไฟฟ้า (PDM) (หน้า EV-5)

4. แบตเตอรี่ 12 โวลต์ (หน้า 8-11)

— การพ่วงสตาร์ท (หน้า 6-9)

5. ถังพักน้ำยาล้างกระจก (หน้า 8-10)

6. ฝาปิดถังน้ำหล่อเย็น (หน้า 8-6)

ZE1A1-12D65A8F-8A7D-437E-8C0D-287781E396CB

ไฟเตือน ชื่อ หน้า

ไฟเตือนการชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ 12 โวลต์

หน้า 2-9

ไฟเตือนระบบเบรกแบบ
ป้องกันล้อล็อก (ABS)

หน้า 2-9

ไฟเตือนระบบเบรก (สี
เหลือง)

หน้า 2-10

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) หน้า 2-10

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์
ไฟฟ้า

หน้า 2-11

ไฟเตือนระบบควบคุมการ
เปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า

หน้า 2-11

ไฟเตือนโปรแกรมควบคุม
ความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

หน้า 2-11

ไฟเตือนระบบ EV หน้า 2-11

ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

หน้า 2-12

ไฟเตือนการชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ต่ำ

หน้า 2-12

ไฟเตือนหลัก (สีแดง/สี
เหลือง)

หน้า 2-12

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย หน้า 2-12

ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

หน้า 2-12

สารบัญภาพประกอบ 0-9

ห้องมอเตอร์ ไฟเตือนและไฟแสดง

Condition:
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[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

0-10 สารบัญภาพประกอบ

ไฟแสดง ชื่อ หน้า

ไฟแสดง OFF ระบบเสียง
เตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดิน
เท้า (VSP)

หน้า 2-12

ไฟแสดงระบบเบรกมือ
อัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

หน้า 2-13

ไฟแสดง OFF โปรแกรม
ควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

หน้า 2-13

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอก
หน้า (ถ้ามีติดตั้ง)

หน้า 2-13

ไฟแสดงการใช้ไฟสูง หน้า 2-13

ไฟแสดงการใช้ไฟต่ำ หน้า 2-13

ไฟแสดงเสียบปลั๊ก หน้า 2-13

ไฟแสดงการจำกัดกำลัง
ไฟฟ้า

หน้า 2-13

ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่ หน้า 2-14

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอก
หลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

หน้า 2-14

ไฟแสดงระบบกันขโมย หน้า 2-14

ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่ หน้า 2-14

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบ
ฉุกเฉิน

หน้า 2-14

Condition:
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[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

ภาพรวม

ระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ......................................................... EV-2
แบตเตอรี่ Li-ion .................................................................... EV-2

การขับขี่โดยที่ไฟแบตเตอรี่ LI-ION กำลังจะหมด .................... EV-3
การชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ........................................... EV-4

ข้อควรระวังสำหรับไฟฟ้าแรงสูง ................................................. EV-5
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ................................................ EV-5

ข้อควรระวังสำหรับอุบัติเหตุบนถนน ............................................ EV-6
ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน ................................................ EV-6

คุณลักษณะของ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ........................................... EV-7
เสียงและการสั่นสะเทือน ..................................................... EV-7

การใช้งาน EV ในชีวิตประจำวัน (รถยนต์ไฟฟ้า)
(คำแนะนำในสถานการณ์ต่าง ๆ) ................................................ EV-8

การชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ............................................... EV-8

การสตาร์ทรถ ................................................................. EV-9
การขับรถ .................................................................... EV-10
เมื่อถึงบ้านหลังจากการขับขี่ ............................................ EV-12

การใช้งานรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ...................................... EV-12
ระยะการขับขี่ ............................................................... EV-12
การเพิ่มระยะการขับขี่ ..................................................... EV-12
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ Li-ion ........................................ EV-13

ข้อมูลเฉพาะของ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ....................................... EV-14
มาตรวัดและการแสดง .................................................... EV-14
ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า (VSP) ................. EV-15
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า .................................... EV-16
ไฟหน้า LED (ถ้ามีติดตั้ง) ............................................... EV-16

Condition:
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EV-2 ภาพรวม

ZE1A1-C3B31910-7FC6-489A-B344-CBAC949D5111

LEAF คือรถยนต์ไฟฟ้า บางระบบของรถยนต์และลักษณะ
การทำงานจะแตกต่างจากรถยนต์ที่ติด ต้ัง เคร่ืองยนต์
สันดาปภายใน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้ใช้รถจะต้องอ่าน
คู่มือผู้ใช้รถท้ังหมดโดยละเอียด ท้ังน้ี ข้อแตกต่างหลัก
ของรถยนต์ LEAF คือการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับ
เคล่ือน โดยรถยนต์ LEAF ไม่ต้องเติมและไม่สามารถใช้
น้ำมัน เบนซิน ได้ เหมือน กับ รถยนต์ ท่ี ขับ เคล่ือน ด้วย
เคร่ืองยนต์สันดาปภายในทั่วไป รถยนต์ LEAF ใช้ไฟฟ้าท่ี
เก็บอยู่ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) จะต้องทำการ
ชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ของรถ ก่อนถึงจะสามารถขับข่ี
รถยนต์ได้ ขณะที่รถยนต์ทำงาน ไฟแบตเตอร่ี Li-ion จะ
ค่อย ๆ หมดลง ถ้าไฟแบตเตอร่ี Li-ion หมดรถยนต์จะไม่
สามารถขับเคลื่อนได้จนกว่าจะมีการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-
ion ใหม่

รถยนต์คัน น้ีใช้แบตเตอรี่สองประเภท ประเภทแรกคือ
แบตเตอรี่ 12 โวลต์เป็นแบตเตอรี่ท่ีเหมือนกับแบตเตอรี่ที่
ใช้ ใน รถยนต์ที่ ขับ เคล่ือน ด้วย เครื่องยนต์ เบนซิน อีก
ประเภท หนึ่ ง คือ แบตเตอรี่ L i - ion (ไฟฟ้า แรง ส ูง)

แบตเตอร่ี 12 โวลต์จะจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังระบบของ
รถยนต์และฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ระบบเคร่ืองเสียง (ถ้ามี
ติดตั้ง) ระบบความปลอดภัยเสริม ไฟหน้า และที่ปัดน้ำฝน
กระจกบังลมหน้า

แบตเตอรี่ Li-ion จะจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า
(แทร็ คชั่น มอเตอร์) ซึ่ง ทำหน้าท่ี ขับ เคลื่อน รถยนต์

อีกทั้งแบตเตอรี่ Li-ion จะสามารถชาร์จไฟให้แก่แบตเตอรี่
12 โวลต์ได้

รถยนต์จะต้องเสียบปล๊ักเพื่อชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
นอกจากนี้ ระบบของรถยนต์จะช่วยเพ่ิมระยะการขับขี่ด้วย
การเปล่ียนแรงขับเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอร่ี

Li-ion ขณะที่ลดความเร็วรถยนต์หรือขับบนทางลาดลง ซึ่ง
เรียกว่าระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืน รถยนต์คันนี้เป็น
รถยนต์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เนื่องจากไม่ได้ทำการ
ปล่อยก๊าซไอเสีย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน
ออกไซด์

ZE1A1-B778ACF6-52D3-4039-8F99-5AAA4106934B

คำเตือน:

รถยนต์ Leaf มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ที่มี
แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงบรรจุอยู่ การกำจัดแบตเตอรี่ Li-
ion อย่างไม่ถูกวิธี อาจทำให้ เกิดแผลไหม้อย่าง
รุนแรง และไฟฟ้าลัดวงจรที่ เกิดข้ึนอาจทำให้เกิด
อันตรายร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้ อีกทั้งยังทำลาย
สภาพแวดล้อม

ข้อควรระวัง:

เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสียหาย:

. ห้ามจอดรถยนต์ทิ้งไว้ ในบริเวณที่มีอุณหภูมิ
ภายนอกสูง หรือ ต่ำ มาก เป็น ระยะ เวลานาน

. ห้ามเก็บรถยนต์ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า
−258C (−138F) เป็น เวลา นาน กว่า เจ็ด วัน

. ห้ามจอดรถยนต์ของท่านทิ้งไว้นานกว่า 14 วัน
โดยท่ีระดับเกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
ที่ ช า ร์ จ อย ู่ ที่ ศ ู น ย์ ห รื อ ใ ก ล้ เ คี ย ง ศ ู น ย์

. อย่าใช้งานแบตเตอร่ี Li-ion เพ่ือจุดประสงค์อื่น
เด็ดขาด

หมายเหตุ:
. ถ้าอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ −258C (−138F) หรือ

น้อยกว่า อาจทำให้แบตเตอร่ี Li-ion เย็นจัดจน
เป็นน้ำแข็งได้ ทำให้ไม่สามารถชาร์จไฟหรือจ่าย
กำลังไฟฟ้าเพื่อการขับขี่ได้ ให้เคลื่อนรถยนต์ไป
ยังบริเวณที่มีสภาพอากาศอบอุ่น

. ความจุของแบตเตอรี่ Li-ion ในรถยนต์ของท่าน
จะลดลงตามอายุการใช้งานและลักษณะการ
ใช้งานเหมือนกับแบตเตอรี่ทั่วไป เน่ืองจากอายุ

ระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) แบตเตอรี่ LI-ION

Condition:
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การใช้งานและความจุของแบตเตอร่ีลดลง จะส่ง
ผลให้ระยะการขับข่ีเริ่มต้นของรถยนต์ลดลง ซ่ึง
เป็นเร่ืองปกติที่คาดว่าจะเกิดข้ึนได้ และไม่ได้
หมายความว่ามีการทำงานผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึน
กับแบตเตอรี่ Li-ion

. แบตเตอร่ี Li-ion มีอายุการใช้งานที่จำกัด และ
เม่ือความจุการชาร์จไฟลดลงต่ำกว่าระดับที่
กำหนดไว้ ไฟเตือนระบบ EV จะสว่างขึ้น เจ้าของ
รถควรนำรถยนต์ของท่านเข้ารับการตรวจสอบ
และทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

. แบตเตอร่ี Li-ion มีอายุ การ ใช้ งานที่ จำกัด
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการนำกลับมาใช้ใหม่หรือ
การกำจัดแบตเตอรี่ Li-ion ห้ามพยายามนำกลับ
มาใช้ใหม่หรือกำจัดแบตเตอรี่ Li-ion ด้วยตนเอง

การขับขี่โดยที่ไฟแบตเตอรี่ LI-ION
กำลังจะหมด

ZE1A1-60065381-66BC-46C4-A98A-7BCE3A2CB945

ไฟเตือนจะสว่างขึ้นบนแผงหน้าปัดและข้อความจะแสดง
ขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์เพ่ือแจ้งว่าการชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion ต่ำ

ระยะการขับขี่ของรถยนต์จะถูกจำกัด เมื่อไฟเตือนเหล่านี้
สว่างขึ้นและข้อความจะแสดงขึ้น ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์และชาร์จไฟรถยนต์ที่สถานี
ชาร์จไฟที่ใกล้ที่สุดโดยทันที

ซึ่งจะมีข้อมูลสามระดับท่ีจะแสดงข้ึนเมื่อไฟแบตเตอร่ี Li-
ion หมด:

LVE0153X

Ⓐ ชาร์จไฟเต็ม
1. แบตเตอรี่ Li-ion ต่ำ
2. การแสดงผล “---”
3. กำลัง ป้อนออกของแทร็ คช่ันมอเตอร์ถูกจำกัด
Ⓑ ไฟแบตเตอรี่หมด
1. ไฟเตือนต่อไปนี้จะสว่างขึ้นบนมาตรวัดและข้อความจะ

แสดงขึ้นบนหน้า จอแสดงข้อมูล รถยนต์ ใน เวลา
เดียวกันเพื่อแสดงว่าการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำ
ให้ ชา ร์ จ ไฟ แบตเตอ ร่ี L i - i on โดย เ ร็ ว ที่ ส ุ ด
. ไฟ เ ตือน การ ชาร์ จ ไฟ แบต เตอรี่ ต่ ำ

. ไฟเตือนหลัก (สีเหลือง)

. ข้อความเตือน “Battery charge is low. Charge
now (การชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่ำ ให้ชาร์จไฟทันที)”
แสดงข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ โปรดดูท่ี
“การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์” (หน้า 2-22)

WBS0003X

ตัวอย่าง
. ระยะการขับข่ีบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะ
กะพ ริบ ด้วย เมื่ อ ไฟ เ ตือน ด้าน บน สว่าง ขึ้ น

LVE0135X

2. ถ้าขับรถยนต์ขณะที่ไฟแบตเตอรี่ Li-ion กำลังจะหมด
ลง ระยะการขับขี่จะเปลี่ยนเป็น “---”

ภาพรวม EV-3

Condition:
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EV-4 ภาพรวม

3. เม่ือไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ้า สว่างขึ้น
กำลังป้อนออกของแทร็คชั่นมอเตอร์จะถูกจำกัด ส่ง
ผลให้ความเร็วรถยนต์ลดลง ให้จอดรถในท่ีปลอดภัย
ก่อนไฟแบตเตอรี่ Li-ion จะหมดลงโดยสิ้นเชิง และ
ไม่มีกำลังไฟฟ้าท่ีใช้ขับเคล่ือนรถยนต์ได้ โปรดดูที่
“ถ้าไฟแบตเตอรี่ Li-ion หมดลงโดยสิ้นเชิง” (หน้า 6-
11)

การชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์
ZE1A1-68F95E18-F41E-4C64-B811-BF7FC243F918

แบตเตอรี่ 12 โวลต์จะถูกชาร์จไฟอัตโนมัติโดยใช้ไฟฟ้าที่
เก็บไว้ในแบตเตอรี่ Li-ion

เมื่อแบตเตอรี่ 12 โวลต์กำลังชาร์จไฟ ไฟแสดงสถานะการ
ชาร์จไฟบนแผงหน้าปัดจะกะพริบ (ยกเว้นเมื่อชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion หรือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่งพร้อม
ขับขี่) โปรดดูที่ “ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟ” (หน้า CH-
22)

ขณะที่มีการใช้งานรถยนต์
ZE1A1-E35450B6-80CC-4794-925E-BBEBE484B163

แบตเตอร่ี Li-ion จะชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์ตาม
จำเป็น เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่งพร้อมขับขี่หรือ
ตำแหน่ง ON

แบตเตอรี่ 12 โวลต์ จะ ไม่ ชาร์จไฟในสภาวะ ต่อไปนี้

. เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ACC

. เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON และตำแหน่งเกียร์
อยู่ที่ตำแหน่ง N (ว่าง)

ขณะที่ไม่มีการใช้งานรถยนต์
ZE1A1-17A3C3E1-D4DA-4176-99A4-5EFFE8687BD9

เมื่อระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ปิดอยู่ เป็นระยะเวลานาน
แบตเตอรี่ 12 โวลต์จะชาร์จไฟโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา
สั้น ๆ ตามปกติ

Condition:
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ZE1A1-AEB4BD89-73EA-4034-9BA4-1014E3C8EF1F

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
ZE1A1-D852B73A-D0A8-4826-AED2-6F0422F2A069

คำเตือน:

. ระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ใช้ไฟฟ้าแรงสูงถึง
ประมาณ 400 โวลต์ ระบบสามารถเกิดความร้อน
ได้ระหว่างที่สตาร์ทรถและหลังจากสตาร์ทรถ
และเม่ือรถยนต์หยุดทำงาน ให้ระมัดระวังทั้ง
ไฟฟ้าแรงสูงและอุณหภูมิสูง ปฏิบัติตามป้าย
เตือนที่ติดอยู่กับรถยนต์

. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนและสาย
เคเบิ้ลไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงข้ัวต่อ เนื่องจากอาจ
ทำให้เกิดการไหม้พองตามผิวหนังอย่างรุนแรง
และไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้ สายเคเบ้ิลไฟฟ้าแรงสูง
เป็นสีส้ม ระบบไฟฟ้าแรงสูงของรถยนต์ไม่มี
ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง
โปรดนำรถยนต์ของท่านไปที่ศูนย์บริการนิสสัน
ซึ่งได้ รับการแต่งตั้ง เป็นศูนย์จำหน่ายและให้
บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือเข้ารับการบำรุงรักษา

LVE0132X

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
1. แทร็คชั่นมอเตอร์และเฟืองทด

2. แทร็คชั่นมอเตอร์อินเวอร์เตอร์

3. โมดูลส่งกำลังไฟฟ้า (PDM)

4. ปลั๊กบริการ

5. แบตเตอรี่ Li-ion

6. ชุดสายไฟไฟฟ้าแรงสูง (เป็นสีส้ม)

ภาพรวม EV-5

ข้อควรระวังสำหรับไฟฟ้าแรงสูง

Condition:
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EV-6 ภาพรวม

ZE1A1-589F0506-5171-4711-A7D2-DF6D08E8165A

คำเตือน:

ในกรณีเกิดการชน:

. หากรถยนต์ยังสามารถขับเคล่ือนได้ ให้ย้าย
รถยนต์ไปยังบริเวณไหล่ทาง กดสวิตช์ตำแหน่ง
P บนคันเกียร์ เข้า เบรกจอดและปิดระบบ EV
(รถยนต์ไฟฟ้า)

. ตรวจสอบรถยนต์ เพ่ือดูว่ามี ช้ินส่วนหรือสาย
เคเบิ้ล ไฟฟ้า แรง ส ูง ขาด ร่ัว หรือ ไม่ สำหรับ
ตำแหน่ง โปรดดูที่ “ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
” (หน้า EV-5) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ
ห้าม สัมผัส กับสายไฟฟ้าแรงสูง ข้ัวต่อ และ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงอื่น ๆ เช่น โมดูลส่ง
กำลัง ไฟฟ้า (PDM) ชุด อิน เวอร์ เตอร์ และ
แบตเตอร่ี Li-ion เนื่องจาก อาจ เกิด ไฟฟ้า
ลัดวงจรได้ถ้ามีสายไฟที่ขาดรั่ว โดยสามารถมอง
เห็นได้จากภายในและภายนอกรถยนต์ ดังนั้น
ห้ามสัมผัสกับสายไฟที่ขาดรั่ว

. ถ้ารถยนต์ได้รับแรงกระแทกที่พื้นรถอย่างรุนแรง
ขณะขับขี่ ให้จอดรถในที่ปลอดภัยและตรวจสอบ
พื้นรถ

. แบตเตอรี่ Li-ion ที่รั่วไหลหรือได้รับ
ความเสียหายอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ หากตรวจ
พบ ความ เสีย หาย เหล่า น้ี ให้ ติดต่อ บริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉินทันที เนื่องจากของเหลวที่รั่ว
ไหลอาจเป็นลิเธียมแมงกาเนตจากแบตเตอรี่ Li-
ion ห้ามสัมผัสของเหลวที่ ร่ัวไหลภายในและ
ภายนอกรถยนต์ ถ้าของเหลวเหล่านี้สัมผัสกับ
ผิวหนังหรือดวงตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำ
ปริมาณมากทันที และเข้ารับการรักษาพยาบาล

อย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัส

. ถ้าเกิดไฟไหม้ใน EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ให้รีบออก
ห่างจากรถยนต์โดยเร็วท่ีสุด ควรใช้ถังดับเพลิง
ประเภท ABC, BC หรือ C ซึ่งใช้สำหรับดับไฟที่
เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่าน้ัน การใช้น้ำปริมาณ
เล็กน้อยหรือใช้ถังดับเพลิงที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผล
ให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากไฟฟ้า
ลัดวงจรได้

. ถ้าจำเป็นต้องทำการลากรถยนต์ไฟฟ้า ให้ทำการ
ลากรถโดยยกล้อหน้าข้ึน เพราะหากล้อหน้าอยู่
บนพ้ืนขณะลาก แทร็คช่ันมอเตอร์อาจทำการ
ผลิตไฟฟ้าออกมา ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์
ของระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) เสียหาย และอาจ
ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

. หากไม่สามารถประเมินสภาพรถยนต์ได้เนื่องจาก
รถยนต์เสียหาย ห้ามสัมผัสรถยนต์ ควรออกห่าง
จากรถยนต์และติดต่อบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
และทำการแจ้งพนักงานว่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน
ZE1A1-A4399946-E116-42D6-8F79-E1A040907042

เม่ือระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินทำงาน จะทำให้ระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติตามสภาวะดัง
ต่อไปนี้:

- เกิดการชนด้านหน้าและด้านข้างที่ทำให้ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว

- เกิดการชนด้านหลังบางแบบ

- เกิดการทำงานผิดปกติของระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า)
บางอย่าง

สำหรับการชนข้างต้นและการทำงานผิดปกติของระบบ EV
(รถยนต์ไฟฟ้า) อื่น ๆ ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่จะดับลง
โปรดดูที่ “ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน” (หน้า 2-8)

ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินจะทำงานสำหรับการชนข้าง
ต้นเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุ ถ้าระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินทำงาน ระบบ EV
อาจไม่เปลี่ยนไปที่ตำแหน่งที่พร้อมสำหรับการขับขี่ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการ นิสสันซึ่งได้ รับการแต่งตั้ง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ถึง
แม้ว่าสวิตช์จ่ายไฟจะเปล่ียนไปที่ตำแหน่งพร้อมสำหรับ
ขับข่ี แต่ระบบอาจจะตัดการทำงานโดยทันที ดังนั้น ควร
ขับรถไปท่ีศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์
จำหน่ายและ ให้บริการ รถยนต์ ไฟฟ้า ท่ี ใกล้ ท่ีส ุดด้วย
ความระมัดระวัง หรือติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าโดยเร็ว
ที่สุด

ข้อควรระวังสำหรับอุบัติเหตุบนถนน

Condition:



(21,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

ZE1A1-F3F0D7B8-6125-4D73-BD28-9335F6310801

คำเตือน:

. ควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับคนเดินเท้า เนื่องจาก
การที่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ทำงาน อาจทำให้คน
เดินเท้าไม่สามารถรู้ว่ามีรถขับเข้าใกล้ เคลื่อนตัว
หรือกำลังจะออกตัว อาจทำให้ก้าวเดินบนเส้น
ทางที่รถวิ่ง

. เมื่อออกจากรถยนต์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ทำการ ปิดระบบ EV เรียบร้อยแล้ว (รถยนต์
ไฟฟ้า)

. ให้แน่ใจว่ากดสวิตช์ตำแหน่ง P บนคันเกียร์ และ
เข้า เบรกจอด เม่ือ จอดรถ เน่ืองจาก รถยนต์
สามารถเคลื่อนท่ีได้เม่ือไฟแสดงสถานะพร้อม
ขับข่ีสว่าง ข้ึน เมื่อไฟแสดงสถานะพร้อมขับข่ี
สว่างขึ้น ห้ามจอดรถยนต์ทิ้งไว้ที่ตำแหน่งอื่นนอก
เหนือจากตำแหน่ง P (จอด)

. ให้เหยียบแป้นเบรกไว้จนกระทั่งพร้อมสำหรับการ
ขับขี่ เม่ือรถยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง D (ขับ), B หรือ
R (ถอยหลัง) หากปล่อยแป้นเบรกและไม่เหยียบ
คันเร่ง รถยนต์จะเคลื่อนตัวช้า ๆ และอาจสตาร์ท
รถกะทันหัน ซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิต

หมายเหตุ:
. รถยนต์จะไม่สามารถวิ่งได้ถ้าไฟแบตเตอรี่ Li-

ion หมด การเร่งความเร็วซ้ำ ๆ จะใช้พลังงาน
จากแบตเตอร่ี Li-ion มากกว่าการขับข่ี ด้วย
ความเร็วคงที่

. รถยนต์คันนี้ติดตั้งมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ
จ่ายพลังงานคืน จุดประสงค์หลักของระบบเบรก
แบบจ่ายพลังงานคืนคือการจ่ายกำลังไฟฟ้าเพ่ือ

ชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ใหม่ และเพิ่มระยะการ
ขับข่ี รวม ถึง ข้อดีของระบบนี้ คือ “แรงหน่วง
เครื่องยนต์” ซ่ึงจะทำงานตามสภาวะแบตเตอรี่
Li-ion

. ในตำแหน่ง D (ขับ) เมื่อปล่อยคันเร่ง ระบบเบรก
แบบจ่ายพลังงานคืนจะลดความเร็วของรถลง

. เมื่อท่านเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง B และถอน
คัน เร่ง จะมี การ ใช้ งานระบบ เบรกแบบ จ่าย
พลังงานคืนมากกว่าตำแหน่ง D (ขับ)

. ระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะลดความเร็ว
ของรถน้อยลงเมื่อชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion เต็ม
ระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะทำงานลดลง
โดยอัตโนมัติเม่ือชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion เต็ม
เพ่ือป้องกันการชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion เกิน
กำลัง อีกทั้งระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะ
ทำงานลดลงโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่
สูง/ต่ำ (แสดงโดยโซนสีแดง/สีน้ำเงินบนเกจวัด
อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion) เพื่อป้องกันแบตเตอรี่
Li-ion เสียหาย

. ควร ใช้ แป้น เบรก เพื่อ ลดความเร็ว หรือหยุด
รถยนต์ ตามสภาพการจราจรหรือ ถนน การ
ทำงานของระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะไม่
ส่งผลต่อเบรกของรถยนต์

เสียงและการสั่นสะเทือน
ZE1A1-AA52ADA9-1521-4E07-89C5-794AE861E480

อาจได้ยินเสียงหรือรู้สึกถึงการส่ันสะเทือนต่อไปน้ีซึ่งเป็น
ลักษณะปกติของรถยนต์คันนี้

. เสียงแทร็คชั่นมอเตอร์จากการทำงานของมอเตอร์

. เ สียง ป๊ัม น้ ำ และ พัดลม หม้อ น้ำ ขณะ ชาร์ จ ไฟ

. เสียงคอมเพรสเซอร์และพัดลมหม้อน้ำขณะใช้งาน
ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ

. เสียงการทำงานของรีเลย์และการส่ันสะเทือนเมื่อเร่ิม
การทำงานและปิดการทำงานของระบบ EV (รถยนต์
ไฟฟ้า) (สวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง ON และ OFF)

. ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า (VSP)

ภาพรวม EV-7

คุณลักษณะของ EV (รถยนต์ไฟฟ้า)

Condition:
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EV-8 ภาพรวม

ZE1A1-D5226885-6E90-4F7F-9B94-5CAEF25DFCC8

คำเตือน:

ระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ใช้กระแสไฟฟ้าแรงสูง ถ้า
ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานที่เหมาะสมอาจ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

หมวดนี้จะเป็นคำอธิบายโดยย่อของฟังก์ชันรถยนต์ LEAF
ที่สำคัญที่สุด โปรดดูที่หมวดเฉพาะของคู่มือเล่มนี้สำหรับ
รายละเอียดคำอธิบายของฟังก์ชันและการทำงานของ
รถยนต์

การชาร์จไฟแบตเตอรี่ LI-ION
ZE1A1-FD2B2A17-F4D7-4432-9813-7FD69984F574

คำเตือน:

ควรทำการศึกษาหมวด “CH. การชาร์จไฟ” และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคำแนะนำที่ระบุไว้

มี วิ ธี การ ชาร์ จ ไฟ แบตเตอ ร่ี L i - i on ดัง ต่อ ไป นี้ :

. การชาร์จไฟแบบเร็ว

. การชาร์จไฟแบบปกติ

. การชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X*
*: จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ V2X ท่ีสามารถใช้งานร่วมกัน

ได้

JVP0636X

ประเภท 1

WBS0005X

ประเภท 2
Ⓐ : ช่องชาร์จไฟแบบเร็ว

สำหรับการชาร์จไฟแบบเร็วและการเช่ือมต่อเพื่อ
ชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X ให้ใช้ช่องชาร์จไฟด้านซ้าย
มือที่มีฝาสีดำ

Ⓑ : ช่องชาร์จไฟแบบปกติ
สำหรับการเชื่อมต่อเพ่ือชาร์จไฟแบบปกติ ให้ใช้
ช่ อ ง ช า ร์ จ ไ ฟ ด้ า น ข ว า มื อ ที่ มี ฝ า สี ส้ ม

สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ “วิธีการชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-
ion” (หน้า CH-5)

การใช้งาน EV ในชีวิตประจำวัน
(รถยนต์ไฟฟ้า) (คำแนะนำใน
สถานการณ์ต่าง ๆ)

Condition:



(23,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

การสตาร์ทรถ
ZE1A1-3B1CCFD6-3898-413D-BC6D-F00989C41D0F

LVE0144X

1. เหยียบแป้นเบรกจนสุด

2. กดสวิตช์จ่ายไฟ

3. ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่สว่างขึ้น โปรด
ดู ท่ี “ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่” (หน้า 2-14)

4. ตรวจสอบระดับแบตเตอร่ี Li-ion และระยะการขับขี่ท่ี
ประเมินไว้ท่ีแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
โปรดดู ท่ี “เกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ท่ี
ชาร์จได้” (หน้า 2-6) และ “ระยะการขับข่ี” (หน้า 2-
6)

หมายเหตุ:

ก่อนขับขี่ ให้ เปรียบเทียบระยะการขับขี่จนถึงจุด
หมายกับระยะการขับขี่ที่ประเมินไว้ที่แสดงข้ึนบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ภาพรวม EV-9

Condition:



(24,1)
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EV-10 ภาพรวม

การขับรถ
ZE1A1-AF8BE484-026C-4CC5-A17E-CCEE016D070B

WBS0001X

1. เหยียบแป้นเบรก

2. ปลดเบรกจอด

3. เล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง D (ขับ) เม่ือปล่อย คัน
เกียร์จะเลื่อนกลับตำแหน่งเดิมตรงกลาง

4. ยืนยันว่ารถยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง D (ขับ) ไฟแสดงที่อยู่
ใกล้กับ “D” ตรงคันเกียร์จะสว่างขึ้น และ “D” จะ
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

5. ปล่อยแป้นเบรก

6. เหยียบคันเร่งและเริ่มขับขี่

LVE0143X

มี ตำแหน่ง เกียร์ สำหรับ การ ขับ เดิน หน้า ดัง ต่อ ไป น้ี:

. ใช้ตำแหน่ง D (ขับ) สำหรับสมรรถนะการขับข่ีที่ดี
ที่สุด

. ใช้ตำแหน่ง B สำหรับการขับขี่ลงทางลาดชัน เม่ือใช้
ตำแหน่ง B ระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะทำงาน
ขณะถอนคันเร่งมากกว่า เมื่อ เทียบกับตำแหน่ง D
(ขับ)

หมายเหตุ:

ระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะเปลี่ยนการเคลื่อนที่
ไปด้านหน้าของรถยนต์ไปเป็นกำลังไฟฟ้าเพื่อช่วย
หน่วงให้รถช้าลง

โปรดดูที่ “การขับขี่รถยนต์” (หน้า 5-5)

LVE0158X

กดสวิตช์ ECO ที่อยู่บนคอนโซลกลางเพื่อเปิดโหมด ECO
ใช้โหมด ECO สำหรับระยะการขับขี่สูงสุดและการขับขี่ใน
เมือง โหมด ECO จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยลด
การเร่งความเร็วลงเมื่อเทียบกับตำแหน่งคันเร่งเดียวกันใน
ตำแหน่ง D (ขับ) (โหมดปกติ) โปรดดูที่ “โหมด ECO”
(หน้า 5-23)

LVE0145X

ถ้าไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่ำ สว่างขึ้น แสดง
ว่าการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำเกินไปสำหรับการขับขี่
โปรดดูที่ “ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่ำ” (หน้า 2-12)
ใ ห้ ช า ร์ จ ไ ฟ แ บ ต เ ต อ รี่ L i - i o n โ ด ย เ ร็ ว ท่ี ส ุ ด

Condition:
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การจอดรถ
ZE1A1-EFEA2D5A-A0D8-4801-8F72-0BFE80AE8AB3

WBS0002X

1. เมื่อหยุดรถยนต์ ให้กดสวิตช์ตำแหน่ง P บนคันเกียร์
ขณะเหยียบแป้นเบรก ยืนยันว่ารถยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง
P (จอด) โดยตรวจสอบไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ที่อยู่
ใกล้กับคันเกียร์หรือบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

2. เข้าเบรกจอด

3. กดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง OFF

4. ถ้าช่องจอดรถมีเครื่องชาร์จไฟติดต้ังอยู่ ให้ชาร์จไฟ
แบตเตอร่ี Li-ion ตามจำเป็น โปรดดูท่ี “วิธีการชาร์จ
ไฟแบตเตอรี่ Li-ion” (หน้า CH-5)

ภาพรวม EV-11

Condition:



(26,1)
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EV-12 ภาพรวม

เมื่อถึงบ้านหลังจากการขับขี่
ZE1A1-B5E6C0B3-8842-40F3-94B3-064442344F7E

การชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
ZE1A1-9B206A4F-1D99-42AE-9922-AFCC9BBED097

LVE0146X

เม่ือกลับถึงบ้าน ให้ทำการเชื่อมต่อรถยนต์เข้ากับสถานี
ชาร์จไฟที่ติดตั้งอยู่ท่ีบ้านพักอาศัยโดยใช้หัวต่อชาร์จไฟ
แบบปกติ

ชาร์จไฟรถยนต์หรือตั้งค่าฟังก์ชันไทเมอร์การชาร์จไฟบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์เพื่อชาร์จไฟรถยนต์ตามเวลาที่
กำหนด โปรดดูท่ี “ไทเมอร์การชาร์จไฟ” (หน้า CH-20)

1. เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ off การตั้งค่าของไทเมอร์การ
ชาร์จ ไฟ ไท เมอร์ควบคุม ระบบปรับอากาศ และ
ฟังก์ชันล็อกหัวต่อชาร์จไฟ (ถ้ามีติดตั้ง) จะแสดงขึ้น
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ โปรดดู ท่ี “หน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-15)

2. เปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟและฝาช่องชาร์จไฟ โปรดดูท่ี
“ฝาปิดช่องชาร์จไฟ” (หน้า 3-13)

3. เชื่อมต่อหัวต่อชาร์จไฟเข้ากับรถยนต์

4. เม่ือเปิดไทเมอร์การชาร์จไฟ การชาร์จไฟจะเร่ิม
ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ เมื่อปิดไทเมอร์การชาร์จไฟ
การชาร์จไฟจะเริ่มทำงานโดยทันที

หมายเหตุ:

นิสสันขอแนะนำให้ท่านเชื่อมต่อ EVSE (ถ้ามีติดต้ัง)
เข้ากับรถยนต์ของท่านในระหว่างที่ไม่อยู่ในรถ แม้ว่า
จะ ไม่ ได้ ใช้ งานก็ ตาม ทั้งนี้ เพื่อ จะ ช่วย ให้ ท่าน
สามารถใช้งานฟังก์ชันไทเมอร์ควบคุมระบบปรับ
อากาศได้อย่างเต็มที่ เม่ือใช้รถยนต์ในคร้ังถัดไป

ZE1A1-DDC68A2E-7E0D-4C2E-BEEC-59CEBF7FCCCB

ระยะการขับขี่
ZE1A1-BB2C94E1-FE32-432A-9B1E-BE05122A4396

ระยะทางท่ีท่านสามารถขับรถไปได้ (ระยะการขับขี่) จะ
เปล่ียนแปลงตามระดับการชาร์จไฟท่ีใช้ได้ สภาพอากาศ
อุณหภูมิ การใช้งาน อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ภูมิประเทศ
และรูปแบบการขับขี่

การเพิ่มระยะการขับขี่
ZE1A1-174192A7-076C-44F5-8C93-6878A9D76B22

ระยะการขับข่ี ท่ีสามารถขับไปได้ขึ้นอยู่ กับหลายปัจจัย

ระยะการขับขี่จริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่อไปนี้:

. ความเร็ว

. น้ำหนักรถยนต์

. โหลดทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของรถยนต์

. การจราจรและสภาพถนน
นิสสันขอแนะนำให้ทำการขับข่ีดังต่อไปนี้เพ่ือให้ได้
ระยะการขับขี่สูงสุด:
ก่อนขับขี่:
. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดที่แนะนำ
. เติมลมยางให้อยู่ในระดับแรงดันลมยางที่ถูกต้องเสมอ
. ตั้งศูนย์ล้อให้ถูกต้องอยู่เสมอ
. ทำความ ร้อน หรือ ทำความ เย็น ล่วง หน้า ภายใน

ห้อง โดยสาร ใน ระหว่างที่ รถยนต์ กำลัง ชาร์จ ไฟ
. นำสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากรถยนต์
ขณะขับขี่:
. ขับในโหมด ECO

— โหมด ECO จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดย
ลดการเร่งความเร็วลงเมื่อเทียบกับตำแหน่งคันเร่ง
เดียวกัน ใน ตำแหน่ง D (ขับ) (โหมด ปกติ)

. ขับด้วยความเร็วคงท่ี รักษาความเร็วอัตโนมัติด้วย
ตำแหน่ง คัน เร่ง ท่ี คงที่ หรือ โดยใช้ ระบบควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

การใช้งานรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ

Condition:
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. เร่งความเร็วอย่างช้า ๆ และค่อย ๆ เหยียบและปล่อย
คั น เ ร่ ง ใน การ เ ร่ ง ความ เ ร็ ว และ ลด ความ เ ร็ ว

. ขับที่ความเร็วปานกลางบนทางหลวง

. หลีกเลี่ยงการหยุดและการเบรกบ่อยครั้ง รักษาระยะ
ห่างที่ปลอดภัยจากรถยนต์คันหน้า

. ปิด ระบบ ควบค ุม การ ปรับ อากาศ เมื่อ ไม่ จำเป็น

. เลือกการตั้งค่าอุณหภูมิปานกลางสำหรับการทำ
ความร้อนและการทำความเย็นเพ่ือช่วยลดการส้ิน
เปลืองพลังงาน

. ใช้เฉพาะพัดลมเพ่ือช่วยลดการส้ินเปลืองพลังงาน

. ในสภาพอากาศหนาว ให้ใช้เบาะทำความร้อนแทน
ระบบควบคุมการปรับอากาศเพื่อช่วยลดการสิ้นเปลือง
พลังงาน

. ใช้ระบบควบคุมการปรับอากาศเพ่ือควบคุมอุณหภูมิ
ภายในห้องโดยสารและปิดหน้าต่างเพ่ือลดแรงต้าน
เมื่อขับขี่ความเร็วสูงบนทางหลวง

. ปล่อยคันเร่งเพื่อลดความเร็วลง และไม่ต้องเหยียบ
เบรกเมื่อสภาพการจราจรและถนนเอื้อต่อการใช้งาน
— รถยนต์คันนี้ติดตั้งมาพร้อมกับระบบเบรกแบบจ่าย

พลังงานคืน จุดประสงค์หลักของระบบเบรกแบบ
จ่ายพลังงานคืนคือการจ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อชาร์จ
ไฟแบตเตอรี่ Li-ion ใหม่ และเพิ่มระยะการขับข่ี
รวมถึงข้อดีของระบบนี้คือ “แรงหน่วงเครื่องยนต์”
ซึ่ง จะทำงานตามสภาวะแบตเตอร่ี Li-ion ใน
ตำแหน่ง D (ขับ) หรือ B เม่ือปล่อยคันเร่ง ระบบ
เบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะลดความเร็วของรถลง
และ จ่าย กำลัง ไฟฟ้า ไป ยัง แบตเตอร่ี Li-ion

. ระยะการขับขี่ของรถยนต์อาจลดลงอย่างมากในสภาพ
อากาศหนาวจัด (เช่น -208C (-48F))

. การใช้ระบบควบคุมการปรับอากาศในการทำความร้อน
ห้องโดยสารเมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 08C (328F)
จะใช้ไฟฟ้ามากขึ้นและส่งผลต่อระยะการขับข่ีของ
รถยนต์มากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ฮีตเตอร์ขณะที่
อุณหภูมิมากกว่า 08C (328F)

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ LI-ION
ZE1A1-9FF8DEB3-02E9-402A-A656-0D54AE038BD1

ความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ี Li-ion
จะลดลงตามอายุการใช้งานแบตเตอรี่และลักษณะการ
ใช้งานเหมือนกับแบตเตอร่ีท่ัวไป ซึ่งจะส่งผลให้ระยะการ
ขับขี่ลดลงเมื่อเทียบกับระยะการขับขี่ของรถยนต์ที่ยังใหม่
ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ และไม่ได้แสดงถึง
การทำงานที่ ผิดปกติของรถยนต์หรือแบตเตอรี่ Li-ion

ลักษณะการขับข่ีรถยนต์ การเก็บรถยนต์ การชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion และอุณหภูมิแบตเตอร่ี Li-ion ขณะท่ี
ใช้งานและชาร์จไฟจะส่งผลต่อความสามารถในการเก็บ
ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ Li-ion

เพ่ือการใช้งานแบตเตอรี่ Li-ion อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และยาวนาน ให้ปฏิบัติตามรูปแบบการขับข่ีและการชาร์จ
ไฟที่สามารถปฏิบัติได้ต่อไปนี้

. หลีกเล่ียงการจอดรถยนต์ท้ิงไว้ในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
ภายนอกสูงหรือต่ำมากเป็นระยะเวลานาน

. หลีกเลี่ยงการเก็บรถยนต์ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิ
ต่ำกว่า −258C (−138F) เป็น เวลานานกว่า 7 วัน

. หลีกเลี่ยงการจอดรถยนต์ทิ้งไว้นานกว่า 14 วัน โดยที่
ระดับเกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ท่ีชาร์จได้
อยู่ ท่ีศูนย์หรือใกล้เคียงศูนย์ (สถานะการชาร์จไฟ)

. ปล่อยให้รถยนต์และแบตเตอร่ีเย็นลงหลังจากใช้งาน
ก่อนทำการชาร์จไฟ

. จอด/เก็บรถยนต์ในบริเวณท่ีเย็น ไม่จอดกลางแดด
และห่างจากแหล่งความร้อน

. หลีกเลี่ยงการทำให้อุณหภูมิแบตเตอรี่สูงเป็นเวลานาน
(เช่น จากการจอดรถไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิภายนอก
สูงมาก หรือการขับขี่บนทางหลวงเป็นระยะเวลานาน
โดยมีการชาร์จไฟแบบเร็วหลายครั้ง)

. ใช้วิธีการชาร์จไฟแบบปกติในการชาร์จไฟแบตเตอร่ี
L i- ion และ ลด การ ใช้ เค ร่ือง ชาร์จ ไฟ แบบ เร็ว

. ขับด้วยความเร็วปานกลาง

. ใช้โหมด ECO

. ห้ามใช้งานไทเมอร์การชาร์จไฟซ้ำ ๆ ขณะที่เชื่อมต่อ
หัวต่อ ชาร์จ ไฟ เข้า กับ รถยนต์หลัง จากชาร์จ ไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion เสร็จสมบูรณ์ เพราะการทำเช่นน้ัน
อ า จ ทำ ให้ ไฟ แบต เตอ รี่ 1 2 โ วลต์ หมด ได้

. ถ้าไม่มีการใช้งานรถยนต์เป็นเวลานาน ให้ชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion ทุก ๆ 3 เดือน

. กำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ Li-ion สามารถตรวจสอบ
ได้บนเกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่ชาร์จได้
โปรดดู ท่ี “เกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ท่ี
ชาร์จได้” (หน้า 2-6)

ภาพรวม EV-13

Condition:
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EV-14 ภาพรวม

ZE1A1-DCE80B21-6AD4-44B2-B1BF-639DC1303282

มาตรวัดและการแสดง
ZE1A1-D1C36201-8E72-4568-AF30-943A596C28E6

มาตร วัด เกจวัด และการแสดงต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ฟังก์ชัน EV (รถยนต์ ไฟฟ้า) จะ แสดงขึ้น บนหน้า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
ZE1A1-37EB16B1-AF29-460F-9230-19797880CB7F

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

LVE0124X

ไฟเตือนหลัก (สีแดง/สีเหลือง) จะสว่างขึ้นเม่ือข้อความ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “ไฟเตือนหลัก (สีแดง/สี
เหลือง)” (หน้า 2-12)

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

LVE0125X

มาตรวัดนี้จะแสดงการสิ้นเปลืองพลังงานจริงของแทร็คชั่น
มอเตอร์ และกำลังไฟฟ้าของระบบเบรกแบบจ่ายพลังงาน
คืนที่จ่ายไปยังแบตเตอรี่ Li-ion

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “มาตรวัดพลังงาน” (หน้า
2-5)

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

LVE0115X

การแสดงน้ีจะแสดงระยะการขับข่ีท่ีประเมินไว้ (คำนวณ
ตามโปรแกรมท่ีเหมาะสำหรับรูปแบบการขับขี่และสภาวะ
การใช้งานในปัจจุบัน) ที่สามารถขับได้จนกว่าจะต้องมีการ

ชาร์จไฟใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ระยะการขับขี่” (หน้า 2-
6)

เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

WBS0004X

เก จ วัด นี้ จะ แสดง อ ุณหภ ูมิ ของ แบตเตอ ร่ี L i - ion

ใน การ ตรวจ สอบ เกจ วัด นี้ ใ ห้ เ ลือก เกจ วัด ใน เมน ู
คอมพิวเตอร์ระยะทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “3.
เก จ วัด อ ุณหภ ู มิ แบตเตอ ร่ี L i - ion” (หน้ า 2-29)

ข้อมูลเฉพาะของ EV (รถยนต์ไฟฟ้า)

Condition:
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เกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่ชาร์จได้ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

LVE0140X

การแสดงน้ีจะแสดงกำลังไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของแบตเตอร่ี
Li-ion ที่ใช้ในการขับขี่ได้

สำหรับข้อมูล เพ่ิมเติม โปรดดูที่ “เกจวัดการชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion ที่ชาร์จได้” (หน้า 2-6)

เกจวัดระดับความจุแบตเตอรี่ Li-ion :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

LVE0141X

เกจวัดนี้จะแสดงความจุที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ Li-ion ที่
ใช้ในการเก็บประจุไฟฟ้าได้

ใน การ ตรวจ สอบ เกจ วัด นี้ ใ ห้ เ ลือก เกจ วัด ใน เมน ู
คอมพิวเตอร์ระยะทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “4.

เก จ วัด ระดับความจุ แบตเตอรี่ Li-ion” (หน้า 2-29)

ข้อมูลอื่น ๆ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ข้อมูลเฉพาะของ EV อ่ืน ๆ จะแสดงขึ้นบนคอมพิวเตอร์
ร ะยะ ทาง ด้วย สำห รับ ข้อม ูล เ พ่ิม เติ ม โปรด ด ู ท่ี
“คอมพิวเตอร์ระยะทาง” (หน้า 2-27)

ไฟเตือนและไฟแสดง
ZE1A1-6AF4B28B-35EF-412C-B57B-44DA16154BF1

LVE0136X

ระบบ EV จะใช้ไฟเตือนและไฟแสดงเฉพาะของ EV ที่อยู่
บนแผงมาตรวัดดังต่อไปนี้

1. ไฟเตือนหลัก (สีแดง)

2. ไฟเตือนหลัก (สีเหลือง)

3. ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์

4. ไฟแสดงเสียบปลั๊ก

5. ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่

6. ไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ้า

7. ไฟเตือนระบบ EV

8. ไฟ เตือน ระบบ ควบค ุม การ เป ล่ียน เกียร์ ไฟฟ้า

9. ไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง)

10. ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่ำ

11. ไฟแสดง OFF ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดิน
เท้า (VSP)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ไฟเตือน ไฟแสดง และ
เสียงเตือน” (หน้า 2-8)

ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า
(VSP)

ZE1A1-4B182DCB-DA11-43E9-88E1-B6576D8946D0

LVE0142X

ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า (VSP) เป็น
ฟังก์ชันใช้เสียงในการช่วยเตือนคนเดินเท้าถึงรถที่ใกล้เข้า
มา เมื่อรถขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ

ภาพรวม EV-15

Condition:
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EV-16 ภาพรวม

เ สี ย ง จ ะ เ ริ่ ม ดั ง ข้ึ น เ ม่ื อ ร ถ เ ริ่ ม เ ร่ ง ค ว า ม เ ร็ ว

เสียงจะหยุดลงเมื่อความเร็วรถเกินกว่า 30 km/h (19
MPH) ขณะเร่งความเร็ว

เสียงจะดังขึ้นเมื่อความเร็วรถต่ำกว่า 25 km/h (16 MPH)
ขณะที่ลดความเร็ว

เสียงจะหยุดลงเมื่อรถยนต์หยุด

เสียงจะไม่หยุดลงเมื่อรถยนต์อยู่ในตำแหน่ง R (ถอยหลัง)
ถึงแม้ว่ารถยนต์จะหยุด

LVE0130X

1. ระบบ VSP จะเปิดอัตโนมัติ เมื่อรถยนต์อยู่ในโหมด
พร้อมขับขี่

2. กดสวิตช์ VSP OFF เพื่อ ปิดระบบ VSP (ไฟแสดง
VSP OFF ในมาตรวัดจะสว่างขึ้นเมื่อปิดระบบ)

3. กดสวิตช์ VSP OFF อีกครั้งเพื่อเปิดระบบ VSP (ไฟ
แสดง VSP OFF ดับลง)

4. ระบบจะรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง off ระบบ VSP จะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อ
สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง on อีกครั้ง

คำเตือน:

. การปิดระบบ VSP ควรปิดในสถานการณ์ที่ไม่
ปกติ ในสถานที่ ๆ อาจพบคนเดินเท้าได้น้อยมาก
เช่น การจราจรที่ติดขัดบนทางหลวง ไม่ควรปิด
V SP ถ้ า มี โ อ ก า ส ที่ จ ะ พบ คน เ ดิ น เ ท้ า

. ถ้าขับขี่โดยปิดสวิตซ์ VSP คนเดินเท้าอาจจะไม่
สังเกตรถยนต์ที่วิ่งสวนมา อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต

. ถ้าไม่ได้ยินเสียงจากระบบ VSP ขณะขับขี่ ให้
จอดรถในที่ปลอดภัยและเงียบ เปิดหน้าต่างแล้ว
เปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง R (ถอยหลัง) โดยที่
เหยียบแป้นเบรกจนสุด ตรวจสอบว่าได้ยินเสียง
ก า ร ท ำ ง า น จ า ก ด้ า น ห น้ า ข อ ง ร ถยนต์

. ถ้าไม่ได้ยินเสียงเม่ือระบบ VSP อยู่ที่ ON (ไฟ
แสดง VSP OFF ไม่สว่างขึ้น) กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าทันทีเพื่อเข้า
รับการตรวจสอบ

. ถ้าท่านต้องการเพิ่มเสียงของระบบ VSP ให้ดัง
ข้ึนกรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์
ไฟฟ้า (ไม่สามารถลดระดับ เสียง เบาลงได้)

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า
ZE1A1-A50230C4-4BC7-4778-8D28-F15107B072E9

LVE0143X

รถยนต์คันนี้ติดตั้งมาพร้อมกับระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์
ไฟฟ้า ระบบควบคุมนี้มีสามฟังก์ชัน

. การใช้งานคันเกียร์ที่ง่ายและราบรื่น

. กดสวิตช์ตำแหน่ง P บนคันเกียร์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ท่ี
ตำแหน่ง P (จอด)

. รถยนต์จะเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง P (จอด) โดยอัตโนมัติ
เ ม่ือ เป ล่ียน สวิตช์ จ่ าย ไฟ ไป ท่ี ตำแหน่ง OFF

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “การขับข่ีรถยนต์” (หน้า
5-5)

ไฟหน้า LED (ถ้ามีติดตั้ง)
ZE1A1-51991B24-EEFC-4CF6-AD7C-BF5250315CDB

รถยนต์คันนี้ใช้ไฟหน้า LED ไฟหน้า LED มีฟังก์ชันดัง
ต่อไปนี้

. มีการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ

. รูปทรงขนาดกะทัดรัด

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการเปล่ียนไฟ
หน้า

Condition:
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CH การชาร์จไฟ

ประเภทของการชาร์จไฟ .......................................................... CH-2
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการชาร์จไฟ ................................................ CH-3
วิธีการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ................................................. CH-5

การชาร์จไฟแบบเร็ว ........................................................... CH-5
การชาร์จไฟแบบปกติ ......................................................... CH-7
การล็อกหัวต่อชาร์จไฟ ..................................................... CH-15
การชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X ................................................. CH-17

วิธีการชาร์จไฟ .................................................................... CH-20
ไทเมอร์การชาร์จไฟ ...................................................... CH-20

ไฟแสดงที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จไฟ ......................................... CH-22
ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟ ............................................ CH-22
ไฟแสดงกล่องควบคุม EVSE ของนิสสัน
(อุปกรณ์จ่ายไฟรถยนต์ไฟฟ้า) (ถ้ามีติดตั้ง) ......................... CH-23

แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาการชาร์จไฟ ................................... CH-25

Condition:
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CH-2 การชาร์จไฟ

GUID-972E2B26-6BC6-4509-A89A-5AA850FD9BBC

WBT0001X

ประเภทของการชาร์จไฟ

Condition:
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*1. รูปแบบของหัวต่อชาร์จไฟ (และช่องเสียบ) มีหลาก
หลายรูปแบบ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับแต่ละประเทศ (แบบ 1
หรือแบบ 2)

*2. การชาร์จไฟแบบปกติโดยใช้ EVSE ของนิสสัน (ถ้า
มีติดตั้ง) ดังตัวอย่างที่แสดง
สำหรับการชาร์จไฟแบบปกติโดยไม่ใช้ EVSE ของ
นิสสัน โปรดดูที่ “การชาร์จไฟแบบปกติ” (หน้า CH-
7)

*3. V2X (พลังงานอเนกประสงค์จากรถยนต์ไฟฟ้า) EV
จะจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังบ้านเรือน หรืออาคาร ฯลฯ
เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสู่ บ้าน เรือน (V2H)
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสู่ อาคาร (V2B) รถยนต์
พลังงานไฟฟ้าสู่ตัวเช่ือมต่อพลังงานไฟฟ้าสำหรับ
จ่ายไฟ (Grid) (V2G) รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจ่ายไฟ
ให้กับโหลด (V2L) รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสู่รถยนต์
พลังงานไฟฟ้า (V2V)

ZE1A1-DF9106F6-2F56-49B2-AB37-D394B7D76A32

คำเตือน:

. หากมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เช่น
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ
ด้วยไฟฟ้า ควรตรวจสอบกับทางผู้ผลิตอุปกรณ์
ไฟฟ้าทางการแพทย์ เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่ส่ง
ผลกระทบใด ๆ ต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฝังไว้
ภายในร่างกาย ก่อนเร่ิมทำการชาร์จไฟ การ
ชาร์จไฟอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ
อุปกรณ์ดังกล่าว

. ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าไม่มีน้ำ หรือวัตถุแปลก
ปลอมใด ๆ ในช่องชาร์จไฟ หัวต่อชาร์จไฟ หรือ
ปล๊ักไฟ และไม่มีความเสียหาย หรือมีสนิมหรือมี
การกัดกร่อน ถ้ามีสภาวะใด ๆ ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น
ห้ามชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ซึ่งอาจทำให้วงจร
ช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจร และอาจทำให้เกิดไฟ
ไหม้ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได้

. เ พ่ือ ป้องกัน ไม่ ให้ ได้ รับ บาด เจ็บ สาหัส หรือ
เสียชีวิตเมื่อชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ให้ปฏิบัติ
ตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

— ห้ามแตะหน้าสัมผัสโลหะของช่องชาร์จไฟ
หัวต่อชาร์จไฟ หรือปลั๊กไฟ

— ห้ามสัมผัสรถยนต์ และ EVSE (อุปกรณ์จ่าย
ไฟรถยนต์ไฟฟ้า) (ถ้ามีติดต้ัง) ขณะที่มีไฟ
อย ู่ ซึ่ ง อ าจ ทำใ ห้ ไฟฟ้ า ลั ด ว งจร ได้

. ห้ามถอดแยกช้ินส่วนหรือดัดแปลงช่องชาร์จไฟ
ห รื อ E V S E ซ่ึ ง อ า จ ท ำ ใ ห้ ไ ฟ ไ ห ม้ ไ ด้

. หาก เกิดกลิ่น ไหม้ หรือ เห็นควันออกมาจาก
รถยนต์ ให้หยุดชาร์จไฟทันที

. ระมัดระวังไม่ให้มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ้า
สัมผัสหรือติดอยู่ ในพัดลมระบายความ ร้อน
แทร็คชั่นมอเตอร์ พัดลมระบายความร้อนอาจ
ทำงานข้ึนได้ตลอดเวลาในระหว่างการชาร์จไฟ

. สำหรับรุ่นที่มี EVSE หลังจากการใช้ EVSE และ
หากจัดเก็บไว้ในรถยนต์ ให้ยึดให้แน่นหนาด้วย
ตาข่ายเก็บสัมภาระในห้องเก็บสัมภาระ โปรดดูที่
“ตาข่ายเก็บสัมภาระ EVSE (อุปกรณ์ จ่ายไฟ
รถยนต์ไฟฟ้า)” (หน้า 2-42) มิเช่นน้ัน ระหว่าง
การเบรกหรือการชนอย่างกะทันหัน อุปกรณ์อาจ
กระเด็นหลุดออกมาและทำให้ ได้ รับบาดเจ็บ
ร้ายแรง

ข้อควรระวัง:

. เพื่อป้องกันไม่ ให้ อ ุปกรณ์ชาร์จไฟเสียหาย:
— ห้ามปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟโดยที่ยังไม่ได้ปิด
ฝาช่องชาร์จไฟ

— ห้ามให้อุปกรณ์ชาร์จไฟเกิดการกระแทก
— ห้ามดึงหรือบิดสายชาร์จไฟ

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟเมื่อ
ได้ปิดฝาช่องชาร์จไฟแล้ว เมื่อการชาร์จไฟเสร็จ
สิ้น หากปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟขณะที่ฝาช่อง
ชาร์จไฟยังคงเปิดอยู่ อาจส่งผลให้มีน้ำหรือวัตถุ
แปลก ปลอม เ ข้ า ไป ใน ช่ อ ง ชา ร์ จ ไฟ ไ ด้

. ห้ามชาร์จไฟ เม่ือใช้ผ้าคลุมตัวรถอยู่ อาจทำให้
หัวต่อชาร์จไฟเสียหาย

. ห้ามทำการพ่วงสตาร์ทบนแบตเตอรี่ 12 โวลต์ใน
ขณะที่กำลังชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion อยู่ การ
ทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์
หรืออุปกรณ์ชาร์จไฟ และอาจเกิดการบาดเจ็บได้

การชาร์จไฟ CH-3

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการชาร์จไฟ

Condition:
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CH-4 การชาร์จไฟ

โปรด ด ู ที่ “การ พ่วง สตาร์ท” (หน้า 6-9)

. ห้ามเสียบส่ิงอื่นใด ๆ นอกจากหัวต่อชาร์จไฟใน
ช่องชาร์จไฟ การทำเช่นนั้นอาจทำให้ช่องชาร์จ
ไฟเสียหายได้

. ให้ทำการชาร์จไฟโดยใช้ EVSE เป็นคร้ังคราว

. นิสสันขอแนะนำให้ใช้วงจรไฟฟ้าและช่องจ่ายไฟ
แยกต่างหาก วงจรแยกต่างหากใช้ เพ่ือช่วย
ป้องกันวงจรเสียหาย หรือตัวตัดวงจรจากไฟ
กระชาก เนื่องจากแบตเตอรี่ Li-ion ดึงกระแสไฟ
สูง ถ้าวงจรที่ใช้ร่วมกัน และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
นั้นใช้งานในเวลาเดียวกันระหว่างการชาร์จไฟ
ของรถยนต์ อาจทำให้ไฟกระตุกในตัวตัดวงจรได้

. ก่อนทำ การ เชื่อม ต่อ EVSE ให้ แน่ใจ ว่า ได้
ตรวจสอบอัตรากระแสไฟฟ้าที่แสดงขึ้นบน EVSE
เพ่ือให้แน่ใจว่าช่องจ่ายไฟและวงจรมีความจุ
กระแสไฟฟ้าเพียงพอที่จะชาร์จไฟให้กับรถยนต์
ได้อย่างปลอดภัย EVSE ดึงกระแสไฟคงท่ีอยู่ที่
10–16 แอมป์* ท้ังนี้ ต้องทำการตรวจสอบให้
แน่ใจว่าช่องจ่ายไฟ และสายไฟที่ใช้ภายในบ้าน
ซึ่งใช้ในการชาร์จไฟมีปริมาณกระแสไฟดังข้าง
ต้น และสายไฟเป็นไปตามมาตรฐานและข้อ
ก ำหนด ใน พื้ น ท่ี ห รื อ ป ร ะ เ ทศ ขอ ง ท่ า น

*: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดนั้นข้ึนอยู่กับแต่ละ
ประเทศ

. ช่องจ่ายไฟและวงจรควรต่อลงกราวด์และได้รับ
การป้องกันโดยตัวตัดวงจรไฟฟ้าแยกต่างหาก
หรือฟิวส์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า วงจร
อาจทำให้เกิดการรบกวนที่ MCB (แผงควบคุม
วงจร) และ เครื่อง ใช้ ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น

โทรทัศน์ และระบบเคร่ืองเสียง ช่างไฟฟ้ามือ
อาชีพที่ได้รับใบอนุญาตควรติดตั้งวงจรแยกต่าง
หาก หากยังไม่มีวงจรดังกล่าว

หมายเหตุ:
. เมื่อกำลังชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ให้สวิตช์จ่าย

ไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF เม่ือสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ที่
ตำแหน่ง ON แบตเตอร่ี Li-ion จะไม่เริ่มทำการ
ชาร์จไฟ

. เพื่อความปลอดภัย ถ้าหัวต่อชาร์จไฟเชื่อมต่อกับ
รถยนต์อยู่ ขณะท่ีสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง
พร้อมขับข่ี รถยนต์จะเปล่ียนไปที่ตำแหน่ง ON
โดยอัตโนมัติ เน่ืองจากการชาร์จจะไม่สามารถ
เริ่มทำงานได้ หากสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง
ดังกล่าว ให้แน่ใจว่าได้เปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟไปที่
ตำแหน่ง OFF

. การชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion โดยใช้เครื่อง
ชาร์จ ไฟแบบ เร็ว อาจใช้ เวลามากยิ่ง ข้ึน ถ้า
รถยนต์จอดอยู่ในบริเวณที่มีอากาศเย็นเป็นเวลา
นาน การชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion โดยใช้เครื่อง
ชาร์จ ไฟแบบ เร็ว อาจใช้ เวลามากยิ่ง ข้ึน ถ้า
อุณหภูมิของแบตเตอรี่ Li-ion สูงหรือต่ำ สำหรับ
ข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “3. เกจวัดอุณหภูมิ
แบตเตอรี่ Li-ion” (หน้า 2-29)

. ถ้าไม่มีการใช้งานรถยนต์เป็นเวลานาน ให้ชาร์จ
ไฟแบตเตอรี่ Li-ion ทุก ๆ 3 เดือน

. ขณะที่กำลังชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion อยู่ สวิตช์
จ่ายไฟจะสามารถอยู่ที่ตำแหน่ง ON และสามารถ
ใช้งานการควบคุมการปรับอากาศได้ อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากการทำงานดังกล่าวนั้นสิ้นเปลือง
กำลังไฟแบตเตอรี่ Li-ion จึงอาจใช้เวลานานใน

การชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ให้เต็ม เปล่ียน
สวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง OFF เพื่อช่วยลดเวลา
ในการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion

. ถ้ากำลังไฟฟ้าถูกรบกวนในขณะทำการชาร์จไฟ
การชาร์จไฟจะกลับมาอีกคร้ังโดยอัตโนมัติ เมื่อ
กำลังไฟฟ้ากลับคืนมา

. ถ้าช่องชาร์จไฟถูกน้ำแข็งเกาะ ให้ละลายน้ำแข็ง
หลังจากที่น้ำแข็งละลาย ให้ชาร์จไฟแบตเตอร่ี
Li-ion การใช้แรงฝืนในการเสียบหัวต่อชาร์จไฟ
นั้น อาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้

. ถ้าวัตถุแปลกปลอมเข้ามาในหัวต่อชาร์จไฟหรือ
ช่องชาร์จไฟและทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
อย่าพยายามออกแรงเพื่อทำการเชื่อมต่อ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น
ศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า การใช้
แรงฝืนเมื่อเชื่อมต่อหัวต่อชาร์จไฟอาจทำให้เกิด
ความเสียหายต่ออุปกรณ์ชาร์จไฟและรถยนต์ได้

. ช่องชาร์จไฟจะมีรูไว้สำหรับระบายน้ำ ห้ามชาร์จ
ไฟ ถ้ารูระบายน้ำอุดตัน หรือมีน้ำขังอยู่ภายใน
ช่องชาร์จไฟ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซ่ึง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้า

Condition:
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GUID-A0ABEBBF-5225-4B26-AEEE-0C29ED81B898

รถยนต์คันนี้ เป็นรถยนต์ไฟฟ้า และต้องใช้ไฟฟ้าในการ
ทำงาน แบตเตอร่ี Li-ion เป็นแหล่งพลังงานเพียงหน่ึง
เดียวในการใช้งานรถยนต์

การรักษาพลังงานไฟฟ้าและวางแผนการชาร์จไฟน้ันถือ
เป็นส่ิงสำคัญเม่ือทำการขับข่ี ท้ังนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้
แบตเตอรี่ Li-ion ไฟหมดโดยสิ้นเชิง

มี วิ ธี การ ชาร์ จ ไฟ แบตเตอ ร่ี L i - i on ดัง ต่อ ไป นี้ :

. การชาร์จไฟแบบเร็ว

. การชาร์จไฟแบบปกติ

. การชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X*

*: จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ V2X ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

การชาร์จไฟแบบเร็ว
GUID-955109CD-57E8-41F4-A273-FA39B5FB281F

LVB0166X

การชาร์จไฟแบบเร็วจะใช้สถานีชาร์จไฟสาธารณะ (กำลัง
ไฟฟ้าสูงสุดท่ี 50 กิโลวัตต์) เคร่ืองชาร์จไฟแบบเร็ว ท่ี
สามารถใช้งานร่วมกับรถยนต์คันน้ีได้รับการพัฒนาขึ้นตาม
มาตรฐาน CHAdeMO ตามที่ระบุไว้โดยสัญลักษณ์ที่แสดง

การชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion โดยใช้เครื่องชาร์จไฟแบบ
เร็วอาจใช้เวลามากยิ่งขึ้น ถ้าอุณหภูมิของแบตเตอรี่ Li-ion
สูงหรือต่ำ

เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอร่ี Li-ion สามารถใช้ในการคาด
คะเนเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ Li-ion ตั้งแต่ไฟหมด (ไฟ
เตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่ำสว่างข้ึน) จนชาร์จถึง 80%

WBT0002X

ถ้าการชาร์จไฟหยุดลงเมื่อชาร์จได้เพียงครึ่ง เดียว จะ
สามารถกลับมาชาร์จไฟใหม่ได้ โดยการกดปุ่ม start บน
สถานีชาร์จไฟแบบเร็วอีกคร้ัง สามารถชาร์จไฟแบบเร็วได้
(แม้จะชาร์จหลายครั้ง ในวัน เดียว ก็ตาม) ถ้าอุณหภูมิ
แบตเตอรี่เข้าใกล้พื้นที่สีแดง กำลังไฟฟ้าของการชาร์จไฟ
แบบเร็วจะถูกจำกัดไว้ เพื่อ เป็นการ ป้องกันแบตเตอร่ี

สำหรับข้อมูล เพ่ิม เติม โปรดดู ท่ี “3. เกจวัดอุณหภูมิ

แบตเตอรี่ Li-ion” (หน้า 2-29)

คำเตือน:

. กรุณาใช้เคร่ืองชาร์จไฟแบบเร็วท่ีมีเคร่ืองหมาย
CHAdeMO ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับรถยนต์
LEAF ได้อยู่เสมอ การใช้เครื่องชาร์จไฟแบบเร็ว
ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นั้น อาจทำให้เกิดไฟ
ไหม้หรือการทำงานผิดปกติที่ ส่งผลให้ได้ รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ก่อน เ ร่ิม การ ชาร์จ ไฟ แบบ เร็ว กร ุณา อ่าน
คำแนะนำที่ให้มากับเครื่องชาร์จไฟแบบเร็วอย่าง
ละเอียด และให้แน่ใจว่าหัวต่อชาร์จไฟแบบเร็วได้
รับ การ เชื่อม ต่อ และ ล็อก กับ รถยนต์ อย่าง
เหมาะสม การเชื่อมต่อหรือใช้งานเครื่องชาร์จไฟ
แบบเร็วที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อรถยนต์ หรืออุปกรณ์ชาร์จไฟได้

หมายเหตุ:
. เมื่อการชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ท่ีชาร์จได้

และความจุแบตเตอร่ี Li-ion แสดงขึ้นบนชุดที่
ชาร์จไฟแบบเร็ว ค่าที่อ่านได้อาจแตกต่างจากค่า
จริงของการชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ที่ชาร์จ
ได้/ความจุ

. ขั้นตอนการทำงานอาจแตกต่างจากในคู่มือเล่มนี้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องชาร์จไฟแบบเร็ว ปฏิบัติตาม
คำแนะนำ ท่ี ให้มากับ เครื่องชาร์จไฟแบบเร็ว

การชาร์จไฟ CH-5

วิธีการชาร์จไฟแบตเตอรี่ LI-ION

Condition:



(36,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

CH-6 การชาร์จไฟ

วิธีเริ่มการชาร์จไฟแบบเร็ว
GUID-5A7FD8AC-1D91-43E8-A8FE-F0B5F9D1C518

1. กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพื่อให้รถยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง P
(จอด) และเข้าเบรกจอด

2. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF เมื่อสวิตช์จ่ายไฟ
อยู่ที่ตำแหน่ง ON แบตเตอร่ี Li-ion จะไม่เริ่มทำการ
ชาร์จไฟ

3. เปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟและฝาช่องชาร์จไฟแบบเร็ว
(โปรดดูที่ “ฝาปิดช่องชาร์จไฟ” (หน้า 3-13))

LVB0167X

LVB0196X

4. จัดแนวให้ร่องบนหัวต่อชาร์จไฟ ① ตรงกับช่องชาร์จ
ไฟแบบเร็ว และเสียบหัวต่อชาร์จไฟเข้าไปท่ีฐาน ②

(Ⓐ ปุ่มปลดล็อก Ⓑ ก้าน ล็อก ยังไม่จำเป็น ต้อง
ใช้งานในตอนนี้)

LVB0197X

ข้อควรระวัง:

ให้แน่ใจว่าเสียบหัวต่อชาร์จไฟในทางตรงเข้าไปที่
ฐานของช่องชาร์จไฟแบบเร็ว มิเช่นนั้นอาจะเป็นผล
ให้แบตเตอร่ี Li-ion ไม่ชาร์จไฟหรือทำให้อุปกรณ์
ชาร์จไฟเสียหายได้

LVB0168X

5. ดึงก้านล็อก Ⓑ ขึ้นเพื่อล็อกหัวต่อชาร์จไฟ

6. ยืนยันว่าก้านล็อกติดอยู่ในตัวยึดกระเดื่อง

7. ปฏิบัติตามคำแนะนำของอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบเร็วเพื่อ
เริ่มการชาร์จไฟ เม่ืออุปกรณ์ได้ รับการติดตั้งอย่าง
ถูกต้อง และพร้อมที่จะชาร์จไฟ เสียงบี๊ปจะดังขึ้นสอง
ครั้งและไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟจะเปลี่ยน โปรดดู
ท่ี “ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟ” (หน้า CH-22)

การ ชาร์จ ไฟ จะ เสร็จ ส้ิน ใน สถานการณ์ ดัง ต่อ ไป น้ี:

. เมื่อการชาร์จไฟเสร็จสมบูรณ์

. เ ม่ื อ เกิ น เ วลา ของ การ ชา ร์จ ไฟ ตาม ที่ ตั้ ง ไ ว้

หมายเหตุ:
. การชาร์จไฟอาจหยุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่ายัง

ไม่เสร็จสมบูรณ์
. ถ้าการชาร์จไฟหยุดลงเม่ือชาร์จได้เพียงครึ่ง

เดียว จะสามารถกลับมาชาร์จไฟใหม่ได้ โดยการ
กดปุ่ม start บนสถานีชาร์จไฟแบบเร็วอีกคร้ัง

. หัวต่อชาร์จ ไฟล็อก เข้ากับ ช่องชาร์จ ไฟ ใน
ระหว่างการชาร์จไฟและไม่สามารถปลดออกได้
ปฏิบัติตามคำแนะนำของอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบ
เร็วเพื่อหยุดการชาร์จไฟ ยืนยันว่าการชาร์จไฟ
หยุดลง โดยดูที่ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟบน
แผงหน้าปัด หัวต่อชาร์จไฟจะสามารถปลดออก
จากรถยนต์ได้ เม่ือการชาร์จไฟได้หยุดลงแล้ว

. เมื่อชาร์จไฟแบบเร็ว อัตราการชาร์จไฟแบตเตอรี่
Li-ion จะช้าลง ในขณะที่เปอร์เซ็นต์การชาร์จ
ไฟแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้เพิ่มมากขึ้น

. เมื่อชาร์จไฟแบบเร็ว อัตราการชาร์จไฟแบตเตอรี่
Li-ion จะช้าลง เมื่ออุณหภูมิแบตเตอร่ี Li-ion
สูงหรือต่ำเกินไป

Condition:
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วิธีหยุดการชาร์จไฟแบบเร็ว
GUID-FBF57D1B-A05F-4338-A909-0604D447BA3A

1. ยืนยันว่าการชาร์จไฟหยุดลง โดยดูที่ไฟแสดงสถานะ
การชาร์จไฟบนแผงหน้าปัด หัวต่อชาร์จไฟจะสามารถ
ปลดออกจากรถยนต์ได้ เม่ือการชาร์จไฟได้หยุดลง
แล้ว

LVB0170X

2. เ ล่ื อน ตั ว ยึด กร ะ เดื่ อ ง Ⓐ กลับ ตำแหน่ ง เ ดิ ม

LVB0169X

3. กดปุ่มปลดล็อก Ⓑ บนหัวต่อชาร์จไฟเพ่ือปลดก้าน
ล็อก Ⓒ

4. ถอดหัวต่อชาร์จไฟออกจากรถยนต์และเก็บไว้ให้
เหมาะสม

5. ปิดฝาช่องชาร์จไฟแบบเร็ว

6. ปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ

ข้อควรระวัง:

เนื่องจากหัวต่อชาร์จไฟแบบเร็วมีน้ำหนักค่อนข้าง
มาก เม่ือเปรียบเทียบกับหัวต่อชาร์จไฟอื่น ๆ หากทำ
ตกอาจทำให้รถยนต์ หรือหัวต่อชาร์จไฟเสียหาย หรือ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ เม่ือถอดหัวต่อชาร์จไฟ ให้
แน่ใจว่าดึงออกมาตรง ๆ ด้วยความระมัดระวังมาก
ที่สุด

การชาร์จไฟแบบปกติ
GUID-C9276E49-0D41-46B2-9C94-A2060CEE2707

LVB0171X

ช่องชาร์จไฟแบบปกติ (แบบ 1)

WBT0010X

ช่องชาร์จไฟแบบปกติ (แบบ 2)
การชาร์จไฟแบบปกติสามารถทำได้ท่ีบ้าน หรือสถานท่ี
ชาร์จไฟสาธารณะ การชาร์จไฟแบบปกติทำได้สองวิธี
ท่านสามารถเชื่อมต่อรถยนต์ และแหล่งจ่ายไฟไปที่ EVSE
(อุปกรณ์จ่ายไฟรถยนต์ไฟฟ้า) (ถ้ามีติดตั้ง) หรือเช่ือมต่อ
รถยนต์กับเครื่องชาร์จไฟแบบปกติ นิสสันขอแนะนำให้ใช้
การชาร์จไฟแบบปกติสำหรับการชาร์จไฟโดยทั่วไปของ
รถยนต์ และควรเลือกใช้การชาร์จไฟแบบเร็วให้น้อยท่ีสุด
เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ Li-ion

คำเตือน:

. เพ่ือหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ เน่ืองจาก
วงจรช็อต ให้ต่อเข้ากับตัวตัดวงจร GFI (ตัวระงับ
เมื่อกราวด์มีปัญหา) และใช้เบ้าข้ัวกราวด์กันน้ำ

. ห้ามใช้สายเคเบิ้ลต่อหรืออะแดปเตอร์ปลั๊กไฟฟ้า
ถ้าเบ้า ข้ัวไฟฟ้าทำให้เกิดปริมาณความร้อนที่
ผิดปกติ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ข้อควรระวัง:

ในการชาร์จไฟ ให้ใช้ช่องจ่ายไฟแยกต่างหาก (เช่น
ห้ามใช้เจเนอร์เรเตอร์) เท่าน้ัน มิเช่นน้ันอาจทำให้

การชาร์จไฟ CH-7

Condition:
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CH-8 การชาร์จไฟ

การชาร์จไฟทำงานผิดพลาดและสร้างความเสียหาย
ให้กับอุปกรณ์ชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion เน่ืองจาก
กำลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน

หมายเหตุ:
. ศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์

จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าสามารถให้
คำแนะนำเกี่ยวกับสายชาร์จไฟที่ใช้ได้ในประเทศ
ของท่าน

. นิสสันขอแนะนำให้เข้ารับการติดตั้ง EVSE บน
วงจรไฟฟ้าแยกต่างหากในบ้านของท่านโดย
ช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่ได้รับใบอนุญาตและผ่าน
การรับรองจากผู้ให้บริการดูแลระบบชาร์จไฟฟ้า
รถยนต์ ของ นิส สัน (EMO) ที่ นิส สัน แนะนำ

. ทำการชาร์จไฟแบบปกติโดยใช้ช่องจ่ายไฟแยก
ต่างหากด้วย EVSE ที่ ให้มาพร้อมกับรถยนต์

. อุปกรณ์ชาร์จไฟ EVSE แท้ของนิสสันจะทำการ
สื่อสารกับรถยนต์ ก่อนที่การชาร์จไฟแบตเตอร่ี
Li-ion จะ เริ่ม ข้ึน ถ้าการสื่อสาร น้ี ไม่ เกิด ข้ึน
เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ แบตเตอรี่ Li-ion
จะไม่ชาร์จไฟ

. การชาร์จไฟฉับพลันและไทเมอร์การชาร์จไฟ
สามารถทำได้ในโหมดการชาร์จไฟแบบปกติ
โปรดดูที่ “วิธี การชาร์จ ไฟ” (หน้า CH-20)

Condition:
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WBT0003X

การชาร์จไฟ CH-9

Condition:
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CH-10 การชาร์จไฟ

EVSE ของนิสสัน (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-08DA50CA-EA7A-4DF9-A217-C6DA4329F412

LVB0173X

EVSE ของนิสสัน (แบบ 1)

WBT0004X

EVSE ของนิสสัน (แบบ 2)
① ฝาปิดป้องกัน
② ปุ่มปลดล็อก (ถ้ามีติดตั้ง)
③ ปลั๊กที่ใช้เฉพาะภายในประเทศ
④ กล่องควบคุม* (ไฟแสดง)

*: สามารถสอดเชือกผ่านช่อง Ⓐ บนกล่องควบคุม เพ่ือ
แขวนกล่องควบคุมไว้ ขณะท่ีชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion

EVSE ของนิสสันที่มาพร้อมปลั๊กที่ใช้เฉพาะภายในประเทศ
จะจ่ายไฟ AC 10-16 แอมแปร์* (สูงสุด 3.6 กิโลวัตต์)
เพื่อชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion

*: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดนั้นขึ้นอยู่ กับแต่ละประเทศ

ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าสามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับ
ผู้ให้บริการดูแลระบบชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ของนิสสัน (EMO)
ในประเทศของท่าน ซึ่งสามารถให้การแนะนำท่ีดีท่ีสุดใน
การชาร์จไฟรถยนต์ของท่านได้

คำเตือน:

. ห้ามใช้ช่องจ่ายไฟซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานใน
การชาร์จรถยนต์ของท่าน

— ถ้าระบบไฟฟ้าของบ้านมีการใช้งานมาเป็น
เวลานาน หรือไม่ได้มีการตรวจสอบระบบ
ขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบสายไฟหรือ
ช่องจ่ายไฟโดยช่างไฟฟ้าที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ก่อนทำการชาร์จไฟ

. ห้ามใช้สายเคเบิ้ลต่อ เนื่องจากสายเคเบิ้ลต่อส่วน
มากนั้นไม่สามารถจ่ายกระแสไฟตามที่กำหนด
และอาจร้อนได้

. ห้ามใช้อะแดปเตอร์ เนื่องจาก EVSE ของนิสสัน
ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้กับอะแดปเตอร์และอาจ
ร้อนได้

. ให้แน่ใจว่ารถยนต์ได้ รับการชาร์จไฟบนวงจร
แยกต่างหาก

— วงจรแยกต่างหากเป็นสายจากตัวตัดวงจรที่
ไม่มีช่องจ่ายไฟอื่น ๆ

— โรงรถในบ้านส่วนมากจะมีมาพร้อมวงจรแยก
ต่างหาก แต่ช่องจ่ายไฟในบ้านมักจะอยู่บน
สายเมน

— ช่องจ่ายไฟสายเมนอาจเกิดโอเวอร์โหลด
จากอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ โดยเสียบปลั๊กใน
เวลาเดียวกันกับรถยนต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟ
กระชากที่แหล่งจ่ายไฟได้

. หากพบการสึกหรอ ความเสียหาย หรือสีด่าง
ห้ามใช้ช่องจ่ายไฟดังกล่าวในการชาร์จไฟ

. ตรวจสอบช่องจ่ายไฟโดยละเอียดอยู่เสมอ และ
เปลี่ยนใหม่ ถ้าพบการสึกหรอ ความเสียหาย
หรือสีด่าง

. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขนาดของช่องจ่ายไฟ
หรือสายไฟ ห้ามชาร์จไฟรถยนต์จนกว่าจะแน่ใจ
ได้ ว่า ช่อง จ่าย ไฟ น้ัน เหมาะสม โดยสามารถ
สอบถามจากผู้ให้บริการดูแลระบบชาร์จไฟฟ้า
รถยนต์ของนิสสัน (EMO) หรือช่างไฟฟ้าที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม

. ห้ามถอดแยกช้ินส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลง
EVSE

. ห้ามใช้สายเคเบิ้ลต่อและอะแดปเตอร์ปลั๊กไฟฟ้า
สำหรับการชาร์จไฟ

. ห้ามสัมผัสปลั๊กขณะที่มือเปียก

. ห้ามสัมผัสขั้วไฟฟ้าของ EVSE

. ห้ามสัมผัสรถยนต์ หรือ EVSE หากได้ยินเสียง
ฟ้าร้อง

. หากท่านใช้ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ หรือฝัง
เครื่องกระตุ้น หัวใจด้วย ไฟฟ้า (ICD) ไว้ ใน
ร่างกาย ให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6
นิ้ว) ระหว่างตัวของท่าน และกล่องควบคุม EVSE

. ห้ามให้เด็กสัมผัส หรือใช้งาน EVSE โดยไม่อยู่
ในความดูแลของผู้ใหญ่

Condition:
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ข้อควรระวังในการใช้งาน EVSE :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. ห้ามดึง บิด โค้งงอ เหยียบ หรือดึงสายเคเบ้ิล และ/
หรือสายไฟ

. ห้ามพันสายเคเบิ้ลและ/หรือสายไฟรอบ ๆ วัตถุ เช่น
หัวต่อชาร์จไฟแบบปกติ และ/หรือกล่องควบคุม

. จับตัวปลั๊กท่ีใช้เฉพาะภายในประเทศและเสียบปลั๊ก
เข้าไปตรง ๆ จนสุด

. ห้าม ดึงสายไฟ เพื่อปลดปลั๊ก ท่ี ใช้ เฉพาะภายใน
ประเทศ

. ห้ามใช้ EVSE เมื่อมีความผิดปกติหรือปัญหา เช่น
รอยฉีกขาดลึก รอยแตก หรือความเสียหาย หรือถ้า
ป ล๊ัก ท่ี ใช้ เฉพาะ ภายใน ประเทศ ถ ูก กัดกร่อน

. ถ้าการชาร์จหยุดลง เมื่อทำการเคลื่อนย้ายปลั๊กที่ใช้
เฉพาะภายในประเทศหรือสายไฟ อาจเป็นผลมาจาก
การชำรุดของสายไฟ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ให้
หยุดการใช้งาน EVSE โดยทันที

. หยุดการ ใช้ งาน EVSE โดยทันที หากพบความ
ผิดปกติ หรือ ปัญหา เช่น กล่ิน ควัน หรือ เสียง ท่ี
ผิด ปกติ ท่ี ออกมา จาก EVSE ขณะการ ชาร์จ ไฟ

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

. ใช้ช่องจ่ายไฟที่มีขั้วกราวด์ที่เป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อกำหนดในพื้นที่หรือของประเทศ

. ห้ามใช้ช่องจ่ายไฟ ถ้าปลั๊กที่ใช้เฉพาะภายในประเทศ
หลวม เมื่อ เสียบ เข้า กับช่อง จ่าย ไฟ หรือหากมี
ความ เสียหายหรือ เกิดสนิมบนด้านช่อง จ่าย ไฟ

. ให้แน่ใจว่าจ่ายกระแสไฟฟ้า AC 220–240 โวลต์ 50
หรือ 60 เฮิรตซ์

. ก่อนทำการเชื่อมต่อ EVSE ให้ตรวจสอบอัตรากระแส
ไฟฟ้าท่ีแสดงบน EVSE เพื่อให้แน่ใจว่าช่องจ่ายไฟ
และวงจรมีความจุกระแสไฟเพียงพอท่ีจะชาร์จไฟ
รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย

. EVSE ดึงกระแสไฟคงท่ีอยู่ที่ 10–16 แอมป์* ต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องจ่ายไฟและสายไฟท่ีใช้
ภายในบ้านที่ใช้สำหรับชาร์จไฟมีปริมาณกระแสไฟดัง
ข้าง ต้น และสายไฟเป็นไปตามมาตรฐานและข้อ
กำหนดในพื้นที่หรือประเทศของท่าน

*: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
. หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับช่องจ่ายไฟและวงจร โปรด

สอบถาม ช่ า งไฟ ฟ้า ท่ี มี ค ุณสม บัติ เหมาะ สม

ข้อควรระวัง:

ให้แน่ใจว่าได้เช่ือมต่อ EVSE ไปยังช่องจ่ายไฟด้วย
อัตราแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่กำหนดเท่านั้น

ข้อควรระวังในการเก็บรักษา EVSE :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. ห้ามเก็บ EVSE ไว้ในบริเวณที่ได้รับแสงแดดโดยตรง

. ห้ามเก็บ EVSE ไว้ในบริเวณที่โดนลมและฝน

. ให้แน่ใจว่าเก็บ EVSE โดยมีการปิดฝาป้องกันไว้เพ่ือ
ปกป้องส่วนข้ัวของหัวต่อชาร์จไฟแบบปกติจากส่ิง
สกปรก และฝุ่น

. ห้ามเก็บ EVSE โดยท่ีมีสายเคเบ้ิลและ/หรือเชือกพัน
อยู่โดยรอบกล่องควบคุม

. ห้ามเก็บ EVSE ในสภาพที่สายเคเบ้ิล และ/หรือเชือก
บิดเป็นเกลียว

. กล่องควบคุมจะร้อนขึ้น ในขณะที่ EVSE กำลังทำการ
ชาร์จไฟ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

เครื่องชาร์จไฟแบบปกติ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-A18A5539-736E-4C32-A09E-578078E81ED0

WBT0013X

เครื่องชาร์จไฟแบบปกติประเภทติดผนัง (แบบ 1)

WBT0014X

เครื่องชาร์จไฟแบบปกติประเภทติดผนัง (แบบ 2)
① ฝาปิดป้องกัน
② ปุ่มปลดล็อก (ถ้ามีติดตั้ง)
③ เครื่องชาร์จไฟแบบปกติ (ตัวอย่าง)

รถยนต์คันนี้สามารถชาร์จไฟได้ด้วยเครื่องชาร์จไฟแบบ
ปกติ ท่ีสามารถใช้งานร่วมกันได้ (ประเภทติดผนังหรือ
สถานี) หรือชุดชาร์จไฟบ้านบางรุ่น

การชาร์จไฟ CH-11

Condition:
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CH-12 การชาร์จไฟ

คำเตือน:

ก่อน เร่ิมการชาร์จ ด้วย เครื่องชาร์จ ไฟแบบปกติ
กรุณาอ่านคำแนะนำที่ให้มากับเครื่องชาร์จไฟแบบ
ปกติ (ประเภท ติดผนังหรือสถานี) โดยละเอียด

วิธีเริ่มการชาร์จไฟแบบปกติ
GUID-136A0F71-CC90-4492-81CD-E450D8C58255

1. กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพื่อให้รถยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง P
(จอด) และเข้าเบรกจอด

2. ให้สวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง OFF มิเช่นนั้น การ
ชาร์จไฟจะไม่เริ่มขึ้น

LVB0174X

สวิตช์ที่เปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ

LVB0175X

ปุ่มที่เปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ (ตัวอย่าง)
3. เมื่อเปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ ให้ทำวิธีอย่างหนึ่งอย่าง

ใดต่อไปนี้:
. กดสวิตช์ที่เปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟที่อยู่บน
แผงหน้าปัด หรือ

. กดปุ่มท่ีเปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟบนกุญแจอัจฉริยะ
ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที

Condition:



(43,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

WBT0005X

EVSE ของนิสสัน (ถ้ามีติดตั้ง) ที่อยู่ในห้องเก็บสัมภาระ
① ฝาปิดป้องกัน
② ปุ่มปลดล็อก (ถ้ามีติดตั้ง)
③ ปลั๊กที่ใช้เฉพาะภายในประเทศ
④ กล่อง ควบค ุม * (ไฟ แสดง) (ถ้า มี ติด ตั้ ง)

*: สามารถสอดเชือกผ่านช่อง Ⓐ บนกล่องควบคุม
เพ่ือแขวนกล่องควบคุมไว้ ขณะที่ชาร์จไฟแบตเตอรี่
Li-ion

4. รุ่นท่ีมี EVSE ของนิสสัน: เชื่อมต่อปลั๊กที่ใช้เฉพาะ
ภายในประเทศ เข้า กับช่องจ่าย ไฟแยก ต่างหาก

ถ้าการเชื่อมต่อเป็นปกติ ไฟสีเขียวบนไฟแสดงกล่อง
ควบคุม EVSE จะสว่างข้ึน โปรดดูท่ี “ไฟแสดงกล่อง
ควบคุม EVSE ของนิสสัน (อุปกรณ์จ่ายไฟรถยนต์
ไฟฟ้า)” (หน้า CH-23)

5. เปิดฝาช่องชาร์จไฟแบบปกติ โปรดดูที่ “ฝาช่องชาร์จ
ไฟ” (หน้า 3-13)

WBT0006X

6. ถอดฝาปิดป้องกันออกจากหัวต่อชาร์จไฟแบบปกติ

LVB0177X

ประเภท 1

WBT0007X

ประเภท 2

การชาร์จไฟ CH-13

Condition:



(44,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

CH-14 การชาร์จไฟ

7. เชื่อมต่อหัวต่อชาร์จไฟไปที่ช่องชาร์จไฟ ถ้าการเชื่อม
ต่ อ เ ป็ น ป ก ติ เ สี ย ง บ๊ี ป จ ะ ดั ง ขึ้ น ห นึ่ ง ค ร้ั ง

8. ถ้าการชาร์จไฟเริ่มขึ้น หรือถ้าแบตเตอรี่ Li-ion กำลัง
รอให้ไทเมอร์การชาร์จไฟเริ่มทำงาน เสียงบี๊ปจะดังขึ้น
สองครั้ง และหน้าจอไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟจะ
เปล่ียน โปรดดู ท่ี “ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟ”
(หน้า CH-22)

สำหรับแบบ 1: สามารถล็อกหัวต่อชาร์จไฟได้โดยใช้ตัว
ล็อกหัวต่อชาร์จไฟ โปรดดูที่ “การล็อกหัวต่อชาร์จไฟ”
(หน้า CH-15)

หมายเหตุ:

เมื่อรถยนต์ตรวจพบว่าหัวต่อชาร์จไฟเช่ือมต่ออยู่
อย่างไม่ถูกต้อง เสียงเตือนจะดัง ข้ึนเป็นเวลา 30
วินาที

ในกรณีนี้ ให้เสียบหัวต่อชาร์จไฟให้ถูกต้อง หรือลอง
เชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง เสียงเตือนจะหยุดหลังจากผ่าน
ไป 30 วินาที แม้ว่าการเช่ือมต่อหัวต่อชาร์จไฟจะยัง
คง ไม่ ถ ูก ต้อง แต่ การ ชาร์จ ไฟ จะ ไม่ เริ่ ม ข้ึน

วิธีหยุดการชาร์จไฟแบบปกติ
GUID-F95BF0A0-56C2-4AE1-8A70-81FC9D41B60C

LVB0178X

ประเภท 1

WBT0008X

ประเภท 2
1. ให้แน่ใจว่าตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟยังไม่ทำงาน ถ้าตัว

ล็อกหัวต่อชาร์จไฟทำงาน ให้ปลดล็อกหัวต่อชาร์จไฟ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การล็อกหัวต่อชาร์จ
ไฟ” (หน้า CH-15)

2. ถอดหัวต่อชาร์จไฟออกจากช่องชาร์จไฟ (สำหรับ
แบบ 1: กด ปุ่มปลด ล็อก บน หัวต่อชาร์จ ไฟ เพ่ือ
ปลดล็อก)

3. ใส่ ฝาปิด ป้องกัน เข้า กับหัวต่อชาร์จ ไฟแบบปกติ

4. รุ่นที่มี EVSE ของนิสสัน: ถอดปลั๊กที่ใช้เฉพาะภายใน
ประ เทศ ออก จาก ช่ อง จ่ าย ไฟ แยก ต่าง หาก

Condition:
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LVB0179X

ตัวอย่าง (แบบ 1)
5. รุ่นท่ีมี EVSE ของนิสสัน: เก็บ EVSE ไว้ในกระเป๋า

หมายเหตุ:
การเก็บ EVSE ของนิสสันไว้ในกระเป๋า: พันสาย
ชาร์จไฟไว้กับกล่องควบคุมตามเข็มนาฬิกา (เส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. (12 น้ิว))

คำเตือน:

LVB0180X

ถ้าเก็บ EVSE ของนิสสันไว้ในรถยนต์ ให้เก็บรักษาไว้
ในกระเป๋าและเก็บไว้ในตาข่ายเก็บสัมภาระที่ห้องเก็บ
สัมภาระ มิเช่นนั้น ระหว่างการเบรกหรือการชนอย่าง
กะทันหัน อุปกรณ์อาจกระเด็นหลุดออกมาและทำให้

ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

6. ปิดฝาช่องชาร์จไฟแบบปกติ

7. ปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ

การล็อกหัวต่อชาร์จไฟ
GUID-95E1DD21-D832-45C3-A037-8322B32E7A77

หัวต่อชาร์จไฟแบบปกติสามารถล็อกเข้ากับช่องชาร์จไฟ
แบบปกติได้

ระบบการล็อกหัวต่อชาร์จไฟ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-2498638E-1846-410C-849A-1DAA0883283C

โหมดล็อกหัวต่อชาร์จไฟสามารถเลือกได้จากหน้าจอ
แสด ง ข้ อ ม ู ล ร ถ ยนต์ โ ด ย ใ ช้ ปุ่ ม บ น พ ว ง ม า ลั ย

JVI1566X

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย
① ปุ่ม OK
② ปุ่ม /
③ ปุ่ม Back
④ ปุ่ม /

LVB0181X

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
1. กดปุ่ม / เพ่ือเลือก “Settings (การตั้งค่า)”

บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

2. กดปุ่ม / เพ่ือเลือก “EV Settings (การต้ัง
ค่า EV)” จากนั้นกดปุ่ม OK

3. กดปุ่ม / จนกว่า “Chg. Connector Lock
(ล็อกหัวต่อชาร์จไฟ)” จะถูกเลือก จากนั้นกดปุ่ม OK

การชาร์จไฟ CH-15

Condition:
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CH-16 การชาร์จไฟ

4. กดปุ่ม / จนกว่าโหมดที่ต้องการ (AUTO
(อัตโนมัติ) LOCK (ล็อก) หรือ UNLOCK (ปลดล็อก))
จะถูกเลือก จากนั้นกดปุ่ม OK

เพ่ือกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ให้กดปุ่มย้อนกลับ

หมายเหตุ:

ตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟสามารถใช้งานได้เม่ือรถยนต์
อยู่ที่ตำแหน่ง P (จอด) และเช่ือมต่อหัวต่อชาร์จไฟ
อยู่ ตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟจะไม่ทำงาน ถ้าต่อหัวต่อ
ชาร์จไฟไม่ถูกต้อง
โหมด AUTO :

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

ในการเลือกโหมด AUTO ให้กดปุ่ม / จนกว่าจะ
เลือก “AUTO (อัตโนมัติ)” จากนั้นกดปุ่ม OK ไฟแสดง
สำหรับ “AUTO (อัตโนมัติ)” จะสว่างขึ้น

เม่ือเลือกโหมด AUTO แล้ว หัวต่อชาร์จไฟจะล็อก ขณะ
อยู่ในขั้นตอนการชาร์จไฟ หัวต่อชาร์จไฟจะปลดล็อกโดย
อัตโนมัติ เมื่อการชาร์จไฟเสร็จสมบูรณ์

โหมด LOCK :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในการเลือกโหมด LOCK ให้กดปุ่ม / จนกว่าจะ
เลือก “LOCK (ล็อก)” จากนั้นกดปุ่ม OK ไฟแสดงสำหรับ
“LOCK (ล็อก)” จะสว่างขึ้น

เม่ือเลือกโหมด LOCK หัวต่อชาร์จไฟจะยังคงถูกล็อกอยู่
หัวต่อชาร์จไฟจะปลดล็อกเมื่อเลือกโหมด UNLOCK หรือมี
การปลดล็อกชั่วคราวเกิดขึ้น

โหมด UNLOCK :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในการเลือกโหมด UNLOCK ให้กดปุ่ม / จนกว่า
จะเลือก “UNLOCK (ปลดล็อก)” จากนั้นกดปุ่ม OK ไฟ
แสดง สำหรับ “UNLOCK (ปลด ล็อก) ” จะ สว่าง ขึ้น

เมื่อเลือกโหมด UNLOCK หัวต่อชาร์จไฟจะยังคงถูก

ปลดล็อกอยู่

โหมดปลดล็อกชั่วคราว:

เม่ือระบบการล็อกหัวต่อชาร์จไฟอยู่ในโหมด AUTO หรือ
LOCK ตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟจะสามารถปลดล็อกชั่วคราว
ได้โดยใช้กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช์ที่เปิดฝาปิดช่องชาร์จ
ไฟ

การปลดล็อกโดยใช้กุญแจอัจฉริยะ
GUID-892A1356-9B0D-4848-8EFD-F2864348E924

LVB0175X

ตัวอย่าง
1. กดปุ่มที่เปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟบนกุญแจอัจฉริยะนาน

กว่า 1 วินาที

2. ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟจะกะพริบสามครั้ง และ
เสียงบ๊ีปจะดังขึ้นสามครั้ง ตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟจะ
ปลดล็อกเป็นเวลา 30 วินาที

3. หลังเวลาผ่านไป 30 วินาที ตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟจะ
กลับมาล็อกอีกครั้ง

ส ำห รั บ ร ุ่ น ที่ มี ร ะ บบ ก า ร ล็ อ ก หั ว ต่ อ ช า ร์ จ ไฟ :

ตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟยังสามารถปลดล็อกเป็นเวลา 30
วินาทีได้ เมื่อมีการปลดล็อกประตูหรือประตูท้าย (ในกรณีนี้
ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟจะไม่ทำงาน) ถ้าล็อกอีกครั้ง
ภายใน 30 วินาทีหลังจากการปลดล็อกประตู/ประตูท้าย

ตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟจะล็อกอีกครั้ง

การปลดล็อกโดยใช้สวิตช์ที่เปิดฝาปิดช่องชาร์จ
ไฟ

GUID-6E6048FD-0B35-4ADA-8476-B12DC4DF9813

LVB0174X

1. กดสวิตช์ที่เปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ

2. ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟจะกะพริบสามครั้ง และ
เสียงบ๊ีปจะดังขึ้นสามครั้ง ตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟจะ
ปลดล็อกเป็นเวลา 30 วินาที

3. หลังเวลาผ่านไป 30 วินาที ตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟจะ
กลับมาล็อกอีกครั้ง

หมายเหตุ:
. กลไกการล็อกที่เป็นไปตามมาตรฐานท้องถิ่นอาจ

ไม่สามารถนำมาใช้กับรถยนต์ของท่านได้ ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กับสถานีชาร์จไฟ หัวต่อชาร์จไฟอาจไม่
สามารถล็อกกับรถยนต์ของท่านได้

. สำหรับรุ่นที่ มี ระบบการ ล็อก หัวต่อชาร์จไฟ:
— เมื่อแหล่งจ่ายไฟถูกตัด ขณะที่การชาร์จไฟ
อยู่ ในโหมด AUTO หัวต่อชาร์จไฟจะล็อก
อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 5 นาที จากน้ันจึงจะ
ปลดล็อก

Condition:
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— เมื่อตั้งไทเมอร์การชาร์จไฟด้วยโหมด AUTO
หัวต่อชาร์จไฟจะไม่ล็อกจนกว่าการชาร์จไฟ
จะเริ่มขึ้น

— เมื่อใช้งานไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ
หรือกำลังชาร์จไฟแบตเตอร่ี 12 โวลต์ ตัว
ล็อกหัวต่อชาร์จไฟจะไม่ล็อก

ถ้าหัวต่อชาร์จไฟไม่สามารถปลดล็อกได้
ZE1A1-FF4C33D5-E98B-4F50-8E98-C988A939F62B

แบบ 1:

LVB0182X

ข้อควรระวัง:

ห้ามปลดล็อกหัวต่อชาร์จไฟโดยใช้สกรูดังที่แสดงใน
ภาพ เม่ือ ตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟทำงานตามปกติ

ถ้าหัวต่อชาร์จไฟไม่สามารถปลดล็อกได้ ให้ปฏิบัติดังนี้:

1. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF

2. เปิดฝากระโปรงหน้า

3. สอดไขควงปลายแบนหรือเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมไปที่
ส ก ร ู ซึ่ ง ติ ด ต้ั ง อย ู่ ท่ี ด้ า น หน้ า ของ ตั ว ล็ อก
ฝากระโปรงหน้า

4. หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกตัวล็อกหัวต่อ
ชาร์จไฟ

5. ถอดหัวต่อชาร์จไฟออกจากช่องชาร์จไฟ

แบบ 2:

WBT0009X

ข้อควรระวัง:

. ห้ามปลดล็อกหัวต่อชาร์จไฟโดยใช้ปุ่มหมุน ①
เ ม่ือตัว ล็อกหัวต่อชาร์จ ไฟทำงานตามปกติ

. ห้ามหมุนปุ่มหมุน ① ตามเข็มนาฬิกา อาจทำให้
หัวต่อชาร์จไฟเสียหาย

ถ้าหัวต่อชาร์จไฟไม่สามารถปลดล็อกได้ ให้ปฏิบัติดังนี้:

1. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF

2. เปิดฝากระโปรงหน้า

3. ถอดคลิปยึดพลาสติกออกจากฝาครอบ และถอด
ฝาครอบออก

4. หมุนปุ่มหมุน ① ทวนเข็มนาฬิกา (ประมาณ 4 รอบ)
เพื่อปลดล็อกตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟ

5. ถอดหัวต่อชาร์จไฟออกจากช่องชาร์จไฟ

การชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X
GUID-8DC75A95-9B3F-4967-B858-47BA7E142947

V2X (พลังงานอเนกประสงค์จากรถยนต์ไฟฟ้า) ทำให้ EV
สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังบ้านเรือน หรืออาคาร ฯลฯ
ท้ังนี้ V2X ประกอบไปด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

. รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสู่บ้านเรือน (V2H)

. รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสู่อาคาร (V2B)

. รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสู่ตัวเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้า
สำหรับจ่ายไฟ (Grid) (V2G)

. รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จ่ายไฟให้ กับโหลด (V2L)

. รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (V2V)

ความสามารถในการชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X สามารถใช้ได้
กับรถยนต์ท่ีได้รับการผลิตมาโดยมีช่องชาร์จไฟแบบเร็ว
เท่านั้น

รถยนต์ที่มีช่องชาร์จไฟแบบเร็วจะสามารถใช้งานร่วมกับ
หัวต่อชาร์จไฟ CHAdeMO (มาตรฐานอุตสาหกรรมญ่ีปุ่น)
ส่วนใหญ่บนสถานีชาร์จไฟได้

สามารถทำการชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X ได้ (แม้จะชาร์จ
หลายครั้งในวันเดียวก็ตาม) ถ้าอุณหภูมิแบตเตอรี่เข้าใกล้
พ้ืนท่ีสีแดง กำลังไฟสำหรับการชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X จะ
ถูกจำกัดเพื่อเป็นการป้องกันแบตเตอรี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์ V2X
หรือผู้ให้บริการการชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X

การ ชาร์ จ ไฟ/ จ่ าย ไฟ V2X จะ ใ ช้ อ ุ ปกร ณ์ V2X

คำเตือน:

. ให้ใช้อุปกรณ์ V2X ที่สามารถใช้งานกับรถยนต์
LEAF ได้อยู่ เสมอ การใช้อุปกรณ์ V2X ที่ ไม่
สามารถใช้ร่วมกันได้น้ัน อาจทำให้เกิดไฟไหม้
หรือการทำงานผิดปกติที่ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ

การชาร์จไฟ CH-17

Condition:
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CH-18 การชาร์จไฟ

สาหัสหรือเสียชีวิต

. ก่อนเริ่มการชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X กรุณาอ่าน
คำแนะนำที่ให้มากับอุปกรณ์ V2X อย่างละเอียด
และให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ V2X ได้รับการเช่ือมต่อ
และล็อกกับรถยนต์อย่างเหมาะสม การเช่ือมต่อ
หรือใช้งานอุปกรณ์ V2X ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้
เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ หรืออุปกรณ์ชาร์จ
ไฟได้

หมายเหตุ:

เม่ือการชาร์จไฟ/จ่ายไฟของแบตเตอรี่ Li-ion และ
ความจุแบตเตอร่ี Li-ion แสดงข้ึนบนอุปกรณ์ V2X
ค่าที่อ่านได้อาจแตกต่างจากการชาร์จไฟ/จ่ายไฟ
และ ความ จ ุ ของ แบตเตอรี่ L i - ion ที่ แท้ จ ริ ง

วิธีการเริ่มการชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X
GUID-13F6F8F3-730C-4C9D-93FB-6B0B2D505BAB

1. กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพื่อให้รถยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง P
(จอด) และเข้าเบรกจอด

2. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF เมื่อสวิตช์จ่ายไฟ
อยู่ที่ตำแหน่ง ON แบตเตอร่ี Li-ion จะไม่เริ่มทำการ
ชาร์จไฟ/จ่ายไฟ

3. เปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟและฝาช่องชาร์จไฟแบบเร็ว
(โปรดดูที่ “ฝาช่องชาร์จไฟ” (หน้า 3-13))

LVB0167X

LVB0196X

4. จัดแนวให้ร่องบนหัวต่อชาร์จไฟ ① ตรงกับช่องชาร์จ
ไฟแบบเร็ว และเสียบหัวต่อชาร์จไฟเข้าไปท่ีฐาน ②
(Ⓐ ปุ่มปลดล็อก Ⓑ ก้าน ล็อก ยังไม่จำเป็น ต้อง
ใช้งานในตอนนี้)

LVB0197X

ข้อควรระวัง:

ให้แน่ใจว่าเสียบหัวต่อชาร์จไฟในทางตรงเข้าไปที่
ฐานของช่องชาร์จไฟแบบเร็ว มิเช่นนั้นอาจะเป็นผล
ให้แบตเตอร่ี Li-ion ไม่ชาร์จไฟหรือทำให้อุปกรณ์
ชาร์จไฟเสียหายได้

LVB0168X

5. ดึงก้านล็อก Ⓑ ขึ้นเพื่อล็อกหัวต่อชาร์จไฟ

6. ยืนยันว่าก้านล็อกติดอยู่ในตัวยึดกระเดื่อง

Condition:
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7. ปฏิบัติตามคำแนะนำของอุปกรณ์ V2X เพื่อเร่ิมชาร์จ
ไฟ/จ่ายไฟ เมื่ออุปกรณ์ได้รับการติดต้ังอย่างถูกต้อง
และพร้อมที่จะชาร์จไฟ/จ่ายไฟ เสียงบี๊ปจะดังขึ้นสอง
ครั้งและไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟจะเปลี่ยน โปรดดู
ท่ี “ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟ” (หน้า CH-22)

การชาร์จไฟ/จ่ายไฟจะเสร็จส้ินในสถานการณ์ดังต่อไปน้ี:

. เมื่อการชาร์จไฟ/จ่ายไฟเสร็จสมบูรณ์

. เมื่อเกินเวลาของการชาร์จไฟ/จ่ายไฟของอุปกรณ์
V2X ตามที่ตั้งไว้

หมายเหตุ:
. การชาร์จไฟ/จ่ายไฟอาจหยุดลงโดยอัตโนมัติ

แม้ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์
. ถ้าการชาร์จไฟ/จ่ายไฟหยุดลงขณะที่ชาร์จไฟ/

จ่ายไฟได้เพียงคร่ึงเดียว จะสามารถเริ่มการ
ชาร์จไฟ/จ่ายไฟอีกคร้ังได้โดยให้อุปกรณ์ V2X
ทำงานอีกครั้ง

. หัวต่อชาร์จ ไฟล็อก เข้ากับ ช่องชาร์จ ไฟ ใน
ระหว่างการชาร์จไฟ/จ่ายไฟและไม่สามารถปลด
ออกได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำของอุปกรณ์ V2X
เพ่ือหยุดชาร์จไฟ/จ่ายไฟ ยืนยันว่าการชาร์จ
ไฟ/จ่ายไฟหยุดลง โดยดูที่ไฟแสดงสถานะการ
ชาร์จ ไฟบนแผงหน้าปัด หัวต่อชาร์จ ไฟจะ
สามารถปลดออกจากรถยนต์ได้ เม่ือการชาร์จ
ไฟ/จ่ายไฟได้หยุดลงแล้ว

วิธีหยุดการชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X
GUID-FC3CA160-BDF2-4AF9-BDF7-88B9FE80659C

1. ยืนยันว่าการชาร์จไฟ/จ่ายไฟหยุดลง โดยดูที่ไฟแสดง
สถานะการชาร์จไฟบนแผงหน้าปัด หัวต่อชาร์จไฟจะ
สามารถปลดออกจากรถยนต์ได้ เมื่อการชาร์จไฟ/จ่าย
ไฟได้หยุดลงแล้ว

LVB0170X

2. เ ล่ื อน ตั ว ยึด กร ะ เดื่ อ ง Ⓐ กลับ ตำแหน่ ง เ ดิ ม

LVB0169X

3. กดปุ่มปลดล็อก Ⓑ บนหัวต่อชาร์จไฟเพ่ือปลดก้าน
ล็อก Ⓒ

4. ถอดหัวต่อชาร์จไฟออกจากรถยนต์และเก็บไว้ให้
เหมาะสม

5. ปิดฝาช่องชาร์จไฟแบบเร็ว

6. ปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ

การชาร์จไฟ CH-19

Condition:
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CH-20 การชาร์จไฟ

GUID-D583D998-D9F4-4940-96DA-D87BC207F130

ไทเมอร์การชาร์จไฟ
ZE1A1-59F69504-C40D-4828-BE8E-D56E1D851DC3

ใช้งานไทเมอร์การชาร์จไฟเพ่ือกำหนดเวลาสำหรับการ
ชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion รถยนต์จะเริ่มการชาร์จไฟโดย
อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อหัวต่อชาร์จไฟเชื่อมต่อ
กับรถยนต์ ไทเมอร์ไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตในแต่ละครั้งที่
จำเป็นต้องชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion

ไทเมอร์การชาร์จไฟสามารถบันทึกการตั้งค่าไทเมอร์ได้
สองอย่าง นั่นคือ เวลาเริ่มต้นการชาร์จไฟและเวลาสิ้นสุด

สามารถเปล่ียนการต้ังค่าไทเมอร์การชาร์จไฟบนหน้าจอ
แสดง ข้อม ู ล รถยนต์ ไ ด้ โดย ใ ช้ ปุ่ ม บน พวง มาลั ย

JVI1566X

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย
① ปุ่ม OK
② ปุ่ม /
③ ปุ่มย้อนกลับ
④ ปุ่ม /

LVB0183X

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
1. กดปุ่ม / เพ่ือเลือก “Settings (การตั้งค่า)”

บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

2. กดปุ่ม / เพ่ือเลือก “EV Settings (การต้ัง
ค่า EV)” จากนั้นกดปุ่ม OK

3. กดปุ่ม / จนกว่า “Charge Timer1
(ไทเมอร์การชาร์จไฟ 1)” หรือ “Charge Timer2
(ไทเมอร์การชาร์จไฟ 2)” จะถูกเลือก จากนั้นกดปุ่ม
OK

4. กดปุ่ม / เพื่อเลือก “Timer (ไทเมอร์)” จาก
นั้นกดปุ่ม OK ไฟแสดงจะสว่างขึ้นเม่ือเปิดการต้ังค่า
ไทเมอร์

5. กดปุ่ม / จนกว่า “Start Time (เวลาเริ่ม
ต้น)” จะถูกเลือก จากนั้นกดปุ่ม OK

6. กดปุ่ม / เพื่อตั้งค่าชั่วโมงแล้วกดปุ่ม OK

7. กดปุ่ม / เพื่อตั้งค่านาทีแล้วกดปุ่ม OK

8. กดปุ่ม / จนกว่า “End Time (เวลาสิ้นสุด)”
จะถูกเลือก จากนั้นกดปุ่ม OK

9. กดปุ่ม / เพื่อตั้งค่าชั่วโมงแล้วกดปุ่ม OK

10. กดปุ่ม / เพื่อตั้งค่านาทีแล้วกดปุ่ม OK

11. หลังจากการ ต้ังค่าเสร็จ ส้ิน ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ี
ตำแหน่ง OFF แล้วต่อหัวต่อชาร์จไฟเข้ากับรถยนต์

เพ่ือกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ให้กดปุ่ม Back

ให้ชาร์จไฟเต็มเสมอ (Full charge has
priority)

GUID-95D0D6F8-FE5B-4911-9858-AF7624ECCB03

ถ้าเปิดใช้งาน “Full charge has priority (ให้ชาร์จไฟเต็ม
เสมอ)” เวลาเริ่มต้นการชาร์จไฟจะถูกปรับให้เร็วยิ่งขึ้น ใน
กรณีที่ไม่สามารถชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ให้เต็มได้ใน
ช่วงตั้งแต่เวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุด ถ้าไม่สามารถชาร์จ
ไฟแบตเตอร่ีให้เต็มได้ การชาร์จไฟจะยังคงดำเนินต่อไป
จนกว่าแบตเตอรี่ Li-ion จะได้รับการชาร์จไฟจนเต็ม

หมายเหตุ:
. ถ้าเปิดใช้งาน “Full charge has priority (ให้

ชาร์จไฟเต็มเสมอ)” อาจเป็นไปได้ว่าแบตเตอร่ี
ชาร์จไฟไม่เต็มตามเวลาที่สิ้นสุดในการชาร์จ
เนื่องจากสภาวะการทำงานของไทเมอร์ควบคุม
ระบบปรับอากาศ และความคลาดเคล่ือนของ
เวลาในการชาร์จไฟ ฯลฯ ในกรณีนี้ การชาร์จไฟ
จะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าแบตเตอรี่ Li-ion จะ
ได้รับการชาร์จไฟจนเต็ม

. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF หลังจากการ
ตั้งค่าไทเมอร์การชาร์จไฟ เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่
ตำแหน่ง ON แบตเตอร่ี Li-ion จะไม่เริ่มทำการ
ชาร์จไฟ

. ถ้าเวลาปัจจุบันเกินเวลาเริ่มต้นการชาร์จไฟมา
นานมากเกินไป เป็นไปได้ว่าปริมาณการชาร์จไฟ
จริงอาจน้อยกว่าระดับที่คาดไว้

. แบตเตอร่ี Li-ion จะไม่ชาร์จไฟ เม่ือหัวต่อชาร์จ
ไฟถูกเช่ือมต่อเข้ากับรถยนต์จนกว่าจะถึงเวลา

วิธีการชาร์จไฟ

Condition:
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เริ่มต้นการชาร์จไฟที่กำหนดไว้ในครั้งต่อไป เมื่อ
ไทเมอร์การชาร์จไฟทำงาน หากจำเป็น ให้ใช้
การชาร์จไฟฉับพลันในการชาร์จไฟแบตเตอร่ี
Li-ion

. สถานีชาร์จไฟบางแห่งที่ใช้ในการชาร์จไฟแบบ
ปกติจะมีฟังก์ชันไทเมอร์อยู่ด้วย ถ้ามีการต้ังค่า
ทั้งฟังก์ชันไทเมอร์การชาร์จไฟและไทเมอร์การ
ชาร์จไฟของรถยนต์ และไทเมอร์ทั้งสองนั้นไม่ได้
ถูกตั้งไว้ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน เครื่องชาร์จ
ไฟอาจจะไม่เริ่มทำงาน หรือแบตเตอรี่ Li-ion จะ
ไม่ถูกชาร์จไฟตามระดับที่คาดไว้

. ไทเมอร์การชาร์จไฟจะทำงานตามการตั้งค่าเวลา
ปัจจ ุบัน ของนาฬิกาบนหน้า จอแสดง ข้อมูล
รถยนต์ ให้แน่ใจว่าตรวจสอบความถูกต้องของ
เวลาปัจจุบันที่แสดง เมื่อต้ังค่าฟังก์ชันไทเมอร์
การชาร์จไฟ

. ในการปิดฟังก์ชันไทเมอร์การชาร์จไฟ ให้เลือก
“Timer (ไทเมอร์)” บนหน้าจอการตั้งค่าไทเมอร์
การชาร์จไฟ (ทั้ง “Charge Timer1 (ไทเมอร์
การ ชาร์จ ไฟ 1)” และ “Charge Timer2
(ไทเมอร์การชาร์จไฟ 2)”) และกดปุ่ม OK เพ่ือ
ปิดไฟแสดง

การชาร์จไฟฉับพลัน
GUID-EC59DC71-AF2C-4B17-9182-91B00E2C3A4C

เม่ือไม่ได้เปิดใช้งานไทเมอร์การชาร์จไฟ การชาร์จไฟจะ
เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อหัวต่อชาร์จไฟแบบปกติถูกต่อเข้า
กับรถยนต์

ใช้โหมดการชาร์จไฟฉับพลันในเวลาที่ท่านจำเป็นต้องเริ่ม
ทำการชาร์จไฟในทันที ขณะที่เปิดใช้งานไทเมอร์การชาร์จ
ไฟ

LVB0154X

การใช้งานการชาร์จไฟฉับพลัน:
1. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF

2. กดสวิตช์ชาร์จไฟฉับพลัน

3. ต่อสายชาร์จไฟแบบปกติ เม่ือไฟแสดงสถานะการ
ชาร์ จ ไฟ เปลี่ ยน เ ป็น โหมด ชาร์ จ ไฟ ฉับ พลัน

หมายเหตุ:
. หลังจากที่กดสวิตช์ชาร์จไฟฉับพลัน มีเวลา 15

นาที ในการต่อหัวต่อชาร์จไฟแบบปกติเข้ากับ
รถยนต์ ถ้าหัวต่อชาร์จไฟไม่ได้ต่อเข้ากับรถยนต์
ภายในเวลา 15 นาที รถยนต์จะกลับเข้าสู่การตั้ง
ค่าก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ

. ในการยกเลิกโหมดการชาร์จไฟฉับพลัน ให้กด
สวิตช์ชาร์จไฟฉับพลันอีกครั้ง ก่อนทำการเช่ือม
ต่อสายชาร์จไฟ

. ถ้าไม่ได้ต่อสายชาร์จไฟในโหมดการชาร์จไฟฉับ
พลัน การชาร์จไฟฉับพลันจะหยุดและโหมดการ
ชาร์จไฟจะเปล่ียนเป็นไทเมอร์การชาร์จไฟโดย
อัตโนมัติ ในการชาร์จไฟฉับพลันอีกคร้ัง ให้กด
สวิตช์ชาร์จไฟฉับพลัน และเชื่อมต่อสายชาร์จไฟ

. ถ้าสายชาร์จไฟได้ถูกเช่ือมต่อไว้แล้ว ให้กด
สวิตช์ชาร์จไฟฉับพลันเพื่อเริ่มชาร์จไฟฉับพลัน

การชาร์จไฟ CH-21

Condition:
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CH-22 การชาร์จไฟ

ZE1A1-FE200BBF-7AF0-48AA-BD20-24EEDFEEC8BC

ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟ
ZE1A1-7D5AEE87-2ADE-4F47-9C9E-ADE5182C0D18

LVB0185X

ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟ ① ถึง ③ มีหน้าที่หลักในการ
แสดงสถานะการชาร์จไฟ และสามารถมองเห็นได้จากท้ัง
ด้านในและด้านนอกของรถยนต์

LVB0186X

เ ม่ือ ปลด ล็อก ตัว ล็อก หัวต่อ ชาร์จ ไฟ แบบ ปกติ

ไฟแสดง ① ถึง ③ ทั้งหมดจะกะพริบและเสียงบี๊ปจะดังขึ้น
สามคร้ัง เม่ือกดปุ่มท่ีเปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟบนกุญแจ
อั จฉ ริ ย ะ ห รื อ ส วิ ต ช์ ที่ เ ปิ ด ฝ า ปิ ด ช่ อ ง ช า ร์ จ ไฟ

เมื่ อ ต่ อ หั วต่ อ ชาร์ จ ไฟ แบบ ปกติ ไม่ ถ ู ก ต้อง

ไฟแสดง ① ถึง ③ ทั้งหมดจะกะพริบและเสียงบี๊ปจะดังขึ้น

สามครั้งภายใน 30 วินาที เมื่อต่อหัวต่อชาร์จไฟเข้ากับช่อง
ชาร์จไฟแบบปกติไม่ถูกต้อง

ก า ร ช า ร์ จ ไฟ จ ะ ไม่ ส า ม า ร ถ ทำ ไ ด้ ใ น สภ า ว ะ นี้

ไทเมอร์การชาร์จไฟพร้อมใช้งาน

LVB0187X

ถ้าตั้งไทเมอร์การชาร์จไฟ ไฟแสดงจะสว่างขึ้นตามลำดับ
จาก ① ถึง ③ ไฟแสดงจะดับลงหลังเวลาผ่านไปประมาณ
5 นาที

การชาร์จไฟฉับพลันพร้อมใช้งาน

LVB0188X

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF และถ้ากดสวิตช์ชาร์จ
ไฟฉับพลัน ขณะท่ีไม่ได้ต่อสายชาร์จไฟ ไฟแสดง ② จะ

สว่างขึ้น เพ่ือแสดงว่าการชาร์จไฟฉับพลันพร้อมใช้งาน

มีเวลา 15 นาทีในการต่อหัวต่อชาร์จไฟเข้ากับรถยนต์ ถ้า
หัวต่อชาร์จไฟไม่ได้ต่อกับรถยนต์ภายในเวลา 15 นาที ไฟ
แสดง ② จะดับลง และต้องเริ่มโหมดการชาร์จไฟฉับพลัน
อีกครั้ง เพื่อชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion

เมื่อกำลังชาร์จไฟ

LVB0189X

เมื่อกำลังชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ไฟแสดงสถานะการ
ชาร์จไฟจะเปลี่ยนไปตามปริมาณของแบตเตอรี่ Li-ion ท่ี
ชาร์จได้

นอกจากน้ี ปริมาณของแบตเตอรี่ Li-ion ท่ีชาร์จได้จะถูก
แสดงด้วยการสว่างขึ้นของเกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-
i o n ท่ี ช า ร์ จ ไ ด้ บน ห น้ า จอ แสดง ข้ อม ู ล รถยนต์

เมื่อชาร์จไฟจนเต็ม

ไฟแสดงที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จไฟ

Condition:
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LVB0190X

ไฟแสดง ① ถึง ③ ท้ังหมดจะสว่างขึ้น เมื่อชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion เต็ม

ไฟแสดงจะดับลงหลังเวลาผ่านไปประมาณ 5 นาที หรือ
เมื่อถอดหัวต่อชาร์จไฟ

เมื่อไฟแสดง ③ กะพริบ

LVB0191X

ไฟแสดง ③ จะกะพริบ เมื่อกำลังชาร์จไฟแบตเตอร่ี 12
โวลต์ โปรดดูที่ “การชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์” (หน้า
EV-4)

นอกจากนี้ ไฟแสดงจะกะพริบเป็นเวลาสูงสุด 5 นาที หาก
กำลังไฟฟ้าจากอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบปกติถูกรบกวน ขณะ

ท่ีทำการชาร์จไฟ การชาร์จไฟจะ เริ่มขึ้น อีกครั้ง โดย
อัตโนมัติ เมื่อกำลังไฟฟ้าจากอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบปกติ
กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ถ้าอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบปกติถูก
เช่ือมต่อ เสียงบี๊ปเร่ิมการชาร์จไฟจะไม่ดังขึ้น เมื่อกลับมา
ชาร์จไฟใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ ไฟแสดงจะกะพริบเมื่อไทเมอร์ควบคุมระบบ
ปรับอากาศกำลังทำงาน

เมื่อไม่ได้ชาร์จไฟ

LVB0192X

เม่ือไม่ได้ชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion และแบตเตอร่ี 12
โวลต์ จะไม่มีไฟแสดงใด ๆ สว่างขึ้น

ไฟแสดงกล่องควบคุม EVSE ของนิสสัน
(อุปกรณ์จ่ายไฟรถยนต์ไฟฟ้า) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

ZE1A1-FDE0699F-1A15-4DCF-8F56-8900C13E367F

LVB0193X

① READY: สีเขียว

② POWER: สีส้ม

③ FAULT: สีแดง

เม่ือกำลังทำการชาร์จไฟแบบปกติโดยใช้ EVSE ของ
นิสสัน (อุปกรณ์จ่ายไฟรถยนต์ไฟฟ้า) สถานะการชาร์จไฟ
รวมไปถึงการทำงานผิดปกติใด ๆ ของ EVSE จะสามารถ
ตรวจ สอบ ได้ จาก ไฟแสดง บน กล่อง ควบค ุม EVSE

การชาร์จไฟ CH-23

Condition:
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CH-24 การชาร์จไฟ

READY POWER FAULT สถานะที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

* * * ไฟแสดงทุกดวงจะสว่างขึ้นเป็นเวลา 0.5 วินาที ให้ตรวจสอบเมื่อ EVSE ถูกเชื่อมต่อเข้ากับเบ้าช่องจ่ายไฟเป็นครั้งแรก

* ดับ ดับ
EVSE ถูกเชื่อมต่อเข้ากับเบ้าช่องจ่ายไฟ ถ้าหัวต่อชาร์จไฟแบบปกติถูกต่อเข้ากับช่องชาร์จไฟแบบปกติของรถยนต์ การ
ชาร์จไฟจะเสร็จสิ้น หรือจะมีการตั้งไทเมอร์การชาร์จไฟ (โปรดดูที่ “ไทเมอร์การชาร์จไฟ” (หน้า CH-20))

* * ดับ EVSE กำลังชาร์จไฟรถยนต์

ดับ ดับ ดับ

EVSE ตรวจไม่พบกำลังไฟฟ้าจากเบ้าช่องจ่ายไฟ ตรวจสอบตัวตัดวงจรช่องจ่ายไฟ ถ้าช่องจ่ายไฟเป็นปกติ และไฟแสดง
ทั้งหมดไม่สว่างขึ้นเป็นเวลา 0.5 วินาที แสดงว่า EVSE อาจเสียหาย หยุดการใช้งาน และกรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าทันที

* * ดับ EVSE ไม่สามารถตรวจจับการลงกราวด์ของเบ้าช่องจ่ายไฟได้อย่างเพียงพอสำหรับการชาร์จไฟ EV ที่ปลอดภัย กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า* ดับ ดับ

* * * วงจรการตรวจจับอุณหภูมิในปลั๊กที่ใช้เฉพาะภายในประเทศของ EVSE ทำงานผิดปกติ
สถานะไฟแสดง: ไฟดับ = หยุดการชาร์จไฟ กะพริบ = กระแสไฟฟ้าของการชาร์จไฟลดลง
EVSE จะจำกัดกระแสไฟในการชาร์จไฟ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้า

* ดับ *

* * * EVSE ตรวจพบความร้อนที่สูงเกินไปในปลั๊กที่ใช้เฉพาะภายในประเทศ
สถานะไฟแสดง: ไฟดับ = หยุดการชาร์จไฟ กะพริบ = กระแสไฟฟ้าของการชาร์จไฟลดลง
EVSE จำกัดกระแสไฟฟ้าของการชาร์จไฟเพื่อความปลอดภัย ซึ่งอาจเกิดจากการทำงานผิดปกติของช่องจ่ายไฟ หยุดการ
ใช้งานช่องจ่ายไฟ และกรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า หาก
ยังคงมีการแสดงแบบเดิมอย่างต่อเนื่องหลังจากการตรวจสอบช่องจ่ายไฟ กรุณาติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจาก
ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

* ดับ *

* * * วงจรภายใน EVSE ทำงานผิดปกติ หยุดการใช้งานทันที และกรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

* ดับ *

* ดับ *
EVSE ตรวจพบกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือสัญญาณ PWM ทำงานผิดปกติ หยุดการใช้งาน EVSE โดยทันที กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า และตรวจสอบ EVSE และรถยนต์

ความหมาย ไฟสว่าง กะพริบ ไฟดับ

สัญลักษณ์ * * ดับ

Condition:
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ZE1A1-41A02F7C-3418-4528-A6EF-30BB93DB0238

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ไม่สามารถปฏิบัติการชาร์จไฟ
ได้

สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON ก่อนการชาร์จไฟ ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF

เชื่อมต่อหัวต่อชาร์จไฟแบบปกติและหัวต่อชาร์จ
ไฟแบบเร็วในเวลาเดียวกัน

ไม่สามารถใช้งานการชาร์จไฟแบบปกติและการชาร์จไฟแบบเร็วได้ในเวลาเดียวกัน

แบตเตอรี่ Li-ion ได้รับการชาร์จไฟจนเต็มแล้ว

ยืนยันกำลังไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ Li-ion ที่ใช้ได้ โดยการตรวจสอบเกจวัดการชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion ที่ชาร์จได้ ถ้าเกจวัดบ่งชี้ว่าเต็ม แสดงว่าแบตเตอรี่ Li-ion ชาร์จไฟเต็มแล้ว และไม่
สามารถชาร์จไฟได้อีก การชาร์จไฟจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ ถ้าแบตเตอรี่ Li-ion ได้รับการชาร์จไฟจน
เต็มแล้ว

อุณหภูมิของแบตเตอรี่ Li-ion สูงเกินไปหรือต่ำ
เกินไปที่จะชาร์จไฟ

ยืนยันอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion โดยการตรวจสอบเกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ถ้าเกจวัดแสดงว่า
อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ร้อนเกินไป (พื้นที่สีแดง) หรือเย็นเกินไป (พื้นที่สีฟ้า) อาจไม่สามารถชาร์จ
ไฟได้ ปล่อยให้แบตเตอรี่ Li-ion เย็นลงหรืออุ่นขึ้นก่อนทำการชาร์จไฟ โปรดดูที่ “3. เกจวัดอุณหภูมิ
แบตเตอรี่ Li-ion” (หน้า 2-29)

แบตเตอรี่ 12 โวลต์ไฟหมด

ไม่สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ได้ หากระบบไฟฟ้าของรถยนต์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หาก
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ไฟหมด ให้ชาร์จไฟหรือพ่วงสตาร์ทแบตเตอรี่ 12 โวลต์ โปรดดูที่ “การพ่วง
สตาร์ท” (หน้า 6-9)

รถยนต์ทำงานผิดปกติ

รถยนต์หรือเครื่องชาร์จไฟอาจทำงานผิดปกติ ยืนยันว่าไฟเตือนบนมาตรวัดสว่างขึ้นหรือไม่ ยืนยันว่า
การแสดงบนเครื่องชาร์จไฟแสดงถึงการทำงานผิดปกติหรือไม่ หากการเตือนแสดงขึ้น ให้หยุดการ
ชาร์จไฟ และกรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์
ไฟฟ้า

ไม่สามารถปฏิบัติการชาร์จไฟ
แบบปกติได้

ไม่มีกำลังไฟฟ้าที่ส่งมาจากสถานีชาร์จไฟแบบ
ปกติ หรือช่องจ่ายไฟ

ยืนยันว่าไม่มีความบกพร่องทางไฟฟ้า ให้แน่ใจว่าตัวตัดวงจรทำงาน ถ้าใช้งานช่องจ่ายไฟหรือสถานี
ชาร์จไฟที่ติดตั้งอุปกรณ์ไทเมอร์ กำลังไฟฟ้าจะมีให้ใช้งานภายในเวลาที่ตั้งไว้โดยไทเมอร์เท่านั้น

ปลั๊กที่ใช้เฉพาะภายในประเทศถูกเชื่อมต่อไม่
ถูกต้อง

ยืนยันว่าปลั๊กที่ใช้เฉพาะภายในประเทศถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

ไม่มีกำลังไฟฟ้าที่ส่งมาจากสถานีชาร์จไฟแบบ
ปกติ

ยืนยันขั้นตอนการทำงานของสถานีชาร์จไฟ

หัวต่อชาร์จไฟถูกเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ยืนยันว่าหัวต่อชาร์จไฟถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

ไม่สามารถปฏิบัติการชาร์จไฟ
ฉับพลันได้

ได้ตั้งไทเมอร์การชาร์จไฟแล้ว
กดสวิตช์ชาร์จไฟฉับพลัน หรือปิดการใช้งานไทเมอร์การชาร์จไฟ โปรดดูที่ “วิธีการชาร์จไฟ” (หน้า
CH-20)

การชาร์จไฟ CH-25

แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาการชาร์จ
ไฟ

Condition:
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CH-26 การชาร์จไฟ

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ไม่สามารถปฏิบัติไทเมอร์การ
ชาร์จไฟได้

สายชาร์จไฟไม่เชื่อมต่อ เชื่อมต่อสายชาร์จไฟ

เวลาบนนาฬิกาไม่ถูกต้อง ไทเมอร์การชาร์จไฟไม่เริ่มชาร์จไฟตามเวลาของนาฬิกาบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ให้ปรับตั้ง
เวลา (โปรดดูที่ “Clock (นาฬิกา)” (หน้า 2-20)) ถ้าแบตเตอรี่ 12 โวลต์ไฟหมด หรือถ้าไม่เชื่อมต่อ
แบตเตอรี่ Li-ion ต้องอัพเดทการตั้งค่าเวลา

กดสวิตช์ชาร์จไฟฉับพลัน ไทเมอร์การชาร์จไฟไม่ทำงาน เมื่อเลือกการชาร์จไฟฉับพลัน

ไทเมอร์การชาร์จไฟยังไม่ถูกตั้ง ตั้งกำหนดเวลาของไทเมอร์การชาร์จไฟ โปรดดูที่ “ไทเมอร์การชาร์จไฟ” (หน้า CH-20)

การชาร์จไฟไม่เริ่มขึ้น เนื่องจากมีการตั้งเวลาเริ่ม
ต้นและเวลาสิ้นสุดของไทเมอร์การชาร์จไฟ และ
เวลาปัจจุบันยังไม่ถึงเวลาเริ่มต้นที่ได้ตั้งไว้

ยืนยันเวลาเริ่มต้นการชาร์จไฟที่ได้ตั้งไว้กับไทเมอร์การชาร์จไฟ เปลี่ยนการตั้งค่าไทเมอร์การชาร์จ
ไฟให้เป็นเวลาชาร์จไฟที่ต้องการ หรือกดสวิตช์ชาร์จไฟฉับพลัน โปรดดูที่ “วิธีการชาร์จไฟ” (หน้า
CH-20)

การชาร์จไฟแบบปกติหยุดลง
ในระหว่างการชาร์จไฟ

ไม่มีกำลังไฟฟ้าที่ส่งมาจากสถานีชาร์จไฟแบบ
ปกติ หรือช่องจ่ายไฟ

อาจมีกำลังไฟฟ้าหรือตัวตัดวงจรผิดพลาด การชาร์จไฟจะกลับมาทำงานอีกครั้ง เมื่อรีเซ็ตแหล่งจ่าย
ไฟ

สายชาร์จไฟได้ถูกปลดออก ตรวจสอบว่าสายชาร์จไฟยังถูกเชื่อมต่ออยู่

เชื่อมต่อหัวต่อชาร์จไฟแบบปกติและหัวต่อชาร์จ
ไฟแบบเร็วในเวลาเดียวกัน

ถ้าเชื่อมต่อหัวต่อชาร์จไฟแบบปกติและหัวต่อชาร์จไฟแบบเร็วในเวลาเดียวกัน การชาร์จไฟจะหยุดลง

ถึงเวลาสิ้นสุดของไทเมอร์การชาร์จไฟ เมื่อมีการตั้งไทเมอร์การชาร์จไฟ และได้ถึงเวลาสิ้นสุดของการชาร์จไฟแล้ว การชาร์จไฟจะหยุดลง
แม้ว่าแบตเตอรี่ Li-ion จะยังชาร์จไฟไม่เต็มก็ตาม

แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าจากสถานีชาร์จไฟแบบ
ปกติหยุดจ่ายไฟ

ยืนยันขั้นตอนการทำงานของสถานีชาร์จไฟ

อุณหภูมิของแบตเตอรี่ Li-ion สูงเกินไปหรือต่ำ
เกินไปที่จะชาร์จไฟ

ยืนยันอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion โดยการตรวจสอบเกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ถ้าเกจวัดแสดงว่า
อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ร้อนเกินไป (พื้นที่สีแดง) หรือเย็นเกินไป (พื้นที่สีฟ้า) อาจไม่สามารถชาร์จ
ไฟได้ ปล่อยให้แบตเตอรี่ Li-ion เย็นลงหรืออุ่นขึ้นก่อนทำการชาร์จไฟ โปรดดูที่ “3. เกจวัดอุณหภูมิ
แบตเตอรี่ Li-ion” (หน้า 2-29)

ไม่สามารถถอดหัวต่อชาร์จไฟ
แบบปกติได้

ล็อกตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟ
ปลดล็อกตัวล็อกหัวต่อชาร์จไฟ โปรดดูที่ “การปลดล็อกโดยใช้กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า CH-16) หรือ
“การปลดล็อกโดยใช้สวิตช์ที่เปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ” (หน้า CH-16)

รถยนต์ทำงานผิดปกติ

หากไม่สามารถถอดหัวต่อชาร์จไฟแบบปกติได้โดยการใช้กุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช์ที่เปิดฝาปิดช่อง
ชาร์จไฟ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปลดล็อก โปรดดูที่ “ถ้าหัวต่อชาร์จไฟไม่สามารถปลดล็อกได้”
(หน้า CH-17)

Condition:
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อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ไม่สามารถปฏิบัติการชาร์จไฟ
แบบเร็วได้

หัวต่อชาร์จไฟแบบเร็วถูกเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าหัวต่อชาร์จไฟถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และถูกล็อก

ฟังก์ชันการวิเคราะห์ตนเองของอุปกรณ์ชาร์จไฟ
แบบเร็วมีผลเป็นลบ

รถยนต์อาจมีการทำงานผิดปกติ หยุดการชาร์จไฟ และกรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ปิดสวิตช์เปิด/ปิดระบบเครื่องชาร์จไฟแบบเร็ว ตรวจสอบสวิตช์เปิด/ปิดระบบเครื่องชาร์จไฟแบบเร็ว

การชาร์จไฟแบบเร็วหยุดลง
ในระหว่างการชาร์จไฟ

การชาร์จไฟหยุดลงโดยไทเมอร์การชาร์จไฟ
แบบเร็ว

การชาร์จไฟจะหยุดโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าฟังก์ชันไทเมอร์ของอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบเร็ว ถ้าท่านต้อง
การชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion เพิ่มขึ้น ให้เริ่มปฏิบัติขั้นตอนการชาร์จไฟอีกครั้ง

แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จไฟแบบเร็วไม่
ทำงาน

ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จไฟแบบเร็วทำงานหรือไม่

เชื่อมต่อหัวต่อชาร์จไฟแบบปกติและหัวต่อชาร์จ
ไฟแบบเร็วในเวลาเดียวกัน

ถ้าเชื่อมต่อหัวต่อชาร์จไฟแบบปกติและหัวต่อชาร์จไฟแบบเร็วในเวลาเดียวกัน การชาร์จไฟจะหยุดลง

อุณหภูมิของแบตเตอรี่ Li-ion สูงเกินไปหรือต่ำ
เกินไปที่จะชาร์จไฟ

ยืนยันอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion โดยการตรวจสอบเกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ถ้าเกจวัดแสดงว่า
อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ร้อนเกินไป (พื้นที่สีแดง) หรือเย็นเกินไป (พื้นที่สีฟ้า) อาจไม่สามารถชาร์จ
ไฟได้ ปล่อยให้แบตเตอรี่ Li-ion เย็นลงหรืออุ่นขึ้นก่อนทำการชาร์จไฟ โปรดดูที่ “3. เกจวัดอุณหภูมิ
แบตเตอรี่ Li-ion” (หน้า 2-29)

การชาร์จไฟ CH-27

Condition:
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CH-28 การชาร์จไฟ

บันทึก

Condition:
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1-2 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ZE1A1-EAD80639-4A5B-4FE5-8C7B-CD8B29129576

SSS0133A

คำเตือน:

. ห้ามทำการปรับพนักหลังเอนราบไปด้านหลัง
ขณะรถยนต์กำลังแล่น เพราะอาจทำให้ เกิด
อันตรายได้เน่ืองจากสายเข็มขัดช่วงไหล่จะไม่
พาดผ่านลำตัวอย่างเหมาะสม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ผู้ ขับขี่ และผู้ โดยสารอาจถูกเหวี่ยงเข้าไปใต้
สายเข็มขัดช่วงหน้าตักซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ
รุนแรงได้

. เพ่ือประสิทธิภาพการป้องกันสูงสุด ขณะที่รถ
กำลังเคล่ือนท่ีพนักพิงหลังควรอยู่ในตำแหน่ง
ตั้งตรง ให้น่ังหลังตรงและชิดกับพนักพิงหลัง
เสมอ โดยท่ี เท้าทั้งสองอยู่บนพื้นรถและปรับ
เบาะน่ังให้เหมาะสม โปรดดูที่ “ข้อควรระวังใน
การใช้เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-7)

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพัง เพราะเด็ก
อาจกดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ หรือกระทำ
การอื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุที่รุนแรงได้

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อการบาดเจ็บหรือ
อันตรายแก่ชีวิตจากการที่รถยนต์และ/หรือระบบ
ทำงานโดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยเด็ก หรือบุคคลท่ี
ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือ
สัตว์เลี้ยงไว้ในรถตามลำพัง นอกจากนี้ อุณหภูมิ
ภายในรถที่ปิดประตูทั้งหมดจะเพิ่มสูงข้ึนอย่าง
รวดเร็วจนสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและ
สัตว์เลี้ยงซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้

. ไม่ควรปรับเอนพนักพิงหลังมากเกินกว่าตำแหน่ง
ที่ นั่ ง ได้ สบาย เ น่ืองจาก เข็มขัด นิรภัย จะ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู้โดยสารน่ังหลังตรงและ
แนบกับพนักพิงหลัง หากพนักพิงหลังถูกเอน
มากเกินไปจะมีความเส่ียงต่อการล่ืนไถลไปใต้
สายเข็มขัดช่วงหน้าตักและได้รับบาดเจ็บจะเพิ่ม
ขึ้น

ข้อควรระวัง:

ในขณะที่ปรับตั้งตำแหน่งเบาะน่ัง ควรระวังอย่าให้
หนีบมือ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใด ๆ และ/หรือไม่
ให้เกิดความเสียหาย

เบาะนั่งด้านหน้า
ZE1A1-7D1DA1B0-B1C7-4D7A-94D6-86ECD18EEA1C

คำเตือน:

ไม่ควรปรับเบาะน่ังฝ่ังคนขับในขณะขับขี่ เพื่อให้ผู้
ขั บขี่ มี สมาธิ เ ต็ ม ที่ ใ น การ บั ง คับ ควบค ุ ม รถ

การปรับเบาะนั่งด้านหน้าด้วยตนเอง
ZE1A1-AA2AAE64-2183-4953-AB29-66950F132564

คำเตือน:

เม่ือปรับเบาะน่ัง ให้ลองขยับเบาะน่ังเบา ๆ เพ่ือให้
แน่ใจว่าเบาะน่ังล็อกแน่นหนา มิฉะน้ัน เบาะอาจเลื่อน
เม่ือเกิดการหยุดกะทันหันและอาจทำให้ผู้ ขับข่ีสูญ
เสียความสามารถในการควบคุมรถยนต์

เบาะนั่ง

Condition:
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LVR0056X

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

ดึงคันปรับ ① ขึ้นและดึงค้างไว้ ขณะที่เลื่อนเบาะน่ังไป
ข้างหน้าหรือถอยหลังเพื่อไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ปล่อย
คั น ปรั บ ลง เพื่ อ ล็ อก เบาะ น่ั ง ใ ห้ อย ู่ ใ น ตำแห น่ง

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

ในการปรับเอนพนักพิงหลัง ให้ดึงคันปรับ ② ขึ้นและเอน
ไปทางด้านหลัง ในการเคลื่อนพนักพิงหลังมาด้านหน้า ให้
ดึงคันปรับขึ้นและเอนลำตัวไปทางข้างหน้า ปล่อยคันปรับ
เพ่ือ ล็อกพนักพิง หลัง ให้ อย ู่ ใน ตำแหน่ง ท่ี ต้อง การ

การปรับเอนนี้สามารถใช้เพื่อปรับพนักพิงหลังให้เหมาะสม
กับผู้โดยสารที่มีขนาดร่างกายต่างกัน เพื่อเพิ่มความสะดวก
สบาย และช่วยให้คาดเข็มขัดนิรภัยได้พอดี โปรดดูที่ “ข้อ
ควร ระวัง ในการ ใช้ เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-7) อีก ท้ัง
พนักพิงหลังสามารถปรับเอนเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถผ่อน
คลายขณะ ท่ีจอดรถ และเมื่อ รถยนต์อยู่ที่ ตำแหน่ง P
(จอด) หรือตำแหน่ง N (ว่าง) โดยการใช้งานเบรกจอดไว้

การปรับยกเบาะนั่ง (สำหรับเบาะนั่งคนขับ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

LVR0057X

ดึงคันปรับขึ้นหรือกดลง เพื่อปรับความสูงเบาะนั่งจนกว่าจะ
ได้ตำแหน่งที่ต้องการ

เบาะนั่งทำความร้อน
GUID-635CD238-033A-44F3-8AE5-81E7DCD78E1A

คำเตือน:

ห้ามใช้หรือให้ผู้โดยสารใช้ฮีตเตอร์เบาะนั่งในกรณีที่
ผ ู้ ขับ หรือ ผ ู้ โดยสาร ไม่ สามารถตรวจ สอบการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงขึ้นของเบาะนั่งได้ หรือ
มีอาการชาที่บริเวณของร่างกายที่สัมผัสกับเบาะน่ัง

เพราะการใช้ฮีตเตอร์เบาะน่ังตามที่ระบุดังกล่าวอาจ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้งานฮีตเตอร์เบาะน่ังเป็นระยะเวลานาน
หรือเปิดระบบทำงานไว้เม่ือไม่มีการใช้เบาะนั่ง

. ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ซึ่งกักความร้อน เช่น ผ้าห่ม
เบาะรองนั่ง ผ้าคลุมเบาะนั่ง ฯลฯ มิฉะนั้น เบาะนั่ง
อาจร้อนเกินไป

. ห้ามวางวัตถุที่ แข็งหรือ มี น้ำหนักมากลงบน
เบาะน่ัง หรือแทงเบาะนั่งด้วยเข็มหรือสิ่งที่คล้าย
กัน เพราะอาจส่งผลทำให้ฮีตเตอร์เสียหายได้

. เมื่อมีของเหลวที่หกรดเบาะนั่งทำความร้อนควร
ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกทันที

. ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือสิ่งที่คล้ายกัน
ในการทำความสะอาดเบาะนั่ง

. หากพบการทำงาน ผิดปกติ หรือ เบาะนั่งทำ
ความร้อนไม่ทำงาน ให้ปิดสวิตช์ และนำรถเข้ารับ
การตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์
ไฟฟ้า

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3

Condition:
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LVI0168X

สามารถทำให้เบาะน่ังด้านหน้าอุ่นได้ด้วยฮีตเตอร์ท่ีติดต้ัง
อยู่ภายใน โดยใช้สวิตช์ควบคุม ที่ติดตั้งอยู่ที่ส่วนล่างของ
แผงหน้าปัด ซึ่งแต่ละสวิตช์จะมีการควบคุมแยกออกจาก
กัน

1. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง ON

2. กดสวิตช์ตำแหน่ง LO หรือ HI ตามอุณหภูมิที่ท่าน
ต้ อ ง ก า ร ไ ฟ แ ส ด ง บ น ส วิ ต ช์ จ ะ ส ว่ า ง ขึ้ น

3. สำหรับการปิดฮีตเตอร์ ให้กดสวิตช์คืนสู่ตำแหน่งแนว
ระดับ ให้แน่ใจว่าไฟแสดงดับลง

ฮีตเตอร์ถูกควบคุมด้วยเทอร์โมสตัท ซ่ึงจะทำการเปิดและ
ปิดฮีตเตอร์โดยอัตโนมัติ ไฟแสดงจะสว่างค้างนานเท่าท่ี
สวิตช์เปิด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปิดสวิตช์เมื่อภายในรถอุ่น
แล้ว หรือก่อนออกจากรถ

หมายเหตุ:

เบาะนั่งทำความร้อนใช้พลังงานน้อยกว่าฮีตเตอร์ และ
ช่วยเพิ่มระยะการขับขี่จากการลดการใช้ฮีตเตอร์
หรือเป็นตัวช่วยเสริมการใช้งานฮีตเตอร์เพื่อ เพ่ิม
ความรู้สึกสบายในการนั่งมากขึ้น

เบาะนั่งด้านหลัง
ZE1A1-C9CE5048-86B5-4FD6-9D9F-83F18705B991

LVR0002X

การพับ
ZE1A1-EFF45F59-230E-4E71-A0D4-1EC9C53B82E3

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

. ยึดเข็มขัดนิรภัยบนที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัยซึ่งติดตั้งอยู่บน
ผนังด้านข้าง โปรดดูที่ “ท่ีเกี่ยวเข็มขัดนิรภัย ” (หน้า
1-10)

สำหรับการ พับพนัก พิงหลัง ให้ดึง ปุ่มหมุนปลดล็อก

สำหรับการปรับพนักพิงหลังกลับเข้าท่ี ให้ยกพนักพิงหลัง
แต่ละตัวและดันกลับให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงจนกว่าจะลง
ล็อก

คำเตือน:

. ห้ามพับเบาะหลังลงเมื่อมีผู้โดยสารน่ังอยู่บริเวณ
เบาะนั่งด้านหลัง หรือ มีวัตถุ ใด ๆ วางอยู่ บน
เบาะนั่งด้านหลัง

. ห้ามให้ผู้ โดยสารนั่งในห้องเก็บสัมภาระหรือ
เบาะน่ังด้านหลังเมื่อเบาะนั่งพับอยู่ การใช้พ้ืนที่
เหล่านี้โดยไม่มี เคร่ืองป้องกันที่ เหมาะสม อาจ
ทำให้บาดเจ็บร้ายแรงเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือจาก

การหยุดรถกะทันหันได้

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให้แน่นหนาด้วยเชือกหรือสาย
ยึด เพื่อป้องกันการเลื่อนหรือเคล่ือนที่ ห้ามวาง
สัมภาระให้สูงกว่าพนักพิงหลัง หากเกิดการหยุด
รถอย่างกะทันหันหรือเมื่อเกิดการชน ผู้โดยสาร
อาจได้รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม่ได้ จัดเก็บ
อย่างเรียบร้อยและแน่นหนา

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข้าตำแหน่งตั้งตรง ให้
แน่ใจ ว่าอยู่ ในตำแหน่งที่ ล็อก เข้าที่ มิ ฉะน้ัน
ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการ
หยุดกะทันหัน

Condition:
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ZE1A1-05841DAC-F08A-431F-8396-A880E7A5CB23

คำเตือน:

พนักพิงศีรษะช่วยเสริมระบบความปลอดภัยอ่ืน ๆ
ของรถยนต์ โดยช่วยเพิ่มการป้องกันการบาดเจ็บจาก
การชนทางด้านหลังในบางรูปแบบ ต้องทำการปรับ
พนักพิงศีรษะแบบปรับได้ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
หมวดนี้ ตรวจสอบระดับของพนักพิงศีรษะหากมีผู้ใช้
เบาะ น่ังก่อนหน้า ห้ามติดตั้ง ส่ิงใด ๆ เข้ากับก้าน
พนักพิงศีรษะหรือถอดพนักพิงศีรษะออก ห้ามใช้
เบาะนั่งเมื่อพนักพิงศีรษะถูกถอดออก ถ้าพนักพิง
ศีรษะถูกถอดออกให้ติดตั้งพนักพิงศีรษะกลับเข้าที่
และปรับให้เหมาะสมก่อนจะใช้งานเบาะน่ัง หากไม่
ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ จะทำให้ประสิทธิภาพการ
ใช้งานของพนักพิงศีรษะลดลง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยง
ในการได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตจากการชน
ได้

. พนักพิงศีรษะที่ติดต้ังอยู่ในรถอาจมีท้ังแบบพนักพิง
ศี ร ษ ะ แ บ บ ป รั บ ไ ด้ ห รื อ แ บ บ ป รั บ ไ ม่ ไ ด้

. พนักพิงศีรษะแบบปรับได้มีร่องหลายร่องท่ีก้านพนัก
เพื่อให้ล็อกได้ในตำแหน่งที่ต้องการ

. พนักพิงศีรษะแบบปรับไม่ได้จะมีร่องล็อกเพียงร่อง
เดียว เพื่อ ยึดพนัก พิง ศีรษะ เข้า กับ โครง เบาะ น่ัง

. การปรับที่ถูกต้อง:
— สำหรับแบบปรับได้ ต้องจัดตำแหน่งพนักพิงศีรษะ

จนกระทั่งกึ่งกลางของพนักพิงศีรษะอยู่ระดับเดียว
กับกึ่งกลางหู

— ถ้าตำแหน่งของหูยังสูงกว่าตำแหน่งท่ีแนะนำ ให้
ปรับพนัก พิง ศีรษะให้ อยู่ ในตำแหน่งสูงที่ส ุด

. ถ้าพนักพิงศีรษะถูกถอดออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ติดต้ังกลับและล็อกเข้าท่ีก่อนนั่งในตำแหน่งนั้น ๆ

ส่วนประกอบของพนักพิงศีรษะแบบปรับ
ได้

ZE1A1-A95DD8D2-D106-45AB-B912-3342332134BF

SSS0992

1. พนักพิงศีรษะที่สามารถถอดออกได้

2. ร่องหลายร่อง

3. ปุ่มล็อก

4. ก้านพนักพิง

ส่วนประกอบของพนักพิงศีรษะแบบปรับ
ไม่ได้

ZE1A1-69C54847-4A81-4E89-9F44-41F1427B24FD

JVR0203X

1. พนักพิงศีรษะที่สามารถถอดออกได้

2. ร่องหนึ่งร่อง

3. ปุ่มล็อก

4. ก้านพนักพิง

การถอด
ZE1A1-6BCA1D23-EB62-4A61-AF49-37508F0C5AB7

SSS0995

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพ่ือถอดพนักพิงศีรษะแบบปรับ
ได้

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5

พนักพิงศีรษะ

Condition:
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1-6 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

1. ดึงพนักพิงศีรษะขึ้นไปยังตำแหน่งที่สูงที่สุด

2. กดปุ่มล็อกค้างไว้

3. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง

4. เก็บพนักพิงศีรษะไว้ในท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันการ
สูญหาย

5. ติด ตั้งพนักพิง ศีรษะกลับ เข้า ท่ี เดิม และปรับ ให้
เหมาะสมก่อนใช้งานเบาะนั่ง

การติดตั้ง
ZE1A1-DB2D2D93-5827-4FE7-B186-76E9F0D6CCBD

SSS0996

1. จัดก้านพนักพิงศีรษะเข้ากับรูท่ีเบาะน่ัง ให้แน่ใจว่า
พนักพิงศีรษะหันไปในทิศทางท่ีถูกต้อง ต้องติดต้ัง
ก้านพนักที่มีร่องแบบปรับได้ ① เข้ากับรูท่ีมีปุ่มล็อก
②

2. กด ปุ่ม ล็อก ค้ าง ไว้ แ ล้ ว กด พนัก พิง ศี รษะ ลง

3. ปรับพนักพิงศีรษะให้เหมาะสมก่อนใช้งานเบาะนั่ง

การปรับ
ZE1A1-EF966EFB-32CB-459A-BEA8-79738D833378

SSS0997

สำหรับพนักพิงศีรษะแบบปรับได้

ปรับพนักพิงศีรษะจนกระทั่งก่ึงกลางของพนักพิงศีรษะอยู่
ระดับ เดียว กับ ก่ึงกลางหู ถ้าตำแหน่งหู ยังคงสูงกว่า
ตำแหน่งที่แนะนำ ให้ปรับพนักพิงศีรษะไปยังตำแหน่งที่สูง
ที่สุด

JVR0259X

สำหรับพนักพิงศีรษะแบบไม่สามารถปรับได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับพนักพิงศีรษะจากตำแหน่งเก็บ
หรือไม่ตรงล็อก ให้อยู่ในตำแหน่งที่ร่องล็อกเข้ากับปุ่มล็อก
ก่อนใช้งานเบาะนั่ง

การปรับขึ้น
ZE1A1-E51DE0D5-73A4-4BD5-B211-89F4BF2308AE

SSS1035

เพื่อ ปรับ พนัก พิง ศีรษะ ขึ้น ให้ ดึง พนัก พิง ศีรษะ ข้ึน

ให้แน่ใจว่าปรับพนักพิงศีรษะจากตำแหน่งเก็บหรือไม่ตรง
ล็อก ให้อยู่ ในตำแหน่งที่ ร่องล็อกเข้ากับปุ่มล็อก ก่อน
ใช้งานเบาะนั่ง

การปรับลง
ZE1A1-F500E2CD-A54D-4659-9D28-52296AF4CB08

SSS1036

เพื่อปรับลง ให้กดปุ่มล็อกค้างไว้ แล้วดันพนักพิงศีรษะลง

ให้แน่ใจว่าพนักพิงศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่ร่องล็อกเข้ากับ
ปุ่มล็อก ก่อนใช้งานเบาะนั่ง

Condition:
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ZE1A1-FF516A91-A473-4654-AC8D-1D2EA5F66B94

ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-9314BA3F-2C3F-43ED-BFB7-94D0A42A3664

การคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง โดยนั่งหลังตรง ชิดกับ
พนักพิงหลังขณะท่ีเท้าทั้งสองอยู่บนพ้ืนรถ จะช่วยลด
โอกาสท่ีจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ/
หรือช่วยลดระดับความรุนแรงลงได้อย่างมาก นิสสันขอ
รณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุก
คร้ังท่ีเดินทาง แม้ว่าตำแหน่งท่ีนั่งนั้นจะมีการติดต้ังระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่แล้วก็ตาม SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-7

เข็มขัดนิรภัย

Condition:
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1-8 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน:

. เข็มขัด นิรภัยถูกออกแบบมาให้คาดแนบกับ
โครงสร้างกระดูกของร่างกาย และควรจะคาด
ผ่านด้านหน้าของกระดูก เชิงกราน หรือ กับ
กระดูกเชิงกราน หน้าอก และช่วงไหล่ และต้อง
ไม่ให้สายเข็มขัดช่วงหน้าตักคาดผ่านบริเวณ
ท้องน้อย ถ้าการคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้

. จัดตำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักไว้ให้พาดต่ำ
และแนบรอบสะโพกเท่าที่สามารถทำได้ ห้ามคาด
ที่เอว การคาดสายเข็มขัดช่วงหน้าตักสูงเกินไป
จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บที่
อ วั ยวะ ภายใน ร่ างกาย เ ม่ือ เกิด อ ุ บั ติ เหต ุ

. ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกันคาดผ่านคนมาก
กว่าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส้นต้องใช้กับผู้โดยสาร
เพียงคนเดียวเท่าน้ัน การคาดเข็มขัดนิรภัยผ่าน
เด็กซึ่งน่ังอยู่บนตักผู้ใหญ่จะทำให้เกิดอันตราย
ได้

. ห้ามมีผู้โดยสารภายในรถมากกว่าจำนวนเข็มขัด
นิรภัย

. ห้ามคาดเข็มขัดนิรภัยกลับด้าน ไม่ควรคาด
สาย เข็มขัดที่ บิด เป็น เกลียว เพราะจะทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

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

. ผู้ขับข่ีและผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
ควรน่ังในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ติดต้ังบริเวณเบาะ
ด้านหลังพร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

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

. ห้ามทำการดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม
ใด ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจจะไปขัดขวางการทำงาน
ของตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัย หรือขัดขวาง
การปรับความตึงสายเข็มขัดนิรภัย

. ควร ทำ การ ด ูแล รักษา เข็มขัด นิรภัย อย่าง
สม่ำเสมอควรหลีกเล่ียงไม่ให้สายเข็มขัดเปื้อน
น้ำยาขัดสี น้ำมัน สารเคมี และโดยเฉพาะกรด
แบตเตอร่ี วิธีทำความสะอาดที่ถูกต้อง คือ ใช้น้ำ
สบู่อ่อนและควรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยเส้นใหม่ หาก
พบว่าสายเข็มขัดหลุดลุ่ย มีคราบสะสม หรือ
เสียหาย

. หากเข็มขัดนิรภัยถูกใช้ในขณะเกิดการชนที่
ร ุ น แ ร ง จ ะ ต้ อ ง ถ ู ก เ ป ล่ี ยน ทั้ ง ช ุ ด แ ม้ ว่ า
ค ว าม เ สี ย ห าย น้ั น จ ะ ไ ม่ เ ด่ น ชั ด ก็ ต าม

. นิสสันขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยนชุด เข็มขัด
นิรภัยทั้งชุดหลังจากมีการชนรุนแรง ถึงแม้
ความ เ สีย หาย จะ ไม่ ปรากฏ เด่น ชัด ก็ ควร
ตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยรวมถึงชุดดึงกลับและ
อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด เว้นแต่จะเป็นการชนที่เล็ก
น้อยและเข็มขัดนิรภัยไม่มีร่องรอยความเสียหาย

และยังสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็
ตาม การตรวจสอบควรดำเนินการโดยศูนย์
บริการ นิสสัน ซ่ึง ได้ รับการแต่ง ต้ัง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้
ควรตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยที่ไม่ได้ใช้งาน
ขณะที่เกิดการชน และทำการเปล่ียนใหม่ถ้าพบ
ค ว าม เ สี ย ห าย ห รื อ ท ำ ง าน ไ ม่ สมบ ู รณ์

. เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ถูกใช้งานไปแล้ว ไม่
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีก ต้องเปล่ียนใหม่
พร้อมกับชุดดึงกลับ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

. การถอดและติดตั้งส่วนประกอบของระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) ควรดำเนินการโดยศูนย์
บริการ นิสสัน ซ่ึง ได้ รับการแต่ง ต้ัง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
ZE1A1-315049AF-AABA-4F96-89D1-56D09731E103

คำเตือน:

. สำหรับทารกและเด็กเล็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษนั้น เข็มขัดนิรภัยที่มีการติดตั้งกับรถยนต์
พลังงานไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ อาจมีขนาดที่ไม่พอดี
กับเด็ก สายเข็มขัดช่วงไหล่อาจพาดมาอยู่ใกล้
ใบหน้าหรือลำคอมากเกินไป และสายเข็มขัดช่วง
หน้าตักอาจไม่แนบผ่านกระดูกสะโพกที่มีขนาด
เล็กของเด็กได้พอดี เม่ือเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัด
นิรภัยที่มีขนาดไม่ถูกต้องพอดี อาจทำให้เกิดการ

Condition:
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บาด เจ็บ ร ุนแรง หรือ อันตราย ถึงแก่ ชีวิต ได้

. ควร ใช้ เบาะนั่ง สำหรับ เด็กที่ เหมาะสม เสมอ

ผู้โดยสารท่ีเป็นเด็กต้องได้รับการป้องกันและดูแลจาก
ผู้ใหญ่ และควรถูกจัดให้นั่งบนเบาะนั่งที่เหมาะสม โดยขึ้น
อยู่กับขนาดของตัวเด็ก

ทารกและเด็กเล็ก
GUID-F29A2B94-FC1E-4210-B5C1-92902E09A258

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให้ทารกและเด็กเล็กต้องนั่งในเบาะน่ัง
สำหรับเด็กเท่านั้น ควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีขนาด
เหมาะสมกับรถและเด็ก และควรทำการติดต้ังและใช้งาน
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตทุกครั้ง

เด็กโต
ZE1A1-3919FAB7-D44E-4F14-8E74-095474F1C05C

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้ เด็กยืนหรือคุกเข่าบน เบาะ น่ัง

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในบริเวณที่เก็บสัมภาระใน
ขณะที่รถกำลังแล่น เพราะอาจได้รับบาดเจ็บ
ร้ายแรงในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุ หรือเม่ือมีการ
หยุดรถอย่างกะทันหัน

เด็กท่ีมีร่างกายโตเกินกว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรนั่งบนท่ี
นั่งและคาดเข็มขัดนิรภัยที่จัดไว้ให้

ถ้าตำแหน่งที่นั่งของเด็กมีสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่ใกล้กับ
ใบหน้าและลำคอ ควรให้ เด็ก น่ังบนเบาะนั่ง เสริม (มี
จำหน่ายทั่วไป) เบาะ นั่ง เสริม จะ ช่วย ยก ตัว เด็ก จน
สายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ด้วยการ
พาดผ่านท่อนบนช่วงกลางไหล่ และสายเข็มขัดช่วงหน้า
ตักพาดต่ำแนบกับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาดพอดีกับ
เบาะนั่งในรถด้วย เม่ือเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดไม่อยู่ใกล้
ใบหน้าหรือลำคออีกต่อไป ให้คาดเข็มขัดโดยไม่ต้องใช้
เบาะนั่งเสริม นอกจากนั้นนี้ ควรใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กโตที่
มี ใ ห้ เลือก หลาย แบบ เพื่ อ ความ ปลอดภัย ส ู ง ส ุด

หญิงมีครรภ์
ZE1A1-3A95B3BA-9A9F-41B3-A93D-941097F6A48E

นิสสันขอแนะนำให้หญิงมีครรภ์คาดเข็มขัดนิรภัย โดยการ
คาดเข็มขัดให้แนบตัวและพาดสายเข็มขัดช่วงหน้าตักให้
ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไว้บริเวณรอบสะโพก ไม่ควรทำการ
คาดที่เอว ให้คาดเข็มขัดช่วงไหล่พาดเหนือไหล่และผ่าน
หน้าอก และระวังไม่ให้สายเข็มขัดช่วงหน้าตัก/ช่วงไหล่
คาดผ่านบริเวณท้องน้อย กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อขอรับ
คำแนะนำที่เหมาะสม

ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ZE1A1-1A2DBE51-2163-4989-A5C6-294575CB34D3

นิสสันขอแนะนำให้ผู้ ได้รับบาดเจ็บ คาดเข็มขัดนิรภัย
กร ุณา ปรึกษา แพทย์ สำหรับ คำ แนะนำ ท่ี เหมาะ สม

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
ZE1A1-6FF014AF-6CFC-47E4-9C15-9709179DBD72

การคาดเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-654BAD14-0784-47A9-A65A-24A19D42E6E4

SSS0292

คำเตือน:

พนักพิงหลังไม่ควรเอนมากเกินกว่าตำแหน่งที่นั่งได้
สบาย เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เม่ือผู้ โดยสาร น่ัง หลัง ตรง แนบ กับพนัก พิงหลัง

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

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช้า ๆ และสอด
ลิ้นเข็มขัดลงในหัวเข็มขัดจนกว่าจะรู้สึกได้ถึงการล็อก
เรียบร้อยแล้ว
. ชุดดึงกลับได้รับการออกแบบให้ล็อก เม่ือมี
แรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช้า ๆ
ทำให้สายเข็มขัดเล่ือนออกมาได้ และทำให้ผู้
นั่ ง มี อิสระ ใน การ เคล่ือน ตัว บน เบาะ นั่ ง

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

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-9

Condition:
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1-10 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0467

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

4. ดึงสายเข็มขัดช่วงไหล่ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม่ให้มี
ระยะหย่อน ให้แน่ใจว่าสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่เหนือ
ไหล่และแนบผ่านหน้าอก

การปรับความสูงของสายเข็มขัดช่วงไหล่
(สำหรับเบาะนั่งด้านหน้า)

ZE1A1-37A5C630-C492-4E15-AED4-E3E26AFA1E61

JVC0036X

ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้อยู่
ตำแหน่งที่พอดีกับลำตัว โปรดดูที่ “ข้อควรระวังในการใช้
เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-7)

สำหรับการปรับ ให้ดึงปุ่มปรับระดับ ① เข้าหาตัว และเลื่อน
ตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ② จน
สายเข็มขัดพาดผ่านช่วงกลางของไหล่ สายเข็มขัดควรอยู่
ห่างจากใบหน้าและลำคอแต่ไม่หลุดออกจากไหล่ ปล่อย
ปุ่มปรับระดับเพื่อล็อกตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ในตำแหน่ง

คำเตือน:

. หลังจากการปรับตั้ง ปล่อยปุ่มปรับระดับ จากนั้น
เลื่อนตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ขึ้นและลง เพื่อให้
แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่ง

. ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่
ไปที่ตำแหน่งที่เหมาะสมกับท่านที่สุด ไม่เช่นน้ัน
อาจทำให้ประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัย
ทั้งระบบลดลงและยังเพิ่มโอกาสหรือความรุนแรง
ของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-71EC6FF6-DE6D-4E21-8907-C1FB9FBD64F2

JVC0037X

เมื่อไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง และเมื่อพับเบาะนั่งด้าน
หลัง ให้ เก่ียวเข็มขัดนิรภัย เบาะ น่ังริม ด้านหลังที่ เกี่ยว
เข็มขัดนิรภัย

การปลดเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-32F7CE6A-D2F9-48CC-8D5E-F09F5AD2E9EB

SSS0326

ให้กดปุ่มบนหัวเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะดึงกลับโดย
อัตโนมัติ

การตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-CE1853C8-B0CD-4B59-9885-8EF9BDBC9D63

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได้รับการออกแบบเพ่ือล็อกการ
เคล่ือนที่ของเข็มขัดนิรภัยโดยแบ่งออกได้เป็นสองกรณี:

. เม่ือ ดึงสาย เข็มขัดออกจากชุด ดึงกลับอย่าง เร็ว

. เมื่อลดความเร็วลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อเพ่ิมความมั่นใจในการใช้เข็มขัดนิรภัย ให้ตรวจสอบ
การทำงานโดย

. การจับสายเข็มขัดช่วงไหล่และดึงไปด้านหน้าอย่าง
รวดเร็ว ชุดดึงกลับควรจะล็อกและจำกัดการเลื่อนออก
ไปของเข็มขัดนิรภัย

ถ้าชุดดึงกลับไม่ล็อกในระหว่างการตรวจสอบ หรือเมื่อมีข้อ
สงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการทำงานของเข็มขัดนิรภัย โปรด
ติดต่อศูนย์บริการ นิสสันซึ่งได้ รับการแต่งตั้ง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

Condition:
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ตำแหน่งกลางของเบาะนั่งด้านหลัง
ZE1A1-C82039DB-F357-4078-8B93-B28103172749

LVR0006X

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง:

หัว เข็มขัด นิรภัย ของ เบาะ น่ัง กลาง จะ มี เครื่องหมาย
CENTER ติดไว้ Ⓐ ล้ินเข็มขัดนิรภัยของเบาะ น่ังกลาง
สามารถล็อกเข้ากับหัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลาง
เท่านั้น

การบำรุงรักษาเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-091EEF6E-54D2-42B9-8907-BB9EB66AA096

. การทำความสะอาดสายเข็มขัด ให้ใช้น้ำสบู่อ่อน
หรือน้ำยาซักแห้งที่แนะนำสำหรับการทำความสะอาด
เครื่องหนังหรือพรม แล้วเช็ดออกด้วยผ้าและทิ้งไว้ใน
ร่มจนเข็มขัดนิรภัยแห้ง ห้ามปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยถูก
ดึง กลับ เข้าไป จนกว่า สาย เข็มขัด จะ แห้ง สนิท

. ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่
ของตัวยึดเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับได้
ช้า ให้เช็ดทำความสะอาดตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่
ด้วยผ้าแห้งที่สะอาด

. ให้ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส่วนประกอบโลหะ
ทั้งหมดเป็นระยะ ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบ เช่น หัว
เข็มขัด ลิ้นเข็มขัด ชุดดึงกลับ สายยืดหยุ่น และตัวยึด
ทำงานถูก ต้องหรือไม่ ถ้าพบว่ามีชิ้น ส่วนท่ีหลวม
เสื่อมสภาพ มีรอยตัด หรือความเสียหายอ่ืน ๆ บน
สาย เข็มขัด ควร เปลี่ยน ช ุด เข็มขัดนิรภัย ท้ัง ช ุด

ZE1A1-D66C6C91-AB53-484C-A2FE-AD97BA74F262

ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ZE1A1-5153C2BC-2FCC-4655-A833-315FC14976D6

SSS0099

คำเตือน:

. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กเดินทางด้วย ควรให้นั่งอยู่
ใน เบาะนั่งสำหรับเด็กที่ เหมาะสม หากไม่ ใช้
เบาะนั่งสำหรับเด็กอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้

. ทารกและเด็กเล็กไม่ควรนั่งบนตักผู้ใหญ่ขณะ
โดยสาร อย ู่ ใน รถยนต์ เ น่ืองจาก เมื่อ มี แรง
กระแทกจากอุบัติเหตุ เด็กอาจถูกอัดอยู่ระหว่าง
ตัวผู้ใหญ่กับชิ้นส่วนของรถยนต์ นอกจากนี้ การ
คาดเข็มขัดนิรภัยผ่านเด็กที่นั่งอยู่บนตักผู้ใหญ่จะ
ทำให้เกิดอันตรายได้

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

. การใช้งานหรือการติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กที่ที่
ไม่ถูกต้อง จะเพ่ิมความเสี่ยงหรือความรุนแรง
ของการบาดเจ็บของเด็กหรือผู้โดยสารอื่น ๆ และ
อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

. ให้ทำการติดตั้งและใช้งานเบาะน่ังสำหรับเด็ก
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตทุกคร้ัง ควรตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าได้ทำการเลือกซ้ือเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ที่ มี ขนาด เหมาะสมกับ เด็กและรถ เน่ืองจาก
เบาะนั่งสำหรับเด็กบางแบบอาจไม่สามารถติดตั้ง
ลงในรถได้อย่างเหมาะสม

. ทิศทางของเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่ว่าแบบหันหน้า
ออกหรือแบบหันหลังออกข้ึนอยู่ กับแบบของ
เบาะนั่งและขนาดของเด็ก โปรดดูคำแนะนำของ
ผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได้ให้เหมาะสมจน
ม่ันใจได้ว่าเบาะน่ังสำหรับเด็กสัมผัสกับพนักพิง
หลังอย่างเต็มที่

. หลังจากติดตั้ง เบาะนั่งสำหรับ เด็กให้ทำการ
ทดสอบก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ดันเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ไปทางซ้ายและขวาและดึงไปด้านหน้า เพ่ือให้
แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว เบาะ น่ัง
สำหรับเด็กไม่ควรขยับได้มากกว่า 25 มม. (1
นิ้ว) ถ้า เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก ยึดไม่แน่น ให้ ดึง
สายเข็มขัดยึดให้ตึง หรือติดตั้งเบาะนั่งสำหรับ
เด็กบนเบาะนั่งตัวอื่น แล้วทำการทดสอบอีกคร้ัง

. เมื่อไม่ใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก ให้ยึดเบาะนั่งไว้กับ
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX หรือเข็มขัดนิรภัย
เพื่อ ป้องกัน ไม่ ให้ กล้ิง ไปมา ในกรณีที่ หย ุด
กะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-11

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition:
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. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าที่ มีการติดตั้งถุงลม
เสริมความปลอดภัย เพราะเม่ือเกิดอุบัติเหตุจน
ทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าทำงาน
จะเกิดการพองตัวอย่างรุนแรง เบาะนั่งสำหรับ
เด็กแบบหันหลังออกอาจถูกกระแทกจากถุงลม
เสริมความปลอดภัย และอาจทำให้เด็กได้รับ
บาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

. ต้องใช้อุปกรณ์ล็อกที่ตำแหน่งติดตั้ง เบาะนั่ง
สำหรับเด็ก มิเช่นน้ันเด็กอาจได้รับบาดเจ็บจาก
การพลิกคว่ำของเบาะนั่งสำหรับเด็กในขณะที่รถ
เบรกหรือเข้าโค้ง

ข้อควรระวัง:

โปรดจำไว้ว่าการปล่อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว้ในรถ
ที่ปิดกระจกกลางแดด อาจทำให้ เบาะน่ังร้อนมาก
ตรวจสอบพ้ืนผิวเบาะและหัวเข็มขัดก่อนให้เด็กนั่งใน
เบาะนั่งสำหรับเด็ก

นิสสันขอแนะนำให้ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ควรเลือกเบาะน่ังสำหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะสมกับรถ
และต้องทำการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ทุกคร้ัง นอกจากน้ี ควรใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กโตท่ีมีให้
เลือกหลายแบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ UNIVERSAL
สำหรับเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลัง

GUID-008D0591-1FBA-4910-9410-E6DB9265CE0D

หมายเหตุ:

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

เมื่อเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็ก โปรดคำนึงถึงข้อต่าง ๆ เหล่า
นี้:

. เลือกเบาะน่ังสำหรับเด็กท่ีอยู่ในข้อกำหนดของ UN
R44 หรือ UN R129

. ทดลอง ให้ เ ด็ก น่ัง บน เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก แล้ว
ตรวจสอบการปรับตั้งต่าง ๆ แล้วตรวจสอบการปรับตั้ง
ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กนั้น
เหมาะสมท่ีจะใช้กับเด็กได้ ทั้งน้ี ต้องมีการทำตาม
ขั้นตอนที่แนะนำทั้งหมดเสมอ

. ตรวจสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กในรถของท่าน เพื่อให้
แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัยท่ี
ติดตั้งในรถ

. โปรดดูที่ตารางอ้างอิงในหมวดนี้ สำหรับรายละเอียด
ตำแหน่งติดตั้งที่แนะนำ

การแบ่งกลุ่มน้ำหนักของเบาะนั่งสำหรับเด็ก
GUID-947EDF45-93DD-4EB6-BDED-B0507A4E7356

กลุ่มน้ำหนัก น้ำหนักของเด็ก

Group 0 ไม่เกิน 10 กก.

Group 0+ ไม่เกิน 13 กก.

Group I 9 ถึง 18 กก.

Group II 15 ถึง 25 กก.

Group III 22 ถึง 36 กก.

แบบของเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ตัวอย่าง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0371X

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0 และ 0+

Condition:
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JVR0372X

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0+ และ I

JVR0373X

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ II และ III

การเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กสำหรับเบาะนั่งแต่ละตำแหน่ง
GUID-C460D593-360F-4220-A68D-0E3995C8A5A5

เบาะนั่งสำหรับเด็กสามารถใช้แตกต่างกันได้ตามตำแหน่งของเบาะนั่ง

WBB0001X

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-13
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WBB0002X

เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ universal ติดตั้งพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์

WBB0003X

เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX

WBB0004X

เบาะนั่งที่มีจุดยึดสายยึดที่ด้านหลังของพนักพิงหลัง

WBB0005X

ไม่เหมาะกับการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก

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

ตำแหน่งเบาะนั่ง

หมายเลขตำแหน่งเบาะนั่ง ① ② ③ ④

หมายเลขตำแหน่งเบาะนั่งที่เหมาะสำหรับเข็มขัดแบบ universal (ใช่/ไม่ใช่) ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

ตำแหน่งเบาะนั่ง i-Size ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

ตำแหน่งเบาะนั่งที่เหมาะสำหรับการติดตั้งด้านข้าง (L1/L2) — — — —

ขนาดใหญ่สุดที่เหมาะสมกับการติดตั้งแบบหันหลังออก (R1/R2X/R2/R3) — R3 — R3

ขนาดใหญ่สุดที่เหมาะสมกับการติดตั้งแบบหันหน้าออก (F2X/F2/F3) — F3 — F3

ขนาดใหญ่สุดที่เหมาะสมกับการติดตั้งเบาะนั่งเสริม (B2/B3) — B3 — B3

Condition:
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ขนาดและการติดตั้งสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ขน า ด จ ะ จ ำ แ น ก สั ญ ลั ก ษณ์ ท่ี แ ส ด ง อ ย ู่ บ น เ บ า ะ น่ั ง ส ำ ห รั บ เ ด็ ก ค ว า ม ส อ ดคล้ อ ง ข อ ง ข น า ด แ ล ะ ก า ร ติ ด ต้ั ง จ ะ แ ส ด ง อ ย ู่ ใ น ต า ร า ง ดั ง ต่ อ ไ ป นี้

กลุ่มน้ำหนัก ขนาด การติดตั้ง คำอธิบาย

0 (<10 กก.)

F L1 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกริมซ้าย
(เปลเด็ก*)

G L2 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกริมขวา
(เปลเด็ก*)

E R1 เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกแบบหันหลังออก

0+ (<13 กก.)

E R1 เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกแบบหันหลังออก

D R2 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกขนาดเล็ก

D2 R2X เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกขนาดเล็ก
(รูปทรงแตกต่างจาก R2)

C R3 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกขนาดใหญ่

I (9 - 18 กก.)

D D2 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกขนาดเล็ก

D2 R2X เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกขนาดเล็ก
(รูปทรงแตกต่างจาก R2)

C R3 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหลังออกขนาดใหญ่

B F2 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหน้าออกขนาดไม่เต็มตัว

B1 F2X เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหน้าออกขนาดไม่เต็มตัว
(รูปทรงแตกต่างจาก F2)

A F3 เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันหน้าออกขนาดเต็มตัว

II (15 - 25 กก.) — — —

III (22 - 36 กก.) — — —

*: เปลเด็กเป็นเบาะนั่งสำหรับเด็กทารกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถติดตั้งตามแนวขวางได้ โดยที่มีเด็กทารกนอนอยู่
สำหรับ ราย ละเอียด สามารถ สอบถามผ ู้ ผลิต เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก หรือ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน ซ่ึง ได้ รับ การ แต่ง ต้ัง เป็น ศ ูนย์ จำหน่าย และ ให้ บริการ รถยนต์ ไฟฟ้า
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เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
ZE1A1-581CE14B-3ACC-45E2-B9C4-0A9904198CC6

รถยนต์ของท่านติดต้ังจุดยึดพิเศษท่ีใช้กับระบบเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก ISOFIX

ตำแหน่งจุดยึด ISOFIX ด้านล่าง
ZE1A1-82CCD6D0-091B-4370-8A97-FA11BBA41738

จุดยึด ISOFIX ใช้สำหรับติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กลงบน
เบาะหลังด้านข้างเท่าน้ัน ห้ามทำการติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็กที่ตำแหน่งตรงกลางโดยใช้ตัวยึด ISOFIX

SSS1046

ตำแหน่งฉลาก ISOFIX

SSS0637

ตำแหน่งตัวยึด ISOFIX ด้านล่าง
ตัวยึด ISOFIX ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของเบาะรองนั่งใกล้กับ
พนักพิงหลัง เครื่องหมายถูกติดไว้ที่พนักพิงหลังเพ่ือช่วย

ระบุตำแหน่งตัวยึด ISOFIX

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
ZE1A1-6D9400AE-AEDF-4952-BDBC-5A96B0876F73

SSS0644

ตัวเกี่ยวตัวยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX มีตัวเกี่ยวสองตัว ที่สามารถยึด
เข้ากับตัวยึดสองจุดที่เบาะนั่ง ระบบนี้ จึงไม่จำเป็นต้องใช้
เข็มขัดนิรภัย เพื่อยึด เบาะนั่ง สำหรับ เด็ก ต้องทำการ
ตรวจสอบป้ายข้อมูลเบาะนั่งสำหรับเด็กว่าสามารถใช้งาน
กับตัวยึด ISOFIX ได้ ข้อมูลน้ีอาจอยู่ในคำแนะนำของ
ผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

โดยทั่วไป เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX จำเป็นต้องใช้สาย
ยึดด้านบนหรืออุปกรณ์ป้องกันการหมุนอื่น ๆ เช่น ขาค้ำยัน
เมื่อทำการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ให้ศึกษาและ
ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือเล่มน้ีและของผู้ผลิตเบาะนั่ง
สำหรับเด็กอย่างละเอียด โปรดดู ท่ี “การติดต้ังเบาะนั่ง
สำหรับเด็กโดยใช้ ISOFIX” (หน้า 1-17)

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ZE1A1-75936472-E10A-4ABA-873E-7ADFB97A38A0

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ได้รับการออกแบบมา
เพื่อรองรับการติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะน่ังด้าน
หลัง เม่ือทำการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ควรศึกษาอย่าง
ระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือของผู้ผลิต
เบาะนั่งสำหรับเด็ก

คำเตือน:

. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กออกแบบมาเพ่ือรับน้ำ
หนักเบาะน่ังสำหรับเด็ก ท่ีติดตั้งอย่างถูกต้อง
เท่าน้ัน ห้ามใช้สำหรับเข็มขัดนิรภัยผู้ใหญ่ ชุด
สายไฟ หรือใช้ในการยึดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
เข้ากับรถยนต์ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม การทำ
เช่น น้ันอาจทำให้จ ุดยึด เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก
เสียหาย ถ้าติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กอย่างไม่
ถูกต้องโดยใช้จุดยึดเบาะนั่งที่เสียหาย เด็กอาจ
ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตเมื่อมีอุบัติเหตุ
หรือการชนเกิดขึ้น

. สายยึดด้านบนของเบาะน่ังสำหรับเด็กอาจได้รับ
ความเสียหายจากการสัมผัสกับแผ่นปิดห้องเก็บ
สัมภาระหรือสัมภาระในที่เก็บสัมภาระ ถอดแผ่น
ปิดห้องเก็บสัมภาระออกจากรถยนต์หรือยึดไว้
และมัดสัมภาระ เน่ืองจากเด็กอาจได้รับบาดเจ็บ
รุนแรงหรือ เสีย ชีวิตจากการชนหากสายยึด
ด้านบนเสียหาย

Condition:
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ตำแหน่งของจุดยึด
ZE1A1-F9D764A2-5863-4348-8104-CBAFB04EB0D8

JVR0297X

จุดยึด ① ติดต้ังอยู่ที่ด้านหลังของพนักพิงหลังสำหรับ
ตำแหน่ง เบาะ นั่ ง ติด ประต ู ด้าน หลัง ขวา และ ซ้าย

จำเป็นต้องใช้สายยึดด้านบนของเบาะน่ังสำหรับเด็ก ②
เม่ือติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กด้วยตัวเกี่ยวตัวยึด ISOFIX
หรือเข็มขัดนิรภัย

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
ISOFIX

ZE1A1-091328C3-FCD5-46D2-9E5F-FBFC1DBA1B2A

คำเตือน:

. ติด ตั้ ง เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ISOFIX ลง บน
ตำแหน่งที่กำหนดเท่านั้น สำหรับตำแหน่งตัวยึด
ISOFIX ด้านล่าง โปรดดูที่ “เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ISOFIX” (หน้า 1-16) ถ้าทำการยึดเบาะนั่ง
สำหรับเด็กไม่แน่น เด็กได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง
หรือเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. อย่าติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่จำเป็นต้องใช้สาย
ยึดด้านบนลงบนตำแหน่งเบาะนั่งที่ไม่มีตัวยึดสาย
ยึดด้านบน

. ห้ามยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กตรงตำแหน่งเบาะนั่ง
ด้าน หลัง ตรง กลาง โดย ใช้ ตัว ยึด ISOFIX
ด้านล่าง เบาะน่ังสำหรับเด็กจะติดยึดอย่างไม่
ถูกต้อง

. ตรวจสอบตัวยึดด้านล่างโดยสอดน้ิวเข้าไปใน
บริเวณตัวยึดด้านล่างและสัมผัสว่าไม่มีสิ่งขีด
ขวางในบริเวณตัวยึด ISOFIX เช่น สายเข็มขัด
หรือชิ้นส่วนเบาะรองนั่ง เพราะถ้ามีสิ่งกีดขวางจะ
ทำให้การยึดติดเบาะนั่งสำหรับเด็กจะติดยึดไม่
แน่น

. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กออกแบบมาเพ่ือรับน้ำ
หนักเบาะน่ังสำหรับเด็ก ท่ีติดตั้งอย่างถูกต้อง
เท่าน้ัน ห้ามใช้สำหรับเข็มขัดนิรภัยผู้ใหญ่ ชุด
สายไฟ หรือใช้ในการยึดวัตถุหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
เข้ากับรถยนต์ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม การทำ
เช่น น้ันอาจทำให้จ ุดยึด เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก
เสียหาย ถ้าติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กอย่างไม่
ถูกต้องโดยใช้จุดยึดเบาะนั่งที่เสียหาย เด็กอาจ
ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตเมื่อมีอุบัติเหตุ
หรือการชนเกิดขึ้น

การติดตั้งบนเบาะด้านข้าง
ZE1A1-FBEC7605-3279-4139-BBE7-6CA0296C1D6A

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

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ผลิต เพื่อ
การใช้ เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่าง เหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้เพ่ือติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ออก ลง บน เบาะ หลั ง ด้ าน ข้ า ง โดย ใช้ I SOFIX :

SSS0646A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2
1. วางเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง ①
2. ยึดตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กเข้ากับตัวยึด ISOFIX

ด้านล่าง ②
3. ควรยึดให้ด้านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กแนบสนิท

กับพนักพิงหลัง ปรับหรือถอดพนักพิงศีรษะออกเพื่อ
ให้เบาะนั่งสำหรับเด็กเข้าที่ ถ้าจำเป็น โปรดดูที่ “พนัก
พิงศีรษะ” (หน้า 1-5) ถ้าถอดพนักพิงศีรษะออก ให้
เก็บไว้ในท่ีปลอดภัย ให้แน่ใจว่าติดตั้งพนักพิงศีรษะ
กลับเม่ือถอดเบาะนั่งสำหรับเด็กออก ถ้าตำแหน่ง
เบาะนั่ง ไม่มี พนัก พิง ศีรษะแบบปรับได้ และ เป็น
อุปสรรคต่อการจัดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้เข้าที่ ให้ลอง
ตำแหน่ ง อ่ื น ห รือ ใ ช้ เบา ะ น่ั ง สำห รับ เ ด็ก อ่ืน

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-17

Condition:
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1-18 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0754A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ปรับตัวเกี่ยวให้ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้

แน่นขึ้น กดลง ③ และดันไปข้างหลัง ④ ให้แน่นด้วย
เข่าที่บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

5. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด้านบน ให้พาดสายยึด
และเก่ียว เข้า กับจุดยึดสาย ยึด โปรดดูที่ “จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน้า 1-16)

6. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีเครื่องมือป้องกันการหมุนอื่น ๆ
เช่น ขาค้ำยัน ให้ใช้ส่ิงน้ันแทนสายยึดด้านบนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0755A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 7

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน
เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นก่อน
เริ่มใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให้
ทำขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

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

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ผลิต เพื่อ
การใช้ เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่าง เหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออก ลง บน เบาะ หลั ง ด้ าน ข้ า ง โดย ใช้ I SOFIX :

SSS0649A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2
1. วางเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง ①
2. ยึดตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กเข้ากับตัวยึด ISOFIX

ด้านล่าง ②

SSS0756A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 3
3. ปรับตัวเกี่ยวให้ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้

แน่นขึ้น กดลง ③ และดันไปข้างหลัง ④ ให้แน่นด้วย
มือท่ีบริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

4. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด้านบน ให้พาดสายยึด
และเก่ียว เข้า กับจุดยึดสาย ยึด โปรดดูที่ “จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน้า 1-16)

5. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ์ป้องกันการหมุนอื่น ๆ
เช่น ขาค้ำยัน ให้ใช้ส่ิงน้ันแทนสายยึดด้านบนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0757A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 6

Condition:
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6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน
เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นก่อน
เริ่มใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให้
ทำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด

ZE1A1-DCC9CE2A-3DFF-45F7-BF52-951B3F321CFE

การติดตั้งบนเบาะนั่งด้านหลัง
ZE1A1-BE3572E4-BD24-4691-AD42-9E0985B5651A

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ออกลงบนเบาะนั่งด้านหลัง โดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุดแบบที่ไม่มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

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

SSS0758A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 1
1. วางเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง ①

SSS0493A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

3. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
สายเข็มขัดให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกติดกับเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

SSS0647A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ③ และ

ด้านหลัง ④ ให้แน่นด้วยเข่าเข้าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของ เบาะนั่งสำหรับ เด็ก เพื่อ ดัน เบาะรองนั่งและ
พ นั ก พิ ง ห ลั ง ขณ ะ ที่ ดึ ง เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ข้ึ น

SSS0638A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

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

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

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อ
การใช้ เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่าง เหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกลงบนเบาะนั่งด้านหลัง โดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุดที่ไม่มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-19

Condition:
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1-20 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0759A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1
1. วางเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง ①

SSS0654A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

3. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
สายเข็มขัดให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกติดกับเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

SSS0639A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 4
4. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ③ และ

ด้านหลัง ④ ให้แน่นด้วยมือเข้าที่บริเวณตรงกลาง
ของ เบาะนั่งสำหรับ เด็ก เพื่อ ดัน เบาะรองนั่งและ
พ นั ก พิ ง ห ลั ง ขณ ะ ที่ ดึ ง เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ข้ึ น

SSS0658A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

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

Condition:
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การติดตั้งบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
ZE1A1-D08487C9-8A75-407D-B64D-CF8BD708BC81

SSS0300A

คำเตือน:

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะ นั่ง ผ ู้ โดยสาร ด้านหน้า เพราะ เมื่อ เกิด
อุบัติเหตุถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะ
พองตัวอย่างรุนแรง ซ่ึงอาจทำให้เบาะนั่งสำหรับ
เด็กแบบหันหลังออกอาจถูกกระแทกโดยถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านหน้า และอาจทำให้เด็ก
ได้ รับ บาด เ จ็บ ท่ี ร ุ นแรง หรือ เสีย ชี วิ ต ได้

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึดด้านบนที่
เบาะนั่งด้านหน้า

. นิสสันขอแนะนำให้ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว้บน
เบาะน่ังด้านหลัง อย่างไรก็ตาม ถ้าจำเป็นต้อง
ติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร
ด้านหน้า ให้เลื่อนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าถอย
ไปยังตำแหน่งหลังสุด

. ต้องใช้เบาะน่ังแบบหันหลังออกสำหรับเบาะนั่ง
สำหรับเด็กทารกเท่านั้น ดัง น้ันจึงไม่สามารถ
ติด ตั้ ง บน เบาะ นั่ ง ผ ู้ โดยสาร ด้ าน หน้า ไ ด้

. การไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยจะทำให้เบาะน่ังสำหรับ
เด็กยึดไม่แน่นพอ อาจทำให้เกิดการพลิกคว่ำได้
หรือยึดไม่แน่นพอและทำให้เกิดการบาดเจ็บเม่ือ
มีการหยุดรถอย่างกะทันหันหรือเกิดการชน

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

ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อการใช้
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ต้องปฏิบัติตามข้ันตอน
ต่อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน้าออกลง
บนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า โดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุดที่ไม่มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

SSS0627

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

SSS0360C

ขั้นตอนที่ 4
4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ③ จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

5. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
สายเข็มขัดให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกติดกับเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-21
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1-22 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0647B

ขั้นตอนที่ 6
6. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ④ และ

ด้านหลัง ⑤ ให้แน่นด้วยเข่าเข้าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของ เบาะนั่งสำหรับ เด็ก เพื่อ ดัน เบาะรองนั่งและ
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

ขั้นตอนที่ 7
7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑥ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

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

Condition:
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ZE1A1-74FC0AFA-4384-472A-BB6F-2E78FEBBB132

ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

ZE1A1-B169E3CA-C4C7-41B9-A8F3-163A25BD920B

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข้อมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งคนขับ
และผู้โดยสาร ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ม่าน
นิรภัยด้านข้าง และเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ZE1A1-0D2B0DB9-8F62-48C2-9469-80329F1F8E4A

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและทรวงอก
ของผู้ขับขี่ และ/หรือผู้โดยสารด้านหน้า เม่ือเกิดการชน
ทางด้านหน้าบางแบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ได้รับการออกแบบให้พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด้าน
หน้า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

ZE1A1-BD221980-FF76-4A42-ABE4-4DEA6C290AB3

ระบบนี้ จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณทรวงอกและ
กระดูกเชิงกรานของผู้ขับข่ีและ/หรือผู้โดยสารด้านหน้า
เ ม่ือ เกิด การ ชนทาง ด้าน ข้าง บาง แบบ ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้างได้รับการออกแบบให้พองตัว เมื่อ
รถมีแรงปะทะมาจากด้านข้าง

ระบบม่านนิรภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง)
ZE1A1-8CCB2472-E6C3-4986-8AA4-168350F517C6

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารในตำแหน่งเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลังที่นั่งติด
ประตู เมื่อเกิดการชนทางด้านข้างบางแบบ ม่านนิรภัยด้าน
ข้างได้รับการออกแบบให้พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจาก
ด้านข้าง

ระบบความปลอดภัยเสริม SRS ออกแบบมาเพื่อเสริมการ
ป้องกันอุบัติเหตุโดยเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
เท่า น้ัน ไม่ ได้ ออกแบบ มา เพื่ อ ทดแทน กัน ระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS) อาจช่วยรักษาชีวิตและลดการ
บาด เจ็บที่ ร ุนแรง ได้ อย่างไร ก็ ตาม เม่ือถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยเกิดการพองตัว อาจทำให้เกิดแผลถลอก
หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ ท้ังนี้ ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่
ได้ช่วยป้องกันส่วนล่างของร่างกาย ควรคาดเข็มขัดนิรภัย
ให้ถูกต้องและผู้โดยสารควรน่ังอยู่ห่างจากพวงมาลัยและ
แผงหน้าปัดในระยะห่างท่ีเหมาะสมตลอดเวลา (โปรดดูท่ี
“เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-7)) ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ
พองอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยปกป้องผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม
การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจทำให้เกิด
แรงปะทะและทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หากผู้โดยสาร
นั่ ง อย ู่ ใกล้ ถ ุง ลม เสริม ความ ปลอดภัย มาก เกิน ไป

และถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบลงอย่างรวดเร็ว
หลังจากการพองตัวดังกล่าว

SRS จะทำงานเม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง ON
เท่านั้น
เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง ON ไฟเตือนถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS จะสว่าง ข้ึน เป็น เวลา
ประมาณ 7 วินาที แล้วจะดับลง ซ่ึงแสดงว่าระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานเป็นปกติ
(โปรดดูที่ “ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS”
(หน้า 1-27))

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-23

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:



(82,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

1-24 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:

. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะ
ไม่พองตัว ถ้าเกิดการชนทางด้านข้าง ด้านหลัง
พลิกคว่ำ หรือการชนด้านหน้าที่ไม่รุนแรง ผู้ขับขี่
และผู้โดยสารควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง
เสมอ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของ
การบาดเจ็บอันอาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือนั่งตัวตรงและ
เอา หลัง แนบ กับ พนัก พิง หลัง ถ ุง ลม เสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าจะพองตัวอย่างรุนแรง
ถ้า ผ ู้ น่ัง ไม่ คาด เข็มขัดนิรภัย นั่ง โน้ม ตัว ไป
ข้างหน้า น่ังชิดด้านข้าง หรือน่ังไม่ตรงตำแหน่ง
จะเพิ่มความเสี่ยงที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในการได้
รับ บาด เจ็บ หรือ เสีย ชีวิต เม่ือ เกิด อ ุบัติ เหต ุ
นอกจาก น้ี ผ ู้ ขับขี่ และผู้ โดยสาร อาจ ได้ รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากการพองตัวของ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า หากน่ังชิด
ถุงลมมากเกินไป ควรน่ังเอาหลังชิดกับพนักพิง
หลัง ใน ระยะ ห่าง จากพวง มาลัย ใน ระยะ ที่
เหมาะสมตลอดเวลา และต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

เสมอ

SSS0006

SSS0007

SSS0008

Condition:
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SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:

. ห้ามให้เด็กนั่งรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่
นั่งบนเบาะน่ังสำหรับเด็ก ห้ามให้เด็กย่ืนมือหรือ
หน้าออกนอกหน้าต่าง ห้ามอุ้มเด็กไว้บนตักหรือ
ในอ้อมแขน ตัวอย่างตำแหน่งการนั่ง ที่ เป็น
อันตรายแสดงอยู่ในภาพ

. หากไม่ได้คาดเข็มขัดให้เด็กหรือไม่ได้จัดให้เด็ก
นั่งบนเบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม เด็กอาจ
ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงเสียชีวิตได้ เมื่อมี
การพองตัว ของถุง ลม เสริมความปลอดภัย

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด้านหน้า เนื่องจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าที่พองตัว อาจทำให้เด็ก
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ (โปรดดูที่
“เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน้า 1-11))

SSS0059A

SSS0140

SSS0159

SSS0162
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1-26 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน:

. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้า
มีติดตั้ง) และม่านนิรภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) จะ
ไม่พองตัว เมื่อเกิดการชนทางด้านหน้า ด้านหลัง
พลิกคว่ำ หรือชนด้านข้างแต่ไม่รุนแรง ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเสมอ เพ่ือช่วยลด
ความเส่ียงและความรุนแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
ข้าง และม่านนิรภัยด้านข้างจะมีประสิทธิภาพสูง
สุด เมื่อ เบาะ น่ังปรับตรงและเอาหลังแนบกับ
พนักพิงหลัง ม่านนิรภัย ทั้งนี้ เมื่อมีอุบัติเหตุหรือ
การชนเกิดข้ึนภายใต้เง่ือนไขการทำงานถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านนิรภัยด้าน
ข้างจะพองตัวอย่างรุนแรง ถ้าผู้ ขับขี่ ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย น่ังโน้มตัวไปข้างหน้า นั่งชิดด้าน
ข้าง หรือนั่งไม่ตรงตำแหน่ง จะทำให้มีความเสี่ยง
เพ่ิมขึ้นในการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้หาก
เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามวางมือ ขา หรือหน้า ใกล้ กับถุงลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง และม่านเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างที่อยู่ตรงด้านข้างพนักพิง
หลังของเบาะนั่งด้านหน้า หรือใกล้กับราวหลังคา
ด้านข้าง ห้ามให้ผู้โดยสารบนเบาะน่ังด้านหน้า
หรือเบาะหลังติดประตูย่ืนแขนออกนอกกระจก
หน้าต่างหรือนั่งพิงประตู ตัวอย่างตำแหน่งการนั่ง
ที่เป็นอันตรายแสดงอยู่ในภาพ

. เมื่อนั่งบนเบาะนั่งด้านหลัง ห้ามจับที่พนักพิงหลัง
ของเบาะนั่ง ด้านหน้า เพราะหากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างและม่านนิรภัยด้านข้าง

พองตัว อาจทำให้ได้ รับบาดเจ็บรุนแรง โปรด
ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับเด็ก ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเสมอ

. ห้ามใช้ผ้าคลุมเบาะนั่งบนพนักพิงหลังด้านหน้า
เพราะอาจขัดขวางการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

ZE1A1-B5FCE1A6-E8C5-43BA-BC8D-217CB368DA78

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) อาจทำงานพร้อมกับระบบ
ถ ุง ลม เสริม ความ ปลอดภัย ใน การ ชน บาง ร ูป แบบ

โดยทำงานพร้อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและหู ยึด
(ด้านคนขับ) ซึ่งจะช่วยดึงสายเข็มขัดกลับทันทีท่ีรถชน
และช่วยเหนี่ยวรั้งผู้โดยสารไว้ (โปรดดูที่ “ระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-
tensioner)” (หน้า 1-32))

ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
ZE1A1-4F2F85FE-EFEF-4B6B-8997-F3F7F827F9C7

JVR0640X

ป้ายเตือนเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า

จะติดอยู่ในรถ ดังที่แสดงในภาพ

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ป้าย เตือน ① อย ู่ หน้า แผ่น บัง แดด ด้าน ผ ู้ โดยสาร

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสาร SRS :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

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

ป้ายน้ีจะเตือนไม่ให้ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้า เน่ืองจากการติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็กในตำแหน่งนี้อาจทำให้ทารกได้รับ
บาดเจ็บท่ีรุนแรงหากถุงลมเสริมความปลอดภัยเกิดการ
พองตัวในระหว่างการชน

JVR0243X

① ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
ป้ายเตือน:

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

ในรถยนต์ที่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด้าน
หลังเท่านั้น

Condition:
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เมื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต์ของท่าน ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการติดตั้งของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ังสำหรับเด็ก”
(หน้า 1-11)

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
ZE1A1-142F8D11-39A7-43EE-9285-A25B30CFBFDB

SPA1097

เมื่อมี สัญญาณไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
แสดง ขึ้น บน แผง หน้า ปัด จะ ต้อง ดำเนิน การ
ตรวจสอบวงจรระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) และระบบสายไฟท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง ON หรือตำแหน่งพร้อม
ขับขี่ ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว่างขึ้น
เป็นเวลาประมาณ 7 วินาที แล้วจะดับลง ซึ่งแสดงว่า
จำเป็นต้องเข้ารับการบริการเพื่อตรวจสอบระบบถุงลมเสริม
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย S R S ยั ง ท ำ ง า น ไ ด้ เ ป็ น ป ก ติ

ถ้าสภาวะใด ๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว่าจำเป็นต้องเข้ารับ
การบริการเพ่ือตรวจสอบระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner):

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว่างนานกว่า
7 วินาที

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม่สว่างข้ึน

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

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-27
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1-28 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ZE1A1-6CFE2559-B6AF-4992-8EC5-7EABEA499D05

WAB0026X

1. โ ม ด ู ล ม่ า น นิ ร ภั ย ด้ า น ข้ า ง ( ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

2. ชุดสร้างแรง ดันม่าน นิรภัย ด้านข้าง (ถ้ามี ติด ต้ัง)

3. เซ็นเซอร์แซทไลท์

4. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

5. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า

6. เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่การชน

7. เซ็นเซอร์แซทไลท์ (ถ้ามีติดตั้ง)

8. ชุดควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย (ACU)

9. ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

10. เข็มขัดนิรภัยที่ตักแบบ Pre-tensioner (ด้านคนขับ)

คำเตือน:

. ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ไว้บนฝาครอบพวงมาลัย
หรือบนแผงหน้าปัด และใกล้กับแผงปิดประตูหน้า
และเบาะนั่งด้านหน้า เน่ืองจากส่ิงของเหล่านั้น
อาจกระเด็นลอยออกมาจนเกิดอันตรายและทำให้
ได้รับบาดเจ็บ ถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยพอง
ตัว

. ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ระหว่างผู้ขับขี่และพวงมาลัย
หรือแผงหน้าปัด อีกทั้ง ห้ามวาง ส่ิงของใด ๆ
ระหว่างแผงปิดประตูหน้าและเบาะนั่งด้านหน้า
เนื่องจากสิ่งของเหล่านั้นอาจกระเด็นลอยออกมา
จนเกิดอันตรายและทำให้ได้รับบาดเจ็บ ถ้าถุงลม
เสริมความปลอดภัยพองตัว

. ทันทีหลังจากการพองตัว ชิ้นส่วนของระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยบางช้ินจะร้อน ห้ามสัมผัส
เน่ืองจากอาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงได้

. ห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนใด ๆ หรือสายไฟของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพ่ือป้องกันไม่ให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพอง
ตัวโดยไม่ได้ต้ังใจ หรือทำให้ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเกิดความเสียหาย

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

. การกระทำใด ๆ ที่ ไปกระทบกระเทือนบริเวณ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย อาจทำให้ได้รับ
บาด เจ็บ สาหัส รวม ถึง การ เปลี่ยนแปลง วง

Condition:
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พวงมาลัยและแผงหน้าปัด โดยการวางสิ่งของไว้
บริเวณด้านบนฝาครอบพวงมาลัย บริเวณด้านบน
หรือโดยรอบแผงหน้าปัด หรือโดยการติดต้ัง
อุปกรณ์เสริมรอบ ๆ ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ควรดำเนินการโดยศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า ห้ามดัดแปลงหรือถอด
สายไฟ SRS ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทดสอบทาง
ไฟฟ้า หรือไขควงวัดไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตกับ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. ขั้วต่อชุดสายไฟ SRS จะเป็นสีเหลืองและ/หรือสี
ส้ม เพื่อให้สังเกตได้ง่าย

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะได้ยินเสียงดังและ
มีควันตามออกมา แม้ควันนี้ไม่เป็นอันตรายและไม่ได้แสดง
ว่ามี เพลิงไหม้ แต่ควรระมัดระวังไม่สูดดมควันนี้ เข้าไป
เนื่องจากอาจทำให้ระคายเคืองและสำลักควันได้ สำหรับผู้
ที่มีประวัติสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรรีบออก
จากบริเวณดังกล่าวไปยังสถานท่ี ท่ีมีอากาศปกติทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ZE1A1-509BD8D8-E9A5-4E30-8496-7916A1E75D3E

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝ่ังคนขับติดต้ังอยู่
ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่ง
ผู้โดยสารติดต้ังอยู่ที่แผงหน้าปัดข้างบนกล่องเก็บของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้านั้นถูกออกแบบมา
ให้พองตัวเมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทางด้านหน้าแต่ก็อาจจะ
พองตัวหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูปแบบอ่ืนใกล้เคียงกับ
แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้านหน้า อาจไม่พองตัว
ในการชนจากด้านหน้าบางแบบ สภาพความเสียหายของ

รถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานท่ี
ถูกต้องของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าเสมอไป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

ZE1A1-E847FD67-F298-4575-BEA6-1D613F0CDCA4

SSS0978

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างติดตั้งอยู่ที่ด้านนอกของ
พนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างนั้นถูกออกแบบให้
พองตัวเม่ือเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านข้าง แต่อาจจะมี
การพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล้
เคียงกับ แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้านข้าง และ
อาจไม่พองตัวเมื่อ มีการชนจากทางด้านข้างบางแบบ
สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้
เก่ียวข้องกับการทำงานท่ีถูกต้องของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างเสมอไป

ระบบม่านนิรภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง)
ZE1A1-0C4A8C15-612D-4F6F-A132-FDBC7DCDF615

ม่านนิรภัยด้านข้างติดตั้งอยู่ที่ราวหลังคา

ระบบม่านนิรภัยด้านข้างนั้นถูกออกแบบให้พองตัวเมื่อเกิด
การชนที่รุนแรงทางด้านข้าง แต่อาจจะมีการพองตัวเกิดขึ้น
หากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล้เคียงกับ แรงที่เกิด
จากการชนท่ีรุนแรงทางด้านข้าง และอาจไม่พองตัวเม่ือมี
การชนจากทางด้านข้างบางแบบ สภาพความเสียหายของ
รถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานท่ี
ถ ู ก ต้ อ ง ของ ร ะบบ ม่ าน นิ รภั ย ด้ าน ข้ า ง เสมอ ไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

ZE1A1-3CD9989D-0BF3-4951-9DE8-509795A8F9E6

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานในกรณีท่ีเกิดการ
ชนทางด้านหน้าหรือด้านข้างซึ่งผู้ใช้รถอาจได้รับบาดเจ็บ
สาหัส ถึงแม้จะคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจไม่ทำงานเมื่อแรงกระแทก
จากการชนถูกดูดซับ และ/หรือกระจายด้วยตัวถัง สภาพ
ความเสียหายของรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการทำงานที่ถูกต้องของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS เสมอไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัวเมื่อ
ZE1A1-B1033644-90A4-40EF-A6AE-1178660BCEC7

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-29

Condition:
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1-30 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าได้รับการออกแบบ
ให้พองตัวเมื่อเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านหน้า ตัวอย่าง
แสดงอยู่ในภาพดังต่อไปนี้

JVR0151X

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

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

. การชนกับขอบถนน ขอบทางเท้า หรือพื้นผิวแข็งด้วย
ความเร็วสูง

. การตกร่องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้น อย่าง แรงหลัง จาก ท่ี รถลอยขึ้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านนิรภัย
ด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านนิรภัย
ด้านข้างได้ รับการออกแบบให้พองตัวในการชนอย่าง
รุนแรงจากทาง ด้านข้าง ตัวอย่างแสดงอยู่ ในภาพดัง
ต่อไปนี้

JVR0161X

(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง)

JVR0162X

(ระบบม่านนิรภัยด้านข้าง)
. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านนิรภัย

ด้านข้างจะพองตัว ในกรณีท่ีเกิดแรงการชนทางด้าน
ข้างกับรถยนต์โดยสารท่ัวไปที่ความเร็วมากกว่า 25
กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.)

Condition:
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ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม่พองตัว
เมื่อ

ZE1A1-DC5B72B1-BAA2-49E6-8136-8FA6E2030CC5

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม่พองตัวในกรณีท่ี
แรงชนไม่เพียงพอที่จะทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS พองตัว

ตัวอย่างเช่น ถ้ารถยนต์ชนกับวัตถุ เช่น รถยนต์ที่จอดอยู่
หรือเสาป้ายแสดง ซึ่งสามารถเคล่ือนท่ีหรือเสียรูปได้จาก
การชน ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจจะไม่พองตัว

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

JVR0154X

. การชนกับรถยนต์ซึ่งอยู่ ในกลุ่ม เดียวกันท่ีจอดอยู่

. การชนกับเสาไฟฟ้า

JVR0155X

. การวิ่งชนมุดท้ายรถบรรทุก

. การชนรั้วกั้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านนิรภัย
ด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

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

JVR0156X

. การชนจากด้านข้างแนวเฉียง

. การชนด้านข้างโดยรถสองล้อ

JVR0157X

. การชนจากด้านข้างท่ีกระทบต่อห้องมอเตอร์ (ส่วน
เก็บสัมภาระ)

. รถยนต์พลิกคว่ำ

JVR0163X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-31

Condition:
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1-32 เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม่พองตัวเมื่อ
ZE1A1-7D6B5EAE-C04B-4A94-A3E8-83117A29BA84

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS พองตัวแล้ว โมดูล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม่ทำงานอีก ถ้ารถยนต์ชนกับ
รถยนต์คันอื่นหรือวัตถุอื่น ๆ

ตัวอย่างอื่น ๆ ที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม่พอง
ตัวแสดงอยู่ในรูปภาพต่อไปนี้

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

JVR0159X

. การชนจากด้านข้างหรือด้านหลัง

. รถยนต์พลิกคว่ำ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านนิรภัย
ด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

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

JVR0160X

. การชนด้านหน้ากับรถยนต์ ท่ีจอดหรือเคล่ือนที่อยู่

. การชนด้านหลัง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

ZE1A1-66A9C2D2-6633-4969-ABB3-B4754D00BD02

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) หลังจากถูกใช้งาน
แล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก จะต้อง
ทำการเปลี่ยนชุดดึงกลับและหัวเข็มขัดพร้อมกัน
ทั้งชุด

. ในกรณีที่เกิดการชนแต่เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)
ไม่ถูกกระตุ้นให้ทำงาน ต้องทำการตรวจสอบ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) และถ้าจำเป็น
ต้องมีการเปลี่ยนให้ดำเนินการโดยศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ

ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

. ห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนใด ๆ หรือสายไฟของระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) โดยไม่ได้รับอนุญาต
เพ่ือป้องกันไม่ให้เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)
ทำงานโดยไม่ได้ ต้ังใจ หรือทำให้ระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) เกิดความเสียหาย

. การปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึง กลับ และผ่อน แรง อัตโนมัติ (Pre-
tensioner) ควรดำเนินการโดยศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า ห้ามดัดแปลงหรือถอด
สายไฟ SRS ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทดสอบทาง
ไฟฟ้า หรือไขควงวัดไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตกับ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

. หากต้องการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)
หรือทำลายรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้า ข้ันตอนการทำลายเข็มขัดนิรภัย
แบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-
tensioner) ที่ถูกต้องมีระบุไว้ในคู่มือการบริการ
ของนิสสัน ทั้งน้ีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องอาจ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

ในการชนบางรูปแบบระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) อาจทำงานพร้อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

Condition:
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โดยจะทำงานพร้อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ช่วยดึง
สายเข็มขัดกลับเม่ือรถชน เพ่ือช่วยเหน่ียวร้ังผู้โดยสาร
เบาะนั่งด้านหน้าไว้

เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) จะอยู่ภายในชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและ
หูยึดเบาะน่ังด้านหน้า เข็มขัดนิรภัยแบบนี้จะมีการใช้งาน
เหมือนกับเข็มขัดนิรภัยทั่วไป

เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) ทำงาน จะได้ยินเสียงดังและมีควันออก
มา แม้ควันนี้จะไม่เป็นอันตรายและไม่ได้แสดงว่ามีเพลิง
ไหม้ เกิดขึ้น แต่ควรระมัดระวังไม่สูดดมควัน น้ี เข้าไป
เน่ืองจากอาจทำให้ระคายเคืองและสำลักควันได้ ผู้ ท่ีมี
ประวัติสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรรีบออกจาก
บริ เวณ ดัง กล่าว ไป ยัง สถาน ท่ี ท่ี มี อากาศ ปกติ ทันที

ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน
ZE1A1-6F75301D-65DC-48B1-B1EE-0EB0654E6A94

คำเตือน:

. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้ว โมดูล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม่ทำงานอีก ต้องให้
ศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ ไฟฟ้าทำการ
เปลี่ยนโมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยใหม่ทันที
เพราะโมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยที่พองตัว
แล้วจะไม่สามารถซ่อมได้

. ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ กับรถ ควรนำรถไปยัง
ศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อทำการ
ตรวจสอบด้านหน้าหรือด้าน ข้างของรถยนต์

. หากต้องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริม
หรือทำลายรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้า ขั้นตอนการทำลายที่ถูกต้องมีระบุ
ไว้ในคู่มือการบริการของนิสสัน ทั้งน้ีการทำลาย
ที่ ไม่ ถ ูก ต้อง อาจ ทำให้ ไ ด้ รับ บาด เจ็บ ได้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ได้รับการ
ออกแบบมาให้ใช้งานได้เพียงคร้ังเดียว ถ้าไฟเตือนถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS ทำงานเป็นปกติ หลังจากถุงลมมี
การพองตัว ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะ
สว่างค้างเพื่อเป็นการเตือน ให้ทำการซ่อมและเปลี่ยน SRS
ทั้งนี้ การดำเนินการต้องกระทำโดยศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้
รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า
เท่านั้น

เมื่อต้องนำรถเข้ารับบริการ ควรแจ้งข้อมูลเก่ียวกับถุงลม
เสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) และช้ินส่วนที่
เก่ียวข้องให้กับช่างท่ีทำการซ่อมบำรุง สวิตช์จ่ายไฟควร
อย ู่ ใ น ตำแห น่ ง LOCK เสมอ เมื่ อ ทำงาน อย ู่ ใ ต้
ฝากระโปรงหน้าหรือภายในรถ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-33
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2-2 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ZE1A1-2116CED6-7CE5-4CD6-B598-371FAD3F4428

WAA0074X

1. ฝาครอบกล่องฟิวส์

2. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

— ควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

— ควบคุมเครื่องเสียง*

3. ส วิตช์ ท่ี ปัด น้ำ ฝน และ ท่ี ฉีด น้ ำยา ล้าง กระจก

4. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)

— ควบคุมระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®*

— สวิตช์ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

5. สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเล้ียว/สวิตช์ไฟตัด
หมอก*

6. สวิตช์ควบคุมความสว่างแผงหน้าปัด

7. สวิตช์ TRIP/RESET สำหรับมาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว

8. เบรกจอด (แบบสวิตช์)*

9. คันเกียร์/สวิตช์ตำแหน่ง P

10. สวิตช์เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)

11. สวิตช์โหมด ECO

12. พวงมาลัย

— พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

— แตร

— ถ ุง ลม เสริม ความ ปลอดภัย ด้าน หน้า คน ขับ

13. คันปรับระดับพวงมาลัยขึ้นลง

14. เบรกจอด (แบบแป้นเหยียบ)*

15. สวิตช์ชาร์จไฟฉับพลัน

16. สวิตช์ OFF ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดิน
เท้า (VSP)

17. สวิตช์ที่เปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ

18. การควบคุมการปรับระดับไฟหน้า*

*: ถ้ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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ZE1A1-641A2E23-D491-4DC1-B98C-8039059F207F

LVC0074X

1. ช่องลมด้านข้าง

2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้ โดยสารหน้า

3. ช่องลมกลาง

4. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน

5. ระบบเครื่องเสียง*

— กล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง*

— สวิตช์ ระบบโทรศัพท์ แฮนด์ฟรี Bluetooth®*

6. มาตรวัดและเกจวัด

7. กล่องเก็บของ

8. การควบคุมการปรับอากาศ (การควบคุมฮีตเตอร์และ
ระบบปรับอากาศ)

9. ช่องจ่ายไฟ

10. สวิตช์เบาะทำความร้อนด้านหน้า

11. ช่องเสียบอุปกรณ์ USB*/แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม*

12. สวิตช์จ่ายไฟ

13. สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

14. คันปลดล็อกฝากระโปรงหน้า

*: ถ้ามีติดตั้ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-3

แผงหน้าปัด

Condition:
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2-4 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ZE1A1-61161089-B3F4-48BD-8245-F2C7861CCBFC

LVC0076X

1. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

— คอมพิวเตอร์ระยะทาง

— หน้าจอไทเมอร์

— รายงานการขับขี่แบบ ECO

2. ไฟเตือนและไฟแสดง

— ไฟเตือนหลัก

3. นาฬิกา

4. อุณหภูมิอากาศภายนอก

5. มาตรวัดพลังงาน

6. ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์

7. มาตรวัดความเร็ว

8. เกจวัดการชาร์จ ไฟแบตเตอร่ี Li-ion ท่ีชาร์จ ได้

9. ระยะการขับขี่

10. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว

11. ไฟแสดงโหมด ECO

12. ไฟแสดงระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)

13. ไฟเตือนและไฟแสดง

— ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่

มาตรวัดความเร็ว
ZE1A1-F92754DF-EC37-413C-8470-52EDADC5C86E

LVI0144X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วรถยนต์ (กม./ชม.)

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทาง
เป็นเที่ยว

ZE1A1-6473FFEE-25EF-4969-A154-00A426D02CC8

JVI1860X

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเท่ียว ① จะ
แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์:

. เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง ON หรือพร้อมขับขี่

. เป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปท่ี
ตำแหน่ง OFF

มาตรวัดระยะทางรวมจะแสดงระยะทางทั้งหมดที่รถยนต์ถูก
ใช้งาน

มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวจะแสดงระยะทางที่เดินทางเป็น
เที่ยว ๆ

การเปลี่ยนการแสดงของมาตรวัดระยะทางรวม/
มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว

ZE1A1-7AD85655-82CE-4F1B-9647-7CAF2015AF5E

กดสวิตช์ TRIP RESET ② บนด้านขวาของแผงหน้าปัด
เพื่อเปลี่ยนการแสดงดังต่อไปนี้:

มาตรวัดระยะทางรวม ? ระยะทาง A ? ระยะทาง B ?
มาตรวัดระยะทางรวม

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวใหม่
ZE1A1-4DA72AAB-39B8-4BCB-98EB-07D62297E12E

กดสวิตช์ TRIP RESET ② นานกว่า 1 วินาที เพ่ือรีเซ็ต
มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวให้เป็นศูนย์

มาตรวัดพลังงาน
GUID-C38B992B-757A-4750-812A-F8FEE373F938

LVI0146X

มาตรวัดพลังงานจะแสดงระดับกำลังของแทร็คชั่นมอเตอร์
เมื่อเหยียบคันเร่ง และระดับการจ่ายพลังงานคืนไปยัง
แบตเตอร่ี Li-ion ด้วยระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืน

มาตรวัดนี้จะแสดงการส้ินเปลืองพลังงานของแทร็คชั่น
มอเตอร์จริง Ⓐ และกำลังไฟฟ้าของระบบเบรกแบบจ่าย

พลังงานคืนท่ีจ่ายไปยังแบตเตอรี่ Li-ion Ⓑ ส่วนสีขาวท่ี
สว่างขึ้น ① ในหน้าจอจะเลื่อนไปทางขวาและซ้ายตาม
คำสั่ง

มาตร วัด พลังงาน อย ู่ ใน สถานะ ตำแหน่ง กลาง ③

ส่วนสีขาวท่ีสว่าง ข้ึนจะเล่ือนไปทางขวาเมื่อจ่ายกำลัง
ไฟฟ้าไปยังแทร็คชั่นมอเตอร์ (แบตเตอร่ี Li-ion จ่ายไฟ)

ส่วนสีขาวท่ีสว่างขึ้นจะเล่ือนไปทางซ้ายเมื่อระบบเบรก
แบบจ่ายพลังงานคืนมีการผลิตและจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยัง
แบตเตอรี่ Li-ion (ชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion)

มาตรวัดพลังงานจะแสดงด้วยว่ากำลังไฟฟ้าท่ีจ่ายไปยัง
มอเตอร์ถูกจำกัดหรือไม่ หรือระบบเบรกแบบจ่ายพลังงาน
คืนถูกจำกัดหรือไม่ เมื่อกำลังไฟฟ้าหรือระบบเบรกแบบ
จ่ายพลังงานคืนถูกจำกัด ส่วนที่สว่างขึ้นบนหน้าจอจะแคบ
ลง ②

ระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะทำงานลดลงโดย
อัตโนมัติเมื่อชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion เต็ม เพ่ือป้องกัน
การชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion เกินกำลัง อีกท้ังระบบเบรก
แบบจ่ายพลังงานคืนจะทำงานลดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อ
อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion สูง/ต่ำ (แสดงโดยโซนสีแดง/
สีน้ำเงินบนเกจวัดอุณหภูมิแบตเตอร่ี Li-ion) เพื่อป้องกัน
แบตเตอรี่ Li-ion เสียหาย

เม่ือระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนทำงานน้อยลง ส่วนท่ี
สว่างขึ้นบนหน้าจอจะยิ่งแคบลง ②

ถ้าการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำ กำลังไฟฟ้าที่่จ่ายไป
ยังแทร็คช่ันมอเตอร์จะลดลง และกำลัง ป้อนออกของ
มอเตอร์จะถูกจำกัด ถ้าอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion สูง/ต่ำ
(แสดงโดยโซนสีแดง/สีน้ำเงินบนเกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่
Li-ion)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-5
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ถ้ากำลังไฟฟ้าท่ีจ่ายไปยังแทร็คช่ันมอเตอร์ลดลง ส่วนที่
สว่างขึ้นบนหน้าจอจะยิ่งแคบลง ②

ระยะการขับขี่
GUID-A74099AC-0568-4756-97BE-413EA0DABE48

LVE0115X

ระยะการขับขี่ (กม. หรือไมล์) จะแสดงระยะทางที่ประเมิน
ที่สามารถขับได้จนกว่าจะต้องมีการชาร์จไฟใหม่ ระยะการ
ขับขี่จะถูกคำนวณอย่างต่อเนื่องตามปริมาณการชาร์จไฟ
แบตเตอร่ี Li-ion ที่ใช้ได้และการส้ินเปลืองพลังงานจริง
โดยเฉลี่ย

ระยะการขับขี่ที่แสดงขึ้นคือระยะทางที่คำนวณตามรูปแบบ
การขับขี่ปัจจุบัน

หมายเหตุ:
. การแสดงระยะการขับขี่จะกะพริบเมื่อไฟเตือน

การชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่ำสว่างข้ึน หากยังมีการ
ขับรถต่อไป และไฟแบตเตอร่ี Li-ion ใกล้หมด
“---” จะแสดงข้ึน ให้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
โดยเร็วที่สุด เม่ือทำการชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-
i o n ก า ร แ ส ด ง ผ ล เ ดิ ม จ ะ ก ลั บ คื น ม า

. หลังจากชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion แล้ว ระยะการ
ขับข่ีที่แสดงข้ึนจะคำนวณตามการสิ้นเปลือง

พลังงานจริงโดยเฉล่ียของการเดินทางคร้ังก่อน
หน้า ระยะการขับข่ีที่แสดงขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไป
ทุก ๆ คร้ังที่ ชาร์จ ไฟแบตเตอรี่ Li-ion เต็ม

. ระยะการขับขี่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปิดหรือปิด
ระบบควบคุมการปรับอากาศ หรือเลือกโหมด
ECO หรือเมื่อเปิดหรือปิดอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ตาม
การขับขี่

. เมื่อเลือกมาตรวัดพลังงานบนคอมพิวเตอร์ระยะ
ทาง ระยะการขับขี่จะแสดงข้ึนบนคอมพิวเตอร์
ระยะทาง

เกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอรี่ LI-ION ที่
ชาร์จได้

GUID-C908B845-2E77-46E7-A3EF-882BA3E4B4FC

JVI1883X

① เกจวัดแสดงการชาร์จไฟที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่
Li-ion โดยประมาณท่ี ใช้ ในการขับขี่ ได้ (แถบ
สีน้ำเงิน)

② ตัวเลขนี้แสดงสถานะการชาร์จไฟปัจจุบัน (%) ของ
แบตเตอรี่ Li-ion

③ ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอร่ีต่ำจะสว่างข้ึนเป็นสี
เหลือง เม่ือระดับการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่

ใช้ได้เริ่มต่ำ

ชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ก่อนแถบสีน้ำเงินของเกจ
วัดจะหายไป

เมื่อไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่ำ สว่างขึ้นเป็นสี
เหลือง ให้ชาร์จไฟโดยเร็วที่สุดก่อนที่แถบสีน้ำเงินของเกจ
วัดจะหายไป เมื่อแถบสีน้ำเงินหายไปและไฟเตือนการ
ชาร์จ ไฟแบตเตอร่ี ต่ำ (สี เหลือง) สว่างขึ้น แสดงว่า
แบตเตอรี่ Li-ion มีปริมาณไฟชาร์จ เหลืออยู่น้อยมาก

หมายเหตุ:
. ความยาวแถบสีน้ำเงินของเกจวัดถูกกำหนดโดย

ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ใช้ได้และปริมาณไฟชาร์จที่
สามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่ Li-ion ได้ที่อุณหภูมิ
ปัจจุบัน

. อุณหภูมิจะส่งผลกระทบต่อปริมาณไฟชาร์จที่
สามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่ Li-ion ได้ ปริมาณ
การเก็บประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ Li-ion จะน้อย
ลงเมื่อแบตเตอร่ี Li-ion เย็น ปริมาณการเก็บ
ประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ี Li-ion จะมากข้ึนเม่ือ
แบตเตอรี่ Li-ion อุ่น ความยาวแถบสีน้ำเงินของ
เกจวัดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณไฟชาร์จที่
สามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่ Li-ion ได้ ตัวอย่าง
เช่น เมื่อแบตเตอรี่ Li-ion เย็นลง แถบสีน้ำเงินจะ
ยาวข้ึน เน่ืองจากปริมาณประจุไฟฟ้าที่ใช้ได้จะ
เป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ที่มากข้ึนเม่ือเทียบกับความ
สามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ Li-
ion เมื่อแบตเตอร่ี Li-ion อุ่นขึ้น แถบสีน้ำเงินจะ
สั้น ลง เน่ืองจากพลังงานที่ เหลือ อย ู่ จะ เป็น
อัตราส่วนที่น้อยลงเมื่อเทียบกับความสามารถใน
การ เก็บ ประจ ุไฟฟ้า ของ แบตเตอร่ี Li-ion

Condition:



(99,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์
GUID-5B61ECF4-59B2-4F0C-95B0-3212A9E5CFC7

ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์จะแสดงตำแหน่งคันเกียร์เมื่อสวิตช์
จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง ON หรือพร้อมขับขี่ (โปรดดูที่
“ระบบควบคุม การ เปล่ียน เกียร์ ไฟฟ้า” (หน้า 5-5))

ไฟแสดงโหมด ECO
GUID-28FA7290-4A06-4A2C-981F-E2623C1A2CFD

ไฟแสดงโหมด ECO จะสว่างขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์เม่ือโหมด ECO ทำงาน โหมด ECO จะช่วยเพ่ิม
ระยะการขับข่ีของรถยนต์โดยลดการส้ินเปลืองพลังงาน

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “โหมด ECO” (หน้า 5-
23)

ไฟแสดงระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ
(e-Pedal)

GUID-7D1F5457-5331-4721-8CDC-D6A5DFCB639D

ไฟแสดงระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) บน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงสถานะของระบบ
เทคโนโลยีคัน เร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) เมื่อ เปิด ระบบ
เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) ไฟแสดง “e-Pedal”
จะสว่างขึ้น เมื่อปิดระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-
Pedal) ไฟแสดง “e-Pedal” จะเปลี่ยนเป็น “e-Pedal OFF”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ระบบเทคโนโลยีคันเร่ง
อัจฉริยะ (e-Pedal)” (หน้า 5-7)

อุณหภูมิอากาศภายนอก
GUID-231EC1A8-B30C-4C18-9AC3-3C5F52FED6D2

อุณหภูมิอากาศภายนอกสามารถได้ในหน่วย 8C หรือ 8F
ในการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิระหว่าง 8C และ 8F โปรดดูท่ี
“การตั้งค่า” (หน้า 2-16)

อุณหภูมิที่แสดงขึ้นอาจแตกต่างจากอุณหภูมิภายนอก
(จ ริ ง ) ท่ี แสดง บน ป้ าย ห รือ ป้ าย โฆษณา ต่ า ง ๆ

นาฬิกา
GUID-C1CF39ED-0E19-46F8-8553-4BC9A9A05D2F

ปรับตั้งนาฬิกาบนหน้าจอการตั้งค่าของหน้าจอแสดงข้อมูล
ร ถ ย น ต์ โ ป ร ด ด ู ที่ “ ก า ร ต้ั ง ค่ า ” ( ห น้ า 2 - 1 6 )

ถ้าปลดแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์ นาฬิกาจะแสดง
เวลาไม่ถูกต้องหลังจากต่อแหล่งจ่ายไฟกลับเข้าไป ให้
ปรับตั้งเวลา

การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด
ZE1A1-4B4E1BB1-064B-41FF-BF73-F1A599D4FFD2

JVI0644X

JVI1857X

สวิตช์ควบคุมความสว่างแผงหน้าปัดสามารถใช้งานได้เมื่อ
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON

เมื่อใช้งานสวิตช์ หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะเปลี่ยนสู่
โหมดปรับตั้งความสว่าง

กดด้าน + ของสวิตช์ Ⓐ เพื่อให้ไฟแผงมาตรวัดสว่างขึ้น
แถบ ① จะเลื่อนไปที่ด้าน +

กดด้าน - ของสวิตช์ Ⓑ เพื่อให้ไฟแผงมาตรวัดมืดลง แถบ
① จะเลื่อนไปที่ด้าน −

เม่ือระดับความสว่างถึงค่าสูงสุดหรือต่ำสุด เสียงบี๊ปจะดัง

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะกลับสู่หน้าจอปกติ เมื่อไม่ได้
ใช้งานสวิตช์ควบคุมความสว่างแผงหน้าปัดนานกว่า 5
วินาที

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-7

Condition:



(100,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

2-8 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ZE1A1-537914DC-5D30-44AA-8E50-9E9C0943566D

ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่ำ ไฟแสดงการใช้ไฟต่ำ

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ไฟเตือนหลัก (สีแดง/สีเหลือง) ไฟแสดงเสียบปลั๊ก

ไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง) ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ้า

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
ไฟแสดง OFF ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้า
ใกล้คนเดินเท้า (VSP)

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหลัง*

ไฟเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า ไฟเตือนระบบเบรกมืออัจฉริยะ* ไฟแสดงระบบกันขโมย

ไฟเตือนโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

ไฟแสดง OFF โปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่

ไฟเตือนระบบ EV ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้า* สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ* ไฟแสดงการใช้ไฟสูง *: ถ้ามีติดตั้ง

ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน

Condition:
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การตรวจสอบไฟ
ZE1A1-EBA59803-7D2B-4C04-B703-63489997C4CF

เมื่อปิดประตูทุกบาน ให้เข้าเบรกจอด คาดเข็มขัดนิรภัย
แล้วเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง ON ไฟต่อไปนี้ (ถ้า
มีติดตั้ง) จะสว่างขึ้น

(สีแดง)*1

* 1 : ร ุ่ น ที่ ไ ม่ มี ร ะ บ บ เ บ ร ก มื อ อั จ ฉ ริ ย ะ ติ ด ต้ั ง

ไฟต่อไปนี้ (ถ้ามีติดตั้ง) จะสว่างขึ้นชั่วครู่แล้วดับไป:

(สี เหลือง)
(สีแดง)*2

*2: รุ่นที่ติดตั้งระบบเบรกมืออัจฉริยะ

ถ้ามีสัญญาณไฟที่ไม่สว่าง หรือทำงานในลักษณะอ่ืนนอก
เหนือจากที่กล่าวมาอาจแสดงว่ามีหลอดไฟขาดและ/หรือ
ระบบทำงานบกพร่อง ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่
ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

การแสดงและการเตือนบางอย่างจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์เช่นกัน (โปรดดูที่ “หน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์” (หน้า 2-15))

ไฟเตือน
ZE1A1-46296CF3-37C5-4346-A68C-59CEFA75C8A1

ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์
GUID-8C936718-4F49-43EE-A6DF-28E9E21DAED1

ตัวแปลงกระแส DC/DC ในโมดูลส่งกำลังไฟฟ้า (PDM)
จะแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าแบตเตอรี่ Li-ion 400 โวลต์ เพื่อ
ชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์

เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง ON ไฟเตือนการชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ 12 โวลต์จะสว่างขึ้น ไฟจะดับลงเม่ือสวิตช์จ่าย

ไฟอยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่

เมื่อไฟเตือนน้ีสว่างขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้นและไฟเตือน
ต่อไปนี้จะสว่างขึ้นด้วย

. ไฟเตือนหลัก (สีแดง)

. ไฟเตือนระบบ EV

ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
ด้วย

ถ้ากำลังขับรถยนต์อยู่: “Stop safely (ให้หยุดรถอย่าง
ปลอดภัย)” และถ้ารถยนต์หยุด: “Apply parking brake
(ใช้งานเบรกจอด)” เมื่อข้อความเหล่านี้ปรากฏขึ้น ต้องทำ
การจอดรถในที่ปลอดภัยทันที ใช้งานเบรกจอดและกด
สวิตช์ตำแหน่ง P บนคันเกียร์เพ่ือให้รถยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง
P (จอด) การเตือนและเสียงเตือนจะหยุดลงเม่ือใช้งาน
เบรกจอดหรือรถยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง P (จอด) กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรับการช่วยเหลือ

ข้อควรระวัง:

. ระบบตัวแปลงกระแส DC/DC อาจทำงานไม่
ถูกต้อง ถ้าไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอร่ี 12
โวลต์สว่างค้างขณะที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง
พร้อมขับขี่ ให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและ
ติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น
ศ ูนย์ จำหน่าย และ ให้ บริการ รถยนต์ ไฟฟ้า

. ถ้าไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์สว่าง
ค้างขณะที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่
ห้ามชาร์จไฟแบตเตอร่ี 12 โวลต์ เพราะอาจ
ทำให้ ระบบตัวแปลงกระแส DC/DC ทำงาน
ผิดปกติ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับ
การแต่งตั้ง เป็นศูนย์ จำหน่ายและ ให้บริการ

รถยนต์ไฟฟ้า

หมายเหตุ:
. ถ้ารถยนต์ไม่เปล่ียนไปที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่

(เม่ือกดสวิตช์จ่ายไฟขณะที่เหยียบแป้นเบรก)
ให้ทำการพ่วงสตาร์ทรถยนต์เพื่อเปล่ียนสวิตช์
จ่ายไฟไปท่ีตำแหน่งพร้อมขับข่ี โปรดดูที่ “การ
พ่วงสตาร์ท” (หน้า 6-9)

. ห้ามทำการพ่วงสตาร์ทรถยนต์และให้ติดต่อศูนย์
บริการ นิสสัน ซ่ึง ได้ รับการแต่ง ต้ัง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือเข้ารับ
การตรวจสอบ:
— ถ้าไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอร่ี 12 โวลต์
ดับลงขณะที่รถยนต์อยู่ในโหมดพร้อมขับขี่
แสดงว่าแบตเตอร่ี 12 โวลต์อาจไฟหมดหรือ
อาจมีการทำงานผิดปกติในระบบที่เกี่ยวข้อง
กับแบตเตอรี่ 12 โวลต์

— ถ้าไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอร่ี 12 โวลต์
สว่างค้างขณะท่ีรถยนต์อยู่ ในโหมดพร้อม
ขับขี่ อาจมีการทำงานผิดปกติในโมดูลส่ง
กำลังไฟฟ้า (PDM) กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่าย
และให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือเข้ารับการ
ตรวจสอบ

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
(ABS)

ZE1A1-7EAF4149-1838-4DB1-ABC6-DF9D1301CA4F

เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง ON หรือพร้อมขับขี่ ไฟ
เตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) จะสว่างขึ้น
แ ล้ ว ดั บ ล ง ซึ่ ง แ ส ด ง ว่ า A B S ท ำ ง า น ป ก ติ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-9

Condition:
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2-10 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ถ้าไฟเตือน ABS สว่างขึ้นขณะที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่
ตำแหน่งพร้อมขับข่ี หรือในขณะขับขี่ อาจแสดงว่า ABS
กำลังทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่
ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ถ้า ABS ทำงานผิดปกติ ฟังก์ชันป้องกันล้อล็อกจะหยุด
ทำงาน ซึ่ง ระบบเบรกจะทำงานเป็นปกติ แต่ไม่มีการ
ป้องกันล้อล็อก (โปรดดูที่ “ระบบเบรก” (หน้า 5-27))

ไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง)
ZE1A1-2CAA8163-1B97-433F-9851-7D289C0747A6

ไฟเตือนระบบเบรกจะทำงานสำหรับทั้งระบบเบรกแบบจ่าย
พลังงานคืนและระบบเบรกอัจฉริยะท่ีขับด้วยไฟฟ้า เม่ือ
เปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง ON หรือตำแหน่งพร้อม
ขับขี่ ไฟจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองถึงสามวินาทีโดยประมาณ
ถ้าไฟสว่างขึ้นเม่ือใดก็ตาม อาจแสดงว่าระบบเบรกแบบ
จ่ายพลังงานคืนและ/หรือระบบเบรกอัจฉริยะท่ีขับด้วย
ไฟฟ้ากำลังทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
ระบบท่ีศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่ง ต้ังเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า ถ้ามีไฟเตือนระบบ
เบรก (สีแดง) สว่างข้ึน ให้ทำการหยุดรถยนต์ทันทีและ
ติดต่อศูนย์บริการ นิสสันซึ่งได้ รับการแต่งตั้ง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ “เบรก” (หน้า 8-7)

คำเตือน:

. การเหยียบแป้นเบรกขณะที่สวิตช์จ่ายไฟไม่อยู่ที่
ตำแหน่ง ON หรือพร้อมขับขี่ และ/หรือระดับ
น้ำมันเบรกต่ำอาจทำให้ระยะเบรกมากข้ึน และ
การเบรกจะต้องใช้แรงเหยียบแป้นเบรกมากข้ึน
รวมถึงระยะทางที่แป้นเบรกเคล่ือนท่ีจะมากข้ึน

ด้วย

. ถ้าระดับน้ำมันเบรกมีระดับต่ำกว่าเครื่องหมายต่ำ
สุดหรือ MIN ของกระปุกน้ำมันเบรก ห้ามขับ
รถยนต์จนกว่าระบบเบรกจะได้รับการตรวจสอบที่
ศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

. ระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนอาจทำงานไม่
ถูกต้อง ถ้าไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นขณะที่ไฟ
แสดงสถานะพร้อมขับขี่สว่างข้ึน โปรดขับรถไป
ยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดอย่างระมัดระวังเพื่อเข้า
รับการซ่อมแซม หรืออาจเลือกใช้วิธีลากรถแทน
การขับข่ีรถยนต์ต่อไป เนื่องจากการขับข่ีต่อไป
อาจ เ ป็น สาเหต ุ ทำให้ เ กิด อันตราย ข้ึน ได้

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง)
GUID-CC220EDF-0679-4B0D-A2C2-D7631DDA1791

เมื่อเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง ON หรือตำแหน่ง
พร้อมขับขี่ ไฟเตือนระบบเบรกจะยังคงสว่างขึ้นเป็นเวลา
สองถึงสามวินาทีโดยประมาณ ถ้าไฟเตือนระบบเบรกสว่าง
ขึ้นเม่ือใดก็ตาม อาจแสดงว่าระบบเบรกไฮดรอลิกกำลัง
ทำงานไม่ถูกต้อง ถ้าไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้น ให้หยุด
รถยนต์ทันทีและติดต่อศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่ง
ตั้ ง เป็น ศ ูน ย์ จำหน่าย และ ให้ บริการ รถยนต์ ไฟฟ้า

ไฟแสดงเตือนเบรกจอด (รุ่นที่ไม่มีระบบเบรกมือ
อัจฉริยะติดตั้ง) :

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

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON ขณะที่ใช้งานเบรกจอด
ไฟเตือนระบบเบรกจะสว่างขึ้น เมื่อยกเลิกการใช้งานเบรก
จอด ไฟเตือนระบบเบรกจะดับลง

ถ้าไม่ได้ทำการยกเลิกการใช้งานเบรกจอด ไฟเตือนระบบ
เบรกจะยังคงสว่างอยู่ ก่อนขับรถ ให้แน่ใจว่าไฟเตือนระบบ

เบรกได้ดับลงแล้ว โปรดดูที่ “เบรกจอด” (หน้า 3-16)

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

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON ไฟเตือนระบบเบรกจะ
สว่างขึ้นแล้วดับลง (รุ่นท่ีติดตั้งระบบเบรกมืออัจฉริยะ)

เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง ON ไฟเตือนน้ีจะเตือนว่า
ระดับน้ำมัน เบรก ต่ำ ถ้า ไฟ เตือนนี้ สว่างขึ้น ไฟ เตือน
โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ESP) และไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง) จะสว่างข้ึนด้วย

ถ้าไฟสว่างขึ้นขณะที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่
โดยที่ไม่ได้เข้าเบรกจอดไว้ ให้หยุดรถยนต์และปฏิบัติราย
การต่อไปนี้

1. ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก ถ้าจำเป็นต้องเติมน้ำมัน
เบรก ให้ เติมน้ำมัน เบรกและให้ นำ รถ เข้า รับการ
ตรวจสอบระบบท่ีศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า โปรด
ดูที่ “น้ำมันเบรก” (หน้า 8-8)

2. ถ้าน้ำมันเบรกอยู่ในระดับที่ถูกต้อง ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบระบบการเตือนท่ีศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับ
การแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์
ไฟฟ้า

คำเตือน:

. ระบบเบรกของรถยนต์อาจทำงานไม่ถูกต้องถ้า
ไฟเตือนสว่างขึ้น การขับขี่อาจทำให้เกิดอันตราย
ได้ โปรดขับรถไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดอย่าง
ระมัดระวังเพื่อเข้ารับการซ่อมแซม หรือเลือกใช้
วิธีลากรถแทนการขับขี่รถยนต์ต่อไป เน่ืองจาก
การขับขี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายข้ึน
ได้

Condition:
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. การเหยียบแป้นเบรกขณะที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่
ตำแหน่งอ่ืนนอกเหนือจาก ON หรือพร้อมขับข่ี
และ/หรือระดับน้ำมันเบรกต่ำอาจทำให้ระยะเบรก
มากข้ึน และการเบรกจะต้องใช้แรงเหยียบแป้น
เบรกมากขึ้นรวมถึงระยะทางที่แป้นเบรกเคลื่อนที่
จะมากขึ้นด้วย

. ถ้าระดับน้ำมันเบรกมีระดับต่ำกว่าเครื่องหมายต่ำ
สุดหรือ MIN ของกระปุกน้ำมันเบรก ห้ามขับ
รถยนต์จนกว่าระบบเบรกจะได้รับการตรวจสอบที่
ศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า
ZE1A1-6FCBDA0B-9C53-4216-8E76-3B48245AA864

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON ไฟเตือนพวงมาลัยเพา
เวอร์ไฟฟ้าจะสว่างขึ้นและดับลงเมื่อเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟ
ไปท่ีตำแหน่งพร้อมขับขี่ ซึ่งแสดงว่าพวงมาลัยเพาเวอร์
ไฟฟ้าทำงานเป็นปกติ

ถ้าไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าสว่างข้ึนขณะท่ีไฟ
แสดงสถานะพร้อมขับขี่สว่างขึ้น อาจแสดงว่าพวงมาลัย
เพาเวอร์ไฟฟ้าทำงานไม่ถูกต้อง และอาจต้องเข้ารับการ
บริการ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบพวงมาลัยเพาเวอร์
ไฟฟ้าที่ศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าสว่างขึ้นขณะที่ไฟ
แสดงสถานะพร้อมขับขี่สว่างขึ้น ระบบช่วยหมุนพวงมาลัย
จะหยุดทำงาน แต่จะยังคงสามารถบังคับควบคุมรถได้ ใน
ขณะน้ี จะต้องใช้แรงในการบังคับพวงมาลัยมากขึ้น โดย
เฉพาะ ใน โค้ ง ท่ี หั ก ม ุ ม มาก และ ท่ี ค ว าม เ ร็ ว ต่ ำ

โปรดดู ท่ี “พวงมาลัย เพา เวอร์ ไฟฟ้า” (หน้า 5-26))

ไฟเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์
ไฟฟ้า

GUID-C9D744CE-91D4-424C-B558-5040FA42F1E2

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON ไฟเตือนระบบควบคุม
ก า ร เ ป ล่ี ยน เ กี ย ร์ ไฟ ฟ้ า จ ะ ส ว่ า ง ขึ้ น แ ล้ ว ดั บ ล ง

ไฟน้ีจะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งเตือนเมื่อระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร์ไฟฟ้าทำงานผิดปกติ เมื่อไฟเตือนหลักสว่างขึ้น เสียง
เตือนจะ ดัง ข้ึนและ ข้อความ “When parked apply
parking brake (เม่ือจอดรถ ให้เข้าเบรกจอด)” จะแสดง
ขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF เสียงเตือนจะดังขึ้น
ต่อเนื่อง ให้แน่ใจว่าได้เข้าเบรกจอดแล้ว ถ้าเข้าเบรกจอด
แล้ว ไฟเตือนหลักจะสว่างขึ้นและข้อความเตือนบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์จะหายไป และเสียงเตือนจะหยุดลง

ถ้าไม่สามารถเปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟไปท่ีตำแหน่ง OFF ได้
ให้เข้าเบรกจอดแล้วเปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง
OFF

ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้
รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ไฟเตือนโปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

ZE1A1-A6886B4F-197A-4B65-9BBF-B46494A1002C

เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON ไฟเตือนโปรแกรม
ควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) จะ
สว่างขึ้นแล้วดับลง

เมื่อไฟเตือนกะพริบระหว่างการขับขี่ แสดงว่ากำลังขับขี่ใน
สภาวะถนนลื่น และกำลังจะเกินค่าจำกัดความสามารถใน
การเกาะถนน

เมื่อไฟเตือน ESP สว่างขึ้นขณะที่เปิดระบบ ESP อยู่ ไฟนี้
จะเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่าโหมดระบบสำรองของระบบ ESP
กำลังทำงานอยู่ เช่น ระบบ ESP อาจกำลังทำงานไม่
ถูกต้อง ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้า ถ้าระบบทำงานผิดปกติ ฟังก์ชันระบบ ESP
จะถูกยกเลิก แต่ยังสามารถทำการขับข่ีรถยนต์ได้ สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ท่ี “ระบบโปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิก ส์ (ESP)” (หน้า 5-10)

ไฟเตือนระบบ EV
GUID-5AE77D1F-DB79-4AE8-BAFF-C34A0DF16A16

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง ON ไฟเตือนระบบ EV จะ
สว่างขึ้นแล้วดับลง

ไฟนี้จะสว่างขึ้นถ้าระบบต่อไปนี้ทำงานผิดปกติ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการ นิสสันซึ่งได้ รับการแต่งตั้ง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

. ระบบแทร็คชั่นมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์

. ช่องชาร์จไฟหรือเครื่องชาร์จไฟบนรถ

. ระบบแบตเตอรี่ Li-ion

. ระบบทำความเย็น

. ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า

. ระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินทำงาน โปรดดูท่ี “ระบบ
หยุดการทำงานฉุกเฉิน” (หน้า EV-6)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-11

Condition:
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2-12 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-14264798-F35B-4FA6-86C0-702EF2AA28BF

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” ไฟเตือนระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะจะสว่างขึ้น หลังจากเร่ิมใช้งานระบบ EV
ไฟเตือนจะดับลง

ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะถูกต้ังอยู่ที่
OFF บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ถ้าไฟสว่างขึ้นเมื่อระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอยู่ที่ ON อาจ
แสดงว่าระบบไม่สามารถใช้งานได้ โปรดดูท่ี “ระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน้า 5-18)

ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่ำ
GUID-EFE1F407-2C15-4AF4-9625-009BB9939524

ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่ำจะสว่างขึ้นเมื่อระดับการ
ชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ท่ีใช้ได้เริ่มต่ำ ให้ชาร์จไฟโดย
เร็วท่ีสุดก่อนเกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ท่ีชาร์จ
ได้จะอยู่ที่เส้นด้านท้าย

หมายเหตุ:

ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่ำจะดับลงทันทีก่อนที่
ไฟแบตเตอรี่ Li-ion จะหมดลงโดยสิ้น เชิง และ
รถยนต์จะหยุด ถ้าไฟแบตเตอร่ี Li-ion หมดโดยส้ิน
เชิง จำเ ป็น ต้อง ชาร์จ ไฟ รถยนต์ เ พ่ือ ขับข่ี ต่อ

ไฟเตือนหลัก (สีแดง/สีเหลือง)
ZE1A1-0F95D9CF-20B0-4CC3-943D-8E2ABAFB3D9D

ไฟ เตือนหลัก (สี แดงหรือ สี เหลือง) จะสว่าง ข้ึน เมื่อ
ข้อความเตือนปรากฏข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ไฟเตือนหลักสีเหลือง:

ไฟเตือนหลักสีเหลืองจะสว่างขึ้นเมื่อข้อความเตือน (สี
เหลือง) ปรากฏ ขึ้น บน หน้า จอ แสดง ข้อม ูล รถยนต์

ไฟเตือนหลักสีแดง:

ไฟเตือนหลักสีแดงจะสว่างขึ้นเม่ือข้อความเตือน (สีแดง)
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-9DAB3AE1-1B41-4E43-80F5-F5EC8E7B1548

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
จะสว่างข้ึน และไฟจะสว่างค้างจนกว่าจะคาดเข็มขัดนิรภัย
ด้าน หน้า (โปรด ด ู ที่ “ เข็มขัด นิ ร ภัย” (หน้า 1-7))

เม่ือความเร็วรถยนต์เกินกว่า 15 กม./ชม. (10 ไมล์/ชม.)
ไฟจะกะพริบ และเสียงเตือนจะดังจนกว่าจะมีการคาด
เข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนจะดังต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ
95 วินาที หรือจนกว่าจะมีการคาดเข็มขัดนิรภัย (โปรดดูที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-7))

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

ZE1A1-06E12469-6BF1-45B8-83C8-E56E6F3BDF46

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง ON ไฟเตือนระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว่างขึ้นเป็นเวลาประมาณ 7
วินาที แ ล้ว ดับ ลง ซึ่ ง แสดง ว่ า ร ะบบ ถ ุ ง ลม เส ริม
ความปลอดภัย SRS ทำงานเป็นปกติ

ถ้า สภาวะ ต่อ ไป น้ี เกิดขึ้น แสดง ว่า ระบบถุง ลม เสริม

ความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ต้องได้รับการ
ตรวจสอบ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้ง เป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ รถยนต์ ไฟฟ้า เพื่อ
ตรวจ สอบ ระบบ และ ทำ การ ซ่ อมแซม โดย ทัน ที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ยังคง
ส ว่าง ขึ้ น หลั ง เวลา ผ่าน ไป ประมาณ 7 วินาที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม่สว่าง
ขึ้นเลย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-
tensioner) อาจทำงานผิดพลาดหรือไม่ทำงาน ต้องนำ
รถยนต์ไปยังศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า เพ่ือได้รับการตรวจ
และซ่อมแซม (โปรดดูที่ “ระบบความปลอดภัยเสริม
(SRS)” (หน้า 1-23))

ไฟแสดง
ZE1A1-40790345-29A6-4471-B7F0-97F981B3FB66

ไฟแสดง OFF ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้า
ใกล้คนเดินเท้า (VSP)

GUID-10A5B389-DB4F-4907-84B0-8E5AFFA8410F

ไฟจะสว่างขึ้นเม่ือปิดระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คน
เดินเท้า (VSP) ด้วยสวิตช์ VSP OFF

ถ้าไฟแสดง VSP OFF สว่างขึ้นขณะที่ระบบ VSP อยู่ที่ ON
อาจแสดงว่า VSP ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบระบบ VSP ที่ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้ ง เป็น ศ ูน ย์ จำหน่าย และ ให้ บริการ รถยนต์ ไฟฟ้า

โปรดดู ท่ี “ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า
(VSP)” (หน้า EV-15)

Condition:
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ไฟแสดงระบบเบรกมืออัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-BAD9CD29-348C-447C-9C51-6BB4C08282EF

ไฟแสดงระบบเบรกมืออัจฉริยะแสดงว่าระบบเบรกมือ
อัจฉริยะกำลังทำงาน

ถ้าไม่ได้ทำการปลดเบรกจอด ไฟแสดงระบบเบรกมือ
อัจฉริยะจะยังคงสว่างอยู่ ก่อนขับรถ ให้แน่ใจว่าไฟแสดง
ระบบเบรกมืออัจฉริยะได้ดับลงแล้ว (โปรดดูที่ “เบรกจอด”
(หน้า 3-16))

ไฟแสดง OFF โปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

ZE1A1-10C0347A-5993-4CEC-84D6-C6D36D4E64D2

เม่ือสวิตช์ จ่าย ไฟอยู่ ที่ ตำแหน่ง ON ไฟแสดง OFF
โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ESP) จะสว่างขึ้นแล้วดับลง

ไฟแสดง OFF ESP จะสว่างขึ้นเมื่อปิดระบบ ESP บน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ซึ่งแสดงว่าระบบ ESP ไม่ได้
ทำงาน

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ระบบโปรแกรมควบคุมความ
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิก ส์ (ESP)” (หน้า 5-10)

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามี
ติดตั้ง)

ZE1A1-ADF36A7E-654C-41FF-995B-334ACB4CEBEA

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้าจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟตัด
หมอกหน้า (โปรดดูที่ “สวิตช์ไฟตัดหมอก” (หน้า 2-34))

ไฟแสดงการใช้ไฟสูง
ZE1A1-4091099F-CB07-4276-B667-3BD074F2E546

ไฟแสดงการใช้ไฟสูงจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟหน้าไฟสูง ไฟ
แสดงจะดับลงเมื่อเปลี่ยนไปใช้ไฟต่ำ (โปรดดูที่ “สวิตช์ไฟ
หน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-32))

ไฟแสดงการใช้ไฟต่ำ
GUID-935FA5AB-F0D3-4DFD-9588-3CEC5C6D7362

ไฟแสดงการใช้ไฟต่ำจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟหน้าไฟต่ำ ไฟ
แสดงจะดับลงเมื่อเปล่ียนไปท่ีตำแหน่ง หรือไฟสูง
(โปรดดูที่ “สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-
32))

ไฟแสดงเสียบปลั๊ก
GUID-20DCB85B-9780-40F0-B864-9C73E4253824

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON ไฟแสดงเสียบปลั๊กจะ
สว่างขึ้นแล้วดับลง

ไฟน้ีจะสว่าง ข้ึนขณะที่ เชื่อมต่อหัวต่อชาร์จไฟเข้า กับ
ร ถ ยน ต์ แ ล ะ จ ะ ก ะพ ริ บ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ท่ี ช า ร์ จ ไ ฟ

หมายเหตุ:

ถ้า เช่ือมต่อหัวต่อชาร์จ ไฟเข้ากับรถยนต์ จะ ไม่
สามารถเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่
ได้

ไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ้า
GUID-20614991-9E61-4D48-8EFB-7C6C667F91E1

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง ON ไฟแสดงการจำกัด
กำลังไฟฟ้าจะสว่างขึ้นแล้วดับลง

เมื่อไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ้าสว่างขึ้นขณะที่สวิตช์
จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับข่ี กำลังไฟฟ้าที่จ่ายไปยัง
แทร็คช่ันมอเตอร์จะลดลง ดังนั้น รถยนต์จะไม่ตอบสนอง
เมื่อเหยียบคันเร่งขณะท่ีไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ้า
สว่างขึ้น

เมื่อไฟนี้สว่างขึ้นและมีข้อความใด ๆ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูล รถยนต์ ให้ ปฏิบัติ ตามคำแนะนำ ต่อไปนี้

ไฟนี้จะสว่างขึ้นในสภาวะต่อไปนี้

. ระดับการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำมาก

. อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำมาก

. เมื่ออุณหภูมิของระบบ EV สูง (มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์
ระบบหล่อเย็น แบตเตอรี่ Li-ion ฯลฯ)

. เมื่อระบบ EV ทำงานผิดปกติ

ถ้าไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอร่ีต่ำสว่างขึ้น ให้ชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion โดยเร็วที่สุด

ถ้าไฟนี้สว่างขึ้นเนื่องจากแบตเตอร่ี Li-ion เย็นซึ่งเป็นผล
มาจากอุณหภูมิภายนอกต่ำ ให้เคลื่อนรถยนต์ไปยังที่ที่อุ่น
ขึ้น อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion อาจเพิ่มขึ้นโดยการชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion

ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้นขณะที่ระบบ EV ร้อนขึ้นเน่ืองจากการ
ขับขึ้นเขาอย่างต่อเนื่อง ให้ขับรถต่อไปด้วยความเร็วต่ำลง
ท่ีปลอดภัยหรือจอดรถในที่ปลอดภัย ถ้าไฟนี้ไม่ดับลง ให้
ติดต่อศูนย์บริการ นิสสันซึ่งได้ รับการแต่งตั้ง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้นในสถานการณ์อ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-13

Condition:
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2-14 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ไว้ด้านบนหรือไฟไม่ดับลง แสดงว่าอาจมีการทำงาน
ผิดปกติของระบบ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

คำเตือน:

โหมดการจำกัดกำลังไฟฟ้าอาจส่งผลให้กำลังไฟฟ้า
และความเร็วรถยนต์ลดลง ความเร็วรถยนต์อาจลดลง
จนน้อยกว่ารถยนต์คันอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้มีโอกาสเกิด
การชนมากยิ่งขึ้น ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษใน
การ ขับขี่ ถ้า รถยนต์ ไม่ สามารถ คง ความเร็ว ที่
ปลอดภัย ไว้ ได้ ให้ จอด รถ ข้าง ทางในบริเวณที่
ปลอดภัย ชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ถ้าไฟแบตเตอร่ี
ต่ ำ ห รือ ป ล่อย ให้ แบต เตอ ร่ี L i - i on เย็ น ลง

หมายเหตุ:

ท่านสามารถลด เวลา ในการชาร์จ ไฟและ รักษา
อุณหภูมิ แบตเตอร่ี Li-ion ให้ต่ำ ลง ได้ถ้าท่าน:
. ชาร์จไฟปริมาณน้อย ๆ แต่บ่อยครั้งขึ้นและ
. ให้แบตเตอรี่อยู่ในระดับการชาร์จไฟที่สูงข้ึนอยู่

เสมอ

ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่
GUID-493F23D2-87A4-4FB7-9EFE-87F971BDBDC3

ไฟแสดงสถานะพร้อมขับข่ี จะสว่างขึ้น เมื่อ ระบบ EV
(รถยนต์ไฟฟ้า) ทำงาน และรถยนต์อาจเกิดการขับเคลื่อน

ไฟแสดงสถานะพร้อมขับข่ีจะดับลงในสภาวะต่อไปนี้

. มีการทำงานผิดปกติของระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า)
บางอย่าง

. ไฟแสดงสถานะพร้อมขับข่ีจะดับลงทันทีก่อนไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion จะหมดโดยส้ินเชิง ถ้าไฟแบตเตอรี่
Li-ion หมดโดยส้ินเชิง จำเป็นต้องชาร์จไฟรถยนต์

เพื่อขับข่ีต่อ โปรดดูที่ “ถ้าไฟแบตเตอรี่ Li-ion หมด
ลงโดยสิ้นเชิง” (หน้า 6-11)

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหลัง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-1F30EDF9-FA12-4191-8B36-4ABE1B7F9DE5

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหลังจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟตัด
หมอกหลัง (โปรดดูท่ี “สวิตช์ไฟตัดหมอก” (หน้า 2-34))

ไฟแสดงระบบกันขโมย
ZE1A1-CAB130D8-5BB2-4700-9816-9655A9AA77D6

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่
ตำแหน่ง LOCK OFF หรือ ACC ฟังก์ชันนี้แสดงว่าระบบกัน
ข โ มย ที่ ติ ด ต้ั ง อ ย ู่ บ น ร ถ ยน ต์ ท ำ ง า น เ ป็ น ปกติ

ถ้าระบบกันขโมยทำงานผิดปกติ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะ
สว่างค้างขณะเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON (สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ระบบกันขโมย” (หน้า 3-10))

ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่
ZE1A1-952927B8-E86D-40A0-ADA2-5ED657B0A0DE

ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่จะสว่างขึ้นเมื่อบิดสวิตช์ไฟหน้าไป
ยังตำแหน่ง

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
ZE1A1-AEE83761-686F-466B-B3B8-EDF8D7DC0C36

สัญญาณไฟเล้ียว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเม่ือเปิด
สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยวหรือสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (โปรด
ดูที่ “สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-32)
หรือ “สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน” (หน้า 6-2))

เสียงเตือน
ZE1A1-39FBB3CF-11CD-4DA8-9DB3-FBAF4F2E2596

เสียงเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์
GUID-42FC5E01-8ECD-4317-B81E-865B0049D025

ถ้าไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์สว่างขึ้น เสียง
เตือนจะดังขึ้น เมื่อ ข้อความเตือนแสดงขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

เมื่อเสียงเตือนดังข้ึน ให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและกด
สวิตช์ตำแหน่ง P บนคันเกียร์ และเข้าเบรกจอด ไฟเตือน
การชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์จะดับลง และเสียงเตือนจะ
หยุดลงเมื่อ เข้า เบรกจอดหรือรถยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง P
(จอด) กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
เป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือรับการ
ช่วยเหลือ

เสียงเตือนผ้าเบรกสึก
ZE1A1-2C378ED7-F157-4822-BCF0-6E95CAA4B880

เมื่อผ้าเบรกสึกจะมีเสียงเตือนผ้าเบรกสึกดังขึ้น จำเป็นต้อง
เปลี่ยนผ้าเบรก ถ้าผ้าเบรกมี เสียงแหลมเสียดสีเม่ือรถ
เคล่ือนท่ี เสียงจะเริ่มเกิดขึ้นเม่ือเหยียบแป้นเบรก หาก
ผ้าเบรกสึกมาก เสียงจะดังอยู่ตลอดเวลา แม้จะไม่ได้
เหยียบแป้นเบรก ให้ตรวจสอบเบรกโดยเร็วท่ีสุดเท่าที่จะ
ทำได้ ถ้าได้ยินเสียงเตือนผ้าเบรกสึก

ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น
ศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือตรวจสอบ
ระบบและทำการซ่อมแซมโดยทันที (โปรดดูที่ “เบรก”
(หน้า 8-7))
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เสียงเตือนระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า
GUID-71CBE0E2-8F87-4406-99A8-FC6D5A34DC7E

ถ้าทำการเปลี่ยนเกียร์ไม่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย เสียง
เตือนจะดังขึ้น และในเวลาเดียวกัน การทำงานจะถูก
ยกเลิกหรือตำแหน่งเกียร์จะเปล่ียนไปท่ีตำแหน่ง N (ว่าง)
โดยขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “การขับข่ีรถยนต์”
(หน้า 5-5)

เสียงเตือนกุญแจอัจฉริยะ
ZE1A1-4A0804B9-235D-48CF-8FEE-24C2BB97CE26

เสียงเตือนกุญแจอัจฉริยะจะดังขึ้นถ้าพบการทำงานผิดปกติ
ใด ๆ ดังต่อไปนี้

. กุญแจอัจฉริยะถูกทิ้งไว้อยู่ภายในรถยนต์เม่ือล็อก
ประตู

. กุญแจอัจฉริยะถูกนำออกมาภายนอกรถยนต์ เมื่อ
ใช้งานรถยนต์

. ประตูบานใดบานหนึ่งปิดไม่สนิทเมื่อล็อกประตู

เม่ือเสียงเตือนดังขึ้น ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบท้ังรถยนต์
และกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ”
(หน้า 3-4))

เสียงเตือนไฟส่องสว่าง
ZE1A1-6F4DC6D7-A8DC-46E9-8460-55E269AD82EA

เสียงเตือนไฟส่องสว่างจะดังขึ้นถ้าประตูด้านคนขับเปิด
ขณะท่ีสวิตช์ไฟหน้าอยู่ท่ีตำแหน่ง หรือ และ
สวิตช์ จ่าย ไฟอย ู่ ท่ี ตำแหน่ง ACC OFF หรือ LOCK

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบิดสวิตช์ไฟส่องสว่างไปยังตำแหน่ง
“OFF” หรือ “AUTO” เมื่อลงจากรถ

เสียงเตือนเบรกจอด
ZE1A1-0DD91978-046D-4BBA-9DC9-E4F062F1D5B0

เสียงเตือนเบรกจอดจะดังขึ้นถ้าขับรถยนต์ด้วยความเร็ว
มากกว่า 7 กม./ชม. (4 ไมล์/ชม.) (รุ่น ท่ีไม่มี เบรกมือ
อัจฉริยะติดตั้ง) หรือ 4 กม./ชม. (2 ไมล์/ชม.) (รุ่นที่ติดตั้ง
เบรกมืออัจฉริยะ) โดยท่ีเข้าเบรกจอดอยู่ ให้หยุดรถยนต์
และปลดเบรกจอด

เสียงเตือนสวิตช์จ่ายไฟ
GUID-2AFD8D0A-2F7F-4A4C-BAA5-076EF84E900C

เสียงเตือนสวิตช์จ่ายไฟจะดังขึ้นเม่ือเปิดประตูด้านคนขับ
ขณะที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON หรือพร้อมขับขี่ กด
สวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง OFF

เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-CFFE0E66-82B3-4C01-B608-6594ACE98686

เม่ือความเร็วของรถยนต์มีระดับเกินกว่า 15 กม./ชม. (9
ไมล์/ชม.) เสียงเตือนจะดังจนกว่าจะคาดเข็มขัดนิรภัยด้าน
หน้า เสียงเตือนจะดังต่อเน่ืองประมาณ 95 วินาที จนกว่า
จะคาดเข็มขัดนิรภัย

ZE1A1-3610D9C5-CE18-4747-932A-3E708FB2DA5B

JVI1861X

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ติดตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายของมาตรวัด
ความเร็ว ซึ่งจะแสดงรายการต่าง ๆ เช่น:

. Vehicle settings (การตั้งค่ารถยนต์)

. Trip computer information (ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ระยะทาง)

. Driver Assistance (การช่วยเหลือผู้ขับขี่)

. Cruise control system information (ข้อมูลระบบ
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ)

. Intelligent Key operation information (ข้อมูลการ
ทำงานของกุญแจอัจฉริยะ)

. Indicators and warnings (การแสดงและการเตือน)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-15
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วิธีการใช้หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
ZE1A1-70381C67-CDDB-4575-A232-0CA687BCF4A0

JVI1566X

สามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้โดยใช้ปุ่ม
OK ① ② ③ และ ④ ท่ีติดต้ังอยู่
บนพวงมาลัย
① OK - เปลี่ ยน ห รือ เ ลือก ราย การ บน หน้า จอ

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

แสดงข้อมูลรถยนต์
③ - กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
④ - เปล่ียนจากหน้าจอหน่ึงไปยังหน้าจอ

ถัดไป (เช่น ระยะทาง, การประหยัดพลังงาน)

หน้าจอเริ่มต้น
ZE1A1-E828D244-7332-4BBD-A2FA-0762846370C8

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON หน้าจอซึ่งจะแสดงขึ้น
ในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ประกอบด้วย:

. Battery information (ข้อมูลแบตเตอรี่)

. Audio (เครื่องเสียง) (ถ้ามีติดตั้ง)

. Energy Economy (การประหยัดพลังงาน)

. Trip computer (คอมพิวเตอร์ระยะทาง)

. Warnings (การเตือน)

. Settings (การตั้งค่า)

การเตือนจะปรากฏข้ึนต่อเม่ือมี ส่ิงใด ๆ เกิดข้ึน สำหรับ
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเตือนและการแสดง โปรดดูท่ี
“การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์”
(หน้า 2-22)

ในการควบคุม รายการ ต่าง ๆ ท่ี แสดงขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ โปรดดูท่ี “การต้ังค่า” (หน้า 2-16)

การตั้งค่า
ZE1A1-2B87738B-ED39-4BF0-9A1E-9FF0103FB048

โหมดการตั้งค่าสามารถทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงขึ้น
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์:

. ESP Setting (การตั้งค่า ESP)

. Driver Assistance (การช่วยเหลือผู้ขับขี่)

. Customise Display (หน้าจอปรับแต่งด้วยตนเอง)

. Vehicle Settings (การตั้งค่ารถยนต์)

. EV Settings (การตั้งค่า EV)

. Maintenance (การบำรุงรักษา)

. Clock (นาฬิกา)

. Unit/Language (หน่วย/ภาษา)

. Factory Reset (ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน)

ESP Setting (การตั้งค่า ESP)
GUID-E2292C59-4152-4127-BBB2-142C78A46376

ในการเปล่ียนการตั้งค่า ให้ใช้ปุ่ม ② เพ่ือเลือก และ
กดปุ่ม OK ①
. ระบบ

ระบบน้ีช่วยให้สามารถเปิดหรือปิดการใช้งานระบบ
โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ESP) ได้ ระบบ ESP จะถูกเปิดไว้เป็นค่าเร่ิมต้น ถ้า
ปิด ระบบ ESP ไฟ แสดง OFF ESP จะ สว่าง ข้ึน

หมายเหตุ:
ในการใช้งานรถยนต์ ควรขับข่ีรถยนต์ในขณะที่เปิด
ใช้งานระบบ ESP (โปรดดูที่ “ระบบโปรแกรมควบคุม
ความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)” (หน้า
5-10))

Driver Assistance (การช่วยเหลือผู้ขับขี่)
ZE1A1-536DB6D3-BCE7-4BE9-83F6-8C5602F90175

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

. Emergency Brake (เบรกฉุกเฉิน) (ถ้ามีติด ต้ัง)

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

. Driver Attention Alert (การเตือนสมาธิผู้ขับขี่) (ถ้า
มีติดตั้ง)

. Timer Alert (นาฬิกาจับเวลา)

. Low Temperature Alert (การเตือนอุณหภูมิต่ำ)

. Chassis Control (ระบบควบคุมแชสซีส์)

. e-Pedal (เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ)

Emergency Brake (เบรกฉุกเฉิน) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดการทำงานหรือปิดการ
ทำงานระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะได้

1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Emergency Brake (เบรก
ฉุกเฉิน)” แล้วกดปุ่ม OK ①

2. เลือก “System (ระบบ)” และกดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/
ปิดระบบ

สำหรับ ข้อมูล เพ่ิม เติม โปรดดู ท่ี “ระบบ เบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ” (หน้า 5-18)

Condition:
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Parking Aids (การช่วยจอด) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดระบบตรวจจับและ
ส่งสัญญาณเตือนวัตถุ และบุคคลท่ีเคลื่อนไหวจากกล้อง
รอบคัน (MOD) ได้

1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Parking Aids (การช่วย
จอด)” แล้วกดปุ่ม OK ①

2. เ ลือก “Mov ing Ob jec t ( วั ตถ ุ และ บ ุคคล ท่ี
เคลื่อนไหว)” และกดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิดระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ฟังก์ชันระบบตรวจจับและ
ส่งสัญญาณเตือนวัตถุ และบุคคลท่ีเคลื่อนไหวจากกล้อง
รอบคัน (MOD)” (หน้า 4-10)

Driver Attention Alert (การเตือนสมาธิผู้ขับขี่)
(ถ้ามีติดตั้ง) :

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

การต้ังค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดระบบตรวจสอบ
การตื่นตัวของผู้ขับขี่ได้

1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Driver Attention Alert
(การเตือนสมาธิผู้ขับขี่)”

2. กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิดระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบตรวจสอบการตื่นตัว
ของผู้ขับขี่” (หน้า 5-16)

Timer Alert (นาฬิกาจับเวลา) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถต้ังให้แจ้งเตือนผู้ขับขี่ได้
ว่าถึงเวลาที่ตั้งไว้แล้ว

1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Timer Alert (นาฬิกาจับ
เวลา)” แล้วกดปุ่ม OK ①

2. ในการเปลี่ยนเวลา ให้ใช้ปุ่ม ② และปุ่ม OK ①
เพื่อบันทึกเวลาที่เลือกไว้

Low Temperature Alert (การเตือนอุณหภูมิต่ำ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดการเตือนอุณหภูมิ
ภายนอกต่ำบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้

1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Low Temperature Alert
(การเตือนอุณหภูมิต่ำ)”

2. กดปุ่ม OK ① เพื่อเปิด/ปิดการเตือน

Chassis Control (ระบบควบคุมแชสซีส์) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดการทำงานหรือปิดการ
ทำงานระบบช่วยควบคุม เสถียรภาพขณะ เข้า โค้ง ได้

1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “Chassis Control (ระบบ
ควบคุมแชสซีส์)” แล้วกดปุ่ม OK ①

2. เลือก “Active Trace Control (ระบบช่วยควบคุม
ทิศทางขณะเล้ียว)” และกดปุ่ม OK ① เพ่ือเปิด/ปิด
ฟังก์ชัน

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “ระบบควบคุมแชสซีส์”
(หน้า 5-12)

e-Pedal (เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตั้งค่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดการทำงานหรือปิดการ
ทำงาน “Mode Memory (การจดจำโหมด)” ของระบบ
เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) ได้

1. ใช้ปุ่ม ② เพื่อเลือก “e-Pedal (เทคโนโลยีคัน
เร่งอัจฉริยะ)” แล้วกดปุ่ม OK ①

2. เลือก “Mode Memory (การจดจำโหมด)” และกดปุ่ม
OK ① เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ระบบเทคโนโลยีคันเร่ง
อัจฉริยะ (e-Pedal)” (หน้า 5-7)

Customise Display (หน้าจอปรับแต่งด้วย
ตนเอง)

ZE1A1-F7FFB220-EBCB-4913-BBB8-3F284DBD7348

การตั้งค่าหน้าจอปรับแต่งด้วยตนเองช่วยให้ลูกค้าสามารถ
เลือกมาตรวัดลักษณะต่าง ๆ ได้

. Main Menu Selection (เลือกเมนูหลัก)

. ECO Info Sett ings (การ ตั้ ง ค่า ข้อม ูล ECO)

. Welcome Effect (การแสดงหน้าจอต้อนรับ)

สามารถเปล่ียนการต้ังค่าหน้าจอได้โดยใช้ปุ่ม ②
และปุ่ม OK ①

Main Menu Selection (เลือกเมนูหลัก) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถเปิด/ปิดรายการท่ีแสดงขึ้นเม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ี
ตำแหน่ง ON ได้ ในการเปลี่ยนรายการที่แสดงขึ้นบางราย
การ ให้ใช้ปุ่ม ② เพื่อเล่ือน และใช้ปุ่ม OK ① เพื่อ
เลือกรายการเมนู

รายการต่อไปนี้มีอยู่ในเมนู “Main Menu Selection (เลือก
เมนูหลัก)”

. Sa fe t y sh i e l d ( เซฟตี้ ชี ล ด์ ) ( ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

แสดงสถานะของระบบเซฟตี้ชีลด์
. Status (สถานะ)

แสดงข้อมูลเครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)
. Drive Computer 1 (คอมพิวเตอร์ การ ขับข่ี 1)

แสดง ข้ อม ู ล คอมพิ ว เตอร์ ร ะย ะ ทาง ช ุ ด แรก
. Drive Computer 2 (คอมพิวเตอร์ การ ขับข่ี 2)

แสดง ข้อม ูล คอมพิว เตอร์ ระยะ ทาง ช ุด ท่ี สอง
. Chassis Control (ระบบควบคุมแชสซีส์)

แสดงสถานะของระบบควบคุมแชสซีส์ทั้งหมด

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-17
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ECO Info Settings (การตั้งค่าข้อมูล ECO) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช้ ปุ่ม ② จน กระท่ัง เปลี่ยน ไป ที่ “ECO Info
Settings (การ ต้ังค่าข้อมูล ECO)” และกดปุ่ม OK ①

ซึ่ ง จ ะ เ ข้ า ส ู่ เ ม น ู ย่ อ ย ที่ มี ตั ว เ ลื อ ก ต่ อ ไ ป น้ี :

. ECO Drive Report (รายงานการขับข่ีแบบ ECO)

เปิดการทำงาน/ปิดการทำงานรายงานการขับขี่แบบ
ECO สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “รายงานการ
ขับขี่แบบ ECO” (หน้า 2-31)

. View History (ดูประวัติ)

เพื่อเรียกดูประวัติรายงานการขับขี่แบบ ECO ได้ ซึ่ง
จะแสดงรายงานการขับขี่แบบ ECO ในปัจจุบันและที่ดี
ที่สุด

Welcome Effect (การแสดงหน้าจอต้อนรับ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถเลือกให้แสดงหรือไม่แสดงหน้าจอต้อนรับเม่ือ
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ACC หรือ ON ได้ และสามารถ
เลือกรายการดังต่อไปน้ี เพื่อกำหนดรูปแบบของหน้าจอ
ต้อนรับได้:

. Gauges (เกจวัด)

. Animation (การเคลื่อนไหว)

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

② เพื่อเลื่อนระหว่างตัวเลือกของเมนู และกดปุ่ม OK
① เพื่อเปิด/ปิดแต่ละฟังก์ชัน

Vehicle Settings (การตั้งค่ารถยนต์)
ZE1A1-A8780EBB-0916-4367-906B-83C30CF976BF

การตั้งค่ารถยนต์ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปล่ียนการตั้งค่าได้
ดังต่อไปนี้

. Lighting (ไฟส่องสว่าง)

. Locking (การล็อก)

. Wipers (ระบบปัดน้ำฝน)

. Auto-fold (การพับอัตโนมัติ) (ถ้ามีติดตั้ง)

สามารถเปล่ียนการต้ังค่ารถยนต์ได้โดยใช้ปุ่ม ②
และปุ่ม OK ①

Lighting (ไฟส่องสว่าง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมนู “Lighting” (ไฟส่องสว่าง) มีตัวเลือกดังต่อไปน้ี:

. Auto Room Lamp (ไฟห้อง โดยสารอัตโนมัติ)

สามารถตั้งเปิดหรือปิดตัวตั้งเวลาไฟส่องสว่างภายใน
ได้ ใ ช้ ปุ่ม OK ① เ พ่ือ เปิด หรือ ปิด การ ใช้ งาน
คุณลักษณะนี้

. Light Sensitivity (ความไวไฟส่องสว่าง)

สามารถปรับตั้งค่าความไวแสงของไฟหน้าอัจฉริยะได้
ใช้ปุ่ม ② และปุ่ม OK ① เพื่อเลือกความไวแสง
ที่ต้องการ มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:
— Earliest (เร็วที่สุด)
— Earlier (เร็วขึ้น)
— Standard (มาตรฐาน)
— Later (ช้า)

Locking (การล็อก) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมน ู “Locking (การ ล็อก)” มี ราย การ ดัง ต่อ ไป นี้ :

. สวิตช์ประตูภายนอก

เมื่อเปิดรายการนี้ สวิตช์คำสั่งที่ประตูจะทำงาน ใช้ปุ่ม
OK ① เพื่อเปิดการทำงานหรือปิดการทำงานฟังก์ชัน
นี้

Wipers (ระบบปัดน้ำฝน) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมนู “Wipers (ระบบปัดน้ำฝน)” มีรายการดังต่อไปนี้:

. Speed Dependent (ปรับความเร็วอัตโนมัติ)

สามารถเปิดการทำงานหรือปิดการทำงานคุณลักษณะ
“Speed Dependent (ปรับความเร็วอัตโนมัติ)” ได้
ใช้ปุ่ม OK ① เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานคุณลักษณะ
นี้

Auto-fold (การพับอัตโนมัติ) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อ เปิด ใช้ งาน รายการนี้ กระจกมอง ข้างจะพับ โดย
อัตโนมัติเมื่อล็อกประตู และกางออกเมื่อปลดล็อกประตู
และสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง ACC หรือ ON ใช้ปุ่ม OK
① เพ่ือ เปิดการทำงานหรือ ปิด การทำงานฟังก์ชันนี้

EV Settings (การตั้งค่า EV)
GUID-EA976250-E738-40F4-A1E5-51743B633F40

ใช้ปุ่ม ② และปุ่ม OK ① เพื่อเปลี่ยนสถานะและการ
ตั้งค่าท่ีแสดงขึ้นในเมนู “EV Settings (การตั้งค่า EV)” มี
ตัวเลือกเมนูดังต่อไปนี้ซึ่งแต่ละเมนูจะนำไปสู่เมนูย่อย:

Chg. Connector Lock (ล็อกหัวต่อชาร์จไฟ) (ถ้ามี
ติดตั้ง) :

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

สามารถเลือกโหมดล็อกหัวต่อชาร์จไฟได้ดังต่อไปนี้:

. AUTO (อัตโนมัติ)

. LOCK (ล็อก)

. UNLOCK (ปลดล็อก)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การล็อกหัวต่อชาร์จไฟ”
(หน้า CH-15)

Condition:
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Charge Timer1 (ไทเมอร์การชาร์จไฟ 1) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

มีตัวเลือกเมนูดังต่อไปนี้

. Timer (นาฬิกาจับเวลา)

เมื่อเปิดรายการน้ี ไทเมอร์การชาร์จไฟแรกจะทำงาน
. Start Time (เวลาเริ่มต้น)

เม่ือเลือกรายการนี้ จะสามารถตั้ง เวลาเริ่ม ต้นการ
ทำงานของไทเมอร์การชาร์จไฟได้

. End Time (เวลาสิ้นสุด)

เมื่อเลือกรายการ น้ี จะสามารถต้ังเวลา ส้ินสุดการ
ทำงานของไทเมอร์การชาร์จไฟได้

. Full charge has priority (ให้ชาร์จไฟเต็มเสมอ)

ถ้าเปิดใช้งานรายการนี้ เวลาเริ่มต้นการชาร์จไฟจะถูก
ปรับ ให้ เร็ว ย่ิง ขึ้น ในกรณี ท่ี ไม่ สามารถชาร์จ ไฟ
แบตเตอร่ี Li-ion ให้เต็มได้ในช่วงต้ังแต่เวลาเร่ิมต้น
จนถึงเวลาสิ้นสุด

ถ้าไม่สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ให้เต็มได้ การชาร์จ
ไฟจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าแบตเตอรี่ Li-ion จะได้
รับการชาร์จไฟจนเต็ม แม้ว่าจะครบกำหนด “End
Time (เวลาสิ้นสุด)” แล้วก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “วิธีการชาร์จไฟ” (หน้า
CH-20)

Charge Timer2 (ไทเมอร์การชาร์จไฟ 2) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

มีตัวเลือกเมนูดังต่อไปนี้

. Timer (นาฬิกาจับเวลา)

เมื่อเปิดรายการน้ี ไทเมอร์การชาร์จไฟแรกจะทำงาน
. Start Time (เวลาเริ่มต้น)

เม่ือเลือกรายการนี้ จะสามารถตั้ง เวลาเริ่ม ต้นการ
ทำงานของไทเมอร์การชาร์จไฟได้

. End Time (เวลาสิ้นสุด)

เมื่อเลือกรายการ น้ี จะสามารถต้ังเวลา ส้ินสุดการ
ทำงานของไทเมอร์การชาร์จไฟได้

. Full charge has priority (ให้ชาร์จไฟเต็มเสมอ)

ถ้าเปิดใช้งานรายการนี้ เวลาเริ่มต้นการชาร์จไฟจะถูก
ปรับ ให้ เร็ว ย่ิง ขึ้น ในกรณี ท่ี ไม่ สามารถชาร์จ ไฟ
แบตเตอร่ี Li-ion ให้เต็มได้ในช่วงต้ังแต่เวลาเร่ิมต้น
จนถึงเวลาสิ้นสุด

ถ้าไม่สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ให้เต็มได้ การชาร์จ
ไฟจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าแบตเตอรี่ Li-ion จะได้
รับการชาร์จไฟจนเต็ม แม้ว่าจะครบกำหนด “End
Time (เวลาสิ้นสุด)” แล้วก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “วิธีการชาร์จไฟ” (หน้า
CH-20)

Charge Time Screen (หน้าจอเวลาในการชาร์จ
ไฟ) :

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

เวลาในการชาร์จไฟที่แสดงขึ้นบนหน้าจอเวลาในการชาร์จ
ไฟโดยประเมินจะคำนวณตามกำลังไฟฟ้า (ท่ีจ่ายไปยัง
เ ค ร่ื อ ง ช า ร์ จ ไ ฟ ) ที่ เ ลื อ ก จ า ก ค่ า ต่ อ ไ ป นี้ :

. 6.0 กิโลวัตต์ (ไฟ AC 200-240 โวลต์) (ถ้ามีติดตั้ง)

. 3.0 กิโลวัตต์ (ไฟ AC 200-240 โวลต์)

. 50 กิโลวัตต์ (การชาร์จไฟแบบเร็ว)

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “2. เวลาในการชาร์จไฟ
โดยประเมิน” (หน้า 2-28)

Climate Ctrl. Timer1 (ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับ
อากาศ 1) :

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

มีตัวเลือกเมนูดังต่อไปนี้:

. Timer (นาฬิกาจับเวลา)

เมื่อเปิดรายการนี้ ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศที่
หนึ่งจะทำงาน

. Departure Time (เวลาออกเดินทาง)

เมื่อเลือกรายการ น้ี จะสามารถต้ังเวลา ส้ินสุดการ
ทำงานของไทเมอร์ควบคุม ระบบปรับอากาศได้

. Climate Temperature (อุณหภูมิอากาศ)

เม่ือเลือกรายการนี้ จะสามารถต้ังอุณหภูมิในการทำ
ความ ร้อน/ทำความ เย็น ภายใน ห้อง โดยสาร ได้

. Battery Operation OK (การทำงานของแบตเตอรี่
เป็นปกติ)

ถ้าเปิดใช้งานรายการน้ี ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับ
อากาศจะทำงานแม้ว่าจะมีเฉพาะไฟแบตเตอรี่เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับ
อากาศ” (หน้า 4-17)

Climate Ctrl. Timer2 (ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับ
อากาศ 2) :

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

มีตัวเลือกเมนูดังต่อไปนี้:

. Timer (นาฬิกาจับเวลา)

เมื่อเปิดรายการนี้ ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศที่
หนึ่งจะทำงาน

. Departure Time (เวลาออกเดินทาง)

เมื่อเลือกรายการ น้ี จะสามารถต้ังเวลา ส้ินสุดการ
ทำงานของไทเมอร์ควบคุม ระบบปรับอากาศได้

. Climate Temperature (อุณหภูมิอากาศ)

เม่ือเลือกรายการนี้ จะสามารถต้ังอุณหภูมิในการทำ
ความ ร้อน/ทำความ เย็น ภายใน ห้อง โดยสาร ได้

. Battery Operation OK (การทำงานของแบตเตอรี่
เป็นปกติ)

ถ้าเปิดใช้งานรายการน้ี ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับ
อากาศจะทำงานแม้ว่าจะมีเฉพาะไฟแบตเตอรี่เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับ
อากาศ” (หน้า 4-17)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-19

Condition:
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2-20 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

Maintenance (การบำรุงรักษา)
ZE1A1-4CD61C93-B1CF-42AF-BFB3-16ACE1B430A9

โหมดการบำรุงรักษาจะช่วยให้ท่านสามารถต้ังการเตือน
สำหรับช่วงเวลาการเข้ารับการบำรุงรักษาได้

. Tyre (ยาง)

. Other (อื่น ๆ)

ใช้ปุ่ม ② และกดปุ่ม OK ① เพ่ือเปลี่ยนการต้ังค่า
ของแต่ละรายการ

Tyre (ยาง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การแสดงนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือระยะทางท่ีต้องเปล่ียนยางท่ี
ลูกค้าต้ังไว้มาถึง ผู้ขับข่ีสามารถต้ังหรือรีเซ็ตระยะทางท่ี
ต้องเปลี่ยนยางได้

คำเตือน:

การแสดงการเปลี่ยนยางไม่ได้ทดแทนการตรวจสอบ
ยางตามปกติ รวมถึงการตรวจสอบแรงดันลมยาง
โปรดดูที่ “การเปลี่ยนยางและล้อ” (หน้า 8-22) มี
หลายปัจจัยรวมถึงแรงดันลมยาง การตั้งศูนย์ล้อ นิสัย
การ ขับขี่ และสภาพถนนที่ ส่งผลกระทบต่อการ
สึกหรอของยางและเวลาที่ควรเปล่ียนยาง การตั้งค่า
การแสดงการเปลี่ยนยางสำหรับระยะทางที่ขับขี่ระยะ
หนึ่ง ไม่ได้หมายความว่ายางจะมีอายุการใช้งานเท่าที่
ระบุ ใช้การแสดงการเปลี่ยนยางเป็นแนวทางเท่านั้น
และปฏิบัติการตรวจสอบยางตามปกติอย่างสม่ำเสมอ
หากไม่ปฏิบัติการตรวจสอบยางตามปกติรวมถึงการ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง อาจทำให้ยางเสียหายได้
อาจทำให้รถยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและ
เกิดการชนได้ ซ่ึงอาจส่งผลให้ เกิดการบาดเจ็บ
ร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต

Other (อื่น ๆ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อระยะทางที่ต้องตรวจสอบหรือ
เปลี่ยนรายการการบำรุงรักษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากยางท่ี
ลูกค้าต้ังไว้มาถึง รวมถึงรายการการบำรุงรักษาอื่น ๆ เช่น
ใบปัดน้ำฝนหรือการสลับยาง ท่านสามารถต้ังหรือรีเซ็ต
ระยะทางท่ีต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยนรายการต่าง ๆ ได้

Clock (นาฬิกา)
ZE1A1-725A74D6-E6BC-4421-97E1-E32D6E9ECACC

ใช้ปุ่ม ② เพ่ือเลือก “Clock (นาฬิกา)” และกดปุ่ม
OK ①

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

Set Clock (ตั้งนาฬิกา):

สามารถเปล่ียนการต้ังนาฬิกาได้โดยใช้ปุ่ม ② และ
ปุ่ม OK ①
12H/24H (12 ชม./24 ชม.)

สามารถเลือกการตั้งค่าเวลาได้จากรูปแบบ 12 ชั่วโมงและ
24 ชั่วโมง

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

เมื่อเลือกรายการ น้ี ข้อความจะแสดงข้ึนมาให้ท่านต้ัง
นาฬิกาบนหน้าจอกลาง (ระบบเครื่องเสียง)

ในการต้ังนาฬิกา โปรดดูท่ี “วิทยุ FM-AM ท่ีมีเครื่องเล่น
คอมแพ็คดิสก์ (CD)” (หน้า 4-26)

Unit/Language (หน่วย/ภาษา)
ZE1A1-1721DA00-7E26-4112-8D44-7686149F0852

ใช้ปุ่ม ② เพื่อ เลือก “Unit/Language (หน่วย/
ภาษา)” และกดปุ่ม OK ①

มีรายการดังต่อไปนี้:

. Distance/Energy (ระยะทาง/พลังงาน)

. Temperature (อุณหภูมิ)

. Language (ภาษา)

สามารถเปล่ียนการต้ังค่าได้โดยใช้ปุ่ม ② และปุ่ม
OK ①

Distance/Energy (ระยะทาง/พลังงาน) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หน่วยสำหรับระยะทางและการส้ินเปลืองพลังงานที่แสดง
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์สามารถเปลี่ยนเป็น:

. km kWh/100km (กม. กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กม.)

. km km/kWh (กม. กม./กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

. miles miles/kWh (ไมล์ ไมล์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

Temperature (อุณหภูมิ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิที่แสดงในหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์จาก:

. 8C (เซลเซียส)

. 8F (ฟาเรนไฮต์)

ใช้ปุ่ม OK ① เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกได้

Language (ภาษา) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถเปล่ียนภาษาของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์เป็น
ภาษาใดภาษาหนึ่งที่มีใช้

Factory Reset (ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน)
ZE1A1-B362CED7-3F89-4833-81AF-F3E87CACFF2D

สามารถรีเซ็ตการ ต้ังค่าต่าง ๆ บนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงานได้ เพื่อรีเซ็ต
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์:

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

2. เลือก “Yes (ใช่)” เพื่อให้การตั้งค่าท้ังหมดกลับไป
เ ป็ น ก า ร ต้ั ง ค่ า เ ดิ ม โ ดย ก า ร กด ปุ่ ม OK ①

ในการยกเลิกการรีเซ็ต ให้เลือก “Cancel (ยกเลิก)” หรือ

Condition:
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กดปุ่ม ③

การ ตั้ ง ค่า ใน เมน ู “EV Sett ings (การ ตั้ ง ค่า EV)”
(“Charging Timer (ไทเมอร์การชาร์จไฟ)” และ “Climate
Ctrl. Timer (ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ)”) จะไม่ถูก
รีเซ็ตด้วยการทำงานนี้

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-21
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การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
ZE1A1-2461129B-3328-48DC-B298-BC959F06E2D7

WBC0001X

Condition:
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ต้องทำการกดปุ่ม OK ท่ีอยู่บนพวงมาลัยเพ่ือปิดข้อความ
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเตือนและการแสดงต่าง ๆ

1. การแสดงการทำงานของตำแหน่งพร้อมขับขี่
GUID-81F2FEE2-AEE4-4EAA-8ABF-8A730F0B5A29

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นขณะท่ีรถยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง P
(จอด)

การแสดงน้ีแสดงว่าระบบ EV จะเร่ิมทำงานเมื่อกดสวิตช์
จ่ายไฟขณะที่เหยียบแป้นเบรกไว้

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

GUID-4A681405-5EA5-4DD3-9E91-8D18501E5E06

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นสลับกับการเตือนประตู/ประตูท้าย
เปิดเมื่อเปิดประตูคนขับขณะที่ตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง
อื่นนอกเหนือจากตำแหน่ง P (จอด)

ถ้าการเตือนน้ีปรากฏขึ้น ให้เปล่ียนเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง P
(จอด)

3. การเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ต่ำ
GUID-7A79E9BF-B600-4E81-96A8-15F21F0032B3

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion
เริ่มน้อย ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ต่ำและไฟเตือน
หลักจะสว่างขึ้นด้วย ให้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion โดยเร็ว
ที่สุด

4. การเตือนการจำกัดกำลังไฟฟ้า (ร้อน)
GUID-277FD9E4-D3B6-4F33-9C1E-5651894FE34A

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่ออุณหภูมิของแทร็คชั่นมอเตอร์
แบตเตอรี่ Li-ion ฯลฯ เพิ่มขึ้นสูงมากเนื่องจากขับขี่ภายใต้
สภาวะอุณหภูมิอากาศภายนอกสูง ขับขี่ด้วยความเร็งสูง
หรือขับข้ึนเขาอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ขณะท่ีไฟแสดงการ
จำกัดกำลัง ไฟฟ้าสว่างขึ้น ถ้า การ เตือน น้ีปรากฏขึ้น
ความเร็ว รถยนต์จะ ไม่ เพ่ิม ข้ึนแม้ว่า จะ เหยียบคัน เร่ง

เนื่องจากมีการจำกัดกำลังไฟฟ้า

5. การเตือนการจำกัดกำลังไฟฟ้า (เย็น)
GUID-52824755-C2B4-46F1-A6CF-BD7295A77C72

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเม่ืออุณหภูมิของแบตเตอร่ี Li-ion
ลดลงต่ำมากภายใต้สภาวะอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำมาก
ฯลฯ ขณะที่ไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ้าสว่างขึ้น ถ้าการ
เตือนนี้ปรากฏขึ้น ความเร็วรถยนต์จะไม่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะ
เหยียบคันเร่งเนื่องจากมีการจำกัดกำลังไฟฟ้า

6. การเตือนการจำกัดกำลังไฟฟ้า (การชาร์จไฟ
ต่ำ)

GUID-407D2931-1343-4193-B9DE-E145ED8AC29B

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือความจุของแบตเตอร่ี Li-ion
เหลืออยู่ต่ำมากขณะที่ไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ้าสว่าง
ขึ้น ถ้าการเตือนนี้ปรากฏขึ้น จะไม่สามารถเร่งความเร็ว
รถยนต์ให้เพิ่มขึ้นแม้จะทำการเหยียบคันเร่งเนื่องจากมีการ
จำกัดกำลังไฟฟ้า

ถ้าการเตือนนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจากความจุของแบตเตอรี่ Li-
ion เหลืออยู่ต่ำมาก ให้ทำการจอดรถในที่ปลอดภัยและ
ติดต่อศูนย์บริการ นิสสันซึ่งได้ รับการแต่งตั้ง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

7. การเตือนการจำกัดกำลังไฟฟ้า (อื่น ๆ)
GUID-970EADF9-FA1A-425C-AAF8-90C56354AEE0

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเนื่องจากสาเหตุอ่ืนนอกเหนือจาก
การเตือนการจำกัดกำลังไฟฟ้าที่กล่าวมาด้านบน (ร้อน
เย็น หรือการชาร์จไฟต่ำ) ถ้าการเตือนน้ีปรากฏขึ้น จะไม่
สามารถเร่งความเร็วรถยนต์เพิ่มขึ้นแม้จะทำการเหยียบคัน
เร่งเนื่องจากมีการจำกัดกำลังไฟฟ้า

8. การแสดงเสียบปลั๊ก
GUID-B71BFA8E-EBDE-47EF-801D-FF6E3523E40A

การแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือเช่ือมต่อหัวต่อชาร์จไฟ ถ้า
เชื่อมต่อหัวต่อชาร์จไฟเข้ากับรถยนต์ จะไม่สามารถเปลี่ยน
สวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่ได้

9. การเตือนถอดหัวต่อชาร์จไฟ
GUID-A48ADEE4-26CC-46F6-89C1-88E02027FEEA

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง
ACC หรือ ON และถ้ากดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่งพร้อม
ขับขี่พร้อมกับเหยียบแป้นเบรกขณะที่เชื่อมต่อหัวต่อชาร์จ
ไฟอยู่กับรถยนต์ ให้ถอดหัวต่อชาร์จไฟ

10. การเตือน Press brake pedal to prevent
rolling (เหยียบแป้นเบรกเพื่อป้องกันรถไหล)

GUID-070AE0DD-4940-4914-9F9D-DB1D89143B63

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึน ถ้ารถยนต์เร่ิมไหลขณะท่ีหยุดรถ
บนทางลาดชันโดยระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-
Pedal) ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นต่อเนื่องจนกระทั่งเหยียบ
แป้นเบรก

11. การแสดง Press brake pedal to operate
e-pedal switch (เหยียบแป้นเบรกเพื่อใช้งาน
สวิตช์เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal))

GUID-708157E0-583F-4B89-9EC8-092C58804A7B

การแสดงนี้จะปรากฏข้ึนเมื่อพยายามปิดระบบเทคโนโลยี
คันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) โดยที่ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก
ขณะท่ีรถยนต์หยุด ให้ เหยียบแป้นเบรกก่อนดึงสวิตช์
เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)
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12. การเตือนระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ
(e-Pedal) บกพร่อง

GUID-7F3098AC-78CE-46F5-8288-801448D53F05

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ
(e-Pedal) ทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
ระบบท่ีศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่ง ต้ังเป็นศูนย์
จำหน่าย และ ให้ บริการ รถยนต์ ไฟฟ้า โดย เร็ ว ท่ีส ุด

13. การเตือน Power will turn off to save the
battery (รถยนต์กำลังจะหยุดทำงานเพื่อ
ประหยัดแบตเตอรี่)

GUID-3A76DA03-6818-42C1-BE47-7E332AFD4844

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ถ้า
ไม่เปลี่ยนคันเกียร์จากตำแหน่ง P (จอด)

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

GUID-D82B48AC-B91A-4449-B06C-08E1C9755F88

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากสวิตช์จ่ายไฟเปล่ียนไปที่
ตำแหน่ง OFF โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ 12
โวลต์

15. การเตือน No key detected (ไม่พบกุญแจ)
GUID-48C40EDD-89B5-4B0E-951E-3C87C29063D0

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนในสภาวะใดสภาวะหนึ่งต่อไปนี้:

ไม่มีกุญแจภายในรถยนต์:

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อปิดประตูโดยท่ีกุญแจอัจฉริยะ
อยู่ภายนอกรถยนต์ และสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง ACC
หรือ ON ให้แน่ใจว่ากุญแจอัจฉริยะอยู่ ภายในรถยนต์

ไม่ได้ลงทะเบียนกุญแจอัจฉริยะ:

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON
ACC หรือพร้อมขับข่ี และระบบไม่สามารถจดจำกุญแจ

อัจฉริยะได้ ไม่สามารถเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปท่ีตำแหน่ง
พร้อมขับขี่ได้ด้วยกุญแจอัจฉริยะที่ไม่ได้ลงทะเบียน ให้ใช้
กุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

16. การเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-65596517-BD9A-4A12-B0A9-67224533722A

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นถ้ามีการทำงานผิดปกติในระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

ถ้าการเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะท่ีแทร็คชั่นมอเตอร์หยุด
ทำงาน จะไม่สามารถเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง
พร้อมขับขี่ได้ ถ้าการเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะที่สวิตช์จ่ายไฟ
อยู่ ท่ีตำแหน่งพร้อมขับข่ี จะยังสามารถขับรถต่อไปได้
อย่างไรก็ตาม กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อทำ
การตรวจสอบ

17. การแสดงไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
GUID-9BD8B662-CB64-4761-A0DF-6BBE4A187736

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
กำลังจะหมด

หากการเตือนน้ีปรากฏขึ้น ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอร่ี

18. การเตือน Key ID incorrect (รหัส ID
กุญแจไม่ถูกต้อง)

GUID-010C6EA7-C481-4341-BEA8-99429A42D9E5

การเตือนนี้ จะปรากฏ ข้ึนเมื่อ เปล่ียนสวิตช์ จ่ายไฟจาก
ตำแหน่ง LOCK และระบบไม่สามารถจดจำกุญแจอัจฉริยะ
ได้ ไม่สามารถเร่ิมใช้งานระบบ EV ด้วยกุญแจที่ไม่ได้ลง
ทะเบียน ให้ใช้กุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียนไว้แล้ว โปรดดู
ที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-4)

19. การเตือนประตู/ประตูท้ายเปิด
GUID-4474C96C-9167-4E11-9028-0CB1D552C332

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าประตูบานใดบานหนึ่งและ/หรือ
ประตูท้ายเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท ไอคอนรูปรถยนต์บน
หน้าจอจะแสดงว่าประตูหรือประตูท้ายบานใดเปิดอยู่ ให้
แน่ใจว่าปิดประตูและประตูท้ายทุกบาน

20. การเตือนไฟส่องสว่าง
GUID-19A7C89E-49F8-4F4B-A31A-37DE42465715

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อประตูด้านคนขับเปิดอยู่ในขณะ
ท่ีสวิตช์ ไฟหน้า ยังอยู่ ท่ี ON และสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ที่
ตำแหน่ง OFF หรือ LOCK ให้สวิตช์ไฟหน้าอยู่ท่ีตำแหน่ง
OFF หรือ AUTO

21. การเตือน Headlight system fault (ระบบ
ไฟหน้าบกพร่อง) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-8E1E3325-B3D6-43A8-AC3B-54DA1F70C83F

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าไฟหน้า LED ทำงานผิดปกติ ให้
นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

22. การแสดงการทำงานของระบบ EV สำหรับ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ

GUID-7BA70F84-1E0B-4628-B555-C6F6ACB6E628

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อไฟแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะ
ใกล้หมด และเมื่อระบบกุญแจอัจฉริยะและรถยนต์ไม่
สื่อสารกันตามปกติ

ถ้าการแสดงน้ีปรากฏข้ึน ให้แตะกุญแจอัจฉริยะกับสวิตช์
จ่ายไฟขณะท่ีเหยียบแป้นเบรก (โปรดดูท่ี “ไฟแบตเตอรี่
กุญแจอัจฉริยะหมด” (หน้า 5-4))

Condition:
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23. การเตือน Release parking brake (ปลด
เบรกจอด)

GUID-E9D626AB-6D29-460B-824B-08C6CA1606AE

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนเมื่อขับรถยนต์ด้วยความเร็วมาก
กว่า 7 กม./ชม. (4 ไมล์/ชม.) (รุ่นท่ีไม่มีระบบเบรกมือ
อัจฉริยะติดตั้ง) หรือ 4 กม./ชม. (2 ไมล์/ชม.) (รุ่นที่ติดตั้ง
ระบบเบรกมืออัจฉริยะ) และใช้งานเบรกจอด ให้ทำการ
หยุดรถยนต์และยกเลิกการใช้งานเบรกจอด

24. การเตือน Chassis control system fault
(ระบบควบคุมแชสซีส์บกพร่อง)

GUID-36506E3A-2E94-47BE-8CDA-A8CF0E9D1C55

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าโมดูลควบคุมแชสซีส์ตรวจพบ
การทำงานผิดปกติในระบบควบคุมแชสซีส์ ให้นำรถเข้ารับ
การตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
เป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า (โปรดดูท่ี
“ระบบควบคุมแชสซีส์” (หน้า 5-12))

25. การเตือน Service 12V charge system
(ตรวจสอบระบบชาร์จไฟ 12V)

GUID-7040F9F1-A25E-414C-B2F6-A51790B40B20

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นถ้าระบบตัวแปลงกระแส DC/DC
ทำงานไม่ถูกต้อง ไฟเตือนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์
จะสว่างข้ึนด้วย ให้จอดรถในท่ีปลอดภัย และติดต่อศูนย์
บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้
บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ข้อความจะแตกต่างกันไปตามสภาวะการทำงานผิดปกติ
ของ ระบบ ต้อง ปฏิบัติ ตาม คำ แนะนำ ที่ แสดง ข้ึน

26. การเตือน Service EV System power
reduced (ตรวจสอบระบบ EV กำลังไฟฟ้าลด
ลง)

GUID-7E9A0920-BED4-4CC4-A30D-8755174C6527

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้ามีการทำงานผิดปกติในระบบ EV
และกำลัง ไฟฟ้า ท่ี จ่ายไป ยังแทร็คช่ันมอเตอร์ ลดลง

ข้อความจะแตกต่างกันไปตามสภาวะการทำงานผิดปกติ
ของ ระบบ ต้อง ปฏิบัติ ตาม คำ แนะนำ ที่ แสดง ข้ึน

27. การเตือน When Parked Apply Parking
Brake (เมื่อจอดรถ ให้เข้าเบรกจอด)

GUID-D95ABEBF-E84D-4BA2-8105-8898719BF979

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นถ้ามีการทำงานผิดปกติในระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อ
ไม่ได้เข้าเบรกจอด แม้ว่าจะจอดรถแล้วก็ตาม เสียงเตือน
จะดังขึ้นด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะข้ึนอยู่กับสภาวะต่าง ๆ

ถ้าไม่สามารถเปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟไปท่ีตำแหน่ง OFF ได้
ให้ใช้งานเบรกจอดแล้วเปลี่ยนสวิตช์จ่ายไฟไปท่ีตำแหน่ง
OFF ข้อความบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะดับลงและ
เสียงเตือนจะหยุดลง ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่
ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

28. การเตือน T/M system malfunction (ระบบ
T/M ทำงานผิดปกติ)

GUID-AAF2AE2D-6D8F-49C2-8FA8-5125B4336A8A

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นถ้ามีการทำงานผิดปกติในระบบ
ควบคุมการเปล่ียนเกียร์ไฟฟ้า แต่การควบคุมการเปล่ียน
เกียร์ไฟฟ้ายังสามารถทำงานได้ ในขณะเดียวกันอาจมี
เสียงเตือนดังขึ้นด้วยซ่ึงข้ึนอยู่กับสภาวะต่าง ๆ เมื่อส่ิงนี้
เกิดขึ้น ให้ตรวจสอบตัวแสดงตำแหน่งเกียร์ที่อยู่ใกล้กับคัน
เกียร์หรือบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ เพื่อให้แน่ใจว่าได้

ทำการเปลี่ยนเกียร์อย่างเหมาะสม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด

29. การเตือน Check position of gear lever
(ตรวจสอบตำแหน่งของคันเกียร์)

GUID-4910A88F-ECAC-4207-B36A-467374F7ADC3

การ เตือนนี้ จะปรากฏขึ้น ถ้า ระบบไม่สามารถตรวจ จับ
ตำแหน่งเกียร์ได้ ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอย่าง
เหมาะสม เสียงเตือนจะดังขึ้นด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ ให้ตรวจสอบตำแหน่งของคันเกียร์

30. การเตือน Time for a break? (สัญญาณ
เตือนเวลาพัก)

GUID-F066244B-649C-4D14-9DD1-53CAEC836E88

การแสดง น้ีจะปรากฏ ข้ึนเม่ือการแสดง “Timer Alert
(นาฬิกาจับเวลา)” ท่ีตั้งค่าไว้ทำงาน สามารถตั้ง เวลา
ล่วงหน้าได้สูงสุด 6 ชั่วโมง โปรดดูที่ “การตั้งค่า” (หน้า 2-
16)

31. การเตือนอุณหภูมิภายนอกต่ำ
GUID-0A68B4E5-A7DF-4515-88D2-A9D4080361D6

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 38C
(378F) สามารถเปิดหรือปิดการเตือนได้ในเมนู “Low
Temperature Alert (การเตือนอุณหภูมิต่ำ)” โปรดดูท่ี
“การตั้งค่า” (หน้า 2-16)
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32. การแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ

GUID-B317BD70-21A0-4E93-91B6-D23132744402

การแสดงนี้จะแสดงสถานะระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ สถานะจะแสดงตามสี

โปรดดูที่ “การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ” (หน้า 5-
14)

33. การเตือน Take a break? (สัญญาณเตือน
พักการขับขี่) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-A5E174EB-70ED-49FE-9039-20BF7D5A66DD

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้
ขับขี่ตรวจพบว่าสมาธิของผู้ขับขี่ลดลง สำหรับรายละเอียด
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “ระบบตรวจสอบการต่ืนตัวของผู้ขับข่ี”
(หน้า 5-16)

34. การเตือน Not Available Front Radar
Blocked (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเรดาร์
ด้านหน้ามีสิ่งกีดขวาง) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-06F27B2D-E086-453E-89BF-46D98953A7A5

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะไม่
สามารถใช้งานได้เน่ืองจากเรดาร์ด้านหน้ามีสิ่งกีดขวาง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ” (หน้า 5-18)

35. การเตือน System fault (ระบบบกพร่อง)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-49DF6B20-C463-48D5-9F6A-74A1859863B4

การเตือนนี้ จะปรากฏข้ึนถ้าระบบเบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะ
ทำงานผิดปกติ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู ท่ี
“ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน้า 5-18)

36. การเตือน System fault (ระบบบกพร่อง)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-C5395AE6-7061-4C74-A729-0EBF1E439148

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนถ้าระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้
ขับขี่ทำงานผิดปกติ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่
“ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้ ขับขี่” (หน้า 5-16)

37. การเตือน Press brake pedal (เหยียบแป้น
เบรก) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-C3610DF0-42B4-450C-B10D-EC9E72199368

ข้อความนี้ อาจปรากฏขึ้น ในสถานการณ์ดัง ต่อ ไป น้ี:

. ผู้ขับขี่พยายามปลดเบรกมืออัจฉริยะด้วยตนเองโดย
ไม่เหยียบแป้นเบรก

. รถยนต์จอดอยู่บนทางลาดชันและมีความเป็นไปได้ที่
จะเลื่อนถอยหลัง แม้ว่าจะเข้าเบรกมืออัจฉริยะอยู่

Condition:
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คอมพิวเตอร์ระยะทาง
ZE1A1-CBB197BA-889A-4787-AF3A-57D2C7202777

WBC0002X
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สามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงคอมพิวเตอร์ระยะทางได้ โดย
ใช้สวิตช์ ② และ ④ ท่ี ติดตั้ง อยู่ บน
พวงมาลัย (โปรดดู ท่ี “วิธีการใช้หน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์” (หน้า 2-16))

1. มาตรวัดพลังงาน
GUID-E16C925A-88F8-4612-861A-B2D5AB41589F

มาตรวัดพลังงานจะแสดงการ ส้ินเปลืองพลังงานของ
แทร็คช่ันมอเตอร์จริง และกำลังไฟฟ้าของระบบเบรกแบบ
จ่ายพลังงานคืนท่ีจ่ายไปยังแบตเตอร่ี Li-ion ขณะขับข่ี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “มาตรวัดพลังงาน” (หน้า
2-5)

JVI1863X

การขับขี่โดยที่เกจมาตรวัดพลังงานอยู่ในโซน ECO จะช่วย
ลดการส้ินเปลืองพลังงานและเพ่ิมระยะการขับขี่ (โซน
ECO จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ กับความเร็วรถยนต์) โซน
ECO ไม่เกี่ยวข้องกับโหมด ECO ท่ีถูกกระตุ้นให้ทำงาน
โดยสวิตช์โหมด ECO สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ท่ี
“โหมด ECO” (หน้า 5-23)

2. เวลาในการชาร์จไฟโดยประเมิน
GUID-DB3CA334-193C-4835-8777-4273DDB3655C

โหมดเวลาในการชาร์จไฟโดยประเมินจะแสดงเวลาโดย
ประเมินสำหรับการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion จนเต็ม

หลังจากเปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟไปท่ีตำแหน่ง ON จำนวน
เวลาในการชาร์จไฟท่ีแสดงขึ้นอาจนานกว่าเวลาท่ีต้องใช้
จริง

วิธีการอ่านหน้าจอ:

JVI1864X

ไม่มีการชาร์จไฟ/ระหว่างการชาร์จไฟแบบปกติ

JVI1865X

ระหว่างการชาร์จไฟแบบเร็ว
เวลาในการชาร์จไฟที่แสดงจะคำนวณตามกำลังไฟฟ้า (ที่
จ่ายไปยังเครื่องชาร์จไฟ) ที่เลือกไว้ในการตั้งค่า “Charge

Time Screen (หน้าจอเวลาชาร์จไฟ)” ในเมนูการตั้งค่า
EV

หน้าจอแสดง:
① ระดับการชาร์จไฟที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ Li-ion

ในปัจจุบัน
② เวลาในการชาร์จไฟโดยประเมินจนกว่าจะถึงแต่ละ

เปอร์เซ็นต์ (25% 50% 75% และ 100%) ของ
ระดับแบตเตอรี่ Li-ion

หมายเหตุ:
. ถ้าเวลาในการชาร์จไฟโดยประเมินมากกว่า 24

ชั่วโมง “Over 24hr (มากกว่า 24 ชม.)” จะ
แสดงขึ้น

. เมื่อระดับแบตเตอร่ี Li-ion ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
เกินกว่าแต่ละระดับเปอร์เซ็นต์ เวลาในการชาร์จ
ไฟจะแสดงเป็น “---”

. เมื่อแบตเตอรี่ Li-ion ได้รับการชาร์จไฟจนเต็ม
แล้ว ข้อมูลเวลาในการชาร์จไฟทั้งหมดจะแสดง
เป็น “---”

③ กำลังไฟฟ้าที่เลือกในปัจจุบัน (ท่ีจ่ายไปยังเคร่ือง
ชาร์จไฟ)

④ ระดับการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่ประเมินไว้ว่า
จะชาร์จไฟถึง เม่ือครบตามเวลาในการชาร์จไฟท่ี
เหลืออยู่

⑤ กำลังไฟฟ้าท่ีจ่ายจริงขณะทำการชาร์จไฟแบบเร็ว
⑥ เวลาในการชาร์จไฟท่ีเหลืออยู่ก่อนเคร่ืองชาร์จไฟ

แบบเร็วจะหยุดทำงาน

เมื่อไม่ได้ทำการชาร์จไฟ การกดปุ่ม OK บนพวงมาลัยจะ
เปลี่ยนหน้า จอ ไป เป็น เมน ู “Charge Time Screen
(หน้าจอเวลาในการชาร์จไฟ)” เลือกกำลังไฟฟ้าที่ท่าน
ต้องการให้แสดงบนหน้าจอเวลาในการชาร์จไฟโดย

Condition:



(121,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

ประเมิน

ขณะที่ชาร์จไฟ ปุ่ม OK บนพวงมาลัยจะไม่สามารถใช้
เปลี่ยนไปยังเมนู “Charge Time Screen (หน้าจอเวลาใน
การชาร์จไฟ)” ได้

หมายเหตุ:
. ขณะที่ชาร์จไฟ เวลาในการชาร์จไฟโดยประเมิน

จะคำนวณตามกำลังไฟฟ้าที่ จ่ายไปยังเคร่ือง
ชาร์จไฟในปัจจุบัน

. กำลังไฟฟ้าสำหรับการชาร์จไฟแบบปกติจะ
แสดงเป็นค่าคงที่ ดังน้ัน กำลังไฟฟ้าที่แสดงข้ึน
อาจแตกต่างจากกำลังไฟฟ้าที่จ่ายจริง

. สำหรับการชาร์จไฟแบบเร็ว กำลังไฟฟ้าที่แสดง
จะเปลี่ยนเป็นกำลังไฟฟ้าจริงขณะชาร์จไฟ ถ้า
การชาร์จไฟหยุดลงหรือตัดการจ่ายไฟ (ถอด
ปล๊ัก ฯลฯ) กำลังไฟฟ้าที่แสดงจะกลับคืนเป็น
กำลังไฟฟ้าที่เลือก

. เวลาในการชาร์จไฟที่แสดงข้ึนตามแต่ละระดับ
เปอร์เซ็นต์คือค่าประเมินในปัจจุบัน และเวลาใน
การชาร์จไฟจริงจะแตกต่างกันไปตามสภาวะ
รถยนต์หรือสถานะการชาร์จไฟ

. ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากที่เริ่มหรือหยุดการ
ชาร์จไฟ เวลาในการชาร์จไฟโดยประเมินอาจ
แตกต่างจากเวลาในการชาร์จไฟจริง เวลาในการ
ชาร์จไฟจริงจะแสดงข้ึนหลังเวลาผ่านไปสักพัก
หนึ่ง

3. เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion
GUID-1D5AEDAE-9472-46EB-A098-7BB3DBF0F62D

เก จ วัด อ ุณหภูมิ แบตเตอร่ี Li-ion จะแสดงอุณหภูมิ
แบตเตอรี่ Li-ion

WBC0003X

ถ้าการแสดงผลมากกว่าช่วงปกติ ① ไฟแสดงการจำกัด
กำลังไฟฟ้า อาจสว่างข้ึน และกำลังไฟฟ้าท่ีจ่ายไป
ยังแทร็คชั่นมอเตอร์จะลดลง ซ่ึงไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
ให้ออกจากถนนไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย และหยุดรถยนต์
(โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีสภาพอากาศเย็น) รอจนกระทั่ง
อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion ลดลง

. อุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นได้ใน
สภาวะต่อไปนี้:
— เมื่อขับขี่ที่ความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง
— เมื่อขับขึ้นเขาอย่างต่อเนื่อง
— หลังจากทำการชาร์จไฟแบบเร็วซ้ำ ๆ
— เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูง

. ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำมาก เกจวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่
Li-ion อาจไม่แสดงค่าอุณหภูมิท่ีอ่านได้ รถยนต์อาจ
ไม่เปลี่ยนไปที่โหมดพร้อมขับขี่

. เม่ืออุณหภูมิแบตเตอรี่ Li-ion สูงขึ้นหรือลดลง การ
ชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion โดยใช้เคร่ืองชาร์จไฟแบบ

เร็วอาจใช้เวลามากยิ่งขึ้น

4. เกจวัดระดับความจุแบตเตอรี่ Li-ion
GUID-BE473A30-C072-4AA0-8B4E-E4B14175412F

เกจวัดระดับความจุแบตเตอรี่ Li-ion จะแสดงปริมาณไฟ
ชา ร์จ ที่ ส ามารถ เก็ บ ไว้ ใน แบตเตอรี่ L i - i on ได้

เมื่อความจุแบตเตอรี่ Li-ion ลดลงตามอายุการใช้งานและ
ลักษณะการ ใช้ งาน ระดับ ของ เกจ วัด จะ ลดลง ด้วย

5. Audio (เครื่องเสียง) (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-4B358E90-F0DD-4B72-BA4E-143BDFF2823D

โหมดเครื่องเสียงจะแสดงสถานะของข้อมูลเครื่องเสียง

6. Energy economy (การประหยัดพลังงาน)
GUID-DE846A6E-8572-4AE4-9F82-B3DEB3F59EB0

โหมดการประหยัดพลังงานจะแสดงการประหยัดพลังงาน
ใน ขณะ น้ัน และ การ ประหยัด พลั งงาน โดย เฉ ล่ีย

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

หน้าจอจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการใช้พลังงานหรือ เก็บ
พลังงาน ท่ี จ่าย คืน ไว้ ใน แบตเตอร่ี Li-ion ขณะขับข่ี

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

หน้าจอจะแสดงการประหยัดพลังงานโดยเฉล่ียนับตั้งแต่
การรีเซ็ตครั้งล่าสุด การรีเซ็ตการประหยัดพลังงานโดย
เฉลี่ยจะทำได้โดยการกดปุ่ม OK

7. ประวัติการประหยัดพลังงาน
GUID-F2824AB9-17FC-4138-9719-7B151F0C30FD

โหมดประวัติการประหยัดพลังงานจะแสดงการประหยัด
พลังงานในช่วงหน่ึงชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยกราฟแท่ง กราฟ
จะอัพเดททุก ๆ 5 นาที กราฟจะอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
หลังจากเปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟไปท่ีตำแหน่ง OFF และจะ
รีเซ็ตหลังจากผ่านไป 65 นาที

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-29

Condition:
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2-30 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

8. สถานะ
GUID-B3EA7E89-3B5E-41B1-8090-10E5DA91FB5E

โหมดนี้จะแสดงความเร็วรถยนต์และข้อมูลเครื่องเสียง (ถ้า
มีติดตั้ง)

9. Drive computer (คอมพิวเตอร์การขับขี่)
GUID-0252AE58-0716-4A83-8BF0-5DCE3C109381

โหมดคอมพิวเตอร์ การ ขับข่ี จะแสดงข้อมูล ต่อ ไปนี้ :

. การสิ้นเปลืองพลังงานโดยเฉลี่ย

. ความเร็วเฉลี่ย

. มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว

. เวลาที่ใช้ไป

ในการรีเซ็ตแต่ละรายการหรือรายการท้ังหมด ให้กดปุ่ม
OK เพื่อเปลี่ยนไปยังเมนูรีเซ็ต และเลือกรายการที่จะรีเซ็ต

10. Chassis Control (ระบบควบคุมแชสซีส์)
GUID-92318918-BA03-4EC3-B829-3FE9719EC978

เมื่อระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งทำงานจะ
แสดงสภาวะการทำงาน

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “ระบบควบคุมแชสซีส์”
(หน้า 5-12)

11. เซฟตี้ชีลด์ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-6555590D-D480-4E44-A03B-BB8BA67726CB

โหมดเซฟต้ีชีลด์จะแสดงสถานะของระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน้า 5-18)

หน้าจอไทเมอร
G์UID-A29E7884-020E-4462-9223-80D36B8A0645

JVI1885X

ไทเมอร์การชาร์จไฟอยู่ที่ ON/ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับ
อากาศอยู่ที่ ON

หน้าจอไทเมอร์จะปรากฏขึ้นเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที
เ ม่ื อ เ ป ล่ี ย น ส วิ ต ช์ จ่ า ย ไฟ ไป ท่ี ต ำ แห น่ ง O F F
① เวลาในการชาร์จไฟ

เวลาในการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion โดยประเมิน
(เวลา เริ่ ม ต้น และ เวลา ส้ิน ส ุด) จะ แสดง ขึ้น

. เมื่อตั้งค่าไทเมอร์การชาร์จไฟ ระบบการชาร์จไฟจะ
คำนวณเวลาในการชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion โดย
ประเมินตามกำลังไฟฟ้าที่ จ่ายในการชาร์จไฟครั้ง
ล่าสุดโดยใช้ไทเมอร์ และเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด
จะแสดงขึ้น

. เวลาโดยประเมินอาจได้รับการคำนวณใหม่ขึ้นอยู่กับ
กำลังไฟฟ้าจริงหลังจากเช่ือมต่อสายชาร์จไฟ ถึง
แม้ว่าเวลาโดยประเมินอาจแตกต่างจากเวลาท่ีแสดง
ขึ้นเมื่อเปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง OFF ซึ่ง
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. เมื่อตั้งค่าไทเมอร์การชาร์จไฟไปที่ OFF ในกรณีที่ทำ
การชาร์จไฟฉับพลัน เวลาส้ินสุดโดยประเมินในการ
ชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion จนเต็ม จะคำนวณตามกำลัง

ไฟฟ้าที่เลือกในเมนู “Charge Time Screen (หน้าจอ
เวลาในการชาร์จไฟ)”

. เมื่อแบตเตอรี่ Li-ion ได้รับการชาร์จไฟจนเต็มแล้ว
เ ว ล า ใ น ก า ร ช า ร์ จ ไฟ จ ะ แสด ง เ ป็ น “ – : – ”

② สถานะการตั้งค่าไทเมอร์การชาร์จไฟ
เมื่อตั้งค่าไทเมอร์การชาร์จไฟ เวลาเริ่มต้นและเวลา
ส้ินสุดของการชาร์จไฟโดยใช้ไทเมอร์จะแสดงข้ึน
(สำหรับการทำงานของไทเมอร์การชาร์จไฟ โปรดดู
ท่ี “ไท เม อร์ การ ชา ร์จ ไฟ” (หน้า CH-20))

③ สถานะการต้ังค่าไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ
เม่ือต้ังค่าไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ เวลา
ออกเดินทาง (เวลาส้ินสุด) ท่ีตั้งไว้สำหรับไทเมอร์
ควบคุมระบบปรับอากาศจะแสดงขึ้น (สำหรับการ
ทำงานของไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ โปรดดู
ที่ “ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ” (หน้า 4-17))

④ สถานะการต้ังค่าล็อกหัวต่อชาร์จไฟ (ถ้ามีติดตั้ง)
โหมดของล็อกหัวต่อชาร์จไฟในปัจจุบัน (AUTO
(อัตโนมัติ) LOCK (ล็อก) หรือ UNLOCK
(ปลดล็อก)) จะแสดงขึ้น สำหรับการทำงานของ
ล็อกหัวต่อชาร์จไฟ โปรดดูที่ “การล็อกหัวต่อชาร์จ
ไฟ” (หน้า CH-15)

เมื่อกดปุ่ม OK บนพวงมาลัย หน้าจอจะเปล่ียนเป็นเมนู
“EV Settings (การ ต้ัง ค่า EV)” ในการ ต้ังค่า EV จะ
สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของไทเมอร์การชาร์จไฟ ไทเมอร์
ควบคุมระบบปรับอากาศ และโหมดล็อกหัวต่อชาร์จไฟ
(ถ้ามีติดต้ัง) ได้ (โปรดดูที่ “การต้ังค่า” (หน้า 2-16))

เมื่อกดปุ่ม บนพวงมาลัยขณะที่หน้าจอไทเมอร์แสดง
ขึ้น หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นรายงานการขับข่ีแบบ ECO (ถ้า
ขับรถยนต์อยู่)

หน้าจอใดหน้าจอหนึ่งจะแสดงขึ้นเป็นเวลาต่อเนื่องอีก 30

Condition:
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วินาที เมื่อกดปุ่ม ถ้าล็อกประตูหลังจากเปลี่ยนสวิตช์จ่าย
ไฟไปที่ตำแหน่ง OFF หน้าจอจะดับลงก่อนเวลาที่กำหนด

นอกเหนือจากที่กล่าวมา ให้สังเกตสภาวะต่อไปน้ีสำหรับ
ข้อมูลเวลาในการชาร์จไฟ:

. เวลาในการชาร์จไฟจะแสดงขึ้นทีละ 10 นาที ถ้าเวลา
ในการชาร์จไฟโดยประเมินมากกว่า 24 ชั่วโมง “Over
24hr (มากกว่า 24 ชม.)” จะแสดงขึ้น

. เมื่อ ต้ังค่าการชาร์จไฟให้เร่ิมทำงานทันทีหลังจาก
เชื่อมต่อหัวต่อชาร์จไฟเข้ากับรถยนต์ เวลาเริ่มต้นจะ
แสดง เป็น “Charge Now (ให้ ชาร์จ ไฟ ทันที)”

. ขณะทำการชาร์จไฟ เวลาท่ีเริ่มชาร์จไฟจริงจะแสดง
เป็นเวลาเริ่มต้น เวลาส้ินสุดจะแสดงข้ึนตามเวลาใน
การชาร์จไฟโดยประเมินซึ่งคำนวณตามกำลังไฟฟ้าที่
จ่าย

. เมื่อต้ังค่า “Full charge has priority (ให้ชาร์จไฟ
เต็ม เสมอ)” ไป ท่ี ON ในการ ต้ังค่า EV และ ไม่
สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion จนเต็มได้ในช่วง
เวลาระหว่างเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุดที่กำหนดไว้
ของไทเมอร์การชาร์จไฟ เวลาในการชาร์จไฟจะแสดง
เวลาท่ีเกินจากเวลาที่กำหนดไว้ในไทเมอร์การชาร์จ
ไฟ

. ถ้าต้องการยืนยันเวลาในการชาร์จไฟโดยประเมินตาม
กำลังไฟฟ้าที่ ใช้ได้ (ท่ีจ่ายไปยังเครื่องชาร์จไฟ)
โปรดดูที่หน้าจอเวลาในการชาร์จไฟโดยประเมิน
(โปรดดู ท่ี “คอมพิวเตอร์ระยะทาง” (หน้า 2-27))

หมายเหตุ:
. เวลาสิ้นสุดการชาร์จไฟที่แสดงขึ้นคือค่าประเมิน

แบตเตอร่ี Li-ion อาจชาร์จไฟได้ไม่เต็มภายใน
เวลาสิ้นสุดที่ประเมินไว้

. ถ้าตั้งค่าไทเมอร์การชาร์จไฟและไทเมอร์ควบคุม
ระบบปรับอากาศให้ทำงานในเวลาเดียวกัน เวลา
ในการชาร์จไฟที่แสดงขึ้นจะนานยิ่งขึ้น หรืออาจ
ชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ได้ไม่เต็มภายในเวลา
สิ้นสุดที่กำหนดไว้

รายงานการขับขี่แบบ ECO
GUID-BCD9F6F9-D86A-4E9A-A408-FF9725E306DD

JVI1886X

ตัวอย่าง
① 5 ครั้งก่อน (ประวัติ)

การประหยัดพลังงานโดยเฉล่ีย 5 ครั้งที่แล้วจะ
แสดงขึ้น

② การประหยัดพลังงานปัจจุบัน
การ ประหยัดพลังงาน เฉลี่ย ล่าส ุด จะ แสดงขึ้น

③ การประหยัดพลังงานที่ดีที่สุด
การประหยัดพลังงานที่ดีที่สุดในประวัติการทำงาน
จะแสดงขึ้น

④ พลังงานที่จ่ายคืน (ระยะทาง)
ปริมาณพลังงานที่ได้รับการจ่ายคืนกลับไปเก็บไว้ใน
แบตเตอร่ี Li-ion ในหนึ่งเที่ยวจะแสดงขึ้นเป็นระยะ
ทาง

ถ้ารถยนต์ผ่านการขับขี่ลงจากทางลาดชันเป็นส่วนมาก จะ
มีการจ่ายพลังงานคืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้พลังงานที่

จ่ายคืน (ระยะทาง) ④ แสดงระยะทางที่มากกว่าระยะทาง
ที่ขับไป หรือการประหยัดพลังงานปัจจุบัน ② มีค่าน้อยลง

เมื่อกดปุ่ม บนพวงมาลัยขณะที่รายงานการขับขี่แบบ
ECO แสดงขึ้น หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอไทเมอร์
หน้าจอใดหน้าจอหนึ่งจะแสดงขึ้นเป็นเวลาต่อเนื่องอีก 30
วินาที เมื่อกดปุ่ม ถ้าล็อกประตูหลังจากเปลี่ยนสวิตช์จ่าย
ไฟไปที่ตำแหน่ง OFF หน้าจอจะดับลงก่อนเวลาที่กำหนด

ในเมนูการตั้งค่า สามารถตั้งค่ารายงานการขับขี่แบบ ECO
ไม่ให้ปรากฏขึ้นได้เมื่อเปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟไปท่ีตำแหน่ง
O F F โ ป ร ด ด ู ที่ “ ก า ร ตั้ ง ค่ า ” ( ห น้ า 2 - 1 6 )
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Condition:



(124,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

2-32 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ZE1A1-AE66DA86-EADA-49AF-BE4F-98EA59F26D29

สวิตช์ไฟหน้า
ZE1A1-2D45301A-C88C-4C7B-B333-62ABD6D576C9

JVI0475X

แบบ A

SIC3783

แบบ B
นิสสันขอแนะนำให้ใช้งานสัญญาณไฟต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามกฏหมายและระเบียบของท้องถิ่น

ตำแหน่ง
ZE1A1-22A6378D-658B-4901-AA34-6B632DCB958D

ตำแหน่ง จะเปิดไฟหรี่ด้านหน้า ไฟท้าย และไฟส่อง
ป้ายทะเบียน

ตำแหน่ง
ZE1A1-7DA4961D-ADB9-48C2-AF3E-CB8FF4FAA66E

ตำแหน่ง จะ เปิด ไฟหน้า เพ่ิม เติม จาก ไฟ อ่ืน ๆ

ตำแหน่ง AUTO
ZE1A1-42005CFF-F09D-4D2E-B51A-EA900BA8AB95

เม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และ
สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง “AUTO” ไฟหน้า ไฟหร่ีด้าน
หน้า ไฟแผงหน้าปัด ไฟท้าย และไฟอื่น ๆ จะเปิดข้ึนโดย
อัตโนมัติ ขึ้น อย ู่ กับ ความ สว่าง ของ บริ เวณ โดย รอบ

ไฟหน้าจะเปิดขึ้นอัตโนมัติในเวลากลางคืนหรือช่วงฝนตก
(เมื่อ ท่ีปัดน้ำฝนกระจก บังลมหน้ามี การทำงานอย่าง
ต่อเนื่อง)

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง LOCK หรือ OFF ไฟจะปิด
โดยอัตโนมัติ

JVI1905X

ข้อควรระวัง:

ห้าม วาง วัตถ ุ ใด ๆ บน เซ็นเซอร์ Ⓐ ที่ ทำ หน้าท่ี
ตรวจจับระดับความสว่างและควบคุมฟังก์ชันไฟหน้า
อัจฉริยะ ถ้าหากเซ็นเซอร์ถูกบัง เซ็นเซอร์จะตรวจจับ
ว่า เป็นเวลากลางคืน ซึ่งจะทำให้ไฟหน้าสว่าง ข้ึน

ไฟสูง
ZE1A1-9CEFEA7E-F212-4D2D-A4BD-2DF2318D931E

JVI0476X

ในการเปิดไฟสูง ให้ดันคันปรับไปท่ีตำแหน่งด้านหน้า ①

ในการปิดไฟสูง ให้ดัน คันปรับไปท่ีตำแหน่งกลาง ②

ในการกะพริบไฟหน้า ให้ดึงคันปรับไปที่ตำแหน่งหลังสุด
③ สามารถกะพริบไฟหน้าได้แม้ว่าจะไม่ได้เปิดไฟหน้าก็
ตาม

ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-7218F337-C2BD-471A-A534-0B0B959A4ED0

แม้ว่าสวิตช์ไฟหน้าอยู่ท่ีตำแหน่ง OFF ไฟส่องสว่างเวลา
กลาง วัน จะ สว่าง ข้ึน หลัง จาก เริ่ม ใช้ งาน ระบบ EV

เมื่อเปลี่ยนสวิตช์ไฟส่องสว่างไปยังตำแหน่ง ไฟส่อง
สว่างเวลากลางวันจะดับลง

สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว

Condition:
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การควบคุมการปรับระดับไฟหน้า
ZE1A1-A1D7D009-92AF-4459-81E1-BE4387A95870

แบบปรับตั้งด้วยตัวเอง (รุ่นที่มีไฟหน้าฮาโลเจน)
ZE1A1-76E07AD9-CA96-44FA-AB9E-4D2046E5D91B

JVI0477X

การควบคุมการปรับระดับไฟหน้าจะทำงานเม่ือสวิตช์จ่าย
ไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON และเปิดไฟหน้าเพื่อให้ระดับของไฟ
หน้าปรับเปลี่ยนตามสภาวะการขับขี่

เมื่อขับรถโดยไม่มีน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระหนักหรือขับรถ
บนถนนเรียบ ให้เลือกตำแหน่งปกติ “0”

หากถ้าจำนวนผู้โดยสารและน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระในรถ
เปลี่ยนแปลงไป ระดับของไฟหน้าอาจสูงขึ้นกว่าปกติ

ถ้าขับรถบนเนินเขา แสงไฟหน้าจะส่องตรงไปยังกระจก
มองหลังและกระจกมองข้างของรถที่อยู่ด้านหน้า หรือส่อง
ไปยังกระจกบังลมหน้าของรถที่ขับสวนมา ซึ่งอาจเป็นการ
บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่คนอื่น ๆ ได้

สำหรับการปรับตั้งระดับความสูงที่เหมาะสม ให้เลื่อนสวิตช์
หมายเลขซึ่งกำหนดไว้บนสวิตช์ ท่ีมากข้ึน จะส่งผลให้
ระดับของไฟหน้าลดลง

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

เลือกตำแหน่งสวิตช์โดย อ้างอิงจาก ตัวอย่าง ต่อไปนี้

ตำแหน่ง
สวิตช์

จำนวน
ผู้โดยสาร
เบาะนั่งด้าน

หน้า

จำนวน
ผู้โดยสาร
เบาะนั่งด้าน

หลัง

น้ำหนักบรรทุกในห้อง
เก็บสัมภาระ

0 1 หรือ 2
ไม่มี

ผู้โดยสาร
ไม่มีน้ำหนักบรรทุก

1 2 3 ไม่มีน้ำหนักบรรทุก

2 2 3
ประมาณ 30 กก. (66

ปอนด์)

3 1
ไม่มี

ผู้โดยสาร

ประมาณ 280 กก. (617
ปอนด์)

แบบปรับตั้งอัตโนมัติ (รุ่นที่มีไฟหน้า LED)
ZE1A1-66387FF4-1CC3-4BDA-8563-27530E2881E3

ไฟหน้าท่ีมีระบบการปรับระดับอัตโนมัติ ระดับของไฟหน้า
จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
ZE1A1-61CE9F9B-3E2D-4043-B79E-11558E12A2B4

ข้อควรระวัง:

ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF
ACC หรือ ON เป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟ
ในแบตเตอรี่ 12 โวลต์หมด

เสียงเตือนของระบบไฟส่องสว่างจะดังข้ึน หากสวิตช์ไฟ
หน้าอยู่ท่ีตำแหน่ง หรือ และเมื่อประตูด้านคน
ขับเปิดออก ในขณะที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง ACC
OFF หรือ LOCK

ถ้าปิดประตูและล็อกโดยใช้สวิตช์คำส่ังที่มือจับประตูหรือ
กุญแจอัจฉริยะขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่ตำแหน่ง
หรือ ฟังก์ชันประหยัดไฟแบตเตอรี่ จะ ปิดไฟเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ไฟแบตเตอร่ี 12 โวลต์หมด ไฟจะสว่างขึ้น
เมื่อปลดล็อกประตู

สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว
ZE1A1-37FAA258-280A-4947-AF44-BF748654C1C2

JVI1878X

ข้อควรระวัง:

สวิตช์สัญญาณไฟเล้ียวจะไม่ถูกยกเลิกอัตโนมัติ ถ้า
มุม ท่ีหักเล้ียวพวงมาลัยไม่ เกินค่ามุมที่กำหนดไว้
หลังจากที่เล้ียวหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ให้แน่ใจ
ว่าสวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยวคืนกลับไปยังตำแหน่งเดิม

สัญญาณไฟเลี้ยว
ZE1A1-5BE2C8F7-D44C-41AB-B53D-C802061908CD

สำหรับการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ให้เล่ือนก้านไฟเลี้ยวข้ึน
① หรือลง ② จนก้านล็อกอยู่ในตำแหน่ง เม่ือการเล้ียว
เสร็จ ส้ิน แล้ว สัญญาณไฟ เลี้ยว จะ ดับ โดย อัตโนมัติ
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สัญญาณเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
ZE1A1-981A7A50-4AE5-481D-B72E-E0D87654F291

สำหรับการเปิดสัญญาณเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ให้ดันก้าน
ขึ้ น ① ห รื อ ล ง ② ไป ยั ง จ ุ ด ท่ี ไ ฟ เ ร่ิ ม ก ะพ ริ บ

ถ้าก้านเลื่อนกลับมาในทันทีหลังจากดันขึ้น ① หรือลง ②
ไฟจะกะพริบ 3 ครั้ง

เพื่อยกเลิกไฟกะพริบ เลื่อนก้านไปยังทิศทางตรงกันข้าม

ZE1A1-3B47D7DC-9913-43F1-A443-6B187DAD016B

SIC3814

แบบ A (มีไฟตัดหมอกหน้าและหลัง)

SIC3813

แบบ B (มีไฟตัดหมอกหน้า)

JVI0373X

แบบ C (มีไฟตัดหมอกหลัง)

ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
ZE1A1-DBA58794-DD85-47C1-93E1-2D8E6F467795

สำหรับการเปิดไฟตัดหมอกหน้า ให้บิดสวิตช์ไฟตัดหมอก
ไปยังตำแหน่ง ในขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่ตำแหน่ง

หรือ

เมื่อต้องการปิดไฟตัดหมอก ให้บิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปยัง
ตำแหน่ง “OFF”

เมื่อสวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่ตำแหน่ง “AUTO”:

. การบิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปที่ตำแหน่ง จะเปิด
ไฟหน้า ไฟตัดหมอก และไฟอ่ืน ๆ ขณะท่ีสวิตช์จ่าย
ไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON หรือพร้อมขับขี่

ไฟตัดหมอกหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-B68CE957-4827-4412-8A9B-7EAD99F25006

ควรใช้งานไฟตัดหมอกหลังเฉพาะเมื่อทัศนวิสัยไม่ดีอย่าง
มาก เท่านั้น [โดย ท่ัวไป ต่ำกว่า 100 ม. (328 ฟุต)]

สำหรับแบบ A: ในการเปิดไฟตัดหมอกหลัง ให้บิดสวิตช์
ไฟตัดหมอกไปที่ตำแหน่ง โดยที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ท่ี
ตำแหน่ง หรือ สวิตช์จะกลับไปยังตำแหน่ง

โดยอัตโนมัติ และไฟตัดหมอกหลังจะสว่างขึ้นพร้อม
ไฟ ตัด หมอก หน้า ให้ แน่ ใจ ว่ า ไฟ แสดง บน
แผงหน้าปัดสว่างขึ้น

เมื่อต้องการปิดไฟตัดหมอกหลัง ให้บิดสวิตช์ไฟตัดหมอก
ไปที่ตำแหน่ง อีกครั้ง ให้แน่ใจว่าไฟแสดง บน
แผงหน้าปัดดับลง

เมื่อต้องการปิดท้ังไฟตัดหมอกหน้าและหลัง ให้บิดสวิตช์
ไฟตัดหมอกไปยังตำแหน่ง “OFF”

สำหรับแบบ C: ในการเปิดไฟตัดหมอกหลัง ให้บิดสวิตช์
ไฟหน้าไปที่ตำแหน่ง แล้วบิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปที่
ตำแหน่ง สวิตช์จะกลับไปยังตำแหน่ง “OFF” โดย

สวิตช์ไฟตัดหมอก (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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อัตโนมัติ และไฟตัดหมอกหลังจะสว่างข้ึน ให้แน่ใจว่าไฟ
แสดง บนแผงหน้าปัดสว่างขึ้น

เมื่อต้องการปิดไฟตัดหมอกหลัง ให้บิดสวิตช์ไฟตัดหมอก
ไปที่ตำแหน่ง อีกครั้ง ให้แน่ใจว่าไฟแสดง บน
แผงหน้าปัดดับลง

เมื่อสวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่ตำแหน่ง “AUTO”:

. การบิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปที่ตำแหน่ง จะ
ทำให้ไฟหน้า ไฟตัดหมอกหลัง และไฟอื่น ๆ สว่างขึ้น
ขณะที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” หรือ “พร้อม
ขับขี่”

ZE1A1-1EE98D4A-158D-4D39-AA9E-F0F04B3A53A0

คำเตือน:

เม่ืออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง น้ำยาล้างกระจกอาจ
แข็งตัวบนกระจกบังลมหน้า และบดบังการมองเห็น
อุ่นกระจกบังลมหน้าด้วยการไล่ฝ้า ก่อนจะล้างกระจก
บังลมหน้า

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้งานท่ีฉีดน้ำล้างกระจกต่อเนื่องกันนาน
กว่า 30 วินาที

. ห้ามใช้งานที่ฉีดน้ำล้างกระจก ถ้าน้ำในถังพักน้ำ
ฉีดล้างกระจกหมด

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหน้า

ZE1A1-2B778B45-020B-4A03-9608-5BA1725AAFA9

JVI0271X

แบบ A

JVI1141X

แบบ B
ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้าจะทำงาน
เ ม่ือ สวิตช์ สตาร์ท เครื่ องยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง ON

การทำงานของที่ปัดน้ำฝน
ZE1A1-D1294B0D-8236-463B-992C-CBCCBDA2383A

ตำแหน่งก้านสวิตช์ ท่ีปัดน้ำฝน “INT” ① จะทำการปัด
น้ำฝนเป็นจังหวะ

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

. การปัดเป็นจังหวะจะแตกต่างกันตามความเร็วรถยนต์
สามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ได้ โปรดดูที่ “Vehicle
Set t ings (การ ตั้ ง ค่ า รถยนต์)” (หน้า 2-18)

ตำแหน่งก้านสวิตช์ที่ปัดน้ำฝน “LO” ② จะทำการปัดน้ำฝน
ด้วยความเร็วต่ำ

ตำแหน่งก้านสวิตช์ที่ปัดน้ำฝน “HI” ③ จะทำการปัดน้ำฝน
ด้วยความเร็วสูง

ในการหยุดการทำงานของที่ปัดน้ำฝน ให้เลื่อนก้านสวิตช์ที่
ปัดน้ำฝนขึ้นไปที่ตำแหน่ง “OFF”

ตำแหน่งก้านสวิตช์ท่ีปัดน้ำฝน “MIST” ④ จะทำการปัด
น้ำฝนหนึ่งครั้ง ก้านสวิตช์ท่ีปัดน้ำฝนจะกลับไปท่ีตำแหน่ง
เดิมโดยอัตโนมัติ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-35

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหน้า

Condition:
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ถ้าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ปัดน้ำฝน
กระจกบังลมหน้า ท่ีปัดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อ
ป้องกันมอเตอร์ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้บิดสวิตช์
ที่ปัดน้ำฝนไปที่ตำแหน่ง “OFF” และกำจัดหิมะหรือ
น้ำแข็งที่อยู่ ข้างบนและรอบ ๆ ก้านปัดน้ำฝนออก
หลังจากนั้นประมาณ 1 นาที ให้ลองเปิดสวิตช์ให้ที่
ปัดน้ำฝนทำงานอีกครั้ง

การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
ZE1A1-21697BAD-DFC6-4CEF-960C-0801925AAFF9

ในการฉีดน้ำยาล้างกระจก ให้ดึงก้านสวิตช์ไปทางด้านหลัง
รถ ⑤ จนกว่าน้ำยาล้างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจกบังลม
หน้าในปริมาณที่ต้องการ ท่ีปัดน้ำฝนจะปัดกระจกสองถึง
สามครั้งโดยอัตโนมัติ

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

ท่ีปัดน้ำฝนจะทำงานหนึ่งคร้ังเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที
หลังจากท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกและที่ปัดน้ำฝนทำงาน การ
ทำงานนี้มีไว้เพื่อปัดน้ำล้างกระจกซึ่งหยดบนกระจกบังลม
หน้า

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหลัง

ZE1A1-4C617F31-4B30-425D-87B8-DF9083199118

SIC4076

แบบ A

JVI1824X

แบบ B
ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหลังจะทำงาน
เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON

การทำงานของที่ปัดน้ำฝน
ZE1A1-B8D89237-EB4C-43BA-832C-691E9613E0F4

ตำแหน่งสวิตช์ “INT” ① จะทำการปัดน้ำฝนเป็นจังหวะ

ตำแหน่งสวิตช์ “ON” ② จะทำการปัดน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง

ถ้าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ปัดน้ำฝน
กระจกบังลมหลัง ที่ปัดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อ
ป้องกันมอเตอร์ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้บิดสวิตช์
ที่ปัดน้ำฝนไปที่ตำแหน่ง “OFF” และกำจัดหิมะหรือ
น้ำแข็งที่อยู่ ข้างบนและรอบ ๆ ก้านปัดน้ำฝนออก
หลังจากนั้นประมาณ 1 นาที ให้ลองเปิดสวิตช์ให้ที่
ปัดน้ำฝนทำงานอีกครั้ง

การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
ZE1A1-76F30BBF-65C7-4181-A6A7-B95992B8E679

ในการฉีดน้ำยาล้างกระจก ให้ดันก้านสวิตช์ไปทางด้าน
หน้ารถ ③ จนกว่าน้ำยาล้างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจก
บังลมหน้าในปริมาณท่ีต้องการ ท่ีปัดน้ำฝนจะปัดกระจก
สองถึงสามครั้งโดยอัตโนมัติ

Condition:
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ZE1A1-153D9946-AD51-4545-B9EB-100B3DBFEAE2

JVI1369X

สวิตช์ไล่ฝ้าจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง ON

ท่ีไล่ฝ้าจะทำการลดความช้ืน หมอก หรือน้ำค้างบนผิว
กระจก บัง ลม หลัง เ พ่ือ เ พ่ิม ทัศนวิ สัย ด้าน หลัง รถ

เมื่อกดสวิตช์ไล่ฝ้า ไฟแสดง ① จะสว่างขึ้น และที่ไล่ฝ้า
กระจกบังลมหลังจะทำงานเป็นเวลาประมาณ 15 นาที
หลัง จาก นั้น ท่ี ไล่ ฝ้า จะ หย ุด ทำงาน โดย อัตโนมัติ

สามารถปิดที่ไล่ฝ้าด้วยตัวเองได้โดยกดสวิตช์ไล่ฝ้าอีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

. เม่ือใช้งานที่ไล่ฝ้าอย่างต่อเน่ือง ควรตรวจสอบ
ให้ แน่ใจ ว่า ได้ ทำ การ เริ่ม ใช้ งาน ระบบ EV
มิเช่นน้ัน อาจทำให้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ไฟหมด
ได้

. เมื่อทำความสะอาดด้านในของกระจก ระมัดระวัง
ไม่ให้ขูดขีดหรือไปทำลายลวดนำไฟฟ้าบนผิว
กระจก

ZE1A1-00D4E9A3-D73F-4C95-82A9-CA964C18969F

JVI1569X

สวิตช์แตรสามารถทำงานได้ไม่ว่าสวิตช์จ่ายไฟจะอยู่ใน
ตำแหน่งใดก็ตาม ยกเว้นเมื่อแบตเตอรี่ 12 โวลต์ไฟหมด

เม่ือกดแตรค้างไว้ แตรจะส่งเสียงดัง แตรจะหยุดส่งเสียง
เมื่อปล่อยแตร

ZE1A1-5DF6A5BA-A5E1-4D32-A1B7-F6FB2C3D4E69

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า
ZE1A1-935286CD-5D98-4FE4-91F9-05502586F0C5

คำเตือน:

. ก่อนใช้งานกระจกหน้าต่างไฟฟ้า ต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าไม่มีผู้โดยสารรายใดยื่นมือ ฯลฯ ออก
นอกรถยนต์

. เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงที่อาจทำให้ เกิดการ
บาดเจ็บหรืออันตรายต่อชีวิต จากการที่รถยนต์
และ/หรือระบบมีการทำงานโดยไม่คาดคิด รวม
ทั้งการถูกกระจกหน้าต่างหนีบหรือการล็อกประตู
โดยไม่ตั้งใจห้ามปล่อยเด็ก หรือบุคคลที่จำเป็น
ต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือ หรือสัตว์เล้ียงให้อยู่ในรถ
เพียง ลำพัง และ ใน วัน ที่ มี อากาศ ร้อน หรือ
แสงแดดจัด อุณหภูมิภายในรถที่ ปิดจะสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อ
มนุษย์ หรือสัตว์ได้

กระจกหน้าต่างไฟฟ้าจะทำงานเม่ือสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ท่ี
ตำแหน่ง ON

สำหรับการเปิดกระจกหน้าต่าง ให้กดสวิตช์กระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้าลง

สำหรับการปิดกระจกหน้าต่าง ให้ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้าขึ้น

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-37

สวิตช์ไล่ฝ้า แตร กระจกหน้าต่าง

Condition:
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สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับ
ZE1A1-A3DBA208-DFC4-49E6-92A1-F83F1136BDC1

JVI0228X

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับเป็นสวิตช์หลักซึ่งสามารถ
ควบคุมกระจกหน้าต่างได้ทุกบาน

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

เม่ือกดปุ่มล็อก ① กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารจะไม่
สามารถทำงานได้

หากต้องการยกเลิกการล็อกกระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร
ให้กดปุ่มล็อก ① อีกครั้ง

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร
ZE1A1-1E760836-570A-4B73-80E9-9AEA15B33E1E

SIC4523

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารสามารถควบคุมกระจก
หน้าต่างได้เฉพาะด้านนั้น ๆ

เม่ือกดปุ่มล็อกกระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารบนสวิตช์
กระจกหน้าต่างด้านคนขับ จะไม่สามารถใช้งานสวิตช์
กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารได้

ฟังก์ชันอัตโนมัติ
ZE1A1-D7ACC763-0E96-4CE0-BE1C-FF34F4B3CC4F

JVI0230X

ฟังก์ชัน อัตโนมัติ มี สำหรับ สวิตช์ที่ มี สัญลักษณ์
เท่านั้น

ฟังก์ชันอัตโนมัติทำให้กระจกหน้าต่างสามารถเลื่อนเปิด
หรือ ปิดจนสุดโดยไม่ต้องกดสวิตช์ขึ้นหรือลง ค้างไว้

หากต้องการเปิดกระจกจนสุด ให้กดสวิตช์กระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้าลงจนถึงจังหวะสองแล้วปล่อยสวิตช์ ถ้าต้องการปิด
กระจกจนสุด ให้ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าข้ึนจนถึง
จังหวะสองแล้วปล่อยสวิตช์ ไม่จำเป็นต้องกดสวิตช์ค้างไว้
ในระหว่างที่กระจกทำงาน

หากต้องการหยุดการเลื่อนเปิด/ปิดของกระจกหน้าต่าง
ระหว่างที่ฟังก์ชันอัตโนมัติกำลังทำงาน ให้กดสวิตช์ลงหรือ
ดึงสวิตช์ขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม

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

คำเตือน:

ก่อนที่กระจกจะปิดสนิทจะปรากฏระยะห่างเล็กน้อย
ซึ่งระบบไม่สามารถตรวจจับได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ผู้โดยสารไม่ยื่นมือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ออก ไป นอก รถยนต์ ก่อน ปิด กระจก หน้ าต่ าง

ฟังก์ชันเล่ือนกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน้าต่างให้
เลื่อนลงอัตโนมัติเมื่อมีบางส่ิงไปขวางทางขณะกระจก
กำลังเลื่อนปิด เมื่อชุดควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง กระจก
หน้าต่างจะเลื่อนลงทันที

ฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ้ามีแรงปะทะหรือ
น้ำหนัก ท่ี เหมือน กับ ส่ิงกีดขวางกระจกโดยขึ้นอยู่ กับ
สภาพแวดล้อมหรือสภาพการขับขี่

ถ้ากระจกหน้าต่างไม่เลื่อนปิดอัตโนมัติ
ZE1A1-1AF95C11-1513-41B2-A58D-44F35B4E3E28

ถ้าฟังก์ชัน อัตโนมัติ ของกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทำงาน
ผิดปกติ (เฉพาะการเลื่อนปิดเท่านั้น) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงานของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้า
อีกครั้ง

1. กดสวิตช์ จ่ายไฟเพื่อเริ่มใช้งานระบบ EV (รถยนต์
ไฟฟ้า)

2. ปิดประตู

3. หลังจากเร่ิมใช้งานระบบ EV ให้ใช้งานสวิตช์กระจก
หน้าต่าง ไฟฟ้า เ พ่ือ เปิด กระจก หน้าต่าง จน ส ุด

4. ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าค้างไว้เพ่ือปิดกระจก
หน้าต่าง และจากนั้นให้ดึงสวิตช์ค้างไว้มากกว่า 3
วินาที หลัง จาก ท่ี กระจกหน้าต่างปิด จนสุด แล้ว

Condition:
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5. ปล่อยสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ใช้งานกระจก
หน้าต่างด้วยฟังก์ชันอัตโนมัติ เพ่ือยืนยันว่าฟังก์ชัน
อัตโนมัติใช้งานได้แล้ว

ถ้าฟังก์ชันอัตโนมัติของกระจกหน้าต่างไฟฟ้ายังทำงาน
ผิดปกติหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
เป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ZE1A1-F2AA6CF4-E731-425F-BB87-88912AD9655F

WBC0004X

ช่องจ่ายไฟติดตั้งอยู่ที่แผงหน้าปัด

ในการใช้ช่องจ่ายไฟ ให้ดึงฝาปิดออกดังท่ีแสดงในภาพ

ข้อควรระวัง:

. ช่องจ่ายไฟและปล๊ักอาจร้อนขณะใช้งาน หรือ
ทันทีหลังจากใช้งาน

. ช่องจ่ายไฟนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับที่จุดบุหรี่

. ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ไฟฟ้ารวมเกิน 12 โวลต์
120 วัตต์ (10 แอมป์) ห้ามใช้ตัวแปลงไฟฟ้า
สองตัว หรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ามากกว่าหน่ึง
เครื่อง

. ใช้ช่องจ่ายไฟโดยที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง
ON หรือพร้อมขับขี่ เพ่ือหลีกเลี่ยงไฟแบตเตอรี่
12 โวลต์หมด

. หลีกเลี่ยงการใช้ช่องจ่ายไฟเมื่อเปิดระบบปรับ
อากาศ ไฟหน้า หรือไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

. ดันปล๊ักเข้าไปจนสุด ถ้าเสียบปลั๊กไม่ดี ปลั๊กอาจ
มีความร้อนสูงผิดปกติ หรือฟิวส์อุณหภูมิภายใน
อาจขาดได้

. ก่อนทำการเสียบหรือถอดปลั๊ก ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ทำการปิดสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ใช้เรียบร้อยแล้ว

. ปิด ฝา ช่อง จ่ าย ไฟ ไว้ เ ม่ื อ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง าน

. ห้ามให้ช่องจ่ายไฟโดนน้ำหรือของเหลวใด ๆ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-39
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2-40 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ZE1A1-4F70AA92-E111-49F9-9148-6C6F9DBC2959

คำเตือน:

. ไม่ควรใช้ช่องเก็บของขณะขับข่ีเพื่อให้ผู้ขับข่ีมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ฝาปิดช่องเก็บของต้องปิดอยู่เสมอขณะขับขี่เพื่อ
ช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการ
หยุดรถกะทันหัน

กล่องเก็บของ
ZE1A1-2FDFCE7B-8209-4AC2-914D-3DB6520713C3

JVI0287X

ดึงมือจับเพื่อเปิดกล่องเก็บของ

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อปิดกล่องเก็บของ

ที่วางแก้ว
ZE1A1-2EAEA041-FDC2-4449-A0DF-86F5F3C62E98

ข้อควรระวัง:

. หลีกเลี่ยงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันเม่ือวาง
แก้วน้ำในที่วางแก้วเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำกระเด็น
ออก เพราะ ถ้าน้ำ ร้อน อาจทำให้ผู้ ขับขี่ หรือ
ผู้โดยสารเป็นแผลลวกพองได้

. วางเฉพาะแก้วท่ีผลิตจากวัสดุอ่อนนุ่มในที่วาง
แก้วเท่านั้น เพราะวัสดุแข็งอาจทำให้ได้รับ
บาดเจ็บเวลาเกิดอุบัติเหตุได้

หน้า
ZE1A1-44543370-D57D-4D3F-9536-7CC6E2DC91E3

JVI1869X

ที่ใส่ขวดน้ำ
GUID-2FBE7945-4B74-4178-8B22-EEF4DD883890

JVC0046X

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้ที่วางขวดน้ำใส่วัตถุอื่น ๆ เพราะเม่ือเกิด
การเบรกรถอย่างกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุอาจ
ทำให้วัตถุ ดังกล่าวกระเด็นออกมา และทำให้

ผู้โดยสารบาดเจ็บได้

. ห้ามวางภาชนะใส่ของเหลวที่ไม่มีฝาปิดในที่วาง
ขวดน้ำ

กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
GUID-24B016B8-9B63-4259-AA31-D93E9C4DCB86

JVI1870X

สำหรับการเปิดกล่องเก็บของท่ีคอนโซลกลาง ให้กดปุ่ม
Ⓐ และดึงฝาปิดขึ้น ดันฝาปิดลงจนกระทั่งล็อกเพื่อปิด
กล่องเก็บของ

แผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-C092C338-6876-4C24-9CB6-F5D70DF78936

คำเตือน:

. ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่บน
แผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระ ส่ิงของที่อยู่บนแผ่นปิด
ห้องเก็บสัมภาระอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกกะทันหัน

. ห้ามปล่อยให้แผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระในรถยนต์
หลุดออกจากตัวยึด

. ผูกมัดสัมภาระทุกช้ินให้แน่นหนาด้วยเชือกหรือ
สายยึด เพื่อป้องกันการเลื่อนหรือเคลื่อนท่ี ห้าม

ช่องเก็บของ

Condition:
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วางสัมภาระให้สูงกว่าพนักพิงหลัง หากเกิดการ
หยุด รถอย่างกะทันหันหรือ เม่ือ เกิด การชน
ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม่ได้
จัดเก็บอย่างเรียบร้อยและแน่นหนา

. เด็กอาจได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตจาก
การชน ถ้าสายยึดด้านบนของเบาะนั่งสำหรับเด็ก
เสียหาย

— ถ้าแผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระสัมผัสกับสายยึด
ด้านบนเมื่อติดต้ังเข้ากับจุดยึดด้านบน ให้
ถอดแผ่น ปิดห้อง เก็บ สัมภาระ ออกจาก
รถยนต์ หรือยึดเข้ากับพื้นห้องเก็บสัมภาระ
ด้านล่างตำแหน่งติดต้ัง ถ้าไม่ถอดแผ่นปิด
ห้อง เก็บสัมภาระออก อาจทำให้สายยึด
ด้านบนเสียหายได้เมื่อเกิดการชน

— ห้ามให้สัมภาระสัมผัสกับสายยึดด้านบนเม่ือ
ติดตั้งเข้ากับจุดยึดด้านบน ยึดสัมภาระอย่าง
เหมาะสมเพื่อไม่ให้สัมผัสกับสายยึดด้านบน
สัมภาระที่ยึดไม่ถูกต้องหรือสัมผัสกับสายยึด
ด้านบนอาจทำให้สายยึดด้านบนเสียหายเมื่อ
เกิดการชน

แผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระจะทำให้บุคคลภายนอกไม่
สามารถมองเห็นสิ่งของที่จัดเก็บไว้ในห้องเก็บสัมภาระได้

WBC0005X

ในการถอดแผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระ:

1. ถอดสายยึดออกจากประตูท้าย

2. ดึงแผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระขึ้น

3. ถอดตัวยึดแผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระออกจากเสาเก๋ง
หลัง

JVI1872X

4. ถอดแผ่นปิดห้องเก็บสัมภาระออกโดยการดึงไปทาง
ด้านหลัง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-41
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การเก็บถุงกอล์ฟ
GUID-7BC3FD23-D7A3-4F8D-ADEA-57C98196DD5C

JVI1904X

โดยทั่วไปแล้วจะสามารถเก็บถุงกอล์ฟมาตรฐานได้สองถุง
ในห้องเก็บสัมภาระ ใส่ด้านบนของถุงกอล์ฟถุงแรกเข้าไป
ท่ีด้านขวาของห้องเก็บสัมภาระ ① แล้วหมุนถุงกอล์ฟไป
ทางด้านหลัง ② ใส่ด้านบนของถุงกอล์ฟถุงที่สองเข้าไปที่
ด้านขวาของห้องเก็บสัมภาระ ③ แล้วเก็บด้านล่างของถุง
กอล์ฟไปตามทิศทางด้านหน้า ④ จนสุด

ในบางกรณี อาจไม่สามารถเก็บถุงกอล์ฟได้สองถุงใน
รถยนต์ของท่าน ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของถุง
กอล์ฟ

หมายเหตุ:

เม่ือมีตาข่ายเก็บสัมภาระ EVSE (อุปกรณ์จ่ายไฟ
รถยนต์ไฟฟ้า) (ถ้ามีติดต้ัง) ขวางทางอยู่ ให้ถอด
ตาข่ายออก โปรดดูที่ “ตาข่ายเก็บสัมภาระ EVSE
(อ ุปกรณ์ จ่าย ไฟรถยนต์ ไฟฟ้า)” (หน้า 2-42)

ตาข่ายเก็บสัมภาระ EVSE (อุปกรณ์จ่าย
ไฟรถยนต์ไฟฟ้า) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-8524283E-BC20-46C8-B7FA-1294945F7A43

LVI0136X

ข้อควรระวัง:

ความจุโหลดของสัมภาระอยู่ที่ 3.1 กก. (6.8 ปอนด์)
ถ้าบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากกว่า 3.1 กก. (6.8
ปอนด์) ตาข่ายเก็บสัมภาระอาจเสียหายได้เมื่อเกิด
การชน หรือเมื่อเบรกกะทันหัน ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
อาจได้รับอันตรายจากสัมภาระที่กระเด็นเข้าไปใน
ห้อง โดยสาร ซึ่ง อาจทำให้ เกิด การบาด เจ็บ ได้

เมื่อนำตาข่ายเก็บสัมภาระออกหรือขณะจัดเก็บ ให้ถอดขอ
เก่ียว Ⓐ ออกจากจุดยึด เมื่อทำการเก็บ EVSE (อุปกรณ์
จ่ายไฟรถยนต์ไฟฟ้า) (ถ้ามีติดตั้ง) ให้แน่ใจว่ายึดขอเกี่ยว
ทั้งหมดเข้าที่แน่นหนาแล้ว

เมื่อต้องการถอดตาข่ายเก็บสัมภาระออก เช่น เมื่อต้องการ
เก็บถุงกอล์ฟหรือส่ิงท่ีคล้ายกัน ให้ถอดขอเก่ียวท้ังหมด
ออกจากจุดยึด

ZE1A1-3A707557-215D-4435-816A-CAEBAE3D6B85

SPA1909

1. ในการบังแสงสว่างด้านหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดดลงมา
①

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

แผ่นบังแดด

Condition:
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ZE1A1-5C15C98D-642F-4C71-AF7E-6F66116BDA94

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้งานเป็นระยะเวลานานเม่ือสวิตช์จ่ายไฟ
อยู่ ที่ ตำแหน่ง OFF เน่ืองจากอาจทำให้ ไฟ
แบตเตอรี่ 12 โวลต์หมด

. ปิดไฟเมื่อออกจากรถ

ไฟอ่านแผนที่
ZE1A1-BC9C460F-9745-4A52-9DAA-D514D2C8FB52

JVI1644X

ใช้สวิตช์ไฟอ่านแผนที่เพื่อเปิดหรือปิดไฟอ่านแผนที่
① : ตำแหน่ง ON
② : ตำแหน่ง OFF

สวิตช์ควบคุมไฟอ่านแผนที่
ZE1A1-E2F5263F-2E4C-4932-A555-FC24259BA094

JVI1645X

สวิตช์ควบคุมไฟอ่านแผนที่มีสามตำแหน่ง: ประตู ① ON
② และ OFF ③

ตำแหน่ง DOOR
ZE1A1-9380E3E7-754A-4D39-A418-C5B6DFD0152F

เมื่อสวิตช์อยู่ท่ีตำแหน่ง DOOR ① ไฟอ่านแผนที่จะสว่าง
ขึ้นภายใต้สภาวะต่อไปนี้:

. เปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟไปท่ีตำแหน่ง OFF หรือ LOCK
— ไฟสว่างค้างเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ่มปลดล็อก (บน
กุญแจอัจฉริยะ) หรือสวิตช์คำส่ังโดยที่สวิตช์จ่ายไฟ
อยู่ที่ตำแหน่ง OFF หรือ LOCK
— ไฟสว่างค้างเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที

. เปิดประตูบานใดบานหน่ึงแล้วปิดโดยท่ีสวิตช์จ่ายไฟ
อยู่ที่ตำแหน่ง OFF หรือ LOCK
— ไฟสว่างค้างเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที

. เปิดประตูบานใดบานหนึ่งโดยที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่
ตำแหน่ง ACC หรือ ON
— ไฟสว่างค้างเมื่อประตูเปิดอยู่ เมื่อปิดประตู ไฟจะ

ดับลง

ตำแหน่ง ON
ZE1A1-D0E4D2B3-62AA-4635-89CB-39EF7730FD39

เมื่อสวิตช์อยู่ท่ีตำแหน่ง ON ② ไฟอ่านแผนที่จะสว่างขึ้น

ตำแหน่ง OFF
ZE1A1-557BF820-727B-4B7E-8EE7-92FF49BA6EC0

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง OFF ③ ไฟอ่านแผนที่จะไม่สว่าง
ขึ้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
GUID-CF40B263-BE11-4AA5-AF08-0B20B00ABEDA

SIC3513

สวิตช์ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารมีสามตำแหน่ง: ON ①
DOOR ② และ OFF ③

ตำแหน่ง ON
GUID-DCF17898-9DF4-4C6B-AD0E-0950EC95290B

เ ม่ือ สวิตช์ อย ู่ ท่ี ตำแหน่ง ON ① ไฟ ส่อง สว่าง ใน
ห้องโดยสารจะสว่างขึ้น

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-43

ไฟส่องสว่างภายใน

Condition:
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2-44 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ตำแหน่ง DOOR
GUID-B3397367-9FF9-4BB9-B89D-E8914BCF2E94

เม่ือสวิตช์ อยู่ ที่ ตำแหน่ง DOOR ② ไฟ ส่องสว่าง ใน
ห้อง โดยสาร จะ ส ว่าง ขึ้ น ภาย ใต้ สภาวะ ต่อ ไป นี้ :

. เปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟไปท่ีตำแหน่ง OFF หรือ LOCK
— ไฟสว่างค้างเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ่มปลดล็อก หรือ
สวิตช์คำส่ังโดยที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่ง OFF
หรือ LOCK
— ไฟสว่างค้างเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที

. เปิดประตูบานใดบานหน่ึงแล้วปิดโดยท่ีสวิตช์จ่ายไฟ
อยู่ที่ตำแหน่ง OFF หรือ LOCK
— ไฟสว่างค้างเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที

. เปิดประตูบานใดบานหนึ่งโดยที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่
ตำแหน่ง ACC หรือ ON
— ไฟสว่างค้างเมื่อประตูเปิดอยู่ เมื่อปิดประตู ไฟจะ

ดับลง

ตำแหน่ง OFF
GUID-19FFA7B9-81C4-4E5B-83B9-0A50BEA576F2

เมื่อ สวิตช์ อย ู่ ท่ี ตำแหน่ง OFF ③ ไฟ ส่อง สว่าง ใน
ห้อง โดยสาร จะ ไ ม่ ส ว่ าง ขึ้ น ไ ม่ ว่ า ใน กรณี ใด ๆ

ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ
GUID-30916447-2C64-4E10-B799-56E78D117204

ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระจะสว่างขึ้นเมื่อประตูท้ายเปิด
อยู่ เมื่อปิดประตูท้าย ไฟจะดับลง

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
ZE1A1-2EE0927A-B246-4DC2-A9F2-1E86EFF57FE0

ไฟส่องสว่างภายในจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากท่ีไฟ
สว่างค้างอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อป้องกันแบตเตอร่ี 12
โวลต์ไฟหมด

Condition:
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ZE1A1-BC62143F-A8FA-4834-8407-24512F0A59F9

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ จะสามารถใช้งานได้ด้วย
กุญแจที่มีไว้เฉพาะสำหรับรถของท่านเท่านั้น รถยนต์จะได้
รับแผ่นป้ายหมายเลขกุญแจพร้อมกับตัวกุญแจ กรุณา
บันทึกหมายเลขกุญแจและเก็บแผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ
ไว้ในที่ปลอดภัยยกเว้นในรถ สำหรับกรณีท่ีต้องการใช้ทำ
กุญแจขึ้นมาใหม่

การทำกุญแจขึ้นมาใหม่น้ีสามารถทำได้โดยใช้กุญแจเดิม
หรือหมายเลขกุญแจเดิมเท่านั้น กรณีที่กุญแจทั้งหมดหาย
และไม่มีกุญแจเดิม จำเป็นต้องใช้หมายเลขกุญแจเพื่อทำ
กุญแจใหม่ ในกรณีที่กุญแจหาย หรือต้องการทำกุญแจ
เพ่ิม กรุณานำกุญแจเดิมหรือหมายเลขกุญแจไปติดต่อท่ี
ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง:

ห้ามทิ้งกุญแจไว้ในรถเมื่อออกจากรถ

กุญแจอัจฉริยะ
ZE1A1-77EDA380-D860-43C8-BB8E-F433F5ED0285

LVP0033X

แบบ A (ไม่มีสัญญาณเตือนภัย)

LVP0034X

แบบ B (มีสัญญาณเตือนภัย)
1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ (1)

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ จะสามารถใช้งานได้
เฉพาะกุญแจอัจฉริยะท่ีมีการลงทะเบียนไว้ในระบบกุญแจ
อัจฉริยะของรถ และระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน
(NATS*) เท่าน้ัน รถยนต์หนึ่งคันสามารถลงทะเบียนและ
ใช้งานกับกุญแจอัจฉริยะได้สูงสุดถึง 4 ชุด โดยต้องทำการ
ลงทะเบียนกุญแจใหม่โดยศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าก่อนนำ
ไปใช้กับระบบกุญแจอัจฉริยะของรถ และระบบป้องกันการ
ขโมย เน่ืองจากขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป็นต้องลบ
หน่วยความจำท้ังหมดในระบบกุญแจอัจฉริยะ เมื่อต้องลง
ทะเบียนกุญแจชุดใหม่ ต้องนำกุญแจอัจฉริยะทุกชุดที่มีไป
ยังศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่าย
และให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะอาจถูก
ยกเลิกได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้ ง เป็น ศ ูน ย์ จำหน่าย และ ให้ บริการ รถยนต์ ไฟฟ้า

*:ระบบป้องกันการสตาร์ท

ข้อควรระวัง:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว
เมื่อขับข่ี กุญแจอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ที่ละเอียด
อ่อนและติด ต้ังตัว ส่ง สัญญาณไว้ภายใน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย ควรระวังใน
ประเด็น ดังต่อไปนี้

— แม้กุญแจอัจฉริยะจะสามารถกันน้ำ แต่การ
เปียก น้ำอาจทำให้ เกิดความ เสียหายได้
ดังน้ันหากกุญแจอัจฉริยะเปียก ให้เช็ดให้
แห้งสนิททันที

— ห้ามงอ ทำตก หรือ นำไปเคาะกับวัตถุ อ่ืน
— หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่า -108C
(148F) แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจ
ทำงานได้ไม่ปกติ

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

— ห้าม เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลง ก ุญแจ
อัจฉริยะ

— ห้ าม ใช้ พ ว ง ก ุญแจ ท่ี เ ป็ น แ ม่ เ ห ล็ ก
— ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะใกล้กับ เคร่ืองใช้
ไฟฟ้า เช่น ชุดโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล หรือโทรศัพท์มือถือ

— ห้ามให้กุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับน้ำหรือน้ำ
เค็ม และห้ามนำไปล้าง ใน เคร่ืองซัก ผ้า
เพราะจะ ส่งผล ต่อการทำงานของระบบ

. ถ้ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสัน
แนะนำให้ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้น
ออก ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันการใช้กุญแจ อัจฉริยะ
ดังกล่าวในการปลดล็อกรถยนต์โดยไม่ได้รับ

กุญแจ

Condition:
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อนุญาต สำหรับข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนการลบ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

กุญแจธรรมดา
ZE1A1-8A2D8745-AB8A-4FE2-A849-904A0A43B009

SPA2033

เพื่อดึงกุญแจธรรมดาออกมา ปลดปุ่มล็อกที่ด้านหลัง
กุญแจอัจฉริยะ

เพ่ือประกอบกุญแจธรรมดา ให้ เสียบเข้าไปในกุญแจ
อัจฉริยะให้แน่น จนกว่าปุ่มล็อกจะกลับมาอยู่ ท่ีตำแหน่ง
ล็อก

ใช้กุญแจธรรมดาเพ่ือล็อกหรือปลดล็อกประตูด้านคนขับ
(โปรดดูที่ “ประตู” (หน้า 3-3))

ZE1A1-73CB20A0-5B37-4DF7-B97B-C22CBBC6E0E1

คำเตือน:

. สังเกตบริเวณรอบ ๆ ก่อนเปิดประตู เสมอเพื่อ
หลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุ ในเส้นทางจราจร

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บ
หรืออันตรายต่อชีวิตจากการที่รถยนต์และ/หรือ
ระบบทำงานโดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งการถูกกระจก
หน้าต่างหนีบหรือการล็อกประตู ห้ามปล่อยให้
เด็ก หรือบุคคลท่ีจำเป็นต้องได้รับการดูแลจาก
บุคคลอ่ืน หรือสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในรถเพียงลำพัง
และในวันที่มีอากาศร้อนหรือแสงแดดจัดอุณหภูมิ
ภายในรถที่ปิดจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิด
อันตราย ร้าย แรง ต่อ มน ุษย์ หรื อ สัตว์ ได้

การล็อกด้วยกุญแจธรรมดา
ZE1A1-7DEE3A75-2E46-4519-828F-3AFAF17B08BC

LVP0054X

สำหรับการล็อกประตู ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบกุญแจ
ที่อยู่บนประตูด้านคนขับ แล้วบิดกุญแจไปทางด้านหลังรถ
① ประตูด้านคนขับจะล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตู ให้หมุนกุญแจไปทางด้านหน้า
รถ ② ประตูด้านคนขับจะปลดล็อก

ในการล็อกหรือปลดล็อกประตูบานอ่ืน ๆ ให้ใช้สวิตช์ล็อก
ประตูไฟฟ้า ปุ่ม “LOCK” หรือ “UNLOCK” บน
กุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช์คำสั่งใด ๆ

การล็อกด้วยปุ่มล็อกประตูด้านใน
ZE1A1-1BF35D95-A22D-4B03-AE17-78F150CBDCA9

JVC0055X

ข้อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช้ปุ่มล็อกด้านใน ให้แน่ใจว่าไม่ได้
ทิ้งกุญแจไว้ในรถ

สำหรับการล็อกประตูหน้าโดยท่ีไม่มีกุญแจ ให้เล่ือนปุ่ม
ล็อกด้านในไปยังตำแหน่งล็อก ① จากนั้นให้ปิดประตู
ขณะที่ดึงมือจับประตูไว้

สำหรับการล็อกประตูหลังโดยที่ไม่มีกุญแจ ให้เล่ือนปุ่ม
ล็อกด้านในไปยังตำแหน่งล็อก ① จากนั้นให้ปิดประตู

สำหรับการปลดล็อก ให้เลื่อนปุ่มล็อกด้านในไปยังตำแหน่ง
ปลดล็อก ②

เม่ือล็อกประตูหน้า การดึงมือจับประตูหน้าจะปลดล็อก
ประตูหน้า

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-3

ประตู

Condition:



(140,1)
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การล็อกด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า
ZE1A1-19C575F7-DE95-4EAB-8DBA-2F28C6146FE5

ข้อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า
ตรวจ สอบ ให้ แน่ใจ ว่า ไม่ ได้ ทิ้ง ก ุญแจ ไว้ ใน รถ

JVP0025X

การใช้งานสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าจะล็อกหรือปลดล็อกประตู
ทุกบาน

สำหรับการล็อกประตู ให้กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยัง
ตำแหน่งล็อก ① ในขณะที่ประตูด้านคนขับเปิดอยู่ จากนั้น
ปิ ด ปร ะต ู ใน ขณะ ท่ี ดึ ง มื อ จั บ ปร ะต ู ด้ าน นอก ไว้

สำหรับการปลดล็อกประตู ให้กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไป
ยังตำแหน่งปลดล็อก ②

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง
ZE1A1-4C58C01B-32AB-4D59-A64B-482390468D2D

SPA2423

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลังช่วยป้องกันการเปิดประตู
หลังโดยไม่ เจตนา โดยเฉพาะเมื่อมี เด็ก เล็กอยู่ ในรถ

เมื่อปุ่มล็อกอยู่ในตำแหน่งล็อก ① ประตูหลังสามารถเปิด
ได้จากทางด้านนอกเท่านั้น

สำหรับการปลด ล็อก ให้ เล่ือน ปุ่ม ล็อกไปที่ ตำแหน่ง
ปลดล็อก ②

ZE1A1-F5A0173C-BEBE-4B0B-A08D-B7159C992CF5

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุสามารถส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ทางการแพทย์ ดังนั้นผู้ที่ใช้เคร่ืองกระตุ้นการ
ทำงานของหัวใจควรสอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์
ไฟฟ้าทางการแพทย์ถึงผลกระทบที่เป็นไปได้
ก่อนการใช้งาน

. กุญแจอัจฉริยะจะส่งคลื่นวิทยุออก เม่ือกดปุ่ม
คล่ืนวิทยุอาจมีผลต่อระบบการนำทางและการ
สื่อสารของเครื่องบิน ห้ามใช้กุญแจอัจฉริยะขณะ
อยู่บนเคร่ืองบิน ให้แน่ใจว่าปุ่มไม่ถูกกดโดยไม่
ได้ตั้งใจเมื่อเก็บกุญแจไว้ขณะอยู่บนเคร่ืองบิน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถสั่งงานประตูได้ทุกบานรวมถึง
ล็อกประตูท้ายโดยการใช้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล หรือด้วย
การกดสวิตช์คำสั่งบนรถยนต์โดยไม่ต้องหยิบกุญแจออกมา
จากกระเป๋า อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมและ/หรือสภาพ
ในการใช้งานอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

ควรศึกษารายการต่อไปนี้ ก่อนใช้ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข้อควรระวัง:

. ควร พก ก ุญแจ อั จฉ ริยะ ติด ตัว เ ม่ื อ ใช้ รถ

. ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถเม่ือต้องออกห่าง
จากตัวรถ

ระบบกุญแจอัจฉริยะในกุญแจอัจฉริยะจะมีการส่งคลื่นวิทยุ
อ่อน ๆ กับ รถยนต์ตลอด เวลา ดัง นั้น สภาพแวดล้อม
ภายนอกจึงอาจรบกวนการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ
ได้ดังต่อไปนี้

ระบบกุญแจอัจฉริยะ

Condition:
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. เมื่อใช้งานใกล้สถานท่ีท่ีมีการส่งคล่ืนวิทยุแรง เช่น
เสาส่งคลื่นโทรทัศน์ สถานีไฟฟ้า หรือสถานีวิทยุ

. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ
เครื่องรับส่งวิทยุ หรือวิทยุ CB

. เม่ือกุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือถูกหุ้มด้วยวัสดุท่ีเป็น
โลหะ

. เมื่อมีการใช้รีโมทคอนโทรลแบบคล่ืนวิทยุชนิดใด ๆ
ในบริเวณใกล้เคียง

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

. เมื่อ รถยนต์ จอด ใกล้ กับ มิ เตอร์ เก็บ ค่า จอด รถ

ถ้าเกิดกรณีเหล่านี้ให้แก้ไขสภาพการใช้งานก่อนใช้กุญแจ
อัจฉริยะ หรือใช้กุญแจธรรมดาแทน

แบตเตอร่ีจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ท้ังน้ีอายุการ
ใช้งานของแบตเตอร่ีอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการ
ใช้ งาน ถ้า แบตเตอร่ี หมด ให้ เปล่ียน แบตเตอร่ี ใหม่

เมื่อไฟแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะใกล้หมด โปรดดูท่ี “ไฟ
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด” (หน้า 5-4) เพ่ือสตาร์ท
ระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า)

ถ้าวางกุญแจอัจฉริยะไว้ใกล้อุปกรณ์ที่ส่งคลื่นวิทยุแรง เช่น
สัญญาณจากโทรทัศน์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะส้ันลงเนื่องจากกุญแจ
อัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู่ตลอดเวลา

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-12)

รถยนต์หน่ึงคันสามารถลงทะเบียนและใช้งานกับกุญแจ
อัจฉริยะได้สูงสุดถึง 4 ชุด สำหรับข้อมูลเก่ียวกับการซื้อ
และใช้งานกุญแจอัจฉริยะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ

รถยนต์ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง:

. ห้ามมิให้กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
เนื่องจากกุญแจมีส่วนประกอบทางไฟฟ้า ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการทำงานของระบบ

. ห้ามทำกุญแจอัจฉริยะหล่นลงพื้น

. ห้ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุ อ่ืนอย่าง
รุนแรง

. ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจ อัจฉริยะอาจ เสียหายได้ เมื่อ เปียก ถ้า
กุญแจอัจฉริยะเปียก ให้เช็ดให้แห้งสนิททันที

. ถ้าอุณหภูมิ ภายนอกต่ำกว่า −108C (148F)
แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานได้ไม่
ปกติ

. ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
608C (1408F) เป็นเวลานาน

. ห้ามใส่กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม่เหล็ก

. ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ใกล้อุปกรณ์ที่สร้าง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ อุปกรณ์เครื่อง
เสียง เครื่อง คอมพิวเตอร์ ส่วน บ ุคคล หรือ
โทรศัพท์มือถือ

ถ้ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให้ทำ
การลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะน้ันออกจากระบบของ
รถ เพื่อป้องกันการใช้กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม่ได้รับ
อนุญาต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ท่านสามารถปิดฟังก์ชันของกุญแจอัจฉริยะได้ สำหรับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการปิดฟังก์ชันของกุญแจอัจฉริยะ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการ นิสสันซึ่งได้ รับการแต่งตั้ง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ระยะการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ
ZE1A1-059D29F4-3499-484A-816A-1483FF7209C3

LVP0004X

ฟังก์ชันต่าง ๆ ของกุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช้งานได้ต่อ
เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในระยะการทำงานที่กำหนดจาก
สวิตช์คำสั่ง ①

เมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะไฟหมดหรือมีคลื่นวิทยุที่
แรงใกล้บริเวณท่ีใช้งาน ระยะการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉ ริยะ จะ แคบ ลง และ อาจ ไม่ ทำงาน ตาม ปกติ

ระยะการทำงานอยู่ภายใน 80 ซม. (31.5 น้ิว) จากสวิตช์
แต่ละตัว ①

ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้กระจก มือจับประตู หรือกันชน
หลั ง มาก เกิ น ไป สวิ ต ช์ คำ ส่ั ง อาจ จะ ไม่ ทำงาน

ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ในระยะการทำงาน บุคคลที่ไม่มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช์คำสั่งเพื่อล็อก/ปลดล็อก
ประตูรวมไปถึงประตูท้ายได้

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-5

Condition:
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3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การใช้ระบบกุญแจอัจฉริยะ
ZE1A1-5E73B8E8-90EA-42C0-9087-0D7C18ECC979

LVP0005X

ส วิ ต ช์ จ ะ ไ ม่ ท ำ ง า น ภ า ย ใ ต้ ส ภ า ว ะ ต่ อ ไ ป นี้ :

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะถูกทิ้งไว้ในรถยนต์

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในระยะการทำงาน

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะไฟหมด

. เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON

SPA2407

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

รถยนต์ได้ยากขึ้น
. หลังจากล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ที่มือจับประตู ให้

แน่ใจว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้วโดยลองดึงมือจับประตู
. เมื่อ ล็อกประตู โดยใช้ สวิตช์ คำ ส่ังที่ มือ จับประตู

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พกกุญแจอัจฉริยะอยู่กับตัว
ก่อนกดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อป้องกันไม่ให้ลืม
กุญแจอัจฉริยะไว้ในรถ

. สวิตช์คำส่ังท่ีมือจับประตูจะทำงานเฉพาะเม่ือระบบ
ก ุญแจ อัจฉริยะ ตรวจพบกุญแจ อัจฉริยะ เท่าน้ัน

. ห้ามดึงมือจับประตูก่อนกดสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับ ประตู
จะปลดล็อกแต่ไม่ เปิดออกมา ปล่อยมือ จับประตู
ค รั้ ง ห น่ึ ง ก่อน แล้ ว ดึ ง อี ก ครั้ ง เพื่ อ เ ปิด ประต ู

JVP0099X

JVP0100X

การล็อกหรือปลดล็อกประตูสามารถทำได้โดยไม่ต้องนำ
กุญแจออกมาจากกระเป๋า

เมื่อพกกุญแจ อัจฉริยะไว้ กับตัว จะสามารถ ล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูทุกบานได้โดยการกดสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับ
ประตู (ด้านคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้า) Ⓐ หรือสวิตช์
ค ำ ส่ั ง ท่ี ป ร ะต ู ท้ า ย Ⓑ ภายใน ร ะย ะ กา ร ทำงาน

เม่ือล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือประตูท้าย ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินจะกะพริบขึ้นเพื่อเป็นการยืนยัน

การล็อกประตู
ZE1A1-AF6E2226-8EB2-4177-B7BE-8C167185B20D

1. กดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง OFF

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

3. ปิดประตูทุกบานและประตูท้าย

4. กดสวิตช์คำส่ังที่มือจับประตู (ด้านคนขับหรือด้าน
ผู้โดยสารด้านหน้า) Ⓐ หรือสวิตช์คำส่ังท่ีประตูท้าย
Ⓑ ขณะพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว

5. ประตูทุกบานและประตูท้ายจะล็อก

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

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป้องกันการล็อก เพื่อป้องกัน
การล็อกประตูเมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถโดยไม่ตั้งใจ

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะถูก ท้ิงไว้ ในรถยนต์ และ ท่าน
พยายามล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า หรือ
ปุ่มล็อกด้านในด้านคนขับหลังจากออกจากรถยนต์
ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติและเสียงเตือน
จะดังหลังจากที่ปิดประตู

. เม่ือท้ิงกุญแจอัจฉริยะเอาไว้ในรถยนต์ ขณะที่ เปิด
ประตูด้านคนขับ และพยายามล็อกประตูโดยใช้สวิตช์
ล็อกประตูไฟฟ้า หลังจากออกจากรถยนต์ ประตูทุก
บานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากสวิตช์ล็อก
ประตูไฟฟ้าทำงาน

ข้อควรระวัง:

การ ป้องกันการล็อกจะไม่ ทำงานภายใต้ สภาวะ
ต่อไปนี้:

. เมื่อ วาง ก ุญแจ อัจฉริยะ ไว้ บน แผง หน้า ปัด

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้บนแผ่นปิดห้องเก็บ
สัมภาระ (ถ้ามีติดตั้ง)

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในกล่องเก็บของ

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในช่องเก็บของที่
ประตู

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้ข้างในหรือใกล้วัตถุที่
เป็นโลหะ

การป้องกันการล็อกจะทำงานเม่ือกุญแจอัจฉริยะอยู่
ภายนอกรถ และอยู่ใกล้กับตัวรถ

การปลดล็อกประตู
ZE1A1-6B1F2F22-2F13-4CC0-89CC-514D3162FA8A

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

2. กด สวิตช์ คำ ส่ัง ที่ มือ จับ ประต ู (ด้าน คน ขับ หรือ
ผู้โดยสารด้านหน้า) Ⓐ หรือสวิตช์คำส่ังท่ีประตูท้าย
Ⓑ ขณะพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว

3. ป ร ะต ู ท ุ ก บ าน แล ะ ป ร ะต ู ท้ า ย จ ะ ปลด ล็ อก

4. ดึงที่มือจับประตูเพื่อเปิดประตู

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

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะกระทำ
อย่างหน่ึงอย่างใดดัง ต่อไปนี้ ภายในเวลา 30 วินาที
ห ลัง จาก กด สวิต ช์ คำ ส่ัง ใน ขณะ ท่ี ประต ู ล็อก อย ู่

. เปิดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช์จ่ายไฟ

ถ้าระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อกดปุ่ม “UNLOCK”
บนกุญแจ อัจฉริยะ ประตูทุกบานจะกลับมา ล็อกโดย
อัตโนมัติ

การเปิดประตูท้าย
ZE1A1-E62205CA-BDF8-4E25-92C8-033F4AAE0F17

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

2. กดสวิตช์เปิดประตูท้าย Ⓒ
3. ประตูท้ายจะปลดล็อกและเปิด

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์
ZE1A1-43BB0E33-DCF7-47A6-82E5-9C7EBB9CD5D4

เม่ือเป็นไปตามสภาวะท้ังหมดต่อไปนี้เป็นระยะเวลาหนึ่ง
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์จะตัดการจ่ายไฟเพื่อ
ป้องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

. สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ACC

. ประตูทุกบานปิดและ

. รถยนต์ไม่อยู่ในตำแหน่ง P (จอด)

สัญญาณเตือน
ZE1A1-C40A4F99-37CC-4EA9-BCBF-C54E5506E304

เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์เคลื่อนที่โดยการทำงานผิดพลาด
ของกุญแจอัจฉริยะที่อาจเกิดขึ้นดังปรากฏตามตาราง
ต่อไปนี้ หรือเพ่ือช่วยป้องกันรถยนต์จากการถูกขโมย ส่ง
เสียงเตือนหรือเสียงบี๊ปจากภายในและภายนอกรถยนต์
และแสดงการเตือนขึ้นในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

เมื่อเสียงเตือนหรือเสียงบี๊ปดัง หรือการเตือนแสดงข้ึน ให้
แน่ใจว่าได้ทำการตรวจสอบทั้งรถยนต์และกุญแจอัจฉริยะ

โปรดดูที่ “วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” (หน้า 3-8) และ “การ
เตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า
2-22)

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-7

Condition:
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3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ZE1A1-C24765E2-48C6-4729-AE17-6CB0334EAA9E

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อเปิดประตูด้านคนขับเพื่อออก
จากรถยนต์

เสียงเตือนภายในดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง OFF ขณะที่
ประตูด้านคนขับเปิดอยู่

ปิดประตูด้านคนขับ

สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ACC
กดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง OFF จากนั้นปิด
ประตูด้านคนขับ

เมื่อปิดประตูหลังออกจากรถยนต์

การเตือน KEY is not detected (ไม่สามารถ
ตรวจจับกุญแจ) ปรากฏบนหน้าจอ เสียงเตือน
ภายนอกดังขึ้น 3 ครั้ง และเสียงเตือนภายในดัง
ขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ACC หรือ ON กดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง OFF

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ACC หรือ OFF
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้าทำงาน
ผิดปกติ และรถยนต์ไม่สามารถอยู่ที่
ตำแหน่ง P (จอด) เมื่อไม่ได้ใช้งานเบรก
จอด

ให้แน่ใจว่าได้เข้าเบรกจอดแล้ว

เมื่อปิดประตูโดยที่ปุ่มล็อกด้านในอยู่
ที่ LOCK

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณสองถึงสาม
วินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์หรือห้องเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อกดสวิตช์คำสั่ง หรือปุ่ม “LOCK”
บนกุญแจอัจฉริยะเพื่อล็อก

ประตู

เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณสองถึงสาม
วินาที

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์หรือห้องเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

ประตูปิดไม่สนิท ปิดประตูให้สนิท

เมื่อกดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง
พร้อมขับขี่

การแสดง Intelligent Key battery discharge
(ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด) จะแสดงขึ้น
บนหน้าจอ

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเหลือน้อย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ โปรดดูที่ “แบตเตอรี่
กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-12)

การเตือน KEY is not detected (ไม่สามารถ
ตรวจจับกุญแจ) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และเสียง
เตือนภายในดังขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในรถยนต์ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
การแสดง Intelligent Key system warning i
(การเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ) จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ

เตือนว่าระบบกุญแจอัจฉริยะทำงานผิดปกติ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

Condition:
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การใช้งานฟังก์ชันกุญแจรีโมท
ZE1A1-782BC751-9C6A-41AC-B72B-10451CAE0957

ระยะการทำงาน
ZE1A1-C5E1028B-B8EA-4FF6-9BF5-F5E79C0C3F44

LVP0035X

แบบ A (ไม่มีสัญญาณเตือนภัย)

LVP0036X

แบบ B (มีสัญญาณเตือนภัย)
สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูทุกบานรวมถึงประตูท้ายโดย
ใช้ ระบบกุญแจ รีโมท ระยะ การทำงาน จะ ข้ึน อย ู่ กับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบรถ ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งาน
ปุ่มล็อกและปลดล็อกได้อย่างปลอดภัย ควรอยู่ห่างจาก
ประตูรถยนต์ประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต)

ระบบกุญแจรีโมทจะไม่ทำงานภายใต้สภาวะต่อไปน้ี:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในระยะการทำงาน

. เมื่อไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-12)

การล็อกประตู
ZE1A1-7678877A-B78F-46C3-9F67-5608EAFB4EB3

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” และ
พกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว

2. ปิดประตูทุกบานและประตูท้าย

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

4. ประตูทุกบานและประตูท้ายจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้ว

ข้อควรระวัง:

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

การปลดล็อกประตู
ZE1A1-93C94A35-584F-401D-8FB0-B2CA46CC8216

1. กด ปุ่ม “UNLOCK” ② บน กุญแจ อัจฉริยะ

2. ประต ู ท ุก บาน และ ประต ู ท้าย จะ ถ ูก ปลด ล็อก

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

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะทำ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกดปุ่ม
“UNLOCK” ② บนกุญแจอัจฉริยะในขณะที่ประตู
ล็อก ถ้าระหว่าง 30 วินาทีนี้ ปุ่ม UNLOCK บนกุญแจ
อัจฉริยะถูกกด ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ
หลังจาก 30 วินาทีต่อมา

. เปิดประตูใดก็ได้หรือประตูท้าย

. กดสวิตช์จ่ายไฟ

การเปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ
ZE1A1-6C211573-9119-4C6C-B29C-7E3C42AAA38D

ฝาปิดช่องชาร์จไฟสามารถเปิดได้โดยการกดปุ่มที่เปิดฝา
ปิดช่องชาร์จไฟค้างไว้ ③

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ท่ี “ฝาปิดช่องชาร์จไฟ”
(หน้า 3-13)

การใช้สัญญาณเตือนภัย
ZE1A1-AD03CCFB-A1BA-4921-9317-43F82537F455

ในกรณีท่ีท่านอยู่ใกล้รถยนต์และรู้สึกถึงสถานการณ์ท่ีไม่
ปลอดภัยโดยรอบ สามารถใช้งานสัญญาณเตือนภัยเพื่อขอ
ความช่วยเหลือได้ดังนี้:

1. กดปุ่ม PANIC ④ บนกุญแจอัจฉริยะ นานกว่า
1 วินาที

2. สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นเป็นเวลา 25 วินาที

3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:
. ได้ดังติดต่อกันเป็นเวลา 25 วินาที หรือ
. เมื่อกดปุ่มใด ๆ บนกุญแจอัจฉริยะ (หมายเหตุ: ปุ่ม
PAN IC ต้ อ ง กด นาน ก ว่ า 1 วิ น าที )

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-9

Condition:
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3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

GUID-75DDDA14-4A62-4A23-B927-2F46D2D8F3B5

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ได้รับการติดตั้งระบบ
ป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS*)*

สภาพความปลอดภัยจะแสดงข้ึนด้วยไฟแสดงระบบกัน
ขโมย

(* ระบบป้องกันการสตาร์ท)

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)
GUID-119E37B5-293F-485F-A259-108D430CFCB1

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS) จะไม่อนุญาตให้ระบบ
EV (รถยนต์ไฟฟ้า) เริ่มทำงาน หากไม่มีการใช้กุญแจ
NATS ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว

ถ้าสวิตช์จ่ายไฟไม่อยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับข่ีโดยใช้กุญแจ
NATS ที่ลงทะเบียนแล้ว แสดงว่าอาจเกิดการรบกวนท่ีมี
สาเหตุมาจาก:

. กุญแจ NATS อีกชุดหนึ่ง

. อุปกรณ์ชนิดอื่นที่ส่งสัญญาณคล้ายกัน

สวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่งพร้อมขับขี่โดยใช้ข้ันตอนดัง
ต่อไปนี้:

1. นำ ส่ิง ท่ีอาจรบกวนการทำงานให้ห่างจากกุญแจ
NATS

2. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON เป็นเวลาประมาณ
5 วินาที

3. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง OFF หรือ LOCK และ
รอเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที

4. ปฏิบัติขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

5. กด สวิ ตช์ จ่ า ย ไฟ ไป ท่ี ต ำแห น่ ง พ ร้ อม ขั บขี่

6. ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำจนกว่าจะไม่มีการรบกวนที่อาจ
เป็นไปได้อีก

ถ้าขั้นตอนนี้ทำให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่งพร้อมขับขี่
นิสสันขอแนะนำให้วางกุญแจ NATS แยกจากเครื่องมือ

อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

ไฟแสดงระบบรักษาความปลอดภัย
GUID-4315F4E1-FF01-445E-A3A5-8D3745C8D41F

SIC2045

ไฟแสดงระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ ในแผงหน้า ปัด
แสดงสถานะของ NATS

ไฟจะทำงานเม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง LOCK OFF
หรือ ACC ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงว่าระบบกัน
ขโมยในรถกำลังทำงานอยู่

ถ้า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟแสดงระบบกันขโมยจะสว่าง
ค้ าง อย ู่ ขณะ ท่ี สวิต ช์ จ่ าย ไฟ อย ู่ ที่ ตำแหน่ ง ON

หมายเหตุ:

ถ้าไฟยังคงสว่างขึ้น และ/หรือสวิตช์จ่ายไฟไม่อยู่ที่
ตำแหน่งพร้อมขับขี่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้าโดยเร็วท่ีสุด ให้แน่ใจว่าได้นำกุญแจ
NATS ทุกชุดที่มีไปยังศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า
เพื่อรับบริการ

ZE1A1-6A7A5E08-DBE7-481B-B6CD-E04C80CCD7F9

คำเตือน:

. ก่อนการขับขี่ ต้องตรวจสอบว่าได้ทำการ ปิด
ฝากระโปรงหน้าสนิทและล็อกเรียบร้อย ไม่เช่น
นั้น อาจทำให้ฝากระโปรงหน้าเปิดในระหว่างการ
ขับขี่ และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. ถ้ามีไอน้ำหรือควันออกจากห้องมอเตอร์ ห้ามเปิด
ฝากระ โปรงหน้า มิ ฉะนั้นอาจทำให้ เกิดการ
บาดเจ็บได้

ระบบกันขโมย ฝากระโปรงหน้า

Condition:
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JVP0637X

เมื่อเปิดฝากระโปรงหน้า:

1. ดึงที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน้า ① ที่อยู่ใต้แผงหน้าปัด
จาก นั้ น ฝาก ระ โปรง หน้ า จะ เด้ ง ขึ้ น เล็ ก น้อย

2. จับก้านดึง ② ที่อยู่ระหว่างฝากระโปรงหน้าและฝาปิด
ช่อง ชาร์จ ไฟ และ ดัน ก้าน ดึง ขึ้น ด้วย ปลาย นิ้ ว

3. ยกฝากระโปรงหน้าขึ้น ③
4. ถอด ก้ าน ค้ ำ ฝาก ร ะ โปรง หน้ า ④ ออก จาก

ฝาก ระ โปรง หน้า และ สอด เข้ าไป ใน ช่อง ⑤
จับ ช้ินส่วนที่ เคลือบ Ⓐ เม่ือถอด หรือตั้ง ก้านค้ำ
ฝากระโปรงหน้าใหม่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับ
ช้ินส่วนเหล็ก เน่ืองจากอาจจะร้อนหลังจากปิดการ
ทำงานของระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า)

เมื่อปิดฝากระโปรงหน้า:

1. ระหว่างท่ีค้ำฝากระโปรงหน้าเอาไว้ ให้เลื่อนก้านค้ำ
ฝากระโปรงหน้ากลับไปสู่ตำแหน่งเดิม

2. ค่อย ๆ ลดฝากระโปรงหน้าลงช้า ๆ ให้อยู่ที่ประมาณ
20 ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 นิ้ ว ) เห นือ ท่ี ล็อก
ฝากระโปรงหน้า จากนั้นปล่อยลง

3. ให้แน่ใจว่าล็อกสนิทแล้ว

ZE1A1-0BA29DEF-FF04-4C5E-AFE0-B5CC19D23A2A

คำเตือน:

. ให้แน่ใจว่าได้ปิดประตูท้ายสนิทแล้วเพ่ือป้องกัน
ประตูท้ายเปิดออกในขณะขับขี่

. ไม่ควรขับรถยนต์ในขณะที่ประตูท้ายยังเปิดอยู่

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารไม่ยื่นมือหรือส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปนอกรถยนต์ก่อน
ปิดประตูท้าย

ข้อควรระวัง:

. ก่อนเปิดประตูท้าย ให้แน่ใจว่ากำจัดหิมะ น้ำแข็ง
หรือฝุ่นที่อาจติดอยู่ที่ประตูท้าย ถ้าเปิดประตูท้าย
ขณะที่สิ่งเหล่านั้นยังติดอยู่ ประตูอาจจะปิดทันที
เนื่องจากน้ำหนักของสิ่งเหล่านั้น

. ให้แน่ใจว่าเปิดประตูท้ายจนสุดเสมอ ถ้าประตูเปิด
ไม่สุด อาจจะปิดเองทันที

. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเม่ือเปิดประตูท้าย
ท่ามกลางลมแรง ประตูท้ายอาจโดนลมตีและอาจ
จะปิดทันที

JVP0638X

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-11

ประตูท้าย

Condition:
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3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ข้อควรระวัง:

. โช้คอัพประตูท้าย Ⓐ ติดตั้งไว้เพื่อรองรับน้ำหนัก
ของประตูท้าย เพื่อป้องกันไม่ให้โช้คอัพเสียหาย
หรือทำงานไม่ถูกต้อง ให้แน่ใจ ว่าได้อ่านข้อ
ต่อไปนี้แล้ว

— ห้ามสอดมือหรือสายไฟเข้าไปในโช้คอัพ Ⓐ
หรือทำให้เกิดแรงกระแทกจากด้านข้าง

— ห้ามติดวัสดุแปลกปลอมที่มีความเหนียวยึด
ติด เช่น แผ่นพลาสติกหรือสต๊ิกเกอร์ที่ส่วน
ก้าน Ⓑ

. 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
ZE1A1-73FBAD7C-379B-4A29-96A1-B270BF2CE586

JVP0639X

เพื่อเปิดประตูท้าย ปลดล็อกและกดสวิตช์เปิดประตูท้าย Ⓐ
ดึงประตูท้ายขึ้นเพื่อเปิด

สามารถปลดล็อกประตูท้ายได้โดย:

. กดปุ่ม UNLOCK บนกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูท่ี
“ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-4))

. กดสวิตช์คำสั่งประตูท้ายโดยพกกุญแจอัจฉริยะติดตัว
(โปรดดู ที่ “ระบบกุญแจ อัจฉริยะ” (หน้า 3-4))

. การกดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยังตำแหน่งปลดล็อก

การปิดประตูท้าย
ZE1A1-64256B6E-4326-4740-8936-0961DA96A091

JVP0640X

คำเตือน:

. ห้ามใช้มือข้างเดียวในการปิดประตูท้าย ในขณะ
ที่มืออีกข้างยังวางค้างอยู่ท่ีประตูท้ายหรือตัวถัง
รถยนต์ เน่ืองจากประตูอาจหนีบมือและได้รับ
บาดเจ็บ

. เม่ือปิดประตูท้าย ห้ามวางมือใกล้กับขอบประตู
ท้าย ให้แน่ใจว่าได้ปิดประตูท้ายจากด้านนอก

. หลังจากปิดประตูท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิด
ประตูแน่นสนิทแล้ว หากประตูท้ายเปิดในขณะที่
ขับข่ีรถยนต์ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

สำหรับการปิดประตูท้าย ให้จับที่จับประตูค้างไว้เพื่อดึง

ประตูลงและดันปิดลงให้สนิท

คันปลดล็อกประตูท้าย
ZE1A1-3FEE6336-2735-4E30-A42A-8AC0A57A779E

JVP0641X

ถ้าไม่สามารถปลดล็อกประตูท้ายได้เนื่องจากแบตเตอรี่ 12
โวลต์หมด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. พับเบาะหลังลง (โปรดดูท่ี “เบาะนั่งด้านหลัง” (หน้า
1-4))

2. ถอดฝาครอบด้านในของประตูท้ายด้วยเครื่องมือที่
เหมาะสม

3. เล่ือนคันปลดล็อกไปทิศทางดังท่ีแสดงในภาพเพ่ือ
เปิดประตูท้าย

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมโดยเร็ว
ที่สุด

Condition:
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ZE1A1-696422F2-8611-4C2D-87E8-77A63CAA94CC

การเปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ
ZE1A1-5B452052-5876-4587-BC30-2A9DEAB6D27B

ข้อควรระวัง:

ตรวจสอบว่าฝาปิดช่องชาร์จไฟปิดสนิทและล็อกก่อน
การขับข่ี มิเช่นนั้นอาจทำให้ฝาปิดเปิดขึ้นในระหว่าง
การขับขี่

LVP0037X

แบบ A (ไม่มีสัญญาณเตือนภัย)

LVP0040X

แบบ B (มีสัญญาณเตือนภัย)

JVP0635X

เมื่อเปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ:

1. ในการเปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ ให้ทำอย่างหนึ่งอย่าง
ใดต่อไปนี้:
. กด ปุ่ม เปิดฝา ปิดช่อง ชาร์จ ไฟ Ⓐ บนกุญแจ
อัจฉริยะนานกว่า 1 วินาที หรือ

. กดสวิตช์ที่เปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ Ⓑ อยู่บน
แผงหน้าปัด

JVP0643X

2. สอดมือไว้ที่ข้างใต้ฝาปิดและเปิดจนกระทั่งอยู่ใน
ตำแหน่งเปิดจนสุด

เมื่อปิดฝาปิดช่องชาร์จไฟ:

1. เลื่อนฝาปิดลงช้า ๆ

2. ล็อกให้เข้าที่

ฝาช่องชาร์จไฟ
ZE1A1-7799852F-4078-413A-9EA6-1220F4931935

JVP0636X

ประเภท 1

WBS0005X

ประเภท 2
Ⓐ: ช่องชาร์จไฟแบบเร็ว

Ⓑ: ช่องชาร์จไฟแบบปกติ

เมื่อเปิดฝาช่องชาร์จไฟ กดที่แถบและเปิดฝา

เมื่อฝาช่องชาร์จไฟปิดอยู่ในตำแหน่งเดิม ฝาปิดจะล็อก
โดยอัตโนมัติ
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ข้อควรระวัง:

. เม่ือการชาร์จไฟเสร็จสิ้น ให้แน่ใจว่าปิดฝาช่อง
ชาร์จไฟ ถ้าน้ำหรือฝุ่นเข้าไปภายในช่องชาร์จ
ไฟอาจทำให้การทำงานผิดปกติ

. โปรดใส่ใจเมื่อใช้งานช่องชาร์จไฟแบบปกติ
เนื่องจากฝาปิดช่องชาร์จไฟสามารถปิดได้ แม้ว่า
ฝาช่อง ชาร์จ ไฟแบบปกติ จะ เปิด อย ู่ ก็ ตาม

. ปิดฝาช่องชาร์จไฟแบบเร็วก่อนการปิดฝาปิด
ช่องชาร์จไฟ ฝาช่องชาร์จไฟแบบเร็วอาจได้รับ
ความเสียหาย ถ้าทำการปิดฝาช่องชาร์จไฟใน
ขณะที่ ฝา ช่อง ชาร์จ ไฟ แบบ เร็ว ยัง เปิด อย ู่

ZE1A1-0F1BA838-D728-4E3E-B943-FA509C38C57E

คำเตือน:

ห้ามปรับพวงมาลัยขณะขับข่ีเพื่อให้มีสมาธิเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถ

การปรับยกคอพวงมาลัย
ZE1A1-68FC9754-ECAD-469C-8EC6-E600D2116BDA

SPA1527

ขณะดึงคันล็อกขึ้น ① ปรับพวงมาลัยข้ึนหรือลง ② จน
กระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้องการ

ดัน คัน ล็อกลงจนสุด ③ เพื่อ ล็อกพวงมาลัยให้ เข้า ท่ี

ZE1A1-B96F7EAF-79AA-4D79-89EB-445ACD60C789

คำเตือน:

ห้ามปรับตำแหน่งกระจกขณะขับขี่เพื่อให้มีสมาธิเต็ม
ที่ ในการบังคับควบคุมรถ ควรปรับตำแหน่งของ
กระจกทั้งหมดก่อนการขับรถ

กระจกมองหลัง
ZE1A1-B26EB120-EB73-443B-83E3-EFDDE9E35CCC

SPA2447

จับกระจกมองหลังเอาไว้ แล้วปรับมุมกระจกจนกระทั่งได้
ตำแหน่งที่ต้องการ

แบบปรับด้วยตนเอง
ZE1A1-1E19853F-70F9-4826-9376-76F7CAB610E7

SPA2143

พวงมาลัย กระจกต่าง ๆ

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

ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพื่อให้มองด้านหลังได้
อย่างชัดเจน

กระจกมองข้าง
ZE1A1-A3E29A64-439D-4546-8981-B84269088DE9

การปรับตั้ง
ZE1A1-141DD369-FDE4-4D47-99A7-9D1735AC4927

LVP0008X

คำเตือน:

. ห้ามจับกระจกมองข้างขณะที่กำลังเคลื่อนไหว
เนื่องจากอาจจะหนีบนิ้วของท่าน หรือทำให้
กระจกเสียหายได้

. ห้ามขับรถในขณะที่กระจกมองข้างยังพับอยู่
เนื่องจาก เป็นการลดทัศนวิสัยและทำให้ เกิด
อุบัติเหตุได้

. วัตถุที่เห็นในกระจกมองข้าง ระยะอาจใกล้กว่า
ระยะจริง

. ขนาดและระยะห่างของภาพในกระจกมองข้างจะ
ไม่ตรงกับความเป็นจริง

สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างอยู่ตรงที่พักแขน

กระจกมองข้างจะทำงานเม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง
ACC หรือ ON เท่านั้น

1. หมุนสวิตช์ ① เพื่อเลือกกระจกด้านขวาหรือด้านซ้าย

2. ปรับกระจกแต่ละข้างจนกระท่ังได้ตำแหน่งที่ต้องการ
②

การพับ
ZE1A1-5946F1DE-3CA3-4C13-9E36-879B1C911492

LVP0009X

สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างจะทำงานเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่
ที่ตำแหน่ง ACC หรือ ON

กระจกมองข้างจะพับโดยอัตโนมัติเม่ือกดสวิตช์พับกระจก
มองข้างลง สำหรับการเปิดกระจก ให้กดสวิตช์ อีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

การกดสวิตช์ให้กระจกมองข้างพับ/เปิดออกอย่าง
ต่อ เนื่อง จะ เป็น สาเหตุ ทำให้ สวิตช์ หย ุดทำงาน

การพับโดยอัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กระจกมองข้างจะพับโดยอัตโนมัติ เมื่อล็อกประตู ด้วย
กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช์คำส่ัง กระจกจะเปิดออก เม่ือ
ปลดล็อกประตูและสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง ACC หรือ
ON สำหรับข้อมูลเก่ียวกับการปิดการทำงานของฟังก์ชัน
การพับกระจกโดยอัตโนมัติ โปรดดูท่ี “Vehicle Settings
(การตั้งค่ารถยนต์)” (หน้า 2-18)

กระจกแต่งหน้า
ZE1A1-B87F8F1B-3F68-46AB-9341-D206784FFEF1

SIC3869

เพื่อเปิดกระจกแต่งหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดดลงมา แล้วเปิด
ฝาปิดกระจกขึ้น

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-15
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ZE1A1-2DFBDBB4-37F7-41F9-9249-A2D516585864

คำเตือน:

. อย่าขับรถขณะใช้งานเบรกจอดอยู่ เพราะจะ
ทำให้เบรกจะมีความร้อนสูงผิดปกติและทำงาน
ผิดพลาด และจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามยกเลิกการใช้งานเบรกจอดจากภายนอก
รถยนต์ เพราะหากรถเคลื่อนท่ีจะไม่สามารถ
เหยียบแป้นเบรกเท้าได้ ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามใช้คันเกียร์แทนเบรกจอด เม่ือจอดรถ ให้
แน่ ใจ ว่ า ได้ ใ ช้ งาน เบรก จอด จน ส ุด แ ล้ว

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บ
หรือถึงแก่ชีวิตจากการที่รถยนต์และ/หรือระบบ
ทำงานโดยไม่ ต้ังใจ ไม่ควรปล่อยให้เด็ก หรือ
บุคคลที่จำเป็นต้องมีผู้ดูแล หรือสัตว์เลี้ยงให้อยู่
ในรถเพียงลำพัง เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุจากการทำงานของรถยนต์โดยไม่ได้
ตั้งใจ อัน เป็นผลให้ทั้งตนเองหรือผู้ อื่น ได้ รับ
บาดเจ็บ และในวันท่ีมีอากาศร้อนหรือแสงแดด
จัด อุณหภูมิภายในรถที่ปิดจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งอาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์ หรือสัตว์
ได้

แบบแป้นเหยียบ
GUID-F44E231D-F2F6-4C59-A2A2-875B9CF2C464

SPA2331

สำหรับการใช้งานเบรกจอด ให้เหยียบแป้นเบรกจอด ①
ลงจนสุด

สำหรับการปลดเบรกจอด ให้เหยียบเบรกเท้า ② ค้างไว้
แล้ ว เหยียบ แป้น เบรก จอด ① จน ส ุด และ ปล่อย

ก่อนขับรถให้แน่ใจว่าไฟเตือนระบบเบรกดับลงแล้ว

แบบสวิตช์ (รุ่นที่มีระบบเบรกมืออัจฉริยะ)
GUID-917C6CAF-7241-4374-A462-F809FC03A170

WBD0001X

เบรกมืออัจฉริยะสามารถใช้งานหรือปลดโดยการใช้งาน
สวิตช์เบรกจอด

การเข้าเบรกจอด: ดึงสวิตช์ขึ้น ① ไฟแสดง Ⓐ จะสว่าง
ขึ้น

การปลดเบรกจอด: เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ท่ีตำแหน่ง ON
ให้เหยียบแป้นเบรกและกดสวิตช์ลง ② ไฟแสดง Ⓐ จะดับ
ลง

ก่อนการขับข่ี ให้ตรวจสอบว่าไฟแสดงเบรกมืออัจฉริยะ
ดับลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ไฟเตือน ไฟ

แสดง และเสียงเตือน” (หน้า 2-8)

ข้อควรระวัง:

ถ้าจอดรถในบริเวณที่อุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 08C
(328F) หากมีการเข้าเบรกจอด เบรกจอดอาจแข็ง
และติดค้าง และทำให้ปลดได้ยาก

เพื่อการจอดรถอย่างปลอดภัย แนะนำให้รถยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง P (จอด) และ บล็อก ล้อ ให้ แน่น หนา

หมายเหตุ:
. เสียงเตือนจะดังข้ึน ถ้าขับขี่รถยนต์โดยไม่ปลด

เบรกจอด โปรดดูที่ “เสียงเตือน” (หน้า 2-14)
. ขณะที่มีการเข้าหรือปลดเบรกมืออัจฉริยะ จะมี

เสียงการทำงานดังออกมาจากด้านล่างของเบาะ
หลัง ซ่ึงเป็นเรื่องปกติ และไม่ได้แสดงถึงการ
ทำงานผิดปกติ

. เม่ือ มีการใช้งานและยกเลิกการใช้ เบรกมือ
อัจฉริยะบ่อยครั้งในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เบรกจอด
อาจไม่ทำงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
ระบบเบรกจอดมีความร้อนสูงผิดปกติ ถ้าเกิด
อาการดังกล่าว ให้ใช้งานสวิตช์เบรกมืออัจฉริยะ
อีกครั้งหลังจากรอประมาณ 1 นาที

. ถ้าต้องเข้าเบรกมืออัจฉริยะขณะขับขี่ในกรณี
ฉุกเฉิน ให้ดึงสวิตช์เบรกมืออัจฉริยะข้ึนและค้าง

เบรกจอด

Condition:
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ไว้ เมื่อปล่อยสวิตช์เบรกมืออัจฉริยะ เบรกจอดจะ
ถูกปลด

. ขณะที่ดึงสวิตช์เบรกมืออัจฉริยะข้ึนระหว่างการ
ขับข่ี จะมีการใช้งานเบรกจอดและเสียงเตือนจะ
ดังข้ึน ไฟแสดงเบรกมืออัจฉริยะในมาตรวัดและ
ไฟแสดงสวิตช์เบรกจอดจะสว่างขึ้น ซึ่งไม่ใช่การ
ทำงานผิดปกติ ไฟแสดงเบรกมืออัจฉริยะใน
มาตรวัดและสวิตช์เบรกมืออัจฉริยะจะดับลง เมื่อ
ปลดเบรกจอด

. เมื่อดึงสวิตช์เบรกมืออัจฉริยะข้ึนโดยสวิตช์จ่าย
ไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF หรือ ACC ไฟแสดงสวิตช์
เบรกมืออัจฉริยะจะยังคงสว่างขึ้นหลังจากนั้นเป็น
ระยะเวลาสั้น ๆ
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บันทึก

Condition:
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4-2 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-4B9D27C5-0249-4F38-915A-062E1D0613BA

คำเตือน:

. ไม่ควรปรับปุ่มควบคุมฮีตเตอร์และระบบปรับ
อากาศหรือระบบเครื่องเสียงขณะขับรถ เพื่อให้มี
สมาธิอย่างเต็มที่ในการควบคุมรถ

. หากพบวัตถุแปลกปลอมในอุปกรณ์ของระบบ มี
น้ำรั่วซึมเข้าระบบ หรือมีควัน หรือไอ ออกมาจาก
ระบบ หรือสังเกตเห็นการทำงานท่ีผิดปกติใด ๆ
ให้หยุดการใช้งานทันที และติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด เนื่องจากอาจ
จะทำให้ เกิดอุบัติเหตุ เพลิง ไหม้ หรือ ไฟฟ้า
ลัดวงจรได้

. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงระบบนี้ เพราะ
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้า
ลัดวงจรได้

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้งานระบบนี้หากระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ไม่
ได้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันแบตเตอรี่
12 โวลต์ไฟหมด

GUID-842AAFD7-5C6D-4F0E-B11E-E6752F1E8422

WAE0123X

① ปุ่ม DISP

คำเตือน:

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้งานระบบกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทางอย่าง
ถูกต้อง อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. กล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทางเป็นอุปกรณ์ที่ช่วย
เพิ่มความสะดวก แต่ไม่ได้ทดแทนการใช้งาน
รถยนต์อย่างถูกต้อง เนื่องจากยังมีบริเวณที่เป็น

จุดอับไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้ โดยเฉพาะมุม
ทั้งสี่ของรถยนต์ ซึ่งเป็นจุดอับสายตาที่วัตถุไม่ได้
ปรากฏให้เห็นจากมุมมองจากมุมสูง มุมมองด้าน
หน้า หรือมุมมองด้านหลังเสมอไป ต้องตรวจสอบ
บริเวณโดยรอบอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัย
ก่อนที่ จะ ขับ เคลื่อนรถยนต์อย่าง ช้า ๆ เสมอ

. ผ ู้ ขั บ ข่ี มี ห น้ า ที่ ใ น การ รับ ผิ ด ชอบ เ ร่ื อ ง
ความปลอดภัยระหว่างจอดรถและระหว่างขับข่ี

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย กล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

Condition:
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เสมอ

ข้อควรระวัง:

อย่าทำให้เลนส์ของกล้องเป็นรอยขีดข่วน เมื่อเช็ดฝุ่น
หรือหิมะออกจากด้านหน้าของกล้อง

ระบบกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทางถูกออกแบบมาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การจอดรถใน
ช่องจอด หรือการจอดเข้าซอง

หน้าจอจะแสดงมุมมองที่หลากหลายของตำแหน่งรถยนต์
ในรูปแบบหน้าจอที่แยกกัน ไม่สามารถมองเห็นทุกมุมมอง
ได้ตลอดเวลา

มุมมองที่มองเห็น:
. มุมมองด้านหน้า

มุมมอง ท่ีประมาณ 150 องศา จากด้านหน้าของ
รถยนต์

. มุมมองด้านหลัง

มุมมองที่ ประมาณ 150 องศา จากด้านหลังของ
รถยนต์

. มุมมองจากมุมสูง

มุมมองรอบ ๆ รถยนต์จากด้านบน
. มุมมองหน้าด้านข้าง

มุมมองรอบ ๆ และด้านหน้าของล้อด้านผู้โดยสารหน้า
. มุมมองด้านหลังแบบเต็มหน้าจอ

มุมมองด้านหลังของรถยนต์ (ซึ่งมีความกว้างมากกว่า
ม ุ ม มอ ง ด้ าน หลั ง แบบ มาต รฐ าน เล็ ก น้ อย )

WAE0124X

เพื่อแสดงหลายมุมมอง ระบบกล้องอัจฉริยะมองรอบ
ทิศทางจะใช้กล้อง ① ที่ติดตั้งอยู่ในกระจังหน้า ติดตั้งอยู่
บนกระจกมองข้างของรถยนต์ และอีกหน่ึงตัวท่ีติดต้ังอยู่
เหนือป้ายทะเบียนของรถยนต์

การทำงานของระบบกล้องอัจฉริยะมอง
รอบทิศทาง

GUID-B0EA99C4-7642-48C7-9A2E-7256F67AF30D

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” ให้เลื่อนคันเกียร์ไป
ยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) หรือกดปุ่ม DISP เพ่ือใช้งาน
กล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง

หน้าจอท่ีแสดงขึ้นบนกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทางจะ
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 3
นาที หลังจากกดปุ่ม DISP ขณะท่ีคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง
อื่นนอกเหนือจากตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

มุมมองที่มองเห็น
GUID-64BD33DA-CD61-4FC3-A924-6DB276695302

คำเตือน:

. ตำแหน่งของเส้นแนวระยะห่างที่แสดงขึ้นและเส้น
แนวความกว้างของรถยนต์เป็นการอ้างอิงโดย
ประมาณเท่านั้น ระยะห่างระหว่างวัตถุที่แสดงขึ้น
บนหน้าจออาจมีความแตกต่างจากระยะห่างจริง
ระหว่าง รถยนต์ และ วัตถ ุ ที่ แสดงบนหน้า จอ

. จำนวนของผู้โดยสาร จะส่งผลต่อระดับความสูง
ของตัวรถ รวมถึงตำแหน่งจอดรถ สภาพถนน
และความลาดชันของถนนนั้นส่งผลให้เส้นแสดง
และมุมมองมีการคลาดเคล่ือนได้ ให้ใช้เส้นที่
แสดงข้ึนและมุมมองจากมุมสูงในการอ้างอิง

. ถ้า เปล่ียนยางด้วยยางที่ มีขนาดต่างกัน อาจ
ทำให้เส้นกะแนวทิศทางและมุมมองจากมุมสูง
อาจแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน้าจอจะอยู่ไกลกว่าที่ปรากฏ ในทางตรงกัน
ข้ามเม่ือขับรถลงทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน้าจอจะอยู่ใกล้กว่าที่ปรากฏ

. วัตถุที่เห็นในมุมมองด้านหลัง จะเห็นตรงกันข้าม
กับการมองในหน้าจอและกระจกมองข้าง

. ใช้กระจกหรือการมองวัตถุจริง เพ่ือตัดสินระยะ
ห่างจากวัตถุอย่างถูกต้อง

. บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ
แตกต่างระหว่างเส้นกะแนวทิศทางและเส้นแนว
จอดจริง

. เส้นแนวความกว้างของรถยนต์และเส้นกะแนว
ทิศทางจะกว้างกว่าความกว้างและเส้นทางจริง

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-3

Condition:



(158,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

4-4 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. เส้นที่ แสดง ข้ึนจะ เกินขอบด้านขวา เล็ก น้อย
เน่ืองจากกล้องมองหลัง ไม่ ได้ ติด ต้ัง อยู่ บน
กึ่งกลางด้านหลังของรถยนต์

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

SAA1840

มุมมองด้านหน้า

SAA1896

มุมมองด้านหลัง
เส้นแนวท่ีแสดงความกว้างของรถยนต์และระยะห่างจาก
วัตถุ โดยอ้างอิงจากเส้นตัวถังรถยนต์ Ⓐ จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ

เส้นแนวระยะห่าง:

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
ทิศทางจะแสดงข้ึนบนหน้าจอเม่ือหมุนพวงมาลัย เส้นกะ
แนวทิศทางจะเคล่ือนที่ตามความมากน้อยของการหมุน
พวงมาลัย และจะไม่แสดงขึ้นเมื่อพวงมาลัยอยู่ในตำแหน่ง
กลาง

ภาพจากมุมมองด้านหน้าจะไม่แสดงขึ้น เมื่อความเร็วรถ
มากกว่า 10 กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.)

หมายเหตุ:

เมื่อหน้าจอแสดงมุมมองด้านหน้าและหมุนพวงมาลัย
ประมาณ 90 องศา หรือน้อยกว่า จากตำแหน่งกลาง
เส้นกะแนวทิศทางทั้งด้านขวาและซ้าย ⑥ จะแสดง
ข้ึน เมื่อหมุนพวงมาลัยประมาณ 90 องศา หรือมาก
กว่า เส้นจะแสดงขึ้นเฉพาะด้านที่ตรงข้ามกับการหมุน
เท่านั้น

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

WAE0137X

มุมมองจากมุมสูงจะแสดงภาพของรถยนต์จากที่สูง ซึ่งช่วย
ยืนยันตำแหน่งของรถยนต์

ไอคอนรถยนต์ ① จะแสดงตำแหน่งของรถยนต์ และระยะ
ห่างระหว่างวัตถุ ท่ีมอง เห็นในมุมมองจากมุมสูงอาจ
แตก ต่ า ง จาก ร ะย ะ ห่ า ง จ ริ ง ถึ ง รถยนต์ เ ล็ ก น้ อย

พ้ืนที่ ท่ีมุมมองกล้องมองไม่เห็น ② จะแสดงเป็นสีดำ
บริเวณที่มองไม่เห็น ② จะเป็นสีเหลืองนานหลายวินาที
หลังจากมุมมองจากมุมสูงแสดงขึ้น ซึ่งจะแสดงเฉพาะครั้ง
แรกเท่านั้นหลังจากสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ในตำแหน่ง ON

นอกจากมุมท่ีมองไม่เห็น ③ แสดงขึ้นเป็นสีแดงและจะ
กะพริบใน 3 วินาทีแรกเพื่อเตือนคนขับให้ระวัง

คำเตือน:

. วัตถุท่ีอยู่ในมุมมองจากมุมสูงจะปรากฏอยู่ไกล
กว่าระยะห่างจริง

. วัตถุที่มีความสูง เช่น ขอบทางเท้า หรือรถยนต์
อาจไม่ตรงแนว หรือ ไม่แสดงที่ขอบของมุมมอง

. ไม่ สามารถ แสดง วัตถ ุ ที่ อย ู่ เหนือ กล้อง ได้

Condition:
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. ภาพจากมุมสูงอาจไม่ตรงเมื่อตำแหน่งกล้อง
เปลี่ยน

. เส้นบนพื้นอาจเอียงและไม่เห็นเป็นเส้นตรงที่ขอบ
ของมุมมอง และจะเอียงเพ่ิมมากข้ึนหากเส้นอยู่
ห่างจากตัวรถมากขึ้นเรื่อย ๆ

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

JVH1580X

เส้นแนว:

เส้นแนวที่แสดงความกว้างโดยประมาณและปลายด้านหน้า
ของรถยนต์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

เส้นด้านหน้าของรถยนต์ ① จะแสดงส่วนหน้าของรถยนต์

เส้นด้านข้างของรถยนต์ ② จะแสดงความกว้างของรถยนต์
รวมกระจกมองข้างโดยประมาณ

ส่วนขยาย ③ ของทั้งเส้นด้านหน้า ① และเส้นด้านข้าง ②
จะแสดงด้วยเส้นประสีเขียว

ความแตกต่างระหว่างระยะห่างจริงและ
การกะระยะ

GUID-CE199D53-AF8D-46D9-BB97-F79D2D284C46

เส้นแนวท่ีแสดงขึ้นและตำแหน่งของเส้นแนวบนพ้ืนใช้
สำหรับการอ้างอิงโดยประมาณเท่านั้น วัตถุที่อยู่บนพื้นทาง
ลาดขึ้นหรือลาดลง หรือวัตถุท่ีย่ืนออกมาอาจมีระยะห่าง
แตกต่างจากท่ีแสดงขึ้นบนหน้าจอที่สัมพันธ์กับเส้นแนว
(โปรดดูท่ีภาพ) ควรเหลียวมองด้านหลังและดูวัตถุขณะ
กำลังถอยหลัง หรือจอดรถและออกจากรถยนต์ เพ่ือดู
ต ำ แหน่ ง ข อ ง วั ต ถ ุ ท่ี อ ย ู่ ด้ า น หลั ง ข อ ง ร ถ ยน ต์

การเคลื่อนรถขึ้นทางชัน
GUID-6D8C1071-7843-44A7-B004-D431FA59EADE

WAE0126X

เม่ือเคลื่อนรถขึ้นทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่าง และเส้น
แนวความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาใกล้กว่าระยะห่าง
จริง และวัตถุใด ๆ บนทางลาดชันจะอยู่ไกลกว่าท่ีปรากฏ
บนหน้าจอ

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-5

Condition:
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4-6 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การเคลื่อนรถลงทางชัน
GUID-3A8526DB-58BB-489B-9F73-FEB1A3C41931

WAE0127X

เม่ือเคล่ือนรถลงทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่าง และเส้น
แนวความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาไกลกว่าระยะห่าง
จริง และวัตถุใด ๆ บนทางลาดชันจะอยู่ใกล้กว่าท่ีปรากฏ
บนหน้าจอ

การเคลื่อนรถใกล้กับวัตถุที่ยื่นเข้ามา
GUID-6547435E-B05A-4128-8EB2-C22A76786C8C

JVH0497X

เส้นกะแนวทิศทาง Ⓐ ต้องไม่ สัมผัสกับ วัตถุ ท่ีอยู่ บน
หน้าจอ อย่างไรก็ตาม รถยนต์อาจชนกับวัตถุได้ ถ้าส่วนที่
ยื่นเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางเคลื่อนที่จริง

การเคลื่อนรถเข้าใกล้วัตถุที่ยื่นเข้ามา
GUID-7EC59ED7-2755-4982-8FC6-C80958D4EA6E

WAE0129X

ตำแหน่ง Ⓒ แสดงขึ้นบนหน้าจอไกลกว่าตำแหน่ง Ⓑ
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่ง Ⓒ ที่จริงแล้วระยะห่างเท่ากับ
ตำแหน่ง Ⓐ รถยนต์อาจชนเข้ากับวัตถุได้ เมื่อเคลื่อนไปที่
ตำแหน่ง Ⓐ ถ้าส่วนที่ยื่นเข้ามาอยู่สูงกว่าการเคลื่อนที่จริง

Condition:



(161,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

วิธีการจอดด้วยเส้นกะแนวทิศทาง
GUID-FAD3F739-3378-41CF-B302-B25F01D9F76C

คำเตือน:

. ถ้าเปล่ียนยางด้วยยางที่มีขนาดต่างกัน เส้นกะ
แนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง

. บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ
แตกต่างระหว่างเส้นกะแนวทิศทางและเส้นแนว
จอดจริง

. ถ้าปลดแบตเตอรี่ 12 โวลต์ออกหรือใกล้หมด
เส้นกะแนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง ถ้าสิ่ง
นี้ เกิด ข้ึน ควรปฏิบัติตาม ข้ันตอนดังต่อไปนี้:

— หมุนพวงมาลัยจากด้านหน่ึงไปอีกด้านหน่ึง
จน ส ุ ด ใน ขณะ ที่ ร ะ บบ EV ทำ ง าน

— ขับรถบนถนนเส้นตรงเป็นเวลามากกว่า 5
นาที

. เมื่อมีการหมุนพวงมาลัย โดยที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่
ตำแหน่ง ACC เส้นกะแนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม่
ถูกต้อง

SAA1897

1. ตรวจสอบพ้ืนที่จอดรถว่าปลอดภัยด้วยตาเปล่า ก่อน
จอดรถ

2. มุมมองด้านหลังของรถยนต์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ Ⓐ
ดังแสดงในภาพ เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R”
(ถอยหลัง)

SAA1898

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 ให้คันเกียร์อยู่ใน
ตำแหน่ง “P” (จอด) และเข้าเบรกจอด

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-7

Condition:
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4-8 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

วิธีการเปลี่ยนหน้าจอ
GUID-6A8A1A05-DF8C-4163-B306-E06A24E951CB

เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON” ให้กดปุ่ม DISP
หรือเล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) เพื่อ
ใช้งานกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง

กล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทางจะแสดงมุมมองหน้าจอแยก
ท่ีต่างกันตามตำแหน่งคันเกียร์ กดปุ่ม DISP เพื่อสลับ
ระหว่างมุมมองต่าง ๆ ที่แสดง

ถ้าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) มุมมองที่แสดง
ได้แก่:

. หน้าจอแยกมุมมอง ด้านหลัง/มุมมองจากมุมสูง

. หน้าจอแยกมุมมองด้านหลัง/มุมมองหน้าด้านข้าง

. มุมมองด้านหลังแบบเต็มหน้าจอ

ถ้าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “D” (ขับ) มุม
มองที่แสดงได้แก่:

. หน้าจอแยกมุมมอง ด้านหน้า/มุมมองจากมุมสูง

. หน้าจอแยกมุมมองด้านหน้า/มุมมองหน้าด้านข้าง

หน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนจากกล้องอัจฉริยะมองรอบ
ทิศทางเมื่อ:

. คันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “D” (ขับข่ี) และความเร็ว
รถยนต์เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.)

. เลือกหน้าจออื่น

วิธีการปรับหน้าจอ
GUID-21ACF9FC-91CB-4B49-8DDD-478050F945D0

1. กดปุ่มหมุน ENTER/SETTING

2. ปรับปุ่มหมุน ENTER/SETTING เพื่อเลือกหัวข้อ
“ความ สว่าง (Br ightness)” หรือ “ความ เข้ม
(Contrast)”

3. กดปุ่มหมุน ENTER/SETTING

4. ปรับระดับด้วยปุ่มหมุน ENTER/SETTING

หมายเหตุ:

ห้ามปรับการตั้งค่าหน้าจอของกล้องอัจฉริยะมองรอบ
ทิศทางขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ จนกว่าจะได้เข้า
เบรกจอดแล้ว

ข้อจำกัดของระบบกล้องอัจฉริยะมองรอบ
ทิศทาง

GUID-7099573A-EB2F-41E2-A309-521BD14CE209

คำเตือน:

การใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของ
ระบบสำหรับกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทางเหล่านี้
อาจทำให้ เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ห้ามใช้งานกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทางขณะที่
กระจกมอง ข้างอยู่ ในตำแหน่ง พับ เก็บ และ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดประตูท้ายแน่นดีแล้ว เมื่อ
ขับรถโดยใช้งานกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง

. ระยะห่างระหว่างวัตถุที่แสดงขึ้นบนกล้องอัจฉริยะ
มองรอบทิศทางจะต่างจากระยะห่างจริง

. กล้องติดตั้งอยู่ที่กระจังหน้า กระจกมองข้างและ
เหนือป้ายทะเบียนด้านหลัง ห้ามวางสิ่งของไว้บน
รถยนต์ที่จะทำให้บังกล้องได้

. เมื่อล้างรถยนต์ด้วยน้ำแรงดันสูง ไม่ควรฉีดน้ำที่
บริเวณรอบ ๆ กล้อง เพราะน้ำอาจเข้าไปในตัว
กล้อง เป็นสาเหตุทำให้น้ำควบแน่นบนเลนส์ เกิด
การทำงานผิดปกติ ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจร
ได้

. อย่ากระแทกกล้อง เน่ืองจาก เป็นอุปกรณ์ที่
ละเอียดอ่อน มิเช่นนั้น อาจทำให้ทำงานผิดปกติ
หรือเสียหาย ส่งผลทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้า
ลัดวงจร

ต่อไปนี้เป็นข้อจำกัดในการทำงานและไม่ได้แสดงถึงการ
ทำงานผิดปกติของระบบ:

. อาจมีการทำงานล่าช้าเมื่อมีการสลับระหว่างมุมมอง
ต่าง ๆ

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน้าจออาจไม่แสดง
วัตถุขึ้นมาอย่างชัดเจน

. เมื่อมีแสงสว่างจ้าส่องตรงมาที่กล้อง วัตถุอาจแสดง
ขึ้นไม่ชัดเจน

. หน้าจออาจกะพริบขณะอยู่ภายใต้แสงไฟฟลูออเรส
เซนส์

. สีของวัตถุบนกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทางอาจ
แ ต ก ต่ า ง จ า ก สี ข อ ง วั ต ถ ุ จ ริ ง เ ล็ ก น้ อ ย

. วัตถุบนกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทางอาจไม่ชัดเจน
และสีของวัตถุอาจต่างออกไปในที่มืดหรือเวลากลาง
คืน

. มุมมองของกล้องแต่ละตัวของมุมมองจากมุมสูงอาจมี
ความคมชัดต่างกัน

. ห้ามใช้แว็กซ์กับเลนส์กล้อง เช็ดแว็กซ์ออกด้วยผ้า
สะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อนที่ผสมน้ำ
แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง

Condition:
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WAE0130X

มีบางบริเวณที่ระบบจะไม่แสดงวัตถุและระบบจะไม่เตือนถึง
วัตถุที่เคลื่อนที่ เมื่ออยู่ในหน้าจอมุมมองด้านหน้าหรือด้าน
หลัง อาจมองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ใต้กันชนหรือบนพื้น ① เมื่อ
อยู่ในมุมมองจากมุมสูง วัตถุที่สูงจากพื้นซึ่งอยู่ใกล้กับขอบ
② ของบริเวณท่ีมองเห็นของกล้องจะไม่ปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-BACA6EC6-7EB1-41B2-92BD-10E5B4298220

WAE0151X

เมื่อไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่ามีสภาวะ
ผิดปกติในกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง แม้จะไม่กระทบ
ต่อการขับขี่ตามปกติ แต่ควรนำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบ
ระบบท่ีศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่ง ต้ังเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

WAE0152X

เมื่อไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่าภาพจาก
กล้องอาจได้รับการรบกวนทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์รอบ ๆ
ชั่วคราว ซึ่งไม่ได้ขัดขวางการขับขี่ตามปกติ แต่ควรเข้ารับ
การตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

เป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-53042755-3657-441D-91DD-74787840C644

WAE0124X

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ ทำ
ความสะอาดกล้อง เพราะอาจจะทำให้เปลี่ยนสี

. ห้ามทำให้กล้องเกิดความเสียหาย เนื่องจากจะมี
ผลกระทบกับหน้าจออย่างมาก

ถ้ามี เศษ ฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล้อง ① กล้อง
อัจฉริยะมองรอบทิศทางอาจไม่แสดงวัตถุบนจออย่าง
ชัดเจน ควรทำความสะอาดกล้องด้วยผ้า ท่ีชุบสารทำ
ความสะอาดอย่างอ่อนท่ีผสมน้ำ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้า
แห้ง

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-9

Condition:
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4-10 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-C8E2CCC2-B813-4955-8F0F-77A20D2E3EE7

WAE0123X

① ปุ่ม DISP

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ และ
บุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD) อย่าง
เหมาะสม อาจส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
ถึงแก่ชีวิต

. ระบบ MOD ไม่ได้ทดแทนการใช้งานรถยนต์
อย่างถูกต้อง และไม่ ได้ถูกออกแบบมา เพ่ือ
ป้องกันการชนกับวัตถุรอบ ๆ รถยนต์ เมื่อทำการ
บังคับรถ ควรตรวจดูกระจกมองข้างและกระจก
มองหลังพร้อมหันไปมองและตรวจสอบบริเวณ
โดยรอบเสมอ เพ่ือความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่

. ระบบจะหยุดการทำงานเม่ือความเร็วมากกว่า 8
กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงาน
อีกครั้งเมื่อความเร็วลดลง

. ระบบ MOD ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับ
วัตถุที่หยุดนิ่ง

ระบบ MOD สามารถแจ้งผู้ขับข่ีให้ทราบถึงวัตถุ ท่ีกำลัง
เคลื่อนที่รอบ ๆ รถยนต์ เมื่อขับรถออกจากโรงรถ บังคับรถ
เข้าจอดในช่องจอด และในกรณีอื่น ๆ

ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุท่ีกำลังเคล่ือนที่โดยการใช้
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ข้ึนแสดงบนหน้า จอ

การทำงานของระบบ MOD
GUID-9CA9A238-71C8-4839-B3B4-194861232943

ระบบ MOD จะเปิดอัตโนมัติภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้:

. เมื่ อ คัน เกีย ร์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “R” (ถอย หลัง)

. เมื่อกดปุ่ม DISP เพ่ือเปิดใช้งานกล้องอัจฉริยะมอง
รอบทิศทางบนหน้าจอ

. ความเร็วรถยนต์ต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม. (5 ไมล์/
ชม.) และมุมมองกล้องแสดงขึ้น

WAE0153X

มุมมองด้านหน้าและมุมมองจากมุมสูง

ฟังก์ชันระบบตรวจจับและส่งสัญญาณ
เตือนวัตถุ และบุคคลที่เคลื่อนไหวจาก
กล้องรอบคัน (MOD)

Condition:
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WAE0154X

มุมมองด้านหลังและมุมมองจากมุมสูง

JVH1684X

มุมมองด้านหลังและมุมมองหน้าด้านข้าง

WAE0132X

มุมมองด้านหลังแบบเต็มหน้าจอ
ระบบ MOD จะทำงานในสภาวะดังต่อไปนี้ เมื่อมุมมองของ

กล้องแสดงขึ้น:

. เมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) หรือตำแหน่ง
“N” (ว่าง) และรถยนต์หยุด ระบบ MOD จะตรวจจับ
วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในมุมมองจากมุมสูง ระบบ MOD
จะไม่ทำงานหากกระจกมองข้างกำลังเคล่ือนเข้าหรือ
ออก อยู่ในตำแหน่งพับเก็บ หรือประตูหน้าเปิดอยู่

. เมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “D” (ขับขี่) และความเร็ว
รถยนต์ต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.)
ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนที่ในมุม
มองด้านหน้า

. เม่ือคันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) และ
ความเร็วรถยนต์ต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม. (5 ไมล์/
ชม.) ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนท่ีใน
มุมมองด้านหลัง

ระบบ MOD จะไม่ทำงานหากประตูท้ายเปิดอยู่

ระบบ MOD จะไม่ตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนท่ีในมุมมอง
หน้าด้านข้าง ไอคอน MOD จะไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอเมื่อ
อยู่ในมุมมองนี้

เม่ือระบบ MOD ตรวจพบวัตถุ ท่ีกำลังเคล่ือนที่ ใกล้ กับ
รถยนต์ จะได้ยินเสียงเตือนและกรอบสีเหลืองจะแสดงข้ึน
บนมุมมองที่ตรวจพบวัตถุ ในขณะท่ีระบบ MOD ยังคง
ตรวจพบวัตถุท่ีกำลังเคลื่อนที่ กรอบสีเหลืองก็จะยังแสดง
ขึ้นต่อไป

ในมุมมองจากมุมสูง กรอบสีเหลือง ① จะแสดงขึ้นบน
แต่ละภาพจากกล้อง (หน้า, หลัง, ขวา, ซ้าย) ตาม
ตำแหน่งที่ตรวจพบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

กรอบสีเหลือง ② จะแสดงขึ้นบนแต่ละมุมมองในโหมดมุม
มองด้านหน้า มุมมองด้านหลังและมุมมองด้านหลังแบบ
เต็มหน้าจอ

ไอคอน MOD สีฟ้า ③ จะแสดงขึ้นในมุมมองที่ระบบ MOD
ทำงาน ไอคอน MOD สีเทา ③ จะแสดงขึ้นในมุมมองท่ี
ระบบ MOD ไม่ทำงาน

ถ้าระบบ MOD ถูกปิด ไอคอน MOD ③ จะไม่แสดงขึ้น

การเปิดและปิดระบบ MOD
GUID-5553B98E-00F3-43E8-B4D8-8BD70B23FF1E

1. ใช้ปุ่ม / บนพวงมาลัยจนกระทั่ง “Settings
(การตั้งค่า)” ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

2. ใช้ปุ่ม / เพื่อเลือก “Driver Assistance
(การช่วยเหลือผู้ขับขี่)” และกดปุ่ม OK

3. เลือก “Parking Aids (การช่วยจอด)” และกดปุ่ม
“OK”

4. สลับไปมาระหว่าง ON หรือ OFF ของ “Moving
Object (วัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหว)” โดยใช้ปุ่ม
OK

ข้อจำกัดของระบบ MOD
GUID-7A1CB935-20B0-40D0-BB40-C1C63BE85486

คำเตือน:

การใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของ
ระบบ MOD ดังต่อไปน้ีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากระบบเครื่อง
เสียง หรือการเปิดกระจกรถยนต์) ทำให้กลบ
เสียงเตือน ส่งผลให้ไม่ได้ยินเสียง

. ประสิทธิภาพของระบบ MOD จะถูกจำกัดตาม
สภาพแวดล้อมและวัตถุรอบ ๆ เช่น:

— เมื่อสีของฉากหลังและวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มี
ความแตกต่างกันน้อย

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-11

Condition:
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4-12 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

— เมื่อมีแหล่งที่เกิดแสงกะพริบ
— เมื่อ มี แสงจ้า เช่น แสงจากไฟหน้าของ
รถยนต์คันอื่นหรือแสงอาทิตย์

— เมื่อทิศทางของกล้องไม่อยู่ในตำแหน่งตาม
ปกติ เ ช่น เมื่ อ กระจก มอง ข้าง พับ อย ู่

— เมื่อมีสิ่งสกปรก หยดน้ำ หรือหิมะอยู่บนเลนส์
กล้อง

— เม่ือตำแหน่งของวัตถุที่กำลัง เคลื่อนที่ ใน
หน้าจอไม่มีการเปลี่ยนแปลง

. ระบบ MOD อาจตรวจจับบางสิ่ง เช่น หยดน้ำที่
ไหลผ่าน เลนส์กล้อง ควันสีขาวจากหม้อพัก
ไอเสีย เงาที่กำลังเคลื่อนไหว ฯลฯ

. ระบบ MOD อาจทำงานไม่ถูกต้อง ข้ึนอยู่กับ
ความเร็ว ทิศทาง ระยะทาง หรือรูปร่างของวัตถุที่
กำลังเคลื่อนที่

. ถ้าบริเวณที่ติดตั้งกล้องได้รับความเสียหายหรือ
งอ พื้นท่ีการรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง และ
ระบบ MOD อาจตรวจจับ วัตถุ ได้ ไม่ ถ ูก ต้อง

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน้าจออาจไม่
แสดงวัตถุขึ้นมาอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ

หมายเหตุ:

ไอคอน MOD สีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีส้มหากเกิดอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
. เมื่อระบบทำงานผิดปกติ
. เม่ืออุณหภูมิของช้ินส่วนอุปกรณ์ถึงระดับสูง

(ไอคอนจะกะพริบ)
. เม่ือตรวจพบว่ามีสิ่งกีดขวางบังกล้องมองหลัง

(ไอคอนจะกะพริบ)

ถ้าไฟไอคอนสีส้มสว่างค้าง ให้ตรวจสอบระบบ MOD
แนะนำให้ไปยังศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
เป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรับ
บริการนี้

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-9744D974-A2B6-4339-B090-61745E0BFEC3

WAE0124X

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ ทำ
ความสะอาดกล้อง เพราะ จะทำให้ เปลี่ยนสี

. ห้ามทำให้กล้องเกิดความเสียหาย เนื่องจากจะมี
ผลกระทบกับหน้าจออย่างมาก

ถ้ามีเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล้อง ① อาจทำให้
ระบบ MOD ทำงานไม่ถูกต้อง ทำความสะอาดกล้องด้วย
ผ้าที่ชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อนที่ผสมน้ำ แล้วเช็ดให้
แห้งด้วยผ้าแห้ง

ZE1A1-D1B0A5B5-C1AC-41AC-8A2B-88AAEC6D8348

ช่องลมกลาง
ZE1A1-CF73C917-BE7D-415C-928F-664C2B0122F7

LVH0056X

เปิด/ปิดช่องลมโดยเล่ือนปุ่มตรงกลางไปด้านใดด้านหน่ึง

: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าช่องลมปิด การเลื่อนปุ่ม
ตรงกลางไปทางด้านนี้จะเป็นการปิดช่องลม

: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าช่องลมเปิด การเลื่อนปุ่ม
ตรงกลางไปทางด้านนี้จะเป็นการเปิดช่องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช่องลมโดยเลื่อนปุ่ม
ตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ้าย/ขวา) จนกระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้อง
การ

ช่องลม

Condition:
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ช่องลมข้าง
ZE1A1-091B32CF-BBCA-4144-B6F8-DDF8991623EC

LVH0053X

เปิด/ปิดช่องลมโดยเล่ือนปุ่มตรงกลางไปด้านใดด้านหน่ึง

: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าช่องลมปิด การเลื่อนปุ่ม
ตรงกลางไปทางด้านนี้จะเป็นการปิดช่องลม

: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าช่องลมเปิด การเลื่อนปุ่ม
ตรงกลางไปทางด้านนี้จะเป็นการเปิดช่องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช่องลมโดยเลื่อนปุ่ม
ตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ้าย/ขวา) จนกระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้อง
การ

ZE1A1-8B7CBD08-23ED-4905-BCDF-7C8956489AE6

คำเตือน:

. ฟังก์ชันการทำความเย็นของระบบปรับอากาศจะ
ทำงานเฉพาะเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON
เท่านั้น หรือเม่ือไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่สว่าง
ขึ้น

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ
ดูแลจากผู้อื่นหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถตามลำพัง
เพราะ ในวันที่ อากาศ ร้อนและ มีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม่มีการระบายอากาศจะสูง จน
อาจ เกิด อันตราย ร้ายแรงกับคนหรือสัตว์ ได้

. ห้ามใช้โหมดหมุนเวียนอากาศเป็นระยะเวลานาน
เน่ืองจากจะทำให้อากาศภายในรถไม่บริสุทธิ์
และทำให้กระจกเป็นฝ้า

หมายเหตุ:
. กลิ่นจากด้านในและด้านนอกรถยนต์สามารถ

เข้าไปสะสมในระบบควบคุมการปรับอากาศ กลิ่น
สามารถเข้ามาในห้องโดยสารผ่านทางช่องลม

. เม่ือจอดรถ ให้ปิดการหมุนเวียนอากาศภายใน
ของระบบควบคุมการปรับอากาศ เพ่ือให้อากาศ
บริสุทธิ์เข้าไปในห้องโดยสาร จะเป็นการช่วยลด
กลิ่นภายในรถยนต์

ระบบควบคุมการปรับอากาศ (ฟังก์ชันปรับอากาศและฮีต
เตอร์) สามารถทำงานได้เมื่อไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่
สว่างข้ึน อย่างไรก็ตาม ขณะชาร์จไฟ สามารถใช้ระบบ
ควบคุมการปรับอากาศเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON

สามารถเปิดพัดลม ฮีตเตอร์ และระบบปรับอากาศด้วย
ตนเองโดยใช้ฟังก์ชันไทเมอร์

ฟั ง ก์ ชั น เ หล่ า น้ี อ า จ ท ำ ง าน ใน สภ า ว ะ ต่ อ ไป นี้

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-13

ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ

Condition:



(168,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

4-14 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ตำแหน่งสวิตช์จ่ายไฟ LOCK/OFF ACC ON พร้อมขับขี่

พัดลม - - ใช้ได้ ใช้ได้

ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ - - ใช้ได้* ใช้ได้

ไทเมอร์ (ไทเมอร์ควบคุมระบบ
ปรับอากาศ)

ใช้ได้ ใช้ได้ - -

*: ระบบควบคุมการปรับอากาศจะเริ่มทำงานเมื่อกำลังชาร์จไฟเท่านั้น หลังจากการชาร์จไฟเสร็จสิ้น ระบบยังสามารถ
ท ำ ง า น ต่ อ ไป ได้ ห า ก เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ E V S E ( อ ุ ป ก ร ณ์ จ่ า ย ไฟ ร ถ ยนต์ ไ ฟ ฟ้ า ) ( ถ้ า มี ติ ด ตั้ ง )

หมายเหตุ:
. หลังจากที่โหมด ON/OFF ของระบบควบคุมปรับ

อากาศทำงานจะได้ยินเสียงการทำงานทันทีซ่ึง
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. ความชื้นจะเกิดขึ้นได้ภายในชุดระบบควบคุมการ
ปรับอากาศ เม่ือระบบควบคุมการปรับอากาศ
ทำงาน และจะถูกปล่อยออกได้อย่างปลอดภัยที่
ใต้ท้องรถ เพราะฉะนั้น คราบน้ำที่พื้นถือเป็นเรื่อง
ปกติ

. คอมเพรสเซอร์และมอเตอร์พัดลมอาจเริ่มทำงาน
อย่างกะทันหันระหว่างการชาร์จไฟ ซึ่งไม่ใช่การ
ทำงานผิดปกติ

. ถ้าไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่สว่างขึ้นและ EVSE
(ถ้ามีติดตั้ง) เชื่อมต่อกับรถยนต์ สวิตช์จ่ายไฟจะ
เปล่ียนไปที่ตำแหน่ง ON ในเวลาเดียวกัน ระบบ
ควบคุมการปรับอากาศจะหยุดทำงาน อย่างไรก็
ตาม พัดลมจะยังคงทำงานต่อไป ถ้าต้องการเปิด
ระบบควบคุมการปรับอากาศอีกครั้ง ให้สวิตช์
จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF แล้วเปล่ียนให้อยู่ที่
ตำแหน่ง ON อีกครั้ง หลังจากยืนยันว่ารถยนต์
เริ่มชาร์จไฟแล้ว

. เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ON ถ้าแหล่งจ่าย
ไฟจาก EVSE (ถ้ามีติดตั้ง) ถูกรบกวนเน่ืองจาก
ไฟฟ้าดับ ฯลฯ ระบบจะทำงานตามแนวทางดัง
ต่อไปนี้
— หากเกิดขึ้นขณะกำลังชาร์จไฟ:

ระบบควบคุมการปรับอากาศจะหยุดทำงาน
หน่ึงคร้ัง ถ้าแหล่งจ่ายไฟกลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติภายในประมาณ 5 นาที ระบบควบคุม
การปรับอากาศจะรีสตาร์ท อย่างไรก็ตาม
หากเวลาผ่านไป 5 นาทีแล้ว ระบบควบคุม
การปรับอากาศจะไม่รีสตาร์ท

— หาก เกิด ข้ึน หลัง จากชาร์จ ไฟ เสร็จ สิ้น:

ระบบควบคุมการปรับอากาศจะหยุดทำงาน

ข้อแนะนำในการใช้งาน
ZE1A1-746E62CF-FD55-4376-AAF3-D0D6EBC9C15B

JVI1905X

LVH0054X

. ระบบควบคุมการปรับอากาศอัตโนมัติติดตั้งขึ้นพร้อม
กับเซ็นเซอร์ดังท่ีแสดงในภาพ เซ็นเซอร์ Ⓐ และ Ⓑ
ซึ่งจะช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ห้ามวางสิ่งของใด ๆ
ก็ ต า ม ไ ว้ บน ห รื อ ร อบ ๆ เซ็ น เ ซอ ร์ เ ห ล่ า นี้

. การใช้โหมด AUTO จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
ของระบบควบคุมการปรับอากาศ

. เมื่อกดปุ่ม AUTO ไฟแสดง AUTO จะสว่างขึ้น ไฟ
แสดง HEAT หรือไฟแสดง A/C จะสว่างขึ้นตามการ
ทำงานของระบบควบคุมการปรับอากาศ

Condition:
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. ถ้าปุ่ม MODE ปุ่มใดปุ่มหน่ึง กล่าวคือ ปุ่ม A/C ปุ่ม
HEAT ปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม ปุ่มไล่ฝ้า
กระจกบังลมหน้า ปุ่มควบคุมอากาศไหลเข้า

ถูกกดเมื่อไฟแสดง AUTO สว่างขึ้น ไฟแสดง
AUTO จะดับลง

. การใช้พลังงานของระบบควบคุมการปรับอากาศจะ
แตกต่างกันไปตามอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิที่ตั้ง
ไว้ โดยระบบจะมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ถ้าหาก
อุณหภูมิภายในเย็นเกินไปสำหรับฤดูร้อนหรืออุ่นเกิน
ไปในฤดูหนาว ซึ่งจะมีผลทำให้ระยะการขับข่ีลดลง

. ถ้าต่อเคร่ืองชาร์จไฟเข้ากับรถยนต์ซึ่งอยู่ ในโหมด
พร้อมขับข่ีและเปิดระบบปรับอากาศหรือฮีตเตอร์อยู่
สวิตช์ จ่าย ไฟจะ เปล่ียน ไปที่ ตำแหน่ง ON โดย
อัตโนมัติ ระบบควบคุมการปรับอากาศจะปิดฮีตเตอร์
หรือระบบปรับอากาศโดยอัตโนมัติและเปลี่ยนไปเป็น
โหมดการ ระบายอากาศ ให้ สวิตช์ จ่าย ไฟอยู่ ใน
ตำแหน่ง OFF เพ่ือเร่ิมการชาร์จไฟ เปิดการทำงาน
ของฟังก์ชันระบบควบคุมการปรับอากาศที่ต้องการ

. สำหรับการชาร์จไฟแบบปกติ ระบบควบคุมการปรับ
อากาศจะทำงาน เมื่อการชาร์จไฟเสร็จสิ้น สำหรับการ
ชาร์จไฟแบบเร็ว ระบบควบคุมการปรับอากาศจะหยุด
ทำงานเมื่อการชาร์จไฟหยุด

. ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศอาจทำให้หน้าต่าง
เป็นฝ้า ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก

. เมื่อเปิดฮีตเตอร์เบาะนั่งก่อนไทเมอร์ควบคุมระบบปรับ
อากาศทำงาน ฮีตเตอร์เบาะนั่งจะเปิดโดยอัตโนมัติ
เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำ

ระบบควบคุมการปรับอากาศอัตโนมัติ
ZE1A1-02C30761-5ABD-4AD5-BCAA-99987CA81910

JVH0939X

1. ปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม
2. ปุ่ม ON OFF ฮีตเตอร์ A/C
3. ปุ่มควบคุมอากาศไหลเข้า
4. ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า
5. ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง (โปรดดูที่ “สวิตช์

ไล่ฝ้า” (หน้า 2-37))
6. ปุ่ม AUTO

7. ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
8. หน้าจอแสดงผล
9. ปุ่ม HEAT
10. ปุ่ม MODE
11. ปุ่ม A/C

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-15

Condition:
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4-16 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
ZE1A1-F6A36CAD-5E6C-4481-94DD-23972814C860

โหมด AUTO สามารถใช้ได้ตลอดท้ังปี เนื่องจากระบบจะ
ควบคุมอุณหภูมิ ทิศทางการจ่ายลม อากาศไหลเข้าและ
ความเร็วพัดลม

1. กดปุ่ม AUTO ไฟแสดง AUTO จะสว่างขึ้น

2. ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ

เมื่อฟังก์ชันใด ๆ ต่อไปนี้ทำงาน ไฟแสดง AUTO จะดับลง

. กดปุ่ม HEAT หรือ ปุ่ม A/C

. การควบคุมความเร็วพัดลมหรือการควบคุมทิศทางลม
ของช่องลมทำงาน

. การควบคุมอากาศไหลเข้าถูกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันท่ีไม่ทำงานจะทำงานต่อในโหมด
AUTO

หมายเหตุ:
. ถ้าปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม ปุ่ม MODE

หรือปุ่มควบคุมอากาศไหลเข้า ทำงาน ขณะ
ที่ ใช้โหมด AUTO อยู่ ปุ่มอื่น ๆ ที่อยู่ ในโหมด
AUTO ทั้งหมดจะทำงาน

. ขณะที่ไฟแสดง AUTO สว่างขึ้น การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของ ระบบควบคุม การปรับ อากาศ จะ
ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับปริมาณท่ีใช้ไป
ขณ ะ ที่ ไ ฟ แ ส ด ง A U T O ไ ม่ ส ว่ า ง ข้ึ น

ไฟแสดง HEAT และไฟแสดง A/C จะสว่างขึ้นตามโหมด
การทำงานของระบบควบคุมการปรับอากาศ

โหมดการทำงาน ไฟแสดง A/C ไฟแสดง HEAT

การทำความเย็น ON OFF

การทำความร้อน
(A/C off)

OFF ON

การทำงานแบบปรับด้วยตนเอง
ZE1A1-60AD0C2F-D06E-4054-8853-6E883FE39F46

โหมดการทำงานแบบปรับด้วยตนเองสามารถใช้ควบคุมฮีต
เตอร์และระบบปรับอากาศตามการ ต้ังค่าที่ต้องการได้

ไฟแสดง HEAT และไฟแสดง A/C จะสว่างขึ้นตามโหมด
การทำงานของระบบควบคุมการปรับอากาศ

โหมดการทำงาน ไฟแสดง A/C ไฟแสดง HEAT

การทำความเย็น ON OFF

การทำความร้อน
และไล่ความชื้น

ON ON

การทำความร้อน
(A/C off)

OFF ON

การระบายอากาศ OFF OFF

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

1. กดปุ่ม A/C เพื่อให้ไฟแสดง AC สว่างขึ้น

2. กดปุ่ม HEAT เพื่อให้ไฟแสดง HEAT ดับลง

. ห้ามต้ังอุณหภูมิให้สูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก
การกระทำเช่นนั้นจะทำให้ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ได้ถูกต้อง

. อาจมีไอออกมาจากช่องลมเมื่ออากาศภายในร้อนชื้น
ขณะที่อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ

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

1. กดปุ่ม A/C เพื่อให้ไฟแสดง AC สว่างขึ้น

2. กดปุ่ม HEAT เพื่อให้ไฟแสดง HEAT สว่างขึ้น

หมายเหตุ:

การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบควบคุมการปรับ
อากาศจะเพิ่มขึ้น ขณะที่ไฟแสดง A/C และไฟแสดง
HEAT สว่างข้ึนพร้อมกัน ซึ่งส่งผลให้ ระยะการขับข่ี
ลดลง
การทำความร้อน (A/C off) :

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

1. กดปุ่ม HEAT เพื่อให้ไฟแสดง HEAT สว่างขึ้น

2. กดปุ่ม A/C เพื่อให้ไฟแสดง AC ดับลง

. ห้ามต้ังอุณหภูมิให้ต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก
การกระทำเช่นนั้นจะทำให้ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ได้ถูกต้อง

. ถ้ากระจกหน้าต่างเป็นฝ้า ให้ใช้โหมดการทำความร้อน
ไล่ความช้ืนแทนโหมดการทำความร้อน A/C off

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

ถ้าไฟแสดงเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม HEAT และปุ่ม AC เพื่อปิดไฟ
แสดงทั้งสองดวง

หมายเหตุ:
. เพ่ือให้สามารถเพิ่มระยะการขับขี่ จำเป็นต้องลด

การใช้พลังงานเม่ือใช้โหมดการระบายอากาศ
. ในโหมดการระบายอากาศ อุณหภูมิจะไม่แสดง

ข้ึนบนหน้า จอระบบควบคุมการปรับอากาศ

Condition:
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การไล่ความชื้นและละลายน้ำแข็ง/ไล่ฝ้า :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า (ไฟแสดงจะสว่างขึ้น)

. เพื่อลบความชื้นหรือหมอกบนกระจกหน้าต่างหน้าต่าง
อย่างรวดเร็ว ให้ตั้งอุณหภูมิให้สูงและปรับความเร็ว
พัดลมให้แรงสุด

. หลังจากกระจกบังลมหน้าใสแล้ว ให้กดปุ่มไล่ ฝ้า
กระจกบังลมหน้า อีกคร้ัง (ไฟแสดงจะดับลง)

. เม่ือกดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า ระบบควบคุม
การปรับอากาศจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ พร้อมไล่ฝ้า
กระจกบังลมหน้า โหมดการไหลเวียนอากาศภายนอก
จะ ถ ูก เลือก เ พ่ือ เ พ่ิม ประสิทธิภาพ การ ไล่ ฝ้ า

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

ปรับปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม เพ่ือควบคุมความเร็ว
พัดลมด้วยตัวเอง

กดปุ่ม AUTO เพื่อเปลี่ยนความเร็วพัดลมไปเป็นโหมด
อัตโนมัติ

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

กดปุ่ม MODE เพื่อเปลี่ยนช่องที่ลมออก

— ลมออกจากช่องลมกลาง และด้านข้าง

— ลมออกจากช่องลมกลาง ด้านข้าง และที่เท้า

— ลมออกจากช่องลมที่เท้าเป็นส่วนใหญ่

— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้าและที่เท้า

— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้าเป็นส่วนใหญ่

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

ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อ ต้ัง ค่าอุณหภูมิที่ต้องการ

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

. กดปุ่มควบคุมอากาศไหลเข้า เพื่อเปลี่ยนโหมด
การไหลเวียนอากาศภายนอก เมื่อไฟแสดงสว่างข้ึน
อากาศจะหมุนเวียนอยู่ภายในรถยนต์

. กดปุ่มควบคุมอากาศไหลเข้า เพื่อเปลี่ยนโหมด
การไหลเวียนอากาศภายนอก เมื่อไฟแสดงไม่สว่าง
ขึ้น อากาศจากภายนอกจะไหลเวียนเข้ามาในรถยนต์

. เพื่อต้ังโหมดการควบคุมอัตโนมัติ ให้กดปุ่มควบคุม
อากาศไหลเข้า ค้างไว้ ไฟแสดงจะกะพริบสอง
ครั้งและการไหลเวียนอากาศภายใน/ภายนอกจะถูก
ควบคุมโดยอัตโนมัติ เมื่ออยู่ในโหมดอัตโนมัติ ไฟ
แสดงจะสว่างขึ้นเมื่อการหมุนเวียนอากาศภายใน
ทำงาน

วิธีปิดระบบ
ZE1A1-C8646AB0-274C-4B30-97C3-A2DB3D243991

สำหรับการปิดระบบควบคุมการปรับอากาศ ให้กดปุ่ม ON
OFF ฮีตเตอร์ A/C การใช้งานโหมดเดิม (ฮีตเตอร์หรือ
A/C) ท่ีทำงานเม่ือระบบถูกปิด จะใช้งานได้เมื่อเปิดระบบ
ใหม่อีกครั้ง

ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ
ZE1A1-264756F6-79CC-4A0C-8A48-329ACD994DC6

ฟังก์ชันนี้จะให้ความร้อนล่วงหน้าและความเย็นล่วงหน้า
ภายในห้องโดยสารของรถยนต์ก่อนการขับข่ี เพ่ือช่วยลด
การ ใ ช้ พลั งงาน จาก แบตเตอ ร่ี L i - i on ขณะ ขับ ข่ี

ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศสั่งงานให้ระบบควบคุมการ
ปรับอากาศทำงาน โดยใช้พลังงานจากเครื่องชาร์จไฟและ
แบตเตอร่ี Li-ion ขณะท่ีต่อขั้วต่อชาร์จไฟเข้ากับรถยนต์
จะไม่ได้ใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ Li-ion

สามารถต้ังค่าไทเมอร์สองตัวในฟังก์ชันไทเมอร์ควบคุม
ระบบปรับอากาศ

เมื่อ ต้ัง ค่าไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ ระบบปรับ
อากาศจะทำงานเสร็จส้ินตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ซึ่งไม่จำเป็น
ต้องทำการตั้งค่าทุกวัน

คำเตือน:

ถึงแม้จะตั้งค่าไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศไว้
อุณหภูมิในห้องโดยสารอาจสูงขึ้นหรือต่ำลง ถ้าระบบ
หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ที่
ต้องได้รับการดูแลจากผู้อ่ืน หรือสัตว์เล้ียงอยู่ในรถ
ตามลำพัง ใน วันที่ อากาศ ร้อนและ มีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม่มีการระบายอากาศจะสูง จนอาจ
เกิดอันตรายร้ายแรงกับคนหรือสัตว์ได้ ขณะเดียวกัน
ในวันที่อากาศเย็นจัดอุณหภูมิในรถอาจต่ำลงจนอาจ
เกิดอันตรายร้ายแรงกับคนหรือ สัตว์ ได้ เช่น กัน

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

สามารถเปล่ียนการคั้งค่าไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้ โดยใช้ปุ่มบนพวงมาลัย

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-17

Condition:
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4-18 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

JVI1566X

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย
① ปุ่ม OK
② ปุ่ม /
③ ปุ่ม Back
④ ปุ่ม /

LVH0055X

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
1. กดปุ่ม / เพ่ือเลือก “Settings (การตั้งค่า)”

บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

2. กดปุ่ม / เพ่ือเลือก “EV Settings (การต้ัง
ค่า EV)” แล้วกดปุ่ม OK

3. กดปุ่ม / เพื่อเลือก “Climate Ctrl. Timer1
(ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ1)” หรือ“Climate
Ctrl. Timer2 (ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ2)”

แล้วกดปุ่ม OK

4. กดปุ่ม / เพื่อ เลือก “Timer (ไทเมอร์)”
แล้วกดปุ่ม OK และเปิดการตั้งค่า ไฟแสดงจะสว่างขึ้น
เมื่อเปิดการตั้งค่าไทเมอร์

5. กด ปุ่ม / เพ่ือ เลือก “Departure Time
(เวลาออกเดินทาง)” แล้วกดปุ่ม OK

6. กดปุ่ม / เพื่อตั้งค่าชั่วโมงแล้วกดปุ่ม OK

7. กดปุ่ม / เพื่อตั้งค่านาทีแล้วกดปุ่ม OK
สามารถเปล่ียนการตั้งค่าได้ด้วยภายในระยะเวลา 10
นาทีหลังจากนั้น

8. กดปุ่ม / เพื่อเลือก “Climate Temperature
(อุณหภูมิอากาศ)” แล้วกดปุ่ม OK

9. กดปุ่ม / เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิแล้วกดปุ่ม OK

10. หลังจากการ ต้ังค่าเสร็จ ส้ิน ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ ท่ี
ตำแหน่ง OFF แล้วต่อหัวต่อชาร์จไฟเข้ากับรถยนต์

เพ่ือกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ให้กดปุ่ม Back

หมายเหตุ:
. เม่ือปิด “Battery Operation OK (การทำงาน

แบตเตอร่ีเป็นปกติ)” ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับ
อากาศจะไม่ทำงาน ถ้าข้ัวต่อชาร์จไฟไม่ได้ต่อ
เข้ากับรถยนต์ เมื่อเปิด “Battery Operation
OK (การทำงานแบตเตอรี่เป็นปกติ)” และข้ัวต่อ
ชาร์จไฟไม่ ได้ ต่อ เข้า กับตัวรถยนต์ ไทเมอร์
ควบคุมระบบปรับอากาศจะทำงานเป็นเวลา 15
นาที

เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำ อุณหภูมิภายในอาจไม่
ถึงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ภายใน 15 นาที

. ปิด “Battery Operation OK (การทำงาน
แบตเตอร่ีเป็นปกติ)” เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ เพ่ือป้องกันไม่
ให้แบตเตอรี่ Li-ion หมด

. เมื่อเริ่มทำงานครั้งหนึ่งแล้ว ไทเมอร์ควบคุมระบบ
ปรับอากาศจะทำงานทุกวัน

ข้อแนะนำในการใช้งานไทเมอร์ควบคุมระบบปรับ
อากาศ :

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

. ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศจะเร่ิมทำงานเมื่อ
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง LOCK OFF หรือ ACC
เท่านั้น

. เพ่ือปิดฟังก์ชันไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ ให้
ปิดการ ต้ังค่า “Climate Ctrl. Timer1 (ไทเมอร์
ควบคุมระบบปรับอากาศ1)” หรือ“Climate Ctrl.
Timer1 (ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ2)” ใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์โดยใช้ปุ่ม / บน
พวงมาลัย การตั้งค่าการเริ่มและหยุดเวลาจะไม่ถูกลบ
แม้ว่าจะปิดฟังก์ชันไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ

. ถ้าไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศเริ่มทำงาน ขณะที่
รถยนต์กำลังชาร์จไฟเวลาที่ใช้ในการชาร์จไฟจะนาน
ขึ้น

. การ ใช้ งานไท เมอร์ ควบคุม ระบบปรับอากาศใน
สภาพแวดล้อมที่มีอุณภูมิต่ำ อาจลดอัตราการชาร์จไฟ
แบตเตอรี่

. สามารถเปล่ียนการ ต้ังค่าไทเมอร์ขณะที่ ไทเมอร์
ควบคุมระบบปรับอากาศทำงานอยู่ เม่ือสวิตช์จ่ายไฟ
อยู่ในตำแหน่ง OFF ระบบควบคุมการปรับอากาศจะ
เริ่มทำงานหรือเข้าสู่ โหมดรอขึ้นอยู่ กับการ ต้ัง ค่า
ไทเมอร์ใหม่

Condition:
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. เม่ืออุณหภูมิระหว่างไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ
และอุณหภูมิภายนอกรถมีความแตกต่างกันอย่างมาก
อุณหภูมิภายในรถยนต์อาจไม่คงตามค่าอุณหภูมิที่ตั้ง
ไว้

. ถ้าเข้าภายในรถล่วงหน้าหรือล่าช้ากว่าเวลาที่ออกเดิน
ทางมากเกินไป อุณหภูมิในห้องโดยสารอาจไม่สบาย
พอดี

. การทำงานของระบบควบคุมการปรับอากาศจะถูก
จำกัดโดยความจุของกำลังไฟฟ้าเม่ือต่อข้อต่อชาร์จ
ไฟเข้ากับรถยนต์ ดังนั้น ถ้าอุณหภูมิภายนอกสูงข้ึน
หรือต่ำลงผิดปกติ อุณหภูมิอาจไม่ถึงค่าอุณหภูมิที่ตั้ง
ไว้เนื่องจากข้อจำกัดในประสิทธิภาพของระบบควบคุม
การปรับอากาศ

. ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศส่ังงานให้ฟังก์ชัน
ระบบ ควบค ุม การ ปรับ อากาศ ทำงาน เ พ่ือ ให้
ห้องโดยสารมีอุณหภูมิพอดีเม่ือถึงเวลาออกเดินทาง
ตั้งค่าให้ระบบควบคุมการปรับอากาศหยุดทำงานเมื่อ
ถึงตารางเวลาการออกเดินทาง

. ขึ้นอยู่กับสถานที่ของสถานีชาร์จไฟ อาจมีบางเวลาที่
ไม่สามารถชาร์จไฟได้ ก่อนตั้งค่าไทเมอร์ควบคุม
ระบบปรับอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ชาร์จ
ไฟพร้อมให้บริการ ให้แน่ใจว่าเปิดสวิตช์ของเคร่ือง
ชาร์จ ไฟ เมื่อ ต้ัง ค่า ไทม์ ควบคุม การ ปรับ อากาศ

. เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง OFF หลังจากเปลี่ยน
การ ต้ัง ค่า การ ต้ัง ค่า ใหม่ จะ ถ ูก นำ ไป ใช้ แทน

ตัวกรองอากาศ
ZE1A1-AD903CDA-64F4-4F62-874C-9E367AFC3E9C

ระบบปรับอากาศจะมีตัวกรองเพื่อดักส่ิงสกปรก ฝุ่น ฯลฯ
และสามารถทำความร้อน ไล่ฝ้า และระบายอากาศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามควรเปลี่ยนตัวกรองตามช่วง
เวลาการเข้ารับการบริการที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในสมุดรับ
ประกันและการบำรุงรักษา สำหรับการเปลี่ยนตัวกรอง
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ควรเปล่ียนตัวกรอง ถ้าลมจ่ายลมออกมาน้อยลงอย่างเห็น
ได้ชัด หรือถ้ากระจกเป็นฝ้าได้ง่าย เมื่อเปิดใช้งานฮีตเตอร์
หรือระบบปรับอากาศ

การบริการระบบควบคุมการปรับอากาศ
ZE1A1-F8F1F749-05EC-4172-8DF1-1C3E62A466C0

ระบบควบคุมการปรับอากาศในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
นิสสัน ลีฟ ได้รับการเติมน้ำยาแอร์ท่ีผลิตขึ้นโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้ำยาแอร์นี้ เป็นมิตรต่อช้ัน
บรรยากาศโอโซน เม่ือซ่อมบำรุงระบบควบคุมการปรับ
อากาศของรถยนต์นิสสัน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือประจุแบบ
พิ เศษ และ น้ ำมั น หล่ อ ล่ืน การ ใ ช้ น้ ำยา แอร์ ห รือ
น้ำมันหล่อล่ืนท่ีไม่ถูกต้อง จะทำให้ระบบควบคุมการปรับ
อากาศเสียหายร้ายแรงได้ โปรดดูที่ “ของเหลว/สารหล่อ
ล่ื น แล ะ ป ริ ม าณ คว าม จ ุ ที่ แ น ะน ำ ” (ห น้ า 9 - 2 )

ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าสามารถให้บริการแก่ระบบควบคุม
การปรับอากาศในรถยนต์ท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมได้

คำเตือน:

ระบบจะมี น้ำยาแอร์ อัดอยู่ภายใต้แรงดันสูง เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ การซ่อมบำรุงระบบ
ควบคุมการปรับอากาศใด ๆ จึงควรดำเนินการโดย

ช่างผู้ เช่ียวชาญและมีการใช้เครื่องมือที่ เหมาะสม

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-19
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4-20 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ZE1A1-7DD2E5A9-0107-4EDF-98C9-214349FD6386

ข้อควรระวังการใช้งานระบบเสียง
ZE1A1-B0087E43-EEE0-41F6-8E75-95E8A79554D6

คำเตือน:

ไม่ควรปรับระบบเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพื่อให้คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง
ACC หรือ ON

วิทยุ (Radio)
ZE1A1-E38446B9-55EC-4245-8863-2FAF7B1F56A6

. ความแรงของสัญญาณจากสถานี ระยะห่างจากเครื่อง
ส่งวิทยุ ส่ิงก่อสร้าง สะพาน ภูเขา และการรบกวน
ภายนอกอาจมีผลต่อการรับสัญญาณ ดังน้ัน คุณภาพ
การรับสัญญาณจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปกติเป็น
ช่วง ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกดังกล่าว

. การใช้โทรศัพท์มือถือภายใน หรือ ใกล้กับรถยนต์อาจ
มีผลต่อคุณภาพการรับสัญญาณวิทยุ

เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD)
ZE1A1-58F011B8-7837-41C2-A696-A7A8F82A1B25

. ระหว่างวัน ท่ีมี สภาพอากาศหนาวเย็นหรือฝนตก
เครื่องเล่นอาจทำงานผิดปกติอันเป็นผลจากความชื้น
กรณีนี้ให้นำแผ่น CD ออกและไล่ความชื้นหรือระบาย
อากาศในเครื่องเล่นให้แห้งสนิท

. เครื่องเล่นอาจเล่นเพลงข้ามขณะขับรถบนถนนขรุขระ

. บางคร้ังเครื่องเล่น CD อาจไม่ทำงานหากอุณหภูมิ
ภายในห้องโดยสารสูงมาก ให้ทำการลดอุณหภูมิก่อน
ใช้งาน

. ห้ามให้แผ่น CD โดนแสงแดดโดยตรง

. แผ่น CD ท่ีมีคุณภาพต่ำ สกปรก เป็นรอยขีดข่วน มี
รอยนิ้วมือ หรือเป็นรูเล็ก ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้

. แผ่น CD ต่อไปนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
— แผ่น ดิสก์แบบควบคุมการทำสำเนา (CCCD)
— แผ่นดิสก์แบบบันทึกได้ (CD-R)
— แผ่นดิสก์แบบบันทึกซ้ำได้ (CD-RW)

SAA0480

. ห้ามใช้แผ่น CD ที่มีลักษณะต่อไปน้ี เนื่องจากอาจ
ทำให้เครื่องเล่น CD ทำงานผิดปกติได้
— แผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม. (3.1 นิ้ว)
— แผ่น CD ที่ไม่กลม
— แผ่น CD ที่มีฉลากกระดาษ

— แผ่น CD ที่คดงอ มีรอยขีดข่วน หรือมีขอบที่
ผิดปกติ

— แผ่นทำความสะอาดหัวอ่านซีดี
. ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่น CD ที่บันทึกไว้แล้ว

เท่ า น้ั น ไ ม่ สามารถ ใช้ บั นทึ ก ห รือ เ ขียน CD
. ถ้าเครื่องเสียงไม่สามารถเล่นแผ่น CD ได้ ข้อความดัง

ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

CD ทำงานผิดปกติ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. ยืนยันว่าใส่แผ่น CD เข้าไปอย่างถูกต้อง (ด้านท่ีมี
ฉลากหันขึ้น ฯลฯ)

. ยืนยันว่าแผ่น CD ไม่งอหรือพับ และไม่มีรอยขีดข่วน

. ให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์คือ CD ไม่ใช่ DVD

. ให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์มีไฟล์เสียง

การเอา CD ออก :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หากการทำงานผิดปกติเนื่องจากอุณหภูมิภายใน เคร่ือง
เล่นสูงเกินไป ให้นำแผ่น CD ออกมาโดยกดปุ่ม CD eject
และรอให้อุณหภูมิกลับมาเป็นปกติก่อนใส่แผ่น CD กลับ
เข้าไป จะสามารถเล่นแผ่น CD ได้

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
GUID-7161D58D-51E6-41C8-A169-EA36A71C13BB

คำเตือน:

ห้ามเสียบ ถอด หรือใช้งานอุปกรณ์ USB ขณะขับข่ี
เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิและอาจทำให้
สูญเสียการควบคุมรถยนต์ ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือ
การบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

ระบบเครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไปในช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB การเสียบอุปกรณ์ USB ที่
เอียง หรือกลับข้างลงในช่องเสียบ อาจทำให้
ช่องเสียบเกิดความเสียหายได้ ควรตรวจสอบว่า
อ ุปกรณ์ USB สามารถต่อ เข้ากับ ช่อง เสียบ
อุปกรณ์ USB อย่างถูกต้อง

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์ USB (ถ้ามี
ติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออกจากช่อง
เสียบ อาจทำให้ช่องเสียบและฝาครอบเสียหาย

. ห้ามปล่อยสายเคเบิ้ล USB ไว้ในที่ซึ่งสามารถดึง
ออกได้โดยไม่ต้ังใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจทำให้
ช่องเสียบเสียหาย

โปรดดูท่ีข้อมูลสำหรับผู้ใช้จากผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ดูแลอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

รถยนต์ไม่มีอุปกรณ์ USB ติดตั้งมาด้วย ให้ซ้ืออุปกรณ์
USB แยกต่างหากตามความจำเป็น

ระบบนี้ไม่สามารถใช้ในการจัดรูปแบบข้อมูลในอุปกรณ์
USB ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อจัดรูปแบบข้อมูล
ในอุปกรณ์ USB

ในบางรัฐ/พื้นท่ี อุปกรณ์ USB สำหรับเบาะนั่งด้านหน้าจะ
เล่นเพลงโดยมีแค่เสียง ไม่มีรูปภาพ แม้ว่าจะจอดรถแล้วก็
ตาม เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ

ระบบนี้สามารถรองรับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ฮาร์ด
ไดรฟ์ USB และ เคร่ืองเล่น iPod ท่ีหลากหลาย ระบบนี้
อาจไม่รองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด

. ข้อมูลของอุปกรณ์ USB บางส่วนอาจเล่นไม่ถูกต้อง

. บางตัวอักษรที่ใช้ในภาษาอื่น ๆ (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ฯลฯ) จะแสดงข้ึนบนหน้าจอไม่ถูกต้อง ขอแนะนำให้
ใ ช้ ตั ว อั กษร ภาษา อั งกฤษ กับ อ ุ ปกรณ์ USB

ข้อสังเกตทั่วไปสำหรับการใช้งาน USB:

โปรดดูท่ีข้อมูลสำหรับผู้ใช้จากผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ดูแลอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

ข้อสังเกตสำหรับการใช้งาน iPod:

“ใช้สำหรับ iPod” “ใช้สำหรับ iPhone” และ “ใช้สำหรับ
iPad” หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการ
ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อกับ iPod iPhone หรือ iPad
โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตว่าตรงตาม
มาตรฐานการทำงานของ Apple

Apple ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์นี้หรือ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับ
ของอุปกรณ์ดังกล่าว

โปรดจำไว้ว่า การใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod iPhone หรือ
iPad อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการส่ือสารไร้สาย

iPad iPhone iPod iPod classic iPod nano iPod shuffle
และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
ลง ทะ เบี ยน ใน สห รัฐอ เม ริกา และ ปร ะ เทศ อ่ืน ๆ

Lightning เป็น เครื่องหมายการ ค้าของ Apple Inc.

. การต่อ iPod ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เคร่ืองหมายถูก
แสดงข้ึนและดับลง (กะพริบ) ควรตรวจสอบว่า iPod
ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

. iPod nano (รุ่น 1) อาจยังอยู่ในโหมดเร่งเพลงไป
ข้างหน้าหรือไปข้างหลัง หากเช่ือมต่อระหว่างท่ีทำ
การค้นหาเพลง ในกรณีนี้ กรุณาทำการรีเซ็ต iPod
ด้วยตนเอง

. iPod nano (รุ่น 2) อาจยังอยู่ในโหมดเร่งเพลงไป
ข้างหน้าหรือไปข้างหลัง หากเชื่อมต่อ iPod ระหว่าง
ที่ทำการค้นหาเพลง

. ชื่อเพลงอาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้องถ้าเปล่ียน
โหมดการเล่นระหว่างใช้งาน iPod nano (รุ่น 2)

. หนังสือเสียงอาจไม่เล่นตามลำดับดังที่แสดงใน iPod

. ไฟล์วิดีโอใหญ่อาจส่งผลให้ iPod ตอบสนองช้า
หน้าจอกลางของรถอาจจะดับไปชั่วคราว และจะกลับ
ม า เ ป็ น ป ก ติ เ มื่ อ เ ว ล า ผ่ า น ไ ป ร ะ ย ะ ห น่ึ ง

. ถ้า iPod เลือกไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่อัตโนมัติขณะอยู่
ในโหมดสุ่ม หน้าจอกลางของรถอาจจะดับไปชั่วคราว
และจะกลับมาเป็นปกติหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง

เครื่องเสียง Bluetooth®
GUID-79F5FFCD-82BC-4662-8867-78A85FCA2720

. 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
ระบบน้ี กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการ
แต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

. ก่อนการใช้ระบบเครื่องเสียง Bluetooth® ต้องทำการ
ลง ทะเบียน เ ร่ิม ต้น สำหรับ อ ุปกรณ์ เค ร่ือง เสียง

. การทำงานของระบบเครื่องเสียง Bluetooth® อาจ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เครื่องเสียงท่ีเช่ือมต่อ
ยืนยันขั้นตอนการทำงานก่อนใช้งาน

. การเล่นของเครื่องเสียง Bluetooth® จะหยุดชั่วขณะ
ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี การเล่นจะเล่นต่อหลังจาก
เงื่อนไขต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-21

Condition:
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4-22 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

— ในขณะที่ใช้โทรศัพท์แฮนด์ฟรี
— ในขณะที่ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ

. 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® เป็นเครื่องหมายการค้า
ของ Bluetooth SIG, Inc. ได้
อนุญาต ให้ บริษัท Visteon จำกัด
เป็นผู้ใช้สิทธิบัตร

คอมแพ็คดิสก์ (CD)/หน่วยความจำ USB ที่มี
MP3 หรือ WMA

GUID-581671BD-4A2A-4507-B4C7-AE567B2CBF0D

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

. 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 โดยท่ีไม่มีการสูญเสียคุณภาพ การ
บีบอัดไฟล์ MP3 ช่วยขจัดเสียงส่วนเกินและเสียงที่ไม่
เกี่ยวข้องในสัญญาณเสียงที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยิน

. WMA — Windows Media Audio (WMA) เป็นรูป
แบบไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัด ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท
Microsoft ถือเป็นอีกทางเลือกของ MP3 ตัวเข้ารหัส
WMA สามารถบีบอัดไฟล์ได้มากกว่าตัวเข้ารหัส MP3
ทำให้จุไฟล์เสียงดิจิตอลได้มากกว่า เม่ือเทียบกับ
MP3 ใน พื้นที่ และ ค ุณภาพ เสียง ระดับ เดียวกัน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัท Microsoft และบุคคลท่ีสาม ไม่
อนุญาตให้มีการใช้หรือแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าว
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
บริษัท Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft
ที่ได้รับอนุญาตและบุคคลที่สาม

. บิทเรท — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต่อวินาทีท่ีใช้ใน
ไฟล์เสียงแบบดิจิตอล ขนาดและคุณภาพของไฟล์
เสียงดิจิตอลที่มีการบีบอัดจะถูกกำหนดโดยบิทเรทที่
ใช้เมื่อทำการเข้ารหัสไฟล์

. ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ — ความถี่การสุ่ม
ตัวอย่าง สัญญาณคืออัตรา ท่ีตัวอย่าง สัญญาณถูก
แปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล (การแปลงสัญญาณ
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® เป็นเครื่องหมาย
การค้าท่ีได้รับการจดทะเบียน และ/หรือ เครื่องหมายการ
ค้าของบริษัท Microsoft ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/
หรือ ประเทศอื่น ๆ

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

SAA2494

ลำดับการเล่นเพลงของ CD ท่ีมี MP3 หรือ WMA เป็นไป
ตามภาพประกอบด้านบน

. ชื่อโฟลเดอร์ของโฟลเดอร์ท่ีไม่มีไฟล์เพลง MP3/
WMA จะไม่แสดงบนหน้าจอ

Condition:
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. ถ้ามีไฟล์ที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ ข้อความ “รูท (Root)”
จะแสดงบนหน้าจอ

. ลำดับการเล่นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล์ทั้งหมดถูกเขียนขึ้น
ด้วยซอฟต์แวร์ ดังน้ันไฟล์เพลงอาจไม่เล่นตามลำดับ
ที่ต้องการ

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-23
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4-24 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

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

สื่อที่รองรับ CD, CD-R, CD-RW, USB2.0

ระบบไฟล์ที่รองรับ

CD, CD-R, CD-RW: ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ไม่สนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
*ไม่สนับสนุนไฟล์ที่บันทึกโดยใช้ Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista)

อุปกรณ์หน่วยความจำ USB: FAT16, FAT32

สนับสนุนเวอร์ชัน*1

MP3

เวอร์ชัน MPEG1 Audio Layer 3

ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*2

เวอร์ชัน WMA7, WMA8, WMA9

ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR4, 32 kbps - 320 kbps (WMA9 เท่านั้น)

ข้อมูลแท็ก (ชื่อเพลงและชื่อศิลปิน)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เท่านั้น)

แท็ก WMA (WMA เท่านั้น)

ระดับโฟลเดอร์

CD, CD-R, CD-RW ระดับโฟลเดอร์: 8, โฟลเดอร์: 255, ไฟล์: 999 (สูงสุด 255 ไฟล์ในหนึ่งโฟลเดอร์)

USB
ระดับโฟลเดอร์: 8, โฟลเดอร์ 255, ไฟล์: 2500 (สูงสุด 255 ไฟล์ในหนึ่งโฟลเดอร์)
ขนาดการจัดเก็บ: 4GB

รหัสอักขระที่แสดงได้*3
01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-
16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8)

*1 ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีตัวอย่างความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได้
*2 ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ที่ถูกป้องกัน (DRM) ได้
*3 รหัสที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสื่อ เวอร์ชัน และข้อมูลที่จะแสดงผล
*4 เมื่อเล่นไฟล์ VBR เวลาที่เล่นอาจแสดงขึ้นโดยไม่ถูกต้อง

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

อาการปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข

ไม่สามารถเล่นได้

ตรวจสอบว่าใส่แผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์ USB ถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์มีรอยขีดข่วนหรือสกปรกหรือไม่

ตรวจสอบดูว่ามีไอน้ำควบแน่นอยู่ภายในเครื่องเล่นหรือไม่ ถ้ามี ให้รอจนกว่าไอน้ำจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก่อนใช้เครื่อง
เล่น

ถ้ามีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เครื่องเล่นจะกลับมาเล่นเป็นปกติก็ต่อเมื่ออุณหภูมิลดลงเป็นปกติแล้ว

ถ้ามีไฟล์เพลง CD (ข้อมูล CD-DA) และไฟล์เสียงบีบอัดอยู่รวมกันใน CD แผ่นเดียว เครื่องเล่นจะเล่นเฉพาะไฟล์เพลง CD
(ข้อมูล CD-DA) เท่านั้น

ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ไม่ใช่นามสกุล “.MP3” “.WMA” “.mp3” หรือ “.wma” ได้ นอกจากนั้น รหัสอักขระและจำนวนตัวอักษรใน
ชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ควรเป็นไปตามข้อกำหนด

ตรวจสอบว่าดิสก์หรือไฟล์ถูกสร้างในรูปแบบที่ผิดปกติหรือไม่ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค่า
โปรแกรมสำหรับเขียนไฟล์เสียงแบบบีบอัด หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความอื่น ๆ

ตรวจสอบว่ากระบวนการสุดท้าย เช่น การปิดเซสชั่น และปิดดิสก์สำหรับดิสก์เสร็จสิ้นหรือไม่

ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์ USB ได้รับการคุ้มครองจากลิขสิทธิ์หรือไม่

คุณภาพเสียงไม่ดี ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์มีรอยขีดข่วนหรือสกปรกหรือไม่

ใช้เวลานานกว่าเพลงจะเริ่มเล่น ถ้ามีหลายโฟลเดอร์หรือระดับไฟล์บนแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์ USB บางครั้งอาจต้องใช้เวลาก่อนที่เพลงจะเริ่มเล่น

เพลงกระตุกหรือข้าม
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ เนื่องจาก ความเร็ว ความลึก ความกว้าง ในการเขียนข้อมูล ฯลฯ อาจไม่
ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด ควรใช้ความเร็วต่ำที่สุดในการเขียน

ข้ามไฟล์ที่มีบิทเรทสูง การข้ามเพลงอาจเกิดขึ้นได้ หากข้อมูลมีปริมาณมาก เช่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลบิทเรทสูง

ไปยังเพลงถัดไปทันทีเมื่อเริ่มเล่น
หากไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัดที่ระบบไม่รองรับถูกเปลี่ยนชื่อโดยเติมนามสกุลไฟล์เป็น .MP3 หรือเมื่อเล่นเพลงที่ได้รับการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องเล่นจะข้ามไปยังเพลงถัดไป

เพลงไม่เล่นตามลำดับที่ต้องการ
ลำดับการเล่นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล์ทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ ดังนั้นไฟล์เพลงอาจไม่เล่นตามลำดับที่ต้องการ

การสุ่มเล่นอาจใช้งานได้บนระบบเครื่องเสียง หรือบนอุปกรณ์ USB

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-25
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4-26 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

เสาอากาศ
ZE1A1-3D4FCBFB-7061-49DF-AEE4-95233FC6CB53

การถอดเสาอากาศ
ZE1A1-814F08EB-5722-4C1F-B92A-051570283CFC

SAA2102

ถ้า จำเ ป็น สามารถ ถอด เสา อากาศ ของ รถ ออก ได้

จับฐานของเสาอากาศ และถอดออกโดยหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา

สำหรับการติดตั้งเสาอากาศ ให้ทำการหมุนเสาอากาศตาม
เข็มนาฬิกาและขันให้แน่น

ข้อควรระวัง:

เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการเสียรูปของ
เสาอากาศ ให้แน่ใจว่าถอดเสาอากาศภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

. เมื่อรถยนต์เข้าเครื่องล้างรถอัตโนมัติ

. เมื่อรถยนต์เข้าโรงจอดรถที่มีหลังคาต่ำ

. เมื่อรถยนต์คลุมด้วยผ้าคลุมรถ

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD)
GUID-DD877818-0FDF-4405-B6C5-C1C3312DAEDD

LVH0057X

1. ปุ่ม DISP (แสดงผล)
2. ปุ่ม MEDIA
3. ปุ่ม CD eject
4. ปุ่ม FM·AM
5. ปุ่ม CD
6. หน้าจอสี

7. ปุ่ม iPod MENU
8. ปุ่ม SEEK TRACK (เร่งไปข้างหลัง)
9. ปุ่ม SCAN
10. ปุ่ม SEEK TRACK (เร่งไปข้างหน้า)
11. ปุ่ม BACK
12. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)

Condition:
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13. ปุ่ม RPT (เล่นซ้ำ)
14. ปุ่ม RDM (เล่นสุ่ม)
15. ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ
16. ปุ่มหมุน ENTER/SETTING

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-41F47605-2CBD-4F50-8198-45FC71AFFD40

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

วงจรปรับระดับความดังอัตโนมัติจะเสริมช่วงความถี่ต่ำและ
สูงโดยอัตโนมัติ ทั้งในการรับสัญญาณวิทยุและการเล่น
แผ่น CD

ปุ่มหมุน Power/VOL :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่มหมุน Power/VOL เพื่อเปิดหรือปิดระบบเครื่องเสียง
ในขณะท่ีสวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ในตำแหน่ง ON หรือ ACC

ป รับ ปุ่ม หม ุ น Power /VOL เพื่ อ ป รับ ร ะดั บ เสี ย ง

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

หน้าจอการต้ังค่าจะแสดงข้ึน เมื่อกดปุ่มหมุน ENTER/
SETTING เลือกรายการที่ ต้องการ โดยปรับปุ่มหมุน
ENTER/SETTING แล้วกดปุ่มหมุน ENTER/SETTING

สามารถ ต้ัง ค่า ราย การ ดัง ต่อ ไป นี้ บน หน้า จอ ได้

. บลูทูธ (Bluetooth)

สามารถต้ังค่า Bluetooth® ได้ โปรดดูที่ “การตั้งค่า
Bluetooth®” (หน้า 4-36)

. เสียงทุ้ม (Bass) เสียงแหลม (Treble) สมดุลซ้าย-
ขวา (Balance) และ สมด ุล หน้า- หลัง (Fade)

ควบคุมเสียงของระบบเครื่องเสียง สมดุลซ้าย-ขวา
(Balance) จะปรับเสียงระหว่างลำโพงซ้าย และ
ลำโพงขวา สมดุลหน้า-หลัง (Fade) จะปรับเสียง
ระหว่างลำโพงหน้า และลำโพงหลัง

เลือก “เสียงทุ้ม (Bass)” “เสียงแหลม (Treble)”
“สมดุลซ้าย-ขวา (Balance)” หรือ “สมดุลหน้า-หลัง
(Fade)” โดยปรับปุ่มหมุน ENTER/SETTING แล้วกด
ปุ่มหมุน ENTER/SETTING ปรับปุ่มหมุน ENTER/
SETTING เพื่อปรับ เสียงทุ้ม (Bass) เสียงแหลม
(Treble) สมดุลซ้าย-ขวา (Balance) และสมดุลหน้า-
หลัง (Fade) ไปยังระดับที่ต้องการ

. ความสว่าง (Brightness) และ ความเข้ม (Contrast)

ป รับ ความ ส ว่าง และ ความ เ ข้ม ของ หน้ า จอ

เลือก “ความสว่าง (Brightness)” หรือ “ความเข้ม
(Contrast)” โดยปรับ ปุ่มหมุน ENTER/SETTING
แล้วกด ปุ่มหมุน ENTER/SETTING ปรับปุ่มหมุน
ENTER/SETTING เพื่อปรับความสว่างและความเข้ม
ของหน้าจอไปยังระดับที่ต้องการ

. ปรับตั้งนาฬิกา (Clock Adjust)

ปรับนาฬิกาตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) เลือก “ปรับตั้งนาฬิกา (Clock Adjust)” โดยปรับ

ปุ่มหมุน ENTER/SETTING แล้วกด ปุ่มหมุน
ENTER/SETTING

2) ปรับตั้งชั่วโมงโดยใช้ปุ่มหมุน ENTER/SETTING
① แล้วกดปุ่มหมุน ENTER/SETTING

3) ปรับตั้งนาทีโดยใช้ปุ่มหมุน ENTER/SETTING
① แล้วกดปุ่มหมุน ENTER/SETTING

ไม่มีนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง
. นาฬิกาบนหน้าจอ (On-Screen Clock)

เมื่อเปิดใช้รายการนี้ นาฬิกาจะแสดงขึ้นบนมุมขวาบน
ของหน้าจอเสมอ

เลือก “นาฬิกาบนหน้าจอ (On-Screen Clock)” โดย
ปรับปุ่มหมุน ENTER/SETTING แล้วกดปุ่มหมุน
ENTER/SETTING สามารถสลับไปมาได้ระหว่าง ON

และ OFF โดย ใช้ ปุ่ม หม ุน ENTER/SETTING
. หน้าจอ RDS (RDS Display)

ข้อมูล RDS (ระบบข้อมูลวิทยุ) สามารถแสดงขึ้นบน
หน้าจอได้

เลือก “หน้าจอ RDS (RDS Display)” โดยปรับปุ่ม
หมุน ENTER/SETTING แล้วกดปุ่มหมุน ENTER/
SETTING สามารถสลับไปมาได้ระหว่าง ON และ
OFF โดยใช้ปุ่มหมุน ENTER/SETTING

. ระดับเสียงตามความเร็ว (Speed Sensitive Vol.)

เพ่ือเปลี่ยนระดับเสียงตามความเร็วจากปิด (0) ถึง 5
ให้ปรับปุ่มหมุน ENTER/SETTING

. ระดับเสียง (AUX Vol.)

ควบคุมระดับเสียงของเสียงส่งเข้าจากอุปกรณ์เสริมที่
เช่ือมต่อเข้า กับระบบเคร่ืองเสียง เลือกการตั้ง ค่า
ระหว่าง 1 และ 3 หรือ เลือก 0 เพ่ือ ไม่ ใช้ งาน

. เลือกภาษา (Language Select)

การตั้งค่าภาษาสามารถเปลี่ยนได้

เลือก “เลือกภาษา (Language Select)” โดยปรับปุ่ม
หมุน ENTER/SETTING แล้วกดปุ่มหมุน ENTER/
SETTING ใช้ปุ่มหมุน ENTER/SETTING เพื่อเลือก
ภาษาที่ต้องการ

. การเปลี่ยนแปลงแหล่งเสียงอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้รายการน้ี ต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB
หรือ iPod ท่ีเช่ือมต่ออยู่ กับช่องเสียบอุปกรณ์ USB
ระบบจะเปล่ียนไปใช้โหมด USB/iPod โดยอัตโนมัติ

เลือก “การเปลี่ยนแปลงแหล่งเสียงอัตโนมัติ (Auto
Source Change)” โดยปรับ ปุ่ม หม ุน ENTER/
SETTING แล้ว กด ปุ่ม หม ุน ENTER/SETTING
สามารถสลับไปมาได้ระหว่าง ON และ OFF โดยใช้
ปุ่มหมุน ENTER/SETTING

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-27
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4-28 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ปุ่ม DISP :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. รุ่นที่ไม่มีกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง

การแสดงของหน้าจอสามารถปิดได้โดยการกดปุ่ม
DISP ท่านยังคงสามารถฟังเพลงท่ีเล่นอยู่ได้ แม้จะ
ปิดหน้าจอไปแล้ว ถ้าต้องการให้หน้าจอกลับมาแสดง
ผล ให้กดปุ่ม DISP อีกคร้ัง การกดปุ่มแหล่งข้อมูล
เสียงบางปุ่มจะเปิดหน้าจอและแสดงหน้าจอของ
แหล่งข้อมูลเสียงที่สอดคล้องกันขึ้นมา

. รุ่นที่มีกล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง

กล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทางสามารถแสดงขึ้นมาได้
โดยการกดปุ่ม DISP (โปรดดูท่ี “กล้องอัจฉริยะมอง
รอบทิศทาง” (หน้า 4-2) สำหรับรายละเอียด) ท่านยัง
คงสามารถฟังเพลงท่ีเล่นอยู่ ได้ แม้จะปิดหน้าจอ
เครื่องเสียงไปแล้ว ถ้าต้องการให้หน้าจอเครื่องเสียง
กลับมาแสดงผล ให้กดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ การกดปุ่ม
แหล่งข้อมูลเสียงบางปุ่มจะแสดงหน้าจอของแหล่ง
ข้อมูลเสียงที่สอดคล้องกันขึ้นมา

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การ กด ปุ่ม MEDIA จะ เป็น การ เปลี่ยนหน้า จอ ดังนี้ :

Bluetooth ? AUX? USB/iPod? Bluetooth

ปุ่ม BACK :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ่ม BACK หน้าจอจะกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้

การทำงานของวิทยุ
GUID-CBECF29D-0C86-4F3E-89AD-6D71AFF0AC29

ปุ่ม FM·AM :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กด ปุ่ม FM·AM เพื่อ เปลี่ยน ช่วงคล่ืนวิทยุดัง ต่อไปนี้:

AM ? FM1 ? FM2? AM

จูนคลื่น (การเลือกคลื่น) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ปรับปุ่มหมุน ENTER/SETTING เพื่อเลือกคลื่นด้วยตนเอง

ระบบข้อมูลวิทยุ (RDS) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

RDS ย่อมาจาก Radio Data System และเป็นข้อมูล
บริการที่ส่งมาจากสถานีวิทยุบางสถานีในช่วง FM (ไม่มีใน
ช่วง AM) ซึ่งเข้ารหัสอยู่ในรายการทั่วไปที่ส่งสัญญาณออก
มา ปัจจุบัน สถานีท่ีมี RDS มักอยู่ในเมืองใหญ่ แต่สถานี
วิทยุจำนวนมากก็ได้เริ่มหันมาพิจารณาใช้งานการออก
อากาศข้อมูล RDS

RDS จะสามารถแสดง:

. ชื่อสถานี เช่น “The Groove”

. ชนิดของดนตรีหรือ รายการ เช่น “คลาสสิคคอล
(Classical)” “คันทรี่ (Country)” หรือ “ร็อค (Rock)”

ปุ่ม SEEK TRACK :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม หรือ เพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่จากต่ำไป
ส ู ง ห รือ จาก ส ู ง ไป ต่ ำ และ หย ุ ด ท่ี สถา นี ถัด ไป

วิทยุจะเงียบลงขณะค้นหาสถานีที่มี เมื่อตรวจพบสถานีที่มี
การค้นหาจะหยุดลงท่ีคล่ืนความถี่ น้ันและเริ่มเล่นสถานี

ปุ่ม SCAN :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม SCAN เพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่จากต่ำไปสูง และ
หยุดที่แต่ละสถานีที่ออกอากาศนาน 5 วินาที กดปุ่มอีกครั้ง
ในระหว่างช่วง 5 วินาทีนี้จะหยุดการเปลี่ยนคล่ืน SCAN
และวิทยุจะยังคงอยู่ที่สถานีนั้น

ถ้าไม่มีการกดปุ่ม SCAN ภายใน 5 วินาที การเปลี่ยนคลื่น
SCAN จะเปลี่ยนไปยังสถานีถัดไป

ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ ถึง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถต้ังความถี่ของสถานีได้ถึง 12 สถานี สำหรับช่วง
คล่ืน FM (อย่างละ 6 สถานีสำหรับ FM1 และ FM2) และ
สามารถ ต้ัง สถานี ได้ 6 สถานี สำหรับ ช่วง คลื่น AM

1. เลือกช่วงคลื่นโดยใช้ปุ่ม FM·AM

2. เปลี่ยนคล่ืนไปยังสถานีที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม
หรือปุ่มหมุน ENTER/SETTING

3. กดปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ ถึง ค้างไว้

4. ตัวแสดงสถานีจะแสดงขึ้นมา สถานีจะถูกตั้งไว้กับปุ่ม
บันทึก

5. สามารถตั้งปุ่มอื่น ๆ ได้ด้วยวิธีเดียวกัน

ถ้าปลดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟิวส์ขาด หน่วยความจำ
ของสถานีจะถูกลบ ถ้าเกิดกรณีดังกล่าว ให้ตั้งค่าสถานีท่ี
ต้องการใหม่อีกครั้ง

การทำงานของเครื่องเล่น CD
GUID-A586B20B-219A-4990-B988-98EEB46607BE

ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง ON หรือ ACC และใส่แผ่น
CD ลงในช่องโดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น แผ่น CD จะถูก
ด ูด เ ข้ าไป ใน ช่อง โดย อัตโน มัติ แ ล้ว จะ เ ร่ิม เล่น

หลังจากใส่แผ่น CD จำนวนเพลงในแผ่น CD และเวลาจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ถ้าวิทยุกำลังทำงานอยู่ วิทยุจะปิดลงและ CD จะเล่น

ถ้าระบบปิดลงในขณะท่ีกำลังเล่น CD การกดปุ่มหมุน
Power/VOL จะเป็นการเริ่มเล่น CD

ปุ่ม CD :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือกดปุ่ม CD โดยท่ีระบบปิดอยู่และมีแผ่น CD อยู่ ใน
เครื่อง ระบบจะเปิดขึ้นและ CD จะเริ่มเล่น

เมื่อกดปุ่ม CD โดยท่ีมีแผ่น CD อยู่ในเครื่องและกำลังฟัง
วิทยุ วิทยุ จะ ปิดลงโดยอัตโนมัติ และ CD จะ เร่ิม เล่น

Condition:
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ปุ่ม SEEK TRACK (เร่งไปข้างหลัง/เร่งไป
ข้างหน้า) :

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

เม่ือกดปุ่ม หรือ ค้างไว้ ในขณะท่ี CD กำลัง
เล่น CD จะเล่นโดยเร่งไปข้างหน้าหรือข้างหลัง เมื่อปล่อย
ปุ่ ม C D จ ะ ก ลั บ ไ ป เ ล่ น ด้ ว ย ค ว า ม เ ร็ ว ป ก ติ

เมื่อกดปุ่ม หรือ ค้างไว้ น้อยกว่า 1.5 วินาที
ขณะที่ CD กำลังเล่น CD จะเล่นเพลงต่อไปหรือช่วงต้น
ของเพลงปัจจุบัน

ปุ่ม RPT (เล่นซ้ำ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ่ม RPT ขณะที่กำลังเล่น CD รูปแบบการเล่นเพลง
จะเปลี่ยนไป

รูปแบบการเล่นเพลงที่ถูกเลือกจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

ปุ่ม RDM (เล่นสุ่ม) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ่ม RDM ขณะท่ีกำลังเล่น CD รูปแบบการเล่น
เพลงจะเปลี่ยนไป

รูปแบบการเล่นเพลงที่ถูกเลือกจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

ปุ่ม CD eject :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ่ม CD eject โดยที่มีแผ่น CD อยู่ แผ่น CD จะถูก
ดันออกมา

เม่ือกดปุ่มนี้ในขณะท่ี CD กำลังเล่น แผ่น CD จะถูกดัน
ออกมา

ถ้าแผ่น CD ถูกดันออกมาแต่ยังไม่ถูกนำออกไป แผ่น
CD จะถูกดูดกลับเข้าไปในช่องใส่เพื่อป้องกันแผ่น

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
GUID-4A02246E-8DA1-4510-8801-CBA50450DE82

การทำงานหลักของ USB :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม (AUX)” (หน้า 4-32)
เช่ือมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB เข้ากับช่องเสียบ
อุปกรณ์

เม่ือเปิดใช้ “การเปล่ียนแปลงแหล่งเสียงอัตโนมัติ (Auto
Source Change)” การต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB
หรือ iPod ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบอุปกรณ์ USB ระบบ
จะเปล่ียนไปใช้โหมด USB/iPod โดยอัตโนมัติ โปรดดูท่ี
“การทำงานหลักของระบบเครื่อง เสียง” (หน้า 4-27)

ถ้าระบบปิดลงขณะที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB กำลังเล่น
อยู่ หากกดปุ่มหมุน Power/VOL ระบบจะเริ่มอุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB

การทำงานต่อไปน้ีจะคล้ายกับการทำงานของเคร่ืองเล่น
CD สำหรับรายละเอียด โปรดดูท่ี “การทำงานของเคร่ือง
เล่น CD” (หน้า 4-28)

.

. RDM (เล่นสุ่ม)

. RPT (เล่นเพลงซ้ำ)

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเปลี่ยนไปเป็นโหมด USB ให้กดปุ่ม MEDIA โดยมี
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB เสียบอยู่ จนกว่าระบบจะเลือก
โหมด USB

การทำงานของเครื่องเล่น iPod
GUID-FAC5A774-E31F-4AB6-9599-E792E12A1513

การเชื่อมต่อ iPod :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด ต่อ iPod เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB ด้วย
สายเคเบิ้ล โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม (AUX)” (หน้า 4-32)
ในขณะท่ีมีการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลกับรถยนต์ แบตเตอร่ี
iPod จะมีการชาร์จไฟ

หลังจากการเชื่อมต่อเสร็จส้ิน หน้าจอของ iPod จะแสดง
คำว่า NISSAN หรือหน้าจอการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม ขึ้น
อยู่กับเวอร์ชันของ iPod เมื่อเช่ือมต่อ iPod เข้ากับรถยนต์
สามารถเลือกรายการเพลงที่บันทึกใน iPod ได้โดยการใช้
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงของรถยนต์เท่านั้น

* iPod และ iPhone เป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท
Apple Inc. ที่ได้รับการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่น ๆ

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างเหมาะสม

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

อุปกรณ์รุ่นดังต่อไปนี้สามารถใช้งานได้:

. iPod nano 1G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.3.1 -)

. iPod nano 2G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.1.3 -)

. iPod nano 3G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.0 -)

. iPod nano 4G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.2 -)

. iPod nano 5G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.1 -)

. iPod nano 6G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0 -)

. iPod nano 7G (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.0 -)

. iPod classic (เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.0 -)

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-29
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4-30 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. iPod Touch (iOS 1.1 -)

. iPod Touch 2G (iOS 2.1.1 -)

. iPod Touch 3G (iOS 3.1 -)

. iPod Touch 4G (iOS 4.1 -)

. iPod Touch 5G (iOS 6.0.0 -)

. iPhone 3G (iOS 2.1 -)

. iPhone 3GS (iOS 3.0 -)

. iPhone 4/4S (iOS 4.0 -)

. iPhone 5 (iOS 6.0.0 -)

ระบบอาจไม่รองรับการทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับการอัพเดท
เฟิร์มแวร์โดย Apple

การทำงานหลักของ iPod :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบจะทำงานเม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง ON หรือ
ACC กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ หรือกดปุ่ม iPod MENU เพ่ือ
เปลี่ยนไปยังโหมด iPod

เม่ือเปิดใช้ “การเปล่ียนแปลงแหล่งเสียงอัตโนมัติ (Auto
Source Change)” การต่อ iPod ที่ เชื่อมต่ออยู่ กับช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB ระบบจะเปลี่ยนไปใช้โหมด iPod โดย
อัตโนมัติ โปรดดูที่ “การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง”
(หน้า 4-27)

ถ้าระบบปิดลงในขณะท่ีกำลังเล่น iPod การกดปุ่มหมุน
Power/VOL จะเป็นการเริ่มเล่น iPod

ถ้ามีการเล่นเพลงจากแหล่งข้อมูลเสียงอื่น ๆ อยู่ และมีการ
เช่ือมต่อ iPod โดยปิด “การ เปลี่ยนแปลงแหล่ง เสียง
อัตโนมัติ (Auto Source Change)” การกดปุ่ม MEDIA
ซ้ำ ๆ หรือกดปุ่ม iPod MENU ระบบจะเปลี่ยนไปใช้โหมด
iPod

เมื่อกดปุ่ม iPod MENU ในขณะที่มีการเชื่อมต่อ iPod อยู่
หน้าจอสำหรับการทำงานของ iPod จะแสดงบนหน้าจอ
ระบบเครื่องเสียง สามารถเลื่อนรายการในเมนูได้โดยการ

ปรับปุ่มหมุน ENTER/SETTING ในขณะที่ iPod กำลังเล่น
กดปุ่มหมุน ENTER/SETTING เพื่อเลือกรายการ รายการ
ท่ีอยู่ในเมนูของ iPod จะแสดงบนหน้าจอตามลำดับดัง
ต่อไปนี้

. รายการที่กำลังเล่น (Now Playing)

. เพลย์ลิสต์ (Playlists)

. ศิลปิน (Artists)

. อัลบั้ม (Albums)

. เพลง (Songs)

. พอดแคสท์ (Podcasts)

. ประเภทของเพลง (Genres)

. ผู้ประพันธ์ (Composers)

. หนังสือเสียง (Audiobooks)

. เล่นเพลงแบบสุ่ม (Shuffle Songs)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายการ โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งานของ iPod

การทำงานต่อไปน้ีจะคล้ายกับการทำงานของเคร่ืองเล่น
CD สำหรับรายละเอียด โปรดดูท่ี “การทำงานของเคร่ือง
เล่น CD” (หน้า 4-28)

.

. RDM (เล่นสุ่ม)

. RPT (เล่นเพลงซ้ำ)

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
GUID-F30EC063-73EF-431B-9E79-0E95482D1620

ถ้ามีอุปกรณ์เคร่ืองเสียง Bluetooth® ท่ีรองรับซึ่งสามารถ
เล่นไฟล์เสียงได้ อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับระบบเคร่ือง
เสียงรถยนต์เพื่อให้ไฟล์เสียงบนอุปกรณ์เล่นผ่านลำโพง
ของรถยนต์

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

เครื่องหมายการค้า Bluetooth®:

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้า
ของ Bluetooth SIG, Inc. และได้
อนุญาต ให้ บริษัท Visteon·จำกัด
เป็นผู้ใช้สิทธิบัตร

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ เคร่ืองเสียง Bluetooth® เข้า กับ
รถยนต์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่าง:

1. กดปุ่มหมุน ENTER/SETTING

WAE0135X

2. เลือก “บลูทูธ (Bluetooth)” สามารถเข้าถึงหน้าจอ
เ ดียวกัน น้ี เ พ่ือ ลบ เปลี่ ยน หรือ เ ลือก อ ุปกรณ์
Bluetooth® อื่น ๆ

3. เลือก “เพ่ิมโทรศัพท์ (Add Phone)” โดยใช้ปุ่มหมุน
ENTER/SETTING

4. ระบบจะตอบรับคำส่ังและขอให้เร่ิมการเช่ือมต่อจาก
อุปกรณ์ Bluetooth® ขั้น ตอนการ เชื่อม ต่อของ
อุปกรณ์ Bluetooth® จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
รุ่นของโทรศัพท์มือถือ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
Bluetooth® สำหรับรายละเอียด

Condition:
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การทำงานหลักของสัญญาณเสียงจาก
Bluetooth® :

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

WAE0136X

เพื่อ เปลี่ยนโหมดเคร่ือง เสียง Bluetooth® ให้กดปุ่ม
MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่าโหมดเครื่องเสียง Bluetooth® จะ
แสดงขึ้นบนหน้าจอ

การควบคุมสำหรับเครื่องเสียง Bluetooth® จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ ใช้ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ เพื่อเล่นและ
ใช้ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว

การทำงานต่อไปน้ีจะคล้ายกับการทำงานของเคร่ืองเล่น
CD สำหรับรายละเอียด โปรดดูท่ี “การทำงานของเคร่ือง
เล่น CD” (หน้า 4-28)

.

. RDM (เล่นสุ่ม)

. RPT (เล่นเพลงซ้ำ)

การทำงานของเครื่องเล่นอุปกรณ์ AUX
GUID-B765C4DF-308C-4EA7-BDD9-4536263C324D

แจ็กเสียบ AUX ติดตั้งอยู่ที่ส่วนล่างของแผงหน้าปัด โปรด
ดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)/แจ็ก
เสียบอุปกรณ์เสริม (AUX)” (หน้า 4-32) แจ็กเสียบ AUX
จะรับสัญญาณเสียงเข้าอนาล็อกมาตรฐานจากอุปกรณ์ เช่น
เคร่ือง เล่น เทป เคร่ือง เล่น CD เคร่ือง เล่น MP3 หรือ
โน้ตบุ๊ก

เพื่อเล่นอุปกรณ์ท่ีรองรับ ให้กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่า
จะเลือกโหมด AUX ได้

นิสสันขอแนะนำให้ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
ต่ออุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเครื่องเสียง เพราะการใช้
สายแบบโมโน อาจมีผลต่อการเล่นเพลงของเคร่ืองเสียง

ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยสำหรับเครื่องเสียง
GUID-A97C40D3-0EB6-4A59-9D27-39D16FA66AB2

JVH1933X

1. ปุ่ม OK
2. ปุ่มควบคุมระดับเสียง
3. ปุ่มเปลี่ยนคลื่น

ปุ่ม OK
GUID-A126958A-B628-41CB-A780-364AAB3CDA0D

เมื่อหน้าจอเคร่ืองเสียงแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ ให้ กด ปุ่ม OK เพ่ือ เปลี่ยนแหล่ง ข้อม ูล เสียง

ปุ่มควบคุมระดับเสียง
GUID-144829A5-F929-4DBD-AA8F-1943281BD4A4

กด ปุ่ ม + ห รื อ − เ พื่ อ เ พิ่ ม ห รื อ ลด ร ะดั บ เ สี ย ง

ปุ่มเปลี่ยนคลื่น
GUID-D8BE2ED4-BD76-4769-9A7D-962706936367

กดปุ่ม / เพื่อเลือกสถานีหรือเพลง

ปุ่มเปลี่ยนคล่ืนจะไม่สามารถใช้สำหรับการควบคุมเคร่ือง
เสียงได้ ข้ึนอยู่กับสถานะของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

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

. การกดปุ่ม / สั้น ๆ

เพื่ อ ไป ยัง สถานี ที่ ตั้ ง ไ ว้ ถัด ไป หรือ ก่อน หน้ า
. การกดปุ่ม / ยาว

เพื่อไปยังสถานีถัดไปหรือก่อนหน้า

CD ที่มี MP3/WMA หรืออุปกรณ์ USB :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. การกดปุ่ม / สั้น ๆ

เพ่ือเล่นเพลงถัดไปหรือเริ่มต้นเล่นเพลงปัจจุบันใหม่
(ถ้ากดปุ่มทันทีหลังจากเพลงปัจจุบันเริ่มเล่นจะไปยัง
เพลงก่อนหน้า)

. การกดปุ่ม / ยาว

เพื่อไปยังโฟลเดอร์ถัดไปหรือก่อนหน้า

แผ่น CD หรือเครื่องเสียง Bluetooth® :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. การกดปุ่ม / สั้น ๆ

เพ่ือเล่นเพลงถัดไปหรือเริ่มต้นเล่นเพลงปัจจุบันใหม่
(ถ้ากดปุ่มทันทีหลังจากเพลงปัจจุบันเริ่มเล่นจะไปยัง
เพลงก่อนหน้า)

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-31

Condition:
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4-32 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. การกดปุ่ม / ยาว

เร่งไปข้างหน้าหรือเร่งไปข้างหลัง

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

. การกดปุ่ม / สั้น ๆ

เพ่ือเล่นเพลงถัดไปหรือเริ่มต้นเล่นเพลงปัจจุบันใหม่
(ถ้ากดปุ่มทันทีหลังจากเพลงปัจจุบันเริ่มเล่นจะไปยัง
เพลงก่อนหน้า)

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม
(AUX)

GUID-C24533FD-3801-4702-89E3-82F729645513

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB/แจ็กเสียบ AUX ติดต้ังอยู่ที่ส่วน
ล่างของแผงหน้าปัด

JVH1934X

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB:

เสียบอุปกรณ์ USB หรือขั้ว ต่อ iPod เข้ากับช่องเสียบ

โปรดดู ท่ีคู่มือผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างเหมาะสม

คำเตือน:

ห้ามเสียบ ถอด หรือใช้งานอุปกรณ์ USB ขณะขับข่ี
เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิ ซึ่งอาจทำให้
สูญเสียการควบคุมรถยนต์ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB ลงในช่อง
เสียบขั้วต่อ USB การเสียบอุปกรณ์ USB ที่เอียง
หรือกลับข้างลงในช่องเสียบ อาจทำให้ช่องเสียบ
เกิดความ เสียหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่า
อุปกรณ์ USB ต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB
อย่างถูกต้อง

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์ USB (ถ้ามี
ติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออกจากช่อง
เสียบ เพราะอาจทำให้ช่องเสียบและฝาครอบเกิด
ความเสียหาย

. ห้ามปล่อยสายเคเบิ้ล USB ไว้ในที่ซึ่งสามารถดึง
ออกได้ เนื่องจากการดึงสายเคเบิ้ลอาจทำให้ช่อง
เสียบเสียหาย

แจ็กเสียบ AUX:

อุปกรณ์เครื่องเสียงที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่อง
เล่น MP3 บางรุ่น สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบผ่านแจ็ก
เสียบ AUX

ก่อนจะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแจ็ก ให้ปิดเครื่อง
อุปกรณ์พกพาก่อน

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เข้ากับแจ็ก
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม MEDIA จนกว่าหน้าจอจะเปล่ียน

เป็นโหมด AUX

เมื่อต่ออุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเครื่องเสียง แนะนำให้
ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เพราะการใช้สายแบบ
โมโน อาจ มี ผล ต่อ การ เ ล่น เพลง ของ เค ร่ือง เสียง

คำเตือน:

ห้ามให้สายเคเบิ้ลหรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ
ข้ัว AUX ที่ มี ผลก ระ ทบ กับ การ ขับข่ี ของ ท่าน

หมายเหตุ:
. ระดับ เสียงอาจจะดังมาก ข้ึนหรือ เบาลงกว่า

อุปกรณ์ภายนอก ขึ้นอยู่ กับอุปกรณ์ภายนอก
. เมื่อ AUX สัมผัสกับปลั๊กของสายเคเบิ้ลขั้วต่ออาจ

จะได้ยินเสียงรบกวน
. อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไม่สามารถใช้งานได้

ด้วย ระบบ เครื่อง เสียงหลัก ระดับ เสียง และ
คุณภาพของเสียงสามารถปรับได้

. ชื่อเพลงในอุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถแสดงขึ้น
บนหน้าจอเครื่องเสียง

. สำหรับแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ภายนอก ให้ใช้
แบตเตอรี่พิเศษ อุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถ
ชาร์จไฟกับขั้ว AUX ได้ อาจมีเสียงรบกวนถ้า
CD วิทยุ ฯลฯ ทำงานในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่กับ
ช่องจ่ายไฟของรถยนต์

Condition:
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การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
CD/อุปกรณ์ USB

GUID-EA25D9A9-704A-4A0C-9FE4-E99D4385366B

CD
GUID-A8EEB319-00E2-48F2-A761-A009F7FA75AD

SAA0451

. จับบริเวณขอบแผ่น ห้ามจับบนผิวหน้าของแผ่นหรือ
งอแผ่น

. เ ก็ บ แ ผ่ น ใ น กล่ อ ง ท ุ ก ค รั้ ง เ มื่ อ ไ ม่ ใ ช้ ง า น

. ทำความสะอาด โดยใช้ผ้าที่สะอาดและนุ่มเช็ดพื้นผิว
ของแผ่นจากตรงกลางไปยังขอบ ห้ามเช็ดแผ่นวนเป็น
วง

ห้าม ใช้ น้ำยา ทำ ความ สะอาด แผ่น ทั่ วไป หรือ
แอลกอฮอล์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

. บริเวณขอบนอกและขอบในของแผ่นที่ยังใหม่อาจยัง
ขรุขระอยู่ ใช้ด้านข้างของปากกาหรือดินสอขัดบริเวณ
ขอบนอกและขอบใน เพื่อลบความขรุขระ

อุปกรณ์หน่วยความจำ USB
GUID-18225247-EE93-4223-988A-85D30E1764C8

. ห้ามสัมผัสที่ส่วนขั้วของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

. ห้ามวางวัตถุ ท่ีหนักบนอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

. ห้ามเก็บอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ไว้ในบริเวณท่ีมี
ความชื้นสูง

. ห้ามให้อุปกรณ์หน่วยความจำ USB สัมผัสแสงแดด
โดยตรง

. ห้ามทำของเหลว ใด ๆ หกลงบนอุปกรณ์ หน่วย
ความจำ USB

โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB สำหรับ
รายละเอียด

ZE1A1-84C841D6-17FC-4469-8A6A-0E86E861961D

เมื่อติดต้ังวิทยุ CB วิทยุสมัครเล่น หรือโทรศัพท์ท่ีใช้ใน
รถยนต์ โปรดสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปน้ี เพราะอุปกรณ์
อาจส่งผลกระทบต่อระบบโมดูลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และ
ชุดสายไฟระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

ข้อควรระวัง:

. ควรทำการ เก็บ เสาอากาศให้ ห่างจากกล่อง
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

. ควรวางเสาอากาศให้อยู่ห่างจากชุดสายไฟระบบ
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว)
และระวังอย่าวางเสาอากาศไว้ข้าง ๆ ชุดสายไฟ
ใด ๆ

. ปรับ อัตราส่วน คลื่น นิ่ง ตามที่ ผ ู้ ผลิต แนะนำ

. เชื่อมต่อสายกราวด์จากตัว วิทยุ เข้ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษาศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-33

โทรศัพท์ในรถยนต์และวิทยุ CB

Condition:
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4-34 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-A5666274-099D-4691-9661-FBFA0C745546

คำเตือน:

. ควรใช้โทรศัพท์หลังจากหยุดรถยนต์ในบริเวณที่
ปลอดภัย หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงตลอดเวลา เพ่ือ
ให้ผู้ ขับข่ีมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. หากไม่สามารถใช้สมาธิได้อย่างเต็มที่ ในการ
บังคับควบคุมรถขณะที่ สนทนาทางโทรศัพท์
กรุณาจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยก่อนใช้งาน
โทรศัพท์

ข้อควรระวัง:

เพ่ือหลีกเล่ียงการสิ้นเปลืองแบตเตอร่ีรถยนต์ ให้ใช้
โทรศัพท์หลังจากระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) เร่ิม
ทำงานเท่านั้น

รถยนต์ของท่านได้รับการติดต้ังระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth® ไว้ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ Bluetooth® ได้
โดยสามารถติดต้ังโทรศัพท์มือถือให้เช่ือมต่อกับโมดูล
โทรศัพท์ในรถยนต์แบบไร้สายได้ ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย
Bluetooth® จะทำให้สามารถโทรออกหรือรับสายโทรศัพท์
แฮนด์ ฟรี ไ ด้ ด้ วย โทรศัพท์ มือ ถือ ท่ี อย ู่ ใน รถยนต์

เมื่อ เช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับโมดูลโทรศัพท์ใน
รถยนต์แล้ว ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเช่ือมต่อโทรศัพท์
มือถืออีก โทรศัพท์มือถือของท่านจะเชื่อมต่อกับโมดูล
โทรศัพท์ในรถยนต์โดยอัตโนมัติ เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่
ตำแหน่ง "ON" เม่ือเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือท่ีเชื่อมต่อ
ไว้แล้วในรถยนต์

หมายเหตุ:

บางอุปกรณ์จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ยอมรับการเชื่อมต่อไป
ยังอุปกรณ์ Bluetooth® อ่ืน ๆ ถ้าโทรศัพท์ของท่าน
ไม่เชื่อมต่อไปยังระบบโดยอัตโนมัติ ศึกษาคู่มือการ
ใช้ของโทรศัพท์สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ใช้งานโทรศัพท์

ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบ Bluetooth® ได้
ถึง 5 เคร่ือง เข้า กับโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์ โดยจะ
สามารถ เช่ือม ต่อ ได้ เพียง เคร่ือง เดียว ใน แต่ละ ครั้ง

ก่อนการใช้งานระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® โปรด
ดูที่หมายเหตุดังต่อไปนี้

. ตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างโทรศัพท์มือถือ
ท่ีใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์
ก่อนการใช้งานระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี

. โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งาน Bluetooth® ได้บาง
รุ่นอาจไม่ถูกจดจำหรือไม่สามารถทำงานได้อย่าง
เหมาะสม สำหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษาศูนย์
บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

. ไม่สามารถใช้โทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีได้ภายใต้สภาวะ
ดังต่อไปนี้:
— รถยนต์ อย ู่ ใน พ้ืนที่ นอก เขตบริการ โทรศัพท์
— รถยนต์อยู่ ใน พ้ืนท่ีที่ ยาก ต่อการ รับ สัญญาณ

โทรศัพท์มือถือ เช่น อยู่ภายในอุโมงค์ โรงจอดรถ
ใต้ดิน ข้าง หลัง ตึก ส ูง หรือ อย ู่ ใน เขต ภ ูเขา

— โทรศัพท์ ถ ู ก ล็อก ไม่ ใ ห้ ทำ การ โทร ออก
. เมื่อคลื่นวิทยุไม่ดีหรือเสียงรอบ ๆ ดังเกินไป อาจ

ทำให้ ไม่ ได้ยิน เสียงคู่ สนทนาชัดเจน ในขณะใช้
โทรศัพท์

. ห้ามวางโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ที่มีโลหะล้อมรอบหรือ
ห่าง จาก โมดูล โทรศัพท์ ใน รถยนต์ เพ่ือ ป้องกัน
ความเสื่อมของคุณภาพโทนเสียงและการรบกวน
สัญญาณการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

. ในขณะท่ีโทรศัพท์มือถือถูกเช่ือมต่อผ่านทางการ
เช่ือมต่อไร้สาย Bluetooth® พลังงานแบตเตอร่ีของ
โทรศัพท์ มือ ถือ อาจหมด เร็ว ข้ึน กว่า ปกติ ระบบ
โทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ไม่สามารถชาร์จ
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้

. โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์บางอย่างอาจทำให้เกิด
เสียงรบกวน หรือเสียงดังออกมาจากลำโพงระบบ
เครื่องเสียงได้ การเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบริเวณที่ต่าง
กั น อ า จ ช่ ว ย ลด ห รื อ ก ำ จั ด เ สี ย ง รบก วน ได้

. โปรดดูคู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับ
การชาร์จแบตเตอรี่ เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ฯลฯ

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

(ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ
GUID-EDC0FF8D-721D-4AAE-AE6A-6F50E251AFA0

เครื่องหมายการค้า Bluetooth®
GUID-B6AC7FDB-04C7-45ED-A3DA-A213D4849846

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้า
ของ Bluetooth SIG, Inc. และได้
อนุญาตให้บริษัท Visteon·จำกัด
เป็นผู้ใช้สิทธิบัตร

ปุ่มควบคุมและไมโครโฟน
GUID-7158A769-0EF3-4D61-A515-ECBA594E72FE

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย:

JVH1935X

1. ปุ่มควบคุมระดับเสียง
เพิ่มหรือลดระดับเสียงจากระบบ

2. ปุ่มเปลี่ยนคลื่น /
3. ปุ่ม OK
4. ปุ่ม PHONE SEND
5. ปุ่ม PHONE END
ไมโครโฟน:

ไมโครโฟนติดตั้งอยู่บนไฟอ่านแผนที่

การใช้งานระบบ
GUID-717BB4D9-3C77-46C4-93B8-9E51430935FD

สามารถใช้งานโหมดแฮนด์ฟรีได้โดยใช้ปุ่ม บน
พวงมาลัย

การเลือกภาษา
GUID-84D51034-F04B-4865-A1CA-3D1995FD0AE0

ท่าน สามารถ ตอบโต้ กับ ระบบ โทรศัพท์ แฮนด์ ฟรี
Bluetooth® โดยใช้ภาษาต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้
สำหรับขั้นตอนการเปล่ียนภาษา โปรดดูท่ี “การทำงาน
หลักของระบบเครื่องเสียง” (หน้า 4-27)

การเปลี่ยนระดับเสียงตอบกลับ
GUID-EE0BE6D6-663A-4BDC-9D09-04BF8CD7A536

ถ้าท่านต้องการปรับระดับเสียงตอบกลับ ให้กดปุ่มควบคุม
ระดับเสียง (ด้าน + หรือ - ของปุ่มควบคุมระดับเสียง) ใน
ขณะที่มีเสียงตอบกลับ ท่านยังสามารถใช้ปุ่มหมุน Power/
VOL บนชุดเครื่องเสียงได้

การเริ่มต้นการทำงาน
GUID-28C5F27E-FD62-42B8-8F2B-A323B8A9FE39

เมื่อ สวิตช์ จ่าย ไฟอยู่ ที่ ตำแหน่ง ON ระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® จะเริ่มต้นการทำงาน ซึ่งใช้เวลาสอง
ถึงสามวินาที ถ้ากดปุ่ม ก่อนที่จะมีการทำงาน ระบบ
จะแจ้ง ว่า ระบบ โทรศัพท์ แฮนด์ ฟรี ไม่ พร้อม ใช้ งาน

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ
GUID-720A6A59-47BA-4F6B-832A-B8C5CC196443

สามารถลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือระบบ Bluetooth® ได้
ถึง 5 เครื่อง เข้ากับโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์ โดยจะ
สามารถ เช่ือม ต่อ ได้ เพียง เคร่ือง เดียว ใน แต่ละ ครั้ง

เพ่ือเชื่อมต่อโทรศัพท์ เข้า กับระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth®:

1. กดปุ่มหมุน ENTER/SETTING

2. ปรับปุ่มหมุน ENTER/SETTING เพ่ือเลือก “บลูทูธ
(Bluetooth)” และกดปุ่มหมุน ENTER/SETTING

3. เลือก “เพิ่มโทรศัพท์ (Add Phone)” แล้วกดปุ่มหมุน
ENTER/SETTING

4. เม่ือข้อความท่ีมีรหัส PIN แสดงข้ึนบนหน้าจอ ให้ใช้
โทรศัพท์ระบบ Bluetooth® ใส่รหัส PIN

5. ขั้นตอนการเชื่อมต่อแตกต่างกันขึ้นอยู่ กับโทรศัพท์
แต่ละ ร ุ่ น โปรด ด ู ที่ ค ู่ มื อ การ ใช้ งาน อ ุปกรณ์
Bluetooth® สำหรับรายละเอียด

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์
GUID-5AC504BA-C2FE-429F-8B9A-DB2B98E6A47E

1. กดปุ่ม บนพวงมาลัย แล้วใช้ปุ่ม / และ
ปุ่ม OK บนพวงมาลัย เพื่อ เลือก “สมุด โทรศัพท์
(Phonebook)”

2. ใช้ปุ่ม / และปุ่ม OK บนพวงมาลัยเพื่อเลือก
“รายชื่อ (List Names)”

3. ใช้ปุ่ม / และปุ่ม OK บนพวงมาลัยเพื่อเลือก
บุคคลที่ท่านต้องการจะโทรหา

4. กดปุ่ม บนพวงมาลัยเพื่อเลือก ระบบจะตอบรับ
การเลือกและเริ่มการโทร

การโทรซ้ำ
GUID-8C1735A2-41A2-4104-AC37-A51B366585E6

1. ใช้ปุ่ม บนพวงมาลัย แล้วกดปุ่ม / และ
ปุ่ม OK บนพวง มาลัย เ พ่ือ เลือก “โทร (Cal l)”

2. ใช้ปุ่ม / และปุ่ม OK บนพวงมาลัยและเลือก
“โทรซ้ำ (Redial)” เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่โทร
ออกล่าสุด

จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-35
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4-36 จอแสดงข้อมูล ฮีตเตอร์และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การรับสาย
GUID-A938A6B4-2D65-44D3-B5EE-3B07324EE9C8

เมื่อรับสายโดยที่ โทรศัพท์เช่ือมต่อกับระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® ของรถยนต์ ข้อมูลการโทรจะแสดง
ขึ้น

กดปุ่ม เพื่อรับสาย กดปุ่ม เพื่อปฏิเสธสาย

สามารถเปล่ียนการต้ังค่าของการรับข้อความแจ้งเตือนได้
โปรดดูท่ี “การต้ังค่า Bluetooth®” (หน้า 4-36) สำหรับ
รายละเอียด

ในระหว่างสนทนา
GUID-EAB68834-7168-421B-91EE-E325365978A6

ในขณะที่กำลังใช้สนทนา กดปุ่ม เพื่อเข้าถึงตัวเลือก
เพิ่มเติม เลือกหนึ่งในคำสั่งต่อไปนี้:

. “เปิดการเงียบเสียง (Mute On)”/ “ปิดการเงียบเสียง
(Mute Off)”

เลือกคำ ส่ัง เพื่อ ปิด เสียงหรือ เปิด เสียงของระบบ
. “โอนสาย (Transfer Call)”

เลือกคำสั่งนี้เพื่อถ่ายโอนสายไปยังโทรศัพท์ เพื่อถ่าย
โอนสายจากโทรศัพท์กลับไปยัง ระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® ให้กดปุ่ม และยืนยันเมื่อ
แสดงขึ้น

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® จะให้ฟังก์ชันพักสาย
ทำงานถ้าโทรศัพท์รองรับ ถ้ามีสายเรียกเข้าในขณะที่กำลัง
สนทนาอยู่ ข้อความจะแสดงข้ึนบนหน้าจอ กดปุ่ม
เพื่อพักสายที่กำลังสนทนาอยู่และสลับไปยังสายที่สอง กด
ปุ่ม เพื่อปฏิเสธสายที่สอง

ขณะท่ีกำลังใช้สนทนากับสายที่สองอยู่ การกดปุ่ม
จะทำให้คำส่ังที่สามารถใช้งานได้ในระหว่างการสนทนา
ใด ๆ สามารถใช้งานได้พร้อมกับสองคำ ส่ัง เพ่ิม เติม:

. “สลับสายสนทนา (Switch Call)”

เลือกคำส่ังนี้เพ่ือพักการสนทนาสายที่สองและสลับ
กลับไปยังการสนทนาเดิม

. “วางสาย” (End Other Call)

เลือกคำสั่งนี้เพื่อใช้งานการสนทนาสายที่สองและตัด
สายสนทนาเดิม

กดปุ่ม เพื่อรับสาย กดปุ่ม เพื่อปฏิเสธสาย

สิ้นสุดการโทร
GUID-0650E03F-12EB-4447-938F-0DAC738346B2

กด ปุ้่ม เ พ่ื อ ตัด การ สนทนา ท่ี กำ ลั ง ใช้ ง าน

การตั้งค่า Bluetooth®
GUID-0FE3D5D4-40B0-4514-9F79-9833BCE2390D

เพื่อ เข้า ถึงและปรับการ ต้ัง ค่าสำหรับ ระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth®:

1. กดปุ่มหมุน ENTER/SETTING

2. ปรับปุ่มหมุน ENTER/SETTING เพ่ือเลือก “บลูทูธ
(Bluetooth)” และกดปุ่มหมุน ENTER/SETTING

รายการตั้งค่าที่มีใช้:
. บลูทูธ (Bluetooth)

เลือก “On (เปิด)” หรือ “Off (ปิด)” เพ่ือเปิดหรือปิด
ระบบ Bluetooth® ของรถยนต์

. เพิ่มโทรศัพท์ (Add Phone)

สำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบ
โปรดดู ท่ี “ ข้ัน ตอนการ เชื่อม ต่อ” (หน้า 4-35)

. ลบโทรศัพท์ (Delete Phone)

เลือกเพื่อลบโทรศัพท์ที่เคยเชื่อมต่อออกจากรายการ
ที่แสดง ระบบจะแจ้งเพื่อยืนยันก่อนการลบโทรศัพท์ที่
เคยเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:

เ ม่ือ ท่าน ลบ โทรศัพท์ ที่ เคย เ ช่ือม ต่อ สม ุด
โทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องจะถูกลบด้วยเช่นกัน

. เปลี่ยนโทรศัพท์ (Replace Phone)

เลือกเพื่อเปลี่ยนโทรศัพท์จากรายการที่แสดง เมื่อได้
ทำการเลือกแล้ว ระบบจะให้ทำการยืนยันก่อนการ
ทำงาน สมุดโทรศัพท์ที่บันทึกไว้สำหรับโทรศัพท์ท่ี
กำลังจะถูกลบจะถูกบันทึกไว้ถ้าสมุดโทรศัพท์ใหม่
เหมือนกันกับสมุดโทรศัพท์เก่า

. เลือกโทรศัพท์ (Select Phone)

เลือกเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไว้แล้วจากราย
การที่แสดง

. ดาวน์โหลดรายชื่อ (Phonebook Download)

เลือกเพื่อ เปิดหรือปิดการดาวน์โหลดรายชื่อของ
โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไว้โดยอัตโนมัติ

. แสดงสายเรียกเข้า (Show Incoming Calls)

เลือก “ผู้ขับข่ีเท่านั้น (Driver Only)” เพ่ือให้ข้อมูล
สายเรียกเข้าแสดงข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
เท่านั้น เลือก “ท้ังคู่ (Both)” เพ่ือให้ข้อมูลสายเรียก
เข้าแสดงข้ึนทั้งบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์และ
หน้าจอแบบสัมผัส

ขึ้นอยู่กับรุ่น ข้อมูลสายเรียกเข้าอาจไม่ปรากฏบนหน้า
จะแสดงข้อมูลรถยนต์

Condition:
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5 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่
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5-2 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ZE1A1-B790A1C5-9448-4E1E-8671-84A8792346F8

คำเตือน:

ลักษณะการขับเคล่ือนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัด ถ้ามี การ เพ่ิม น้ำหนักบรรทุกและการ
กระจายน้ำหนัก รวมทั้งอุปกรณ์เสริม (ข้อต่อรถพ่วง
แร็คหลังคา ฯลฯ) ต้องทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
การขับและความเร็วที่ใช้ตามสภาพแวดล้อม โดย
เฉพาะ เม่ือมี น้ำหนักบรรทุกมาก จำเป็น ต้องลด
ความเร็วลงให้เหมาะสม

. ให้แน่ใจว่าบริเวณรอบรถไม่มีสิ่งกีดขวาง

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด้วยตาเปล่า วัด
และตรวจสอบว่าแรง ดันลมยางเหมาะสมหรือไม่

. ตรวจสอบความสะอาดของกระจกหน้าต่างทุกบานและ
ไฟทุกดวง

. ปรับตำแหน่งเบาะนั่งและพนักพิงศีรษะ

. ปรับตำแหน่งกระจกมองหลังและกระจกมองข้าง

. คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับข่ีและผู้ โดยสารท้ังหมด

. ตรวจสอบว่าปิดประตูทุกบานเรียบร้อย

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต่าง ๆ เมื่อสวิตช์
จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง ON

. สิ่งที่ต้องบำรุงรักษาในหมวด “8. การบำรุงรักษาและ
การดูแลรักษาด้วยตนเอง” ควรได้รับการตรวจสอบ
เป็นระยะ

ZE1A1-4BABFC85-F8CF-4B3E-AC2E-B65A1C5EBFD6

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ที่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือดูแลจากผู้อื่น รวมถึงสัตว์เลี้ยงไว้ในรถ
เพียงลำพัง เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด
อุบัติเหตุจากการทำงานของรถยนต์โดยไม่ได้
ตั้งใจ ใน วันที่ อากาศ ร้อนและ มี แสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม่มีการระบายอากาศจะสูงข้ึน
จน เป็น อันตราย ร้าย แรง กับคนหรือ สัตว์ ได้

. จัดเก็บสัมภาระทุกชิ้นให้แน่นหนา เพื่อป้องกัน
การเลื่อนหรือเคลื่อนที่ ห้ามวางสัมภาระให้สูงกว่า
พนักพิงหลัง หากเกิดการหยุดรถอย่างกะทันหัน
หรือเมื่อเกิดการชน ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บ
จากสัมภาระที่ไม่ได้จัดเก็บอย่างเรียบร้อยและ
แน่นหนา

หมายเหตุ:

ในช่วงสองถึงสามเดือนแรกหลังจากการซ้ือรถใหม่
หากพบกลิ่นรุนแรงจากสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหย
ง่าย (VOCs: Volatile Organic Compounds)
ภายในรถยนต์ ให้ทำการเปิดหน้าต่างทุกบานก่อนเข้า
รถหรือระหว่างท่ีอยู่ในรถ เพื่อระบายอากาศภายใน
ห้องโดยสาร นอกจากนี้ เม่ืออุณหภูมิในห้องโดยสาร
สูง ข้ึน หรือเม่ือจอดรถกลางแดดระยะนาน ให้ปิด
โหมดการหมุนเวียนอากาศภายในของระบบปรับ
อากาศ และ/หรือเปิดกระจกหน้าต่างเพื่อปล่อยให้
อากาศบริส ุทธิ์ ภายนอก เข้า มายัง ห้อง โดยสาร

GUID-B3B0D48E-5DBE-475F-BA33-DCFD538AF7AB

การขับรถให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นส่ิงสำคัญ
สำหรับการสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ผู้
ขับขี่ควรทราบถึงวิธีการขับขี่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้ดี
ที่สุด

น้ำหนักบรรทุก
GUID-1FF8AA41-E7B2-46DE-B24C-A5102FADB4C7

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ์ อ่ืน (อุปกรณ์ข้อ ต่อ พ่วง ที่ รองรับสัมภาระบน
หลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคลื่อนของรถอย่าง
เห็นได้ชัด ต้องทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและ
ความเร็วที่ใช้ตามสภาพแวดล้อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เปียกน้ำ
GUID-10C4C707-F6D8-400F-B01D-C6393AA31A2E

. หลีกเลี่ยงการเร่งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข้าโค้งหักมุมมากหรือเปล่ียนช่องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล้ รถคัน ข้างหน้ามาก เกินไป

เมื่อมีแอ่ง น้ำ น้ำไหลผ่าน ฯลฯ บนพ้ืนผิวถนน ให้ลด
ความเร็วลงเพื่อป้องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลื่น
ไถลและสูญเสียการควบคุม และการใช้ยางท่ีสึกหรอจะ
ทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
GUID-C457FBE0-5B85-46DF-9030-F39FC9884C8F

. ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

. หลีกเลี่ยงการเร่งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข้าโค้งหักมุมมากหรือเปล่ียนช่องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวอย่างกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล้ รถคัน ข้างหน้ามาก เกินไป

ก่อนเริ่มใช้งานระบบ EV (รถยนต์
ไฟฟ้า)

ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และ
ขับขี่ สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่

Condition:
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ZE1A1-5153BEDA-88E1-4AF2-876F-7B6CCE5002B7

คำเตือน:

ห้ามใช้งานสวิตช์จ่ายไฟขณะที่ขับรถ ยกเว้นในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน (ระบบ EV จะดับเมื่อกดสวิตช์จ่ายไฟ
3 คร้ังติดต่อกัน หรือกดสวิตช์จ่ายไฟค้างไว้นานเกิน
2 วินาที) ถ้าระบบ EV หยุดขณะที่กำลังขับรถ อาจ
ทำให้เกิดการชนและได้รับบาดเจ็บรุนแรง

ก่อนใช้งานสวิตช์จ่ายไฟ ให้แน่ใจว่ารถยนต์อยู่ในตำแหน่ง
P (จอด)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
ZE1A1-6E8AFA9F-2931-4D29-986D-6C8DED8130D0

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถส่ังงานสวิตช์จ่ายไฟได้โดย
ไม่ต้องนำกุญแจออกมาจากกระเป๋า สภาพแวดล้อมและ/
หรือสภาพในการใช้งานอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะ

การแสดงและการเตือนบางอย่างสำหรับการทำงานจะ
ปรากฏท่ีหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ โปรดดูท่ี “หน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-15)

ข้อควรระวัง:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพกกุญแจอัจฉริยะติดตัว
ขณะใช้รถ

. ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถขณะไม่ได้อยู่ใน
รถ

. ถ้าแบตเตอร่ี 12 โวลต์ไฟหมด จะไม่สามารถ
ใช้งานสวิตช์จ่ายไฟจากตำแหน่ง LOCK ได้ และ
ถ้าใช้งานล็อกพวงมาลัย จะทำให้ไม่สามารถหมุน
พวงมาลัยได้ ให้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์โดย
เร็วที่สุด โปรดดูที่ “การพ่วงสตาร์ท” (หน้า 6-9)

ระยะการทำงาน
ZE1A1-2CD40696-EC7F-4BB5-936B-B669CB71A063

SSD0436

ท่านจะสามารถใช้ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะในการเริ่มใช้งาน
ระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ได้เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายใน
ระยะการทำงานที่กำหนด ① เท่านั้น

เม่ือไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะใกล้หมดหรือมีคลื่นวิทยุ
รบกวนใกล้บริเวณใช้งาน ระยะการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉ ริยะ จะ แคบ ลง และ อาจ ทำงาน ไม่ ถ ู ก ต้อง

ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในระยะการทำงาน บุคคลที่ไม่ได้
พกกุญแจอัจฉริยะติดตัวไว้ก็สามารถกดสวิตช์จ่ายไฟเพ่ือ
เริ่มใช้งานระบบ EV ได้

. บริเวณกระโปรงหลังไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่ในระยะการ
ทำงาน แต่กุญแจอัจฉริยะอาจใช้งานได้

. ถ้าวางกุญแจอัจฉริยะไว้บนแผงหน้าปัด ชั้นวางของ
ด้านหลังภายในกล่องเก็บของ หรือช่องใส่ของที่ประตู
กุญแจอัจฉริยะอาจใช้งานไม่ได้

. ถ้าวางกุญแจอัจฉริยะใกล้ประตูหรือกระจกหน้าต่าง
ด้านนอกรถ กุญแจอัจฉริยะจะสามารถทำงานได้

การใช้งานสวิตช์จ่ายไฟ
ZE1A1-12C6F47C-999B-48B3-A307-2C452B467AFB

LVS0018X

*: กดสวิตช์จ่ายไฟขณะที่เหยียบแป้นเบรก
เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่เหยียบแป้นเบรก
ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์จะเปลี่ยนดังต่อไปนี้

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ ACC

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ ON

. กดสามครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ OFF

. กดสี่ครั้งเพื่อกลับไปที่ ACC

. เปิดหรือปิดประตูบานใด ๆ เพ่ือกลับไปท่ี LOCK ใน
ขณะที่อยู่ในตำแหน่ง OFF

ไฟแสดง Ⓐ บนสวิตช์จ่ายไฟจะสว่างขึ้นเมื่อสวิตช์จ่ายไฟ
อยู่ที่ตำแหน่ง ACC หรือ ON

ล็อกเพาเวอร์ได้รับการออกแบบเพื่อไม่ให้เปลี่ยนสวิตช์จ่าย
ไฟไป ยังตำแหน่ง LOCK ได้ จนกว่า รถยนต์ จะอยู่ ใน
ตำแหน่ง P (จอด)

เม่ือไม่สามารถเปล่ียนสวิตช์จ่ายไฟไปท่ีตำแหน่ง LOCK
ได้ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. กดสวิตช์ตำแหน่ง P บนคันเกียร์เพ่ือให้รถยนต์อยู่ท่ี
ตำแหน่ง P (จอด)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-3

สวิตช์จ่ายไฟแบบปุ่มกด

Condition:
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5-4 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

2. กดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง OFF ไฟแสดงตำแหน่ง
สวิตช์จ่ายไฟ Ⓐ จะไม่สว่างขึ้น

3. เปิดประตู สวิตช์จ่ายไฟจะเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง LOCK

ตำแหน่งสวิตช์จ่ายไฟ
ZE1A1-A8DD8712-2A49-4672-AA86-259D8B25D063

LOCK (ตำแหน่งจอดปกติ)
ZE1A1-08E780FA-8BA1-4B63-9114-F62B70842487

สวิตช์ จ่าย ไฟจะล็อกได้ เมื่อ อยู่ ในตำแหน่ง น้ี เท่าน้ัน

สวิตช์จ่ายไฟจะปลดล็อกเมื่อกดไปที่ตำแหน่ง ACC ขณะที่
นำกุญแจอัจฉริยะไว้กับคนขับ

ACC (อุปกรณ์เสริม)
ZE1A1-7A3450BF-7FF8-4717-8EC0-2A012CF0C793

ตำแหน่งนี้ จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น วิทยุ สามารถ
ทำงาน ได้ ใน ขณะ ท่ี ปิด ระบบ EV (รถยนต์ ไฟฟ้า)

ON
ZE1A1-B5C50324-E37F-45CA-976F-4182D4441EF7

ตำแหน่งนี้จะเปิดการทำงานของระบบ EV และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ

READY (ตำแหน่งการทำงานปกติ)
ZE1A1-07AB617E-1505-43CE-8371-59FCAF404A34

ตำแหน่งนี้ (พร้อมขับขี่) จะเปิดการทำงานของระบบ EV
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และสามารถใช้งานรถได้

OFF
ZE1A1-5CD58D2E-9BD7-4260-9747-F52E21550679

สามารถ ปิด ระบบ EV ได้ โดยไม่ ต้องล็อกพวงมาลัย

สวิตช์จ่ายไฟจะไม่สามารถอยู่ในตำแหน่ง LOCK ได้จนกว่า
รถยนต์จะอยู่ในตำแหน่ง P (จอด)

ข้อควรระวัง:

ห้ามปล่อยให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง ACC เป็น
เวลานาน เนื่องจากจะส่งผลให้ไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์
หมดได้

หมายเหตุ:

ถ้ากดสวิตช์จ่ายไฟอย่างรวดเร็วหรือกดสองครั้งอย่าง
รวดเร็ว สวิตช์อาจไม่ทำงานแม้ว่าจะได้ยินเสียงเตือน
ทำการกดสวิตช์อีกครั้งให้ช้าลง

การปิดระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ในกรณี
ฉุกเฉิน

ZE1A1-C784DB1F-90AD-41C1-8832-5511DD278157

การปิดระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ขณะ ขับ ข่ี รถยนต์ ใ ห้ ปฏิบั ติ ตาม ขั้ น ตอน ต่อ ไป นี้

. กดสวิตช์จ่ายไฟต่อเน่ือง 3 ครั้งอย่างรวดเร็วในเวลา
น้อยกว่า 1.5 วินาที หรือ

. กดสวิตช์จ่ายไฟค้างไว้นานกว่า 2 วินาที

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
ZE1A1-4A2AE5BE-8CC5-45E7-A90A-DBD120DA8B82

JVS0397X

ถ้าแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมดหรือสภาพแวดล้อมรบกวน

การทำงานของกุญแจอัจฉริยะ ให้ใช้งานระบบ EV (รถยนต์
ไฟฟ้า) ในโหมดพร้อมขับขี่ ตามขั้น ตอน ดังต่อไปนี้:

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

2. เหยียบเบรกจอดจนสุด

3. แตะสวิตช์จ่ายไฟด้วยกุญแจอัจฉริยะดังที่แสดงใน
ภาพ (เสียงเตือนจะดังขึ้น)

4. กดสวิตช์จ่ายไฟขณะท่ีเหยียบแป้นเบรกภายใน 10
วินาที หลังจากเสียงเตือนดังขึ้น ตำแหน่งสวิตช์จ่าย
ไฟจะเปลี่ยนไปที่พร้อมขับขี่

หลังจากทำขั้นตอนท่ี 3 แล้ว ถ้ากดสวิตช์จ่ายไฟโดยไม่
เหยียบแป้นเบรก สวิตช์ จ่ายไฟจะเปล่ียนไปท่ีตำแหน่ง
ACC

หมายเหตุ:
. เม่ือกดสวิตช์จ่ายไฟไปยังตำแหน่ง ACC หรือ

ON หรือตำแหน่งพร้อมขับขี่โดยขั้นตอนข้างต้น
การแสดง Key Battery Low (แบตเตอรี่กุญแจ
ต่ำ) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
แม้ว่ากุญแจอัจฉริยะจะอยู่ภายในรถ ซึ่งไม่ใช่
การทำงานผิดปกติ ในการทำให้ไฟแสดงเตือน
หยุดกะพริบ ให้แตะสวิตช์จ่ายไฟด้วยกุญแจ
อัจฉริยะอีกครั้ง

. ถ้าการแสดง Key Battery Low (แบตเตอรี่
กุญแจต่ำ) ปรากฏข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ ให้เปลี่ยนแบตเตอร่ีโดยเร็วที่สุด โปรดดู
ที่ “แบตเตอร่ีกุญแจ อัจฉริยะ” (หน้า 8-12)

Condition:



(195,1)
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ZE1A1-6080D768-D260-4E46-AA61-8F2E900B19F4

1. ใช้งานเบรกจอด

2. ตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง P (ขับ)

EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ถูกออกแบบให้ทำงานเฉพาะเมื่อ
คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์อยู่ท่ีตำแหน่ง P (จอด)
หรือ N (ว่าง) เท่านั้น

ต้องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเม่ือใช้งานสวิตช์
จ่ายไฟ

3. เหยียบแป้นเบรกจนสุดและกดสวิตช์จ่ายไฟเพ่ือให้
ระบบ EV อยู่ในตำแหน่งพร้อมขับขี่

เพ่ือให้รถยนต์อยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่ทันที ให้กด
สวิตช์จ่ายไฟและปล่อยขณะที่เหยียบแป้นเบรก โดยที่
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ ไฟแสดงสถานะ
พ ร้ อ ม ขั บขี่ ใ น ม าต ร วั ด จ ะ ส ว่ า ง ข้ึ น

4. เพื่อหยุดระบบ EV ให้กดสวิตช์ตำแหน่ง P บนคันเกียร์
แ ล ะ กด ส วิ ต ช์ จ่ า ย ไฟ ไป ท่ี ต ำ แห น่ ง O F F

ZE1A1-EE62D41D-F5CF-4259-9F18-B6A04585FEC0

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า
ZE1A1-AF1FF52F-B02F-4751-A38A-18AEB9A2D344

รถยนต์คันนี้ถูกควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างกำลังสูง
สุดขึ้นและเพื่อการทำงานอย่างราบรื่น

ขั้นตอนท่ีแนะนำในการใช้รถยนต์คันน้ีจะแสดงอยู่ในหน้า
ถัดไป

การเริ่มออกตัวรถยนต์
ZE1A1-8BFA89D7-8FB9-4C49-9A21-54D1EA0F2F62

1. หลังจากให้รถยนต์อยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่ ให้เหยียบ
แป้นเบรกจอดจนสุด ก่อนเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง
D (ขับ)

คันเกียร์ของรถยนต์คันนี้ได้รับการออกแบบให้
ต้องเหยียบแป้นเบรกจอดก่อนจึงจะสามารถเลื่อน
คัน เกียร์ ออกจากตำแหน่ง P (จอด) ไปยัง
ตำแหน่งอื่นได้ เม่ือสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง
ON
ตำแหน่ง เกียร์ จะ ไม่ สามารถ เลื่อน ออกจาก
ตำแหน่ง P (จอด) และเปล่ียนไปยังตำแหน่ง
เกียร์อื่นได้ ถ้าให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง
LOCK OFF หรือ ACC

2. เหยียบแป้นเบรกจอดค้างไว้แล้วเลื่อนคันเกียร์ไปยัง
ตำแหน่ง D (ขับ)

3. ปลดเบรกจอดและปล่อยแป้นเบรกจอด แล้วค่อย ๆ
ให้รถเริ่มออกตัว

คำเตือน:

. ห้ามเหยียบคันเร่งในขณะท่ีเปลี่ยนเกียร์จาก
ตำแหน่ง P (จอด) หรือ N (ว่าง) ไปยังตำแหน่ง
R (ถอยหลัง) หรือ D (ขับ) เหยียบแป้นเบรกไว้
เสมอจนกระท่ังการเปลี่ยนเกียร์ เสร็จ มิฉะนั้น
อาจทำให้ เสียการควบคุมซึ่ง อาจทำให้ เกิด
อุบัติเหตุได้

. ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอยหลัง) ในขณะที่ รถกำลัง แล่น ไป
ข้างหน้า และตำแหน่ง “P” (จอด) “D” (ขับขี่)
ในขณะที่รถถอยหลัง เนื่องจากอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุหรือทำให้เกียร์เสียหาย

ข้อควรระวัง:

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห้ามใช้วิธีเลี้ยงคันเร่ง
เพื่อไม่ให้รถยนต์ไหล ควรใช้เบรกจอดในกรณีนี้

. ห้ามแขวนวัตถุบนคันเกียร์ เพราะอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุเนื่องจากการเร่ิมทำงานอย่างกะทันหัน

. ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปยังตำแหน่ง B อย่างกะทันหัน
บนถนนลื่น เพราะอาจทำให้ไม่สามารถควบคุม
รถยนต์ได้

การเปลี่ยนเกียร์
ZE1A1-725D21C3-70E3-4751-99F8-11D7ECC5C880

JVS1290X

เลื่อนคันเกียร์

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-5

การเริ่มใช้งานระบบ EV (รถยนต์
ไฟฟ้า) การขับขี่รถยนต์

Condition:
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5-6 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

: เลื่อนเกียร์ขณะเหยียบแป้นเบรก

: หลังจากเลื่อนเกียร์ ให้รักษาตำแหน่งเดิมไว้
จนกว่ารถยนต์จะอยู่ที่ตำแหน่ง N (ว่าง)

: เมื่ออยู่ที่ตำแหน่ง D (ขับ) ให้เลื่อนเกียร์

หมายเหตุ:
. ยืนยันว่ารถยนต์อยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ที่ ต้องการ

โดยตรวจสอบไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ ① ที่อยู่
ใกล้ กับ คัน เกียร์หรือบนหน้าจอแสดง ข้อมูล
รถยนต์

. เ พ่ือ ให้ รถยนต์ อย ู่ ที่ ตำแหน่ง D (ขับ) จาก
ตำแหน่ง B ให้เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง D
(ขับ)

หลังจากให้สวิตช์ จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่ ให้
เหยียบแป้นเบรกจนสุด และเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง
เกียร์ใด ๆ ที่ต้องการ

ถ้าสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง OFF หรือ ACC ไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตามขณะที่คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่
ตำแหน่ง P (จอด) จะไม่สามารถให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ใน
ตำแหน่ง LOCK ได้

ถ้าไม่สามารถให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง LOCK ได้ ให้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าเบรกจอดเมื่อรถยนต์หยุด

2. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง ON โดยที่เหยียบแป้น
เบรกจอดเอาไว้

3. กดสวิตช์ตำแหน่ง P และให้รถยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง P
(จอด)

4. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF

หมายเหตุ:

รถยนต์จะเข้าตำแหน่งเกียร์ P (จอด) โดยอัตโนมัติ
เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ในตำแหน่ง OFF

คำเตือน:

. ให้คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งกลางเสมอเม่ือปล่อย
เมื่อสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่ คนขับ
ต้องยืนยันว่ารถยนต์อยู่ในตำแหน่ง P (จอด) ไฟ
แสดงที่อยู่ใกล้กับ “P” ตรงคันเกียร์จะสว่างข้ึน
และ “P” จะแสดง ข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ ถ้ารถยนต์อยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ D (ขับ)
หรือ R (ถอยหลัง) เมื่อ สวิตช์ จ่าย ไฟอยู่ ที่
ตำแหน่งพร้อมขับข่ี อาจทำให้เกิดการทำงาน
อย่าง กะทันหัน ซ่ึง ทำใ ห้ เ กิด อ ุบัติ เหต ุ ไ ด้

. ขณะอยู่บนเนินเขา ห้ามปล่อยให้รถไหลไปทาง
ด้านหลังขณะที่ อยู่ ในตำแหน่ง D (ขับ) หรือ
ตำแหน่ง B หรือปล่อยให้รถไหลไปทางด้านหน้า
ขณะที่อยู่ในตำแหน่ง R (ถอยหลัง) ซึ่งอาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวัง:

. ห้าม เล่ือนคัน เกียร์ขณะกดสวิตช์ตำแหน่ง P
เน่ืองจากอาจทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียหายด้วย

. เมื่อเปล่ียนไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้งาน
คัน เกียร์ ให้ตรวจสอบว่าคัน เกียร์กลับไปยัง
ตำแหน่งกลางโดยปล่อยมือจากคันเกียร์ การ
ปล่อยให้คันเกียร์ ไม่ เข้าที่ตำแหน่งใด ๆ โดย
สมบูรณ์อาจทำให้ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร์
เสียหายอีกด้วย

. ห้ามใช้งานคันเกียร์ขณะเหยียบคันเร่ง ยกเว้น
เมื่อเลื่อนไปที่ตำแหน่ง B เนื่องจากอาจทำให้เกิด
การทำงานอย่างกะทันหันซึ่ง อาจทำให้ เกิด
อุบัติเหตุได้

. ห้ามปฏิบัติดังต่อไปนี้ เนื่องจากเป็นการใช้แรงที่
มากเกินไปกับแทร็คช่ันมอเตอร์และอาจทำให้
เกิดความเสียหายแก่รถยนต์:

— เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง R (ถอยหลัง)
เมื่อขับรถยนต์เดินหน้า

— เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง D (ขับ) หรือ
ตำแหน่ง B เมื่อถอยหลัง

ถ้าพยายามปฏิบัติการทำงานเหล่าน้ี เสียงเตือน
จะดังขึ้นและรถยนต์จะอยู่ที่ตำแหน่ง N (ว่าง)

P (จอด) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVS1291X

ใช้ตำแหน่งนี้เมื่อจอดรถหรือเมื่อให้รถยนต์อยู่ในตำแหน่ง
พร้อมขับขี่ ให้แน่ใจว่ารถจอดสนิท เพื่อ เปล่ียนไปที่
ตำแหน่ง P (จอด) ให้กดสวิตช์ตำแหน่ง P ดังที่แสดง
ในภาพเมื่อรถจอดสนิท ถ้ากดสวิตช์ตำแหน่ง P ขณะ
ที่รถยนต์เคลื่อนที่ เสียงเตือนจะดังและรักษาตำแหน่ง
เกียร์ปัจจุบันไว้ หลังจากเปล่ียนไปที่ตำแหน่ง P (จอด)

Condition:
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ให้เข้าเบรกจอด เม่ือจอดรถยนต์บนทางลาดชัน ให้เข้า
เบรกจอดไว้ก่อนขณะท่ีเหยียบแป้นเบรกจอดค้างไว้ แล้ว
กดสวิตช์ตำแหน่ง P และให้รถยนต์อยู่ ในตำแหน่ง P
( จ อ ด ) โ ป ร ด ด ู ท่ี “ เ บ ร ก จ อ ด ” ( ห น้ า 3 - 1 6 )

หมายเหตุ:
. ขณะที่รถยนต์จอดอยู่กับที่ ถ้าตำแหน่งเกียร์อยู่

ในตำแหน่งอ่ืนที่ ไม่ใช่ตำแหน่ง P (จอด) เม่ือ
สวิตช์จ่ายไฟถูกตั้งไว้ที่ OFF จะเปลี่ยนไปที่
ตำแหน่ง P (จอด) โดยอัตโนมัติ

. ถ้ากดสวิตช์ตำแหน่ง P ขณะที่ เลื่อนคันเกียร์
ตำแหน่งเกียร์จะไม่เปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง P (จอด)
เม่ือกดสวิตช์ตำแหน่ง P ให้แน่ใจว่าเล่ือนคัน
เกียร์กลับไปยังตำแหน่งตรงกลางก่อน

R (ถอยหลัง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช้ตำแหน่งน้ีเพื่อถอยหลัง ให้แน่ใจว่ารถจอดสนิทก่อนท่ี
จะเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง R (ถอยหลัง) ถ้ารถยนต์
อยู่ที่ตำแหน่ง D (ขับ) ขณะที่ถอยหลัง เสียงเตือนจะ
ดังขึ้นและรถยนต์จะเปลี่ยนไปอยู่ที่ตำแหน่ง N (ว่าง)

N (ว่าง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป็นตำแหน่ง เกียร์ ว่าง ไม่มีการ เข้า เกียร์ เดินหน้าหรือ
ถอยหลัง รถยนต์สามารถอยู่ ท่ีตำแหน่งพร้อมขับข่ีได้ใน
ตำแหน่งนี้

ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง N (ว่าง) ขณะที่ขับขี่ ระบบ
เบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะไม่ทำงานในตำแหน่ง N (ว่าง)
อย่างไรก็ตาม เบรกของรถยนต์จะยังคงสามารถใช้ในการ
หยุดรถยนต์ได้

D (ขับ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช้ตำแหน่งนี้สำหรับการขับรถเดินหน้าปกติ ถ้ารถยนต์อยู่
ที่ตำแหน่ง D (ขับ) ขณะที่ถอยหลัง เสียงเตือนจะดัง
ข้ึนและรถยนต์จะเปลี่ยนไปอยู่ที่ตำแหน่ง N (ว่าง)

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

ใช้ตำแหน่ง B สำหรับการขับขี่ลงทางลาดชัน เมื่อใช้
ตำแหน่ง B ระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะทำงานขณะ
ถอนคันเร่งมากกว่าเมื่อเทียบกับตำแหน่ง D (ขับ) ระบบ
เบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะลดความเร็วของรถน้อยลงเมื่อ
ชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion เต็มหรืออุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำ

GUID-DE148D74-F6C5-43F2-AF0B-3A8A7B9EAA85

คำเตือน:

ไม่ควรพึ่งพาระบบเทคโนโลยีคันเร่ง อัจฉริยะ (e-
Pedal) เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการทำงานของ
ระบบมีข้อจำกัดทางด้านสมรรถนะ ควรขับขี่ ด้วย
ความระมัดระวังและมีสติอยู่ เสมอ ควรใช้งานแป้น
เบรกเพื่อลดความเร็วหรือหยุดรถยนต์ตามสภาพการ
จราจรหรือถนน

ระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) ช่วยให้ผู้ขับขี่
สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถยนต์ หรือคงรถยนต์ให้
หยุดโดยใช้งานคันเร่งเพียงอย่างเดียว จึงทำให้ผู้ขับขี่ไม่
จำเป็นต้องเปลี่ยนแป้นเหยียบไปมาระหว่างคันเร่งและแป้น
เบรก

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-7

ระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-
Pedal)

Condition:
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5-8 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

JVS1296X

① การเร่งความเร็ว
② การลดความเร็ว (แทนแป้นเบรก)
③ การหยุดรถ (แทนแป้นเบรก)

การใช้ระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-
Pedal)

GUID-6C8D67C1-DCBF-4B03-BE34-B0F239ED0A1F

เมื่อระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) ทำงาน
ระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะทำงานมากขึ้นและผู้ขับขี่
จะสามารถปรับระดับความเร็วรถยนต์ได้ เพียงเหยียบหรือ
ผ่อน คัน เร่ง เท่านั้น เม่ือ ถอน (เท้า ออกจาก) คัน เร่ง
ความเร็วรถยนต์จะลดลงและจะค่อย ๆ จอดอย่างนุ่มนวล
โดยไม่ต้องเหยียบแป้นเบรก หลังจากจอด รถยนต์จะจอด
อยู่กับที่โดยอัตโนมัติ

JVS1297X

ระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) จะเปิดหรือปิด
ในแต่ละครั้งที่สวิตช์เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)
ถูก ดึง (ไฟแสดงระบบเทคโนโลยีคัน เร่ง อัจฉริยะ (e-
Pedal) บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะแสดงสถานะของ
ระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal))

เมื่อระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) ทำงาน
คุณลักษณะของคันเร่งจะเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก และ
คันเร่งจะทำงานแตกต่างจากคันเร่งทั่วไป ให้แน่ใจว่ายืนยัน
สถานะของระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)
(ON หรือ OFF) ในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์แล้ว ก่อน

ขับขี่

การเปิดใช้งานระบบ
GUID-4246DF1F-B360-4C2E-9FB1-73E01F3D441A

เพื่อเปิดใช้งานระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)
ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่หรือตำแหน่ง ON
และดึงสวิตช์เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) ที่อยู่บน
คอนโซลกลาง

การปิดการทำงานของระบบ
GUID-22C61073-E1B8-4DF0-90FC-483A64C4915E

เพื่อปิดการทำงานของระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-
Pedal) ให้สวิตช์ จ่ายไฟอยู่ ท่ีตำแหน่งพร้อมขับข่ีหรือ
ตำแหน่ง ON เหยียบแป้นเบรกและดึงสวิตช์เทคโนโลยีคัน
เร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)

เพื่อปิดระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) ขณะที่
รถยนต์จอดอยู่ด้วยระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-
Pedal) ให้เหยียบแป้นเบรกแล้วดึงสวิตช์เทคโนโลยีคันเร่ง
อัจฉริยะ (e-Pedal)

ถ้าไม่เหยียบแป้นเบรกเมื่อใช้งานสวิตช์เทคโนโลยีคันเร่ง
อัจฉริยะ (e-Pedal) ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

หมายเหตุ:
. เม่ือระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)

เปลี่ยนไปที่ ON หรือ OFF ระดับการลดความเร็ว
รถยนต์จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

. ระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) จะ
ปิดอัตโนมัติ เมื่อ เริ่มใช้งานระบบ EV อีกครั้ง

. ให้เปิด “Mode Memory (การจดจำโหมด)” ใน
เมนู “Settings (การ ต้ัง ค่า)” ของหน้า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีคัน
เร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) ทำงานต่อ แม้ว่าจะเริ่ม

Condition:
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ใช้งานระบบ EV อีกครั้งแล้วก็ตาม (โปรดดูที่
“การตั้งค่า” (หน้า 2-16))

. การต้ังค่า “Mode Memory (การจดจำโหมด)”
ไม่สามารถรีเซ็ตได้โดยใช้การตั้งค่า “Factory
Reset (ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน)”

คุณลักษณะการขับขี่ e-Pedal
GUID-524918FE-6DD6-4D59-BAEE-5D50BC7CD2C0

ระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) มีคุณลักษณะ
การขับขี่ดังนี้:

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

. การเหยียบและผ่อนคันเร่งจะเปล่ียนแปลงระดับการ
เพิ่มและการลดความเร็วตามการใช้งาน

. การผ่อนคันเร่งจะให้การลดความเร็วมากกว่าปกติ
(การ ลดความเร็ว ส ูง ส ุด จะ เปลี่ยนแปลง ไปตาม
ความเร็วรถยนต์)

. การถอน (เท้าออกจาก) คันเร่งเป็นการลดความเร็ว
ของรถยนต์จนกระทั่งรถหยุด

. ไฟเบรกจะสว่างขึ้นเมื่อระดับการลดความเร็วเทียบเท่า
การเบรกทั่วไป

หากการลดความเร็วไม่เพียงพอเม่ือผ่อนหรือถอนคันเร่ง
ให้ เหยียบแป้นเบรก สามารถใช้งานแป้นเบรกเพ่ือลด
ความเร็ว รถยนต์ เช่น เดียวกับ วิ ธี ปกติ ได้ แม้ว่า ระบบ
เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) จะทำงานอยู่ก็ตาม

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

. หลังจากที่รถยนต์หยุดลงด้วยการทำงานของระบบ
เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) รถยนต์จะจอด
สนิท ตราบ ใด ท่ี ยัง ถอน (เท้า ออกจาก) คัน เร่ง

. ไฟเบรกจะสว่างค้างขณะที่ รถยนต์จอดด้วยระบบ
เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)

. เหยียบคันเร่งเพื่อให้รถยนต์ออกตัวอีกครั้งจากการ
จอด

เมื่อจำเป็นต้องจอดรถเป็นระยะเวลาหนึ่ง ให้รถยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง P (จอด) และเข้าเบรกจอด

ข้อควรระวัง:

เมื่อปิดระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)
ต้อง เหยียบแป้น เบรกจนสุด เพ่ือป้องกันรถยนต์
เคล่ือนท่ีขณะที่ตำแหน่งเกียร์อยู่นอกเหนือจาก P
(จอด)

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

เมื่อ เกียร์อยู่ ในตำแหน่ง R (ถอยหลัง) สามารถปรับ
ความเร็วรถยนต์โดยใช้คันเร่ง (การเร่งความเร็ว การลด
ความเร็ว และการจอด) ได้เช่นเดียวกับในตำแหน่ง D
(ขับ)

ข้อแนะนำอื่น ๆ ในการขับขี่สำหรับระบบเทคโนโลยี
คันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) :

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

. เพื่อให้ เกิดการลดความเร็วอย่างราบรื่นเมื่อระบบ
เทคโนโลยีคันเร่ง อัจฉริยะ (e-Pedal) ทำงาน ขอ
แนะนำให้ปรับคันเร่งขณะขับข่ีโดยที่เท้ายังคงอยู่บน
คัน เ ร่ ง ( เหยียบ ห รือ ผ่อน ไ ม่ใช่ ถอน คัน เ ร่ง )

. การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์จาก D (ขับ) ไป B หรือ จาก
B ไป D จะ ไม่มี ผล ต่อ ค ุณลักษณะ ของ ระบบ
เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)

. ระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) จะไม่
ทำงานภายใต้สภาวะต่อไปนี้:
— เมื่อรถยนต์อยู่ในตำแหน่ง P (จอด)
— เม่ือระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติกำลัง

ทำงาน

ข้อจำกัดของระบบเทคโนโลยีคันเร่ง
อัจฉริยะ (e-Pedal)

GUID-8D5953BA-CBBA-45E4-B313-02FA68C1E3FB

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบเทคโนโลยีคัน
เร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) การใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็น
ไปตามข้อจำกัดของระบบอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ถ้า ข้อความ เตือน “Press brake pedal to
prevent rolling (เหยียบแป้นเบรกเพื่อป้องกัน
รถไหล)” แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
ให้ เหยียบแป้นเบรก รถยนต์อาจเร่ิมเคล่ือนท่ี

. เหยียบแป้น เบรก ถ้าแรงลดความเร็วที่ ระบบ
เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) ให้ไม่เพียง
พอ

. เหยียบ แป้น เบรก โดย ทันที ถ้า รถยนต์ เ ร่ิม
เคลื่อนที่ แม้ว่ารถจะจอดด้วยระบบเทคโนโลยีคัน
เร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) แล้ว

. ภายในสภาวะดังน้ี ให้รถยนต์อยู่ในตำแหน่ง P
(จอด) และให้แน่ใจว่าเข้าเบรกจอดอย่างม่ันคง
แล้ ว รถยน ต์ อาจ เ ร่ิ ม เคลื่ อน ท่ี โดย ทั น ที

— เมื่ อ มี ก า ร เ ข้ า และ ออก จาก รถยนต์
— เมื่อนำสัมภาระเข้าและออกจากรถยนต์
— เมื่อจอดรถเป็นเวลานาน

. ภายในสภาวะ ดังน้ี ระบบ เทคโนโลยี คัน เร่ง
อัจฉริยะ (e-Pedal) อาจไม่ลดความเร็วหรืออาจ
หยุดรถได้ไม่เต็มที่ จึงต้องเหยียบแป้นเบรกเม่ือ
ใดก็ตามที่มีความจำเป็น

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-9
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— เมื่อรถยนต์บรรทุกกระเป๋าสัมภาระที่หนัก
มากเกินไป

— เมื่อขับขี่บนถนนทางลงเขาลาดชัน
— เมื่อขับขี่บนถนนที่มีน้ำแข็ง

. เมื่ออยู่บนทางลาดชัน ระบบเทคโนโลยีคันเร่ง
อัจฉริยะ (e-Pedal) อาจทำให้รถจอดไม่สนิท
หรืออาจไม่สามารถทำให้รถยนต์หยุดนิ่ง ได้
ตลอด จึงต้องเหยียบแป้นเบรกเม่ือใดก็ตามที่มี
ความจำเป็น

ข้อควรระวัง:

. เปลี่ยน ระบบ เทคโนโลยีคัน เร่ง อัจฉริยะ (e-
Pedal) ไปที่ OFF และให้รถยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง N
(ว่าง) ภายใต้สภาวะดังนี้:

— เม่ือ รถยนต์ เข้า เคร่ือง ล้าง รถ อัตโนมัติ
— เมื่อลากจูงรถยนต์

. ระวังอย่าใช้งานสวิตช์เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ
(e-Pedal) อย่างไม่ถูกต้องหรือโดยไม่ได้ต้ังใจ

การทำงานผิดปกติของระบบเทคโนโลยี
คันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal)

GUID-B8468580-4AFD-4931-B4DC-01B32CF6E840

ถ้าระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) ทำงาน
ผิดปกติ ข้อความเตือน “e-Pedal system failure! Press
brake pedal to slow or stop (ระบบเทคโนโลยีคันเร่ง
อัจฉริยะ (e-Pedal) ทำงานผิดปกติ เหยียบแป้นเบรกเพื่อ
ลดความเร็ว หรือ จอด รถ)” จะ ปรากฏขึ้น บนหน้า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ เมื่อข้อความเตือนปรากฏข้ึน ระบบ
เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) จะปิดโดยอัตโนมัติ
ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้

รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า
โดยเร็วที่สุด

ZE1A1-C15902CE-B18D-43E4-993E-D63DB25A1DE1

คำเตือน:

. ระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยผู้
ขับขี่รักษาเสถียรภาพในการขับข่ี แต่ไม่ได้ช่วย
ป้องกัน อ ุ บัติ เหต ุ อัน เกิด จาก การ หัก เ ล้ียว
พวงมาลัยกะทันหันเมื่อขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็ว
สูง หรือการขับขี่อย่างไม่ระมัดระวังหรืออันตราย
ควรลดความเร็วรถยนต์และระมัดระวังเป็นพิเศษ
เม่ือขับขี่และเข้าโค้งบริเวณพื้นถนนลื่น และต้อง
ขับขี่ด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา

. ห้ามดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต์ ถ้า
ใช้ชิ้น ส่วนระบบรองรับน้ำหนัก เช่น โช้คอัพ
สตรัท สปริง เหล็กกันโคลง บู๊ช และล้อที่นิสสัน
ไม่ ได้แนะนำให้ ใช้ กับรถยนต์ของท่าน หรือ
ชิ้นส่วนเหล่านั้นเสื่อมสภาพลง ระบบ ESP อาจ
ทำงานไม่ถูกต้อง ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อสมรรถนะ
การควบคุมรถยนต์และไฟเตือนระบบ ESP
อาจสว่างขึ้น

. ถ้าใช้ชิ้นส่วนเบรก เช่น ผ้าเบรก โรเตอร์ และ
คาลิเปอร์ที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถยนต์
ของท่าน หรือ ช้ินส่วนเหล่า น้ันเสื่อมสภาพลง
ระบบ ESP อาจทำงานไม่ถูกต้องและไฟเตือน
ระบบ ES อาจสว่างขึ้น

. ถ้าใช้ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแทร็คชั่น
มอเตอร์ที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถยนต์ของ
ท่าน หรือชิ้นส่วนเหล่านั้นเสื่อมสภาพลง ไฟเตือน
ระบบ ESP อาจสว่างขึ้น

. เม่ือขับขี่บนถนนลาดเอียงมาก เช่น ทางโค้งที่มี
มุมรับสูง ระบบ ESP อาจทำงานไม่ถูกต้อง และ

ระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

Condition:
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ไฟเตือนระบบ ESP อาจสว่างขึ้น ห้ามขับข่ี
บนสภาพถนนเหล่านี้

. เม่ือขับขี่บนพื้นถนนที่ไม่มั่นคง เช่น แท่นที่หมุน
ได้ บนเรือข้ามฟาก ในลิฟท์ หรือทางลาด ไฟ
เตือนระบบ ESP อาจสว่างขึ้น ซ่ึงไม่ใช่การ
ทำงานผิดปกติ เร่ิมใช้งานระบบ EV (รถยนต์
ไฟฟ้า) อีกคร้ังหลังจากขับข่ีบนพ้ืนถนนที่มั่นคง

. ระบบ ESP ได้รับการออกแบบโดยนิสสันเพื่อ
ใช้งานร่วม กับล้อหรือยางรถที่ นิสสันแนะนำ
ดังนั้น เพ่ือให้แน่ใจว่าการทำงานของระบบ ESP
ถูกต้อง นิสสันขอแนะนำให้ใช้ล้อและยางรถท่ี
นิสสันแนะนำ

. ระบบ ESP ไม่ สามารถ ใช้ แทน ยาง สำหรับ
ฤดูหนาวหรือโซ่พันล้อที่ใช้บนถนนที่ปกคลุมด้วย
หิมะได้

ระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ESP) ใช้เซ็นเซอร์หลายตัวในการควบคุมคำสั่งในการขับขี่
จากผู้ขับข่ีและการเคล่ือนท่ีของรถยนต์ ภายใต้สภาพการ
ขับขี่บางอย่าง ระบบ ESP จะช่วยปฏิบัติฟังก์ชันดังต่อไปนี้

. ควบคุมแรงดันเบรกเพ่ือลดการล่ืนไถลของล้อขับ
เคลื่อนด้านหนึ่ง เพื่อให้เกิดการส่งถ่ายกำลังไปยังล้อ
ขับเคลื่อนในแกนเดียวกันที่ไม่ลื่น

. ควบคุมแรงดันเบรกและกำลังป้อนออกของแทร็คชั่น
มอเตอร์ เพ่ือลดการลื่นไถลของล้อขับเคล่ือนตาม
ความเร็วรถยนต์ (ฟังก์ชันควบคุมการทรงตัว)

. ควบคุมแรงดันเบรกของแต่ละล้อและกำลังป้อนออก
ของแทร็ คชั่นมอเตอร์ เพ่ือ ช่วยผู้ ขับขี่ รักษาการ
ควบคุมรถยนต์ในสภาพดังต่อไปนี้

— ด้ือโค้ง (รถยนต์มักจะไม่ขับเคลื่อนตามการหมุน
ของพวงมาลัย แม้ว่าจะเพ่ิมกำลังในการหมุน
พวงมาลัย)

— ท้ายปัด (รถยนต์มักจะหมุนเนื่องจากสภาพถนน
หรือสภาวะการขับขี่บางอย่าง)

ระบบ ESP สามารถช่วยผู้ขับขี่รักษาการควบคุมรถยนต์ แต่
ไม่สามารถป้องกันการสูญเสียการควบคุมได้ในทุก ๆ
สถานการณ์

เมื่อระบบ ESP ทำงาน ไฟเตือนระบบ ESP จะกะพริบ
เ ม่ือ ไฟ เ ตือน กะพริบ ใ ห้ สั ง เกต ราย การ ต่อ ไป นี้

. ถนนลื่นหรือระบบอาจกำหนดว่าจำเป็นต้องปฏิบัติงาน
บางอย่างเพื่อช่วยให้รถยนต์ขับเคลื่อนตามการหมุน
ของพวงมาลัย

. การสั่นของแป้นเบรก และได้ยินเสียงหรือการสั่นจาก
ใต้ฝากระโปรงหน้า ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ และแสดงว่า
ระบบ ESP กำลังทำงานเป็นปกติ

. ปรับความเร็วและการขับขี่ตามสภาพถนน

โปรดดูที่ “ไฟเตือนโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP)” (หน้า 2-11) และ “ไฟแสดง OFF
โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ESP)” (หน้า 2-13)

ถ้าระบบทำงานผิดปกติ ไฟเตือนระบบ ESP จะสว่าง
ขึ้น ระบบ ESP จะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟเตือนนี้สว่างขึ้น

ใช้หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์เพ่ือยกเลิกการใช้งานระบบ
ESP ไฟแสดง OFF ระบบ ESP สว่างขึ้นเพื่อแสดงว่า
ได้ปิดระบบ ESP แล้ว เม่ือระบบ ESP ถูกปิดการใช้งาน
แล้ว ระบบ ESP จะยังทำงานเพ่ือป้องกันการล่ืนไถลของ
ล้อขับเคลื่อนด้านหน่ึง โดยการส่งถ่ายกำลังไปยังล้อขับ
เคลื่อนที่ไม่มีการลื่นไถล ถ้าส่ิงนี้เกิดขึ้น ไฟเตือนระบบ
ESP จะกะพริบ ฟังก์ชัน ESP อ่ืน ๆ ทั้งหมดจะหยุด

ทำงาน และไฟเตือนระบบ ESP จะไม่กะพริบ ระบบ
ESP จะรีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อเปิดการทำงาน เมื่อสวิตช์จ่ายไฟ
อย ู่ ใน ตำแหน่ง OFF และ กลับ ไป ยัง ตำแหน่ง ON

คอมพิวเตอร์มีฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ระบบ ซ่ึงจะทดสอบ
ระบบทุกครั้งที่เริ่มใช้งานระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) และขับ
รถไปข้างหน้า หรือถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำ
การทดสอบตัวเอง จะมีเสียงเตือนและ/อาการส่ันท่ีแป้น
เบรก ซึ่งเป็นเร่ืองปกติ และไม่ใช่การแสดงการทำงาน
ผิดปกติ

วิธีปิดการทำงานของระบบ ESP
GUID-BBB48ECD-F814-4D19-BC91-41AC0C346F97

ในสภาพการขับข่ีส่วนใหญ่ควรขับข่ีรถยนต์ในขณะท่ีเปิด
ใช้ งาน ระบบโปรแกรมควบคุมความ เสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP)

เมื่อรถยนต์ติดหล่มโคลนหรือหิมะ ระบบ ESP จะลดกำลัง
ของแทร็คชั่นมอเตอร์เพื่อลดแรงการหมุนของล้อ ความเร็ว
รถยนต์จะลดลง แม้จะเหยียบคันเร่งจนสุด หากต้องการเร่ง
กำลังของแทร็คช่ันมอเตอร์ถึงขีดสุดเพื่อออกจากหล่ม ให้
ปิดการทำงานระบบ ESP

เพื่อปิดการทำงานระบบ ESP ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
ในหน้าจอแสดงผลข้อมูลรถยนต์

1. ใช้ ปุ่ม บน พวง มาลัย จน กระท่ัง เมน ู
“Settings (การตั้งค่า)” ปรากฏขึ้น

2. ใช้ปุ่ม เพื่อ เลือก “ESP Setting (การ ต้ังค่า
ESP)” แล้วกดปุ่ม OK

3. เลือก “ ระบบ” แล้วกดปุ่ม OK ไฟแสดง
จะสว่างขึ้น

เ ปิด “ESP Sett ing (การ ต้ัง ค่า ESP)” ใน หน้า จอ
แสดงข้อมูลรถยนต์อีกครั้งหรือเริ่มใช้งานระบบ EV อีกครั้ง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-11

Condition:
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5-12 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

เพื่อเปิดระบบ ESP
GUID-ACF60C23-4C96-4A4A-84B2-86A7F6293E1C

ระบบควบคุมแชสซีส์เป็นโมดูลควบคุมด้วยไฟฟ้า ซึ่งมี
ฟังก์ชันต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย:

. ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง

. ร ะบบ ช่ วย ลด อากา ร โยน ตั ว บน ทาง ขร ุ ข ร ะ

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง
GUID-06858CA0-3824-49D2-94D5-B98E1E55FA0C

คำเตือน:

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง อาจทำงาน
ไม่เต็มประสิทธิภาพโดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะการขับข่ี
ควรขับข่ีด้วยความระมัดระวังและมี สติ อยู่ เสมอ

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งจะตรวจจับการ
ขับขี่ การเลี้ยวและรูปแบบการเร่งความเร็ว/การเบรกของผู้
ขับขี่ และควบคุมแรงดันเบรกในแต่ละล้อ เพื่อช่วยเหลือใน
การเข้าโค้งและช่วยให้การตอบสนองของเคร่ืองยนต์
ราบรื่นขึ้น

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง สามารถเปลี่ยน
เป็น ON (ใช้งาน) หรือ OFF (ไม่ใช้งาน) ผ่านหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ (โปรดดูท่ี “การต้ังค่า” (หน้า 2-16))

เมื่อปิดระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะ
เข้าโค้งจะถูกปิดลงด้วยเช่นกัน

ระบบควบคุมแชสซีส์

Condition:
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JVS1300X

เม่ือใช้งานระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง และ
โหมด “ระบบควบคุมแชสซีส์” ถูกเลือกในคอมพิวเตอร์
ระยะทาง กราฟฟิกของระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะ
เข้าโค้งจะแสดงขึ้นที่หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (โปรดดูที่
“คอมพิวเตอร์ระยะทาง” (หน้า 2-27))

ถ้าข้อความเตือนระบบควบคุมแชสซีส์ปรากฏขึ้นในหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์ แสดงว่าระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพ
ขณะเข้าโค้งกำลังทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้า รับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น
ศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าโดยเร็ว ท่ีสุด
(โปรดดูที่ “การเตือนและการแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์” (หน้า 2-22))

เม่ือใช้งานระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง อาจ
รู้สึกถึงอาการส่ันท่ีแป้นเบรกและมีเสียงดัง เป็นปกติของ
ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งซ่ึงกำลังทำงาน
ได้อย่างเหมาะสม

แม้ขณะระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งจะถูกตั้ง
เป็น OFF แต่บางฟังก์ชันจะยังคงทำงานอยู่เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ขับขี่ (เช่น การหลีกเลี่ยงการชน)

ระบบช่วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระ
GUID-53D3DD92-84F2-47DE-9773-CA8E2A6D988A

ระบบช่วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระจะตรวจจับการ
เคล่ือนที่ของตัวถังส่วนบน (ตามข้อมูลความเร็วล้อ) และ
ควบคุมแรงบิดมอเตอร์ ซึ่งจะเพิ่มความนุ่มสบายในการขับขี่
ผ่านการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวถังส่วนบน เมื่อผ่าน
พื้นถนนขรุขระ ระบบนี้จะสามารถทำงานได้ที่ความเร็วมาก
กว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/ชม.)

เมื่อใช้หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์เพ่ือปิดการทำงานของ
ระบบ ESP ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งจะถูก
ปิดลงด้วยเช่นกัน

ถ้าข้อความเตือน chassis control (ระบบควบคุมแชสซีส์)
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ อาจแสดงว่าระบบ
ช่วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระกำลังทำงานผิดปกติ
ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้
รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า
โดยเร็วที่สุด (โปรดดูที่ “การเตือนและการแสดงบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-22))

เมื่อระบบช่วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระกำลังทำงาน
อาจได้ยินเสียงและรู้สึกถึงการลดความเร็วลงเล็กน้อย ซ่ึง

เป็นเรื่องปกติ และแสดงว่าระบบช่วยลดอาการโยนตัวบน
ทางขรุขระกำลังทำงานได้อย่างเหมาะสม
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5-14 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ZE1A1-C8932787-6620-47FA-8C28-A9498BC0E864

คำเตือน:

. ไม่ควรพ่ึงพาระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลลงจากทางลาดชัน
แต่เพียงอย่างเดียว ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
และ มีสติอยู่ เสมอ เหยียบแป้นเบรกเม่ือหยุด
รถยนต์บนทางลาดชัน และใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษเมื่อหยุดรถบนถนนบนเขาที่เป็นน้ำแข็ง
หรือ โคลน หากไม่ สามารถ ป้องกัน ไม่ ให้ รถ
ถอยหลังบนเขาอาจส่งผลให้ รถสูญเสียการ
ควบคุม อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือ
เสียชีวิตได้

. ระบบ ช่วย ออกตัว บนทาง ลาดชัน ไม่ ได้ ถ ูก
ออกแบบมาเพื่อช่วยยึดให้รถจอดนิ่งบนทางลาด
ชัน เหยียบแป้นเบรกเมื่อหยุดรถยนต์บนทางลาด
ชัน มิฉะน้ัน อาจทำให้รถไหลลงและอาจเป็นผล
ให้เกิดการชน หรือ การบาดเจ็บที่ ร้ายแรงได้

. ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันอาจไม่สามารถ
ป้องกันไม่ให้รถถอยหลังบนเขาในสภาวะบรรทุก
น้ำหนักหรือในบางสภาพถนนได้ เตรียมพร้อม
เหยียบแป้นเบรกเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้รถยนต์
ไหลลง มิเช่นน้ันอาจส่งผลให้เกิดการชนหรือ
บาดเจ็บร้ายแรงได้

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันจะช่วยให้เบรกทำงาน
อัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้รถไหลลงในขณะท่ีผู้ขับขี่ต้อง
ปล่อยแป้นเบรกและเหยียบคันเร่ง เมื่อรถยนต์หยุดบนทาง
ลาดชัน

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันจะทำงานอัตโนมัติภายใต้
สภาวะดังต่อไปนี้:

. เ ล่ือน คัน เกียร์ ไปที่ ตำแหน่ง D (ขับ) B หรือ R
(ถอยหลัง)

. รถ จอด สนิท บน ทาง ลาด ชัน โดย การ ใช้ เบรก

ระยะเวลาหยุดรถสูงสุด 2 วินาที ระบบช่วยออกตัวบนทาง
ลาดชันจะหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงหลังผ่านไป 2 วินาที และ
รถยนต์จะเริ่มไหลลง

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันจะไม่ทำงานเมื่อเลื่อนคัน
เกียร์ไปท่ีตำแหน่ง P (จอด) หรือ N (ว่าง) หรือเมื่อรถวิ่ง
บนถนนเรียบและพื้นราบ

เมื่อไฟเตือนโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) สว่างขึ้น ระบบช่วยออกตัวบนทาง
ลาดชันจะไม่ทำงาน (โปรดดูที่ “ไฟเตือนโปรแกรมควบคุม
ความเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP)” (หน้า 2-11))

ZE1A1-F76E06E7-2CD7-431B-89FC-EA406BAC3654

คำเตือน:

. สังเกตป้ายจำกัดความเร็ว เสมอและห้ามตั้ง
ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด

. ห้ามใช้การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติใน
สภาวะการขับขี่ดังต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้สูญ
เสียการควบคุมรถยนต์และทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ได้

— เมื่อไม่สามารถรักษาความเร็วรถยนต์ให้คงที่
ได้

— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรแออัด
— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรที่ใช้ความเร็วไม่คงที่
— เมื่อขับขี่ในพื้นที่ที่มีลมแรง
— เมื่อขับขี่บนถนนที่คดเคี้ยวหรือเนินเขา
— เมื่อขับข่ีบนถนนล่ืน (ฝน หิมะ น้ำแข็ง ฯลฯ)

ข้อควรระวังในการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ

ZE1A1-C8A8FF47-C043-4CBC-9D9C-D892D75F4189

. ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะถูกยกเลิก
โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับ
การตรวจสอบระบบท่ีศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

. ระยะการขับขี่ของรถยนต์จะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ขณะ
ท่ีกำลังใช้งานการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
แม้ว่าจะเปิดโหมด ECO อยู่ก็ตาม

. ถ้าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นมอเตอร์สูงขึ้นผิดปกติ ระบบ
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะยกเลิกการทำงาน
โดยอัตโนมัติ

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

Condition:
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. เพื่อต้ังระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติอย่าง
ถ ู ก ต้ อ ง ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต าม ข้ั น ตอน ดั ง ต่ อ ไป นี้

การทำงานของระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ

ZE1A1-5F38A757-02EC-4F75-B895-78EC7922188E

การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติช่วยให้ท่านสามารถ
ขับขี่ที่ความเร็วมากกว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/ชม.) โดย
ไม่ต้องเหยียบคันเร่ง

การควบคุมความเร็วรถยนต์ อัตโนมัติจะถูกยกเลิกการ
ทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าความเร็วรถยนต์ลดต่ำกว่าความเร็ว
ท่ีตั้ง ไว้มากกว่าประมาณ 13 กม./ชม. (8 ไมล์/ชม.)

การเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง N (ว่าง) จะเป็นการยกเลิก
การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติและการแสดงการ
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะดับลง

JVS1005X

① สวิตช์ RES/+
② สวิตช์ CANCEL
③ สวิตช์ SET/-
④ สวิตช์ หลัก ควบค ุม ความเร็ ว รถยนต์ อัตโนมัติ

JVS1299X

สภาวะการทำงานของการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
จะแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
Ⓐ การแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
Ⓑ การแสดงความเร็วที่ตั้งไว้

การแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติจะแสดง
สถานะของระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติตามสี

การเปิดการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
ZE1A1-C25A40D2-2A1A-4A56-81C9-3847DBFC6704

กดสวิตช์หลักควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ④ การ
แสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (สีขาว) จะ
ปรากฏขึ้นพร้อมกับค่าความเร็วที่ตั้งไว้ล่าสุด (หรือ ---) บน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

การตั้งความเร็วอัตโนมัติ
ZE1A1-8B22905E-FB6D-4A4A-B113-EACEC24A8437

1. เร่งความเร็วจนถึงความเร็วที่ต้องการ

2. กดสวิตช์ SET/- ③ แล้วปล่อย

3. การแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (สี
เขียว) จะปรากฏขึ้นพร้อม กับค่าความเร็ว ท่ีตั้งไว้
(ความเร็วอัตโนมัติที่ต้องการ) บนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์

4. ปล่อยเท้าออกจากคันเร่ง

รถยนต์จะรักษาความเร็วที่ได้ตั้งไว้

หน่วยของความเร็วสามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง “กม./ชม.”
และ “ไมล์/ชม.” (โปรดดูที่ “การต้ังค่า” (หน้า 2-16))

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

เหยียบ คันเร่ง เพื่อ เร่งความเร็ว หลังจากปล่อยคันเร่ง
รถยนต์ จะ กลับ ไป ยังความเร็วที่ ได้ ตั้ง ไว้ ก่อนหน้า นี้

รถยนต์อาจไม่ขับเคลื่อนตามความเร็วท่ีตั้งไว้ เม่ือขับขึ้น
หรือลงเขาชัน ในกรณีน้ี ควรขับข่ีโดยไม่ใช้การควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

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

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อปรับความเร็วให้
ช้าลงกว่าเดิม

. แตะแป้นเบรกจอดเบา ๆ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้อง
ก า ร ใ ห้ ก ด แ ล ะ ป ล่ อ ย ส วิ ต ช์ S E T / - ③

. กดสวิตช์ SET/- ③ ค้างไว้ เม่ือได้ความเร็วรถยนต์ท่ี
ต้องการ ให้ปล่อยสวิตช์ SET/- ③

. กดและปล่อยสวิตช์ SET/- ③ อย่างรวดเร็ว จะลด
ความเร็วรถยนต์ประมาณ 1 กม./ชม. หรือ 1 ไมล์/ชม.

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

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อปรับความเร็วให้เร็ว
ขึ้นกว่าเดิม

. เหยียบคันเร่ง เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ ให้กด
และปล่อยสวิตช์ SET/- ③

. กดสวิตช์ RES/+ ① ค้างไว้ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่
ต้องการ ให้ปล่อยสวิตช์ RES/+ ①

. กดและปล่อยสวิตช์ RES/+ ① อย่างรวดเร็ว จะเพิ่ม
ความเร็วรถยนต์ประมาณ 1 กม./ชม. หรือ 1 ไมล์/ชม.
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5-16 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

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

กดและปล่อยสวิตช์ RES/+ ①

รถยนต์จะกลับไปใช้ความเร็วอัตโนมัติเดิมที่ได้ตั้งไว้ล่าสุด
เมื่อขับขี่รถยนต์ท่ีความเร็วสูงกว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/
ชม.)

การยกเลิกความเร็วอัตโนมัติ
ZE1A1-528B80ED-4383-4D16-8758-36CC64A26FD6

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อยกเลิกความเร็วท่ีตั้งไว้

. กดสวิตช์ CANCEL ② การแสดงการควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นสีขาว

. แตะแป้น เบรกจอด เบา ๆ การแสดงการควบคุม
ความเ ร็ว รถยนต์ อัตโนมัติ จะ เปล่ียน เป็น สี ขาว

. กดสวิตช์หลักควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ④
การแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติและการ
แสดงความเร็วที่ตั้งไว้จะดับลง

GUID-9B9F1F0D-6844-4B92-829F-36264D4CE9BF

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้ขับข่ีอย่างถูกต้อง
อาจทำให้ ได้ รับ บาด เจ็บ สาหัสหรือ เสีย ชีวิต ได้

. ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้ขับขี่เป็นเพียง
การเตือนเพื่อแจ้งให้ทราบว่าผู้ขับขี่เสียสมาธิหรือ
ง่วงซึม ซึ่งจะไม่บังคับรถยนต์หรือป้องกันการ
สูญเสียการควบคุม

. ระบบตรวจสอบการตื่นตัว ของผู้ ขับขี่ จะ ไม่
ตรวจจับและไม่ส่งการเตือนเม่ือผู้ขับขี่เสียสมาธิ
หรือ เกิดความ เหน่ือยล้า ในทุก สถานการณ์

. เป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่ที่จะต้อง:
— ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
— ขับขี่ด้วยความปลอดภัย
— รักษารถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ
— ควบคุมรถได้ตลอดเวลา
— หลีก เลี่ยง การ ขับข่ี เมื่อ ร ู้สึก เหนื่อย ล้า
— หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ (การพิมพ์
ข้อความ ฯลฯ)

ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้ขับขี่จะช่วยเตือนผู้ขับขี่ ถ้า
ระบบตรวจจับได้ว่าผู้ขับข่ีเสียสมาธิหรือขับข่ีด้วยความ
เหนื่อยล้า

ระบบจะตรวจสอบรูปแบบการขับขี่และพฤติกรรมการบังคับ
เล้ียวในช่วงเวลาหน่ึง และจะตรวจจับความเปลี่ยนแปลง
จากรูปแบบเดิม ถ้าระบบตรวจจับได้ว่าสมาธิของผู้ขับขี่ลด
ลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะใช้การเตือนด้วยเสียงและ
ภาพเพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่จอดพัก

การทำงานของระบบตรวจสอบการตื่นตัว
ของผู้ขับขี่

GUID-556F1AAE-9CDC-4FBC-935B-0412705470DB

JVI1662X

ถ้าระบบตรวจพบความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่หรือพบว่าสมาธิ
ของผู้ขับขี่ลดลง ข้อความ “Take a break? (สัญญาณ
เตือนพักการขับข่ี)” จะปรากฏข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์และเสียง เตือนจะ ดังขึ้น เม่ือขับขี่ รถยนต์ด้วย
ความเร็วสูงกว่า 60 กม./ชม. (37 ไมล์/ชม.)

ระบบจะตรวจสอบสมาธิของผู้ขับข่ีอย่างต่อเน่ืองและจะมี
การแจ้งเตือนหลายครั้งต่อเที่ยว ระบบจะรีเซ็ตและเริ่มต้น
ทำการประเมินรูปแบบการขับข่ีและพฤติกรรมการบังคับ
เลี้ยวใหม่อีกครั้งเมื่อสวิตช์จ่ายไฟเปลี่ยนจากตำแหน่ง ON
ไปที่ OFF และกลับมาที่ตำแหน่ง ON

ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้ขับขี่
(ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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วิธีการเปิด/ปิดระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้ขับขี่
GUID-A2531344-8615-4793-BAE8-78C2D97D5C10

WBF0003X

① ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
② หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อเปิดหรือปิดระบบตรวจสอบ
การตื่นตัวของผู้ขับขี่

1. กดปุ่ม จนกระทั่ง “Settings (การตั้งค่า)”
ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

2. ใช้ปุ่ม เพื่อเลือก “Driver Assistance (การ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่)” แล้วกดปุ่ม OK

3. เลือก “Driver Attention Alert (การเตือนสมาธิผู้
ขับขี่ ) ” และ กด ปุ่ม OK เ พ่ือ เปิด หรือ ปิด ระบบ

หมายเหตุ:

การตั้งค่าจะยังคงถูกบันทึกไว้ แม้จะเริ่มใช้งานระบบ
EV ใหม่อีกครั้งก็ตาม

ข้อจำกัดของระบบตรวจสอบการตื่นตัว
ของผู้ขับขี่

GUID-AFA2F28E-9ADB-4510-BE55-3E8E410E1735

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบตรวจสอบการ
ตื่นตัวของผู้ขับขี่ การใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไป
ตามข้อจำกัดของระบบเหล่านี้อาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้ขับข่ีอาจทำงาน
ไม่เหมาะสมและอาจไม่มีการแจ้งเตือนในสภาวะ
ต่อไปนี้:

— สภาพถนนไม่ดี เช่น พื้นผิวไม่เสมอกันหรือมี
หลุม

— มีลมปะทะทางด้านข้างอย่างรุนแรง
— ถ้าท่านมีรูปแบบการขับขี่แบบสปอร์ตที่มีการ
ใช้ความเร็วในการเข้าโค้งและอัตราการเร่ง
ความเร็วที่สูงยิ่งขึ้น

— การเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือการเปลี่ยน
ความเร็วรถยนต์อยู่บ่อยครั้ง

. ระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้ขับขี่อาจไม่มีการ
แจ้งเตือนในสภาวะต่อไปนี้:

— ความเร็วรถยนต์ต่ำกว่า 60 กม./ชม. (37
ไมล์/ชม.)

— การเสียสมาธิเป็นเวลาสั้น ๆ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-17

Condition:
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5-18 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

— การเสียสมาธิอย่างกะทันหัน เช่น ทำของตก

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-6406490A-DA57-45AD-9E0B-BE8E4DD5B5AA

WBF0007X

ถ้าระบบตรวจสอบการต่ืนตัวของผู้ ขับข่ีทำงานผิดปกติ
ข้อความเตือน “System fault (ระบบบกพร่อง)” จะปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์และฟังก์ชันนี้จะหยุด
ทำงานโดยอัตโนมัติ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

จอดรถในที่ปลอดภัย จากนั้นให้ปิดระบบ EV และเริ่ม
ใช้งานใหม่อีกครั้ง ถ้าข้อความเตือนยังคงปรากฏอยู่ ให้เข้า
รับการตรวจสอบระบบตรวจสอบการตื่นตัวของผู้ขับขี่ที่ศูนย์
บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้
บริการรถยนต์ไฟฟ้า

GUID-91D9550E-F536-459F-A91A-0533F2DF97BC

คำเตือน:

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอย่างถูกต้อง อาจทำให้
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะเป็นระบบเสริมเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่ ระบบนี้ไม่สามารถทดแทนการมี
สมาธิของผู้ขับขี่ในการสังเกตสภาพการจราจร
หรือ ความ รับ ผิด ชอบที่ จะ ต้อง ขับ รถ อย่าง
ปลอดภัย ระบบดังกล่าวนี้ ไม่สามารถป้องกัน
อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความประมาทหรือการ
ขับขี่ที่อันตรายได้

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะไม่สามารถทำงานได้
ในทุกสภาวะการขับขี่ สภาพการจราจร สภาพ
อากาศ และสภาพถนน

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะสามารถช่วยเหลือผู้ขับขี่เม่ือมี
ความเสี่ยงท่ีจะชนด้านหน้ากับรถยนต์คันข้างหน้าในช่อง
ทางเดินรถ

WBF0001X

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ Ⓐ ที่ติดตั้งอยู่
ที่ด้านหน้ารถยนต์ เพื่อวัดระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้า

ในช่องทางเดินรถเดียวกัน

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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WBF0002X

① การแสดงเตือนฉุกเฉินระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
② การแสดงการตรวจจับรถยนต์คันข้างหน้า
③ ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บนแผงมาตร

วัด)

การทำงานของระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
GUID-A9F95846-1C67-44E2-9EDC-D43A0F215097

ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานเมื่อขับรถที่ความเร็ว
มากกว่า 5 กม./ ชม. (3 ไมล์ / ชม.) โดย ประมาณ

ถ้าตรวจพบว่ามีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการชนด้านหน้า ระบบ
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะเตือนผู้ขับขี่ก่อนโดยการทำให้การ
แสดงการตรวจจับรถยนต์คันข้างหน้า (สี เหลือง) บน
หน้าจอแสดงข้อมูล รถยนต์กะพริบและ ส่ง เสียง เตือน

ถ้าผู้ขับขี่เหยียบเบรกอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลังจากการ

เตือน และระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะตรวจพบว่ายังคงมี
ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการชนด้านหน้า ระบบจะเพิ่มแรง
เบรกโดยอัตโนมัติ

ถ้าผู้ขับข่ีไม่กระทำการใด ๆ ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะ
เตือนผู้ ขับขี่ เป็นคร้ัง ท่ีสอง โดยทำให้การแสดงเตือน
ฉุกเฉินระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีแดง) กะพริบและส่ง
เสียงเตือน ถ้าผู้ขับขี่ปล่อยคันเร่ง ระบบจะทำการช่วยเบรก
บางส่วน

ถ้าความเสี่ยงที่จะชนใกล้เข้ามามากขึ้น ระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะช่วยออกแรงเบรกมากยิ่ง ข้ึนโดยอัตโนมัติ

ขณะที่ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงาน ท่านอาจได้ยิน
เสียงการทำงานของเบรก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และแสดงว่า
ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะกำลังทำงานได้อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ:

ไฟเบรกจะสว่างข้ึนเมื่อเป็นการเบรกโดยระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ

ระบบอาจช่วยให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการชนด้านหน้าได้ หรือ
อาจช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการชนในกรณีที่เป็น
การชนท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่ กับความเร็ว
รถยนต์และระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้าตลอดจน
สภาวะการขับขี่และสภาพถนน

ถ้าผู้ขับขี่บังคับพวงมาลัย เหยียบคันเร่ง หรือทำการเบรก
ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานภายหลังหรือจะไม่
ทำงาน

การเบรกโดยอัตโนมัติจะหยุดภายใต้สภาวะ ต่อไป น้ี:

. เมื่อหมุนพวงมาลัยเท่าที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการชน

. เมื่อเหยียบคันเร่ง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-19

Condition:
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. เมื่อ ตรวจ ไม่ พบ รถยนต์ คัน ข้าง หน้า อีก ต่อ ไป

ถ้ารถยนต์หยุดด้วยระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ รถยนต์จะ
หยุด นิ่ง อย ู่ กับที่ ประมาณ 2 วินาที ก่อนปล่อย เบรก

การเปิด/ปิดระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
GUID-34C643A7-B8D3-4B82-AE88-3AE5C2CF89D3

WBF0003X

① ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
② หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป น้ี เพื่อ เปิดหรือปิดระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ

1. กดปุ่ม จนกระทั่ง “Settings (การตั้งค่า)”
ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

2. ใช้ปุ่ม เพื่อเลือก “Driver Assistance (การ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่)” แล้วกดปุ่ม OK

3. เลือก “Emergency Brake (เบรกฉุกเฉิน)” แล้วกด
ปุ่ม OK

4. เลือก “System (ระบบ)” แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเปิดหรือ
ปิดระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

เมื่อ ปิดระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ไฟเตือนระบบเบรก

Condition:



(211,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

ฉุกเฉินอัจฉริยะจะสว่างขึ้น

หมายเหตุ:
. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะเปิดโดยอัตโนมัติ

เ มื่ อ เ ปิ ด ใช้ ง า น ร ะบบ EV ให ม่ อี ก ค ร้ั ง
. เม่ือปิดระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESP) ระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ จะ ถ ูก ปิด ลง ด้วย เช่น กัน สำหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบ ESP โปรดดูที่ “ระบบ
โปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP)” (หน้า 5-10)

ข้อจำกัดของระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
GUID-44BAFC01-5113-46A5-ABE9-CD17174D6EC4

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ การใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อ
จำกัดของระบบเหล่าน้ีอาจทำให้ เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะไม่สามารถตรวจจับ
รถยนต์ ท ุก คัน ได้ ภาย ใต้ สภาวะ ทั้ งหมด นี้

. เซ็นเซอร์ เรดาร์จะไม่ตรวจจับวัตถุ ต่าง ๆ ดัง
ต่อไปนี้:

— คนเดินเท้า สัตว์ หรือวัตถุบนถนน
— รถยนต์ที่วิ่งสวนมา
— รถยนต์ที่วิ่งผ่านหน้า

. เซ็นเซอร์เรดาร์ มีข้อจำกัดในการทำงาน ถ้ามี
รถยนต์คันอื่นจอดอยู่ กับที่ขวางเส้นทาง ระบบ
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม่ทำงานเมื่อขับรถที่
ความเร็วมากกว่า 80 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.)
โดยประมาณ

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจไม่พบรถยนต์คัน
ข้างหน้าในสภาวะต่อไปนี้:

— มีฝุ่น น้ำแข็ง หิมะ หรือสิ่งอื่น ๆ ปกคลุม
เซ็นเซอร์เรดาร์

— ถูกรบกวนโดยแหล่งสัญญาณเรดาร์ อ่ืน ๆ
— หิมะหรือละอองน้ำบนถนนที่มาจากรถยนต์ที่
ขับอยู่

— ถ้า พาหนะ ข้าง หน้า มี ขนาด แคบ (เช่น
จักรยานยนต์)

— เมื่อขับขี่บนทางลาดชันหรือถนนที่ มี โค้ง
อันตราย

. ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจมีการตอบสนอง
กับวัตถุบนไหล่ทาง (ป้ายจราจร ร้ัวกั้น ฯลฯ)

. ในบางสภาวะถนนหรือการจราจร ระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะอาจยกคันเร่งขึ้นหรือทำการช่วย
เบรกบางส่วนอย่างกะทันหัน เมื่อจำเป็นต้องเร่ง
ความเร็วขึ้น ให้เหยียบคันเร่งไว้เพื่อยกเลิกระบบ

. ระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นบนพื้นถนนลื่น

. ระบบได้รับการออกแบบให้ตรวจสอบการทำงาน
ของเซ็นเซอร์โดยอัตโนมัติภายใต้ข้อจำกัดบาง
อย่าง ระบบอาจไม่ตรวจจับสิ่งกีดขวางบางอย่าง
บริเวณเซ็นเซอร์ เช่น น้ำแข็ง หิมะ สต๊ิกเกอร์
ฯลฯ ในกรณีเหล่านี้ ระบบอาจจะไม่สามารถเตือน
ผู้ขับข่ีได้อย่างถูกต้อง ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบ
และทำ ความสะอาดบริเวณ เซ็นเซอร์ อย่าง
สม่ำเสมอ

. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ
อาจจะไม่ได้ยินเสียงเตือน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-21
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5-22 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

SSD0253

เมื่อขับขี่บนบางสภาพถนน เช่น ถนนคดเคี้ยว เนินเขา โค้ง
แคบ หรือถนนท่ีอยู่ ระหว่างการก่อสร้าง เซ็นเซอร์อาจ
ตรวจจับรถยนต์ในช่องทางเดินรถอ่ืน หรืออาจตรวจไม่พบ
รถยนต์คันข้างหน้าชั่วคราว ซึ่งอาจทำให้ระบบทำงานได้
ไม่ถูกต้อง

การตรวจจับรถยนต์อาจได้รับผลกระทบจากการใช้งาน
รถยนต์ (การควบคุมพวงมาลัยหรือตำแหน่งที่รถวิ่งในช่อง
ทางเดินรถ ฯลฯ) หรือสภาวะรถยนต์ ถ้าสิ่งนี้ เกิด ข้ึน
ระบบอาจเตือนโดยการกะพริบไฟแสดงระบบและ
ทำให้เสียงเตือนดังข้ึนโดยไม่คาดคิด ท่านจะต้อง
รักษาระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้าให้เหมาะสม
ด้วยตัวเอง

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-80BA68CC-9ED2-4F23-BED9-91B7ADDE703D

WBF0004X

สภาวะ A
GUID-2599BC1C-8046-4DE3-9066-C7F301A1BF7F

เมื่อเซ็นเซอร์เรดาร์ตรวจพบการรบกวนจากแหล่งสัญญาณ
เรดาร์อ่ืน ทำให้ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์คันข้างหน้าได้
ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่างขึ้น

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะข้างบนหายไปแล้ว ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะ
กลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

สภาวะ B
GUID-657467E1-95F6-49E5-908C-83C1A31C52DB

ในสภาวะต่อไปนี้ ข้อความเตือน “Not available: Front
radar obstructed” (ไม่สามารถใช้งานได้: เรดาร์ด้านหน้า
มี ส่ิงกีดขวาง) จะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

. บริเวณเซ็นเซอร์ที่ด้านหน้าของรถยนต์ปกคลุมด้วยฝุ่น
หรือมีสิ่งกีดขวาง

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ถ้าข้อความปรากฏขึ้น ให้จอดรถในที่ปลอดภัยและปิดการ
ทำงานระบบ EV ทำความสะอาดฝาครอบเรดาร์ที่ด้านหน้า
ของรถยนต์ด้วยผ้านุ่ม และเริ่มใช้งานระบบ EV ใหม่อีกครั้ง
ถ้าข้อความเตือนยังคงสว่างอยู่ ให้เข้ารับการตรวจสอบ
ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะที่ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการ
แต่ง ต้ัง เป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ ไฟฟ้า

. เม่ือขับข่ีบนถนนหรือโครงสร้างที่มีพ้ืนท่ีจำกัด (เช่น
สะพานที่มีระยะทางยาว ทะเลทราย พื้นที่หิมะปกคลุม
การขับขี่ข้างกำแพงแนวยาว)

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อสภาวะข้างบนหายไปแล้ว ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะ
กลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

สภาวะ C
GUID-9B1B0266-E994-449F-9C9E-30BC6ECB73F0

เมื่อปิดระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) การเบรกจากระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะไม่ทำงาน ในกรณีนี้จะมีเพียงการเตือนด้วยภาพ
และเสียงเท่าน้ัน ท่ีทำงาน ไฟเตือนระบบเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่างขึ้น

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อเปิดระบบ ESP ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะกลับมา
ทำงานโดยอัตโนมัติ

Condition:



(213,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-7B6B2AFF-C388-41D7-B43A-CFF1DE925C4A

ถ้าระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงานผิดปกติ ระบบจะปิด
โดยอัตโนมัติ เสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟเตือนระบบเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส้ม) จะสว่างขึ้น และข้อความเตือน
“System fault (ระบบบกพร่อง)” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรถยนต์

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

ถ้าไฟเตือน (สีส้ม) สว่างขึ้น ให้จอดรถในที่ปลอดภัย ปิด
การทำงานของระบบ EV และเร่ิมใช้งานระบบ EV ใหม่อีก
ครั้ง ถ้าไฟเตือนยังคงสว่างอยู่ ให้เข้ารับการตรวจสอบ
ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะที่ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการ
แต่ง ต้ัง เป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ ไฟฟ้า

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-F3E60D80-C391-4EAD-8C6B-7C02864A01BE

WBF0001X

เซ็นเซอร์ เรดาร์ Ⓐ ติด ต้ังอยู่ ที่ ด้านหน้าของ รถยนต์

เพื่อให้ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงานได้เป็นปกติ โปรด
ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

. รักษาบริเวณเซ็นเซอร์ด้านหน้ารถยนต์ให้สะอาดอยู่
เสมอ

. ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร์

. ห้ามปิดหรือติดสติ๊กเกอร์หรือวัตถุที่คล้ายกันท่ีด้าน
หน้าของรถยนต์ใกล้กับบริเวณเซ็นเซอร์ อาจทำให้
ทำงานผิดพลาดหรือผิดปกติได้

. ห้าม ติดวัตถุ โลหะใกล้ กับบริเวณเซ็นเซอร์ เรดาร์
(กันชนเหล็ก ฯลฯ) อาจทำให้ทำงานผิดพลาดหรือ
ผิดปกติได้

. ห้ามสลับ ถอด หรือพ่นสีท่ีด้านหน้ารถยนต์ใกล้กับ
บริเวณเซ็นเซอร์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้
รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์
ไฟฟ้า ก่อนปรับ แต่งหรือ แก้ไข บริ เวณ เซ็นเซอร์

GUID-68F010D4-DA1A-4F34-98C3-A3A90F463A50

JVS1295X

โหมด ECO จะช่วยลดการส้ินเปลืองพลังงานโดยลดการ
เร่งความเร็วลงเม่ือเทียบกับตำแหน่งคันเร่งเดียวกันใน
ตำแหน่ง D (ขับ) ใช้โหมด ECO สำหรับระยะการขับข่ีสูง
สุดและการขับขี่ในเมือง

เพ่ือเปิดโหมด ECO ให้กดสวิตช์โหมด ECO ตัวแสดง
โหมด ECO จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

เพื่อปิดโหมด ECO ให้กดสวิตช์โหมด ECO อีกครั้ง ตัว
แสดงโหมด ECO จะหายไป

. การเลือกใช้โหมด ECO (ON หรือ OFF) จะยังคงอยู่
แ ม้ จะ เริ่ ม ใ ช้ งาน ระบบ EV ใหม่ อีก ครั้ ง ก็ ตาม

. เมื่อปิดโหมด ECO สมรรถนะการขับขี่จะเปลี่ยนไป
ก่อนจะปิดโหมด ECO ให้แน่ใจว่าสามารถทำได้โดย
ปลอดภัย แล้วจึงปล่อยคันเร่งและใช้งานสวิตช์โหมด
ECO

. ปิดโหมด ECO เมื่อจำเป็นต้องเร่งความเร็ว เช่น เมื่อ:
— ขับรถโดยมีการบรรทุกน้ำหนักของผู้โดยสารหรือ

สัมภาระมาก
— ขับรถขึ้นทางลาดชัน

. เมื่อการควบคุมความเร็ว รถยนต์อัตโนมัติทำงาน
รถยนต์จะให้ความสำคัญกับการควบคุมดังกล่าวเพื่อ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-23

โหมด ECO

Condition:



(214,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

5-24 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

รักษาความเร็วให้คงที่ ระยะการขับขี่จะไม่เพิ่มขึ้น ถึง
แม้ว่า ตัว แสดง โหมด ECO จะ ปรากฏ ข้ึน ก็ ตาม

ZE1A1-7B5D8434-73CC-47FB-951C-78ACFAD975D3

ระยะการขับขี่จริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่อไปนี้:

. ความเร็ว

. โหลดรถยนต์

. โหลดทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของรถยนต์

. สภาพการจราจรและถนน
นิสสันขอแนะนำให้ปฏิบัติตามนิสัยการขับขี่ต่อไปนี้
เพื่อให้ได้ระยะการขับขี่สูงสุด:
ก่อนขับขี่:
. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดที่แนะนำ
. เติมลมยางให้อยู่ในระดับแรงดันลมยางที่ถูกต้องเสมอ
. รักษาตั้งศูนย์ล้อให้ถูกต้อง
. ทำความร้อนล่วงหน้าหรือทำความเย็นล่วงหน้าภายใน

ห้อง โดยสาร ใน ระหว่างที่ รถยนต์ กำลัง ชาร์จ ไฟ
. นำสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากรถยนต์
ขณะขับขี่:
. ขับในโหมด ECO

— โหมด ECO จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดย
ลดการเร่งความเร็วลงเมื่อเทียบกับตำแหน่งคันเร่ง
เดียวกัน ใน ตำแหน่ง D (ขับ) (โหมด ปกติ)

. ขับด้วยความเร็วคงท่ี รักษาความเร็วอัตโนมัติด้วย
ตำแหน่ง คัน เร่ง ท่ี คงที่ หรือ โดยใช้ ระบบควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

. เร่งความเร็วอย่างช้า ๆ และนุ่มนวล ค่อย ๆ เหยียบ
และปล่อยคันเร่งในการเร่งความเร็วและลดความเร็ว

. ขับที่ความเร็วปานกลางบนทางหลวง

. หลีกเลี่ยงการหยุดและการเบรกบ่อยครั้ง รักษาระยะ
ห่างที่ปลอดภัยจากรถยนต์คันหน้า

. ปิด ระบบ ควบค ุม การ ปรับ อากาศ เมื่อ ไม่ จำเป็น

. เลือกการตั้งค่าอุณหภูมิปานกลางสำหรับการทำ
ความร้อนและการทำความเย็นเพ่ือช่วยลดการส้ิน
เปลืองพลังงาน

. ใช้เฉพาะพัดลมเพ่ือช่วยลดการส้ินเปลืองพลังงาน

. ในสภาพอากาศหนาว ให้ใช้เบาะทำความร้อนแทน
ระบบควบคุมการปรับอากาศเพื่อช่วยลดการสิ้นเปลือง
พลังงาน

. ใช้ระบบควบคุมการปรับอากาศและปิดหน้าต่างเพื่อ
ลด แรง ต้าน เมื่อ ขับขี่ ความเร็ว ส ูง บนทางหลวง

. ปล่อยคันเร่งเพื่อลดความเร็วลง และไม่ต้องเหยียบ
เบรกเมื่อสภาพการจราจรและถนนเอื้อต่อการใช้งาน
— รถยนต์คันนี้ติดตั้งมาพร้อมกับระบบเบรกแบบจ่าย

พลังงานคืน จุดประสงค์หลักของระบบเบรกแบบ
จ่ายพลังงานคืนคือการจ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อชาร์จ
ไฟแบตเตอรี่ Li-ion ใหม่ และเพิ่มระยะการขับข่ี
รวมถึงข้อดีของระบบนี้คือ “แรงหน่วงเครื่องยนต์”
ซึ่ง จะทำงานตามสภาวะแบตเตอรี่ Li-ion ใน
ตำแหน่ง D (ขับ) หรือ B เม่ือปล่อยคันเร่ง ระบบ
เบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะลดความเร็วของรถลง
และ จ่าย กำลัง ไฟฟ้า ไป ยัง แบตเตอร่ี Li-ion

การเพิ่มการประหยัดกำลังไฟฟ้า

Condition:
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ZE1A1-2A2F83BA-9387-4207-B8EB-C78B4615E0E9

คำเตือน:

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น
หญ้าแห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให้ไฟไหม้ได้

. ห้ามปล่อยรถท้ิงไว้ในโหมดพร้อมขับข่ีขณะที่
ไม่มีบุคคลอยู่ภายในรถ

. ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพัง เด็กอาจ
กดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ ด้วยความรู้เท่าไม่
ถึงการณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บ
หรือถึงแก่ชีวิตจากการที่รถยนต์และ/หรือระบบ
ทำงานโดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยเด็ก บุคคลที่ต้องมี
ผู้อื่นคอยช่วยเหลือ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ตามลำพังใน
รถ นอกจากน้ี อุณหภูมิภายในรถที่ปิดประตูไว้
หมดในวันท่ีอากาศร้อนจะสูง ข้ึนอย่างรวดเร็ว
อาจส่งผลให้คนและสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บหรือ
ถึงแก่ชีวิต

. ข้ันตอนการจอดรถอย่างปลอดภัยจำเป็นต้อง
ใช้งานเบรกจอด และให้คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง
“P” (จอด) มิฉะนั้น รถอาจจะเคล่ือนที่โดยไม่
คาด คิด และ อาจ ทำใ ห้ เ กิด อ ุ บั ติ เหต ุ ไ ด้

SSD0489

1. เข้าเบรกจอดจนสุด

2. กดสวิตช์ตำแหน่ง P บนคันเกียร์

3. เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้เคล่ือนท่ีเข้าหาทางจราจรเม่ือ
จอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล้อดังภาพ
. หันลงทางลาดโดยมีขอบทางเท้า: ①

หันล้อไปยังขอบทางเท้าและเล่ือนรถไปข้างหน้า
จน ล้อ ด้าน ขอบทางเท้า ค่อย ๆ แตะ กับ ขอบ
ทางเท้า

. หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบทางเท้า: ②

หันล้อออกจากขอบทางเท้าและเลื่อนรถกลับจน
ล้อด้านขอบทางเท้าค่อย ๆ แตะกับขอบทางเท้า

. หันขึ้นหรือลงทางลาดโดยไม่มีขอบทางเท้า: ③

หันล้อไปทางขอบทางเท้าเพื่อให้รถเลื่อนออกจาก
กลางถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล

4. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-25

การจอดรถ

Condition:
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5-26 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-1882B091-46EA-4F84-9AF1-55595652650E

รถยนต์คันนี้ถ ูกออกแบบมาเพ่ือบรรทุกผู้ โดยสารและ
สัมภาระ นิสสันไม่แนะนำให้นำไปใช้ในการลากรถพ่วง
เพราะจะทำให้ระบบ EV ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเล้ียว
เบรก และระบบอื่น ๆ ทำงานหนักขึ้น

ข้อควรระวัง:

รถยนต์ที่ เสียหายจากการลากรถพ่วงไม่อยู่ในข้อ
กำหนดของการรับประกัน

ZE1A1-67378236-2F56-45FF-964C-81911ECEE046

คำเตือน:

. ถ้าไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่ดับลงขณะขับขี่
ระบบช่วยหมุนพวงมาลัยจะไม่ทำงาน การบังคับ
เลี้ยวพวงมาลัยจะทำได้ยากขึ้น

. เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าสว่างข้ึน
ขณะที่ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่สว่างขึ้น ระบบ
ช่วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน จะทำให้การ
บังคับเลี้ยวพวงมาลัยทำได้ยากขึ้น

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงช่วย
หมุนขณะขับขี่ ทำให้ไม่ต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยว
พวงมาลัยมาก

เมื่อใช้งานพวงมาลัยซ้ำ ๆ หรือต่อเนื่องขณะที่รถยนต์จอด
อยู่ หรือขณะที่ขับรถด้วยความเร็วต่ำมาก แรงช่วยหมุน
พวงมาลัยจะลดลง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเพา
เวอร์ไฟฟ้าร้อนเกินไป และเพื่อช่วยไม่ให้เกิดความเสียหาย
ขณะท่ีแรงช่วยหมุนลดลงจะส่งผลให้การบังคับเล้ียว
พวงมาลัยทำได้ยากขึ้น เม่ืออุณหภูมิของพวงมาลัยเพา
เวอร์ไฟฟ้าลดลง ระดับของแรงช่วยหมุนจะกลับเป็นปกติ
หลีกเลี่ยงการใช้งานพวงมาลัยในแบบที่กล่าวมาซ้ำ ๆ
เน่ืองจากอาจทำให้พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าร้อนเกินไป

ท่านอาจได้ยินเสียงดังเมื่อหมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติ

ถ้าไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า สว่างขึ้นขณะที่
ไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่สว่างขึ้น อาจแสดงว่าพวงมาลัย
เพาเวอร์ไฟฟ้าทำงานผิดปกติและอาจต้องเข้า รับการ
บริการ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบพวงมาลัยเพาเวอร์
ไฟฟ้าที่ศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า (โปรดดูท่ี “ไฟเตือน

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า” (หน้า 2-11))

ระบบช่วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงานเม่ือท้ังไฟเตือน
พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าและไฟแสดงสถานะพร้อมขับขี่
สว่างขึ้น ท่านจะยังคงสามารถควบคุมรถยนต์ได้อยู่ แต่ต้อง
ใช้แรงในการหมุนพวงมาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะในโค้งที่หัก
มุมมากและที่ความเร็วต่ำ

การลากรถพ่วง พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

Condition:
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ZE1A1-FD474475-F4FC-49E6-A80E-21CF2C1DAAEE

ข้อควรระวังในการเบรก
ZE1A1-59B6EEB9-40F6-48EE-8FEE-5F72DE59A2FC

รถยนต์คัน น้ีติด ต้ังมาพร้อมกับ ระบบเบรกสองระบบ:

1. ระบบเบรกไฮดรอลิก

2. ระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืน

ระบบเบรกไฮดรอลิก
ZE1A1-6146E8A6-FA79-4666-B17A-CDB7F966E5AA

ระบบเบรกไฮดรอลิกจะคล้ายกับเบรกที่ใช้กับรถยนต์ทั่วไป

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถ้าวงจร
หนึ่งไม่ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการเบรกอีกสอง
ล้อ

ระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืน
ZE1A1-3AFA0A06-AA47-4874-AABC-23765044FBE8

จุดประสงค์หลักของระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนคือการ
จ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อช่วยชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ใหม่
และเพ่ิมระยะการขับข่ี รวมถึงข้อดีของระบบนี้คือ “แรง
หน่วง เคร่ืองยนต์” ซ่ึงจะทำงานตามสภาวะแบตเตอรี่

ในตำแหน่ง D (ขับ) เมื่อปล่อยคันเร่ง ระบบเบรกแบบจ่าย
พลังงานคืนจะลดความเร็วของรถลงบางส่วนและผลิตกำลัง
ไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ Li-ion เมื่อเหยียบแป้นเบรก จะมีการ
ผลิตกำลังไฟฟ้าขึ้นเช่นกัน

เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง B และถอนคันเร่ง จะมีการ
ใช้งานระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนมากกว่าตำแหน่ง D
(ขับ) อย่างไรก็ตาม เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงท่านอาจรู้สึก
ว่าเบรกจ่ายพลังงานคืนลดความเร็วของลดลงมากกว่าแรง
หน่วง เคร่ืองยนต์ ใน รถยนต์ ท่ัวไป ซึ่ง ถือว่า เป็น ปกติ

ระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะลดความเร็วของรถน้อย
ลงเมื่อชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion เต็ม ระบบเบรกแบบจ่าย
พลังงานคืนจะทำงานลดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion เต็ม เพื่อป้องกันการชาร์จไฟแบตเตอรี่

Li-ion เกินกำลัง อีกท้ังระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืนจะ
ทำงานลดลงโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิแบตเตอร่ีสูง/ต่ำ
(แสดง โดย โซน สี แดง/ สีน้ำเงิน บน เกจ วัด อ ุณหภูมิ
แบตเตอร่ี) เพื่อ ป้องกัน แบตเตอร่ี Li- ion เสีย หาย

ควรใช้แป้นเบรกเพ่ือลดความเร็วหรือหยุดรถยนต์ตาม
สภาพการจราจรหรือถนน การทำงานของระบบเบรกแบบ
จ่าย พลังงาน คืน จะ ไม่ ส่ง ผล ต่อ เบรก ของ รถยนต์

หมายเหตุ:
. เมื่อใช้เบรกแบบจ่ายพลังงานคืน ท่านอาจได้ยิน

เสียงดังมาจากระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืน
ซึ่งเป็นคุณลักษณะการทำงานแบบปกติของ EV
(รถยนต์ไฟฟ้า)

. ถ้าตำแหน่งของสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่งอ่ืน
นอกเหนือจาก ON หรือพร้อมขับขี่ ท่านสามารถ
จอดรถได้โดยการเหยียบแป้นเบรก อย่างไรก็
ตาม ต้องใช้แรงในการเหยียบแป้นเบรกมากข้ึน
เ พ่ื อ หย ุ ด รถ และ ร ะย ะ เบ รก จะ ยาว ข้ึน

. เมื่อเหยียบแป้นเบรก สัมผัสของแป้นเบรกจะไม่
นุ่มนวลหรืออาจเปลี่ยนไปเม่ือเปิดใช้งานระบบ
เบรกแบบจ่ายพลังงานคืน อย่างไรก็ตาม ระบบ
เบรกควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะทำงานปกติ
ซึ่งไม่ได้แสดงถึงการทำงานผิดปกติ

การใช้งานเบรก
ZE1A1-FCA024D0-33B2-4706-B761-69CBDDC7A5C4

หลีกเล่ียงการพักเท้าไว้บนแป้นเบรกขณะขับข่ี เพราะจะ
ทำให้เบรกมีความร้อนสูงผิดปกติ ส่งผลให้เกิดการสึกหรอ
ของผ้าเบรกและก้ามเบรกเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนระยะการขับขี่
ลดลง

เพื่อช่วยลดการสึกหรอของเบรกและป้องกันไม่ให้เบรกมี
ความร้อนสูงผิดปกติ ให้ลดความเร็วและเลือกใช้ตำแหน่ง

B ก่อนขับรถลงเนินหรือทางลาดยาว เบรกที่มีความร้อนสูง
ผิดปกติจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง และ
อ า จ ส่ ง ผล ใ ห้ ส ู ญ เ สี ย ก า ร ค วบค ุ ม ร ถ ยนต์ ไ ด้

คำเตือน:

. เมื่อขับรถบนพื้นถนนลื่น ให้ระมัดระวังเมื่อทำการ
เบรกหรือเร่งความเร็ว การเบรกหรือเร่งความเร็ว
กะทันหันจะทำให้ล้อลื่นไถลซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้

. ถ้าเหยียบแป้นเบรกขณะที่ระบบ EV (รถยนต์
ไฟฟ้า) อยู่ที่ OFF คุณอาจรู้สึกว่าต้องใช้แรง
เหยียบแป้นเบรกมากข้ึนและระยะแป้นเบรกลด
น้อยลง ถ้าไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) ไม่สว่าง
ข้ึนและรู้สึกว่าแป้นเบรกได้กลับสู่สถานะปกติ
หลั ง จาก ที่ เ ริ่ ม ใช้ งาน ระบบ EV แล้ ว จะ
หมายความว่าไม่มีการทำงานผิดปกติและรถยนต์
สามารถทำงานได้ตามปกติ

เบรกเปียก
ZE1A1-415E4674-D64C-4498-8EE7-E7CEF4EB1FD3

เมื่อล้างรถหรือขับผ่านแอ่งน้ำ เบรกจะเปียกชื้น ทำให้ระยะ
เบรกยาวขึ้น และอาจทำให้รถปัดไปด้านใดด้านหน่ึงขณะ
เบรก

สำหรับการทำให้ เบรกแห้ง ให้ขับ รถ ด้วยความเร็ว ท่ี
ปลอดภัยและแตะแป้นเบรกเบา ๆ เพื่อให้เบรกร้อน ทำเช่น
นี้จนกระทั่งเบรกแห้งกลับสู่สภาพปกติ หลีกเลี่ยงการขับรถ
ด้วยความเร็วสูงจนกว่าเบรกจะสามารถทำงานได้เป็นปกติ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-27

ระบบเบรก

Condition:



(218,1)
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5-28 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การรัน-อินเบรกจอด
ZE1A1-EB549047-4CBE-4AB6-8148-995B83A5C357

รันอินก้ามเบรกจอดเม่ือผลของการคงเบรกด้วยเบรกจอด
แย่ลง หรือเมื่อก้ามเบรกจอด และ/หรือดรัมถูกเปลี่ยนใหม่
เพื่อรักษาสมรรถนะที่ดีที่สุดของการเบรก

ขั้นตอนการทำงานได้ถูกอธิบายไว้ในคู่มือนี้และสามารถ
ดำเนินการโดยศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็น
ศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
ZE1A1-0865D35D-2AF6-4BE8-A954-435E87B0C380

คำเตือน:

. ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) เป็น
อุปกรณ์ที่ทันสมัย แต่ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่โดยประมาทหรือเป็นอันตราย ระบบ
จะช่วยให้สามารถบังคับควบคุมรถขณะเบรกบน
ถนนลื่น โดยระยะเบรกบนพื้นที่ล่ืนจะยาวกว่าบน
พื้นผิวปกติ แม้จะเป็นเบรก ABS ระยะเบรกอาจ
จะยาวข้ึนบนถนนท่ีขรุขระ มีกรวด หรือ มีหิมะ
ปกคลุม หรือ เมื่อใช้งานโซ่พันล้อ ให้รักษาระยะ
ห่ า ง ที่ ป ล อ ด ภั ย จ า ก ร ถ คั น ห น้ า เ ส ม อ

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต่อการเบรกด้วย
— เม่ือเปล่ียนยาง ให้ใส่ยางที่ มีขนาดตามที่
กำหนดทั้งสี่ล้อ

— เม่ือติดตั้งยางอะไหล่ (ถ้ามีติดตั้ง) ให้แน่ใจ
ว่าเป็นชนิดและขนาดตามที่กำหนดในแผ่น
ป้ายค่าแรงดันลมยาง (โปรดดูที่ “แผ่นป้าย
ค่าแรงดันลมยาง” (หน้า 9-7))

— สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ล้อและยาง”
(หน้า 8-21)

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพ่ือไม่ให้
ล้อล็อก ขณะที่เบรกอย่างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพื้นผิวลื่น
ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล้อแต่ละข้างและ
ปรับแรงดันน้ำมันเบรก เพ่ือป้องกันไม่ให้ล้อล็อกและล่ืน
ไถล ซึ่งจะช่วยให้คนขับสามารถบังคับควบคุมรถได้ และ
ช่วย ลด อาการ เลี้ ยว ปัด หรือ ลื่ น ไถล ให้ น้อย ท่ีส ุด

การใช้งานระบบ
ZE1A1-DE464BEA-9B30-4CBA-B95D-4F4350CE4A04

เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ เหยียบแป้นเบรกอย่างมั่นคง
ไม่ต้องย้ำเบรก ABS จะทำงานเพ่ือป้องกันไม่ให้ล้อล็อก
บังคับรถยนต์หลีกสิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

ห้ามย้ำเบรก เพราะจะทำให้ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟังก์ชันทดสอบตัวเอง
ZE1A1-D808065E-9B56-4641-A496-0FA2BF4A7DAA

ABS ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปั๊มไฟฟ้า
โซลินอยด์ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะมี
ฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อบกพร่องอยู่ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบ
ทุกครั้งท่ีกดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่งพร้อมขับข่ีและขับ
รถไปข้างหน้า หรือถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำ
การทดสอบตัวเอง จะได้ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู้สึกถึง
อาการ ส่ัน ท่ีแป้นเบรก ซึ่ง เป็นการทำงานตามปกติ ถ้า
คอมพิวเตอร์ตรวจพบว่ามีอาการผิดปกติ ABS จะหยุด
ทำงาน และไฟเตือนเบรก ABS บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น
จากน้ันระบบเบรกจะทำงานปกติ ระบบป้องกันล้อล็อกจะ
หยุดทำงาน

ถ้าไฟเตือน ABS สว่างขึ้นขณะทำการทดสอบตัวเองหรือ
ขณะขับขี่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบโดยศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ

รถยนต์ไฟฟ้า

การทำงานปกติ
ZE1A1-861B4232-A0CD-454F-91EE-8A3D686599CA

ABS ทำงานท่ีความเร็วมากกว่า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 ไมล์/ชม.) ความเร็วจะแตกต่างกันไปตามสภาพถนน

เมื่อ ABS รับรู้ว่าล้อใดล้อหนึ่งหรือมากกว่ากำลังจะล็อก
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานจะทำงานและทำการปล่อย
แรงดันไฮดรอลิกทันที ซ่ึงจะคล้ายกับการย้ำเบรกอย่าง
รวดเร็ว ผู้ขับข่ีอาจรับรู้ถึงแรงส่ันสะเทือนที่แป้นเบรก และ
ได้ยินเสียงดังออกมาจากใต้ฝากระโปรงหน้า หรือรู้ถึงแรง
สั่นสะเทือนจากอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ขณะที่อุปกรณ์
กำลังทำงานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และแสดงว่า ABS กำลัง
ทำงานได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แรงส่ันสะเทือน
ดังกล่าวอาจแสดงว่าสภาพถนนเป็นอันตรายและต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะขับขี่

Condition:



(219,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

GUID-C5E32BFA-2359-4BAC-9DD8-FED55362AAE9

เมื่อออกจากรถ:

. นำกุญแจรถติดตัวเสมอ

. ปิดกระจกหน้าต่างทุกบานให้สนิทและล็อกประตูทุก
บาน

. จอดรถในบริเวณที่มองเห็นได้เสมอ จอดรถในบริเวณ
ที่มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน

. เปิดระบบกันขโมย ถ้ามีติดตั้งไว้ - แม้ว่าจะจอดรถเป็น
เวลาสั้น ๆ ก็ตาม

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เล้ียงอยู่ในรถเพียงลำพัง

. ห้ามทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในรถ ให้นำติดตัวไว้เสมอ

. ห้ามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไว้ในรถ

. ห้ามทิ้งส่ิงของไว้บนแร็คหลังคา ให้นำลงมาจากแร็ค
เพื่อเก็บและล็อกไว้ในที่ปลอดภัย

. ห้ามเก็บกุญแจสำรองไว้ในรถ

ZE1A1-CF61D604-3648-42D7-AFD7-7C483BB1305A

คำเตือน:

. ควร ขับรถด้วยความระมัดระวัง ในทุกสภาพ
อากาศ ทำ การ เ ร่ง และ ลด ความเร็ ว อย่าง
ระมัดระวัง หากเร่ง หรือ ลดความเร็วที่เร็วเกินไป
อาจ ส่ ง ผล ใ ห้ ล้ อ ขับ เคลื่ อน ไม่ เกาะ ถนน

. เผ่ือระยะเบรกให้มากข้ึนเม่ือขับข่ีในอุณหภูมิ
หนาวเย็น และเริ่มเบรกเร็วกว่าขณะขับบนถนนที่
แห้ง

. ให้ขับรถทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าเมื่อขับบน
ถนนลื่น

. น้ำแข็งที่ เปียก (08C, 328F และฝนที่แข็งตัว)
หิมะท่ีเย็นมาก และน้ำแข็งล่ืน จะทำให้ยากแก่
การขับขี่ เนื่องจากรถยนต์จะเกาะถนนน้อยมาก
ในสภาพดังกล่าว พยายามหลีกเลี่ยงการขับบน
น้ำแข็งที่เปียก จนกว่าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ
ทราย

. ระวังจุดที่เป็นน้ำแข็ง เพราะอาจทำให้ลื่น หาก
สังเกตเห็นพื้นผิวน้ำแข็งข้างหน้า ให้เบรกก่อนจะ
ขับไปถึง ไม่ควรเบรกขณะอยู่บนพื้นผิวน้ำแข็ง
และหลีก เล่ียงการบังคับ เล้ียวอย่างกะทันหัน

. ห้ามใช้การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติบน
ถนนลื่น

ข้อควรระวัง:

เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสียหาย: ห้ามเก็บรถยนต์
ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -258C (-138F) เป็น
เวลานานกว่าเจ็ดวัน ถ้าอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ -258C
(-138F) หรือน้อยกว่า อาจทำให้แบตเตอร่ี Li-ion
เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งได้ ทำให้ไม่สามารถชาร์จไฟ

หรือ จ่ายกำลังไฟฟ้าไปขับรถยนต์ ได้ ให้ เคล่ือน
รถยนต์ ไป ยัง บริ เวณ ที่ มี สภาพ อากาศ อบอ ุ่น

หมายเหตุ:
. ระยะการ ขับขี่ อาจลดลงอย่างมากในสภาพ

อากาศหนาวจัด (เช่น อุณหภูมิต่ำกว่า -208C
(-48F))

. การใช้ระบบควบคุมการปรับอากาศในการทำ
ความร้อนห้องโดยสารเมื่ออุณหภูมิภายนอก
ต่ำกว่า 08C (328F) จะใช้ไฟฟ้ามากขึ้นและส่ง
ผลต่อระยะการขับขี่มากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้
ฮีตเตอร์ขณะที่อุณหภูมิมากกว่า 08C (328F)

แบตเตอรี่ 12 โวลต์
ZE1A1-64F8C9B7-1EAF-49CC-8805-5018D88E4153

ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ให้ เต็มในสภาพ
อากาศหนาวจัด น้ำกรดในแบตเตอร่ี 12 โวลต์อาจแข็งตัว
และทำให้แบตเตอร่ี 12 โวลต์เสียหายได้ เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรตรวจสอบแบตเตอรี่
12 โวลต์อย่างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียด โปรดดู ท่ี
“แบตเตอรี่ 12 โวลต์” (หน้า 8-11)

น้ำหล่อเย็น
ZE1A1-813C0BE3-058C-4575-BF11-328946F1F4A0

ถ้าต้องจอดรถไว้ข้างนอกโดยไม่มีสารป้องกันการแข็งตัว
ให้ถ่ายระบบหล่อเย็น และเติมใหม่ก่อนใช้งานรถยนต์
สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ระบบทำความเย็น” (หน้า
8-6)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-29

ความปลอดภัยของรถยนต์ การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น

Condition:
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5-30 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การติดตั้งยาง
ZE1A1-255D1516-BF23-4379-8A0D-A006DBCE6AC4

1. หากติดต้ังยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล้อหน้า/หลังของ
รถยนต์แล้ว ล้อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก โครงสร้าง
และชนิด (ยางธรรมดา ยางแบบเสริมเข็มขัดผ้าใบ
หรือ เรเดียล) เหมือน กับ ยาง ท่ี ใช้ อย ู่ ธรรมดา

2. ถ้าต้องใช้งานรถยนต์ในสภาพอากาศหนาวจัด ควรใช้
ยางสำหรับวิ่งบนหิมะทั้งสี่ล้อ

3. เพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช้งาน
ยางท่ีมีสตัดฝังอยู่ได้ แต่ในบางประเทศ เขต หรือรัฐ
อาจ ไม่ อนุญาต ให้ ใช้ ยาง ลักษณะนี้ ควรทำการ
ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือเขตก่อนติดตั้งยาง
ที่มีสตัดฝังอยู่

ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะ
แบบมีสตัดฝัง บนพื้นผิวที่เปียกหรือแห้ง อาจไม่มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับยาง ว่ิงบนหิมะ ธรรมดา

4. สามารถใช้โซ่พันล้อได้ถ้าต้องการ ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าโซ่พันล้อมีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้ง
ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ใช้ตัวดันโซ่เมื่อผู้ผลิตโซ่พัน
ล้อแนะนำให้ใช้ เพ่ือให้แน่ใจว่าโซ่รัดแน่น ต้องยึด
ปลายโซ่พันล้อด้านท่ีปล่อยไว้ให้แน่น หรือถอดออก
เพื่อป้องกันไม่ให้ฟาดโดนบังโคลนหรือใต้ท้องรถ
นอกจากนั้น ควรลดความเร็วในการขับ ไม่เช่นน้ัน
รถยนต์อาจเสียหาย และ/หรืออาจส่งผลกระทบอย่าง
มาก ต่อ การ บังคับ และ สมรรถนะ ของ รถยนต์ ได้

อุปกรณ์พิเศษสำหรับฤดูหนาว
ZE1A1-4CC7EB81-C865-4B6E-8351-8328435EC4A0

แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ไว้ในรถในช่วงฤดูหนาว:

. ท่ีขูด หรือแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็ง และ
หิมะออกจากหน้าต่าง

. แผ่นไม้ที่เรียบ และแข็งแรงสำหรับวางรองใต้แม่แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต์ออกจากกองหิมะ

เบรกจอด
ZE1A1-D59C65B7-CAE5-4C59-8324-30CD0B58BA2F

เม่ือจอดรถในพ้ืนท่ีท่ีอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่า 08C
(328F) ห้ามเข้าเบรกจอดเพื่อป้องกันไม่ให้เบรกติดตาย
สำหรับการจอดรถอย่างปลอดภัย:

. กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพื่อให้รถยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง P
(จอด)

. กั้นล้อให้แน่นหนา

การป้องกันสนิม
ZE1A1-00F8801C-6F79-4B37-A089-B4922BD79B5F

สารเคมีที่ใช้ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่าง
มาก และจะเร่งการผุกร่อนของชิ้นส่วนใต้ตัวถังรถ เช่น ท่อ
เบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต้องทำความสะอาดที่ ใต้ท้องรถเป็น
ระยะ ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การป้องกัน
สนิม” (หน้า 7-5)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
กรุณาปรึกษาศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

การแก้ไขฝาปิดช่องชาร์จไฟที่มีน้ำแข็ง
เกาะ

ZE1A1-BB4CB0F3-513D-41AC-8DE5-F3F998959498

เมื่อ ช่อง ชาร์จ ไฟถูก น้ำแข็ง เกาะ ให้ ละลายน้ำแข็ง

Condition:
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6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
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6-2 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

ZE1A1-6D5BAEDD-6AF1-4351-A63B-2228D773FDCC

SIC2475

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได้เป็นปกติไม่ว่า
สวิตช์ จ่าย ไฟจะอยู่ ในตำแหน่ง ใด ก็ตาม ยกเว้น เมื่อ
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ไฟหมด

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินใช้เพื่อเตือนคนขับในรถคันอื่นเมื่อ
ท่านจำเป็นต้องหยุดรถหรือจอดรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อกดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน สัญญาณไฟเลี้ยวทุกดวงจะ
กะพริบ สำหรับการปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให้กดสวิตช์ไฟ
กะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง

เมื่อเกิดการกระแทกที่อาจทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย
เกิดการพองตัว ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบโดยอัตโนมัติ
ถ้ากดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟกะพริบฉุกเฉินจะดับลง

คำเตือน:

ห้ามปิดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินจนกว่าจะสามารถ
ทำได้โดยปลอดภัย นอกจากนั้น การเตือนไฟกะพริบ
ฉุกเฉินอาจไม่กะพริบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรง
กระแทก

ZE1A1-3613E976-52A1-47C4-97E3-73663A3A5943

การ ปิด ระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ขณะ ขับขี่ เมื่อ เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินขณะขับขี่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

. กดสวิตช์จ่ายไฟต่อเน่ือง 3 ครั้งอย่างรวดเร็วในเวลา
น้อยกว่า 1.5 วินาที หรือ

. กดสวิตช์จ่ายไฟค้างไว้นานกว่า 2 วินาที

ZE1A1-163C127F-EA19-422E-BC95-701EE6995612

การจอดรถ
ZE1A1-2C849CB9-2E70-421F-8F19-68FD5069510F

คำเตือน:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการใช้งานเบรกจอด
และรถยนต์อยู่ในตำแหน่ง P (จอด)

. ห้ามเปล่ียนหรือซ่อมยาง หากรถจอดอยู่บนทาง
ลาดเอียง ในบริเวณที่มีน้ำแข็งหรือลื่น ซึ่งอาจก่อ
ให้เกิดอันตรายได้

. ห้าม เปลี่ยนหรือซ่อมยาง หากจอดรถอยู่ ใน
บริ เ วณ ที่ มี การ จราจร แออัด ควร รอ ช่าง
ผู้เชี่ยวชาญมาทำการช่วยเหลือ

1. นำรถออกจากถนนและเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย

2. เปิดสัญญาณไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. จอดรถบนพื้นราบ และเข้าเบรกจอด

4. กดสวิตช์ตำแหน่ง P บนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง P
(จอด)

5. ปิดระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า)

6. เปิด ฝาก ระ โปรง หน้า และ วาง แผ่น สะท้อน แสง
สามเหลี่ยม (ถ้ามีติดตั้ง)
. เพื่อเตือนรถคันอื่น
. เพื่อให้สัญญาณแก่ช่างผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าท่านต้อง
การความช่วยเหลือ

7. ให้ผู้โดยสารทุกคนออกจากรถ และยืนในท่ีปลอดภัย
ห่างจากตัวรถและเส้นทางจราจร

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน การปิดระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ใน
กรณีฉุกเฉิน ยางแบน

Condition:
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การเตรียมเครื่องมือ
ZE1A1-5DB6F222-9D07-4B5F-AC5C-722CAC00749E

รถยนต์คันน้ีมาพร้อมยางอะไหล่หรือชุดอุปกรณ์ปะยาง
ฉุกเฉิน กรุณาศึกษาคำแนะนำอย่างละเอียดที่ ให้ไว้ใน
หมวดที่เหมาะสม

สำหรับรุ่นท่ีมียางอะไหล่: โปรดดูท่ี “การเปลี่ยนยางแบน
(รุ่นที่มียางอะไหล่)” (หน้า 6-4)

สำหรับรุ่นที่มีชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน: โปรดดูท่ี “การ
ซ่อมยางแบน (รุ่นที่มีชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน)” (หน้า 6-
6)

ชุดแม่แรง
ZE1A1-4D3518F0-294D-449C-9C7B-17EADFE6103A

JVE0486X

ชุดแม่แรง
เปิดประตูท้าย

เปิดฝาปิดที่อยู่ในห้องเก็บสัมภาระดังที่แสดงในภาพ

ยางอะไหล่ (ถ้ามีติดตั้ง)
ZE1A1-AF2E8C47-714D-4CD1-A33A-9C7E311EF1CE

JVE0497X

ยางอะไหล่
ย า ง อ ะ ไ ห ล่ ติ ด ตั้ ง อ ย ู่ ท่ี ใ ต้ ท้ อ ง ร ถ ส่ ว น ห ลั ง

ในการถอดยางอะไหล่ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดประตูท้าย

2. พับส่วนปลายด้านนอกของแผ่นรองสัมภาระที่พื้น

3. คลายสลักเกลียว ① ทวนเข็มนาฬิกาประมาณ 25
รอบ โดยใช้ประแจขันน็อตเพื่อลดยางอะไหล่ลงมา

4. หยุดหมุนสลักเกลียวเมื่อยางลงมาจนถึงบริเวณที่
สามารถถอดที่ยึดยางอะไหล่ ② ออกจากขอเกี่ยว ③
ได้

ห้ามคลายสลักเกลียวมากเกินไป มิเช่นน้ัน ที่ยึด
ยางอะไหล่อาจหล่นลงในทันที

5. จับที่ยึดยางอะไหล่ไว้ และถอดออกจากขอเกี่ยวโดย
การดึงที่ยึดยางอะไหล่ขึ้นด้านบน

6. วางที่ยึดยางอะไหล่ลงบนพ้ืนอย่างช้า ๆ แล้วนำยาง
อะไหล่ออกมา

คำเตือน:

ต้องเก็บที่ยึดยางอะไหล่ให้เรียบร้อยหลังจากการ
ใช้ งาน การ ขับข่ี โดยท่ี เก็บ ที่ ยึด ยาง อะไหล่ ไม่
เรียบร้อยอาจทำให้เกิดการสัมผัสกับพื้นถนน และก่อ
ให้เกิดประกายไฟ หรือทำให้เศษหิน/ส่ิงสกปรกบน
ท้องถนนเกิดการกระเด็น ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
กับ รถยนต์ หรื อ ทำใ ห้ ได้ รับ บาด เจ็ บ ร ุ นแรง

แรงขันสลักเกลียวที่ยึดยางอะไหล่:
64 ถึง 86 นิวตันเมตร (6.6 ถึง 8.7 กิโลกรัม-
เมตร, 48 ถึง 63 ฟุต-ปอนด์)

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-3

Condition:
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6-4 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

การเปลี่ยนยางแบน (รุ่นที่มียางอะไหล่)
ZE1A1-4E6B8D18-635A-4686-A63E-E869182CCFFE

การกั้นล้อ
ZE1A1-342BA721-105C-4B38-839E-9BC0DAC28606

MCE0001A

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อ
ข้างที่อยู่ตรงข้ามกับยางเส้นที่แบน ตามแนวทแยงมุม เพื่อ
ป้องกัน ไม่ ให้ รถ เคล่ือนท่ี เมื่อ ถ ูก ยก ขึ้น ด้วย แม่แรง

คำเตือน:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กั้นล้อแน่นแล้ว เน่ืองจากรถ
อาจ เคลื่ อนท่ี และ อาจ ทำให้ ได้ รับ บาด เจ็บ ได้

การถอดฝาครอบล้อ (ถ้ามีติดตั้ง)
ZE1A1-4B920A3F-E020-4A8A-AAD7-F3F864047ACC

SCE0630

คำเตือน:

ห้ามใช้มือถอดฝาครอบล้อ เพราะอาจทำให้ได้รับ
บาดเจ็บได้

ในการถอดฝาครอบล้อ ให้ใช้ก้านต่อแม่แรง ① ดังที่แสดง
ในภาพ

ใช้ผ้า ② กั้นไว้ระหว่างล้อและแม่แรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายกับล้อและฝาครอบล้อ

การยกรถยนต์ด้วยแม่แรง
ZE1A1-4C7A20B6-AD2E-444B-BA4E-5DEB2F2FAED4

JVE0487X

จุดขึ้นแม่แรง

Condition:



(225,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

SCE0504

คำเตือน:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ศึกษาและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในหมวดนี้

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถขึ้นด้วยแม่แรง

. ห้ามใช้แม่แรงที่ไม่ได้ให้มากับรถ

. แม่แรงที่ให้มากับรถได้รับการออกแบบมาสำหรับ
ใช้ยกรถของท่านเม่ือต้องการเปลี่ยนยางเท่าน้ัน
ห้ามใช้แม่แรงที่ ให้มากับรถยนต์ของท่านกับ
รถยนต์คันอื่น ๆ

. ห้ามยกรถตรงจุดอื่นที่ ไม่ใช่จุดขึ้นแม่แรงที่
กำหนดไว้

. ห้ามยกรถสูงเกินความจำเป็น

. ห้ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต้แม่แรง

. ห้ามให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับข่ี
ขณะที่รถยนต์อยู่บนแม่แรง รถยนต์อาจเคลื่อน
อย่าง กะทันหัน และ ทำให้ เกิด อ ุ บัติ เหต ุ ได้

. ห้ามมีผู้ โดยสารอยู่ บนรถขณะทำการยกรถ

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านแผ่นป้ายคำเตือนที่
ติดอยู่บนแม่แรงก่อนใช้งาน

1. วางแม่แรงให้ตรงกับจุดขึ้นแม่แรงดังท่ีแสดงในภาพ
โดยให้ส่วนบนของแม่แรงสัมผัสกับจุดข้ึนแม่แรงของ
รถยนต์

ควรวางแม่แรงไว้บนพื้นแข็ง
2. จัดให้ส่วนบนของแม่แรงอยู่ระหว่างรอยบากทั้งสองซึ่ง

อยู่ที่จุดขึ้นแม่แรงที่ส่วนหน้าหรือส่วนหลัง

3. วางส่วนบนของแม่แรงโดยให้ร่องอยู่ระหว่างรอยบาก
ดังภาพ

4. คลายน็อตล้อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง
หรือสองรอบ โดยใช้ประแจขันน็อตล้อ

ห้ามถอดน็อตล้อออกจนกว่ายางจะลอยพ้นจาก
พื้น

5. ค่อย ๆ ยก รถยนต์ ขึ้น จนกว่า ยาง จะ พ้น จาก พ้ืน

6. สำหรับการยกรถขึ้น ให้จับด้ามหมุนแม่แรงและก้านต่อ
เอาไว้ด้วยมือท้ังสองข้างอย่างมั่นคง แล้วหมุนด้าม
หมุนแม่แรง

การถอดยาง
ZE1A1-D4B22F0C-0451-4480-B771-1EAB8E254569

1. ถอดน็อตล้อ

2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข้อควรระวัง:

ระมัดระวังโดยการวางเท้าให้อยู่พ้นจากยาง เนื่องจาก
ยางมีน้ำหนักมาก และใช้ถุงมือเพื่อหลีกเลี่ยงการ
บาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล่
ZE1A1-426FA214-75F3-4735-9DD0-1F06EF634990

คำเตือน:

. ห้ามใช้น็อตล้อที่ไม่ได้ให้มากับรถ เพราะน็อตล้อ
ที่ไม่ถูกต้องหรือขันไม่แน่นอาจทำให้ล้อหลวม
หรือ หลุด ออกมา ซึ่ง ทำให้ เกิด อ ุบัติ เหต ุ ได้

. ห้ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล้อหรือ
น็อตล้อ เนื่องจากจะทำให้น็อตล้อลื่นหลวม

. ยางอะไหล่แบบ T-type ถูกออกแบบมาเพื่อใช้
ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

SCE0039

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-5

Condition:
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6-6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
ระหว่างล้อกับดุมล้อ

2. ค่อย ๆ ใส่ยางอะไหล่เข้าท่ี และหมุนน็อตล้อด้วยน้ิว
มือ ตรวจสอบว่าน็อตล้อทุกอันสัมผัสกับพ้ืนผิวล้อใน
แนวนอน

3. ขันน็อต ล้อสลับ กันตามลำดับและขัน ให้น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันตามลำดับท่ีแสดงอยู่ในภาพ (① - ⑤)
มากกว่า 2 ครั้ง โดยการใช้ประแจขันน็อตล้อจน
กระทั่งแน่น

4. ลด ร ะ ดั บ ร ถ ล ง ช้ า ๆ จน ย า ง สั มผั ส กั บ พื้ น

5. ขันน็อตล้อให้แน่น ด้วยประแจขันน็อตล้อ ตามลำดับที่
แสดงอยู่ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล้อด้วยประแจขันน็อตตามแรงขันที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล้อ:
108 นิวตันเมตร (11 กิโลกรัม-เมตร 80 ฟุต-
ปอนด์)

น็อตล้อต้องได้รับการขันแน่นด้วยแรงขันที่กำหนดอยู่
เสมอ ขอแนะนำให้ขันน็อตล้อให้แน่นด้วยแรงขันที่
กำหนดทุกครั้งที่เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตาม
ช่วงเวลา

คำเตือน:

ขันน็อตล้อให้แน่นอีกคร้ัง เมื่อขับรถยนต์เป็นระยะ
ทาง 1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงในกรณียาง
แบน ฯลฯ)

การเก็บยางที่ได้รับความเสียหาย และเครื่องมือ
ZE1A1-152F2E5C-62E9-4390-8A0D-E36977E4CC81

เก็บแม่แรง และเครื่องมือให้เรียบร้อยในพื้นที่จัดเก็บ

LVE0069X

เก็บยางที่เสียหายในห้องเก็บสัมภาระดังท่ีแสดงในภาพ

ท่ี ยึด ยาง อะไหล่ ไ ม่ สามารถ ใช้ กั บ ยาง ทั่ ว ไป ไ ด้

เก็บที่ยึดยางอะไหล่กลับที่ตำแหน่งเดิมในลำดับที่กลับกัน
กับการถอด (โปรดดูที่ “การเตรียมเครื่องมือ” (หน้า 6-3))

แรงขันสลักเกลียวที่ยึดยางอะไหล่:
64 ถึง 86 นิวตันเมตร (6.6 ถึง 8.7 กิโลกรัม-เมตร,
48 ถึง 63 ฟุต-ปอนด์)

คำเตือน:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บยางอะไหล่และอุปกรณ์
แม่แรงอย่างถูกต้องหลังจากใช้งาน เนื่องจากใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดรถกะทันหันอุปกรณ์
เหล่ า น้ี อ าจ พ ุ่ ง ออก มา จน เ กิด อั นตราย

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ยึดยางอะไหล่เก็บเข้าที่
เดิมอย่างถูกต้อง หลังจากถอดยางอะไหล่ออก

. ยางอะไหล่แบบ T-type ถูกออกแบบมาเพื่อใช้
ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

การซ่อมยางแบน (รุ่นที่มีชุดอุปกรณ์ปะ
ยางฉุกเฉิน)

ZE1A1-04DBD975-FF2F-4AFD-B063-C7871ED8B168

ในรถยนต์ไม่ได้มียางอะไหล่ แต่ได้จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ปะ
ยางฉุกเฉินเป็นการเฉพาะคันเพื่อใช้สำหรับการซ่อมยางที่
รั่วเพียงเล็กน้อยเป็นการชั่วคราวเท่านั้น หลังจากใช้งานชุด
อุปกรณ์ปะยาง โปรดเข้ารับการตรวจสอบยางโดยละเอียด
ตลอดจนการซ่อม/การเปลี่ยนยางโดยศูนย์บริการนิสสันซึ่ง
ได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์
ไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวัง:

. นิสสันขอแนะนำให้ใช้ซีลแลนท์สำหรับปะยาง
ฉุกเฉินท่ีเป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสันที่ให้มากับ
รถยนต์เฉพาะคันเท่านั้น ซีลแลนท์สำหรับปะยาง
ชนิดอื่น ๆ อาจทำให้ซีลจุ๊บเติมลมยางเสียหาย
ซึ่ง อาจทำให้ เกิดการ รั่ว ของแรง ดันลมยาง

. ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินที่ ให้มากับ
รถยนต์ของท่านกับรถยนต์คันอื่น ๆ

. ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินเพื่อจุดประสงค์
อื่น ๆ นอกเหนือจากการสูบลมยางและตรวจสอบ
แรงดันลมยาง

. ใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน กับไฟ DC12V
เท่านั้น

. ห้ามให้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินโดนน้ำหรือฝุ่น

. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงชุดอุปกรณ์ปะ
ยางฉุกเฉิน

. ห้ามนำชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินไปชุบโลหะ

Condition:
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. ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินในสภาวะการ
ขับขี่ดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้าหรือให้ช่างผู้เช่ียวชาญมาทำการ
ช่วยเหลือ

— เม่ือซีลแลนท์หมดอายุ (แสดงอยู่บนป้ายที่
ติดข้างขวด)

— เมื่อมีรอยขาดหรือรอยรั่วขนาดตั้งแต่ 6 มม.
(0.25 นิ้ว) ขึ้นไปโดยประมาณ

— เมื่อด้านข้างของยางได้ รับความเสียหาย
— เมื่อขับข่ีรถยนต์โดยท่ีแรงดันลมยางต่ำมาก
— เมื่อยางหลุดออกจากขอบกระทะล้อด้านนอก
หรือด้านใน

— เ ม่ื อ ย า ง ล้ อ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย
— เมื่อยางแบนตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป

การถอดฝาครอบล้อ (ถ้ามีติดตั้ง)
ZE1A1-C5E30517-D6CA-4D35-8A06-113CC09515BF

SCE0630

คำเตือน:

ห้ามใช้มือถอดฝาครอบล้อ อาจเป็นเหตุทำให้ได้รับ
บาดเจ็บได้

ในการถอดฝาครอบล้อ ให้ใช้ก้านต่อแม่แรง ① ดังที่แสดง
ในภาพ

ใช้ผ้า ② กั้นไว้ระหว่างล้อและแม่แรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายกับล้อและฝาครอบล้อ

การนำชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินออกมาใช้งาน
ZE1A1-E3A064F0-EE24-47D9-AB5D-C84B5E2FCBB7

JVE0488X

นำชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินที่อยู่ใต้ห้องเก็บสัมภาระออก
มา ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินประกอบไปด้วยรายการดัง
ต่อไปนี้:
① ขวดซีลแลนท์สำหรับปะยาง
② อุปกรณ์สูบลม*
③ สติ๊กเกอร์จำกัดความเร็ว

*: อุปกรณ์สูบลมอาจมีรูปร่างแตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่น

ก่อนการใช้งานชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน
ZE1A1-795567C6-0A17-4C71-8273-14D3E81CEF28

. ถ้าวัตถุแปลกปลอมใด ๆ (เช่น สกรู หรือตะปู) ฝังอยู่
ในยาง ห้ามดึงออก

. ตรวจสอบวันหมดอายุของซีลแลนท์ (แสดงอยู่บนป้าย
ที่ติดข้างขวด) ห้ามใช้ซีลแลนท์ที่หมดอายุการใช้งาน
แล้ว

การซ่อมแซมยาง
GUID-7158C1A9-0794-4FA4-8792-C5EF7A96F9FB

คำเตือน:

ศึกษาข้อควรระวังต่อไปน้ีเมื่อใช้งานสารประกอบใน
การซ่อมยาง

. การกลืนสารประกอบนั้นเป็นอันตราย ด่ืมน้ำให้
มาก ที่ ส ุ ด โดย ทันที และ รีบ ไป พบ แพทย์

. ถ้าสารประกอบสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ให้
ล้างออกด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมาก ถ้า ยัง
ระคาย เคือง อย ู่ ใ ห้ ไป พบ แพทย์ โดย ด่วน

. เก็บสารประกอบให้ห่างจากมือเด็ก

SCE0867

1. นำสต๊ิกเกอร์จำกัดความเร็วออกจากอุปกรณ์สูบลม*
แล้วติดไว้ในบริเวณท่ีผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ใน
ขณะขับขี่

*: อุปกรณ์สูบลมอาจมีรูปร่างแตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่น

ข้อควรระวัง:

ห้ามติดป้ายจำกัดความเร็วไว้บนฝาครอบพวงมาลัย
มาตรวัดความเร็ว หรือบริเวณไฟเตือน

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-7

Condition:
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6-8 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

SCE0868

2. นำท่อ ① และปล๊ักส่งกำลัง ② ออกจากอุปกรณ์สูบ
ลม ถอดฝา ปิด ท่ี ใส่ ขวดออกจากอุปกรณ์สูบลม

SCE0869

3. ถอดฝาปิดออกจากขวดซีลแลนท์สำหรับปะยาง และ
หมุนขวดบนท่ีใส่ขวดตามเข็มนาฬิกา (ปล่อยให้ซีล
ขวดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ การหมุนขวดลงบนที่ใส่ขวด
จะทำให้ซีลขวดขาดเอง)

4. ถอดฝาปิดจุ๊บเติมลมยางของยางเส้นท่ีแบนออกจาก
จุ๊บเติมลมยาง

SCE0870

5. ถอดฝาป้องกัน Ⓐ ของท่อและหมุนท่อเข้ากับจุ๊บเติม
ลมยางให้แน่น ให้แน่ใจว่าขันวาล์วระบายแรงดัน Ⓑ
อย่างแน่นหนาแล้ว และให้สวิตช์อุปกรณ์สูบลมอยู่ท่ี
ตำแหน่ง OFF (O) แล้วเสียบปลั๊กส่งกำลังเข้ากับช่อง
จ่ายไฟในรถยนต์

SCE0871

6. กดสวิตช์จ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง ACC จากนั้นหมุนสวิตช์
ไปท่ีตำแหน่ง ON (−) ให้ทำการสูบลมยางจนกว่า
แรงดันลมยางจะเท่ากับค่าแรงดันลมยางซึ่งกำหนด
บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยางที่ติดอยู่บนเสาเก๋งกลาง

ด้านคนขับ หรือน้อยสุดท่ี 180 กิโลปาสคาล (26
ปอนด์/ตร.นิ้ว) ปิดอุปกรณ์สูบลมชั่วครู่เพ่ือตรวจสอบ
แรงดันลมยางด้วยเกจวัดแรงดัน

ถ้าแรงดันลมยางถูกสูบเข้าไปสูงกว่าแรงดันที่กำหนด
ให้ปรับแรงดันลมยางโดยการระบายแรงดันลมยาง
ด้วยวาล์วระบายแรงดัน แรงดันลมยางขณะเย็นจะ
แสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยางที่ติดอยู่ท่ีเสา
เก๋งกลางด้านคนขับ

ข้อควรระวัง:

. การต่อท่อเข้ากับจุ๊บเติมลมยางอย่างไม่ถูกต้อง
จะทำให้แรงดันลมยาง ร่ัวไหลหรือซีลแลนท์
กระเด็น

. ห้าม ยืนใกล้กับยางที่ เสียหายในขณะสูบลม
เน่ืองจากยางอาจแตกได้ ถ้ามีรอยแตกหรือรอย
นูน ให้ปิดอุปกรณ์สูบลมโดยทันที

. อาจเป็นไปได้ว่าในขณะที่สูบลมยาง มีแรงดัน
ลมยางสูงถึง 600 กิโลปาสคาล แต่ถือว่าเป็น
สภาวะปกติ โดยปกติแล้ว แรงดันจะลดลงในเวลา
ประมาณ 30 วินาที

. ห้ามใช้งานอุปกรณ์สูบลมนานเกินกว่า 10 นาที

ถ้าแรงดันลมยางไม่เพิ่มข้ึนถึง 180 กิโลปาสคาล
(26 ปอนด์/ตร.น้ิว) ภายใน 10 นาที ยางอาจได้
รับ ความ เสีย หายอย่าง ร ุนแรง และ ไม่ สามารถ
ซ่อมแซมได้ด้วยชุดอุปกรณ์ปะยางนี้ กรุณาติดต่อ
ศูนย์ บริการ นิส สัน ซ่ึง ได้ รับ การแต่งตั้ง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

7. เมื่อแรงดันลมยางถึงแรงดันที่กำหนดหรืออย่างน้อยที่
180 กิโลปาสคาล (26 ปอนด์/ตร.นิ้ว) ให้ปิดอุปกรณ์
สูบลม ถอดปลั๊กส่งกำลังออกจากช่องจ่ายไฟและถอด

Condition:
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ท่อออกจากจุ๊บเติมลมยางอย่างรวดเร็ว ติดฝาป้องกัน
และฝาปิดจุ๊บเติมลมยาง

ข้อควรระวัง:

ปล่อยขวดซีลแลนท์สำหรับปะยางไว้บนที่ใส่ขวดเพื่อ
ป้องกันซีลแลนท์หก

8. ขับรถยนต์โดยทันทีเป็นเวลา 10 นาที หรือระยะทาง
3 กม. (2 ไมล์) ด้วยความเร็ว 80 กม./ชม. (50 ไมล์/
ชม.) หรือมากกว่า

9. หลังจากขับขี่รถยนต์ ให้แน่ใจว่าสวิตช์อุปกรณ์สูบลม
อยู่ในตำแหน่ง OFF (*) และหมุนท่อลงบนจุ๊บเติม
ลมยางให้แน่น ตรวจสอบแรงดันลมยางด้วยเกจวัด
แรงดัน

ถ้าแรงดันลมยางตกลงต่ำกว่า 130 กิโลปาสคาล (19
ปอนด์/ตร.นิ้ว) :

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

หากยางไม่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยชุดอุปกรณ์ปะ
ยางนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ัง
เป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ถ้าแรงดันลมยางอยู่ที่ 130 กิโลปาสคาล (19 ปอนด์/
ตร.นิ้ว) หรือมากกว่า แต่ต่ำกว่าแรงดันที่กำหนด :

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

เปิดสวิตช์อุปกรณ์สูบลมไปที่ตำแหน่ง ON (−) และสูบ
ลมยางจนถึงค่าแรงดันที่กำหนด จากนั้นทำซ้ำจากขั้นตอน
ที่ 8

ถ้าแรงดันลมยางตกลงอีก ยางจะไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ด้วยชุดอุปกรณ์ปะยางน้ี กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้า

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

การซ่อมแซมชั่วคราวจะเสร็จสิ้น

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม/เปลี่ยน
ยางโดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวัง:

ห้ามนำขวดซีลแลนท์สำหรับปะยางหรือท่อกลับมาใช้
ใหม่

โปรดติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น
ศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับขวด
ซี ล แ ล น ท์ ส ำ ห รั บ ป ะ ย า ง แ ล ะ ท่ อ ช ุ ด ใ หม่

หลังจากการซ่อมยาง
GUID-DCE9598D-91CF-4A4E-8DE1-21727C2120B2

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม/เปลี่ยน
ยางโดยเร็วที่สุด

ZE1A1-F05F3F9F-62FD-4B29-936C-E95FB063E35F

ในการเริ่มใช้งานระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ด้วยการพ่วง
แบตเตอรี่ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังดัง
ต่อไปนี้

การพ่วงสตาร์ทจะจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังระบบไฟฟ้า 12
โวลต์เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าทำงาน ระบบไฟฟ้าจะต้องกำลัง
ทำงานอยู่ในขณะท่ีทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion การ
พ่วงสตาร์ทไม่สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ได้ จำเป็น
ต้องชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ก่อนจึงจะสามารถขับขี่
รถยนต์ได้

คำเตือน:

. การพ่วง สตาร์ทที่ ไม่ ถ ูก ต้อง สามารถทำให้
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ระเบิดได้ การระเบิดของ
แบตเตอร่ี 12 โวลต์อาจทำให้ ได้ รับบาดเจ็บ
ร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้ และยังอาจทำให้รถ
เสียหายได้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในหมวดนี้
อย่างเคร่งครัด

. บริเวณโดยรอบแบตเตอร่ี 12 โวลต์จะมี ก๊าซ
ไฮโดรเจนที่ไวไฟอยู่ตลอดเวลา ต้องระมัดระวัง
ไม่ ให้ เกิด ประกาย ไฟ หรือ เปลว ไฟ บริ เวณ
แบตเตอรี่ 12 โวลต์

. ให้สวมแว่นตานิรภัย และถอดแหวน กำไลข้อมือ
และเครื่องประดับอ่ืน ๆ เม่ือดำเนินการใด ๆ กับ
หรือใกล้กับแบตเตอรี่ 12 โวลต์

. ห้ามชะโงกหน้าหรือเท้าแขนบนแบตเตอรี่ 12
โวลต์ขณะพ่วงสตาร์ท

. ระวัง ไม่ ให้ น้ำกรดแบตเตอร่ีกระเด็น โดนตา
ผิวหนัง เส้ือผ้า หรือสีรถ เพราะน้ำกรดแบตเตอรี่
เป็นกรดซัลฟูริกที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งทำให้เกิด
การไหม้พองอย่างรุนแรงข้ึนได้ ถ้าโดนน้ำกรด

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-9

การพ่วงสตาร์ท

Condition:
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6-10 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

ให้ รีบล้างบริเวณที่ โดนด้วยน้ำมาก ๆ ทันที

. เก็บแบตเตอรี่ 12 โวลต์ให้ห่างจากมือเด็ก

. แบตเตอร่ีที่จะใช้พ่วงต้องมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12
โวลต์ การใช้แบตเตอร่ีที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่
ถูกต้องจะทำให้รถยนต์เสียหายได้

. ห้ามพยายามพ่วงสตาร์ทแบตเตอรี่ที่เย็นจัดจน
เป็นน้ำแข็ง เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

. รถยนต์ได้มีการติดตั้งพัดลมระบายความร้อน
อัตโนมัติ ซ่ึงอาจทำงานได้ตลอดเวลา ขอให้
โปรดระมัดระวังให้มือและวัตถุอื่น ๆ ออกห่างจาก
พัดลม

. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเสมอ เพราะ
การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดอาจทำให้
โมดูลส่งกำลังไฟฟ้า (PDM) เสียหายและทำให้
เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามทำการพ่วงสตาร์ทบนแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ใน
ขณะที่กำลังทำการชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion
เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์หรือ
อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

. รถยนต์ LEAF ไม่สามารถใช้เป็นรถท่ีใช้พ่วงได้
เนื่ อ งจาก ไม่ มี กำ ลั ง มาก พอที่ จ ะ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์เบนซินได้ อย่างไรก็ตาม รถยนต์ที่
เป็นเคร่ืองยนต์เบนซินสามารถใช้เป็นแหล่งจ่าย
ไฟให้กับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ของรถยนต์ LEAF
ได้

JVE0490X

1. ถ้าแบตเตอร่ีที่ใช้พ่วงอยู่ในรถอีกคันหน่ึง Ⓑ ให้จอด
รถทั้งสองคัน Ⓐ และ Ⓑ โดยให้แบตเตอรี่ 12 โวลต์
ของทั้งสองคันอยู่ใกล้กัน

แต่ห้ามให้รถทั้งสองคันสัมผัสกัน
2. เข้าเบรกจอด

3. กดสวิตช์ตำแหน่ง P เพื่อให้รถยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง P
(จอด)

4. ปิดการทำงานของระบบไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นทั้งหมด (ไฟ
หน้า ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ ฯลฯ)

5. ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF

6. ถอดฝาระบาย (ถ้ามีติดต้ัง) บนแบตเตอรี่ 12 โวลต์
หุ้มแบตเตอรี่ด้วยผ้าชุบน้ำที่บิดจนแห้งหมาด เพื่อลด
อันตรายจากการระเบิด

7. ต่อสายพ่วงตามลำดับดังที่แสดงในภาพ (① ? ②
? ③ ? ④)

ข้อควรระวัง:

. ถ้าแบตเตอร่ี 12 โวลต์ไฟหมด สวิตช์จ่ายไฟจะ
ไม่สามารถเลื่อนออกจากตำแหน่ง OFF ได้ ต่อ
สายพ่วงไปยังรถคันที่ใช้พ่วง Ⓑ ก่อนกดสวิตช์
จ่ายไฟ

. ต่อขั้วบวก (+) เข้ากับขั้วบวก (+) และต่อขั้วลบ
(−) เข้า กับกราวด์ ตัวถัง เสมอ (ตัวอย่างดังที่
แสดงในภาพ) ไม่ใช่ต่อ เข้า กับแบตเตอร่ี 12
โวลต์

. ตรวจให้แน่ใจว่าสายพ่วงไม่สัมผัสกับชิ้นส่วนที่
เคลื่อนไหวอยู่ในห้องมอเตอร์ และแคลมป์ยึดสาย
พ่วงไม่สัมผัสกับโลหะอื่น ๆ

8. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันที่ใช้พ่วง Ⓑ

Condition:
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9. ขณะที่เครื่องยนต์ของรถคันที่ใช้พ่วง Ⓑ กำลังทำงาน
ให้ ส วิ ต ช์ จ่ า ย ไฟ อย ู่ ท่ี ต ำแหน่ ง พ ร้ อม ขับ ข่ี

ข้อควรระวัง:

ถ้าระบบไม่เร่ิมทำงานในทันที ให้กดสวิตช์จ่ายไฟไป
ที่ตำแหน่ง OFF และรอ 10 วินาที ก่อนลองอีกคร้ัง

10. หลังจากเริ่มใช้งานระบบ EV ให้ปลดสายขั้วลบแล้วจึง
ปลดสายข้ัวบวก (④ ? ③ ? ② ? ①) และให้อยู่
ท่ีตำแหน่งพร้อมขับข่ีมากกว่า 20 นาทีเพื่อชาร์จไฟ
แบตเตอรี่ 12 โวลต์

11. เปลี่ยนฝาระบาย (ถ้ามีติดต้ัง) ให้แน่ใจว่านำผ้าท่ีใช้
คลุมช่องระบายอากาศออก เนื่องจากผ้าอาจเปื้อนกรด
ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

12. หากจำเป็น ให้เช่ือมต่อรถยนต์เข้ากับสถานีชาร์จไฟ
หรือ EVSE (อุปกรณ์ จ่ายไฟรถยนต์ไฟฟ้า) (ถ้ามี
ติดตั้ง) เพื่อทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion (โปรดดู
ท่ีหมวด “CH. การชาร์จไฟ”) รถยนต์ไม่สามารถ
ใช้ งาน ได้ จนกว่า จะ ชาร์จ ไฟ แบตเตอร่ี Li- ion

หมายเหตุ:

หากไม่ สามารถเปิดระบบได้ โดยการปฏิบัติ ตาม
ขั้นตอนนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า
ทันที

ZE1A1-E56DED08-6F2D-4896-8072-540068DCE62A

ถ้าไฟแสดงการจำกัดกำลังไฟฟ้า สว่างขึ้น กำลัง
ป้อนออกของแทร็คชั่นมอเตอร์ จะถูกจำกัด ส่งผลให้
ความเร็ว รถยนต์ลดลง จอดรถใน ท่ีปลอดภัย ก่อนไฟ
แบตเตอรี่ Li-ion จะหมดลงโดยส้ินเชิง และไม่มีกำลัง
ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ได้

ถ้าเป็นไปได้ ให้สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF ขณะรอ
การช่วยเหลือ เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอร่ี 12 โวลต์หมด

หมายเหตุ:

ถ้าไฟแบตเตอรี่ Li-ion หมดลงโดยสิ้นเชิง:
. รถยนต์จะอยู่ที่ตำแหน่ง ON โดยอัตโนมัติและจะ

ไม่สามารถเปล่ียนไปที่ตำแหน่งพร้อมขับข่ีได้
. รถยนต์จะอยู่ ที่ ตำแหน่ง N (ว่าง) และจะไม่

สามารถขับขี่รถยนต์ได้

คำเตือน:

ถ้ารถยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง N (ว่าง) และแบตเตอร่ี Li-
ion และแบตเตอร่ี 12 โวลต์ ไฟหมดโดยสิ้น เชิง
รถยนต์จะไม่สามารถอยู่ในตำแหน่ง P (จอด) ได้ ถ้า
สิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ใช้งานเบรกจอด

ในการให้รถยนต์อยู่ที่ตำแหน่งพร้อมขับขี่เพื่อทำให้รถยนต์
สามารถขับขี่ได้ ให้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion จนกระทั่ง
ระยะการขับขี่บนแผงหน้าปัดเปลี่ยนจาก “---” เป็นตัวเลข
ระยะทาง

หมายเหตุ:
. อาจมีการสั่นสะเทือนเกิดข้ึนเมื่อรถยนต์หยุด ใน

กรณีที่แบตเตอร่ี Li-ion ไฟหมดโดยสิ้นเชิง ซึ่ง
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. ถ้าแบตเตอรี่ Li-ion ไฟหมดโดยส้ินเชิง จำเป็น
ต้อง ชาร์จ ไฟ จนกว่า ไฟ เตือนการ ชาร์จ ไฟ

แบตเตอรี่ ต่ำ (สี เหลือง) จะ ดับ ลง (สี ขาว)
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6-12 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

ZE1A1-4C60E786-D567-469C-9DEC-B355B8DAA3FB

อย่าพยายามทำการสตาร์ทรถโดยการเข็นรถ

ข้อควรระวัง:

EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ไม่สามารถสตาร์ทรถโดยการ
เข็นรถหรือลากรถได้ การพยายามสตาร์ทโดยการ
เข็นสตาร์ทหรือลากสตาร์ทอาจทำให้ แทร็คช่ัน
มอเตอร์เสียหายได้

ZE1A1-D7AFC012-0552-4055-8149-84185821263E

เม่ือต้องทำการลากจูงรถ ต้องทำตามกฎระเบียบและข้อ
กำหนดในการลากจูงของท้องถ่ิน อุปกรณ์ลากจูงท่ีไม่
ถูกต้องอาจทำให้รถเกิดความเสียหายได้ หากต้องการ
คำแนะนำในการลากจูง กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่ง
ได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์
ไฟฟ้า ผู้ ให้บริการ ในพื้นที่ จะมี ความคุ้น เคย เก่ียวกับ
กฎหมายและข้ันตอนสำหรับการลากจูงท่ีถูกต้อง หากมี
ความจำเป็นนิสสันขอแนะนำให้เรียกผู้ให้บริการมาทำการ
ลากรถ เพ่ือให้มั่นใจว่ารถถูกลากอย่างถูกวิธี และเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับรถ ท้ังน้ีควรแนะนำ
ให้ผู้ ให้บริการได้อ่านข้อควรระวังต่อไปน้ีโดยละเอียด

ข้อควรระวังสำหรับการลากจูง
GUID-A69E8F65-D1B6-4A07-9E5B-498471E313B5

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัย และ
ระบบส่งกำลังอยู่ในสภาพที่พร้อมทำงาน ก่อนทำการ
ลาก ถ้าระบบใดระบบหนึ่งข้างต้นเสียหาย ต้องลากรถ
โ ด ย ใ ช้ ด อ ล ล่ี ห รื อ ย ก ร ถ ขึ้ น ท้ั ง คั น

. นิสสันแนะนำให้ลากรถยนต์ด้วยการยกล้อขับเคลื่อน
ให้พ้นจากพื้น

. ต้องทำการ ล่าม โซ่ นิรภัย ก่อนการ ลาก จ ูง เสมอ

. ห้ามนั่งในรถที่กำลังถูกลากจูง

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถหลังจากยกรถด้วยรถบรรทุกลาก

การเข็นสตาร์ท การลากจูงรถยนต์

Condition:



(233,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
ZE1A1-0A2C7C1F-B885-4CB6-9477-FDDD857020EA

LVE0067X

นิสสันขอแนะนำให้ใช้ดอลล่ีสำหรับลากจูงใต้ล้อหน้าเม่ือ
ต้องลากจูงรถ หรือยกรถขึ้น ท้ัง คันดัง ท่ีแสดงในภาพ

แบบให้ล้อหน้าสัมผัสพื้นถนน
GUID-EE7E73D1-894B-43D4-A778-E052026589DA

ข้อควรระวัง:

ห้าม ลาก รถยนต์ โดย ให้ ล้อ หน้า สัมผัส พ้ืน ถนน
เนื่องจากจะทำให้ระบบส่งกำลังเสียหายมากและมี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูง

แบบให้ล้อหลังสัมผัสพื้นถนน
GUID-267B91F0-C57B-40FA-9637-C137CE749C52

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. ปล่อยเบรกจอด

5. ต้องทำการ ล่าม โซ่ นิรภัย ก่อนการ ลาก จ ูง เสมอ

แบบให้ล้อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน
GUID-283FD6FD-AD2B-4298-8C26-DC092EEF12E7

นิส สันขอแนะนำให้ยกรถ ข้ึน ท้ังคัน ดัง ท่ีแสดงในภาพ

ข้อควรระวัง:

ห้ามทำการลากรถยนต์โดยให้ล้อท้ังสี่สัมผัสพ้ืนถนน
เนื่องจากจะทำให้เกียร์เสียหายมากและมีค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมสูง

การช่วยเหลือรถที่ติดหล่ม
ZE1A1-F27CB03E-9C27-44A9-BF8E-610262271339

คำเตือน:

. ห้ามยืนใกล้แนวลากดึงในระหว่างการดึงรถขึ้น
จากหล่ม

. ห้ามเร่งความเร็วจนยางล้อหมุนฟรี เน่ืองจากจะ
ทำให้ยางระเบิดและทำให้ได้รับบาดเจ็บ นอกจาก
นั้นชิ้นส่วนอื่น ๆ ของรถก็อาจจะร้อนและเสียหาย
ได้

. ห้ามลากดึงรถยนต์โดยใช้ห่วงที่อยู่ด้านหลัง ห่วง
ด้านหลังไม่ได้ รับการออกแบบมาเพ่ือลากดึง
รถยนต์ออกจากสถานการณ์รถติดหล่ม

ในกรณีที่รถติดหล่มทราย หิมะ หรือโคลน และไม่สามารถ
อ อ ก จ า ก ห ล่ ม ไ ด้ ใ ห้ ใ ช้ ห่ ว ง ส ำ ห รั บ ล า ก ดึ ง

. ให้ใช้ห่วงสำหรับลากดึงเท่าน้ัน ห้ามติดอุปกรณ์ลาก
ดึงเข้ากับห่วงด้านหลัง หรือชิ้นส่วนอื่นใดของตัวถังรถ
ไม่เช่นนั้น ตัวถังรถอาจเสียหายได้

. ใช้ห่วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจากหล่ม
เท่านั้น

. ห่วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช้ดึงรถ
ออกจากหล่ม ให้ดึงอุปกรณ์ลากดึงรถในแนวตรงจาก
รถเสมอ ห้ามดึงห่วงสำหรับลากดึงในแนวเฉียงกับตัว
รถ

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

JVE0492X
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6-14 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

SCE0833

1. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมพันด้วยผ้าในการถอดฝาครอบ
ห่วงออกจากกันชน

2. ติดตั้งห่วงสำหรับลากดึงให้มั่นคงดังภาพ (ห่วงสำหรับ
ลากดึงถูกเก็บไว้ในด้านซ้ายของห้องเก็บสัมภาระ)

ให้แน่ใจว่าเก็บห่วงสำหรับลากจูงอย่างถูกต้องท่ีตำแหน่ง
เดิมหลังจากใช้งาน

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

LVE0004X

ห้ามใช้ห่วงด้านหลังเพื่อลากดึงรถยนต์

Condition:
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7 การดูแลรักษาสภาพรถ
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7-2 การดูแลรักษาสภาพรถ

ZE1A1-223EB3D9-C03B-4150-A05A-188E04DE8220

การรักษาสภาพรถให้สวยงามอยู่เสมอน้ันจำเป็นท่ีจะต้อง
ทำการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ในกรณีต่อไปน้ี ควรทำการล้างรถโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือรักษา
สภาพสีรถของท่าน:

. หลังจากขับรถในขณะฝนตก เนื่องจากน้ำฝนดังกล่าว
อาจ เ ป็น ฝน กรด ที่ จ ะ ทำใ ห้ สี รถ เ สีย หาย ได้

. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ
ก่อให้เกิดสนิมกับรถ

. เมื่อมีสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบเขม่า มูลนก ยางไม้
ผงโลหะ หรือแมลงติดอยู่บนสีรถ

. เมื่อมีฝุ่นหรือโคลนจับตัวหนาบนผิวหน้า

จอดหรือเก็บรถยนต์ไว้ในบริเวณที่มีหรือหลังคาหรือบริเวณ
ร่มเงา เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

หากจำเป็นที่จะต้องจอดรถกลางแจ้ง ควรจอดรถในท่ีร่ม
หรือใช้ผ้าคลุมรถ

เมื่อ ทำ การ คล ุม หรือ เปิด ผ้า คล ุม รถ ออก ควร
ร ะมั ด ร ะ วั ง ไ ม่ ใ ห้ ขี ด ข่ ว น สี ร ถ จน เ ป็ น ร อย

การล้าง
ZE1A1-AF245FCF-92E9-479C-B74C-3AECA0DFFC04

ล้างรถโดยใช้ฟองน้ำที่ เปียกชุ่มและใช้ น้ำมาก ๆ ทำ
ความสะอาดรถยนต์ให้ทั่วด้วยสบู่อ่อน แชมพูล้างรถพิเศษ
หรือน้ำยาล้างจานทั่วไป ผสมกับน้ำอุ่นท่ีสะอาด (ห้ามใช้
น้ำร้อน)

ข้อควรระวัง:

. ห้าม ใช้ ศ ูน ย์ บริการ ล้าง รถ ที่ ใ ช้ น้ ำยา ทำ
ความสะอาดท่ีมีความเป็นกรด เพราะบริการล้าง
รถบางแห่งโดยเฉพาะที่ไม่มีแปรงล้างรถ จะใช้
กรดบางชนิดสำหรับทำความสะอาด ซึ่งกรดจะ
ทำปฏิกิริยากับชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นพลาสติกบาง

ชนิด ทำให้เกิดรอยแตกร้าว ส่งผลต่อสภาพรถ
และยังอาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ต้อง
ตรวจสอบผู้ ให้บริการล้างรถเสมอว่าไม่ได้ใช้
น้ำยาที่มีความเป็นกรดล้างรถ

. ห้ามล้างรถด้วยสบู่ที่มีฤทธิ์แรง ผงซักฟอกเข้ม
ข้น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอย่างอื่น

. ห้ามล้างรถกลางแดดโดยตรง หรือขณะที่ตัวถัง
รถร้อน เพราะจะก่อให้เกิดรอยคราบน้ำบนพื้นผิว
ของรถ

. หลีกเล่ียงการใช้ผ้าท่ีมีขนแข็งหรือหยาบ เช่น
ถุงมือล้าง ให้ระมัดระวังขณะท่ีล้าง เอาคราบ
สกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอย่างอ่ืนออก เพื่อไม่
ให้สีรถเป็นรอยสึกหรือเสียหาย

ล้ า ง อ อก ให้ ท่ั ว ด้ ว ย น้ ำ ส ะ อ า ด ป ริ ม าณ ม าก ๆ

บริเวณภายในหน้าแปลน ข้อต่อและบานพับประตู ประตู
ท้าย และฝากระโปรงหน้า เพราะเป็นส่วนที่ไวต่อเกลือโรย
ถนน จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดบริเวณเหล่านี้อยู่เสมอ
ให้แน่ใจว่ารูระบายน้ำท่ีขอบด้านล่างของประตูไม่อุดตัน
ฉีดน้ำล้างใต้ท้องรถและในช่องล้อเพ่ือกำจัดส่ิงสกปรก
และล้างเกลือโรยถนน

หลีกเลี่ยงอย่าให้มีคราบน้ำบนสีรถ โดยใช้ผ้าชามัวร์แห้ง
หมาด ๆ เช็ดรถยนต์ให้แห้ง

การเคลือบเงา
ZE1A1-0FFDB5BD-4B41-4984-A485-06D135345840

การเคลือบเงาเป็นประจำจะช่วยปกป้องสีรถ และรักษา
สภาพรถให้ดูใหม่เสมอ ขอแนะนำให้ทำการขัดสีเพื่อกำจัด
คราบสารเคลือบเงาที่ตกค้าง และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็น
คราบฝังแน่นก่อนเคลือบเงาใหม่

ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยให้คำแนะนำเก่ียวกับ
การเลือกผลิตภัณฑ์แวกซ์ที่เหมาะสมได้

. เคลือบเงารถยนต์หลังจากล้างรถสะอาดแล้วเท่านั้น
และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ให้มากับสาร
เคลือบเงาเสมอ

. ห้ามใช้สารเคลือบเงาท่ีมีส่วนผสมของสารขัดสี สาร
ขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจไปทำลายชั้น
เคลือบสีของรถ

การขัดหยาบหรือการขัดอย่างรุนแรงบนชั้นเคลือบสีพ้ืน/
เคลือบใส อาจทำให้ชั้นเคลือบสีหมองลงไป หรือมีรอยขัด
วนหลงเหลือเอาไว้

การขจัดคราบ
ZE1A1-EF7885BB-A601-43C5-BEB8-13204C88EDDA

ข จัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ำ มัน ฝุ่น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม้ออกจากสีรถทันทีเพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยด่างหรือเกิดความเสียหาย ด้วย
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน่ายที่ศูนย์
บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้
บริการรถยนต์ไฟฟ้าหรือร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์ทั่วไป

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต์

Condition:
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ใต้ท้องรถ
ZE1A1-FB9124E4-0257-4339-BE33-73EACB177CB7

ควรทำความสะอาดใต้ท้องรถอยู่ เสมอ เพ่ือป้องกันการ
สะสมสิ่งสกปรก ซึ่งอาจเกิดสนิมบริเวณใต้ท้องรถและ
ระบบรองรับน้ำหนักได้ง่าย ท้ังนี้ ในช่วงก่อนฤดูหนาวและ
ในช่วงใบไม้ผลิ ต้องตรวจสอบซีลใต้ท้องรถ และถ้าจำเป็น
ให้ทำเป็นประจำอยู่เสมอ

กระจก
ZE1A1-12783D9A-3002-40F2-A229-7E8DD178265B

ใช้น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก อาจพบฝ้าบนกระจกเมื่อมีการจอดรถเอาไว้กลาง
แดดจัด ควรใช้น้ำยาเช็ดกระจกและผ้านุ่มเพ่ือขจัดคราบ
หมองนี้ออก

ข้อควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดกระจกด้านใน ห้ามใช้เครื่องมือที่
มีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสม
ของคลอรีน อาจจะทำให้ตัวนำไฟฟ้า ส่วนประกอบ
ของเสาอากาศวิทยุ หรือส่วนประกอบของไล่ ฝ้า
กระจกบังลมหลังเสียหาย

ล้อ
ZE1A1-C077CCB5-C5E5-4DCA-963C-E772C0AAAAE1

เมื่อล้างรถ ให้ล้างล้อด้วย เพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพดี

. ทำความสะอาดภายในล้อเม่ือเปลี่ยนล้อหรือเมื่อล้าง
ใต้ท้องรถ

. อย่าใช้สารขัดถูเม่ือล้างล้อ ตรวจสอบขอบล้ออย่าง
สม่ำเสมอเพื่อดูการบุ๋มหรือกร่อนเพราะอาจทำให้เสีย
แรง ดัน หรือ ส ร้าง ความ เสีย หาย ให้ ดอก ยาง

. นิสสันแนะนำให้แวกซ์วงล้อเพื่อป้องกันเกลือโรยถนน
ในพื้นที่ที่เคยมีหิมะ

ข้อควรระวัง:

เมื่อล้างล้อรถ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่ มีฤทธิ์
กัดกร่อน

ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย (ถ้ามีติดตั้ง)
ZE1A1-654E50BB-BC53-4640-B44E-34B878B27BFA

ล้างล้อเป็นประจำด้วยฟองน้ำชุบน้ำสบู่อ่อน โดยเฉพาะการ
ใช้รถในช่วงฤดูหนาวในพ้ืนท่ี ท่ีมีการใช้ เกลือโรยถนน
เพราะเศษเกลือจากเกลือโรยถนนอาจทำให้ล้อเปลี่ยนสีถ้า
ไม่ล้างออกเป็นประจำ

ข้อควรระวัง:

ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้เพ่ือไม่ให้ล้อเกิดรอยด่างหรือ
เปลี่ยนสี:

. อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีกรดเข้มข้นหรือ
เป็นด่างทำความสะอาดล้อรถ

. อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดกับล้อในขณะที่ล้อ
ยังร้อนอยู่ อุณหภูมิของล้อควรเท่ากับอุณหภูมิ
อากาศภายนอก

. ล้างล้อให้สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่ใช้
สารทำความสะอาดล้อ

ชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียม
ZE1A1-A32E3713-7977-40B2-9653-D266E25F885D

ทำความสะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำยาขัดโครเมียมท่ีไม่มีฤทธิ์
กัดกร่อน เพื่อรักษาความเงางาม

ZE1A1-29C1C4A9-7EF9-43F7-867B-945907BD68F1

ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนขจัดฝุ่นละอองออกจาก
คิ้วขอบตกแต่ง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก และเบาะนั่งเป็นครั้ง
คราว เช็ดส่วนที่เป็นไวนิลและหนังด้วยผ้านุ่มท่ีสะอาดชุบ
น้ำสบู่อ่อน แล้วใช้ผ้านุ่มที่แห้งเช็ดทำความสะอาดอีกคร้ัง

ต้องดูแลและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อรักษาสภาพ
ของหนังเอาไว้

ก่อนการใช้น้ำยารักษาเน้ือผ้าใด ๆ ให้อ่านคำแนะนำของ
ผู้ผลิตก่อน น้ำยารักษาเนื้อผ้าบางชนิดจะมีสารเคมี ซึ่งอาจ
ท ำ ใ ห้ ผ้ า ห ุ้ ม เ บ า ะ เ ป็ น ร อ ย ด่ า ง ห รื อ สี ต ก ไ ด้

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเปล่าเท่านั้นเช็ดทำความสะอาดเลนส์เกจวัด
และมาตรวัดต่าง ๆ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรืออย่างอื่นที่
คล้ายกัน

. เศษฝุ่นอาจกัดกร่อนและทำให้ผิวของหนัง
เสียหายได้ จึงควรกำจัดออกทันที ห้ามใช้สบู่
ฟอกหนัง แว็กซ์รถยนต์ สารขัด น้ำมัน สารทำ
ความสะอาด สารละลาย ผงซักฟอก หรือสารทำ
ความสะอาดที่มีส่วนประกอบหลักเป็นแอมโมเนีย
เพราะทำให้สภาพพ้ืนผิวตามธรรมชาติของหนัง
เสียหาย

. ห้ามใช้น้ำยารักษาเนื้อผ้า เว้นแต่จะได้รับ
คำแนะนำจากผู้ผลิต

. ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติกเช็ดเลนส์
เกจวัดหรือมาตรวัดต่าง ๆ เน่ืองจากอาจทำให้
เลนส์เสียหาย

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-3

การทำความสะอาดภายในรถยนต์

Condition:
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7-4 การดูแลรักษาสภาพรถ

น้ำหอมปรับอากาศ
ZE1A1-2F629AED-EA6F-4E8A-8BA2-3DFF9E73E720

น้ำหอม ปรับ อากาศ ส่วน มาก ใช้ สารละลาย ท่ี อาจ มี
ผลกระทบต่อภายในห้องโดยสาร ถ้ามีการใช้น้ำหอมปรับ
อ า ก า ศ ใ ห้ สั ง เ ก ต ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ :

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนสามารถทำให้เกิดการ
เปลี่ยนสีถาวรเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวภายในห้องโดยสาร
วางน้ำหอมปรับอากาศในตำแหน่งที่สามารถแขวนได้
อย่าง เป็น อิสระ และ ไม่ สัมผัส กับ พ้ืน ผิว ภายใน
ห้องโดยสาร

. น้ำหอมปรับอากาศแบบเหลวมักจะมี ท่ีหนีบไว้ กับ
ช่องแอร์ ซ่ึงมีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะหกเลอะและ
ทำให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนผิวภายในห้องโดยสาร
ซึ่ ง อ า จ ท ำ ใ ห้ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น สี พ้ื น ผิ ว ทั นที

โปรด ศึกษาและปฏิบัติ ตามคำแนะของผู้ ผลิตอย่าง
ระมัดระวังก่อนใช้น้ำหอมปรับอากาศ

แผ่นรองปูพื้น
ZE1A1-80E17FA0-A8A1-4BFB-9CA6-A4D294F71EFF

การใช้แผ่นรองปูพ้ืนที่เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสัน (ถ้ามี
ติด ต้ัง) จะช่วย ยืดอายุพรม ใน รถยนต์ และทำให้ทำ
ความสะอาดห้องโดยสารได้ง่ายขึ้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าแผ่นรองดังกล่าวมีขนาดพอดีกับรถของท่าน และวางใน
ตำแหน่งช่องวางเท้าให้ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้ไปกีดขวางการ
ทำงานของแป้นเหยียบต่าง ๆ ควรดูแลรักษาแผ่นรองโดย
การทำความสะอาดอยู่เสมอ และเปล่ียนใหม่ถ้าแผ่นรองมี
สภาพเก่าเกินไป

ตัวช่วยวางตำแหน่งพรมปูพื้น (ด้านคนขับ
เท่านั้น)

ZE1A1-9D88E785-D3F0-4520-9191-FB28722A8AA2

LVA0003X

รถคันน้ีมีท่ียึดพรมปูพ้ืนด้านหน้าท่ีจะทำหน้าท่ีในการช่วย
วางตำแหน่งพรมปูพ้ืน แผ่นรองปูพ้ืนของนิสสันได้รับการ
ออกแบบมาเฉพาะรถรุ่นนี้

จัดตำแหน่งพรมโดยการใส่ห่วงยึดพรมปูพื้นผ่านรูห่วงพรม
ปูพื้นด้านหน้าในขณะที่หาศูนย์กลางของพรมบริเวณที่วาง
เท้า

หมั่นตรวจสอบดูเพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นรองอยู่ในตำแหน่งที่
ถูกต้อง

เข็มขัดนิรภัย
ZE1A1-6C02F433-00B1-4E4C-AFB9-158B4C1D6F9D

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด้วยการเช็ดด้วยฟองน้ำชุบน้ำ
สบู่ อ่อน และปล่อยให้แห้งสนิทใน ท่ี ร่มก่อนนำมาใช้

โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-7)

คำเตือน:

ไม่ให้ม้วนเข็มขัดนิรภัยที่ยังเปียกอยู่เข้าไปในชุดดึง
กลับ ห้ามใช้ตัวทำละลายที่ทำให้ซีดจาง ย้อมสี หรือ

น้ำยาเคมีทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย เพราะอาจไป
กัดกร่อนสายเข็มขัดให้เปื่อยบางลงได้

EVSE (อุปกรณ์จ่ายไฟรถยนต์ไฟฟ้า) (ถ้า
มีติดตั้ง)

ZE1A1-920F2EA9-4272-4151-8061-D934B39C2C2A

สามารถทำความสะอาดอุปกรณ์ จ่ายไฟรถยนต์ไฟฟ้า
(EVSE) ได้โดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่อ่อน 3% เช็ดเบา ๆ เช็ด
และล้างน้ำสบู่อ่อนออกด้วยผ้าชุบน้ำและปล่อยให้ EVSE
แห้งในที่ร่มและอากาศถ่ายเทได้ดี

Condition:



(239,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

ZE1A1-46155D5A-5F0E-4760-B62F-B8517A987DB0

ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้รถยนต์เป็นสนิม
ZE1A1-8EFE8D41-AE14-4B5B-9054-F655001C2F51

. ความชื้นสะสมในสิ่งสกปรก และดินทรายตามซอกมุม
และช่องต่าง ๆ ในส่วนแผงตัวถัง

. ความเสียหายของผิวสีและชั้นเคลือบป้องกันที่กะเทาะ
หลุดลอกออกไป เนื่องจากเศษหินและกรวด หรือการ
เฉี่ยวชนบนท้องถนน

อัตราการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
การผุกร่อนหรือสนิม

ZE1A1-7415583E-5468-4D8E-8F2B-8C822748C6AB

ความชื้น
ZE1A1-1AB279F3-62F8-46A2-A791-BE19584BE281

ทราย สิ่งสกปรก และน้ำที่สะสมบนด้านล่างตัวรถจะเป็นตัว
เร่งให้เกิดสนิม พื้นที่เปียกอยู่จะไม่แห้งสนิทถ้าปล่อยทิ้งไว้
ในรถยนต์ ควรถอดออกเพ่ือทำให้แห้งเพื่อหลีกเล่ียงการ
เกิดสนิมที่พื้นตัวถังรถ

ความชื้นสัมพัทธ์
ZE1A1-A0D2846F-8052-4D92-AC00-1100AA5F3D6E

ในพ้ืนท่ีท่ีมีความชื้นสัมพัทธ์สูงจะทำให้เกิดสนิมได้เร็วข้ึน
โดยเฉพาะ พ้ืนที่ที่ มี อ ุณหภูมิ ใกล้จุดเยือกแข็ง ท่ีซึ่งมี
มลภาวะทางอากาศหรือ ท่ีที่ มี การ ใช้ เกลือ โรย ถนน

อุณหภูมิ
ZE1A1-5F2D4CB8-62A6-4C73-B732-5B78431A5C8B

อุณหภูมิสูงจะเร่งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิ้นส่วนที่
ไม่ได้รับการระบายอากาศที่ดี

มลพิษทางอากาศ
ZE1A1-9E094F7B-422E-43C7-8F7E-C4CBEC63C479

มลพิษทางอุตสาหกรรม ไอ เค็มของ เกลือ ในบริเวณ
ชายทะเล และบนถนนที่ใช้เกลือโรยมาก ๆ จะเร่งให้เกิด
สนิมเร็วขึ้น เกลือบนถนนยังเป็นตัวเร่งการสึกกร่อนของสีรถ

การป้องกันรถยนต์ไม่ให้เกิดสนิม
ZE1A1-F62A7C28-479C-4F1C-AEA9-EBB27D9F93A3

. ล้ า ง รถ ใ ห้ ส ะอาด และ เค ลือบ เ ง า รถ บ่อย ๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู่เสมอ ถ้าพบรอยชำรุด
ให้รีบซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม่ให้รูระบายน้ำที่ขอบด้านล่างของประตู
อุดตันเพื่อป้องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย สิ่งสกปรก หรือเกลือที่สะสมอยู่ใต้ท้อง
รถ ถ้าพบให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้สายยางฉีดน้ำล้างทำความสะอาดสิ่ง
สกปรก ทราย หรือเศษดินในห้องโดยสาร ทำ
ความ สะอาด สิ่ ง สกปรก ด้วย เค ร่ือง ด ูด ฝุ่น

. ห้ามปล่อยให้มีน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ สัมผัสโดน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรถ เนื่องจากจะ
ทำให้เกิดความเสียหายได้

สารเคมีท่ีใช้ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร่อน
อย่างมาก ซึ่งจะเร่งการผุกร่อนของชิ้นส่วนใต้ตัวถังรถ เช่น
เบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต้องทำความสะอาดใต้ท้องรถเป็นระยะ ๆ

สำหรับข้อมูลการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป็นในบางพื้นที่ กรุณาปรึกษาศูนย์บริการนิสสันซ่ึง
ได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์
ไฟฟ้า

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-5

การป้องกันสนิม

Condition:
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7-6 การดูแลรักษาสภาพรถ

บันทึก

Condition:
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8-2 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ZE1A1-1F5C45BC-EBEF-4BDF-B434-138C36EF7A99

การบำรุงรักษาท่ัวไปและการดูแลประจำวันบางอย่างเป็น
ส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยรักษาและคงสภาพการทำงานที่ดีของ
รถยนต์ รวมถึงประสิทธิภาพของกลไกการทำงานที่ดีใน
ส่วนของสมรรถนะระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า)

เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของหรือผู้ใช้รถที่ต้องทำการ
บำรุงรักษาท้ังแบบท่ัวไปและแบบเป็นการเฉพาะสำหรับ
รถยนต์

เจ้าของรถเป็นผู้ท่ีต้องทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่ารถยนต์
ของตนได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ตารางการบำรุงรักษา
ZE1A1-63E4F1E1-0A03-4C16-95A6-3DCCBB5CB7DD

เพื่อให้เกิดความสะดวก ในข้อมูลการรับประกันและคู่มือ
การบำรุงรักษาอีกเล่มหน่ึงจะมีรายละเอียดและคำอธิบาย
สำหรับการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาที่จำเป็นระบุไว้ ควร
ปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่า
รถยนต์ ของท่านได้รับการบำรุงรักษาที่จำเป็นตามกำหนด
เวลาอันเหมาะสม

การบำรุงรักษาทั่วไป
ZE1A1-ABEE27D5-CD2F-4E7D-82B4-2D431B759293

การบำรุงรักษาทั่วไปน้ันหมายรวมถึงส่ิงท่ีควรได้รับการ
ตรวจสอบทุก ๆ วันที่มีการใช้รถ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วย
ให้ รถยนต์ทำงานเป็นปกติได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นความ
รับผิดชอบของท่านในการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
เป็นประจำตามที่กำหนดไว้

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ัวไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้
ทักษะทางช่างสูง และสามารถใช้เคร่ืองมือท่ัวไปสำหรับ
รถยนต์เพียงไม่กี่ชิ้นในการดำเนินการ

ท่านสามารถทำการตรวจสอบเหล่านี้ด้วยตนเองหรือโดย
ช่างผู้เช่ียวชาญหรือมอบหมายให้ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้

รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า
เป็นผู้ดำเนินการ

สถานที่สามารถนำรถเข้ารับบริการ
ZE1A1-8E032400-C3B6-4713-B467-672F23DB6431

หากต้องนำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษาหรือตรวจพบการ
ทำงานผิดปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า
เพื่อตรวจสอบและปรับแต่งระบบ

ZE1A1-74BA2DA3-34B8-465C-8B5E-799C35CCCCBE

ในระหว่างการใช้รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษาทั่วไป
เป็นประจำตามท่ีกำหนดไว้ในบทนี้ ถ้าพบเสียง การสั่น
สะเทือน หรือกลิ่นผิดปกติ ให้ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า
ดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุทันที นอกจากนี้ หาก
จำเป็นต้องซ่อมแซมรถยนต์ ควรแจ้งศูนย์บริการนิสสันซึ่ง
ได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์
ไฟฟ้า

เมื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม โปรดดู “ข้อควรระวังในการ
บำรุงรักษา” (หน้า 8-4)

คำอธิบายของสิ่งที่ต้องบำรุงรักษาทั่วไป
ZE1A1-44CF839A-5071-48F1-BD85-075588999BDD

ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการดังต่อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย
“ * ” อ ธิ บ า ย ไ ว้ ใ น ส่ ว น ห ลั ง ข อ ง ห ม ว ด นี้

ภายนอกรถ
ZE1A1-5A2BE488-7582-42C2-AD19-DBF9F13C73C1

รายการท่ีต้องบำรุงรักษาซึ่งแสดงไว้นี้ควรดำเนินการเป็น
ครั้งคราว ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษ

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

ตรวจสอบว่าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน้าทำงานเป็น
ปกติ รวมท้ังประตูท้าย ฝากระโปรงท้าย และประตูเล็ก
และตรวจสอบให้ แน่ใจ ว่า ตัว ล็อกทุก ตัว ยึดแน่น ใช้
น้ำมันหล่อล่ืนหากจำเป็น ดูให้แน่ใจว่าตัวล็อกเสริมของ
ฝากระโปรงหน้ารั้งไม่ให้ฝากระโปรงหน้าเปิดขึ้น เมื่อ
ปลดล็อกตัวหลักแล้ว เม่ือขับรถในพื้นที่ที่มีวัสดุท่ีมีฤทธิ์
กัดกร่อนอื่น ๆ ให้ตรวจสอบการหล่อลื่นบ่อย ๆ

ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป

Condition:
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ไฟส่องสว่าง* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ทำความสะอาดไฟหน้าเป็นประจำ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟ
หน้า ไฟเบรก ไฟท้าย ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว และไฟอื่น ๆ
ทำงานเป็นปกติและติดตั้งยึดแน่น และตรวจสอบมุมระดับ
ไฟหน้า

ยาง* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแรงดันลมยางด้วยเกจวัดเป็นประจำและก่อนเดิน
ทางไกลทุกครั้ง ควรปรับแรงดันลมยางทุกเส้นรวมทั้งยาง
อะไหล่ตามแรงดันที่กำหนด ตรวจสอบหาความเสียหาย
รอยฉีกขาด หรือการสึกหรออย่างผิดปกติอย่างละเอียด

การสลับยาง* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล้อ (2WD) และยางล้อหน้า
และหลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุก ๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล์) ยางที่มีสัญลักษณ์บ่งช้ีทิศทางการหมุนจะ
สามารถสลับได้ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังเท่าน้ัน ให้
แน่ใจว่าสัญลักษณ์บ่งชี้ทิศทางการหมุนชี้ไปยังทิศทางท่ี
ล้อหมุน หลังจากสลับยางเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีของรถขับเคล่ือนส่ีล้อและรถขับเคล่ือนทุกล้อ
(4WD/AWD) และยางล้อหน้าและหลังมีขนาดเดียวกัน
ควรสลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล์) ยาง ท่ีมี
สัญลักษณ์บ่งชี้ทิศทางการหมุนจะสามารถสลับได้ระหว่าง
ล้อหน้าและล้อหลังเท่าน้ัน ให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์บ่งชี้
ทิศทางการหมุนชี้ไปยังทิศทางที่ล้อหมุน หลังจากสลับ
ยางเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีท่ีล้อหน้ามีขนาดไม่เท่ากับล้อหลัง จะไม่สามารถ
สลับยางได้

ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต่างกันตามนิสัยการขับขี่
ของผู้ขับขี่และสภาพพื้นผิวถนน

ส่วนประกอบตัวส่งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS) (ถ้ามีติดตั้ง) :

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

เมื่อทำการเปลี่ยนยางที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยน
ซีลลูกยางยึดตัวส่งสัญญาณ TPMS จุกลมยาง และฝาปิด
ด้วย

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

หากพบว่ารถยนต์วิ่งดึงไปด้านในด้านหน่ึงขณะขับรถบน
ถนนเส้นตรงและราบได้ระดับ หรือพบการสึกหรอของยางที่
ไม่เท่ากันหรือผิดปกติ อาจจำเป็นต้องทำการต้ังศูนย์ล้อ
ใหม่ ถ้าพวงมาลัยหรือเบาะนั่งส่ันขณะขับรถท่ีความเร็ว
ปกติ อาจจำเป็นต้องทำการถ่วงล้อ

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

ทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าเป็นประจำ ตรวจสอบ
กระจกบังลมหน้าอย่างน้อยทุกหกเดือน เพ่ือหารอยแตก
หรือความ เสียหาย อ่ืน ๆ และทำการ ซ่อมแซมอย่าง
เหมาะสม

ใบปัดน้ำฝน* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบหารอยแตกหรือการสึกหรอ ถ้าใบปัดน้ำฝน
ทำงานไม่ถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนใหม่

ภายในรถ
ZE1A1-2499B00E-E152-41B9-8F94-22A672209DB4

ส่ิงท่ีต้องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว้นี้ควรได้รับการตรวจสอบ
เป็นประจำ เช่น เม่ือทำการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
เมื่อทำความสะอาดรถ ฯลฯ

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

ตรวจสอบแป้นคันเร่งว่าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และ
ให้แน่ใจว่าแป้นคันเร่งไม่ติดขัดหรือต้องออกแรงมาก
ผิด ปกติ วาง แผ่น รอง พรม ปู พื้ น ให้ ห่ าง จาก แป้น

แป้นเบรก* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแป้นเบรกว่าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และ
ให้แน่ใจว่ามีระยะห่างจากแผ่นรองปูพ้ืนที่เหมาะสมเม่ือ
เหยียบจนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม้อลมเบรก ให้
แ น่ ใ จ ว่ า ไ ด้ ว า ง พ ร ม ปู พื้ น ห่ า ง จ า ก แ ป้ น

เบรกจอด* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หม่ันตรวจสอบการทำงานของเบรกจอด ตรวจสอบว่าคัน
เบรกจอด (ถ้ามีติดตั้ง) หรือแป้นเบรก (ถ้ามีติดตั้ง) มีระยะ
การเคลื่อนที่ท่ีเหมาะสม ให้แน่ใจว่ารถยนต์สามารถจอด
พักบนเนินเขาได้อย่างปลอดภัย หากจำเป็นต้องมีการ
ใช้งานเบรกจอดเพียงอย่างเดียว

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

ตรวจสอบว่าส่วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย่างเช่น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ตัวปรับตั้ง และชุดดึง
กลับ) ทำงานปกติ ราบร่ืนและติดต้ังยึดแน่น ตรวจสอบ
สายเข็มขัดเพ่ือหารอยฉีกขาด เป็นลุ่ยฝอย สึกหรอหรือ
เสียหาย

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

ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการบังคับเลี้ยว เช่น
ระยะฟรีที่มากเกินไป การบังคับเลี้ยวทำได้ยาก หรือมีเสียง
ผิดปกติ

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

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟเตือนและเสียงเตือนท้ังหมด
ทำงานเป็นปกติ

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-3

Condition:
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8-4 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

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

ตรวจสอบว่ามีอากาศไหลออกมาจากช่องไล่ฝ้าในปริมาณ
ท่ีพอ เหมาะ เม่ือ เปิด ฮีต เตอร์ หรือ เครื่อง ปรับ อากาศ

ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว่าท่ีปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกทำงานเป็น
ป ก ติ แ ล ะ ท่ี ปั ด น้ ำ ฝ น ไ ม่ ล า ก เ ป็ น ร อ ย เ ส้ น

ใต้ฝากระโปรงหน้าและใต้ท้องรถ
ZE1A1-E07C679A-7075-4D17-B3D9-4173846A0A9E

ส่ิงท่ีต้องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว้นี้ควรได้รับการตรวจสอบ
เป็นระยะ ๆ

แบตเตอรี่ 12 โวลต์ (ยกเว้นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่แบบ
ไม่ต้องดูแลรักษา)* :

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

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต่ละเซลล์ ควรอยู่ระหว่างขีด
UPPER และ LOWER รถที่ใช้งานท่ีอุณหภูมิสูงหรือมีการ
ใช้งานหนักต้องได้รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
เป็นประจำ

ระดับน้ำมันเบรก* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจดูให้แน่ใจว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ระหว่างขีด MAX และ
MIN ของกระปุก

ระดับน้ำหล่อเย็น* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเมื่อส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูงเย็น ให้
แน่ใจว่าระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ระหว่างขีด MAX และ MIN
ของกระปุก

การรั่วของของเหลวต่าง ๆ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบใต้ท้องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเครื่อง น้ำ หรือ
ของเหลวอื่น ๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง หากมี
น้ำที่หยดจากเครื่องปรับอากาศหลังจากใช้งานซึ่งเป็นเรื่อง
ปกติ ถ้าสังเกตเห็นว่ามีการรั่ว ให้ตรวจหาสาเหตุและทำ
การแก้ไขทันที

น้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว่ามี น้ำยา ล้างกระจกอยู่ ใน ถัง พัก เพียงพอ

ZE1A1-FA055635-A1CF-4070-8A63-D43D4E870C6B

เมื่อ ทำ การ ตรวจ สอบหรือ บำร ุง รักษา ใด ๆ ควร ใช้
ความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
ร้ายแรงจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดกับ
รถยนต์ ต่อไปน้ีเป็นข้อควรระวังท่ัวไปซึ่งควรเอาใจใส่เป็น
พิเศษ

คำเตือน:

. ระบบ EV (รถยนต์ ไฟฟ้า) ใช้ ไฟฟ้า แรงสูง
กระแสไฟ DC สูงถึงประมาณ 400 โวลต์ ระบบ
สามารถเกิดความร้อนได้ระหว่างที่สตาร์ทรถและ
หลังจากสตาร์ทรถ และเม่ือรถยนต์หยุดทำงาน
ต้องระมัดระวังทั้งไฟฟ้าแรงสูงและความร้อนของ
แบตเตอรี่ Li-ion เมื่อจะทำการตรวจสอบหรือ
บำรุง รักษา ปฏิบัติตามป้ายเตือนที่ ติดอยู่ กับ
รถยนต์อย่างเคร่งครัด

. ห้ามถอดแยกช้ินส่วน ถอด หรือเปล่ียนช้ินส่วน
และสายเคเบ้ิลไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงข้ัวต่อ สาย
เคเบิ้ลไฟฟ้าแรงสูงเป็นสีส้ม

. การถอดแยกช้ินส่วน ถอด หรือเปล่ียนช้ินส่วน
และสายเคเบิ้ล อาจทำให้เกิดการไหม้พองอย่าง
รุนแรงหรือไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ไม่มีชิ้นส่วนใดใน
ระบบไฟฟ้าแรงสูงของรถยนต์ ท่ีผู้ ใช้รถยนต์
สามารถซ่อมแซมด้วยตนเอง กรุณานำรถยนต์
ไปที่ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็น
ศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเข้า
รับการบำรุงรักษาเท่านั้น

. จอดรถบนพื้นราบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เม่ือ
ใช้งานเบรกจอดและก้ันล้อเพ่ือป้องกันรถไหล
แล้ว ต้องทำการกดสวิตช์ตำแหน่ง P บนคันเกียร์

ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา

Condition:
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ห รือ ให้ รถยนต์ อย ู่ ที่ ต ำแห น่ง N ( ว่ า ง )

. ถ้าต้องทำงานโดยท่ีระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า)
ปิดอยู่ ต้องระวังให้มือ เสื้อผ้า ผมและเครื่องมือ
ต่าง ๆ อยู่ ห่างจากพัดลมและช้ินส่วนอ่ืน ๆ ที่มี
การเคลื่อนไหว

. ให้แน่ใจว่าสวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF หรือ
LOCK เม่ือทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนช้ินส่วน
ใด ๆ

. แนะนำให้รัดหรือถอดเสื้อผ้าที่หลวมและ
เคร่ืองประดับต่าง ๆ เช่น แหวน นาฬิกา ฯลฯ
ก่อนดำเนินการใด ๆ กับรถยนต์

. ใส่แว่นตานิรภัยทุกครั้งที่ดำเนินการใด ๆ กับรถ

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถขึ้นด้วยแม่แรง

. ระวังไม่ให้บุหร่ี เปลวไฟ และประกายไฟอยู่ใกล้
กับแบตเตอรี่ 12 โวลต์

ข้อควรระวัง:

. ห้ามดำเนินการใด ๆ ใต้กระโปรงรถขณะมอเตอร์
และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องร้อนอยู่ ต้องทำการกด
สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF และรอจนกว่า
เครื่องยนต์จะเย็นลงทุกครั้ง

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล่อเย็นที่ใช้แล้วโดยตรง
ทั้งน้ี การกำจัดน้ำหล่อเย็น และ/หรือของเหลว
อ่ืน ๆ ท่ี ใช้ ใน รถยนต์อย่าง ไม่ ถ ูก ต้องจะส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบหรือข้อบังคับตามกฎหมายในการกำจัด
ของเหลวที่ใช้ในรถยนต์เสมอ

. ห้ามต่อหรือปลดแบตเตอรี่หรือ ข้ัว ต่อ ช้ินส่วน
ทรานซิสเตอร์ ขณะที่สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง

ON

. รถยนต์ คัน น้ี ได้ รับ การ ติด ตั้ง พัดลม ระบาย
ความร้อนอัตโนมัติ ซึ่งพัดลมอาจทำงานได้ทุก
เวลาโดยไม่มีการเตือน แม้ว่าสวิตช์จ่ายไฟไม่อยู่
ในตำแหน่ง OFF หรือไม่ได้ทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ ต้องทำการถอดสายขั้วลบ
แบตเตอร่ี 12 โวลต์ออกทุกครั้งดำเนินการใด ๆ
ใกล้กับพัดลม

. ก่อนปฏิบัติการบำรุงรักษาเกี่ยวกับไฟฟ้าใด ๆ บน
รถ เช่น แบตเตอรี่ ฟิวส์หรือการเปลี่ยนหลอดไฟ
ให้ยืนยันสิ่งต่อไปนี้:

— ถอดหัวต่อชาร์จไฟออกจากรถยนต์
— ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศใช้งานหรือ
ทำงานไม่ได้ โปรดดูที่ “ไทเมอร์ควบคุม
ระบบปรับอากาศ” (หน้า 4-17)

— ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ 12 โวลต์ด้วย
แบตเตอร่ี Li-ion และเมื่อไฟแสดงสถานะ
การชาร์จไฟ ท้ังหมดดับลงได้ โปรดดู ท่ี
“การชาร์จไฟแบตเตอร่ี 12 โวลต์” (หน้า
EV-4) และ “ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟ”
(หน้า CH-22)

. สวิตช์จ่ายไฟอยู่ที่ตำแหน่ง OFF ให้สวิตช์จ่ายไฟ
อยู่ในตำแหน่ง ON แล้วเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง OFF
เพ่ือป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ชาร์จไฟ
จากแบตเตอร่ี Li-ion โดยอัตโนมัติ โปรดดูที่
“การชาร์จไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์” (หน้า EV-4)

หมวด “8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษารถด้วยตนเอง”
นี้จะให้คำแนะนำเฉพาะการดำเนินงานอย่างง่ายที่เจ้าของ
รถสามารถดำเนินการด้วยตนเอง

การดำเนินการท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์อาจทำให้เกิด
การทำงานของรถยนต์มีปัญหาและส่งผลถึงการคุ้มครอง
จากการรับประกันรถ ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการ
ใด ๆ ขอแนะนำให้ดำเนินการโดยศูนย์บริการนิสสัน
ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้า

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-5

Condition:
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8-6 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ZE1A1-C4D6EA76-D422-44E0-B090-852472EFB3FF

WBI0003X

1. กล่องสายฟิวส์/ฟิวส์
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. โมดูลส่งกำลังไฟฟ้า (PDM)
4. แบตเตอรี่ 12 โวลต์
5. ถังพักน้ำยาล้างกระจก
6. ฝาปิดถังน้ำหล่อเย็น

ZE1A1-014BE467-2D0C-422E-B2FB-92CE3C572368

คำเตือน:

. ห้ามเปิดฝาปิดถังน้ำหล่อเย็นเม่ือมอเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องยังร้อนอยู่ ต้องรอจนกระท่ัง
มอเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเย็นลง

. น้ำหล่อ เย็น เป็นสาร มีพิษ และควร เก็บอย่าง
ระมัดระวังในภาชนะที่มีการทำเคร่ืองหมายระบุ
ชัดเจนและวางให้ห่างจากมือเด็ก

ระบบหล่อเย็นได้รับการเติมน้ำหล่อเย็นที่มีคุณภาพสูงจาก
โรงงานซ่ึงป้องกันการแข็งตัวและสามารถใช้งานได้ตลอด
ท้ังปี ซ่ึงสารป้องกันดังกล่าวจะมีส่วนผสมของสารยับย้ัง
สนิมและการกัดกร่อน จึงไม่จำเป็นต้องเติมสารเติมแต่งลง
ในระบบหล่อเย็นเพิ่มเติมอีก

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้สารเติมแต่งใด ๆ เช่น ซีลเลอร์หม้อน้ำลง
ในระบบหล่อเย็น เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์และอินเวอร์เตอร์เสียหายได้

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ตรวจดูให้แน่ใจว่า
ใช้น้ำหล่อเย็นที่ เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสัน
หรือที่ มีคุณภาพเทียบเท่าในอัตราส่วนผสมที่
เหมาะสม โดยมีสารป้องกันการแข็งตัว 50%
และ น้ำ กล่ัน หรือ น้ำ บริส ุท ธ์ิ 50% การ ใช้
น้ำหล่อเย็นชนิดอ่ืนอาจทำให้ส่วนท่ีมีไฟฟ้าแรง
สูงของระบบทำความเย็น เกิดความ เสียหาย

ใช้น้ำหล่อเย็นที่เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสันหรือคุณภาพ
เทียบ เท่า จะ เป็น น้ำ หล่อ เย็น ประเภท Pre-mixed
(อัตราส่วนผสม 50%)

ถังน้ำหล่อเย็นติดตั้งมากับฝาปิดถังน้ำหล่อเย็นแบบพิเศษ

จุดที่ตรวจสอบในมอเตอร์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ระบบทำความเย็น

Condition:
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เพ่ือลดความเสี่ยง ท่ีอาจทำให้มอเตอร์และอุปกรณ์ ท่ี
เกี่ยวข้องเสียหาย นิสสันแนะนำให้ใช้ฝาปิดถังน้ำหล่อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น
ZE1A1-FF12599B-25AF-44DD-9510-45D065BBDCEE

JVE0493X

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักเม่ือส่วนของรถท่ีเป็น
ไฟฟ้าแรงสูงเย็นลง ถ้าระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ต่ำกว่าระดับ
MIN ② ให้เติมน้ำหล่อเย็นจนถึงระดับ MAX ① ถ้าถังพัก
ไม่มีน้ำเลย ให้ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังน้ำหล่อเย็น
เม่ือส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูงเย็น ถ้าในถังน้ำหล่อเย็นมี
น้ำหล่อ เย็นไม่ เพียงพอ ให้ เติมน้ำหล่อ เย็นลงใน ถัง
น้ำหล่อเย็นถึงฝาเปิดถังพัก และให้เติมลงในถังพักจนถึง
ระดับ MAX ① หมุนฝาให้แน่นหลังจากเติมน้ำหล่อเย็น

หมุนฝาให้แน่นหลังจากเติมน้ำหล่อเย็น

ถ้าพบว่าระบบหล่อเย็นต้องมีการเติมน้ำหล่อเย็น
บ่อย ๆ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้
บริการรถยนต์ไฟฟ้า

การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น
ZE1A1-E7513A4E-C6C5-4ADF-BC7A-3F39E5035336

ควรติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า หากจะทำการเปล่ียน
น้ำหล่อเย็น

การซ่อมแซมระบบหล่อเย็นหลัก ควรได้รับการดำเนินการ
โดยศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่าย
และให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า รายละเอียดขั้นตอนการบริการ
จะอยู่ในคู่มือการบริการของนิสสัน

การบริการท่ีไม่ถูกต้องจะทำให้ประสิทธิภาพของ
ระบบทำความร้อนลดลง

คำเตือน:

. ห้ามเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเมื่อมอเตอร์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกำลังร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกจาก
น้ำหล่อเย็นหรือความร้อน

. ห้ามเปิดฝาปิดถังน้ำหล่อเย็นเม่ือมอเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องยังร้อนอยู่ เนื่องจากของเหลว
แรงดันสูงที่พุ่งออกจากถังอาจทำให้เกิดการไหม้
พองบริเวณผิวหนังอย่างรุนแรง

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล่อเย็นที่ใช้แล้วโดยตรง
ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือน้ำยา
ล้างมือทันที

. เก็บน้ำหล่อเย็นให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เล้ียง

น้ำหล่อเย็นที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง
ควรตรวจสอบกฎระเบียบของพื้นที่

ZE1A1-FA3B88C0-CF90-4F3F-A591-BF4C798B0050

ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น
ศูนย์ จำหน่ายและให้บริการ รถยนต์ ไฟฟ้า เพ่ือทำการ
ตรวจสอบ ถ้าเบรกทำงานไม่ปกติ

คำเตือน:

ห้ามปรับความสูงของแป้นเบรก มิฉะนั้นประสิทธิภาพ
ของเบรกอาจเปลี่ยนไป ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุและ
บาดเจ็บร้ายแรงได้ ถ้าจำเป็นต้องปรับ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการ นิสสันซึ่ง ได้ รับการแต่ง ต้ัง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

การตรวจสอบเบรกจอด
ZE1A1-19CA75FA-DF3F-4398-9E0F-C9AB5D7E57E9

แบบแป้นเหยียบ
GUID-B568088C-767F-48AD-94CD-B75EC86F71DF

SDI1391D

จากตำแหน่งปลดเบรก กดแป้นเบรกจอดลงช้า ๆ ถ้า
จำนวนคลิกไม่อยู่ ในช่วงที่กำหนด ให้นำรถไปยังศูนย์
บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้
บริการรถยนต์ไฟฟ้า

6 ถึง 7 แรงกด 196 นิวตัน (20 กก. 44 ปอนด์)

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-7

เบรก

Condition:
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8-8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ประเภทสวิตช์
GUID-410A1882-9005-4854-97E1-2E5098F1DD67

ตรวจสอบความสามารถในการยึดเกาะของเบรกจอดเป็น
ระยะโดยการจอดรถบนเนินเขา และจอดรถไว้โดยใช้เพียง
เบรกจอดเท่าน้ัน ถ้าไม่สามารถจอดนิ่งอยู่ได้ ให้นำรถไป
ยังศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่าย
และให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

เสียงเตือนผ้าเบรกสึก
ZE1A1-128E483C-7F8F-4CFF-B08F-1E4A7DC4B2E8

เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ จะมีเสียงเตือนผ้าเบรก
สึกดังขึ้น เบรกมี เสียงแหลมเสียดสีดังขึ้นระหว่างที่ รถ
เคล่ือนท่ี และจะ ดัง ข้ึน เร่ือย ๆ เม่ือ เหยียบ เบรก หาก
ผ้าเบรกสึกมาก เสียงจะดังตลอดเวลาแม้จะไม่ได้เหยียบ
เบรก ต้องตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด เมื่อได้ยินเสียงเตือน
ผ้าเบรกสึก

ในบางสภาพการขับข่ีหรือสภาพอากาศบางอย่าง อาจ
ได้ยินเสียงดังเอี๊ยด ๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่น ๆ เสียง
ดังจากเบรกบางครั้ง ที่เกิดขึ้นจากการเบรกเบา ๆ หรือปาน
กลาง เป็น เรื่องปกติ และไม่ ส่งผล ต่อการทำงานหรือ
ประสิทธิภาพของระบบเบรก

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย่างเหมาะสมตามระยะ
เวลา กรุณาดูรายละเอียดท่ีสมุดรับประกันและบำรุงรักษา

ZE1A1-A05D7ADF-1DEF-481D-8EDD-7E5B40EC1B37

คำเตือน:

. ใช้น้ำมันใหม่จากบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเท่านั้น
น้ำมันเก่า เสื่อมสภาพ หรือมีสารปนเปื้อน อาจ
ทำให้ระบบเบรกเสียหายได้ การใช้น้ำมันเบรกที่
ไม่เหมาะสมจะทำให้ระบบเบรกเสียหายและส่งผล
ต่อความสามารถในการหยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาปิดช่องเติมน้ำมันก่อนถอด
ออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย่างระมัดระวังไว้
ในภาชนะท่ีมีการทำเคร่ืองหมายและวางให้ไกล
มือเด็ก

. ห้ามเติมกระปุกน้ำมันเบรกเกินระดับที่กำหนด
การเติมเกินสามารถทำให้ระบบเบรกเสียหายได้

ข้อควรระวัง:

ระวังไม่ให้น้ำมันเบรกกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให้สีรถเกิดความเสียหาย ถ้าน้ำมันเบรกกระเด็น
ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก

LVM0038X

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ้าน้ำมันเบรกอยู่

ต่ำกว่าขีด MIN ② ไฟเตือนระบบเบรกจะสว่างขึ้น เติม
น้ำมันเบรกให้ถึงขีด MAX ① (โปรดดูท่ี “ของเหลว/สาร
หล่อล่ืนและปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน้า 9-2) สำหรับ
ชนิดของเหลวที่แนะนำ)

ถ้าต้องเติมน้ำมันเบรกบ่อย ๆ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด

น้ำมันเบรก

Condition:
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ZE1A1-DFEA0DD1-7727-4A5A-BFE1-FC74092848C0

ถ้าจำเป็นต้องทำการตรวจสอบหรือเปล่ียน ให้ติดต่อศูนย์
บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้
บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง:

. ใช้น้ำมัน Matic S ATF แท้เท่านั้น ห้ามผสมกับ
น้ำมันชนิดอื่น

. การใช้น้ำมันเฟืองทดที่ไม่ใช่ของแท้ Matic S
ATF จะทำให้ ความสามารถในการ ขับขี่ และ
ความทนทานของเฟืองทดเสียหายซึ่งจะไม่อยู่ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

ZE1A1-4A115FD9-CF31-4FB7-85DE-AC0C9BD73BE0

ใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า
GUID-CA8B63BD-8529-4D94-A586-4E7A22E52BBE

การทำความสะอาด
ZE1A1-D155BF13-A03A-4326-A7C0-67275A58845A

ถ้ากระจกบังลมหน้าไม่สะอาดขึ้นหลังจากใช้ที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจก หรือถ้าใบปัดน้ำฝนมีเสียงดังขณะท่ีใช้งานที่ปัด
น้ำฝน อาจมีขี้ผึ้งหรือวัสดุอื่นอยู่บนกระจกบังลมหน้า และ/
หรือใบปัดน้ำฝน

ทำความสะอาดด้านนอกของพ้ืนผิวหน้ากระจกบังลมหน้า
ด้วยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน

ทำความสะอาดใบปัดน้ำฝนโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดกระจก
หรือน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนเช็ด ล้างใบปัดน้ำฝน
ด้วย น้ำ ถ้ากระจก บังลม ยังคงไม่ สะอาดหลัง จากทำ
ความสะอาดและใช้ที่ปัดน้ำฝน ให้เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนใหม่

ระวังอย่าทำให้หัวฉีดน้ำยาล้างกระจกอุดตัน อาจทำให้ที่
ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้าทำงานผิดปกติได้ ถ้าหัวฉีด
อุดตัน กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซ่ึงได้รับการแต่งต้ัง
เป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

SDI2693

ระวังอย่าทำให้หัวฉีดน้ำยาล้างกระจกอุดตัน Ⓐ เน่ืองจาก
อาจทำให้ที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้าทำงานผิดปกติ
ได้ ถ้าหัวฉีดอุดตัน ให้นำวัตถุท่ีอุดอยู่ออกด้วยเข็มเล็ก ๆ
Ⓑ ร ะ วั ง อ ย่ า ท ำ ใ ห้ หั ว ฉี ด เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-9

น้ำมันเฟืองทด ใบปัดน้ำฝน

Condition:



(250,1)
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8-10 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

การเปลี่ยน
ZE1A1-ABAEF671-8DA4-481E-9C18-DF9E832F90C3

SDI2048

1. ยกก้านปัดน้ำฝนออกจากกระจกบังลม

2. ดันและยึดแถบปลด Ⓐ และเล่ือนใบปัดน้ำฝนลงไป
ตามก้านปัดน้ำฝน ① ขณะท่ีกดแถบปลดล็อกเพ่ือ
ถอดออก

3. ใส่ใบปัดน้ำฝนใหม่ลงบนก้านปัดน้ำฝนจนกระทั่งได้ยิน
เสียงคลิก

4. ใส่ใบปัดน้ำฝนใหม่ลงบนก้านปัดจนกระท่ังล็อกเข้าท่ี

ข้อควรระวัง:

. หลังจากเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้ว ให้ดันก้านปัด
น้ำฝนกลับไปยังตำแหน่งเดิม ไม่เช่นนั้น ก้านปัด
น้ำฝนหรือฝากระโปรงหน้าอาจจะครูดกระจก
ทำให้เป็นรอยได้ ระหว่างที่ฝากระโปรงหน้าเปิด
อยู่

. ใบปัดน้ำฝนที่สึกหรออาจทำให้กระจกบังลมหน้า
เกิดความเสียหาย และทำให้คนขับมองเห็นทาง
ไม่ชัดเจน

ใบปัดน้ำฝนกระจกหลัง
ZE1A1-9DC05745-13BC-4441-AB02-624484E54076

ถ้าจำเป็นต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้
บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ZE1A1-7317491F-7F3F-4B88-827A-F8F375565F80

JVM0923X

คำเตือน:

สารป้องกันการแข็งตัวเป็นสารพิษ และควรเก็บอย่าง
ระมัดระวังในภาชนะที่มีเคร่ืองหมายระบุชัดเจนและ
วางให้ห่างจากมือเด็ก

สำหรับการตรวจสอบระดับของเหลว ให้ใช้นิ้วสอดเข้าไป
ในรูปลั๊กกลาง ① ของชุดฝา/ท่อ แล้วจึงถอดออกจากถัง
พั ก น้ ำ ถ้ า ไ ม่ มี น้ ำ มั น ใ น ท่ อ ใ ห้ เ ติ ม น้ ำ มั น

เพื่อเติมถังพักน้ำยาล้างกระจก ให้ยกฝาและเทถังพักน้ำยา
ล้างกระจกลงในช่องเติมของถังพักน้ำ

ให้เติมน้ำยาทำความสะอาดในที่ฉีดน้ำยาล้างเพื่อการทำ
ความสะอาดที่ดีขึ้น ในฤดูหนาว ให้เติมสารป้องกันการแข็ง
ตัวของน้ำล้างกระจกบังลมหน้า ตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ใน
คำแนะนำของผู้ผลิต

เติมถังพักน้ำยาล้างกระจกเป็นระยะ ๆ

น้ำยาล้างกระจก

Condition:



(251,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

ZE1A1-EF6896D6-822B-4A4D-A164-461E0E1612B4

SDI1573

คำเตือน:

ห้ามขับรถเมื่อน้ำกรดในแบตเตอรี่ 12 โวลต์ต่ำ เพราะ
น้ำกรดแบตเตอร่ี 12 โวลต์ต่ำอาจทำให้เกิดโหลดสูง
ในแบตเตอร่ี 12 โวลต์ ซึ่งทำให้เกิดความร้อนและ
เป็นการลดอายุแบตเตอร่ี 12 โวลต์ ในบางกรณีอาจ
นำไปสู่การระเบิดได้

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-11

แบตเตอรี่ 12 โวลต์

Condition:



(252,1)
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8-12 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ 12
โวลต์

GUID-30F3494D-4573-4A09-BDD2-9200674A547F

DI0137MA

SDI1480

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 Ⓐ โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม ถ้ามี
ติดตั้ง

2. เติมน้ำกลั่นจนถึงขีด UPPER LEVEL ①
3. เปลี่ ยน จ ุก เซลล์ ใหม่ และ ทำ การ ขัน ใ ห้ แ น่น

. สำหรับรถท่ีใช้งานท่ีอุณหภูมิสูงหรือใช้งานหนักต้อง
ได้รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ 12 โวลต์
เป็นประจำ

. รักษาพ้ืนผิวแบตเตอร่ี 12 โวลต์ให้สะอาดและแห้ง
ทำความสะอาดแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ด้วยน้ำผสม
เบคกิ้งโซดา

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้ว ต่อสะอาดและขันจนแน่น

. ถ้าไม่ใช้รถนานเกินกว่า 30 วัน ให้ปลดสายขั้วลบ (−)
ของแบตเตอร่ี 12 โวลต์ออก เพ่ือป้องกันแบตเตอร่ี
12 โวลต์หมด

การพ่วงสตาร์ท
ZE1A1-E050DA25-93F4-4038-B23F-67F0B028127B

การพ่วงสตาร์ทจะจ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังระบบไฟฟ้า 12
โวลต์เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าทำงาน ระบบไฟฟ้าจะต้องกำลัง
ทำงานอยู่ในขณะท่ีทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion การ
พ่วงสตาร์ทไม่สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ได้ จำเป็น
ต้องชาร์จไฟแบตเตอร่ี Li-ion ก่อนจึงจะสามารถขับขี่
รถยนต์ได้

หากจำเป็นต้องทำการพ่วงสตาร์ท โปรดดู ท่ี “การพ่วง
สตาร์ท” (หน้า 6-9) ถ้าสวิตช์ จ่ายไฟไม่ เปลี่ยนไป ท่ี
ตำแหน่งพร้อมขับข่ีโดยการพ่วงสตาร์ท อาจต้องเปล่ียน
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ZE1A1-D75A57E6-88A5-4E6D-8630-6CFBE4B7A640

ข้อควรระวัง:

. ระวังไม่ให้เด็กกลืนแบตเตอร่ีและชิ้นส่วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัดแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องจะเป็นการ
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามข้อ
กำหนดท้องถิ่น ในการกำจัดแบตเตอรี่ เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห้ามให้ฝุ่นหรือน้ำมันโดน
เข้ากับชิ้นส่วน

. ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมไม่ถูกต้องอาจทำให้
เกิดการระเบิดได้ ควรเปล่ียนด้วยแบตเตอร่ีชนิด
เดียวกันหรือที่ มีคุณภาพเทียบเท่า กันเท่าน้ัน

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ

Condition:



(253,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

JVM0317X

การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ:

1. ดึงกุญแจธรรมดาออกจากกุญแจอัจฉริยะ

2. สอดไขควงหัวแบนเล็กเข้าไปในช่องที่มุม และบิดเพื่อ
แยกส่วนบนออกจากส่วนล่าง ใช้ผ้าหุ้มเพื่อป้องกัน
ฝาครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่

แบตเตอรี่ที่แนะนำ:

CR2025 หรือที่เทียบเท่า

. ห้ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ้า เนื่องจากจะ
ทำให้ทำงานผิดพลาด

. จับที่ขอบของแบตเตอร่ี การยึดขอบแบตเตอรี่ ท่ี
บริเวณจุดสัมผัสอาจลดประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
ของแบตเตอรี่

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้ว + หันไปตามที่แสดงไว้

SDI2452

4. ปิดฝาให้แน่นตามที่แสดงไว้ ① ②
5. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบว่าทำงาน

ติดต่อศูนย์บริการ นิสสันซึ่งได้ รับการแต่งตั้ง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า หากต้องการรับบริการ
หรือความช่วยเหลือ

ZE1A1-1A8AB63B-E8E1-4428-8701-51D82617E38B

มอเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ZE1A1-55E4FC7D-0BD7-47C0-A322-AAA0FE79826E

JVM0925X

คำเตือน:

. ห้ามสัมผัส ถอดแยกช้ินส่วน ถอด หรือเปลี่ยน
ชิ้นส่วนและสายเคเบ้ิลไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นสีส้ม
รวมถึงข้ัวต่อ เพราะอาจทำให้เกิดการไหม้พอง
บริเวณผิวหนังอย่างรุนแรงและไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-13

ฟิวส์

Condition:



(254,1)
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8-14 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เน่ืองจากอาจทำให้ระบบ
ไฟ ฟ้ า เ กิ ด คว าม เ สี ย ห าย ห รื อ เ กิ ด ไฟ ไห ม้

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบเพื่อหาฟิวส์ขาด

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์จ่ายไฟและสวิตช์ไฟ
หน้าอยู่ที่ OFF

2. เปิดฝากระโปรงหน้า

3. ถอดฟิวส์/ฝาปิดสายฟิวส์โดยการกดท่ีแถบและยก
ฝาครอบขึ้น

4. ระบุตำแหน่งของฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน

5. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์ท่ีอยู่ในกล่องฟิวส์
ในห้องโดยสาร

SDI1753

แบบ A

SDI1754

แบบ B
6. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ
7. ถ้าฟิวส์ใหม่ก็ขาด ให้นำรถเข้าศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้

รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์
ไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทำการซ่อมแซม
ถ้าจำเป็น

สายฟิวส์
ZE1A1-1D1E2068-EFC0-4FB3-BC5B-C92841A17CEC

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ทำงานและฟิวส์อยู่ในสภาพที่ดีให้
ตรวจสอบสายฟิวส์ในกล่องสายฟิวส์/ฟิวส์ ถ้าสายฟิวส์เส้น
ใดละลาย ให้เปลี่ยนใหม่

สำหรับการตรวจสอบและการเปลี่ยนกล่องสายฟิวส์ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการ นิสสันซึ่งได้ รับการแต่งตั้ง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

Condition:



(255,1)
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ห้องโดยสาร
ZE1A1-F86E707B-ACB1-47CE-BB18-4CACED0A5711

JVM0944X

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เน่ืองจากอาจทำให้ระบบ
ไฟฟ้าเสียหายหรือเกิดไฟไหม้

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบเพื่อหาฟิวส์ขาด

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์จ่ายไฟและสวิตช์ไฟ
หน้าอยู่ที่ OFF

2. สอดไขควงที่พันไว้ด้วยผ้าเข้าไปในช่อง ①

ใ ช้ ผ้ า ห ุ้ ม เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ฝ า ค ร อบ กล่ อ ง ฟิ ว ส์

3. ดึงฝาครอบกล่องฟิวส์เพื่อถอดออก ②
4. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์ ③

SDI1754

5. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ
6. ถ้าฟิวส์ใหม่ก็ขาดหลังจากใส่ลงไปให้นำรถเข้าศูนย์

บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและ
ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้า และ
ทำการซ่อมถ้าจำเป็น

ZE1A1-F3DFCE4F-FDC0-4E09-9BE6-B26950A1F4CC

อาจจะเกิดฝ้าภายในเลนส์ของไฟนอกชั่วคราวในช่วงฝน
ตกหรือล้างรถ อุณหภูมิท่ีแตกต่างกันระหว่างภายในและ
ภายนอกของเลนส์จะทำให้เกิดฝ้า ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ ถ้าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ่ขึ้นภายในเลนส์ ให้
ติดต่อศูนย์บริการ นิสสันซึ่งได้ รับการแต่งตั้ง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ไฟหน้า
ZE1A1-5BC057DF-781B-461F-AC03-5E749966630C

การเปลี่ยนไฟหน้า LED (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-08CA9F02-51A5-43F4-9299-66AF1A510B62

หากต้องการเปลี่ยนไฟหน้า กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์
ไฟฟ้า

การเปลี่ยนไฟหน้าฮาโลเจน (ถ้ามีติดตั้ง)
ZE1A1-02431351-9CFE-4181-9C12-21D0DBB356A3

ไฟหน้าฮาโลเจนเป็นประเภทโคมกึ่งผนึก ซึ่งใช้หลอดไฟ
แบบเปลี่ยนใหม่ได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามปล่อยให้โคมไฟไฟหน้าไม่มีหลอดไฟเป็น
ระยะเวลานาน ฝุ่น ความช้ืน ควัน ฯลฯ ที่เข้าไป
ใน ตั ว เรือน ไฟ หน้า อาจ ส่ ง ผลก ระ ทบ ต่อ
ประสิทธิภาพของหลอดไฟ

. ก๊าซฮาโลเจนแรงดันสูงถูกซีลอยู่ในหลอดไฟ
ฮาโลเจน หลอดไฟอาจจะแตกได้ ถ้าหลอดแก้ว
ถูกขีดข่วนหรือทำหลอดไฟตก

. เม่ือจับหลอดไฟ ให้จับที่ฐานเท่านั้น ห้ามจับที่
หลอดแก้ว การจับที่หลอดแก้วจะส่งผลกระทบต่อ
อาย ุ การ ใช้ งาน ของ หลอด ไฟ และ/ หรือ
ประสิทธิภาพของไฟหน้าอย่างมาก

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-15

ไฟส่องสว่าง

Condition:
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8-16 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

. เมื่อจำเป็นต้องปรับมุมแสง กรุณาติดต่อศูนย์
บริการ นิสสัน ซ่ึง ได้ รับการแต่ง ต้ัง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

ใช้ หมายเลข และ กำลัง วัต ต์ ดั ง ท่ี แสดง ใน ตาราง

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

JVM0926X

ปลดสายขั้วลบของ แบตเตอรี่ ก่อน เปลี่ยนหลอด ไฟ

1. หมุนฝาทวนเข็มนาฬิกา ① และถอดออก

2. ถอดหลอดไฟหน้าโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา ② ห้าม
เขย่า หรือ หม ุน หลอด ไฟ เมื่อ ทำ การ ถอด ออก

3. ปลดขั้วต่อไฟ ③ ออกจากปลายด้านหลังของ
หลอดไฟ

4. ใส่หลอดไฟกลับเข้าไปใหม่ในลำดับกลับกันกับที่ถอด

ถ้าต้องการความช่วยเหลือใด ๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้า

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

JVM0927X

ปลดสายขั้วลบของ แบตเตอรี่ ก่อน เปลี่ยนหลอด ไฟ

1. หมุนฝาทวนเข็มนาฬิกา ① และถอดออก

2. ถอดหลอดไฟหน้าโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา ② ห้าม
เขย่า หรือ หม ุน หลอด ไฟ เมื่อ ทำ การ ถอด ออก

3. ปลดขั้วต่อไฟ ③ ออกจากปลายด้านหลังของ
หลอดไฟ

4. ใส่หลอดไฟกลับเข้าไปใหม่ในลำดับกลับกันกับที่ถอด

ถ้าต้องการความช่วยเหลือใด ๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ

รถยนต์ไฟฟ้า

Condition:
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ไฟส่องสว่างภายนอกและภายใน
ZE1A1-07A30925-F20D-4A8D-AE60-36D844ED3253

รายการ กำลังวัตต์ (วัตต์)

ไฟหน้าไฟต่ำ (รุ่นที่มีไฟหน้า LED)* LED

ไฟหน้าไฟสูง (รุ่นที่มีไฟหน้า LED)* LED

ไฟหน้าไฟต่ำ (รุ่นที่มีไฟหน้าฮาโลเจน) 55

ไฟหน้าไฟสูง (รุ่นที่มีไฟหน้าฮาโลเจน) 60

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านหน้า 21

ไฟตัดหมอกหน้า* (ถ้ามีติดตั้ง) 35

ไฟหรี่ (รุ่นที่มีไฟหน้าฮาโลเจน) 5

ไฟหรี่/ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (รุ่นที่มีไฟหน้า LED)* LED

ไฟฝาปิดช่องชาร์จไฟ* LED

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง

ประเภทติดตั้งอยู่ที่บังโคลน 5

ประเภทติดตั้งอยู่ที่กระจกมองข้าง* LED

ชุดไฟท้าย

สัญญาณไฟเลี้ยว 21

ไฟเบรก/ไฟท้าย* LED

ถอยหลัง 16

ไฟตัดหมอกหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) 21

ไฟส่องป้ายทะเบียน* (ถ้ามีติดตั้ง) 5

ไฟเบรกดวงที่สาม* LED

ไฟอ่านแผนที่ 10

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร 8

ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ 5

ไฟกล่องเก็บของ* 1.4

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-17

Condition:
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8-18 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

*: กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการเปลี่ยน

ตำแหน่งไฟ
GUID-E04B99CC-FFD7-4B46-994B-BC050A1ACE6E

WBI0001X

1. ไฟหรี่ *1

2. ไฟหร่ี *2/ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (ถ้ามีติดตั้ง)

3. ไฟหน้า (ไฟสูง)

4. ไฟหน้า (ไฟต่ำ)

5. ไฟอ่านแผนที่

6. ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

7. ไฟฝาปิดช่องชาร์จไฟ

8. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านหน้า

9. ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)

10. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (บนบังโคลนหน้าหรือ
กระจกมองข้าง)

11. ไฟเบรกดวงที่สาม

12. ไฟเบรก/ไฟท้าย

13. ไฟตัดหมอกหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

14. ไฟส่องป้ายทะเบียน

15. ไฟถอยหลัง

16. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหลัง

17. ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ

*1: รุ่นที่มีไฟหน้าฮาโลเจน

*2: รุ่นที่มีไฟหน้า LED

ขั้นตอนการเปลี่ยน
ZE1A1-C72EEA41-C51B-4298-AD81-1CAF5CD46728

ไฟอื่นทุกดวงเป็นแบบ A B C D หรือ E เมื่อเปลี่ยน
หลอดไฟ ขั้นแรกให้ถอดเลนส์และ/หรือฝาครอบออกก่อน

Condition:
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SDI2306

: การถอด

: การติดตั้ง

JVM0928X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านหน้า

JVM0929X

ไฟหรี่ (รุ่นที่มีไฟหน้าฮาโลเจน)

LVM0013X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (ประเภทติดตั้งอยู่ที่บังโคลน)

JVM0937X

ชุดไฟท้าย
1. เปิดประตูท้าย

2. ถอดสลักเกลียว Ⓐ
3. ดึงชุดไฟท้าย Ⓑ ออกมาตรง ๆ ไปทางด้านหลังของ

รถยนต์

4. หมุนเบ้าหลอดไฟแล้วถอดหลอดไฟ (① ไฟสัญญาณ
ไฟเลี้ยว ② ไฟถอยหลัง)

5. ใส่หลอดไฟและชุดไฟท้ายเข้าไปใหม่ในลำดับกลับ
กันกับการถอด

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-19

Condition:
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8-20 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

WBI0002X

ไฟตัดหมอกหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

JVM0797X

ไฟอ่านแผนที่

SDI1845

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
JVM0843X

ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ

Condition:
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ZE1A1-69BBE118-7BA8-41DC-B971-E093526119D6

ถ้ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน้า 6-2)

แรงดันลมยาง
ZE1A1-77FE3C58-FB3A-405E-A8CD-0D923CA7A5CA

ตรวจสอบแรงดันลมยางและยางอะไหล่เป็นระยะ ระดับ
แรงดันลมยางที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียต่ออายุยางและการ
บังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเมื่อยางเย็น
กล่าวคือต้องจอดรถเป็นเวลานานกว่า 3 ชั่วโมง หรือขับรถ
น้อยกว่า 1.6 กม. (1 ไมล์) แรงดันลมยางท่ีเย็นจะแสดง
อยู่บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง

แรงดันลมยางที่ไม่เพียงพออาจทำให้ยางร้อนจัด และเกิด
ความเสียหายตามมาภายหลัง ท่ีความเร็วสูง อาจทำให้
ดอกยางแยกและยางระเบิดได้

ประเภทของยาง
ZE1A1-4555B167-1DB5-4A25-87FE-20E92DD30B56

คำเตือน:

เมื่อทำการเปลี่ยนยางหรือใส่ยางเส้นใหม่ ให้แน่ใจว่า
ยางทั้งสี่เส้นเป็นยางประเภทเดียวกัน (ยางสำหรับฤดู
ร้อน ทุกฤดูหรือสำหรับว่ิงบนหิมะ) และมีโครงสร้าง
แบบเดียวกัน ทั้งนี้ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้ง เป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ ไฟฟ้า
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ขนาด ความเร็วจำกัด
ข อ ง ย า ง แ ล ะ อ ะ ไ ห ล่ ย า ง ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ ก

เมื่อมีการเปลี่ยนยางอาจได้ยางท่ีจำกัดความเร็วไว้ต่ำกว่า
ยางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ซ่ึงอาจไม่สามารถทำความเร็ว
ได้ถึงความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้ของรถ ห้ามขับรถเร็วกว่า
ความเร็วจำกัดของยางที่กำหนดไว้

ยางสำหรับทุกฤด
ZูE1A1-F06897DF-32F9-4F49-BCE0-510070B529DD

นิสสันแนะนำให้ใช้ยางสำหรับทุกฤดู กับบางรุ่น เพ่ือ
สมรรถนะการใช้งานที่ดีตลอดทั้งปี รวมทั้งในสภาพที่ถนนมี
หิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมีคำว่า ALL SEASON
และ/หรือ M&S เขียนอยู่ที่ด้านข้างของยาง ยางสำหรับวิ่ง
บนหิมะจะสามารถเกาะถนนที่มีหิมะได้ดีกว่ายางสำหรับทุก
ฤดู และอาจเหมาะกับบางพื้นที่มากกว่า

ยางสำหรับฤดูร้อน
ZE1A1-0DD2FDF9-0AAF-449B-87AC-3E986414A553

นิส สันแนะนำให้ ใช้ยางสำหรับฤดู ร้อนกับบางรุ่น เพ่ือ
สมรรถนะการใช้งานที่ดีข้ึนบนถนนแห้ง สมรรถนะของยาง
สำหรับฤดูร้อนจะลดลงอย่างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยาง
สำหรับฤดูร้อนจะไม่มีอัตราการเกาะถนน M&S ท่ีด้านข้าง
ของยาง

หากต้องการใช้งานรถยนต์ในสภาพท่ีมีหิมะและน้ำแข็ง
นิสสันแนะนำให้ใช้ยางสำหรับวิ่งบนหิมะหรือยางสำหรับทุก
ฤดูทั้งสี่ล้อ

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
ZE1A1-1DCA4092-514F-4E4F-94F7-0B55023ED7F6

หากจะใช้ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ จำเป็นต้องเลือกยางท่ีมี
ขนาดและดัชนีการ รับน้ำหนัก เท่า กับยาง ท่ีใช้อยู่ เดิม
มิเช่นนั้น จะมีผลกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัยและ
การบังคับรถยนต์

ถ้าจะติดตั้งยางสำหรับว่ิงบนหิมะ ยางน้ันจะต้องมีขนาด
ย่ีห้อ โครงสร้างและลายดอกยาง เหมือนกับยางเดิมท้ังส่ี
ล้อ

เพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช้งานยาง
ที่มีสตัดฝังอยู่ได้ แต่ในบางที่ จะไม่อนุญาตให้ใช้ยางแบบ
นี้ ให้ตรวจสอบกฎหมายในพื้นที่ ก่อนติดตั้งยางที่มีสตัดฝัง

ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัด
ฝังบนพ้ืนผิวท่ีเปียกหรือแห้ง อาจแย่กว่ายางวิ่งบนหิมะ
ธรรมดา

โซ่พันล้อ
ZE1A1-FCD8DA58-FE99-435B-BE7E-4D88AF32A32A

ไม่ควรติดต้ังโซ่พันล้อ ตรวจสอบกฎหมายในท้องถ่ินนั้น
ก่อนติดตั้งโซ่พันล้อ ถ้าต้องติดตั้งโซ่พันล้อ ควรติดตั้งโซ่มี
ขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ใช้ตัวดันโซ่เมื่อผู้ผลิตโซ่พันล้อแนะนำให้ใช้ เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าโซ่รัดแน่น ต้องยึดปลายโซ่พันล้อด้านที่ปล่อยไว้ให้แน่น
หรือถอดออกเพื่อป้องกันไม่ให้ฟาดโดนบังโคลนหรือใต้
ท้องรถ ควรหลีกเล่ียงการบรรทุกน้ำหนักเต็มท่ีเมื่อใช้โซ่
พันล้อ และควรลดความเร็วขณะขับ ไม่เช่นนั้น รถยนต์อาจ
เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบอย่างมากต่อการบังคับ
และสมรรถนะของรถยนต์

ติดตั้งโซ่พันล้อที่ล้อหน้าเท่าน้ัน และห้ามติดตั้งที่ล้อ
หลัง

ห้ามใช้โซ่บนถนนแห้ง ห้ามติดตั้งโซ่พันล้อกับยางอะไหล่
แบบ T- type (ใ ช้ ชั่ วคราว เ ท่า น้ัน) ( ถ้า มี ติ ด ตั้ ง )

อย่าขับรถที่ติดตั้งโซ่พันล้อบนถนนราบที่ไม่มีหิมะ การขับ
รถท่ีติดต้ังโซ่พันล้อในสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหายกับกลไกต่าง ๆ ของรถเน่ืองจากการเสียด
ทานที่มากเกินไป

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-21
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การสลับยาง
ZE1A1-02947EF6-591D-498B-A957-68B53465DF9E

SDI1662

นิสสันแนะนำให้สลับยางทุก ๆ 10,000 กม. (6,000 ไมล์)
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต่างกัน
ตามนิสัยการขับขี่ของท่านและสภาพพื้นผิวถนน (โปรดดูที่
“ยาง แบน” (หน้า 6-2) สำห รับ การ เป ล่ียน ยาง)

คำเตือน:

. หลังจากสลับยาง ให้ตรวจสอบและปรับตั้งแรงดัน
ลมยาง

. ขันน็อตล้อให้แน่นอีกครั้ง เมื่อขับรถยนต์เป็น
ระยะทาง 1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงใน
กรณียางแบน ฯลฯ)

. ห้ามรวมยางอะไหล่แบบ T-type (ถ้ามีติดตั้ง) ใน
การสลับยาง

. การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือบำรุงรักษาที่
ไม่ถูกต้องมีผลต่อความปลอดภัยของรถยนต์
และมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและได้ รับ
บาดเจ็บ กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามศูนย์
บริการ นิสสัน ซ่ึง ได้ รับการแต่ง ต้ัง เป็นศูนย์
จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าหรือผู้ผลิต

ยาง

ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย
GUID-5A5A715A-EE36-41C5-A0C1-8A2777F45D1E

SDI1663

① เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
② เครื่องหมายตำแหน่งเตือนดอกยางสึก ตำแหน่งจะ

แสดงโดย “ ” “TWI” และอื่น ๆ โดยขึ้นอยู่กับ
ประเภทของยาง

ควรตรวจสอบยางเป็นระยะ เพื่อดูการสึกหรอ รอยแตก การ
บวม หรือส่ิงที่ติดในดอกยาง ถ้าพบการสึกหรอ รอยแตก
การบวม หรือรอยฉีกขาดที่มากเกินไป ควรทำการเปล่ียน
ยางทันที

ยางเดิมจะมีเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง เม่ือ
เห็นเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการเปลี่ยนยาง

การซ่อมแซมยางอะไหล่ (ถ้ามีติดตั้ง) อย่างไม่ถูกต้องอาจ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง ถ้าจำเป็นจะต้องซ่อมแซม
ยางอะไหล่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้ ง เป็น ศ ูน ย์ จำหน่าย และ ให้ บริการ รถยนต์ ไฟฟ้า

อายุยาง
ZE1A1-74BD8C21-9A1D-4AD5-B605-A6B1FB6BE478

ห้ามใช้ยางที่มีอายุเกินกว่า 6 ปี ไม่ว่ายางนั้นจะใช้งานไป
แล้วหรือไม่ก็ตาม

ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช้งานของรถ
ให้นำยางเข้าตรวจสอบและถ่วงล้อสม่ำเสมอท่ีร้านซ่อม
หรือศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่าย
และให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า

การเปลี่ยนยางและล้อ
ZE1A1-2C994891-6F92-4D23-B24E-467A2974C6AE

คำเตือน:

ห้ามใส่ล้อหรือยางที่ เสียรูปทรง แม้ว่าจะได้รับการ
ซ่อมแซมมาแล้วก็ตาม เนื่องจากล้อหรือยางนั้นอาจ
ได้ รับความเสียหายทางด้านโครงสร้าง และอาจ
เสียหายได้โดยไม่มีการเตือน

เมื่อ เปลี่ยนยางให้ ใช้ ยางที่ มี ขนาด รูปแบบดอกยาง
ความเร็วจำกัดของยางและอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยาง
เดิมที่มากับรถ โปรดดูที่ “คุณลักษณะเฉพาะ” (หน้า 9-4)
สำหรับชนิดและขนาดของยางและล้อที่นิสสันแนะนำ การ
ใช้ ยาง อ่ืน ท่ี ไม่ ได้ แนะนำ หรือ การ ใช้ ยาง ผสม ย่ีห้อ
โครงสร้าง (ยางธรรมดา ยางแบบเสริมเข็มขัดผ้าใบ หรือ
ยางเรเดียล) หรือดอกยาง จะส่งผลในทางลบต่อการขับขี่
การเบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพื้นถนน ระยะตัวถัง
ถึงยาง ระยะห่างของโซ่พันล้อ การปรับเทียบมาตรวัด
ความเร็ว ม ุม แสง ไฟหน้า และ ความ ส ูง ของ กันชน
ผลกระทบบางอย่างเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และส่ง
ผลให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ถ้าต้องเปล่ียนล้อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ให้ใช้ล้อที่มีค่า
ออฟเซ็ตเท่าเดิมเสมอ ล้อท่ีมีระยะออฟเซ็ตท่ีแตกต่างกัน

Condition:
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จะทำให้ยางสึกหรอเร็ว อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
บังคับควบคุมรถลดลง และ/หรือไปมีผลต่อดิสก์เบรก/ดรัม
เบรก เนื่องจากอาจมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกลด
ลง และ/หรือ ผ้าเบรก/ก้ามเบรกสึกหรอเร็ว โปรดดูที่ “ล้อ
แ ล ะ ย า ง ” ( ห น้ า 9 - 5 ) ค่ า อ อฟ เ ซ็ ต ก ะ ท ะ ล้ อ

การถ่วงล้อ
ZE1A1-D60DEC3F-264F-4E7B-9BF2-2F22EB329A9D

ถึงแม้จะมีการใช้งานรถยนต์ตามปกติแต่ล้ออาจเกิดอาการ
เสียสมดุลข้ึนได้ ซ่ึงอาการดังกล่าวอาจมีผลต่อการบังคับ
ควบคุมรถและอายุยาง ดังนั้น จึงควรตรวจสอบและทำการ
ถ่ ว ง ล้ อ ท้ั ง ส่ี เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว าม สมด ุ ล หาก จำ เป็ น

ยางอะไหล่ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-1369A2D1-9396-4FD6-8A98-6F926B78B953

ยางอะไหล่แบบใช้ชั่วคราว (T-type)
ZE1A1-F1A8B109-B8AE-4207-A0C7-6D63E0A14648

SDI1912

ป้ายยางอะไหล่
โปรดดูข้อควรระวังต่อไปนี้ถ้าต้องใช้ยางอะไหล่แบบ T-
type มิฉะน้ัน รถยนต์อาจเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุได้

ข้อควรระวัง:

. ควรใช้ยางอะไหล่แบบ T-type ในกรณีฉุกเฉิน
เท่านั้น ควรเปลี่ยนด้วยยางมาตรฐานก่อน

. ขับรถด้วยความระมัดระวังในขณะที่ติดตั้งยาง
อะไหล่แบบ T-type แล้ว

. หลีกเลี่ยงการเข้าโค้งหักมุมและการเบรกอย่าง
กะทันหันในขณะที่ขับขี่

. ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล่แบบ T-
type เป็นระยะ และให้คงอยู่ที่ 420 กิโลปาสคาล
(4.2 บาร์, 60 ปอนด์/ตร.นิ้ว) เสมอ

. ห้ามขับรถที่ความเร็วมากกว่า 80 กม./ชม. (50
ไมล์/ชม.)

. ห้ามใช้โซ่พันล้อกับยางอะไหล่แบบ T-type โซ่
พันล้อจะไม่พอดีกับยางอะไหล่แบบ T-type และ
อาจทำให้รถยนต์เสียหายได้

. ดอกยางของยางอะไหล่แบบ T-type จะสึกหรอ
เร็วกว่ายางเดิม เปล่ียนยางอะไหล่แบบ T-type
โดยเร็วท่ีสุดเมื่อเครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
ปรากฏขึ้น

. เน่ืองจากยางอะไหล่แบบ T-type มีขนาดเล็ก
กว่ายางเดิม ระยะห่างจากพื้นจึงน้อยลง เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้รถยนต์เสียหาย ห้ามขับรถทับสิ่ง
กีดขวาง และ ห้าม ขับ รถ เข้า เครื่อง ล้าง รถ
อั ต โน มั ติ เ พ ร า ะ อ า จ ติ ด อย ู่ ด้ า น ใ น ไ ด้

. ห้ามใช้ยางอะไหล่แบบ T-type กับรถยนต์คันอื่น

. ห้ามใช้ยางอะไหล่แบบ T-type มากกว่าหนึ่งเส้น
พร้อมกัน

ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน (ถ้ามีติดตั้ง)
ZE1A1-BD3AFF85-19A7-478D-A90F-D6D0558AA89E

ในรถยนต์จะมีชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินมาให้แทนยาง
อะไหล่ ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้สำหรับการซ่อมยาง
ท่ีร่ัวเพียงเล็กน้อยเป็นการชั่วคราวเท่านั้น หลังจากใช้งาน
ชุดอุปกรณ์ปะยาง โปรดเข้ารับการตรวจสอบยางโดย
ละเอียด ตลอดจนการซ่อม/การเปลี่ยนยางโดยศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด

โปรดดูท่ี “ยางแบน” (หน้า 6-2) สำหรับรายละเอียดเพ่ิม
เติม
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9-2 ข้อมูลทางเทคนิค

ZE1A1-EEB0B363-7812-4FE0-9A4B-3483462A8D19

ปริมาณความจุต่อไปนี้เป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากปริมาณที่เติมจริง ในขณะทำการเติม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำไว้ในหมวด “8. การ
บำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ประเภทของเหลว

ความจุ (โดยประมาณ)
คำแนะนำในการเติมน้ำมัน/สารหล่อลื่นหน่วยวัด

แบบเมตริก
หน่วยวัด
แบบ US

หน่วยวัด
แบบอังกฤษ

น้ำหล่อเย็นในระบบหล่อเย็น มีถังพักน้ำ 4.6 ลิตร 4-7/8 ควอต 4-1/8 ควอต · น้ำหล่อเย็นที่เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสัน (สีฟ้า) หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า
· ใช้น้ำหล่อเย็นที่เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อะลูมิเนียมใน
ระบบหล่อเย็นเป็นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากใช้น้ำหล่อเย็นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แท้ พึงระลึกเสมอว่าการ
ซ่อมปัญหาภายในระบบหล่อเย็นโดยใช้น้ำหล่อเย็นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แท้อาจไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับ
ประกัน ถึงแม้ว่าปัญหาจะเกิดระหว่างที่ยังอยู่ในระยะรับประกันก็ตาม

ถังพักน้ำ 0.5 ลิตร 1/2 ควอต 1/2 ควอต

น้ำมันเฟืองทด 1.4 ลิตร 1-1/2 ควอต 1-1/4 ควอต · น้ำมัน Matic S ATF แท้ของนิสสัน
· การใช้น้ำมันเฟืองทดที่ไม่ใช่น้ำมัน Matic S ATF แท้ของนิสสันจะทำให้ความสามารถในการขับขี่และ
ความทนทานของเฟืองทดเสื่อมสภาพลง และอาจทำให้เฟืองทดเกิดความเสียหายได้ ซึ่งจะไม่รวมอยู่ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเบรก เติมให้ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำในหมวด “8. การบำรุงรักษาและ
การดูแลรักษาด้วยตนเอง”

· น้ำมันเบรกที่เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสัน หรือ DOT3 ที่มีคุณภาพเทียบเท่า

จาระบีอเนกประสงค์ — — — · NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู่ลิเทียม)
น้ำยาแอร์ระบบปรับอากาศ — — — · HFC-134a (R-134a)
น้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอากาศ — — — · น้ำมันคอมเพรสเซอร์ AE10 หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า

ของเหลว/สารหล่อลื่นและปริมาณความ
จุที่แนะนำ

Condition:
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น้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่นระบบปรับ
อากาศ

ZE1A1-398726F6-9C7E-4364-8E93-9D2CDBE1FB7D

ระบบปรับอากาศในรถยนต์ต้องใช้น้ำยาแอร์ HFC-
134a (R134a) และน้ำมันหล่อลื่นชนิด AE10 ของ
นิสสันหรือเทียบเท่า

การปล่อยน้ำยาแอร์ออกสู่บรรยากาศภายนอก เป็นสิ่งต้อง
ห้ามในหลายประเทศและในหลายภูมิภาค ถึงแม้น้ำยาแอร์
HFC-134a (R-134a) ที่ ใช้ รถยนต์คันนี้ จะไม่ทำลาย
โอโซนในช้ันบรรยากาศของโลก แต่ยังอาจส่งผลกระทบ
ต่อสภาวะโลกร้อนเพียงเล็กน้อย นิสสันขอแนะนำให้นำ
น้ำยาแอร์ น้ี ไปปรับสภาพและนำกลับมาใช้ใหม่อย่าง
เหมาะสม ติดต่อศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น
ศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า เมื่อต้องการรับ
บริการสำหรับระบบปรับอากาศ

ข้อมูลทางเทคนิค 9-3

Condition:
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9-4 ข้อมูลทางเทคนิค

ZE1A1-B2B88B05-7C34-4484-A6C0-B566EA3F299C

ระบบชาร์จไฟ
ZE1A1-F5FB4B34-BC47-49B7-B655-8373BBAFD00F

อัตราแรงเคลื่อนไฟฟ้าป้อนเข้า AC220V - AC240V (เฟสเดียว)

อัตราสัญญาณความถี่ป้อนเข้า 50Hz

อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุด 18 แอมป์ หรือ 30 แอมป์ (ถ้ามีติดตั้ง)

ความไวกระแสของตัวตัดวงจร GFI (ตัวระงับเมื่อกราวด์มีปัญหา) ใน
EVSE (อุปกรณ์จ่ายไฟรถยนต์ไฟฟ้า) แบบพกพาแท้ของนิสสัน (ถ้ามี
ติดตั้ง)

15 มิลลิแอมป์

โหมดการชาร์จไฟ / ประเภทของการเชื่อมต่อ

โหมด 2 / กรณี B (การชาร์จไฟแบบปกติด้วย EVSE แบบพกพาที่เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสัน - ถ้ามีติดตั้ง)
โหมด 3 / กรณี B/C (การชาร์จไฟแบบปกติด้วยสถานีชาร์จไฟสาธารณะ ฯลฯ)
โหมด 4 / กรณี C (การชาร์จไฟแบบเร็ว การชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X)

การติดตั้งที่จำเป็น (การป้องกันกระแสไฟเกิน)
วิธีการป้องกันกระแสไฟเกินและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกินควรเป็นไปตามข้อกำหนดภายในประเทศ จะต้องมีการติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินที่เหมาะสมสำหรับสายไฟของบ้านหรืออาคาร

องศา IP IP44: เมื่อต่อ EVSE ของนิสสัน (ถ้ามีติดตั้ง) เข้ากับช่องชาร์จไฟแบบปกติ

อุณหภูมิการทำงาน เหมือนกับอุณหภูมิการทำงานของรถยนต์

อุณหภูมิการจัดเก็บ เหมือนกับอุณหภูมิการจัดเก็บรถยนต์

ระดับความสูง มากกว่า 3,000 ม. (9,843 ฟุต)

มาตรฐานที่ใช้ได้

EN61851-1:2011
EN61851-21:2002
IEC61851-1:2010
IEC61851-21:2001
EM62752

EN61000-6-1:2007
EN61000-6-2:2005
EN61000-6-3:2007
EN61000-6-4:2007
IEC62196-1:2011
IEC62196-2:2011
IEC62196-3:2011

อะแดปเตอร์ ห้ามใช้สายเคเบิ้ลต่อและอะแดปเตอร์ไฟฟ้า

คุณลักษณะเฉพาะ

Condition:
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มอเตอร์
ZE1A1-9F5BAB6F-62EF-4C82-8058-A9EFB5E355F5

รุ่น EM57

ล้อและยาง
ZE1A1-F0C30043-9B4A-475D-A310-789DEEB79765

กระทะล้อ
ZE1A1-36D5E4CC-9949-4E86-A010-E0231CAB0DAA

ชนิด ขนาด ออฟเซ็ต มม. (นิ้ว)

ยางธรรมดา เหล็ก 16 6 6.5JJ 40 (1.57)

อะลูมิเนียม 17 6 6.5J 45 (1.77)

ยางอะไหล่ (ถ้ามีติดตั้ง) เหล็ก 16 6 4T 40 (1.57)

ยาง
ZE1A1-E65BD4EA-0BAF-4E8A-A92C-386549D86D8D

ชนิด ขนาด

ยางธรรมดา
205/55R16 91V
215/50R17 91V

ยางอะไหล่ (ถ้ามีติดตั้ง) T125/90D16 98M

ข้อมูลทางเทคนิค 9-5

Condition:
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9-6 ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด
ZE1A1-800DE896-5841-49E5-A4E5-370E7C84C634

ความยาวทั้งหมด มม. (นิ้ว) 4,480 (176.4)

ความกว้างทั้งหมด มม. (นิ้ว) 1,790 (70.5)

ความสูงทั้งหมด มม. (นิ้ว) 1,540 (60.5)

ความกว้างฐานล้อด้านหน้า มม. (นิ้ว) 1,540 (60.5) *1
1,530 (60.2) *2

ความกว้างฐานล้อด้านหลัง มม. (นิ้ว) 1,555 (61.2) *1
1,545 (60.8) *2

ความยาวฐานล้อ มม. (นิ้ว) 2,700 (106.3)

*1: รุ่นล้อขนาด 16 นิ้ว

*2: รุ่นล้อขนาด 17 นิ้ว

Condition:
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ZE1A1-06350B8A-6603-4640-9E08-9EF2C91AD7F5

เมื่อวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศหรือภูมิภาคอื่น
ต้องตรวจสอบก่อนว่าอุปกรณ์ชาร์จไฟสามารถใช้กับระบบ
ไฟฟ้าของประเทศนั้นได้หรือไม่

เมื่อจะทำการโอนย้ายการจดทะเบียนรถยนต์ไปยัง
ประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขตอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อตรวจสอบว่ารถยนต์ของท่านมีคุณสมบัติ
ตามข้อกำหนดของท้องถิ่นนั้นหรือไม่

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
จะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขต ดังนั้น
ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์จึงอาจมีความ
แตกต่างกัน

เมื่อต้องนำรถไปใช้ในต่างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ
เขต ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการดัดแปลง การขนส่ง
การจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน
นิสสันจะไม่รับผิดชอบความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น

ZE1A1-1DB04B00-B3DB-497E-BD1C-27C47808912F

ห้ามปิด พ่นสีทับ เชื่อม ตัด เจาะ สลับ หรือถอดหมายเลข
ประจำรถ (VIN)

แผ่นป้ายประจำรถ
ZE1A1-A5A413E4-F964-4C08-872E-2BB911BC05CB

JVT0568X

แผ่นป้ายประจำรถจะติดไว้ดังที่แสดง

หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN)
ZE1A1-87B17D61-E82E-4B99-A263-B96B0EF881FA

JVT0569X

แผ่น ป้ าย ประจำ รถ จะ ติด ไว้ ตาม ที่ แสดง ดัง ร ู ป

ดึงส่วนที่ปิดออกเพื่อดูหมายเลข

หมายเลขแทร็คชั่นมอเตอร์
ZE1A1-EC05144C-39FF-41A0-8DE0-8794EA577BE5

JVT0570X

หมายเลขของแทร็คช่ันมอเตอร์ติดเอาไว้บนแทร็คชั่น
มอเตอร์ดังที่แสดงดังภาพ

แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง
ZE1A1-794D12C0-374C-47A8-8D2C-E368F57B6903

STI0435

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู่บนแผ่นป้ายกำหนดค่า
แรงดันลมยางที่ติดอยู่ที่เสาเก๋งกลางด้านคนขับดังที่แสดง
ดังภาพ

ข้อมูลทางเทคนิค 9-7

เมื่อขับรถไปต่างประเทศหรือย้ายการ
จดทะเบียนไปต่างประเทศ หมายเลขประจำรถ

Condition:
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9-8 ข้อมูลทางเทคนิค

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับ
อากาศ

ZE1A1-5432E76B-1E1B-43E3-8CEB-ACBCA5552B29

JVT0274X

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศจะติดต้ังอยู่
ส่ วน ล่ าง ของ ฝาก ระ โปรง หน้า ดัง แสดง ดัง ภาพ

ZE1A1-517BE037-A040-42B0-B88F-F6F01C137BEB

สำหรับประเทศที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร
สหประชาชาติ (UN) ลำดับที่ 10 หรือที่ เกี่ยวข้อง:

กการติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF ในรถยนต์อาจส่งผลกับ
ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แน่ใจว่าตรวจสอบกับศูนย์บริการ
นิสสันซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการ
รถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือรับทราบมาตรการป้องกันหรือคำแนะนำ
เป็นพิเศษเกี่ยวกับการติดตั้ง ศูนย์บริการนิสสันซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าจะให้
รายละเอียดข้อมูล (ช่องความถ่ี กำลังไฟ ตำแหน่งเสารับ
สัญญาณ แนวทางการติดตั้ง และอื่น ๆ) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตั้งตามที่ต้องการ

การติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF

Condition:
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GUID-31156A65-D196-40CF-BA8A-34F6A7323E0A

สำหรับประเทศไทย
GUID-5DF26C8B-EA33-411B-807D-92C685D07949

เซ็นเซอร์เรดาร์ด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-415C81EB-3489-4709-9BAE-CD8B62AB83D8

WBJ0003X

สำหรับประเทศมาเลเซีย
GUID-67663A53-7860-426F-95D1-D2485E2A842F

เซ็นเซอร์เรดาร์ด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-7EF23F24-51ED-4349-A57E-0F4B601A349D

WBJ0002X

สำหรับประเทศสิงคโปร์
GUID-23EF25B8-AC42-4806-9EDC-7A7A5BAF8945

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-69512969-DA0D-4C4A-98C1-06AED4B9162C

WBJ0001X

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)
GUID-4609EA17-E349-452C-960D-ACF60E29AEFA

WBJ0001X

เซ็นเซอร์เรดาร์ด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-3A19095B-F752-4FD8-ABDA-931EC028C5A5

WBJ0001X

ข้อมูลทางเทคนิค 9-9

หมายเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล

Condition:



(274,1)

[ Edit: 2019/ 4/ 11 Model: ZE1-TH ]

9-10 ข้อมูลทางเทคนิค

บันทึก

Condition:
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A-Z

ABS (ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก) ..................... 5-28
EVSE (อุปกรณ์จ่ายไฟรถยนต์ไฟฟ้า) ................... CH-10

การทำความสะอาด .......................................... 7-4
ตาข่ายเก็บสัมภาระ ........................................ 2-42
ไฟแสดงกล่องควบคุม ................................. CH-23

ก

การปรับความสูงของสายเข็มขัดช่วงไหล่ สำหรับ
เบาะนั่งด้านหน้า ................................................ 1-10
กระจก

กระจกแต่งหน้า ............................................. 3-15
กระจกมองข้าง .............................................. 3-15
กระจกมองหลัง ............................................. 3-14

กระจกแต่งหน้า .................................................. 3-15
กระจกมองข้าง ................................................... 3-15
กระจกมองหลัง .................................................. 3-14
กระจกหน้าต่าง .................................................. 2-37

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ..................................... 2-37
การทำความสะอาด .......................................... 7-3

กล้อง
กล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง ........................... 4-2

กล่องเก็บของ .................................................... 2-40
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง .............................. 2-40
กล้องอัจฉริยะมองรอบทิศทาง ................................ 4-2
ก่อนเริ่มใช้งานระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ................... 5-2
การเก็บถุงกอล์ฟ ................................................ 2-42
การขับขี่

การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น ............................ 5-29
การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น ...................... 5-2
การขับขี่บนสภาพถนนที่เปียกน้ำ ........................ 5-2
การขับขี่รถยนต์ .............................................. 5-5
ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่ ........... 5-2

สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่ ........................... 5-2
การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น ................................. 5-29
การขับขี่รถยนต์ ................................................... 5-5
การเข็นสตาร์ท ................................................... 6-12
การควบคุมการปรับระดับไฟหน้า ............................ 2-33
การควบคุมการปรับอากาศ

ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ ....................... 4-17
ระบบควบคุมการปรับอากาศ ............................. 4-13

การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ....................... 5-14
การควบคุมความสว่าง

แผงหน้าปัด ................................................... 2-7
การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด ..................... 2-7
การเคลือบเงา ...................................................... 7-2
การจอดรถ ........................................................ 5-25

เบรกจอด ..................................................... 3-16
การชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X .................................. CH-17
การชาร์จไฟ

EVSE ของนิสสัน (อุปกรณ์จ่ายไฟรถยนต์
ไฟฟ้า) ..................................................... CH-10
การชาร์จไฟ/จ่ายไฟ V2X ............................. CH-17
การชาร์จไฟฉับพลัน .................................... CH-21
การชาร์จไฟแบบปกติ .................................... CH-7
การชาร์จไฟแบบเร็ว ...................................... CH-5
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการชาร์จไฟ ...................... CH-3
ค่าจำเพาะ ..................................................... 9-4
ไทเมอร์การชาร์จไฟ .................................... CH-20
แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาการชาร์จไฟ .......... CH-25
ฝาปิดช่องชาร์จไฟ ......................................... 3-13
ไฟแสดงที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จไฟ ................ CH-22
ไฟแสดงสถานะการชาร์จไฟ .......................... CH-22
วิธีการชาร์จไฟ ........................................... CH-20

การชาร์จไฟฉับพลัน ......................................... CH-21
การชาร์จไฟแบบปกติ ......................................... CH-7
การชาร์จไฟแบบเร็ว ........................................... CH-5
การใช้งานรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ .................. EV-12

การใช้ระบบกุญแจอัจฉริยะ .................................... 3-6
การซ่อมแซมยาง ................................................. 6-7
การซ่อมยางแบน ................................................. 6-6
การดูแลและรักษาสภาพรถ

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต์ ..................... 7-2
การทำความสะอาดภายในรถยนต์ ........................ 7-3

การตรวจสอบ
การตรวจสอบเบรกจอด .................................... 8-7
การตรวจสอบไฟ ............................................ 2-9
การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น .......................... 8-7

การตั้งค่า
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ............................... 2-16

การเตือน
ตัวเตือน ....................................................... 2-8
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ............................... 2-15

การทำความสะอาดใต้ท้องรถ .................................. 7-3
การทำความสะอาด
ภายนอกและภายในรถยนต์ .............................. 7-2, 7-3
การบริการระบบควบคุมการปรับอากาศ .................... 4-19
การบำรุงรักษา

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .............................. 1-11
การบำรุงรักษาทั่วไป ....................................... 8-2
ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา .............................. 8-2
ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา ............................ 8-4
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ....................................... 8-11
ภายนอกรถ ................................................... 8-2
ภายในรถ ...................................................... 8-3

การประหยัดกำลังไฟฟ้า ....................................... 5-24
การปรับเบาะนั่ง

เบาะนั่งด้านหน้า ............................................. 1-2
การปรับเบาะนั่งด้านหน้าด้วยตนเอง ......................... 1-2
การปรับเบาะหน้า

การปรับเบาะนั่งด้านหน้าด้วยตนเอง .................... 1-2
การปลดล็อกประตู ............................................... 3-7
การปลดล็อกฝากระโปรงหน้า ................................ 3-10
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การป้องกันสนิม .................................................... 7-5
การปิดระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า)
ในกรณีฉุกเฉิน .............................................. 5-4, 6-2
การเปลี่ยน

การเปลี่ยนยางและล้อ .................................... 8-22
การเปลี่ยนการแสดงของมาตรวัดระยะทางรวม/
มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว .................................... 2-5
การเปลี่ยนเกียร์

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้า ..................... 5-5
การเปลี่ยนไฟส่องสว่าง ไฟส่องสว่างภายนอกและ
ภายใน ............................................................. 8-17
การเปลี่ยนไฟส่องสว่างภายใน ............................... 8-17
การเปลี่ยนหลอดไฟ ............................................ 8-15
การเปิดประตูท้าย ................................................ 3-7
การพ่วงสตาร์ท ................................................... 6-9
การรัน-อินเบรกจอด ............................................ 5-28
การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวใหม่ ................... 2-5
การเริ่มใช้งาน ..................................................... 5-5
การล็อกประตู ..................................................... 3-6
การลากจูง

การบรรทุกลาก ............................................. 6-12
การลากรถพ่วง .............................................. 5-26
ข้อควรระวังสำหรับการลากจูง ........................... 6-12
คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน ................ 6-13

การลากรถพ่วง ................................................... 5-26
การล้าง .............................................................. 7-2
การสตาร์ท

ก่อนเริ่มใช้งานระบบ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) .............. 5-2
การเข็นสตาร์ท .............................................. 6-12
การพ่วงสตาร์ท .............................................. 6-9
ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่ ........... 5-2

การหยุดรถ ......................................................... 6-2
กุญแจ

การใช้ระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................... 3-6
กุญแจ .......................................................... 3-2
สำหรับระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................... 3-4

กุญแจธรรมดา (ระบบกุญแจอัจฉริยะ) ....................... 3-3

กุญแจรีโมท
มีระบบกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูที่ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ) ...................................................... 3-9

เกจวัด ............................................................... 2-4
เกจวัดการชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ที่ชาร์จได้ ........... 2-6

ข

ขนาด ............................................................... 9-6
ขนาดของล้อ/ยาง ............................................... 9-5
ข้อควรระวัง

การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ .................. 5-14
การชาร์จไฟ ................................................ CH-3
การใช้เข็มขัดนิรภัย ......................................... 1-7
การใช้ระบบเครื่องเสียง ................................... 4-20
การบำรุงรักษา ............................................... 8-4
ข้อควรระวังในการเบรก ................................... 5-27
ข้อควรระวังสำหรับไฟฟ้าแรงสูง ........................ EV-5
ข้อควรระวังสำหรับอุบัติเหตุบนถนน ................... EV-6
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ......................................... 1-11
เมื่อสตาร์ทและขับขี่ ........................................ 5-2
ระบบความปลอดภัยเสริม ................................ 1-23

ข้อควรระวังในการใช้ระบบเครื่องเสียง ..................... 4-20
ข้อควรระวังสำหรับไฟฟ้าแรงสูง ............................. EV-5
ข้อควรระวังสำหรับอุบัติเหตุบนถนน ........................ EV-6
ของเหลว/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ ...... 9-2
ของเหลว

น้ำมันเบรก .................................................... 8-8
น้ำมันเฟืองท้าย .............................................. 8-9
น้ำยาล้างกระจก ............................................ 8-10
น้ำหล่อเย็น ................................................... 8-6

ข้อมูลเฉพาะของ EV ......................................... EV-14
เข็มขัดนิรภัย

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .............................. 1-11
การทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ......................... 7-4
การปรับความสูงของสายเข็มขัดช่วงไหล่ ............ 1-10
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ...................... 1-7

เข็มขัดนิรภัย .................................................. 1-7
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด .............................. 1-9
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................ 1-8
ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย ........................................ 1-10
ผู้ได้รับบาดเจ็บ .............................................. 1-9
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ..................................... 2-12
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) .............................. 1-32
หญิงมีครรภ์ ................................................... 1-9

ค

ความปลอดภัย
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................ 1-8

ความปลอดภัยของรถยนต์ .................................... 5-29
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................... 1-8
คอมพิวเตอร์ระยะทาง .......................................... 2-27
คำแนะนำในสถานการณ์ต่าง ๆ

การขับรถ ................................................... EV-10
การจอดรถ ................................................. EV-11
การชาร์จไฟแบตเตอรี่ Li-ion ............................ EV-8
การสตาร์ทรถ ............................................... EV-9
เมื่อถึงบ้านหลังจากการขับขี่ .......................... EV-12

คุณลักษณะของ EV ........................................... EV-7

จ

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ...................................... 1-16
แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม ......................................... 4-32

ช

ช่องเก็บของ ...................................................... 2-40
ช่องลม ............................................................ 4-12
ช่องเสียบอุปกรณ์ USB ........................................ 4-32
ชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน ............................... 6-7, 8-23
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ต

ตัวกรองอากาศ .................................................. 4-19
ตัวตัดวงจร สายฟิวส์ ........................................... 8-14
ตัวส่งสัญญาณ มีระบบกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูที่ระบบ
กุญแจอัจฉริยะ) ................................................... 3-9
ตัวแสดงตำแหน่งเกียร์ .......................................... 2-7
ตาข่ายเก็บสัมภาระ ............................................. 2-42
แตร ................................................................. 2-37

ถ

ถ้าไฟแบตเตอรี่ Li-ion หมดลงโดยสิ้นเชิง ................ 6-11

ท

ที่นั่งคนขับ ......................................................... 2-2
ที่ปัดน้ำฝน

การเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน .................................... 8-10
ใบปัดน้ำฝน ................................................... 8-9
ใบปัดน้ำฝนกระจกหลัง ................................... 8-10
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หน้า ........................................................... 2-35
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หลัง ........................................................... 2-36

ที่วางแก้ว ......................................................... 2-40
ที่ใส่ขวดน้ำ ....................................................... 2-40
แทร็คชั่นมอเตอร์

หมายเลขแทร็คชั่นมอเตอร์ ............................... 9-7
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ......... 4-34
โทรศัพท์

โทรศัพท์ในรถยนต์และวิทยุ CB ........................ 4-33
โทรศัพท์ในรถยนต์และวิทยุ CB ............................. 4-33
ไทเมอร์

ไทเมอร์การชาร์จไฟ .................................... CH-20
ไทเมอร์ควบคุมระบบปรับอากาศ ....................... 4-17

น

นาฬิกา .............................................................. 2-7
น้ำมัน

น้ำมัน/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ ...... 9-2
น้ำมันเฟืองทด .................................................... 8-9
น้ำยาล้างกระจก ................................................. 8-10
น้ำหนักบรรทุก .................................................... 5-2
น้ำหล่อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น .......................... 8-7
การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ..................................... 8-7

บ

เบรก
การตรวจสอบเบรกจอด .................................... 8-7
น้ำมันเบรก .................................................... 8-8
เบรก ............................................................ 8-7
เบรกจอด ..................................................... 3-16
ไฟเตือนระบบเบรก (สีเหลือง) .......................... 2-10
ระบบเบรก .................................................... 5-27
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ................ 5-28

เบรกจอด
ไฟแสดงระบบเบรกมืออัจฉริยะ ......................... 2-13

เบรกฉุกเฉิน (โปรดดูที่ระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ) ...... 5-18
เบาะนั่ง ............................................................. 1-2
เบาะนั่งด้านหน้า การปรับเบาะนั่งด้านหน้า ................. 1-2
เบาะนั่งด้านหลัง .................................................. 1-4
เบาะนั่งทำความร้อน ............................................. 1-3
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX .................................. 1-16
เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-11

ISOFIX ....................................................... 1-17
ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............. 1-11
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ............................. 1-19

แบตเตอรี่ Li-ion ................................................ EV-2
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ....................................... 8-11

แบตเตอรี่ Li-ion ........................................... EV-2
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ .......................... 5-4, 8-12
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ ..................... 2-33, 2-44

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) ............................ EV-2

ป

ประตูท้าย ......................................................... 3-11
ป้าย

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศ ......... 9-8
แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง ................................. 9-7
หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) ........................... 9-7
หมายเลขมอเตอร์ ........................................... 9-7

ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยสำหรับเครื่องเสียง ................. 4-31

ผ

ผู้ได้รับบาดเจ็บ ................................................... 1-9
แผงหน้าปัด ........................................................ 2-3
แผ่นบังแดด ...................................................... 2-42
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10-4 ดัชนี
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ไฟแสดง ...................................................... 2-12
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สวิตช์ไฟตัดหมอก ......................................... 2-34
สวิตช์ไฟหน้า ................................................ 2-32

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร .................................. 2-43
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หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ............................... 2-15
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ไฟแสดงระบบเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ
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ไฟหน้า
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ม

มอเตอร์ ....................................................... 5-5, 9-5
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รถยนต์
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ระบบ EV ........................................................... EV-2
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ไฟแบตเตอรี่หมด ........................................... 5-4
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ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง ................. 5-12
ระบบช่วยลดอาการโยนตัวบนทางขรุขระ .................. 5-13
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ............................. 5-14
ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ และบุคคลที่
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ระบบถุงลม
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ด้านข้าง ............................................. 1-23, 1-29
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
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ระบบทำความเย็น ................................................ 8-6
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ระบบป้องกันการขโมย ......................................... 3-10
ระบบโปรแกรมควบคุมความเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ESP) .......................................... 5-10
ระบบม่านนิรภัยด้านข้าง ............................. 1-23, 1-29
ระบบเสียงเตือนรถยนต์เข้าใกล้คนเดินเท้า
(VSP) ............................................................ EV-15
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ระยะการขับขี่ ...................................................... 2-6
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โปรดดูที่แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยางที่ติดอยู่ที่เสาเก๋งกลาง
ด้านคนขับ

GUID-A9E01B29-3811-4EB1-9ED5-FDC5369F93E9

. ในกรณีฉุกเฉิน ... “เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน” (หน้า 6-1)

(ยางแบน ระบบ EV ไม่เริ่มการทำงาน ความร้อนสูง
ผิดปกติ การลากจูง)

. วิธีการชาร์จไฟ EV ...“การชาร์จไฟ” (หน้า CH-1)

. วิธีการเริ่มใช้งานระบบ EV ... “การสตาร์ทเครื่องยนต์
และการขับขี่” (หน้า 5-1)

. วิธีการอ่านมาตรวัดและเกจวัด ... “แผงหน้าปัดและ
ระบบควบคุม” (หน้า 2-1)

. การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง ... “การ
บำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง” (หน้า 8-1)

. ข้อมูลทางเทคนิค ... “ข้อมูลทางเทคนิค” (หน้า 9-1)

ค่าแรงดันลมยางขณะเย็น ดัชนีอ้างอิงอย่างเร็ว

Condition:


