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[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

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

คู�มือผู�ใช�รถฉบับน้ีจัดทำขึ้นเพื่อช�วยให�เข�าใจถึงวิธีการ
ใช� และการบำรุงรักษารถยนต�อย�างถูกวิธี เพ่ือให�
รถยนต�นิสสันของท�านอยู�ในสภาพที่สมบูรณ� ทนทาน
พร�อมสำหรับการใช�งานได�อย�างเต็มประสิทธิภาพและ
มีอายุการ ใช�งานยาวนาน ดังนั้นก�อนการใช�งาน
รถยนต� กรุณาอ�านหนังสือคู�มือผู�ใช�รถให�ครบถ�วน
นอกจากนี้ ควรศึกษารายละเอียดในสมุดรับประกันและ
การบำรุงรักษาประกอบกัน เพื่อให�ทราบถึง
รายละเอียดและหลัก เกณฑ�การรับประกันสำหรับ
รถยนต�อย�างครบถ�วน
ผู�จำหน�ายนิสสัน (NISSAN Dealer) มีความรู�
เกี่ยวกับรถยนต�นิสสันเป�นอย�างดี หากต�องการนำรถ
เข�ารับบริการ หรือ เม่ือ มีข�อสงสัยใด ๆ เก่ียวกับ
รถยนต�นิสสัน ผู�จำหน�ายและศูนย�บริการนิสสันยินดีที่
จะให�บริการเสมอ

ข�อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย
N18A1-120227-FDB23A60-66CE-4B57-B0DD-1EB5DD2E5228

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

การปฏิบัติตามกฎการขับข่ีที่สำคัญต�อไปนี้จะช�วยให�ผู�
ขับขี่และผู�โดยสารใช�รถได�ด�วยความปลอดภัย
. ห�ามขับรถขณะมึนเมาหรืออยู�ภายใต�ฤทธิ์ยาที่มี

ผลต�อระบบประสาท

. อย�าใช�ความเร็วที่เกินกว�ากฎหมายกำหนด

. ต�องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ และใช� เบาะ น่ัง
สำหรับเด็กที่เหมาะสม เด็กที่อายุระหว�าง 9 -
12 ขวบ ควรนั่งที่เบาะนั่งด�านหลัง

. ต�องให�ข�อมูลการใช�รถอย�างปลอดภัยกับผู�ใช�
รถทุกคนอย�างสม่ำเสมอ

. ทบทวนข�อมูลการใช�รถอย�างปลอดภัยในสมุด
คู�มืออย�างสม่ำเสมอ

คำแนะนำในการอ�านคู�มือ
N18A1-120227-9BF242CB-1CC6-40FA-BAE4-5A4F4CDF84CA

คู�มือเล�มนี้จะมีข�อมูลครอบคลุมอุปกรณ�ทั้งหมดที่ติดตั้ง
ในรถรุ�นน้ี ซ่ึงอาจพบว�ามีข�อมูลอุปกรณ�บางอย�างที่
ไม�มีการติดตั้งในรถยนต�ของท�าน
ข�อมูลเฉพาะและภาพประกอบท้ังหมดในคู�มือนี้ ได�ถูก
ปรับปรุงให� เป�นป�จจุบัน ณ เวลาที่ พิมพ� นิสสันขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ หรือ
การออกแบบโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบหรือขอความ
ยินยอมล�วงหน�า

การปรับแต�งรถของท�าน
N18A1-120227-239F85AF-E150-4C65-A81A-9DF30091C6DD

รถยนต�คันน้ีไม�ควรถูกปรับแต�ง เพราะอาจส�งผลต�อ
สมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัยหรือความคงทน
และอาจเป�นการกระทำผิดต�อกฎหมาย นอกจากนั้น
ป�ญหาด�านสมรรถนะหรือความเสียหายอันเกิดจาก
การปรับแต�งรถ จะไม�อยู�ในเงื่อนไขการรับประกันของ
นิสสัน

โปรดอ�าน — เพื่อการขับรถอย�างปลอดภัย
N18A1-120227-BCED9ECA-02F0-4C72-8277-F5A346B371B5

กรุณาอ�านคู�มือการใช�งานให�ละเอียดก�อนขับรถ เพื่อให�
มั่นใจว�าได�รับทราบข�อมูลโดยละเอียด และได�ทำความ
คุ�นเคยกับการควบคุมและข�อกำหนดในการบำรุงรักษา
ซ่ึงเป�นส�วนสำคัญที่จะช�วยให�สามารถใช�งานรถได�
อย�างปลอดภัย
ในคู�มือนี้จะใช�สัญลักษณ� ตามด�วยคำว�า
คำเตือน สัญลักษณ�นี้จะบ�งชี้ถึงการกระทำที่ เป�น
อันตราย และอาจทำให�เสียชีวิตหรือการได�รับบาดเจ็บ
ที่รุนแรง ดังนั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง
ควรปฏิบัติตามข�อมูลและคำแนะนำอย�างเคร�งครัด
สัญลักษณ� ตามด�วยคำว�า ข�อควรระวัง ที่ใช�
ในคู�มือเล�มนี้ยังบ�งชี้ถึงการกระทำที่ เป�นอันตราย ที่
อาจส�งผลให�ได�รับบาดเจ็บเล็กน�อยถึงปานกลางต�อ
บุคคลและสร�างความเสียหายแก�รถยนต� ดังนั้น เพื่อ
หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง ให�ปฏิบัติตามข�อมูลและ

คำนำ

Condition:
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[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

คำแนะนำอย�างเคร�งครัด

SIC0697

ถ�าท�านเห็นสัญลักษณ�น้ีหมายความว�า “ห�ามทำสิ่ง
นี้” หรือ “ห�ามให�สิ่งนี้เกิดขึ้น”

NOS1274

ถ�าท�านเห็นสัญลักษณ�ที่คล�ายคลึงกับสัญลักษณ�เหล�านี้
ในภาพประกอบ หมายความว�า ลูกศรชี้ไปทิศทางด�าน
หน�าของรถยนต�

NOS1275

ลูกศรในภาพประกอบที่คล�ายคลึงกับลูกศรเหล�านี้
แสดงถึงการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

NOS1276

ลูกศรในภาพประกอบที่คล�ายคลึงกับลูกศรเหล�านี้
หมายถึง ให�สนใจรายการที่อยู�ในภาพประกอบ

NOS1617
Bluetooth® เป�นเครื่องหมายการค�า
ของ Bluetooth SIG, Inc. และ
อนุญาตให�บริษัท Shenzhen
Hangsheng Electronics Co., Ltd
เป�นผู�ใช�สิทธิบัตร

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVR0243X

“ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่ง ท่ี มีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�ด�านหน�า
เน่ืองจากอาจทำให� เด็ก ได� รับ บาด เจ็บสาหัสหรือ
อันตรายถึงแก�ชีวิตได�”
ให�แน�ใจว�าได�อ�าน “ป�ายเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย” (หน�า 1-27)
© 2021 บริษัท นิสสัน มอเตอร� จำกัด

Condition:
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สารบัญภาพประกอบ 0
ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัย
เสริม 1

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

จอแสดงข�อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลรักษาสภาพรถ

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ข�อมูลทางเทคนิค

รถยนต�ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ�นที่ 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]Condition:

ดัชนี 11
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[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

0 สารบัญภาพประกอบ

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

ที่นั่งคนขับ ............................................................................... 0-6
แผงหน�าป�ด ............................................................................. 0-8
มาตรวัดและเกจวัด .................................................................. 0-9
ห�องเครื่องยนต� .................................................................. 0-11

รุ�นเครื่องยนต� HRA0DET ............................................. 0-11

Condition:
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[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

0-2 สารบัญภาพประกอบ

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

WAA0138X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า (หน�า 1-
23)

2. เข็มขัดนิรภัย (หน�า 1-7)
3. พนักพิงศีรษะ (หน�า 1-4)
4. ม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง* (หน�า

1-23)

5. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับสายยึด
ด�านบนของเบาะนั่งสำหรับเด็ก) (หน�า 1-16)

6. เบาะนั่งด�านหน�า (หน�า 1-2)
7. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน

แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)* (หน�า 1-33)
8. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง* (หน�า 1-

23)

9. เบาะนั่งด�านหลัง (หน�า 1-3)
— เบาะนั่งสำหรับเด็ก (หน�า 1-11)

10. เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX (หน�า 1-16)
*: ถ�ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

Condition:
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[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

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

WAA0139X

1. ฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-19)
2. ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหน�า

— สวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
(หน�า 2-38)
— น้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-16)

3. กระจกมองข�าง (หน�า 3-22)

4. กระจกหน�าต�าง (หน�า 2-40)
5. กล�องมองด�านหน�า* (หน�า 4-3)
6. ห�วงสำหรับลากดึง (หน�า 6-18)
7. ไฟตัดหมอก* (หน�า 2-37)
8. ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-35)
9. ยาง

— ยางและล�อ (หน�า 8-27 9-5)
— ยางแบน (หน�า 6-2)

10. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (บนบังโคลนหน�า
หรือกระจกมองข�าง) (หน�า 2-37)

11. กล�องมองด�านข�าง* (หน�า 4-3)
12. ประตู

— กุญแจ (หน�า 3-2)
— ล็อกประตู (หน�า 3-4)
— ระบบกุญแจรีโมท* (หน�า 3-6)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน�า 3-7)

13. ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง (หน�า 3-5)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด�านหน�าภายนอกรถ

Condition:
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[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

0-4 สารบัญภาพประกอบ

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

WAA0140X

1. เสาอากาศ* (หน�า 4-43)
2. กระจกบังลมหลัง

— ไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง (หน�า 2-39)
— เสาอากาศ* (หน�า 4-43)

3. ไฟเบรกดวงที่สาม (หน�า 8-23)
4. ฝากระโปรงท�าย (หน�า 3-20)

— ระบบกุญแจรีโมท* (หน�า 3-6)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน�า 3-7)

5. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 3-21)
6. ชุดไฟท�าย (หน�า 8-23)
7. กล�องมองหลัง* (หน�า 4-3)
*: ถ�ามีติดตั้ง

ด�านหลังภายนอกรถ

Condition:
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[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

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

WAA0317X

1. กระจกมองหลัง (หน�า 3-22)
2. ไฟอ�านแผนที่ (หน�า 2-46)
3. แผ�นบังแดด (หน�า 2-45)
4. ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร (หน�า 2-46)
5. ที่พักแขนที่ประตู

— สวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (หน�า 2-40)

— สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (ด�านคนขับ) (หน�า
3-5)
— สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�าง (ด�านคนขับ)
* (หน�า 3-22)

6. ที่วางแก�วน้ำ (หน�า 2-44)
7. กล�องเก็บของคอนโซลกลาง*

— ช�องจ�ายไฟ* (หน�า 2-42)
— ข้ัวต�อชาร�จไฟอุปกรณ� USB (Universal
Serial Bus)* (หน�า 2-42)

8. ที่พักแขนด�านหลัง* (หน�า 1-4)
— ที่วางแก�วน้ำด�านหลัง (หน�า 2-44)

*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห�องโดยสาร

Condition:
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[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

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

WAA0142X

1. คันเกียร�
— เกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT) (หน�า 5-
13)

2. สวิตช� ท่ี ป�ด น้ำฝนและที่ ฉีดน้ำยาล�างกระจก
(หน�า 2-38)

3. พวงมาลัย

— พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า (หน�า 5-48)
— แตร (หน�า 2-39)

4. สวิตช�ไฟหน�า ไฟตัดหมอก* และสัญญาณไฟ
เลี้ยว
— สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า
2-35)

— สวิตช�ไฟตัดหมอก* (หน�า 2-37)
5. สวิตช� OFF ระบบควบคุม เสถียรภาพการ

ทรงตัวอัตโนมัติ* (หน�า 5-21)
6. สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง* (หน�า 2-

19)
7. เบรกมือ (หน�า 3-24)
8. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)*

— การควบคุมหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�*
(หน�า 2-20)
— การควบคุมเครื่องเสียง (หน�า 4-41
หรือ **)
—  ควบคุมระบบโทรศพัท�แฮนด�ฟร ี
Bluetooth®* (หน�า 4-45)

9. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านขวา)**
— การควบคุมระบบโทรศพัท�แฮนด�ฟร ี
Bluetooth®
— การควบคุมสมาร�ทโฟนด�วยเสียง

10. สวิตช� OFF ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ*
(หน�า 5-36)

11. สวิตช� OFF ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่ง (หน�า 5-17)

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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12. คันปลดล็อกฝากระโปรงท�าย (บนพื้นด�านคน
ขับ) (หน�า 3-20)

*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect อีก

เล�มหนึ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

สารบัญภาพประกอบ 0-7

Condition:
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0-8 สารบัญภาพประกอบ

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

WAA0143X

1. ช�องลมข�าง (หน�า 4-15)
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งผู�โดยสาร

(หน�า 1-23)
3. ระบบเครื่องเสียง (หน�า 4-21 หรือ **)
4. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน�า 6-2)
5. ช�องลมกลาง (หน�า 4-15)

6. มาตรวัดและเกจวัด (หน�า 2-4)
7. พวงมาลัย

— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ
(หน�า 1-23)

8. สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ) (หน�า 5-6)

9. ฝาครอบกล�องฟ�วส� (หน�า 8-20)
10. กล�องเก็บของ (หน�า 2-43)
11. ฮีตเตอร�* และเครื่องปรับอากาศ (หน�า 4-15)

— สวิตช�ไล�ฝ�า (หน�า 2-39)
12. ช�องจ�ายไฟ (หน�า 2-42)
13. สวิตช�สตาร�ท เครื่องยนต�แบบปุ�มกด (รุ�น ท่ีมี

ระบบกุญแจอัจฉริยะ) (หน�า 5-7)
14. ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial

Bus)/แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม* (หน�า 4-42
หรือ **)

15. คันปรับระดับพวงมาลัย (หน�า 3-22)
16. ที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-19)
17. คันปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า

3-21)
*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect อีก

เล�มหนึ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

แผงหน�าป�ด

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

WAA0154X
แบบ A

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต� (หน�า 2-6)
2. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-18)

— คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-19)
— ตัวแสดงตำแหน�งเกียร�แปรผันอัจฉริยะ*
(CVT) (หน�า 2-10หน�า 5-13)
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทาง

เป�นเที่ยว (หน�า 2-6)
— เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 2-7)

3. มาตรวัดความเร็ว (หน�า 2-6)
4. สวิตช� Trip reset (หน�า 2-6)/ปุ�มหมุนควบคุม

ความสว�างแผงหน�าป�ด (2-9)
5. ไฟเตือนและไฟแสดง (หน�า 2-11)

*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-9

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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0-10 สารบัญภาพประกอบ

WAA0155X
แบบ B

1. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-20)
— มาตรวัดรอบเครื่องยนต� (หน�า 2-6)
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทาง
เป�นเที่ยว (หน�า 2-6)
— เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 2-7)
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-32)

— ตัวแสดงตำแหน�งเกียร�แปรผันอัจฉริยะ*
(CVT) (หน�า 2-10 หน�า 5-13)

2. ไฟเตือนและไฟแสดง (หน�า 2-11)
3. มาตรวัดความเร็ว (หน�า 2-6)
4. สวิตช� Trip reset (หน�า 2-6)/ปุ�มหมุนควบคุม

ความสว�างแผงหน�าป�ด (2-9)

*: ถ�ามีติดตั้ง

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

รุ�นเครื่องยนต� HRA0DET
N18A1-120227-F978D4F1-0830-4A38-B742-722BCDA9D97C

WAA0137X

1. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (หน�า 8-7)
2. กระปุกน้ำมันเบรก (หน�า 8-13)
3. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-8)
4. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-20)

5. แบตเตอรี่ (หน�า 8-17)
6. ถังพักน้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-16)
7. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-11)
8. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-8)

9. กรองอากาศ (หน�า 8-14)

สารบัญภาพประกอบ 0-11

ห�องเครื่องยนต�

Condition:
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0-12 สารบัญภาพประกอบ

บันทึก

Condition:



(17,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัย
เสริม

เบาะนั่ง .................................................................................... 1-2
เบาะนั่งด�านหน�า .................................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหลัง ................................................................. 1-3
ที่พักแขน (ถ�ามีติดตั้ง) ....................................................... 1-4

พนักพิงศีรษะ ........................................................................... 1-4
พนักพิงศีรษะแบบปรับได� ..................................................... 1-4
พนักพิงศีรษะแบบปรับไม�ได� .................................................. 1-5
การถอด ............................................................................ 1-5
การติดตั้ง .......................................................................... 1-5
การปรับ ............................................................................ 1-5

เข็มขัดนิรภัย ............................................................................ 1-7
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ....................................... 1-7
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก .................................................. 1-9
หญิงมีครรภ� ...................................................................... 1-9
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ................................................................. 1-10
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด .............................................. 1-10
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ............................................... 1-10

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-11
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก .......................... 1-11
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal บนเบาะนั่งด�านหน�าและ
เบาะนั่งด�านหลัง ............................................................. 1-12
เบาะนั่งสำหรับเด็กระบบ ISOFIX .................................... 1-16
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................ 1-16
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช� ISOFIX ................... 1-17
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุด .......................................................................... 1-19

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) .......................................... 1-23
ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม
(SRS) ............................................................................ 1-23
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ...................................... 1-28
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS .............................................................................. 1-30
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) (ถ�ามีติดตั้ง) ....................................... 1-33
ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน ....................................... 1-34

Condition:
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1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

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

SSS0133A

คำเตือน:
. ห�ามทำการปรับเอนพนักพิงไปด�านหลังขณะ

ขับข่ีหรือโดยสารรถยนต� เพราะจะทำให�เกิด
อันตราย เน่ืองจากสายเข็มขัดช�วงไหล�จะไม�
พาดผ�าน ลำ ตัวอย�าง เหมาะ สม เมื่อ เกิด
อุบัติเหตุ ผู�ขับข่ีและผู�โดยสารอาจถูกเหว่ียง
เข�าไปในสายเข็มขัดช�วงไหล� ซึ่งอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บที่คอ หรือบริเวณอื่นที่ เป�นอันตราย
นอกจากนี้ ผู�ขับขี่และผู�โดยสารยังอาจลื่นไถล
ไปใต�สายเข็มขัดช�วงหน�าตักอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บรุนแรงได�

. เพื่อป�องกันอันตรายดังกล�าว ขณะที่รถกำลัง
แล�น พนักพิงหลังควรอยู�ในตำแหน�งต้ังตรง
ให�นั่งหลังตั้งตรงและชิดกับพนักพิงเสมอ และ
ปรับ เข็มขัด นิรภัย ให� เหมาะสม (โปรดดู ที่

“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-7))
. ห�ามปล�อยให�เด็กอยู� ในรถตามลำพัง เพราะ

เด็กอาจกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมต�าง ๆ หรือ
กระทำการอื่น โดยรู� เท�า ไม� ถึงการณ� การ
ปล�อยให�เด็กอยู�ในรถเพียงลำพังอาจทำให�เกิด
อุบัติเหตุที่รุนแรงได�

. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือ
เสีย ชีวิต เน่ืองจากรถยนต� และ/ หรือ ระบบ
ทำงานโดยไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยให�เด็ก บุคคลที่
จำเป�นต�องได�รับความช�วยเหลือดูแลจากผู�อื่น
หรือสัตว�เลี้ยงไว�ในรถเพียงลำพัง และในวันที่
อากาศอบอุ�น อุณหภูมิภายในรถยนต� ท่ีป�ด
ประตู ไว�จะสูงขึ้นอย�างรวดเร็ว ซึ่งมีความ
เสี่ยงอย�างมากท่ีจะทำให�บุคคลและสัตว�เลี้ยง
ได�รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได�

ข�อควรระวัง:
ในขณะที่ปรับต้ังตำแหน�งเบาะน่ัง ควรตรวจสอบ
ให�แน�ใจว�าไม�ได�สัมผัสถูกชิ้นส�วนที่เคลื่อนไหว เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดความเสียหายและ/หรือได�รับ
บาดเจ็บ

เบาะนั่งด�านหน�า
N18A1-120227-42A7490D-1067-4CAC-9A39-544D84F10BB7

คำเตือน:
ไม�ควรปรับเบาะนั่งคนขับในขณะขับขี่ เพื่อให�คนขับ
มีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด�วยตัวเอง
N18A1-120227-4630BA8F-468A-4657-ABF6-27A2A17D208D

คำเตือน:
เมื่อปรับเบาะนั่ง ให�ลองขยับเบาะนั่งเบา ๆ เพื่อให�
แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา ไม�เช�นน้ันเบาะอาจ
เลื่อนกะทันหันและอาจจะทำให�สูญเสียความ
สามารถในการควบคุมรถยนต�

เบาะนั่ง

Condition:
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WAB0057X

การปรับเลื่อนไปข�างหน�าและถอยหลัง:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

1. ดึงคันปรับ ขึ้น
2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
3. ปล�อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให�อยู�ในตำแหน�ง
การปรับเอน:

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

1. ดึงคันปรับ ขึ้น
2. เอนพนักพิงหลังไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
3. ปล�อยคันปรับลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให�อยู�ใน

ตำแหน�ง

การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับเอนพนักพิงหลังให�
เหมาะสมกับผู�นั่งที่มีขนาดร�างกายต�างกัน เพื่อช�วยให�
คาดเข็มขัดนิรภัยได�พอดี (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย”
(หน�า 1-7))
อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให�ผู�น่ังสามารถนั่งได�อย�าง
สบายขึ้นขณะที่จอดรถ

การปรับยกเบาะนั่ง (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ดึงคันปรับ ขึ้นหรือกดลงเพื่อปรับความสูงเบาะนั่ง
จนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

เบาะนั่งด�านหลัง
N18A1-6FD3C15F-36F5-4011-A8E8-6D78143C44C7

การพับพนักพิงผู�โดยสารด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-7B733B97-3D22-44A0-B01E-03E84C18FA52

คำเตือน:
. ห�ามให�ผู�โดยสารน่ังในห�องเก็บสัมภาระ หรือ

บนเบาะนั่งด�านหลัง เม่ือเบาะน่ังด�านหลังพับ
ลงอยู� การ ใช� พ้ืนที่ เหล�า น้ี โดย ไม�มี เครื่อง
ป�องกันที่เหมาะสม อาจทำให�บาดเจ็บร�ายแรง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือขณะหยุดรถกะทันหันได�

. ห�ามพับเบาะนั่งด�านหลังลง เมื่อมีคนน่ังอยู�
บริเวณเบาะน่ังด�านหลัง หรือมีสัมภาระวาง
อยู�บนเบาะนั่งด�านหลัง

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให�แน�นหนา เพื่อป�องกันการ
เลื่อนหรือเคลื่อนที่ ห�ามวางสัมภาระให�สูงกว�า
พนักพิงหลัง

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข�าตำแหน�งตั้งตรง
ให�แน�ใจว�าอยู�ในตำแหน�งที่ล็อกแน�นดีแล�ว มิ
ฉะนั้นผู�โดยสารอาจบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หรือขณะที่หยุดกะทันหัน

. ควรดูแลเด็กอย�างใกล�ชิดขณะที่เล�นอยู�บริเวณ
รอบ ๆ รถยนต�เพื่อป�องกันไม�ให�เข�าไปติดล็อก
อยู�ในกระโปรงท�ายซึ่งอาจทำให�เกิดอันตราย
ร�ายแรงได� ทำการล็อกประตู และล็อกพนัก
พิงหลังด�านหลังและฝากระโปรงท�ายให�แน�น
หนาเมื่อไม�ใช�งาน และระวังไม�ให�เด็กเล�น
กุญแจรถ

SSS1145

สำหรับการพับพนักพิงหลัง ให�ดึงคันปรับ
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หากต�องการปรับพนักพิงหลังกลับขึ้นในตำแหน�งตรง
ดันพนักพิงหลังจนกลับเข�าตำแหน�งเดิม

ข�อควรระวัง:
. วางสัมภาระ ในบริเวณท่ี เก็บ สัมภาระ และ

ระวังอย�าทำให�เข็มขัดนิรภัยเป�นรอยหรือ
เสียหาย

. เม่ือใช�งานพนักพิงหลังแล�ว ระวังอย�าทำให�
เข็มขัดนิรภัยเป�นรอยหรือเสียหาย

ที่พักแขน (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-68BE84CF-8E77-4891-A1B2-689AEDE2557F

JVR0589X

ดึงที่พักแขนไปด�านหน�าจนกระทั่งอยู�ในแนวนอน

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

คำเตือน:
พนักพิงศีรษะเป�นส�วนเสริมระบบความปลอดภัย 
ของรถยนต� ที่จะช�วยเพิ่มการป�องกันการบาดเจ็บ 
หากเกิดการชนจากด�านหลัง ต�องทำการปรับ 
พนักพิงศีรษะแบบปรับได�ให�อยู�ในระดับที่เหมาะสม 
ตามที่แนะนำในหมวดน้ี ตรวจสอบการปรับตั้ง 
เบาะ หลังจากผู�อื่นใช�งานเบาะนั่ง ห�ามทำการ 
ติดตั้งวัสดุอุปกรณ�เข�ากับก�านพนักพิงศีรษะ หรือ 
ถอดพนักพิงศีรษะออก ห�ามใช�เบาะน่ังถ�าพนักพิง 
ศีรษะถูกถอดออก ถ�าพนักพิงศีรษะถูกถอดออก 
ให�ใส�กลับเข�าไปใหม�และปรับพนักพิงศีรษะให�
เหมาะสมก �อนทีผู่�นัง่ใช �งานตําแหน �งเบาะนัง่ หาก 

ไม �ปฏิบตัติามคําแนะนําเหล �านี ้จะทําให � 
ประสิทธภิาพการใช�งานของพนักพงิศรีษะลดลง 
ซึง่เป�นการเพิม่ความเสีย่งของการบาดเจบ็ที ่
รุนแรง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการชนที่เกิดขึ้น
. รถยนต�ของท�านได�รับการติดตั้งพนักพิงศีรษะที่

อาจเป�นแบบรวมกับพนักพิงหลัง แบบปรับตั้งได�
หรือแบบปรับตั้งไม�ได�

. พนักพิงศีรษะที่ปรับได�จะมีร�องหลายร�องที่ก�าน
พนักพิงศีรษะเพื่อให�ล็อกได�ในตำแหน�งที่ต�องการ

. พนักพิงศีรษะที่ปรับไม�ได�จะมีร�องล็อกเพียงร�อง
เดียวเพื่อยึดพนักพิงศีรษะเข�ากับโครงเบาะ

. การปรับที่เหมาะสม:
— สำหรับแบบปรับได� ปรับพนักพิงศีรษะจน

กระทั่งกึ่งกลางของพนักพิงศีรษะอยู�ระดับ
เดียวกับกึ่งกลางหู

— ถ�าตำแหน�งหูของท�านยังคงสูงกว�าการจัด
ตำแหน�งที่แนะนำ ปรับพนักพิงศีรษะไปยัง
ตำแหน�งที่สูงที่สุด

. ถ�าพนักพิงศีรษะถูกถอดออก ต�องทำการใส�กลับ
เข�าไปใหม� และล็อกอยู�กับที่ก�อนที่จะใช�งานเบาะนั่ง

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

SSS0992

1. พนักพิงศีรษะที่ถอดได�
2. ร�องหลายร�อง
3. ปุ�มล็อก
4. ก�านพนักพิงศีรษะ

พนักพิงศีรษะ

Condition:
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พนักพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�
N18A1-A5E03F67-EFA9-4FFD-BEAE-AD5D66A442CF

JVR0203X

1. พนักพิงศีรษะที่ถอดได�
2. ร�องเดียว
3. ปุ�มล็อก
4. ก�านพนักพิงศีรษะ

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

SSS1037

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อถอดพนักพิงศีรษะ

1. ดึงพนักพิงศีรษะขึ้นไปยังตำแหน�งที่สูงที่สุด
2. กดปุ�มล็อกค�างไว�
3. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง
4. เก็บพนักพิงศีรษะไว�ในท่ีปลอดภัยเพื่อไม�ให�พนักพิง

ศีรษะกลิ้งไปมาในรถ
5. ใส�พนักพิงศีรษะกลับเข�าไปใหม� และปรับให�

เหมาะสมก�อนที่ผู�นั่งใช�งานตำแหน�งเบาะนั่ง

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

SSS1038

1. จัดแนวพนักพิงศีรษะด�วยรูบนเบาะนั่ง ดูให�แน�ใจว�า
พนักพิงศีรษะหันหน�าไปในทางที่ถูกต�อง ก�านพนัก
พิงศีรษะที่มีร�อง จะต�องถูกติดตั้งไว�ในรูที่มีปุ�ม
ล็อก

2. กดปุ�มล็อกค�างไว� แล�วดันพนักพิงศีรษะลง
3. ปรับพนักพิงศีรษะให�เหมาะสมก�อนที่จะใช�งาน

ตำแหน�งเบาะนั่ง

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

SSS0997

สำหรับพนักพิงศีรษะที่ปรับได�
ปรับพนักพิงศีรษะ เพื่อที่กึ่งกลางอยู� ระดับ เดียวกับ
กึ่งกลางหู ถ�าตำแหน�งหูของผู�นั่งสูงกว�าการจัด
ตำแหน�งที่แนะนำ ต�องปรับพนักพิงศีรษะไปยังตำแหน�ง
ที่สูงที่สุด

JVR0259X
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สำหรับพนักพิงศีรษะที่ปรับไม�ได�
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าปรับพนักพิงศีรษะจากตำแหน�ง
เก็บหรือตำแหน�งไม�ตรงล็อก เพื่อให�ลงล็อกก�อนที่จะ
นั่งอยู�ในตำแหน�งที่กำหนด

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

SSS1035

เพื่อยกพนักพิงศีรษะ ให�ดึงขึ้น
ให�แน�ใจว�าปรับพนักพิงศีรษะจากตำแหน�งเก็บหรือ
ตำแหน�งไม�ตรงล็อกใด ๆ เพื่อให�ปุ�มล็อกเข�าตรงรอย
บากก�อนที่จะใช�งานเบาะนั่ง

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

SSS1036

เพื่อปรับลง ให�กดปุ�มล็อกค�างไว� แล�วดันพนักพิงศีรษะ
ลง
ให�แน�ใจว�าพนักพิงศีรษะอยู�ในตำแหน�ง เพื่อให�ปุ�มล็อก
เข�าตรงรอยบากก�อนที่จะใช�งานเบาะนั่ง

Condition:
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N18A1-120227-54FABC2C-16D2-472D-959C-EC961EDBAC13

ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย
N18A1-120227-575F7EA8-D05A-4652-8B70-BA53FA6FD404

การคาดเข็มขัดนิรภัยที่มีการปรับอย�างถูกต�อง โดย
นั่งหลังตรง ชิดกับพนักพิงหลังโดยท่ีเท�าสองเท�าอยู�
บนพื้นรถ จะช�วยลดโอกาสที่จะได�รับบาดเจ็บหรือ
เสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุ และ/หรือช�วยลดระดับความ
รุนแรงลงได�อย�างมาก นิสสันขอรณรงค�ให�ผู�ขับขี่และ
ผู�โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก�อนการเดิน
ทาง แม�ว�าตำแหน�งที่นั่งดังกล�าวจะมีการติดตั้งระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�แล�วก็ตาม

SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016
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คำเตือน:
. เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมาให�คาดแนบกับ

โครงสร�างกระดูกของร�างกาย และควรจะ
คาดต่ำผ�านด�านหน�าของกระดูกเชิงกราน
หรือกับกระดูกเชิงกราน หน�าอก และช�วงไหล�
และต�องไม�ให�สายเข็มขัดช�วงหน�าตักคาดผ�าน
บริเวณท�องน�อย การคาดเข็มขัดนิรภัยไม�
ถูกต�อง อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสได�

. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักไว�ให�พาด
ต่ำและแนบรอบสะโพกเท�าที่ทำได� ห�ามคาด
สายที่เอว การคาดสายเข็มขัดช�วงหน�าตักสูง
เกินไปจะเป�นการเพิ่มความเสี่ยงต�อการได�รับ
บาดเจ็บที่อวัยวะภายในเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช�เข็มขัดนิรภัยเส�นเดียวกันคาดผ�านคน
มากกว�าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส�นต�องใช�กับ
ผู� โดยสาร เพียงคนเดียว เท�านั้น การคาด
เข็มขัดนิรภัยผ�านร�างกายของเด็กซึ่งนั่งอยู�บน
ตักผู�ใหญ�จะทำให�เกิดอันตรายได�

. ห�ามมีผู� โดยสารภายในรถมากกว�าจำนวน
เข็มขัดนิรภัย

. ห�ามคาดสายเข็มขัดนิรภัยกลับด�าน ไม�ควร
คาดสายเข็มขัดที่ บิดเป�นเกลียว ซึ่งจะทำให�
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

. เพื่อให�สามารถทำการป�องกันผู�ขับขี่และ
ผู�โดยสารได�ตามที่ได�รับการออกแบบ ควรทำ
การปรับเข็มขัดนิรภัยให�แนบกับลำตัวที่สุดเท�า
ที่ไม�ทำให�เกิดความอึดอัด ทั้งน้ี สายเข็มขัดที่
หย�อนเกินไป จะลดประสิทธิภาพในการป�องกัน
อันตรายลงอย�างมาก

. ผู�ขับขี่และผู�โดยสารทุกคนที่อยู�ในรถต�องคาด
เข็มขัดนิรภัยไว�ตลอดเวลา ผู� โดยสารท่ีเป�น
เด็กควร น่ัง ใน เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก ท่ีติดตั้ง
บริเวณเบาะด�านหลังพร�อมคาดเข็มขัดนิรภัย
อย�างถูกต�อง

. ห�ามพาดเข็มขัดไว�ด�านหลังลำตัวหรือพาดไว�ใต�
วงแขน ต�องคาดสายเข็มขัดช�วงไหล�ผ�านบน
ไหล�และหน�าอกเสมอ สายเข็มขัดควรอยู�ห�าง
จากใบหน�าและลำคอแต�ไม�หลุดออกจากไหล�
การคาดเข็มขัดนิรภัยไม�ถูกต�อง อาจทำให�เกิด
การบาดเจ็บสาหัสได�

. ห�ามทำการดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ�เพ่ิม
เติมใด ๆ ด�วยตัวเอง ซึ่งอาจจะไปขัดขวาง
การทำงานของตัวปรับตึงเข็มขัดนิรภัย หรือ
ขัดขวางการปรับความตึงสายเข็มขัดนิรภัย

. ควรทำการดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม�ให�สายเข็มขัดเป��อนน้ำยาขัดสี

น้ำมัน เครื่อง สาร เคมี โดยเฉพาะน้ำกรด
แบตเตอร่ี วิธีทำความสะอาดท่ีถูกต�อง คือ
ใช�น้ำสบู�อ�อน และควรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยเส�น
ใหม�หากพบว�าสายเข็มขัดหลุดลุ�ย มีคราบ
สะสม หรือเสียหาย

. หลังจากมีการชนเกิดขึ้น ควรให�ศูนย�บริการ
นิสสันตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัย รวมท้ังชุด
ดึงกลับและอุปกรณ�อย�างละเอียด ขอแนะนำ
ให�ทำการเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทุกชุดที่มีการ
ใช�งานในขณะท่ีเกิดการชน เว�นแต�จะเป�นการ
ชนเบาและเข็มขัดไม�มีร�องรอยความเสียหาย
และตรวจสอบแล�วว�าอุปกรณ� ยังสามารถ
ทำงานได�อย�างสมบูรณ� นอกจากนี้ควร
ตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยที่ไม�ได�ทำงานขณะที่
เกิดการชน และทำการเปลี่ยนใหม� ถ�าพบ
ความเสียหายหรือการทำงานที่ไม�สมบูรณ�

. หากเข็มขัดนิรภัยถูกใช� ในขณะเกิดการชนที่
รุนแรงจะต�องทำการเปลี่ยนทั้งชุด แม�ว�าจะไม�
ปรากฏความเสียหายเด�นชัดก็ตาม

. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ท่ีมีการใช�งานไป
แล�ว ไม�สามารถนำกลับมาใช�ใหม�ได�อีก ต�อง
ทำการเปลี่ยนใหม�พร�อมกับชุดดึงกลับ กรุณา

Condition:
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ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อดำเนินการ
. การถอดและการติดต้ังอุปกรณ�ของระบบ

เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ควรดำเนินการ
โดยศูนย�บริการนิสสันเท�านั้น

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

คำเตือน:
. ทารกและเด็กเล็กต�องได�รับการดูแลเป�นพิเศษ

เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดท่ีไม�พอดีกับ
ตัวเด็ก สายเข็มขัดช�วงไหล�อาจพาดมาอยู�ใกล�
ใบหน�าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช�วง
หน�าตักอาจไม�แนบผ�านกระดูกสะโพกที่มีขนาด
เล็กของเด็กได�พอดี หากเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึน
เข็มขัดนิรภัยท่ีมีขนาดไม�ถูกต�องพอดี อาจ
ทำให� เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรืออันตราย
ถึงแก�ชีวิตได�

. ให�ใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมเสมอ

เด็กต�องได�รับการป�องกันจากผู�ใหญ� โดยเด็กต�องนั่ง
บนเบาะนั่งที่เหมาะสม ขึ้นอยู�กับขนาดของเด็ก

ทารกและเด็กเล็ก
N18A1-120227-2CB554A6-70F8-4EA5-AD1F-1A1CD0569FC1

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะสมกับ
รถและเด็ก และควรทำการติดตั้งและใช�งานตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตทุกครั้ง

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

คำเตือน:
. ห�ามปล�อยให�เด็กยืนหรือคุกเข�าบนเบาะนั่ง
. ห�ามปล�อยให�เด็กอยู�ในบริเวณท่ีเก็บสัมภาระ

ขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ เพราะเด็กอาจได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ
หยุดกะทันหัน

เด็กที่ตัวโตกว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรนั่งบนเบาะนั่งและ
คาดเข็มขัดนิรภัยที่จัดไว�ให�

ถ�าตำแหน�งท่ีนั่งของเด็กมีสายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�ใกล�
กับใบหน�าและลำคอ ควรให�เด็กนั่งบนเบาะนั่งเสริม (มี
จำหน�ายทั่วไป) เบาะนั่งเสริมจะช�วยยกตัวเด็กจน
สายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�ในตำแหน�งที่เหมาะสม ผ�านท�อน
บน ช�วงกลางไหล�และสายเข็มขัดช�วงหน�าตักพาดต่ำ
แนบกับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาดพอดีกับเบาะนั่ง
ในรถด�วย เมื่อเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดช�วงไหล�ไม�อยู�
ใกล�ใบหน�าหรือลำคอของเด็กอีกต�อไป ให�ใช�สายเข็มขัด
ช�วงไหล�โดยไม�ต�องใช�เบาะนั่งเสริม ถ�าเป�นไปได� ควรใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กโตที่มีให�เลือกหลายแบบเพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุด

หญิงมีครรภ�
N18A1-120227-FE869D3B-B8B4-419B-873A-F34B364C8C1A

นิสสันขอแนะนำให�หญิงมีครรภ�คาดเข็มขัดนิรภัย โดย
ทำการคาดเข็มขัดนิรภัยให�แนบตัวและพาดสายเข็มขัด
ช�วงหน�าตักบริเวณรอบสะโพกให�ตํ่าที่สุดเท�าที่สามารถ
ทำได� และไม�ควรคาดที่เอว ให�คาดเข็มขัดช�วงไหล�พาด
เหนือไหล�และผ�านหน�าอก ต�องไม�ให�สายเข็มขัดช�วงหน�า
ตัก/ช�วงไหล�คาดผ�านบริเวณท�องน�อย กรุณาปรึกษา
แพทย�สำหรับคำแนะนำในเรื่องนี้เป�นการเฉพาะเจาะจง
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ผู�ได�รับบาดเจ็บ
N18A1-120227-82EBCAFA-39DD-4B24-9916-C91E3A86FE59

นิสสันขอแนะนำให�ผู� ได� รับบาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัย
ระหว�างการเดินทาง กรุณาปรึกษาแพทย�สำหรับ
คำแนะนำเป�นการเฉพาะ

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

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

SSS0292

คำเตือน:
พนักพิงหลังไม�ควรอยู�ในตำแหน�งที่ เอนมากเกิน
กว�าตำแหน�งที่นั่งได�สบาย เนื่องจากเข็มขัดนิรภัย
จะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู�โดยสารนั่งหลังตรง
และแนบกับพนักพิงหลัง
1. ปรับเบาะนั่ง (โปรดดูที่ “เบาะนั่ง” (หน�า 1-2))
2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช�า ๆ และ

สอดลิ้นเข็มขัดลงในหัวเข็มขัด และรู�สึกถึงการ

ล็อกเรียบร�อยแล�ว
. ชุดดึงกลับได�รับการออกแบบให�ล็อก เมื่อ

มีแรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึง
ช�า ๆ ทำให�สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได�
และทำให�สามารถเคล่ือนตัวบนเบาะน่ัง
อย�างมีอิสระ

. ถ�าเข็มขัดนิรภัยไม�สามารถดึงออกจาก
ตำแหน�งดึงกลับจนสุดได� ให�ดึงเข็มขัด
นิรภัยให�แน�นแล�วปล�อย จากนั้นค�อย ๆ
ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมาจากชุดดึง
กลับ

SSS0467

3. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักไว�ให�พาดต่ำอยู�
ในระดับแนบรอบสะโพก ดังแสดงในภาพ

4. ดึงสายเข็มขัดช�วงไหล�ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม�ให�
มีระยะหย�อน ให�แน�ใจว�าสายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�
เหนือไหล�และแนบผ�านหน�าอก

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

กดปุ�มที่หัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับโดย
อัตโนมัติ

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

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบให�ล็อกการ
เคลื่อนที่ของเข็มขัดนิรภัย:
. เมื่อดึงสายเข็มขัดออกจากชุดดึงกลับอย�างเร็ว
. เมื่อลดความเร็วรถยนต�ลงอย�างรวดเร็ว
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช�เข็มขัดนิรภัย ให�ตรวจสอบ
การทำงานโดยการจับสายเข็มขัดช�วงไหล�และดึงไป
ข�างหน�าเร็ว ๆ ชุดดึงกลับควรจะล็อกไม�ให�สายเข็มขัด
เลื่อนออกมาได�อีก ถ�าชุดดึงกลับไม�ล็อกระหว�างการ
ตรวจสอบ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที

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

ให�ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส�วนประกอบโลหะทั้งหมด
เป�นระยะ ๆ เช�น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ชุดดึงกลับ
สายยืดหยุ�น และตัวยึดว�าทำงานถูกต�องหรือไม� หาก
พบว�ามีช้ินส�วนที่หลวม เสื่อมสภาพ มีรอยตัด หรือ
เกิดความเสียหายอย�างอื่นบนสายเข็มขัด ควรทำการ
เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งชุด
ถ�ามีส่ิงสกปรกสะสมในตัวนำสายเข็มขัดช�วงไหล�ของ
ตัวยึดเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับได�ช�า

Condition:
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ให�เช็ดทำความสะอาดตัวนำสายเข็มขัดช�วงไหล�ด�วยผ�า
แห�งที่สะอาด
การทำความสะอาดสายเข็มขัดให�ใช�น้ำสบู�อ�อน หรือ
น้ำยาซักแห�งทำความสะอาดที่แนะนำสำหรับการทำ
ความสะอาดเครื่องหนังหรือพรม แล�วเช็ดออกด�วยผ�า
และทิ้งไว�ในร�มจนเข็มขัดนิรภัยแห�ง ห�ามปล�อยให�เข็มขัด
นิรภัยถูกดึงกลับเข�าไปจนกว�าสายเข็มขัดจะแห�งสนิท

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

ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
N18A1-120227-9396FD2F-E533-4EB3-A047-B6D92A4A219A

SSS0099

คำเตือน:
. เม่ือมีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควร

ให�นั่งอยู�ในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสม การ
ไม�ใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอาจทำให�เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก�ชีวิตได�

. ทารกและเด็กเล็กไม�ควรนั่งบนตักผู�ใหญ�ขณะ
โดยสาร อย ู� ใน รถยนต� เพราะ ผ ู� ใหญ� ท่ี มี
ร�างกายแข็งแรงก็ไม�สามารถต�านทานแรง
กระแทกจากอุบัติเหตุรุนแรงได� ซึ่งเด็กอาจ
ถูกอัดอยู�ระหว�างตัวผู� ใหญ� กับชิ้นส�วนของ
รถยนต� นอกจากน้ี การคาดเข็มขัดนิรภัย
ผ�านเด็กที่นั่งอยู�บนตักผู�ใหญ�อาจทำให� เกิด
อันตรายได�

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�
บนเบาะน่ังด�านหลัง ท้ังน้ี จากสถิติของการ
เกิดอุบัติเหตุ เด็กที่คาดเข็มขัดนิรภัยอย�าง
ถูกต�องบนเบาะนั่งด�านหลังจะปลอดภัยกว�า
การนั่งบนเบาะนั่งด�านหน�า

. การใช�ที่ ไม�ถูกต�องหรือการติดตั้ง เบาะ น่ัง
สำหรับเด็กที่ไม�ดี จะเป�นการเพิ่มความเสี่ยง
หรือความรุนแรงของการบาดเจ็บทั้งเด็กและ
ผู�โดยสารอื่นบนรถและสามารถทำให�เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. ทำการติดตั้งและใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ตามคำแนะนำของผู�ผลิตทุกข�อ ควร
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ทำการเลือกซื้อเบาะนั่ง
สำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสมกับเด็กและรถ
เนื่องจากเบาะนั่งสำหรับเด็กบางแบบอาจไม�
สามารถติดตั้งลงในรถได�อย�างเหมาะสม

. ทิศทางของเบาะน่ังสำหรับเด็กไม�ว�าแบบหัน
หน�าออกหรือแบบหันหลังออกข้ึนอยู�กับแบบ
ของเบาะนั่งและขนาดของเด็ก โปรดดูที่
คำแนะนำของผู�ผลิตเก่ียวกับเบาะน่ังสำหรับ
เด็กสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได�ให�แน�ใจว�า
เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก สัมผัส กับพนักพิงหลัง
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เบาะนั่งสำหรับเด็ก
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อย�างเต็มที่
. หลังจากติดตั้ง เบาะน่ังสำหรับเด็กให�ทำการ

ทดสอบก�อนที่จะให�เด็กน่ัง ดันเบาะน่ังสำหรับ
เด็กไปทางซ�ายและขวาและดึงไปด�านหน�า เพื่อ
ให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว เบาะนั่ง
สำหรับเด็กไม�ควรขยับได�มากกว�า 25 มม.
(1 นิ้ว) ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กไม�ล็อกแน�น ให�
ยึดสายเข็มขัดให�แน�นตามจำเป�น หรือติดตั้ง
เบาะ น่ังสำหรับ เด็กบนเบาะนั่ง ตัว อ่ืน แล�ว
ทดสอบอีกครั้ง

. เม่ือไม�ใช�เบาะน่ังสำหรับเด็ก ให�ยึดเบาะน่ังไว�
ด�วยระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX
หรือเข็มขัดนิรภัยเพื่อป�องกันไม�ให�กลิ้งไปมาใน
กรณีที่หยุดกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก
บนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�าที่มีการติดตั้ง
ถุงลมเสริมความปลอดภัย เพราะเม่ือเกิด
อุบัติเหตุจนทำให�ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�าทำงานจะ เกิดการพองตัวอย�าง
รุนแรง เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก
อาจถูกกระแทกโดยถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�าในอุบัติเหตุ และอาจทำให�เด็กได�รับ
บาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได�

. ถ�าเข็มขัดนิรภัยอยู�ในตำแหน�งที่ติดตั้งเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก จำเป�นต�องใช�อุปกรณ�ล็อก
มิเช�นนั้นอาจทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บจากการ
พลิกคว่ำของเบาะน่ังสำหรับเด็กในขณะท่ีรถ
เบรกหรือเข�าโค�ง

ข�อควรระวัง:
โปรดจำไว�ว�าการปล�อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว�ใน
รถท่ีป�ดกระจกกลางแดด อาจทำให�เบาะน่ังร�อน
มาก ตรวจสอบพื้นผิวเบาะนั่งและหัวเข็มขัดก�อนให�
เด็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็ก

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะสมกับ
รถ และต�องทำการติดตั้งและใช�งานตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิตทุกคร้ัง นอกจากน้ี ควรใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
โตที่มีให�เลือกหลายแบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ UNIVERSAL บน
เบาะนั่งด�านหน�าและเบาะนั่งด�านหลัง

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

หมายเหตุ:

เบาะน่ังสำหรับเด็กแบบ Universal ท่ีผ�านการ
รับรองตามข�อกำหนดขององค�กรสหประชาชาติ
(UN) ลำดับที่ 44 (UN R44) หรือข�อกำหนด
ขององค�กรสหประชาชาติ (UN) ลำดับที่ 129
(UN R129) มีการระบุไว�ว�าเป�น “Universal”
เม่ือเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็ก โปรดคำนึงถึงข�อต�าง ๆ
เหล�านี้:
. เลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่สอดคล�องกับข�อกำหนด

ของ UN R44 หรือ UN R129
. ทดลองให�เด็กนั่งบนเบาะนั่งสำหรับเด็ก แล�ว

ตรวจสอบการปรับตั้งต�าง ๆ เพื่อตรวจสอบให�
แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กน้ันเหมาะสมที่จะใช�กับ
เด็กได� ทั้งน้ี ต�องมีการทำตามขั้นตอนที่แนะนำ
ทั้งหมดเสมอ

. ตรวจสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน
เพื่อให�แน�ใจว�าสามารถใช�งานร�วมกับระบบเข็มขัด
นิรภัยของรถยนต�

. โปรดดู ที่ ตารางอ�างอิงที่ อย ู� ต�อจากหมวดนี้
สำหรับรายละเอียดตำแหน�งติดตั้งที่แนะนำ และ
เบาะน่ังสำหรับเด็กที่ได�รับการรับรองสำหรับรถ

Condition:
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ของท�าน

การแบ�งกลุ�มน้ำหนักของเบาะนั่งสำหรับเด็ก
N18A1-7D87C515-F485-49B3-96B5-1C729B6E827A

กลุ�มน้ำหนัก น้ำหนักของเด็ก
Group 0 ไม�เกิน 10 กก.
Group 0+ ไม�เกิน 13 กก.
Group I 9 ถึง 18 กก.
Group II 15 ถึง 25 กก.
Group III 22 ถึง 36 กก.

แบบของเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ตัวอย�าง):
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVR0371X
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0 และ 0+

JVR0372X
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0+ และ I

JVR0373X
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ II และ III

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-13
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ตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได�รับการรับรอง (ไม�มี ISOFIX)
N18A1-935C0417-616D-4526-92CE-D25A23130C82

ข�อกำหนดดังต�อไปนี้จะถูกใช�เมื่อมีการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กที่แตกต�างกันตามน้ำหนักของทารกและตำแหน�งการ
ติดตั้ง

กลุ�มน้ำหนัก
ตำแหน�งเบาะนั่ง

เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า
เบาะนั่ง

ติดประตูด�านหลัง
เบาะนั่ง

หลังกลาง

0 <10 กก. X U U

0+ <13 กก. X U U

I 9 - 18 กก. UF*1 U U

II 15 - 25
กก. UF*1 UF UF

III 22 - 36
กก. UF*1 UF UF

U: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal ที่ได�รับการยอมรับสำหรับการใช�กับกลุ�มน้ำหนักนี้
UF: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal แบบหันหน�าออกที่ได�รับการยอมรับสำหรับการใช�กับกลุ�ม

น้ำหนักนี้
X: ไม�เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็ก
*1: เมื่อท�านติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ถอดพนักพิงศีรษะออกหากรบกวน

Condition:
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ตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได�รับการรับรอง (มี ISOFIX)
N18A1-6A2018DF-9171-466A-AFA6-24DF00299ADC

นี่คือตารางข�อบังคับท่ีแสดงการใช� ISOFIX และเบาะน่ังสำหรับเด็ก ISOFIX ที่ได�รับการรับรองแบบ semi-
universal สำหรับตำแหน�งเบาะนั่งที่ได�รับการรับรองต�าง ๆ

กลุ�มน้ำหนัก
ตำแหน�งเบาะนั่ง

เบาะนั่งผู�โดยสาร
ด�านหน�า

เบาะนั่ง
ติดประตูด�านหลัง

เบาะนั่ง
หลังกลาง

เปลเด็ก
F ISO/L1 X X X
G ISO/L2 X X X

0 <10 กก. E ISO/R1 X IL X

0+ <13 กก.

E ISO/R1 X IL X
D ISO/R2 X IL X
C ISO/R3 X IL X

I 9 - 18
กก.

D ISO/R2 X IL X
C ISO/R3 X IL X
B ISO/F2 X IUF X
B1 ISO/F2X X IUF X
A ISO/F3 X IUF X

II 15 - 25
กก.

- -
X IL X

III 22 - 36
กก.

- -
X IL X

X: ตำแหน�งเบาะนั่งที่ไม�เหมาะในการติดตั้งระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX ที่ตำแหน�งเบาะนั่งเหล�านี้
IUF: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal แบบหันหน�าออกที่ได�รับการยอมรับสำหรับการใช�กับกลุ�ม
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1-16 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

น้ำหนักนี้
IL: เหมาะสำหรับระบบเบาะน่ังสำหรับเด็ก ISOFIX แบบ semi-universal หรือระบบเบาะน่ังสำหรับเด็ก

ISOFIX โดยเฉพาะ
เบาะนั่งสำหรับเด็กระบบ ISOFIX

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

รถยนต�ของท�านติด ต้ังจุดยึดพิเศษที่ ใช�กับ เบาะนั่ง
สำหรับเด็ก ISOFIX

ตำแหน�งจุดยึด ISOFIX ด�านล�าง
N18A1-120227-4CA362C7-65B9-4BF5-AF53-B0793163382A

จุดยึด ISOFIX ใช�สำหรับติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กบน
ตำแหน�ง เบาะ นั่ง ด�าน หลัง ติด ประต ู เท�านั้น อย�า
พยายามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ตำแหน�ง
เบาะนั่งกลางโดยใช�ตัวยึด ISOFIX

WAB0322X
ตำแหน�งป�ายสัญลักษณ� ISOFIX

SSS0637
ตำแหน�งตัวยึด ISOFIX ด�านล�าง

ตัวยึด ISOFIX ติดต้ังอยู�ที่ด�านหลังของเบาะรองน่ัง
ใกล�กับพนักพิงหลัง มีแผ�นป�ายติดอยู�ที่ด�านหลังพนัก
พิงหลังเพื่อช�วยในการหาตำแหน�งตัวยึด ISOFIX

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

รถของท�านถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่งด�านหลัง เมื่อทำการ
ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ศึกษาอย�างระมัดระวังและ
ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือของผู�ผลิตเบาะน่ังสำหรับ
เด็ก

คำเตือน:
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำ
หนักเบาะน่ังสำหรับเด็กที่เหมาะสมเท�าน้ัน ห�ามใช�
สำหรับเข็มขัดนิรภัยผู�ใหญ� สายไฟ หรือใช�ในการ
ยึดวัตถุหรืออุปกรณ�อ่ืน ๆ เข�ากับรถยนต�ไม�ว�าใน
กรณีใด ๆ ก็ตาม การทำเช�นนั้นอาจทำให�จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็กเสียหาย และถ�ายึดเบาะ น่ัง
สำหรับเด็กไม�แน�น เด็กอาจได�รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตจากการชนที่เกิดขึ้น

ตำแหน�งของจุดยึด
N18A1-120227-E7B5F4AB-1328-4E20-B669-B64DEF0C01CD

WAB0054X

จุดยึดอยู�บนที่วางของด�านหลังสำหรับตำแหน�ง
เบาะนั่งด�านหลังที่นั่งติดประตูด�านขวาและด�านซ�าย

Condition:
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การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช� ISOFIX
N18A1-53FE5214-421C-46ED-A520-C1209D82CBE1

คำเตือน:
. ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ลงบน

ตำแหน�งที่กำหนดเท�านั้น สำหรับตำแหน�ง
ติดตั้ง ISOFIX ส�วนล�าง โปรดดูที่ “เบาะนั่ง
สำหรับเด็กระบบ ISOFIX” (หน�า 1-16) ถ�า
ยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กไม�แน�น เด็กอาจได�รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตในอุบัติเหตุได�

. อย�าติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กท่ีจำเป�นต�องใช�
สายยึดด�านบนลงบนเบาะน่ังท่ีไม�มีตัวยึดสาย
ยึด

. ห�ามยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กที่ตำแหน�งเบาะนั่ง
กลางด�านหลังโดยใช�ตัวยึด ISOFIX ด�านล�าง
เบาะนั่งสำหรับเด็กจะไม�ถูกยึดอย�างเหมาะสม

. ตรวจสอบตัวยึดด�านล�างโดยสอดน้ิวเข�าไปใน
บริเวณตัวยึด และให�แน�ใจว�าไม�มีสิ่งกีดขวาง
เหนือตัวยึด ISOFIX เช�น สายเข็มขัดนิรภัย
หรือวัสดุเบาะรองนั่ง เบาะนั่งสำหรับเด็กจะไม�
ถูกยึดอย�างเหมาะสม ถ�ามีสิ่งกีดขวางตัวยึด
ISOFIX

. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อ
รับ น้ำหนัก เบาะนั่งสำหรับ เด็ก ท่ี เหมาะสม

เท�านั้น ห�ามใช�ในการยึดเข็มขัดนิรภัย สายไฟ
หรือใช�ในการยึดวัตถุหรืออุปกรณ�อื่น ๆ เข�า
กับรถยนต�ไม�ว�าในกรณีใด ๆ ก็ตาม การทำ
เช�นนั้นอาจทำให�จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
เสียหาย ถ�ายึดเบาะนั่งสำหรับเด็กไม�แน�น เด็ก
อาจได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากการ
ชน

การติดตั้งบนเบาะนั่งติดประตูด�านหลัง
N18A1-7AE84026-FBAE-4345-A524-6365A9035BB2

แบบหันหน�าออก:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต
เพื่อการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หน�าออกบนเบาะนั่งติดประตูด�านหลังโดยใช� ISOFIX:

SSS0646A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2

1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง

2. ยึดตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด
ISOFIX ด�านล�าง

3. ด�านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กควรติดกับพนัก
พิงหลังของรถยนต� ถ�าตำแหน�งเบาะนั่งไม�มีพนัก
พิงศีรษะแบบปรับได�และเป�นอุปสรรคต�อการจัด
เบาะนั่งสำหรับเด็กให�เข�าที่ ให�ลองตำแหน�งอื่นหรือ
ใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอื่น

SSS0754A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 4

4. ปรับตัวเก่ียวให�สั้นลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให�
แน�นขึ้น กดลง และดันไปข�างหลัง ให�แน�น
ด�วยเข�าที่บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก
เพื่อดันเบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

5. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด�านบน ให�พาด
สายยึดและเก่ียวเข�ากับจุดยึดสายยึด (โปรดดูที่
“จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน�า 1-16))
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6. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ�ป�องกันการหมุน
อื่น ๆ เช�น ขาค้ำยัน ให�ใช�สิ่งนั้นแทนสายยึด
ด�านบนตามคำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก

SSS0755A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 7

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนที่จะให�เด็กน่ัง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

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

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต
เพื่อการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หลังออกบนเบาะนั่งติดประตูด�านหลังโดยใช� ISOFIX:

SSS0649A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2

1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง
2. ยึดตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด

ISOFIX ด�านล�าง

SSS0756A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 3

3. ปรับตัวเก่ียวให�สั้นลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให�
แน�นขึ้น กดลง และดันไปข�างหลัง ให�แน�น
ด�วยมือที่บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก
เพื่อดันเบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

4. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด�านบน ให�พาด
สายยึดและเก่ียวเข�ากับจุดยึดสายยึด (โปรดดูที่
“จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน�า 1-16))

5. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ�ป�องกันการหมุน
อื่น ๆ เช�น ขาค้ำยัน ให�ใช�สิ่งนั้นแทนสายยึด
ด�านบนตามคำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก

Condition:
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SSS0757A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 6

6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนที่จะให�เด็กน่ัง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

7. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัด
นิรภัยแบบยึดสามจุด

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

การติดตั้งบนเบาะนั่งด�านหลัง
N18A1-D827F3E0-8DA3-4B51-B23D-0FB5EF0EC3B4

แบบหันหน�าออก:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต
เพื่อการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้ เพ่ือติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ
หันหน�าออกลงบนเบาะนั่งด�านหลัง โดยใช�เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด:

SSS0758A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 1

1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง
ถ�าเบาะน่ังสำหรับเด็กสัมผัสกับเบาะหน�า เลื่อน
เบาะหน�าไปข�างหน�าจนไม�เกิดการสัมผัสกันอีก

SSS0493A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 2

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึก
ว�าถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
สายเข็มขัดให�แน�นด�วยอุปกรณ�ล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0647A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 4
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4. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง
และด�านหลัง ให�แน�นด�วยเข�าเข�าที่บริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลังขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0638A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 5

5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนที่จะให�เด็กน่ัง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ซ้ำอีกครั้ง

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

SSS0759A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต
เพื่อการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หลังออกลงบนเบาะนั่งด�านหลัง โดยใช�เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด:
1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง

SSS0654A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 2

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึก
ว�าถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
สายเข็มขัดให�แน�นด�วยอุปกรณ�ล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0639A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 4

4. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง
และด�านหลัง ให�แน�นด�วยมือเข�าที่บริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลังขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

Condition:
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SSS0658A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 5

5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนที่จะให�เด็กน่ัง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งบนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า
N18A1-33556D78-38F1-4D68-B812-CF3175C13F63

SSS0300A

คำเตือน:
. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก

บนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�าที่มีการติดตั้ง
ถุงลมเสริมความปลอดภัย เพราะเม่ือเกิด
อุบัติเหตุจนทำให�ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�าทำงานจะ เกิดการพองตัวอย�าง
รุนแรง เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก
อาจถูกกระแทกโดยถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�าในอุบัติเหตุ และอาจทำให�เด็กได�รับ
บาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได�

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึด
ด�านบนที่เบาะนั่งด�านหน�า

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�
บนเบาะนั่งด�านหลัง อย�างไรก็ตาม ถ�าจำเป�น
ต�องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง
ผู�โดยสารด�านหน�า ให�เล่ือนเบาะนั่งผู�โดยสาร
ถอยไปยังตำแหน�งหลังสุด

. เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกจำเป�นต�องใช�แบบหัน
หลังออก ดังนั้นจึงไม�สามารถใช�บนเบาะนั่ง
ผู�โดยสารด�านหน�าได�เมื่อติดตั้งถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. การไม�ใช�เข็มขัดนิรภัยจะทำให�เบาะน่ังสำหรับ
เด็กยึดไม�แน�นพอ อาจทำให�เกิดการพลิกคว่ำ
ได� หรือยึดไม�แน�นพอและทำให�เกิดการ
บาดเจ็บเม่ือมีการหยุดรถอย�างกะทันหันหรือ
เกิดการชน
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แบบหันหน�าออก:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต
เพื่อการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้ เพ่ือติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ
หันหน�าออกลงบนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า โดยใช�
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด:

SSS0627
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2

1. เลื่อนเบาะนั่งถอยไปยังตำแหน�งหลังสุด
2. ถอดพนักพิงศีรษะ
3. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง

SSS0360C
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 4

4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึก
ว�าถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว

5. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
สายเข็มขัดให�แน�นด�วยอุปกรณ�ล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0647B
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 6

6. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง
และด�านหลัง ให�แน�นด�วยเข�าเข�าที่บริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลังขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0302G
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 7

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนที่จะให�เด็กน่ัง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

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

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

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

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข�อมูล
สำคัญที่เกี่ยวข�องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าคนขับและผู�โดยสาร ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง ม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner)

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
N18A1-120227-E1FD5FC9-A2CC-45F2-BD03-AEBBE39FE3B7

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและ
หน�าอกของผู�ขับขี่ และ/หรือผู�โดยสารด�านหน�า เมื่อ
เกิดการชนทางด�านหน�าบางแบบ ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าได�รับการออกแบบให�พองตัว
เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด�านหน�า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณหน�าอกและ
กระดูกเชิงกรานของผู�ขับขี่และผู�โดยสารด�านหน�า เมื่อ
เกิดการชนทางด�านข�างบางแบบ ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างได�รับการออกแบบให�พองตัว
เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด�านข�าง

ระบบม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง
(ถ�ามีติดตั้ง)

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

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของผู�ขับข่ี
และผู�โดยสารในตำแหน�งเบาะนั่งด�านหน�าและด�านหลังที่
นั่งติดประตูเมื่อเกิดการชนทางด�านข�างบางแบบ ม�าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างได�รับการออกแบบ
ให�พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด�านข�าง
ระบบความปลอดภัยเสริม SRS ออกแบบมาเพื่อเสริม
การป�องกันอุบัติเหตุโดยเข็มขัดนิรภัยของผู�ขับขี่และ
ผู�โดยสารเท�านั้น และไม�ได�ออกแบบมาเพื่อใช�ทดแทนกัน
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) อาจช�วยรักษาชีวิต
และลดการบาดเจ็บที่รุนแรงได� อย�างไรก็ตาม เมื่อ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเกิดการพองตัว อาจทำให�
เกิดแผลถลอกหรือการบาดเจ็บอื่น ๆ ทั้งนี้ ถุงลม
เสริมความปลอดภัยไม�ได�ป�องกันส�วนล�างของร�างกาย
ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให�ถูกต�อง และผู�โดยสารควรนั่ง
อยู�ห�างจากพวงมาลัยและแผงหน�าป�ดในระยะที่
เหมาะสมตลอดเวลา (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า
1-7)) ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวอย�าง
รวดเร็ว เพื่อช�วยปกป�องผู� โดยสาร อย�างไรก็ตาม
หากผู� โดยสารนั่งอยู� ใกล�ถุงลมเสริมความปลอดภัย
มากเกินไป การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย
อาจทำให�เกิดแรงปะทะจนทำให�ผู�โดยสารได�รับบาดเจ็บ

และถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบลงอย�างรวดเร็ว
หลังจากการพองตัวดังกล�าว
SRS จะทำงานเมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ใน
ตำแหน�ง “ON” เท�านั้น
เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว�าง
ขึ้นเป�นเวลาประมาณ 7 วินาที แล�วจะดับลง ซึ่ง
แสดงว�าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
ทำงานเป�นปกติ (โปรดดูที่ “ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS” (หน�า 1-27))

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-23

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)
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SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:
. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า

จะ ไม�พองตัว ถ�า เกิดการชนทางด�านข�าง
ด�านหลัง พลิกคว่ำ หรือชนด�านหน�าแต� ไม�
รุนแรง ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�อง
เสมอ เพ่ือ ช�วย ลดความ เส่ียงหรือ ความ
รุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในรูป
แบบต�าง ๆ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือท�านน่ัง
ตัวตรงและเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพอง
ตัวอย�างรุนแรงเมื่อมีการชนตามเงื่อนไข
เกิดข้ึน ซึ่งการไม�คาดเข็มขัดนิรภัย การนั่ง
โน�มตัวไปข�างหน�า น่ังชิดด�านข�าง หรือน่ังไม�
ตรงตำแหน�ง จะเป�นการเพ่ิมความเส่ียงให�ผู�
ขับขี่และผู�โดยสารในการได�รับบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตได�หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น นอกจากนี้ ผู�
ขับขี่และผู�โดยสารอาจได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
อันตรายถึงแก�ชีวิตจากการพองตัวของถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านหน�า ดังนั้นจึงควร
นั่งหลังชิดกับพนักพิงหลัง ในระยะห�างจาก
พวงมาลัยในระยะท่ีเหมาะสมตลอดเวลา และ
ต�องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

. ให� มืออยู�ด�านนอกของพวงมาลัย วางมือที่
ขอบด�านในของพวงมาลัยอาจจะเพิ่มความ
เสี่ยงในการบาดเจ็บถ�าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าพองตัว

SSS0006

Condition:
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SSS0007

SSS0008

SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:
. ห�ามมิให�เด็กนั่งรถโดยไม�คาดเข็มขัดนิรภัยหรือ

ไม�นั่งบนเบาะนั่งสำหรับเด็ก ห�ามมิให�เด็กย่ืน
มือหรือหน�าออกนอกหน�าต�าง ห�ามอุ�มเด็กไว�
บนตักหรือในอ�อมแขน โปรดดูตัวอย�าง
ตำแหน�งการน่ังท่ีเป�นอันตรายซึ่งแสดงดัง
ภาพ

. เด็กอาจได�รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงแก�ชีวิต
ได�หากไม�ได�คาดเข็มขัดนิรภัยไว�หรือไม�ได�นั่งบน
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม เมื่อถุงลม
เสริมความปลอดภัยพองตัว

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก
บนเบาะหน�า เนื่องจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าที่พองตัว อาจทำให�
เด็กได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได� (โปรด
ดูที่ “เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน�า 1-11))

SSS0059A
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SSS0140

SSS0159

SSS0162

คำเตือน:
. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง

และม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างจะ
ไม�พองตัว ถ�าเกิดการชนทางด�านหน�า ด�าน
หลัง พลิกคว่ำ หรือชนด�านข�างแต�ไม�รุนแรง
ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�องเสมอ เพื่อ
ช�วยลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

. เมื่อมีอุบัติเหตุรถพลิกควํ่า เข็มขัดนิรภัยและ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
ถ ุง ลม เสริม ความปลอดภัยด�าน ข�าง จะ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อท�านน่ังตัวตรงและ
เอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง และม�านถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ด�าน ข�าง จะพองตัวอย�าง
รุนแรง หากไม�คาดเข็มขัดนิรภัย นั่งโน�มตัวไป
ข�างหน�า นั่งชิดด�านข�าง หรือนั่งไม�ตรง
ตำแหน�ง จะเพิ่มความเสี่ยงที่ผู�ขับขี่และ
ผู�โดยสารจะได�รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได�หาก
เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามวางมือ ขา หรือหน�าใกล�กับถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง และม�านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างที่อยู�ตรงด�านข�างพนัก

พิงหลังของเบาะนั่งด�านหน�า หรือใกล�กับราว
หลังคาด�านข�าง ห�ามให�ผู�โดยสารบนเบาะน่ัง
ด�านหน�าหรือเบาะหลังติดประตู ย่ืนแขนออก
นอกกระจกหน�าต�างหรือน่ังพิงประตู โปรดดู
ตัวอย�างตำแหน�งการนั่งที่เป�นอันตรายซึ่ง
แสดงดังภาพ

. เมื่อน่ังบนเบาะน่ังด�านหลัง ห�ามจับท่ีพนักพิง
หลังของเบาะนั่งด�านหน�า ถ�าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างและม�านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างพองตัว อาจได�รับ
บาดเจ็บสาหัส โปรดระมัดระวังโดยเฉพาะ
อย�างยิ่งกับเด็ก ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย�าง
ถูกต�องเสมอ

. ห�ามใช�ผ�าคลุมเบาะนั่งบนพนักพิงหลังด�านหน�า
เพราะอาจขัดขวางการพองตัวของถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านข�าง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner)

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

ในการชนบางรูปแบบ ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) อาจ
ทำงานพร�อมกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
โดยจะทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและหูยึด
ที่ตัก (ด�านคนขับ) เพ่ือช�วยดึงสายเข็มขัดกลับทันทีที่

Condition:
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รถชน ซึ่งจะช�วยเหนี่ยวรั้งผู�โดยสารที่เบาะนั่งด�านหน�า
ไว� (โปรดดูที่ “ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ
และผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)” (หน�า 1-
33))

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
N18A1-120227-3DCEA6AF-3CF9-47FA-BC41-C0CA95CE4B45

JVR0049X

ป�ายเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยจะติดอยู�ใน
รถ ตามที่แสดงในภาพ
ป�ายเตือน อยู�หน�าแผ�นบังแดดด�านผู�โดยสาร
ป�ายเตือน อยู�ข�างแผงหน�าป�ดด�านผู�โดยสาร
ป�ายนี้จะเตือนไม�ให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า เนื่องจากการ
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กในตำแหน�งนี้อาจทำให�ทารก
ได�รับบาดเจ็บร�ายแรง ถ�าถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัวเมื่อเกิดการชน

JVR0243X
ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ป�าย เตือน:
“ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่ง ท่ี มีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�ด�านหน�า
เน่ืองจากอาจทำให� เด็ก ได� รับ บาด เจ็บสาหัสหรือ
อันตรายถึงแก�ชีวิตได�”
ในรถที่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่ง
ด�านหลังเท�านั้น
เม่ือติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน ให�
ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับ
เด็กเสมอ สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “เบาะนั่ง
สำหรับเด็ก” (หน�า 1-11)

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

SPA1097

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)
แสดงขึ้นบนแผงหน�าป�ด จะตรวจสอบวงจรระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)
และระบบสายไฟที่เกี่ยวข�องทั้งหมด
เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว�างขึ้นเป�น
เวลาประมาณ 7 วินาที แล�วจะดับลง ซ่ึงแสดงว�า
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ยังทำงานได�
เป�นปกติ
ถ�าสภาวะใด ๆ ต�อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว�าระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยและ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ต�อง
ได�รับการบริการ:

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-27
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. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว�าง
นานกว�า 7 วินาที

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�าง
ขึ้นเลย

ภายใต�สภาวะเหล�าน้ี ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
และ/หรือระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) อาจทำงานผิดปกติ
ซ่ึงต�องได�รับการตรวจสอบและซ�อมแซม โปรดติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสันทันที

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

WAB0056X

1. ชุดสร�างแรงดันม�านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)

2. โมดูลของม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
ข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)

3. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

4. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
5. เซ็นเซอร�ตรวจจับพื้นที่การชน
6. เซ็นเซอร�แซทไลท� (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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7. ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)

8. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ที่ตัก (ด�านคนขับ)

9. ชุดควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย (ACU)

คำเตือน:
. ห�ามวางสิ่งของใดบนฝาครอบพวงมาลัย บน

แผงหน�าป�ดและใกล�กับแผงป�ดประตูหน�า และ
เบาะนั่งด�านหน�า ห�ามวางสิ่งของระหว�าง
ผู�โดยสารและฝาครอบพวงมาลัย บน
แผงหน�าป�ด ใต�คอพวงมาลัย ใกล�กับแผงป�ด
ประตูหน�า และเบาะนั่งด�านหน�า เนื่องจาก
สิ่งของเหล�าน้ันอาจกระเด็นลอยออกมาจน
เกิดอันตรายและทำให�ได�รับบาดเจ็บ ถ�าถุงลม
เสริมความปลอดภัยพองตัว

. ทันทีหลังจากการพองตัว ชิ้นส�วนของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยบางชิ้นจะร�อน ห�าม
สัมผัส เน่ืองจากอาจทำให�เกิดแผลไหม�อย�าง
รุนแรงได�

. ห�ามดัดแปลงช้ินส�วนใด ๆ หรือสายไฟของ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยไม�ได�รับ
อนุญาต ทั้งนี้เพื่อป�องกันไม�ให�ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยพองตัว หรือทำให�ระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยเกิดความเสียหาย

. ห�ามดัดแปลงระบบไฟฟ�า ระบบรองรับน้ำหนัก
โครงสร�างด�านหน�า และแผงข�างตัวถังโดยไม�
ได�รับอนุญาต เนื่องจากจะมีผลกระทบต�อการ
ทำงานอย�างถูกต�องของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. การกระทำการใด ๆ ท่ี ไปกระทบกระเทือน
บริเวณระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย อาจ
ทำให� ได� รับบาดเจ็บสาหัส ทั้งนี้รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงวงพวงมาลัยและแผงหน�าป�ด
โดยการวางสิ่งของบริเวณด�านบนฝาครอบ
พวงมาลัย บริเวณด�านบนหรือโดยรอบ
แผงหน�าป�ด หรือโดยการติดตั้งอุปกรณ�เสริม
รอบ ๆ ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ต�องดำเนินการโดยศูนย�
บริการนิสสัน ห�ามดัดแปลงหรือถอดสายไฟ
SRS ไม�ควรใช�อุปกรณ�ทดสอบทางไฟฟ�า
หรือไขควงวัดไฟที่ไม�ได�รับอนุญาตกับระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย

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

เม่ือถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าพองตัว จะ
ได�ยินเสียงดังและมีควันเกิดข้ึน ควันนี้ไม�เป�นอันตราย
และไม� ได�แสดงว�ามีเพลิงไหม� เกิดข้ึน อย�างไรก็ตาม
ควรระมัดระวังไม�สูดดมควันนี้ เข�าไป เนื่องจากอาจ
ทำให�ระคายเคืองและสำลักได� สำหรับผู�ที่มีป�ญหา
เกี่ยวกับระบบหายใจ ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์
ทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
GUID-C0567137-F89F-4FDC-9D87-1674E305859B

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับจะถูก
ติดตั้งอยู�ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งผู�โดยสารติดตั้งอยู�ใน
แผงหน�าป�ดข�างบนกล�องเก็บของ
ระบบถุง ลม เสริมความปลอดภัยด�านหน�า นั้น ถ ูก
ออกแบบมาให�พองตัวเมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทางด�าน
หน�า แต�อาจมีการพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจาก
การชนรูปแบบอ่ืนใกล�เคียงกับแรงที่เกิดจากการชนที่
รุนแรงทางด�านหน�า ขณะเดียวกัน ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอาจไม�พองตัวเม่ือมีการชนจากด�าน
หน�าบางรูปแบบ สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถ
(หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�มีความเก่ียวข�องกับการ
ทำงานที่ถูกต�องของถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าเสมอไป
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ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

SSS0978

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างติดตั้งอยู�ที่ด�านนอก
ของพนักพิงหลังของเบาะนั่งด�านหน�า
ระบบถุงลม เสริมความปลอดภัยด�านข�างนั้น ถ ูก
ออกแบบให�พองตัวเม่ือเกิดการชนที่รุนแรงทางด�าน
ข�าง แต�อาจจะพองตัวหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูป
แบบอื่นใกล�เคียงกับแรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทาง
ด�านข�าง และอาจไม�พองตัวในการชนจากด�านข�าง
บางแบบ สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถ (หรือไม�
เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งช้ีถึงการทำงานที่ถูกต�องของ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างเสมอไป

ระบบม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง
(ถ�ามีติดตั้ง)

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

ม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างติดตั้งอยู�ที่ราว
หลังคา
ระบบม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างน้ันถูก
ออกแบบให�พองตัวเม่ือเกิดการชนที่รุนแรงทางด�าน
ข�าง แต�อาจจะมีการพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจาก
การชนรูปแบบอื่นใกล�เคียงกับ แรงที่เกิดจากการชนที่
รุนแรงทางด�านข�าง และอาจไม�พองตัวเมื่อมีการชน
จากทางด�านข�างบางรูปแบบ สภาพความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับรถ (หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งชี้ถึงการ
ทำงานที่ถูกต�องของระบบม�านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างเสมอไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

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

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะทำงานในกรณีที่มี
แรงกระแทกจากด�านหน�าหรือด�านข�างซ่ึงผู�นั่งในรถ
อาจได�รับบาดเจ็บรุนแรง แม�ว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย
อย�างถูกต�องแล�ว
ถุงลม เสริมความปลอดภัยอาจไม�ทำงาน เมื่อ แรง
พลังงานการชนถูกดูดซึม และ/หรือแจกจ�ายโดยตัวถัง
รถ สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถ (หรือไม�
เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งช้ีถึงการทำงานที่ถูกต�องของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS เสมอไป

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

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าได� รับการ
ออกแบบให�พองตัวเม่ือเกิดการชนที่รุนแรงทางด�าน
หน�า ตัวอย�างแสดงอยู�ในภาพดังต�อไปนี้

JVR0070X

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวใน
กรณีที่แรงการชนทางด�านหน�ามากกว�า 25 กม./ชม.
(16 ไมล�/ชม.) กับผนังที่ไม�เคลื่อนที่หรือเสียรูป
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าอาจพองตัว
เมื่อช�วงล�างรถยนต�ได�รับความเสียหายอย�างรุนแรง

Condition:
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JVR0071X

. การชนกับขอบถนน ขอบทางเท�า หรือพื้นผิวแข็ง
ด�วยความเร็วสูง

. การตกร�องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้นอย�างแรงหลังจากที่รถลอยขึ้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง):

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างได�รับการออกแบบ
ให�พองตัวในการชนอย�างรุนแรงจากทางด�านข�าง
ตัวอย�างแสดงอยู�ในภาพดังต�อไปนี้

JVR0072X
(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง)

JVR0073X
(ระบบม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง)

. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างและม�าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างจะพองตัว ใน
กรณีที่ เกิดแรงการชนทางด�านข�างกับรถยนต�
โดยสารทั่วไปที่ความเร็วมากกว�า 25 กม./ชม.
(16 ไมล�/ชม.)

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัว
เมื่อ

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

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัวใน
กรณีที่การกระแทกไม�แรงมากพอที่จะทำให�ถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS พองตัว
ตัวอย�างเช�น ถ�ารถยนต�ชนกับวัตถุ เช�น รถยนต�ที่
จอดอยู� หรือเสาป�ายแสดง ซ่ึงสามารถเคล่ือนท่ีหรือ
เสียรูป ได�จากการชน ถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS อาจจะไม�พองตัว
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ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVR0074X

. การชนกับรถยนต�ประเภทเดียวกันที่จอดอยู�

. การชนกับเสาไฟฟ�า

JVR0075X

. การวิ่งชนมุดท�ายรถบรรทุก

. การชนรั้วกั้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง):

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

JVR0076X

. การชนจากด�านข�างแนวเฉียง

. การชนด�านข�างโดยยานพาหนะสองล�อ

JVR0077X

. การ ชน จาก การ กระแทก ด�าน ข�าง ของ ห�อง
เครื่องยนต� (ส�วนเก็บสัมภาระ)

. รถยนต�พลิกคว่ำ

JVR0078X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัว
เมื่อ

N18A1-BBFE9B05-8D0C-49AC-A5DC-C0890F7113FD

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS พองตัว โมดูล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม�ทำงานอีกถ�ารถยนต�ชน
กับรถยนต�อีกคันหรือวัตถุอื่น ๆ
ตัวอย�างอื่น ๆ ที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะ
ไม�พองตัวแสดงอยู�ในรูปภาพต�อไปนี้

Condition:
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ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVR0079X

. การชนจากด�านข�างหรือด�านหลัง

. รถยนต�พลิกคว่ำ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง):

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

JVR0080X

. การชนด�านหน�ากับรถยนต�ที่จอดหรือเคลื่อนที่อยู�

. การชนด�านหลัง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

คำเตือน:
. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง

อัตโนมัติ (Pre-tensioner) จะไม�สามารถนำ
กลับมาใช�งานได�อีกหากมีการทำงานแล�ว จะ
ต�องทำการเปล่ียนชุดดึงกลับและหัวเข็มขัด
พร�อมกันทั้งชุด

. ในกรณีท่ีเกิดการชน แต�เข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ�อนแรง อัตโนมัติ ไม� ถ ูก
กระตุ�นให�ทำงาน ให�แน�ใจว�ามีการตรวจสอบ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) และถ�าจำเป�น
ให�ทำการเปลี่ยนใหม�โดยศูนย�บริการนิสสัน

. ห�ามทำการดัดแปลงชิ้นส�วนใด ๆ หรือสายไฟ
ของระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) โดยเด็ด
ขาด ทั้งนี้ เพ่ือป�องกันไม�ให�เข็มขัดนิรภัยแบบ
มีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติทำงาน
โดยไม�ได�ตั้งใจ หรือทำให�ระบบเข็มขัดนิรภัย
แบบ มีระบบ ดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) เกิดความเสียหาย

. การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) ควรดำเนินการโดยศูนย�
บริการนิสสัน ห�ามดัดแปลงหรือถอดสายไฟ
SRS ไม�ควรใช�อุปกรณ�ทดสอบทางไฟฟ�า
หรือไขควงวัดไฟที่ ไม� ได�รับอนุญาตกับระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner)

. หากต�องการทำลายระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบ ดึงกลับและผ�อนแรง อัตโนมัติ หรือ
ทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ขั้นตอนการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ�อนแรงอัตโนมัติที่ถูกต�องมีระบุไว�ใน
คู�มือการบริการของนิสสัน การทำลายที่ไม�
ถูกต�องอาจทำให�เกิดบาดเจ็บขึ้นได�

เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติจะ
อยู�ภายในชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและหูยึดเบาะนั่งด�าน
หน�า เข็มขัดนิรภัยแบบนี้จะมีการใช�งานเหมือนกับ
เข็มขัดนิรภัยทั่วไป
เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติ (Pre-tensioner) ทำงาน จะได�ยินเสียงดัง
และมีควันออกมา ควันนี้ไม�เป�นอันตรายและไม�ได�แสดง
ว�ามีเพลิงไหม�เกิดขึ้น อย�างไรก็ตาม ควรระมัดระวังไม�
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สูดดมควันนี้เข�าไป เนื่องจากอาจทำให�ระคายเคืองและ
สำลักได� สำหรับผู�ที่ มีป�ญหาเก่ียวกับระบบหายใจ
ควรรีบออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันที

ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน
N18A1-120227-7B3FE17B-4DA6-477D-B10E-33AE5B1A0563

คำเตือน:
. เม่ือถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล�ว

โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม�ทำงาน
อีก และต�องเปลี่ยนใหม�โดยผู�จำหน�ายนิสสัน
เพราะโมดูลถุงลมที่พองตัวแล�วไม�สามารถ
ซ�อมแซมได�

. ถ�าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นที่ด�านหน�าหรือ
ด�านข�างของตัว ถังรถ ควรนำรถไปยังผู�
จำหน�ายนิสสัน เพื่อทำการตรวจสอบระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย

. ถ�าต�องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริม
(SRS) หรือ ทำลาย รถ กร ุณา ติดต�อ ผ ู�
จำหน�ายนิสสัน ขั้นตอนการทำลายที่ถูกต�องมี
ระบุ ไว� ในคู�มือการบริการของนิสสัน การ
ทำลายที่ไม�ถูกต�องอาจทำให�เกิดบาดเจ็บขึ้นได�

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ได�รับ
การออกแบบมาให�ใช�งานได�เพียงครั้งเดียว ถ�าไฟเตือน

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานเป�นปกติ
หลังจากถุงลมมีการพองตัว ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS จะสว�างค�างเพื่อเป�นการเตือน
การซ�อมและการเปล่ียน SRS ควรดำเนินการโดยผู�
จำหน�ายนิสสันเท�านั้น
เมื่อต�องนำรถเข�ารับบริการ ควรแจ�งข�อมูลเกี่ยวกับ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) และ
ชิ้นส�วนที่เกี่ยวข�องให�กับช�างที่ทำการซ�อมบำรุง สวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�ควรอยู�ในตำแหน�ง “LOCK” เสมอ
เมื่อทำงานอยู�ใต�ฝากระโปรงหน�าหรือภายในรถ
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2-2 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

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

WAA0142X

1. คันเกียร�
2. สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก
3. พวงมาลัย

— พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า
— แตร

4. สวิตช�ไฟหน�า ไฟตัดหมอก* และสัญญาณไฟ

เลี้ยว
— สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว
— สวิตช�ไฟตัดหมอก*

5. สวติช� OFF ระบบควบคุมเสถยีรภาพการ 
ทรงตัวอัตโนมัติ*

6. สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง*

7. เบรกมือ
8. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)*

— การควบคุมหน�าจอแสดงข�อมลูรถยนต�*
— การควบคุมเครือ่งเสยีง
— การควบคุมระบบโทรศพัท�แฮนด�ฟร ี
Bluetooth®*

9. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านขวา)
— การควบคุมระบบโทรศพัท�แฮนด�ฟร ี
Bluetooth®
— การควบคุมสมาร�ทโฟนด�วยเสียง

10. สวิตช� OFF ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ*
11. สวิตช� OFF ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติ

ขณะหยุดนิ่ง
12. คันปลดล็อกฝากระโปรงท�าย (บนพื้นด�านคน

ขับ)
*: ถ�ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

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

WAA0143X

1. ช�องลมด�านข�าง
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู�โดยสาร
3. ระบบเครื่องเสียง
4. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน
5. ช�องลมกลาง
6. มาตรวัดและเกจวัด

7. พวงมาลัย
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ

8. สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

9. ฝาครอบกล�องฟ�วส�
10. กล�องเก็บของ

11. ฮีตเตอร�* และเครื่องปรับอากาศ
— สวิตช�ไล�ฝ�า

12. ช�องจ�ายไฟ
13. สวิตช�สตาร�ท เครื่องยนต�แบบปุ�มกด (รุ�น ท่ีมี

ระบบกุญแจอัจฉริยะ)
14. ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial

Bus)/แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม*
15. คันปรับระดับพวงมาลัย
16. ที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน�า
17. คันปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-3

แผงหน�าป�ด

Condition:
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2-4 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

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

WAA0154X
แบบ A

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
2. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

— คอมพิวเตอร�ระยะทาง
— ตัวแสดงตำแหน�ง เกียร� แปรผันอัจฉริยะ
(CVT)*
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทาง

เป�นเที่ยว
— เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

3. มาตรวัดความเร็ว
4. สวิตช� Trip reset/ปุ�มหมุนควบคุมความสว�าง

ของแผงหน�าป�ด
5. ไฟเตือนและไฟแสดง

*: ถ�ามีติดตั้ง
เข็มช้ีอาจเคลื่อนที่เล็กน�อยหลังจากสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”
ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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WAA0155X
แบบ B

1. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
— มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทาง
เป�นเที่ยว
— เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง

— ตัวแสดงตำแหน�ง เกียร� แปรผันอัจฉริยะ
(CVT)*

2. ไฟเตือนและไฟแสดง
3. มาตรวัดความเร็ว
4. สวิตช� Trip reset/ปุ�มหมุนควบคุมความสว�าง

ของแผงหน�าป�ด

*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-5

Condition:
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2-6 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

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

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

WAC0275X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว

N18A1-120227-4EE9921B-8A6E-4E9A-8B7C-611F0EC62C0D

JVI1632X
แบบ A

JVI1633X
แบบ B

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว
จะแสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�เมื่อสวิตช�
สตาร�ท เครื่องยนต�อยู� ท่ีตำแหน�ง “ON” หรือ เมื่อ
เปล่ียนจากตำแหน�ง “ON” ไปยังตำแหน�ง “OFF”
(สำหรับแบบ B)
มาตรวัดระยะทางรวมจะแสดงระยะทางท้ังหมดที่
รถยนต�ถูกใช�งาน
มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวจะแสดงระยะทางที่เดินทาง
เป�นเที่ยว ๆ
การเปลี่ยนการแสดง:

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

กดสวิตช� TRIP RESET เพื่อเปลี่ยนหน�าจอดัง
ต�อไปนี้:
ODO ? TRIP A ? TRIP B ? ODO

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวใหม�:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดสวิตช� TRIP RESET นานกว�า 1 วินาทีเพื่อ
รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวที่กำลังแสดงอยู�ให�เป�น
ศูนย�

มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
N18A1-120227-F01CE1CD-E218-43A5-BB30-B5BEDEE6E743

JVI1381X
แบบ A

JVI1634X
แบบ B

มาตรวัด รอบ เครื่องยนต� จะ แสดงความเร็ว รอบ
เคร่ืองยนต�เป�นหน�วยรอบต�อนาที (rpm) ห�ามเร�ง

Condition:
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เครื่องยนต�จนถึงขีดแดง

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

JVI1649X
แบบ A

JVI1650X
แบบ B

เกจวัดระดับน้ำมันเช้ือเพลิงจะแสดงระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง ใน ถัง น้ำมัน โดยประมาณ เมื่อ สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
เข็มชี้ในเกจวัดอาจเคล่ือนไหวเล็กน�อยขณะเบรก เลี้ยว
โค�ง เร�งความเร็ว หรือขับข้ึนหรือลงเนินตามการ

แกว�งตัวของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
การเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ (ถ�ามีติดตั้ง)
จะสว�างข้ึนบนมาตรวัดหรือการเตือนระดับน้ำมันเช้ือ
เพลิงต่ำ (ถ�ามีติดตั้ง) จะปรากฏขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�เมื่อระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
เหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่สะดวกก�อนที่
เกจจะลดลงถึงตำแหน�งน้ำมันหมดถัง (0)
ลูกศรชี้ จะช�วยเตือนว�าฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อ
เพลิงอยู�ที่ด�านซ�ายของตัวรถ

ข�อควรระวัง:
ให�เติมน้ำมันก�อนที่เข็มจะชี้ไปที่ 0 (น้ำมันหมดถัง)

ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเมื่อเกจวัด
น้ำมันเชื้อเพลิงชี้ไปที่ 0 (น้ำมันหมดถัง)
หมายเหตุ:
. ถ�าเติมน้ำมันเช้ือเพลิงลงในถังน้ำมันในขณะที่

สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอาจแสดงข�อมูลไม�
ถ ูกต�อง เติม น้ำมัน เช้ือ เพลิง โดย ให� สวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”

. เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิง:
น�อยกว�า 10 ลิตร: เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงเพิ่มข้ึนช�า ๆ และหลังจากผ�านไปสอง

ถึงสามนาที เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะ
แสดงค�าน้ำมันล�าสุด (ประมาณ 1.5 นาที/1
ส�วน)

มากกว�า 10 ลิตร: เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิงเพิ่มขึ้นอย�างรวดเร็ว และเกจวัดระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงค�าน้ำมันล�าสุด

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

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

JVI1651X

ระยะทางท่ีสามารถขับได� (dte) จะแสดงระยะทาง
โดยประมาณที่สามารถขับรถต�อไปได�ก�อนที่จะต�องเติม
น้ำมันเชื้อเพลิงใหม�อีกครั้ง ข�อมูล dte จะได�รับการ
คำนวณอย�างต�อเน่ืองตามปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิงที่
เหลืออยู�ในถังและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
แท�จริง
หน�าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-7

Condition:
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2-8 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ จะสว�างขึ้น เมื่อ
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือน�อย
เมื่อน้ำมันเหลือน�อยกว�าเดิม การแสดงผล dte จะ
เปลี่ยนเป�น “——”
หมายเหตุ:
. ถ�าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณน�อย (น�อย

กว �า 10 ลติร) หน �าจอทีแ่สดงอยู�ก �อนที่ 

สวติช �สตาร �ทเครือ่งยนต �อยู�ทีต่ําแหน �ง 

“OFF” อาจจะยงัแสดงขึน้อยู�
. เม่ือขับรถข้ึนทางลาดชันหรือเล้ียวโค�ง น้ำมัน

ในถังจะเอียง ซ่ึงอาจจะทำให�การแสดงผล
เปลี่ยนไปได�

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

JVI1652X

JVI1626X

ระยะทางท่ีสามารถขับได� (dte) จะแสดงระยะทาง
โดยประมาณที่สามารถขับรถต�อไปได�ก�อนที่จะต�องเติม
น้ำมันเชื้อเพลิงใหม�อีกครั้ง ข�อมูล dte จะได�รับการ
คำนวณอย�างต�อเน่ืองตามปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิงที่
เหลืออยู�ในถังและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
แท�จริง
เมื่อมาตรวัดรอบเครื่องยนต�แสดงขึ้น ระยะทางที่
สามารถขับได� (dte) จะปรากฏข้ึนบนมาตรวัดรอบ
เครื่องยนต�
หน�าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที
dte จะมีการเตือนช�วงที่น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ถ�าระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ การเตือนจะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
เมื่อน้ำมันเหลือน�อยกว�าเดิม การแสดงผล dte จะ
เปลี่ยนเป�น “——”

หมายเหตุ:
. ถ�าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณน�อย (น�อย

กว �า 10 ลติร) หน �าจอทีแ่สดงอยู�ก �อนที่ 

สวติช �สตาร �ทเครือ่งยนต �อยู�ทีต่ําแหน �ง 

“OFF” อาจจะยงัแสดงขึน้อยู�
. เม่ือขับรถข้ึนทางลาดชันหรือเล้ียวโค�ง น้ำมัน

ในถังจะเอียง ซ่ึงอาจจะทำให�การแสดงผล
เปลี่ยนไปได�

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

WAC0276X

เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู� ในตำแหน�ง “OFF”
รายงานการขับขี่แบบ ECO จะปรากฏขึ้น

5 ครั้งก�อน (ประวัติ)
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 5 ครั้งที่แล�ว
จะแสดงขึ้น
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงป�จจุบัน

Condition:
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การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยครั้งล�าสุดจะ
แสดงขึ้น
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดในประวัติ
การทำงานจะแสดงขึ้น

รายงานการขับขี่แบบ ECO จะแสดงขึ้นเมื่อขับรถเป�น
ระยะทาง 500 ม. (0.3 ไมล�) หรือมากกว�า และ
หลังจาก 30 วินาที ตั้งแต� เปลี่ยนสวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�ไปที่ตำแหน�ง “ON”
สามารถตั้งค�ารายงานการขับขี่ แบบ ECO ไม� ให�
ปรากฏขึ้นได�เมื่อเปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่
ตำแหน�ง “OFF” โปรดดูที่ “Customize Display
(ปรับแต�งจอแสดงผล)” (หน�า 2-23)

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
N18A1-120227-43377123-53CD-44A7-8D3B-68904F627F33

JVI1635X

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

JVI1636X

ปุ�มหมุนควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
สามารถใช�งานได�เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่
ตำแหน�ง “ON” และสวิตช�ไฟหน�าเป�ดอยู� เมื่อใช�งาน
ปุ�มหมุนควบคุม จอแสดงข�อมูลรถยนต�จะเปล่ียนเป�น
โหมดปรับแสงสว�าง
หมุนปุ�มหมุนควบคุมตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่ม
ความสว�างให�กับไฟแผงมาตรวัด หมุนปุ�มหมุนควบคุม
ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อลดความสว�าง ตัวแสดง
ความสว�าง จะแสดงขึ้นครู�หน่ึงบนหน�าจอแสดง
ข�อมูลรถยนต� เมื่อใช�งานปุ�มหมุน
จอแสดงข�อมูลรถยนต�กลับมาสู�หน�าจอปกติเม่ือปุ�ม
หมุนควบคุมไฟแผงหน�าป�ดไม�ได�ใช�งานเป�นเวลานานกว�า
6 วินาที
เม่ือระดับความสว�างถึงค�าสูงสุดหรือต่ำสุด เสียง

เตือนจะดังขึ้น

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

JVI1667X

ปุ�มหมุนควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
สามารถใช�งานได�เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่
ตำแหน�ง “ON” เมื่อใช�งานปุ�มหมุนควบคุม
จอแสดงข�อมูลรถยนต�จะเปลี่ยนเป�นโหมดปรับแสง
สว�าง
หมุนปุ�มหมุนควบคุมตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่ม
ความสว�างให�กับไฟแผงมาตรวัด แถบ จะเลื่อนไป
ที่ด�าน + หมุนปุ�มหมุนควบคุมทวนเข็มนาฬิกา เพื่อลด
ความสว�าง แถบ จะเลื่อนไปที่ด�าน –
จอแสดงข�อมูลรถยนต�กลับมาสู�หน�าจอปกติเม่ือปุ�ม
หมุนควบคุมไฟแผงหน�าป�ดไม�ได�ใช�งานเป�นเวลานานกว�า
5 วินาที
เม่ือระดับความสว�างถึงค�าสูงสุดหรือต่ำสุด เสียง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-9
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2-10 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

เตือนจะดังขึ้น

ตัวแสดงตำแหน�งเกียร�แปรผันอัจฉริยะ
(CVT) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

ตัวแสดงตำแหน�งเกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT) จะ
แสดงตำแหน�งคันเกียร�เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�
ในตำแหน�ง “ON” (โปรดดูที่ “หน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� (แบบ A)” (หน�า 2-18) หรือ “หน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� (แบบ B)” (หน�า 2-20))

Condition:
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N18A1-120227-BAA97314-9A1C-4CC9-B3E6-8F876AC2D7D7

ไฟเตือนระบบเบรกกันล�อล็อก ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ* ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง*

ไฟเตือนระบบเบรก ไฟเตือนหลัก* ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต� (MIL)

ไฟเตือนการชาร�จไฟ ไฟเตือนการเลือกตำแหน�ง P* ไฟแสดงระบบกันขโมย

ไฟเตือนประตูเป�ด* ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ไฟแสดงโหมด SPORT*

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนอุณหภูมิสูง (สีแดง)* ไฟแสดงการสตาร�ทเครื่องยนต�*
ไฟแสดง OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ

ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ* ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า* *: ถ�ามีติดตั้ง

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ* ไฟแสดงการใช�ไฟสูง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-11

ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน

Condition:
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2-12 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

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

เมื่อป�ดประตูทุกบาน ให�ใช�งานเบรกมือ คาดเข็มขัด
นิรภัย แล�วให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง
“ON” โดยไม�สตาร�ทเครื่องยนต� ไฟต�อไปนี้ (ถ�ามี
ติดตั้ง) จะสว�างขึ้น: , , , ,
ไฟต�อไปนี้ (ถ�ามีติดตั้ง) จะสว�างข้ึนชั่วครู�แล�วดับไป:

, , , , , ,
(สีแดง)
ถ�ามีไฟที่ ไม�สว�างขึ้น หรือทำงานในลักษณะอ่ืนนอก
เหนือจากที่กล�าวมา อาจแสดงว�าหลอดไฟขาดและ/
หรือระบบทำงานผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสัน เพ่ือตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที ถ�า
จำเป�น

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

ไฟเตือนระบบเบรกกันล�อล็อก
N18A1-120227-5BE9956F-572D-4251-97F3-EB1B3610C134

เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนระบบเบรกกันล�อล็อก จะสว�างขึ้นแล�วจะดับลง
แสดงว�าระบบ ABS กำลังทำงาน
ถ�าไฟเตือน ABS สว�างระหว�างที่เครื่องยนต�ทำงาน
หรือระหว�างขับขี่ อาจแสดงว�า ABS ทำงานผิดปกติ
นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน
ทันที

ถ�า ABS ทำงานผิดปกติ ฟ�งก�ชันป�องกันล�อล็อกจะ
หยุดทำงาน ซึ่งระบบเบรกจะทำงานเป�นปกติ แต�ไม�มี
การช�วยป�องกันล�อล็อก (โปรดดูที่ “ระบบเบรกกันล�อ
ล็อก” (หน�า 5-49))

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

คำเตือน:
. ถ�าระดับน้ำมันเบรกอยู�ต่ำกว�าเครื่องหมายต่ำ

สุดบนกระปุก น้ำมัน เบรก ห�าม ขับรถยนต�
จนกว�าระบบเบรกจะได�รับการตรวจสอบจาก
ศูนย�บริการนิสสัน

. เนื่องจากอาจเกิดอันตรายขึ้นได� ให�ทำการ
ลากรถแทนการขับขี่ แม�จะประเมินว�าสามารถ
ขับรถต�อไปได�อย�างปลอดภัย

. การเหยียบแป�นเบรกโดยที่ เคร่ืองยนต�ไม� ได�
ทำงาน และ/หรือในขณะที่ระดับน้ำมันเบรกต่ำ
ต�องเผื่อระยะหยุดมากขึ้นและต�องใช�แรงและ
ระยะเหยียบแป�นเบรกมากขึ้นด�วย

ไฟเตือนระบบเบรกจะแสดงการทำงานของระบบเบรก
มือ ระดับน้ำมันเบรกในระบบต่ำ และการทำงาน
ผิดปกติของระบบเบรกกันล�อล็อก

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” และ
ใช�เบรกมือ ไฟเตือนระบบเบรกจะสว�างข้ึน เม่ือปลด
เบรกมือ ไฟเตือนระบบเบรกจะดับลง
ถ�าไม�ได�ปลดเบรกมือเต็มที่ ไฟเตือนระบบเบรกจะยังคง
สว�างอยู� ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนระบบเบรกได�
ดับลงแล�ว (โปรดดูที่ “เบรกมือ” (หน�า 3-24))
ไฟเตือนน้ำมันเบรกต่ำ:

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

ถ�าไฟเตือนระบบเบรกสว�างข้ึนขณะเคร่ืองยนต�กำลัง
ทำงานหรือขณะขับขี่และเบรกมือถูกปลด อาจแสดงว�า
ระดับน้ำมันเบรกต่ำ
เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว�างขึ้นขณะขับขี่ ให�หยุดรถใน
ที่ที่ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต�และตรวจสอบระดับ
น้ำมันเบรก ถ�าระดับน้ำมันเบรกอยู�ต่ำกว�าเครื่องหมาย
ต่ำสุดบนกระปุกน้ำมันเบรก ให� เติมน้ำมันเบรกตาม
จำเป�น (โปรดดูที่ “น้ำมันเบรก” (หน�า 8-13))
ถ�าน้ำมันเบรกอยู�ในระดับที่เพียงพอ ให�นำรถเข�ารับ
การบริการตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนย�บริการนิสสัน
ทันที

Condition:
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ตัวแสดงเตือนระบบเบรกกันล�อล็อก:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เมื่อปลดเบรกมือและระดับน้ำมันเบรกมีเพียงพอ ถ�าทั้ง
ไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรกกันล�อล็อก
สว�างข้ึน อาจแสดงว�า ABS ทำงานผิดปกติ ให�นำ
รถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบเบรกและ
ทำการซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น (โปรดดูที่ “ไฟเตือน
ระบบเบรกกันล�อล็อก” (หน�า 2-12))

ไฟเตือนการชาร�จไฟ
N18A1-120227-E94F9BD7-CE98-4064-9208-A955C7402B45

เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนการชาร�จไฟจะสว�างข้ึน และจะดับลง แสดงว�า
ระบบการชาร�จกำลังทำงาน
ถ�า ไฟ เตือนการชาร�จ ไฟสว�างขึ้นขณะ เครื่องยนต�
ทำงานหรือขณะขับขี่ แสดงว�าระบบชาร�จ ไฟอาจ
ทำงานผิดปกติ และอาจต�องนำรถเข�าศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจเช็ค
เม่ือไฟเตือนการชาร�จไฟสว�างขึ้นขณะขับข่ี ให�หยุดรถ
ในที่ที่ ปลอดภัยทันที ดับ เครื่องยนต�และตรวจสอบ
สายพานไดชาร�จ หากสายพานไดชาร�จหย�อน แตก
ร�าวหรือขาด ต�องทำการซ�อมแซมระบบชาร�จ ไฟ
(โปรดดูที่ “สายพาน” (หน�า 8-11))
ถ�าสายพานไดชาร�จอยู�ในสภาพปกติ แต�ไฟเตือนการ
ชาร�จไฟยังคงสว�างอยู� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบ

ระบบชาร�จไฟที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ข�อควรระวัง:
ห�ามขับรถต�อถ�าสายพานไดชาร�จหย�อน แตกร�าว
หรือขาด

ไฟเตือนประตูเป�ด (ถ�ามีติดตั้ง)
N18A1-120227-3B9FB7E3-A064-4CF4-A0E3-D03691F1419D

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนประตูเป�ดจะสว�างขึ้น ถ�าประตูบานใดบานหนึ่งเป�ด
อยู�หรือป�ดไม�สนิท

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า
N18A1-120227-23DA4F88-2C00-4E7D-A28A-186AC475C1F8

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าจะสว�างขึ้น หลังจาก
สตาร�ทเคร่ืองยนต� ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า
จะดับลง ซึ่งแสดงว�าพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าทำงาน
เป�นปกติ
ถ�าไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าสว�างข้ึนขณะที่
เคร่ืองยนต�ทำงาน อาจแสดงว�าพวงมาลัยเพาเวอร�
ไฟฟ�าทำงานผิดปกติและอาจต�องเข�ารับการบริการ ให�
นำรถเข�ารับการตรวจสอบพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าที่
ศูนย�บริการนิสสัน
เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าสว�างขึ้นขณะที่

เครื่องยนต�ทำงาน ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะหยุด
ทำงานโดยท่ีผู�ขับขี่ยังคงสามารถบังคับควบคุมรถได�
แต�อาจต�องใช�แรงในการบังคับพวงมาลัยมากขึ้น โดย
เฉพาะ ใน โค�ง ท่ี หัก ม ุม มาก และ เมื่อ รถ ขับ เคลื่อนที่
ความเร็วต่ำ
(โปรดดูที่ “พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า” (หน�า 5-48))

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนแรงดันน้ำมันเครื่องจะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ท
เครื่องยนต� ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องจะดับลง ซึ่ง
แสดงว�าเซ็นเซอร� วัดแรงดันน้ำมันเคร่ืองในรถยนต�
ทำงานเป�นปกติ
ถ�าไฟเตือนแรงดันน้ำมันเคร่ืองสว�างข้ึน หรือกะพริบ
ขณะเครื่องยนต�ทำงานแสดงว�าแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ
ให�หยุดรถ และดับเครื่องยนต�ทันทีหรือโดยเร็วที่สุด
และติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:
. การปล�อยให�เครื่องยนต�ทำงานโดยที่ไฟเตือน

แรงดันนํ้ามนัเครือ่งสว �างอยู� จะทําให � 
เครือ่งยนต�ได�รับความเสยีหายร�ายแรง

. ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเคร่ืองไม�ได�ออกแบบมา

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-13
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เพื่อใช�แสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ควร
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องโดยใช�ก�านวัด
ระดับ (โปรดดูที่ “น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-8))

ไฟเตือนอุณหภูมิสูง (สีแดง) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

N18A1-120227-DBEEB663-F200-45A0-9662-3B1D52EF599B

เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนอุณหภูมิสูงจะสว�างขึ้นแล�วจะดับไป แสดงว�า
เซ็นเซอร�อุณหภูมิสูงในระบบน้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�
ทำงานปกติ

ข�อควรระวัง:
ถ�าไฟเตือนอุณหภูมิสูงสว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�
ทำงาน อาจแสดงว�าอุณหภูมิของเคร่ืองยนต�สูง
มากเกินไป ให�หยุดรถอย�างปลอดภัยให�เร็วท่ีสุด
เท�าที่จะเป�นไปได�
ถ�ารถยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ การขับรถต�อไป
อาจจะทำให�เครื่องยนต�เสียหายร�ายแรง (โปรดดู
ที่ “รถมีความร�อนสูงผิดปกติ” (หน�า 6-16)
สำหรับสิ่งที่ต�องปฏิบัติโดยทันที)

ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
(ถ�ามีติดตั้ง)

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะสว�างขึ้น
หลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� ไฟเตือนระบบช�วยเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะจะดับลง
ไฟนี้จะสว�างขึ้นเมื่อป�ดระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
หรือป�ดระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
ถ�าไฟสว�างขึน้เมือ่ระบบช�วยเบรกฉกุเฉนิอจัฉริยะอยู�ที่ 
ON แสดงว�าระบบอาจไม�สามารถใช�งานได� โปรดดูที ่
“ระบบช�วยเบรกฉกุเฉนิอัจฉรยิะ” (หน�า 5-36) 
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

N18A1-120227-01F1323F-CB53-43E4-87E8-3A89786AE29E

หลังจากที่ สวิตช�สตาร�ท เคร่ืองยนต�อยู� ที่ ตำแหน�ง
“ON” ไฟจะสว�างขึ้นประมาณ 2 วินาที แล�วจึงดับ
ลง
ไฟจะสว�างหรือกะพริบดังนี้:
. ไฟจะกะพริบสีเหลืองเม่ือประตูป�ด โดยที่กุญแจ

อัจฉริยะอยู�ภายนอกรถยนต� และสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ให�แน�ใจว�ากุญแจ

อัจฉริยะอยู�ภายในรถยนต�
. ไฟจะกะพริบเป�นสีเขียว เมื่อแบตเตอร่ีของกุญแจ

อัจฉริยะหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-19))

. ไฟสว�างขึ้นเป�นสีเหลืองเพื่อเตือนว�าเกิดการทำงาน
ผิดปกติของระบบ ล็อกพวงมาลัย ไฟฟ�า หรือ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ” (หน�า 3-7))

ถ�าไฟเตือนสว�างขึ้นเป�นสีเหลืองเม่ือเครื่องยนต�หยุด
ทำงาน จะไม�สามารถทำการปลดล็อกพวงมาลัย
หรือสตาร�ท เคร่ืองยนต� ได� ถ�า ไฟสว�าง ข้ึนขณะที่
เครื่องยนต�ทำงานอยู� ยังคงสามารถขับรถยนต�ต�อได�
อย�างไรก็ตาม ในกรณีเหล�านี้ ให�ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อซ�อมแซมโดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำจะสว�างขึ้น เมื่อระดับ
น้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ทันทีที่สะดวกก�อนที่เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะลดลง
ถึงตำแหน�งน้ำมันหมดถัง (0) ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิง
สำรองในถังอีกเล็กน�อยเมื่อเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงชี้ไปที่
ตำแหน�งน้ำมันหมดถัง (0)

Condition:
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ไฟเตือนหลัก (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-D655D669-49AD-4D1F-8380-E87CF0844911

ไฟเตือนหลักจะสว�างขึ้นเมื่อข�อความเตือนปรากฏขึ้นบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
โปรดดูที่ “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (แบบ B)”
(หน�า 2-20)

ไฟเตือนการเลือกตำแหน�ง P (ถ�ามี
ติดตั้ง)

N18A1-120227-04F63909-FA92-40BE-8846-C2249425457D

ไฟ เตือนจะกะพริบ เป�น สีแดง เมื่อกดสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�ให�เครื่องยนต�หยุดทำงาน โดยที่คันเกียร�อยู�
ที่ตำแหน�งอื่นนอกจาก “P” (จอด)
หากไฟเตือนนี้สว�างข้ึน ให�เล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
“P” (จอด) หรือ กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่
ตำแหน�ง “ON”
เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเช�นกัน
(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-7))

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนเข็มขัดนิรภัยบนมาตรวัดจะสว�างข้ึน ไฟจะสว�าง
ค�างจนกว�าผู� ขับข่ีจะคาด เข็มขัดนิรภัย (โปรดดูที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-7))

เม่ือความเร็วรถยนต�เกินกว�า 15 กม./ชม. (9 ไมล�/
ชม.) ไฟจะกะพริบและเสียงเตือนจะดังขึ้น เว�นแต�ผู�ขับขี่
จะคาดเข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนจะดังต�อเนื่องประมาณ
90 วินาทีจนกว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�าง
ขึ้นเป�นเวลา 7 วินาทีแล�วจะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานเป�นปกติ
ถ�าสภาวะต�อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว�าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS และเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ต�องได�
รับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น
. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS

สว�างนานกว�า 7 วินาที
. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�าง

ขึ้นเลย
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) อาจทำงานผิดพลาดหรือไม�ทำงาน

จนกว�าจะ ได�รับการตรวจและซ�อมแซม (โปรดดูที่
“ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)” (หน�า 1-23))

ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ จะ
สว�างขึ้นแล�วจะดับลง
ไฟเตือนกะพริบในขณะที่ระบบ VDC ทำงานอยู�
เม่ือไฟเตือนกะพริบระหว�างการขับขี่ แสดงว�ากำลัง
ขับขี่บนทางล่ืน และอัตราการเสียดทานกำลังจะเกิน
ค�าที่กำหนด
ถ�าไฟเตือนสว�างขึ้นเมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่
ตำแหน�ง “ON” แสดงว�าระบบ VDC หรือระบบช�วย
ออกตัวบนทางลาดชันอาจทำงานผิดปกติและอาจต�อง
เข�ารับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น
ถ�าระบบมีการทำงานผิดปกติ ฟ�งก�ชันการทำงานของ
ระบบ VDC หรือระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชันจะ
ถูกยกเลิก แต� ยังสามารถทำการขับข่ี รถยนต� ได�
(โปรดดูที่ “ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ” (หน�า 5-21) และ “ระบบช�วยออกตัวบน
ทางลาดชัน” (หน�า 5-23))

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-15
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ไฟแสดง
N18A1-120227-09B38E16-00AE-4261-814F-BFACCE95D422

ไฟแสดงการสตาร�ทเครื่องยนต� (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

ไฟแสดงการสตาร�ทเคร่ืองยนต�จะปรากฏขึ้นเม่ือคัน
เกียร� อย ู� ที่ ตำแหน�ง “P” (จอด) ไฟ นี้ แสดง ว�า
เคร่ืองยนต� จะ สตาร�ท โดย การ กดสวิตช� สตาร�ท
เคร่ืองยนต�ขณะท่ีเหยียบแป�นเบรกไว� สามารถทำการ
สตาร�ทเครื่องยนต�ได�จากสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
ตำแหน�งใดก็ได�

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�าจะสว�างข้ึนเมื่อเป�ดไฟ
ตัดหมอกหน�า (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟตัดหมอก” (หน�า
2-37))

ไฟแสดงการใช�ไฟสูง
N18A1-120227-3DDEAD02-756A-4757-9483-78381AEB1179

ไฟแสดงการใช�ไฟสูงจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟสูง ไฟแสดง
จะดับลงเมื่อเลือกใช�ไฟต่ำ (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟหน�าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-35))

ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

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

ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง
จะสว�างขึ้นเมื่อมีการเป�ดใช�งานระบบ
ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง
กะพริบด�วยความเร็วสูง ในขณะที่ฝากระโปรงหน�าเป�ด
อยู�
ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง
กะพริบด�วยความเร็วต่ำ ในขณะที่ระบบทำงานผิดปกติ
หมายเหตุ:
. เมื่อไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�

อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง กะพริบด�วยความเร็วสูง 
(ประมาณสองครั้งต�อทุก ๆ 1 วินาที) ให� 
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าฝากระโปรงหน�าเป�ดอยู� 
หรือไม� เมือ่ฝากระโปรงหน�าเป�ด เครือ่งยนต� 
จะเข�าสู�สถานะหยุดโดยปกติ ในกรณีนี้ ให� 
รีสตาร�ทเครือ่งยนต�ด�วยสวิตช�สตาร�ท 
เครื่องยนต�

. เมื่อไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง กะพริบด�วยความเร็วต่ำ
(ประมาณ 1 คร้ังต�อทุก ๆ 2 วินาที) ให�นำ
รถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและ

ทำการซ�อมแซมทันที

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต� (MIL)

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

ข�อควรระวัง:
. การขับรถต�อไปโดยไม�ตรวจสอบระบบควบคุม

เครื่องยนต�อย�างถูกต�องจะทำให�ประสิทธิภาพ
ในการขับข่ีลดลง อัตราส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงสูงขึ้นและระบบควบคุมเครื่องยนต�
เสียหาย ซึ่งจะส�งผลถึงการคุ�มครองจาก
การรับประกันรถ

.  การตัง้ค�าทีไ่ม�ถูกต�องในระบบควบคมุ
เครื่องยนต�อาจทำให�การปล�อยไอเสียของ
รถยนต�ไม�เป�นไปตามกฎหมายและข�อกำหนด
การปล�อยไอเสีย

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
แสดงการทำงานผิดปกติของเคร่ืองยนต� (MIL) จะ
สว�างขึ้น หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟ MIL จะดับ
ลง แสดงว�าระบบควบคุมเครื่องยนต�ทำงานเป�นปกติ
ถ�าไฟ MIL สว�างข้ึนขณะเครื่องยนต�ทำงานแสดงว�า
ระบบควบคุมเครื่องยนต�อาจทำงานผิดปกติและต�องนำ
รถเข�ารับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน

Condition:



(67,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

เพื่อตรวจสอบระบบและทำการซ�อมแซมทันที
ถ�าไฟ MIL (ถ�ามีติดตั้ง) กะพริบขึ้นขณะที่เครื่องยนต�
ทำงาน แสดงว�าอาจมีการทำงานผิดปกติเกิดขึ้นกับ
ระบบควบคุมมลพิษ ในกรณีนี้ ระบบอาจทำงาน
ผิดปกติและจำเป�นต�องเข�ารับการบริการ ให�นำรถไป
ยัง ศ ูนย� บริการ นิส สัน เพ่ือ ตรวจสอบ และ ทำการ
ซ�อมแซมทันที
เพ่ือลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบควบคุมเครื่องยนต�เมื่อไฟ MIL กะพริบ:
. หลีกเลี่ยงการขับรถที่ความเร็วเกินกว�า 70 กม./

ชม. (45 ไมล�/ชม.)
. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือลดความเร็วอย�างกะทันหัน
. หลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นทางชัน
. หลีกเลี่ยงการบรรทุกหรือลากจูงสัมภาระที่ ไม�

จำเป�น

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

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบ เม่ือสวิตช�สตาร�ท
เคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง “LOCK” หรือ “OFF”
ฟ�งก�ชันนี้แสดงว�าระบบกันขโมยที่ติดตั้งอยู�บนรถยนต�
ทำงานเป�นปกติ
ถ�าระบบกันขโมยทำงานผิดปกติ ไฟนี้จะยังคงสว�าง
ค�างขณะที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู� ในตำแหน�ง

“ON” (โปรดดูที่ “ระบบกันขโมย” (หน�า 3-17)
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม)

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่
N18A1-120227-E36ED1F8-2782-4AFF-AD7F-C0EE4329B180

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่จะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า
ไฟแผงหน�าป�ด ชุดไฟท�าย และไฟส�องป�ายทะเบียน ไฟ
แสดงนี้จะดับลงเมื่อป�ดไฟเหล�านี้

ไฟแสดงโหมด SPORT (ถ�ามีติดตั้ง)
N18A1-120227-9070A2CE-6F32-4BE0-9D0D-9B5378CDB880

ไฟแสดงโหมด SPORT จะสว�างขึ้นเม่ือเปลี่ยนโหมด
SPORT ไปท่ี “ON” (โปรดดูที่ “การขับข่ีด�วยเกียร�
แปรผันอัจฉริยะ (CVT)” (หน�า 5-13) สำหรับการใช�
สวิตช�โหมด SPORT)

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

สัญญาณไฟเล้ียว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเม่ือเป�ด
สวิตช�ไฟเล้ียวหรือสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (โปรดดูที่
“สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-35)
หรือ “สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน” (หน�า 6-2))

ไฟแสดง OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัวอัตโนมัติ

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
แสดง OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ จะสว�างขึ้นแล�วจะดับลง
ไฟแสดง OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ สว�าง ข้ึน เมื่อ ระบบ VDC หยุดทำงาน
(โปรดดูที่ “ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ” (หน�า 5-21))

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

เสียงเตือนผ�าเบรกสึก
N18A1-120227-42101CDF-43F6-4D32-B9D2-ACD007C7F0D4

ผ�าเบรกดิสก�เบรกจะมีเสียงเตือนเมื่อผ�าเบรกสึก หาก
จำเป�นต�องเปล่ียนผ�าเบรก จะมีเสียงแหลมเสียดสีเมื่อ
รถเคล่ือนท่ี เสียงนี้จะเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือเหยียบแป�นเบรก
และเมื่อผ�า เบรกเร่ิมสึกมากข้ึน จะได�ยินเสียงเตือน
ตลอดเวลาแม�ไม�ได�เหยียบแป�นเบรก ให�ตรวจสอบเบรก
โดยเร็วที่สุดถ�าได�ยินเสียงเตือนผ�าเบรกสึก
ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำ
การซ�อมแซมทันที (โปรดดูที่ “เบรก” (หน�า 8-12))
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เสียงเตือนล็อกประตู (รุ�นที่มีกุญแจอัจฉริยะ)
N18A1-120227-B0650CF7-195A-446D-B67C-5A71CDF5E373

เมื่อเสียงเตือนดังข้ึน ให�แน�ใจว�าตรวจสอบทั้งรถยนต�
และกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูท่ี “วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้อง
ต�น” (หน�า 3-13))

เสียงเตือนกุญแจ (รุ�นที่ไม�มีกุญแจอัจฉริยะ)
GUID-50481AF6-9804-4406-BD38-BD3029CA304E

เสียงเตือนกุญแจจะดังถ�าประตูด�านคนขับเป�ดในขณะที่
กุญแจเสียบอยู�ในสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต� และสวิตช�
สตาร�ท เคร่ืองยนต� อย ู� ใน ตำแหน�ง “OFF” หรือ
“LOCK”
ให�แน�ใจว�าได�ดึงกุญแจออกและนำติดตัวไปด�วยเมื่อลง
จากรถ

เสียงเตือนไฟส�องสว�าง
N18A1-120227-28B837DE-A230-45E3-9A43-5D64A24A7C76

เสียงเตือนไฟส�องสว�างจะดังขึ้นถ�าประตูด�านคนขับเป�ด
ขณะที่สวิตช�ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง หรือ
และสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”
หรือ “LOCK”
ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไฟหน�าไปยังตำแหน�ง “OFF”
หรือ “AUTO” (ถ�ามีติดตั้ง) เมื่อลงจากรถ

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

เสียงเตือนเบรกมือจะดังขึ้นถ�าขับรถยนต�ด�วยความเร็ว
มากกว�า 7 กม./ชม. (4 ไมล�/ชม.) โดยที่ใช�งานเบรก
มือ ให�หยุดรถยนต�และปลดเบรกมือ

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

เม่ือความเร็วรถยนต�เกินกว�า 15 กม./ชม. (9 ไมล�/
ชม.) เสียงเตือนจะดังข้ึน เว�นแต�ผู�ขับขี่จะคาดเข็มขัด
นิรภัย เสียงเตือนจะดังต�อเน่ืองประมาณ 90 วินาที
จนกว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย

เสียงเตือนระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะ
หยุดนิ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

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

เสียงเตือนระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุด
นิ่งจะดังข้ึน ถ�าฝากระโปรงหน�าเป�ดออกระหว�างใช�
งาน
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าฝากระโปรงหน�าเป�ดอยู�หรือไม�
เมื่อฝากระโปรงหน�าเป�ด เคร่ืองยนต�จะเข�าสู�สถานะ
หยุดโดยปกติ ในกรณีนี้ ให�รีสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วย
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�

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

JVI1653X

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” หน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�จะแสดงข�อมูลดังต�อไปนี้

คอมพิวเตอร�ระยะทาง
— “คอมพิวเตอร�ระยะทาง” (หน�า 2-19)

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
— “เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน�า 2-7)

ระยะทางที่สามารถขับได�และมาตรวัดระยะทางรวม/
มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว

— “ระยะทางที่สามารถขับได� (dte — กม.)”
(หน�า 2-7)
— “มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทาง
เป�นเที่ยว” (หน�า 2-6)

ตัวแสดงตำแหน�งเกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT)
(ถ�ามีติดตั้ง)

— “ตัวแสดงตำแหน�งเกียร�แปรผันอัจฉริยะ

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (แบบ A)

Condition:
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(CVT)” (หน�า 2-10)

คอมพิวเตอร�ระยะทาง
GUID-AFFFD791-F37A-47ED-AF8C-CF7AFD8DF343

WAC0231X

สวิตช�สำหรับคอมพิวเตอร�ระยะทางถูกติดตั้งอยู�บน
แผงหน�าป�ด
เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
สามารถเลือกโหมดของคอมพิวเตอร�ระยะทางได�โดย
กดสวิตช�
ในแต�ละครั้งที่กดสวิตช� จอแสดงผลจะเปลี่ยนไป
ดังนี้:
อัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดยเฉลี่ย (กราฟ
และตัวเลข) ? อัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยเฉล่ีย (ตัวเลข) ? ความเร็วรถยนต� เฉลี่ย ?

เวลาการเดินทางเป�นเที่ยว ? ระยะทางการเดินทาง
? อัตราการ ส้ิน เปลืองน้ำมัน เชื้อ เพลิง โดย เฉลี่ย
(กราฟและตัวเลข)

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดยเฉลี่ย (l.
(ลิตร)/100 km.)

JVI1655X

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะ
แสดงอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงป�จจุบันและ
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยเป�นกราฟ

ตำแหน�ง ยังแสดงอัตราการส้ินเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (ในโหมดเฉพาะตัวเลข กราฟ
จะไม�แสดงขึ้น)
โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะ
แสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต�
การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้นโดยการกด
สวิตช� เป�นเวลานานกว�า 1 วินาที
หน�าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที ที่ประมาณ 500
ม. (1/3 ไมล�) แรกหลังจากรีเช็ต หน�าจอจะแสดงผล
เป�น “---” และตัวเลข จะไม�แสดงขึ้น

ความเร็วรถยนต�เฉลี่ย (km./h.):

JVI1656X

โหมดความเร็วรถยนต� เฉล่ียจะแสดงความเร็วเฉลี่ย
ของรถยนต� ต้ังแต�การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย การ
รีเซ็ตจะเสร็จสิ้นโดยการกดสวิตช� เป�นเวลานาน
กว�า 1 วินาที หน�าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที
สำหรับ 30 วินาทีแรกหลังจากรีเช็ต หน�าจอจะแสดง
ผลเป�น “——”
เวลาการเดินทางเป�นเที่ยว:

JVI1657X

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-19
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โหมดเวลาการเดินทางเป�น เที่ยวจะแสดงเวลา
ตั้งแต�การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย สามารถรีเซ็ตเวลาที่
แสดงข้ึนได�โดยการกดสวิตช� เป�นเวลานานกว�า
1 วินาที
ระยะทางการเดินทาง (km.):

JVI1658X

โหมดระยะทางการเดินทางจะแสดงระยะทาง ที่เดิน
ทางตั้งแต�การรีเซ็ตคร้ังสุดท�าย สามารถรีเซ็ตระยะ
ทางการเดินทางที่แสดงขึ้นได�โดยการกดสวิตช�
เป�นเวลานานกว�า 1 วินาที
การรีเซ็ตหน�าจอ:
กดสวิตช� เป�นเวลานานกว�า 3 วินาที
จอแสดงผลของอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยเฉล่ีย ความเร็วรถยนต�เฉลี่ย เวลาการเดินทาง
เป�นเที่ยว และระยะทางการเดินทางจะถูกรีเซ็ตในเวลา
เดียวกัน

ข�อความเตือนฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน:
คำเตือน “SHIP PHASE On/PUSH FUSE” อาจ
แสดงขึ้นถ�าไม�ได�กดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน (สวิตช�
เป�ด) เมื่อข�อความนี้ปรากฏข้ึน ให�กด (เป�ดสวิตช�)
สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานเพ่ือป�ดการเตือน สำหรับ
ข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน”
(หน�า 8-21)

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

JVI1659X

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ติดต้ังอยู� ท่ีด�านซ�ายของ
มาตรวัดความเร็ว รายการต�อไปนี้จะแสดงขึ้น:
. การตั้งค�ารถยนต�
. ข�อมูลคอมพิวเตอร�ระยะทาง
. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว

(หน�า 2-6)
. ระยะทางที่สามารถขับได� (หน�า 2-7)
. นาฬิกาและอุณหภูมิอากาศภายนอก
. การช�วยเหลือผู�ขับขี่
. ข�อมูลการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ
. ข�อมูลเครื่องเสียง
. ตัวแสดงและการเตือน
. ข�อมูลอื่น ๆ
สำหรับการตั้งค�าภาษา โปรดดูที่ “Settings (การตั้ง
ค�า)” (หน�า 2-21)

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (แบบ B)

Condition:



(71,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

วิธีการใช�หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
GUID-3CE09625-677B-4657-9042-84FE87B9F210

JVI1566X

สามารถเปลี่ยนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�โดยใช�ปุ�ม
OK , , , และ ที่
ติดตั้งอยู�บนพวงมาลัย

OK - เปลี่ยนหรือเลือกรายการบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�

- เลื่อนผ�านรายการต�าง ๆ บนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�

- กลับไปยังเมนูก�อนหน�า
- เปลี่ยนจากหน�าจอหนึ่งไปยัง

หน�าจอถัดไป
ปุ�มควบคุมบนพวงมาลัยยัง ใช�สำหรับการควบคุม
ฟ�งก�ชันเครื่องเสียงอีกด�วย สำหรับข�อมูลเพิ่ม เติม
โปรดดูที่ “ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย” (หน�า 4-41)

หน�าจอเริ่มต�น
GUID-374B15AA-C268-4C34-A37D-2B27653BFDDB

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
หน�าจอซ่ึงจะแสดงขึ้นในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ประกอบด�วย:
. Tachometer (มาตรวัดรอบเครื่องยนต�)
. Audio (เครื่องเสียง)
. Fuel economy (การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง)
. Drive computer (คอมพิวเตอร�การขับขี่)
. Warnings (การเตือน)
. Settings (การตั้งค�า)
การเตือนจะแสดงขึ้น เฉพาะ เม่ือมีสิ่ง ใด ๆ เกิดขึ้น
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเตือนและตัวแสดง
โปรดดูที่ “การเตือนและการแสดงบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-27)
ในการควบคุมรายการต�าง ๆ ที่แสดงขึ้นบนหน�า
จอ แสดงข�อม ูล รถยนต� โปรดดู ที่ “Customize
Display (ปรับแต�งจอแสดงผล)” (หน�า 2-23)

SETTINGS (การตั้งค�า)
GUID-F5CC00F8-EAE4-4ACA-A957-ADDC2E45A7E5

โหมดการตั้งค�าช�วยให�ท�านสามารถปรับเปลี่ยนข�อมูลที่
แสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�:
. VDC Setting (การตั้งค�า VDC)
. Driver Assistance (ระบบช�วยผู�ขับขี่)
. Customize Display (ปรับแต�งจอแสดงผล)
. Vehicle Settings (ตั้งค�ารถยนต�)
. Maintenance (การบำรุงรักษา)
. Clock (นาฬิกา)
. Unit/Language (หน�วย/ภาษา)
. Factory Reset (ตั้งค�าเดิมจากโรงงาน)

VDC Setting (การตั้งค�า VDC)
GUID-FCDE1560-E17B-4D3F-8D13-8DB0189C7442

ในการเปล่ียนการต้ังค�า ให�ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก
และกด OK
. ระบบ

การต้ังค�า น้ีช�วยให�ลูกค�าสามารถเปลี่ยนระบบ
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ ไปที่ ON
หรือ OFF ได� ระบบ VDC จะถูกเป�ดไว�เป�นค�าเริ่ม
ต�น ถ�าป�ดระบบ VDC ไฟแสดง OFF VDC จะ
สว�างขึ้น
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หมายเหตุ:

ในสภาพการขบัขีส่ �วนใหญ� ควรขบัขีร่ถยนต�ใน 
ขณะทีเ่ป�ดใช�งานระบบควบคุมเสถียรภาพการ 
ทรงตวัอัตโนมตั ิ(โปรดดทูี ่“ระบบควบคุม 
เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ” (หน�า 5-21))
Driver Assistance (ระบบช�วยผู�ขับขี่)

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

เพื่อเปลี่ยนสถานะ การเตือน หรือเป�ดหรือป�ดระบบ/ 
การเตือนใด ๆ ทีแ่สดงขึน้ในเมน ู“Driver 
Assistance” (ระบบช�วยผู� ขับขี่) ให� ใช�ปุ�ม
เพื่อเลือก และกด OK เพื่อเปลี่ยนรายการเมนู 
Blind Spot (จุดบอด) (ถ�ามีติดตั้ง):

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

การตั้งค�านี้ช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดระบบเตือนจุด
อับสายตาได�
ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก และกด OK เพื่อเปลี่ยน
รายการเมนู:
. ระบบเตือนจุดอับสายตา

กด OK เพื่อเป�ด/ป�ดระบบเตือนจุดอับสายตา
. Side Indicator Brightness (ความสว�างไฟ

แสดงด�านข�าง)
— Bright/Standard/Dark (สว�าง/มาตรฐาน/

มืด)

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนจุดอับ
สายตา” (หน�า 5-24)

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

การต้ังค�าน้ีช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดระบบช�วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะได�
. หน�า

กด OK เพ่ือเป�ด/ป�ดระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ

สำหรับข�อมูล เพิ่ม เติม โปรดดูที่ “ระบบช�วย เบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-36)
Parking Aids (ระบบช�วยจอด):

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

การตั้งค�านี้ช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดการตั้งค�า
การช�วยจอดได�
ใช�ปุ�ม เพ่ือเลือก “Parking Aids” (ระบบ
ช�วยจอด) และกด OK
Moving Object (วัตถุที่เคลื่อนไหว)
ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “Moving Object” (วัตถุที่
เคลื่อนไหว) แล�วกด OK เพื่อเป�ด/ป�ดเทคโนโลยี
เตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันรอบทิศทาง
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) (ระบบเตือน
ขณะถอยรถ) (ถ�ามีติดตั้ง)
การตั้งค�านี้ช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดระบบเตือน
ขณะถอยรถได�
ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “Cross Traffic” (เตือน

ขณะถอยหลัง) แล�วกด OK เพื่อเป�ด/ป�ดระบบ
เตือนขณะถอยรถ
Timer Alert (เตือนเวลา):

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

การตั้งค�านี้ช�วยให�ลูกค�าสามารถตั้งให�แจ�งเตือนผู�ขับขี่
ได�ว�าถึงเวลาที่ตั้งไว�แล�ว
ใช� ปุ�ม เพ่ือ เลือก “Timer Alert” (เตือน
เวลา) และกด OK เมนูย�อยต�อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
. ---min / ---min (---นาที / ---นาที)
. Reset (ตั้งค�าใหม�)
ในการเปลี่ยนเวลา ให� ใช� ปุ�ม และ OK
เพื่อบันทึกเวลาที่เลือกไว�
Low Temperature Alert (เตือนอุณหภูมิต่ำ):

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

การตั้งค�านี้ช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดการเตือน
อุณหภูมิภายนอกต่ำบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�
ใช� ปุ�ม เพื่อ เลือก “Low Temperature
Alert” (เตือนอุณหภูมิต่ำ) แล�วกด OK เพ่ือเป�ด/
ป�ดการเตือน

Condition:
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Customize Display (ปรับแต�งจอแสดงผล)
GUID-F4D0ABAA-0E90-43E6-BC57-32B3A33FE8CB

หน�าจอปรับแต�งด�วยตนเองช�วยให�ลูกค�าสามารถเลือก
มาตรวัดลักษณะต�าง ๆ ได�
สามารถเปลี่ยนหน�าจอปรับแต�งด�วยตนเองได�โดยใช�ปุ�ม

และ OK
Main Menu Selection (เลือกเมนูหลัก):

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

สามารถเป�ด/ป�ดรายการที่แสดงข้ึนเมื่อสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ได� เพื่อเปลี่ยนราย
การที่แสดงขึ้น ใช�ปุ�ม เพื่อเลื่อนและ OK
เพื่อเลือกรายการเมนู
ท�านต�องเลือกอย�างน�อยหนึ่งรายการ
ECO Info Settings (การตั้งค�าข�อมูล ECO):

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

การตั้งค�านี้ช�วยให�ลูกค�าสามารถเปลี่ยนการตั้งค�า
ข�อมูล ECO ได�
ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “ECO Info Settings”
(การตั้งค�าข�อมูล ECO) และกด OK
ECO Drive Report (รายงานการขับขี่ ECO)
การตั้งค�านี้ช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดรายงานการ
ขับขี่แบบ ECO บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�
1. ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “ECO Drive Report”

(รายงานการขับขี่ ECO)

2. กด OK เพื่อเป�ด/ป�ดรายงานการขับขี่ แบบ
ECO

View History (ดูประวัติ)
การตั้งค�านี้ช�วยให�ลูกค�าสามารถแสดงประวัติการขับขี่
แบบ ECO และรีเซ็ตการดูประวัติได�
Welcome Effect (รูปแบบการต�อนรับ):

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

สามารถเลือกเป�ด/ป�ดหน�าจอต�อนรับเมื่อสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ได� เพื่อเป�ด/ป�ด
หน�าจอต�อนรับ:
เลือก “Welcome Effect” (รูปแบบการต�อนรับ) โดย
ใช�ปุ�ม และกด OK
Gauges (แสดงที่หน�าป�ด)
1. ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “Gauges” (แสดงที่

หน�าป�ด)
2. กด OK เพื่อเป�ด/ป�ดการแสดงที่หน�าป�ดใน

หน�าจอต�อนรับ

Animation (แสดงที่จอแสดงผล)
1. ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “Animation” (แสดง

ที่จอแสดงผล)
2. กด OK เพ่ือเป�ด/ป�ดการแสดงที่จอแสดงผล

ในหน�าจอต�อนรับ

Vehicle Settings (ตั้งค�ารถยนต�)
GUID-5E3B7151-79DE-4F12-8F1A-B94BD03DF201

การตั้งค�ารถยนต�ช�วยให�ลูกค�าสามารถเปลี่ยนการตั้ง
ค�าได�ดังต�อไปนี้
. Lighting (ระบบไฟส�องสว�าง)
. Turn indicator (สัญญาณไฟเลี้ยว)
. Locking (ระบบล็อก)
. Wipers (ระบบป�ดน้ำฝน)
. Mirrors (กระจก) (ถ�ามีติดตั้ง)
สามารถเปลี่ยนการตั้งค�ารถยนต�ได�โดยใช�ปุ�ม
และปุ�ม OK
Lighting (ระบบไฟส�องสว�าง):

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

เมนู “Lighting” (ระบบไฟส�องสว�าง) มีตัวเลือกดัง
ต�อไปนี้:
Welcome Headlight (ไฟต�อนรับ)
สามารถต้ังเป�ดหรือป�ดไฟต�อนรับได� ใช�ปุ�ม
และ OK เพื่อเลือกรายการ มีเมนูย�อยดังต�อไปนี้:
. Welcome & Farewell (ต�อนรับ & ลาก�อน)

— ON/OFF (เป�ด/ป�ด)
. Welcome (ต�อนรับ)

— ON/OFF (เป�ด/ป�ด)
. Farewell (ลาก�อน)

— ON/OFF (เป�ด/ป�ด)
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. OFF (ป�ด)
— ON/OFF (เป�ด/ป�ด)

Auto Room Lamp (ห�องโดยสารอัตโนมัติ)
สามารถตั้งเป�ดหรือป�ดตัวตั้งเวลาไฟส�องสว�างภายใน
ได� ใช� OK เพื่อเป�ดหรือป�ดการใช�งานคุณลักษณะ
นี้
Light Sensitivity (ความไวแสงระบบไฟหน�า
อัตโนมัติ) (ถ�ามีติดตั้ง)
สามารถปรับความไวแสงของไฟหน�าอัตโนมัติได� จาก 
เมนู “Lighting” (ไฟส�องสว�าง) เลือก “Light 
Sensitivity” (ความไวแสงระบบไฟหน�าอัตโนมัติ) ใช� 
สวิตช� และ OK เพื่อ เลอืกและ เปลี่ยน 
ความไวแสงที่ต�องการ มีตัวเลือกดังต�อไปนี้:
.  Turn on earliest (เป�ดใช�ความไวแสงสงูสดุ) 
.  Turn on earlier (เป�ดใช�ความไวแสงสงู)
.  Turn on standard (เป�ดใช�ความไวแสง

มาตรฐาน)
. Turn on later (เป�ดใช�ความไวแสงต่ำ)
Turn indicator (สัญญาณไฟเลี้ยว):

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

เมนู “Turn indicator” (สัญญาณไฟเลี้ยว) มีราย
การดังต�อไปนี้:

3 Flash Pass (กะพริบเตือน 3 ครั้ง)
สามารถตั้งเป�ดหรือป�ดคุณลักษณะ “3 Flash Pass”
(กะพริบเตือน 3 ครั้ง) เมื่อแซง ใช� OK เพื่อเป�ด
หรือป�ดการใช�งานคุณลักษณะนี้
Locking (ระบบล็อก):

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

เมนู “Locking” (ระบบล็อก) มีตัวเลือกดังต�อไปนี้:
Ext. Door Switch (ด�วยสวิตช�ที่มือจับประตู)
เมื่อเป�ดรายการนี้ สวิตช�คำส่ังที่ประตูจะทำงาน ใช�
OK เพ่ือเป�ดการทำงานหรือป�ดการใช�งานฟ�งก�ชัน
นี้
Wipers (ระบบป�ดน้ำฝน):

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

เมนู “Wipers” (ระบบป�ดน้ำฝน) มีรายการดัง
ต�อไปนี้:
Speed Dependent (สัมพันธ�กับความเร็วรถ)
สามารถเป�ดการทำงานหรอืป�ดการทำงาน 
คณุลกัษณะ “Speed Dependent” (สมัพนัธ�กับ 
ความเร็วรถ) ได� ใช� OK     เพือ่เป�ดหรอืป�ดการใช� 
งานคุณลักษณะนี้
Mirrors (กระจกมองข�าง) (ถ�ามีติดตั้ง):

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

เมนู “Mirrors” (กระจกมองข�าง) มีรายการดัง
ต�อไปนี้:

Auto Fold Off (ป�ดการพับอัตโนมัติ)
เมื่อเป�ดรายการนี้ คุณลักษณะการพับอัตโนมัติของ
กระจกมองข�างจะป�ดการทำงาน ใช� OK เพื่อเป�ด
หรือป�ดการใช�งานนี้
Unfold at Ignition (กางเมื่อตำแหน�ง IGN)
เมื่อเป�ดรายการนี้ คุณลักษณะการพับอัตโนมัติของ
กระจกมองข�างจะเป�ดการทำงาน กระจกมองข�างจะ
กางออกโดยอัตโนมัติเมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่
ตำแหน�ง “ON” หรือเมื่อสตาร�ทเคร่ืองยนต� ใช� OK

เพื่อเป�ดหรือป�ดการใช�งานนี้
Unfold at Unlock (กางเมื่อปลดล็อค)
เมื่อเป�ดรายการนี้ คุณลักษณะการพับอัตโนมัติของ
กระจกมองข�างจะเป�ดการทำงาน กระจกมองข�างจะ
กางอัตโนมัติเมื่อปลดล็อกประตูด�วยกุญแจอัจฉริยะ
หรือสวิตช�คำส่ัง นอกจากนี้ กระจกมองข�างจะกาง
ออกเมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
หรือเมื่อสตาร�ทเคร่ืองยนต� ใช� OK เพ่ือเป�ดหรือ
ป�ดการใช�งานนี้
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “กระจกมองข�าง”
(หน�า 3-22)

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

JVI1670X

โหมดการบำรุงรักษาจะช�วยให�ท�านสามารถตั้งการ
เตือนสำหรับรายการต�อไปนี้
1. Oil and Filter (น้ำมันเครื่อง/กรอง)
2. Tire (ยาง)
3. Other (อื่น ๆ)
เพื่อเปลี่ยนรายการ เลือก “Maintenance” (การ
บำรุงรักษา) โดยใช�ปุ�ม และกด OK
Oil and Filter (น้ำมันเครื่อง/กรอง):

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

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อถึงระยะทางที่ตั้งไว�สำหรับ
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรอง สามารถตั้งหรือ
รีเซ็ตระยะทางที่ต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยนรายการ
ต�าง ๆ เหล�านี้ได� สำหรับรายการการบำรุงรักษา
ตามกำหนดเวลา โปรดดูที่คู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�ม
หนึ่ง

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

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระยะทางที่ตั้งไว�สำหรับ
การเปลี่ยนยางมาถึง สามารถตั้งหรือรีเซ็ตระยะทางที่
ต�องเปลี่ยนยางได�

คำเตือน:
การแสดงคำเตือนการเปลี่ยนยางนี้ไม�ได�ทดแทน
การตรวจสอบยางตามปกติ รวมถึงการ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง โปรดดูที่ “การเปลี่ยน
ยางและล�อ” (หน�า 8-29) มีหลายป�จจัยรวมถึง
แรงดันลมยาง การต้ังศูนย�ล�อ นิสัยการขับขี่
และสภาพถนนท่ีส�งผลกระทบต�อการสึกหรอของ
ยางและเวลาที่ควรเปลี่ยนยาง การตั้งค�าการ
แสดงการเปล่ียนยางสำหรับระยะทางท่ีขับขี่ระยะ
หนึ่ง ไม�ได�หมายความว�ายางจะมีอายุการใช�งาน
ตามที่ระบุ กรุณาใช�การแสดงการเปลี่ยนยางเป�น
แนวทางเท�าน้ัน และควรตรวจสอบยางตามปกติ
อย�างสม่ำเสมอ หากไม�ปฏิบัติการตรวจสอบยาง
ตามปกติรวมถึงการตรวจสอบแรงดันลมยาง
อาจทำให�ยางเสียหายได� ซึ่งอาจทำให�รถยนต�เกิด
ความเสียหายอย�างรุนแรงและเกิดการชนอันจะนำ
ไปสู�การก�อให�เกิดการบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�
ชีวิต

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

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระยะทางที่ต�องทำการ
ตรวจสอบหรือเปลี่ยนรายการการบำรุงรักษาอ่ืน ๆ
นอกเหนือจากน้ำมันเคร่ือง กรองน้ำมันเคร่ือง และ
ยางที่ลูกค�าตั้งไว�มาถึง รายการการบำรุงรักษา
อ่ืน ๆ สามารถรวมถึงสิ่ง อ่ืน ๆ ได� เช�น กรอง
อากาศหรือการสลับยาง สามารถตั้งหรือรีเซ็ตระยะ
ทางที่ต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยนรายการต�าง ๆ ได�

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

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

สามารถเปลี่ยนการตั้งค�านาฬิกาได�โดยใช�ปุ�ม
และ OK

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

สามารถ เลือกการตั้งค�า เวลา ได� จากรูปแบบ 12
ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง

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

สามารถเปลี่ยนหน�วยและภาษาที่แสดงบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�:
. Mileage/Fuel (อัตราการสิ้นเปลือง)
. Temperature (อุณหภูมิ)
. Language (ภาษา)
ใช� ปุ�ม และ OK เ พ่ือ เลือก “Unit /
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Language” (หน�วย/ภาษา) และเปลี่ยนหน�วยของหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�
Mileage/Fuel (อัตราการสิ้นเปลือง):

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

หน�วยสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองที่แสดงในหน�า 
จอแสดงข�อมูลรถยนต�สามารถเปลี่ยนเป�น: 
.  km, km/l (กม., กม./ลิตร)
.  km, l/100km (กม., ลิตร/100 กม.) 
.  miles, MPG (ไมล�, ไมล�/แกลลอน )

(สหรัฐอเมริกา)
. miles, MPG (ไมล�, ไมล�/แกลลอน) (สหราช

อาณาจักร)
ใช� ปุ�ม และ OK เพ่ือ เลือกและ เปลี่ยน
หน�วย
Temperature (อุณหภูมิ):

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

สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิที่แสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�จาก:
. 8C (เซลเซียส)
. 8F (ฟาเรนไฮต�)
ใช�ปุ�ม OK เพื่อเลือกและเปลี่ยนหน�วย

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

สามารถเปล่ียนภาษาของหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
เป�น:
. English (อังกฤษ)
. Thai (ไทย)
ใช� ปุ�ม และ OK เพ่ือ เลือกและ เปลี่ยน 
ภาษาของหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� สามารถเปลี่ยน 
ภาษาของหน�าจอเครื่องเสียงแยกต�างหากจากหน�า 
จอแสดงข�อมูลรถยนต�ได� โปรดดทูีคู่�มือการใช� 
NissanConnect อีกเล�มหนึ่ง

Factory Reset (ตั้งค�าเดิมจากโรงงาน)
GUID-5F47C2D8-4E7F-40CD-A71F-C8FA99866ADD

สามารถรีเซ็ตการตั้งค�าต�าง ๆ บนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�กลับไปเป�นการตั้งค�าเดิมจาก
โรงงานได� เพื่อรีเซ็ตหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�:
1. เลือก “Factory Reset” (ตั้งค�าเดิมจากโรงงาน)

โดยใช�สวิตช� และกด OK
2. เลือก “YES” (ใช�) เพื่อให�การตั้งค�าทั้งหมดกลับ

ไปเป�นการตั้งค�าเดิมโดยการกด OK

Condition:
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การเตือนและการแสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
GUID-F2D83231-234D-484F-B773-94434D41D0FF

WAC0673X
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กดสวิตช� OK ที่อยู�บนพวงมาลัยเพ่ือป�ดข�อความ
ซึ่งจะขึ้นอยู�กับการเตือนและการแสดงต�าง ๆ

1. ตัวแสดงการสตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นเกียร�
แปรผันอัจฉริยะ)

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

ตัวแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P”
(จอด)
ตัวแสดงนี้แสดงว�าเครื่องยนต�จะสตาร�ทโดยการกด
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ขณะที่เหยียบแป�นเบรกไว�
สามารถทำการสตาร�ท เคร่ืองยนต� ได� จากสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�ตำแหน�งใดก็ได�

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

การแสดงนี้จะแสดงขึ้นเมื่อไม�สามารถปลดล็อกวง
พวงมาลัยได�
ถ� า การ แสดง น้ี แสดง ข้ึน ให� กด สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�ระหว�างที่หมุนพวงมาลัยไปทางซ�ายและขวา
เบา ๆ โปรดดูที่ “ล็อกพวงมาลัย” (หน�า 5-9)

3. No Key Detected warning (ตรวจไม�พบ
กุญแจ)

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

การ เตือนจะปรากฏ ข้ึน เม่ือประตูป�ด โดยที่ ก ุญแจ
อัจฉริยะ อย ู� ภายนอก รถยนต� และ สวิตช� สตาร�ท
เคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ดูให�แน�ใจว�ากุญแจ
อัจฉริยะอยู�ในรถ
โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-7) สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

4. Shift to Park warning (การเปลี่ยนเกียร�
ไปที่ตำแหน�ง P) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

การ เตือน น้ี จะ ปรากฏ ขึ้น เมื่ อ กด สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�เพื่อดับเครื่องยนต� โดยที่คันเกียร�อยู�ที่
ตำแหน�งอื่นที่ไม�ใช�ตำแหน�ง “P” (จอด)
หากการเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให�เลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ กด สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�ไปยังตำแหน�ง “ON”
เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเช�นกัน (โปรดดูที่ “ระบบ
กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-7))

5. การเตือน Key Battery Low (แบตเตอรี่
กุญแจต่ำ)

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

การ เตือนจะ แสดง ข้ึน เม่ือ เม่ือ แบตเตอรี่ ใน กุญแจ
อัจฉริยะกำลังจะหมด
ถ�าการเตือนนี้แสดงขึ้น ให�เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม� (โปรด
ดูที่ “แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-19))

6. การแสดง Engine start operation for
Intelligent Key system (การสตาร�ท
เครื่องยนต�สำหรับระบบกุญแจอัจฉริยะ)

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

การแสดงน้ีจะปรากฏขึ้น เม่ือแบตเตอรี่ ของกุญแจ
อัจฉริยะต่ำ และเมื่อระบบกุญแจอัจฉริยะกับรถยนต�ไม�
สามารถสื่อสารกันได�เป�นปกติ
ถ�า การ แสดง นี้ ปรากฏ ข้ึน ให� แตะ สวิตช� สตาร�ท
เคร่ืองยนต�ด�วยกุญแจอัจฉริยะระหว�างที่เหยียบเบรก
(โปรดดูที่ “ไฟแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะหมด” (หน�า
5-10))

7. การเตือน Key ID Incorrect (รหัส ID
กุญแจไม�ถูกต�อง)

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

การ เตือนปรากฏขึ้นเมื่อเปลี่ยนตำแหน�งสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�ออกจากตำแหน�ง “LOCK” และระบบไม�
สามารถจดจำกุญแจอัจฉริยะ ไม�สามารถสตาร�ทรถ
ด�วยกุญแจที่ไม�ลงทะเบียนได� ใช�กุญแจอัจฉริยะที่ลง

Condition:
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ทะเบียนไว�แล�วเท�านั้น
โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-7)

8. การเตือน Key System Error (ระบบ
กุญแจทำงานผิดปกติ)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ�ามีการทำงานผิดปกติใน
ระบบกุญแจอัจฉริยะ
ถ�าการเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะที่เครื่องยนต�หยุดทำงาน
แสดงว�าไม�สามารถสตาร�ทเครื่องยนต�ได� แต�ยัง
สามารถขับรถยนต�ได� หากการเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะ
ที่เครื่องยนต�ทำงาน อย�างไรก็ตาม กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสันเพื่อซ�อมแซมโดยเร็วที่สุด

9. การแสดง Key Registration Complete
(การลงทะเบียนกุญแจเสร็จสิ้น) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อลงทะเบียนกุญแจอัจฉริยะ
อันใหม�กับรถยนต�

10. การเตือน Release parking brake (การ
ปลดเบรกมือ)

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

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือขับรถด�วยความเร็วเกิน
กว�า 7 กม./ชม. (4 MPH) โดยที่เข�าเบรกมืออยู� ให�
หยุดรถและปล�อยเบรกมือ

11. การเตือน Low Fuel (ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ต่ำ)

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

การเตือนนี้จะแสดงข้ึนเม่ือระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
เหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่สะดวกก�อนที่
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะชี้ไปท่ีตำแหน�งน้ำมันหมด
(0)
ยังมีน้ำมันเช้ือเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเมื่อ
เข็มที่เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงช้ีไปที่ตำแหน�งน้ำมัน
หมด (0)

12. การเตือน Door and Trunk open
(ประตูและฝากระโปรงท�ายเป�ด)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ�าประตูบานใดบานหนึ่งและ/
หรือฝากระโปรงท�ายเป�ดอยู�หรือป�ดไม�สนิท สัญลักษณ�
รูปรถยนต�แสดงขึ้นบนหน�าจอเพื่อแสดงว�าประตูบานใด
หรือฝากระโปรงท�ายเป�ดอยู�

13. การเตือน Power will turn off to save
the battery (เครื่องยนต�กำลังดับเพื่อประหยัด
แบตเตอรี่)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นหลังผ�านไประยะหนึ่ง ถ�าสวิตช�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง “ON” และถ�าคัน
เกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�น เกียร�แปรผัน
อัจฉริยะ) หรือตำแหน�ง “N” (ว�าง) (ร ุ�น เกียร�

ธรรมดา) สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ตำแหน�ง
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�” (หน�า 5-9)

14. การเตือน Power turned off to save
the battery (การดับเครื่องยนต�เพื่อประหยัด
แบตเตอรี่)

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

การ เตือนนี้ จะปรากฏ ข้ึนหลังจาก ท่ีสวิตช�สตาร�ท
เคร่ืองยนต�เปล่ียนไปที่ตำแหน�ง “OFF” โดยอัตโนมัติ
เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม
“ตำแหน�งสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�” (หน�า 5-9)

15. การเตือน Reminder Turn OFF
Headlights (ป�ดไฟหน�า)

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

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือประตูด�านคนขับเป�ดอยู�ใน
ขณะที่สวิตช� ไฟหน�ายังอยู� ท่ี ON และสวิตช�สตาร�ท
เคร่ืองยนต�อยู�ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” ให�
สวิตช� ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” หรือ “AUTO”
(ถ�ามีติดตั้ง) สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “สวิตช�
ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-35)

16. การเตือน Headlight System Error
(ระบบไฟหน�าทำงานผิดปกติ)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ�าไฟหน�า LED ทำงาน
ผิดปกติ นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�
บริการนิสสัน

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-29

Condition:



(80,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

2-30 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

17. เสียงเตือน - Time for a break?
(สัญญาณเตือนเวลาพัก)

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

ตัวแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว� สามารถตั้ง
เวลาล�วงหน�าได� 6 ชั่วโมง โปรดดูที่ “Settings
(การตั้งค�า)” (หน�า 2-21)

18. การเตือน High Coolant Temp
(อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นสูง)

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

การ เตือนนี้ จะ ปรากฏ ข้ึน เม่ืออุณหภูมิน้ำหล�อ เย็น
เครื่องยนต�สูงเกินไป

ข�อควรระวัง:
.   ถ�าการเตือน High Coolant Temp

(อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นสูง) ปรากฏขึ้นเมื่อสวิตช�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ให�
หยุดรถในที่ที่ปลอดภัยทันที

. ถ�ารถยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ การขับรถ
ต�อไปอาจจะทำให�เครื่องยนต�เสียหายร�ายแรง
(โปรดดูที่ “รถมีความร�อนสูงผิดปกติ” (หน�า
6-16) สำหรับสิ่งที่ต�องปฏิบัติโดยทันที)

19. ตัวแสดงตำแหน�งเกียร�แปรผันอัจฉริยะ
(CVT)

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

ตัวแสดงนี้จะแสดงตำแหน�งคันเกียร�เม่ือสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
โปรดดูที่ “การขับขี่ด�วยเกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT)”
(หน�า 5-13) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

20. ตัวแสดง Stop/Start - Idling Stop
System (หยุด/สตาร�ท - ระบบตัดกำลัง
เครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

ตัวแสดงนี้จะแสดงสถานะระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติ ขณะหยุดนิ่ง โปรดดู ที่ “ระบบ ตัดกำลัง
เครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง” (หน�า 5-17)

21. การเตือน Stop/Start - System Fault
(หยุด/สตาร�ท - ระบบบกพร�อง) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งผิดปกติ
นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน

22. ตัวแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)
(ถ�ามีติดตั้ง)

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

ตัวแสดงนี้จะแสดงสถานะของระบบเตือนจุดอับสายตา
สถานะจะแสดงตามสี
โปรดดูที่ “ระบบเตือนจุดอับสายตา” (หน�า 5-24)

23. การเตือน Intelligent Emergency
Braking system (ระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

ตัวแสดงนี้จะแสดงสถานะของระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ
สถานะจะแสดงตามสี
โปรดดูที่ “ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-
36)

24. การเตือน Unavailable Front Radar
Obstruction (การกีดขวางเรดาร�ด�านหน�าใช�ไม�
ได�) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

ข�อความนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อระบบช�วย เบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะไม�สามารถใช�งานได�เน่ืองจากเรดาร�ด�านหน�า
ถูกกีดขวาง สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบ
ช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-36)

Condition:
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25. การเตือน Unavailable Side Radar
Obstruction (การกีดขวางเรดาร�ด�านข�างใช�ไม�
ได�) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนเม่ือระบบเตือนจุดอับสายตา
และระบบเตือนขณะถอยรถทำงานผิดปกติ เซ็นเซอร�
เรดาร�อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช�น น้ำที่
สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ�า
ระบบจะไม�สามารถใช�งานได�จนกระท่ังสภาวะดังกล�าว
หายไป โปรดดูที่ “ระบบเตือนจุดอับสายตา” (หน�า
5-24) และ “ระบบเตือนขณะถอยรถ” (หน�า 5-30)

26. การเตือน Malfunction (การทำงาน
ผิดปกติ)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบต�อไปนี้ทำงานไม�
ถูกต�อง
. ระบบเตือนจุดอับสายตา (ถ�ามีติดตั้ง)
. ระบบเตือนขณะถอยรถ (ถ�ามีติดตั้ง)
. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนจุดอับ
สายตา” (หน�า 5-24) “ระบบเตือนขณะถอยรถ”
(หน�า 5-30) และ “ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ”
(หน�า 5-36)

27. การเตือน Shipping Mode On Push
Storage Fuse (โหมดชิปป��งทำงานกดสวิตช�
ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

การเตือนนี้อาจปรากฏขึ้นถ�าไม�ได�กดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อ
จอดรถนาน (เป�ดสวิตช�) เมื่อการเตือนนี้ปรากฏข้ึน
ให�กด (เป�ดสวิตช�) สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานเพื่อป�ด
การเตือน สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “สวิตช�
ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน” (หน�า 8-21)

28. การเตือน CVT Error (เกียร� CVT
ทำงานผิดปกติ)

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

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือมีการทำงานผิดปกติกับ
ระบบเกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT) ถ�าการเตือนนี้
ปรากฏขึ้น ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�
บริการนิสสัน
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คอมพิวเตอร�ระยะทาง
GUID-1609DEEC-9F0B-434D-8225-71887C4468E8

WAC0249X

Condition:
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JVI1566X

สามารถเปลี่ยนหน�าจอคอมพิวเตอร�ระยะทางได� โดยใช�
ปุ�มต�าง ๆ ที่ติดตั้งอยู�ที่ด�านซ�ายของพวงมาลัย

OK - เปลี่ยนหรือเลือกรายการบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�

- เลื่อนผ�านรายการต�าง ๆ บนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�

- กลับไปยังเมนูก�อนหน�า
- เปลี่ยนจากหน�าจอหนึ่งไปยัง

หน�าจอถัดไป

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

โหมดเครื่องเสียงจะแสดงสถานะของข�อมูลเครื่องเสียง

2. Fuel Economy (การประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิง)

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

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะ
แสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต�
การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย
การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้นโดยการกดปุ�ม OK เมื่อกดปุ�ม
OK รายการเมนูดังต�อไปนี้จะแสดงขึ้น
. Cancel (ยกเลิก)

— ย�อนกลับไปยังหน�าจอก�อนหน�าโดยไม�มีการ
รีเซ็ต

. Yes (ใช�)
— รีเซ็ตการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

หน�าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที ที่ประมาณ 500
ม. (1/3 ไมล�) แรกหลังจากรีเช็ต หน�าจอจะแสดงผล
เป�น “——”

3. Fuel Economy History (ประวัติการ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง)

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

การประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงที่แสดงโดยกราฟแท�งจะ
อัพเดททุก ๆ 5 นาที
แสดงการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจาก 1 ช่ัวโมงที่
ผ�านมา

4-5. ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะ
หยุดนิ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

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

โหมดระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งจะ
แสดงการประหยัดน้ำมัน เช้ือ เพลิง และ เวลา ท่ี ดับ
เครื่องยนต� (โปรดดูที่ “ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง” (หน�า 5-17))
Trip fuel saving and engine stop time
(การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและระยะเวลาที่ดับ
เครื่องยนต�รวมต�อเที่ยว):

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

โหมดการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงและระยะเวลาที่ ดับ
เครื่องยนต�ต�อเที่ยว จะแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่
ประหยัดได�และระยะเวลาที่ดับเคร่ืองยนต�ต้ังแต�เปลี่ยน
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่ตำแหน�ง “ON”
. Cancel (ยกเลิก)

— ย�อนกลับไปยังหน�าจอก�อนหน�าโดยไม�มีการ
รีเซ็ต

. Yes (ใช�)
— รีเซ็ตการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงและระยะ

เวลาที่ดับเครื่องยนต�

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-33
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Total fuel saving and engine stop time
(การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและระยะเวลาที่ดับ
เครื่องยนต�รวม):

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

โหมดการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงและระยะเวลาที่ ดับ
เคร่ืองยนต�รวม จะแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อ เพลิงที่
ประหยัดได�และระยะเวลาที่ดับเคร่ืองยนต�ตั้งแต�การ
รีเซ็ตครั้งสุดท�าย
การรีเซ็ตจะเสร็จสิ้นโดยการกดปุ�ม OK เมื่อกดปุ�ม
OK รายการเมนูดังต�อไปนี้จะแสดงขึ้น
. Cancel (ยกเลิก)

— ย�อนกลับไปยังหน�าจอก�อนหน�าโดยไม�มีการ
รีเซ็ต

. Yes (ใช�)
— รีเซ็ตการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงและระยะ

เวลาที่ดับเครื่องยนต�

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

โหมดนี้จะแสดงความเร็วรถยนต�และข�อมูลเครื่องเสียง

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

โหมดคอมพิวเตอร�การขับขี่จะแสดงข�อมูลต�อไปนี้
. Average fuel consumption (อัตราการสิ้น

เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย)
. Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)

. Trip odometer (มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว)

. Elapsed time (เวลาที่ใช�ไป)
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (ล.
(ลิตร)/100 กม. (l/100 km) หรือ กม./ล.
(ลิตร) (km/l)):

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

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะ
แสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต�
การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย
หน�าจอจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที ที่ประมาณ 500
ม. (1/3 ไมล�) แรกหลังจากรีเช็ต หน�าจอจะแสดงผล
เป�น “——”
ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.):

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

โหมดความเร็ว เฉล่ียจะ แสดงความเร็ว เฉลี่ย ของ
รถยนต�ตั้งแต�การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย
หน�าจอจะ อัพเดททุก ๆ 30 วินาที สำหรับ 30
วินาทีแรกหลังจากรี เช็ต หน�าจอจะแสดงผลเป�น
“——”
มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว (กม.):

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

โหมดมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวจะแสดงระยะทาง
ทั้งหมดที่รถยนต�ถูกใช�งานตั้งแต�การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย

เวลาที่ใช�ไป:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

โหมดเวลาที่ ใช� ไปจะแสดงเวลาต้ังแต�การรีเซ็ตคร้ัง
สุดท�าย
รีเซ็ตเมนู:

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

สามารถรีเซ็ตข�อมูลคอมพิวเตอร�การขับขี่ทีละรายการ
หรือทั้งหมดภายในครั้งเดียว
เพื่อรีเซ็ตแต�ละรายการหรือรายการทั้งหมด:
1. กด OK เพื่อเปลี่ยนไปยังรีเซ็ทเมนู
2. เลือกรายการที่จะรีเซ็ทหรือปุ�ม “Reset All”

(รีเซ็ททั้งหมด) โดยใช�ปุ�ม และกด OK

3. เลือก “Yes” (ใช�) เพ่ือรีเซ็ตรายการโดยการกด
OK

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

โหมดการช�วยเหลือการขับขี่จะแสดงสภาวะการทำงาน
สำหรับระบบต�อไปนี้
. ระบบเตือนจุดอับสายตา (ถ�ามีติดตั้ง)
. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนจุด
อับสายตา” (หน�า 5-24) และ “ระบบช�วย เบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-36)

Condition:
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9. Coolant Temp. (อุณหภูมิน้ำหล�อเย็น)
GUID-23A8A9F7-63D0-4665-9868-249218A585D0

ช�วยให�สามารถเป�ดหรือป�ดหน�าจออุณหภูมิน้ำหล�อเย็น
ในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�
เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� จะบ�งชี้อุณหภูมิ
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�

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

JVI1713X

นาฬิกา และอุณหภูมิอากาศภายนอก จะแสดง
ขึ้นที่ด�านบนของหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

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

สําหรบัการปรับนาฬกา โปรดดูที ่“Settings 
(การตัง้ค �า)” (หน �า 2-21) หรอืคู�มอืการใช � 
NissanConnect

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

อุณหภูมิอากาศภายนอกจะแสดงขึ้นในหน�วย 8C
หรือ 8F ใน ช�วง –40 ถึง 608C (–40 ถึง
1408F)
โหมดอุณหภูมิอากาศภายนอก มีคุณลักษณะในการ
เตือนอุณหภูมิต่ำ ถ�าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว�า 38C
(378F) การเตือน จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
เซ็นเซอร�อุณหภูมิภายนอกถูกติดตั้งอยู�บริเวณด�าน
หน�าหม�อน้ำ เซ็นเซอร�อาจได�รับผลกระทบจากถนน
หรือความร�อนของเครื่องยนต� ทิศทางลม และสภาวะ
การขับข่ี อ่ืน ๆ การ แสดงผลอาจแตกต�างจาก
อ ุณหภู มิ ภายนอก จริง หรือ อ ุณหภ ู มิ ที่ แสดง บน
เครื่องหมายหรือป�ายต�าง ๆ

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

สวิตช�ไฟหน�า
N18A1-120227-2E6B824B-C09F-4F4C-A942-556DF911636C

WAC0929X
แบบ A

JVI0859X
แบบ B

นิสสันขอแนะนำให�ตรวจสอบข�อกำหนดในพื้นที่เกี่ยวกับ
การใช�งานไฟ
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ตำแหน�ง
N18A1-120227-7647D991-88A6-4CB7-AA85-C2350DF02974

ตำแหน�ง จะเป�ดไฟหร่ีด�านหน�า ไฟแผงหน�าป�ด
ชุดไฟท�าย และไฟอื่น ๆ

ตำแหน�ง
N18A1-120227-15242FF5-B58E-467A-A6D4-12842D922048

ตำแหน�ง จะเป�ดไฟหน�าเพิ่มเติมจากไฟอื่น ๆ

ตำแหน�ง AUTO (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-96B24B80-CF01-494F-9F7E-07DB6FDBE2F7

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” และ
สวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง “AUTO” ไฟหน�า ไฟหรี่
ด�านหน�า ไฟแผงหน�าป�ด ชุดไฟท�าย และไฟอ่ืน ๆ จะ
เป�ดข้ึนโดยอัตโนมัติข้ึนอยู�กับความสว�างของบริเวณ
โดยรอบ
เมื่อให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”
หรือ “OFF” ไฟจะป�ดลงโดยอัตโนมัติ

WAC0281X

ข�อควรระวัง:
ห�ามวางวัตถุใด ๆ บนเซ็นเซอร� เซ็นเซอร�นี้จะ
ตรวจจับระดับความสว�าง และควบคุมฟ�งก�ชันไฟ
หน�าอัตโนมัติ ถ�าเซ็นเซอร�ถูกคลุมไว� จะทำงาน
เหมือนกับในเวลากลางคืน และไฟหน�าจะสว�างขึ้น

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

WAC0930X
ตัวอย�าง

สำหรับการเป�ดไฟสูง ให�ดันก�านไปข�างหน�า
สำหรับการป�ดไฟสูง ให�ดันก�านไปยังตำแหน�งกลาง

สำหรับการกะพริบไฟหน�า ให�ดึงก�านไปยังตำแหน�ง
หลังสุด สามารถกะพริบไฟหน�าได�แม�ว�าจะไม�ได�เป�ด
ไฟหน�าก็ตาม

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

เสียงเตือนไฟส�องสว�างจะดังขึ้น ถ�าประตูด�านคนขับ
เป�ดขณะที่พบการทำงานต�อไปนี้:
. สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง หรือ และ

สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”
หรือ “LOCK”

ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไฟหน�าไปยังตำแหน�ง “OFF”
หรือ “AUTO” (ถ�ามีติดตั้ง) เมื่อลงจากรถ
ถ�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” หรือ
“LOCK” ในขณะที่สวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง
หรือ ฟ�งก�ชันประหยัดไฟแบตเตอรี่จะป�ดไฟ
หลังจากผ�านไประยะเวลาหนึ่งเพื่อป�องกันไฟแบตเตอร่ี
หมด

ข�อควรระวัง:
ห�ามเป�ดไฟทิ้งไว�เมื่อเครื่องยนต�ไม�ได�ทำงานเป�น
ระยะเวลานานเพื่อป�องกันไม�ให�แบตเตอรี่หมด

Condition:
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สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว
N18A1-120227-4ADE663B-AD64-4741-B0F4-B89959A0DD95

WAC0931X
ตัวอย�าง

ข�อควรระวัง:
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวจะไม�คืนกลับอัตโนมัติถ�ามุม
ที่หักเลี้ยวพวงมาลัยไม�เกินค�ามุมที่กำหนดไว�
หลังจากเลี้ยวหรือเปลี่ยนช�องทางเดินรถ ให�แน�ใจ
ว�าสวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวกลับไปอยู�ที่ตำแหน�งเดิม

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

สำหรับการเป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ให�เลื่อนก�านไฟเลี้ยว
ขึ้น หรือลง ไปในทิศทางที่ต�องการ หลังจาก
เลี้ยวแล�ว สัญญาณไฟเลี้ยวจะดับลงโดยอัตโนมัติ

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

สำหรับการเป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทางวิ่ง ให�เลื่อน
ก�านสวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวขึ้น หรือลง ไปใน
ทิศทางที่ต�องการ
ในการป�ดการกะพริบ ให�เลื่อนก�านไฟเล้ียวไปทางทิศ
ตรงข�าม
ถ�าก�านไฟเลี้ยวตีกลับมาทันทีหลังจากการเลื่อนขึ้น
หรือลง ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 3 ครั้ง

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

ไฟตัดหมอกหน�า
N18A1-58D7C9A6-F726-4651-B0AB-3189AEB5181D

JVI0862X
แบบ A

ในการเป�ดไฟตัดหมอกหน�า ให�บิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไป
ที่ตำแหน�ง โดยท่ีสวิตช� ไฟหน�าอยู� ที่ตำแหน�ง

หรือ
ในการเป�ดไฟตัดหมอกหน�าโดยที่สวิตช�ไฟหน�าอยู�ใน
ตำแหน�ง “AUTO” (ถ�ามีติดตั้ง) ไฟหน�าจะต�องสว�าง
จากนั้น ให�บิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไปที่ตำแหน�ง
ในการป�ดไฟตัดหมอกหน�า ให�บิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไป
ยังตำแหน�ง “ ” (OFF)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-37
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N18A1-120227-78CEE670-06F4-4BD5-9E81-EFC68202A59F

คำเตือน:
เม่ืออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง นํ้าฉีดล�างกระจก
อาจแข็งตัวบนกระจกบังลมหน�า และบดบังการ
มองเห็น ควรทำการไล�ฝ�าบนกระจกบังลมหน�า
ก�อนการล�างกระจกหน�า

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�งานที่ฉีดน้ำล�างกระจกต�อเนื่องกันนาน

เกินกว�า 30 วินาที
. ห�ามฉีดน้ำล�างกระจก ถ�าน้ำในถังพักหมด
. ถ�าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่

ป�ดน้ำฝน ท่ีป�ดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อ
ป�องกันมอเตอร�เสียหาย หากเหตุการณ�นี้
เกิดข้ึน ให�บิดสวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝนไปยังตำแหน�ง
“OFF” และกำจัดหิมะหรือน้ำแข็งที่อยู�ข�างบน
และรอบก�านป�ดน้ำฝน หลังจากน้ันประมาณ
1 นาที ให�ลองเป�ดสวิตช�ให�ท่ีป�ดน้ำฝนทำงาน
อีกครั้ง

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหน�า

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

ที่ ป�ดน้ำฝนและที่ ฉีด น้ำยาล�างกระจกบังลมหน�าจะ
ทำงานเม่ือสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง
“ON”

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
N18A1-120227-20B65FEC-07B9-4627-94D1-96E057067C89

WAC0695X
แบบ A

ตำแหน�งก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝน จะทำการป�ด
น้ำฝนเป�นจังหวะ
. การป�ดเป�นจังหวะน้ีสามารถปรับระยะเวลาในการ

ป�ดได�โดยบิดปุ�มควบคุม (นานข้ึน) หรือ
(สั้นลง)

. ความเร็วของการป�ดเป�นจังหวะจะแตกต�างกันตาม
ความเร็วรถยนต�

ตำแหน�งก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝน จะทำการป�ด

น้ำฝนด�วยความเร็วต่ำ
ตำแหน�งก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝน จะทำการป�ด
น้ำฝนด�วยความเร็วสูง
เพื่อหยุดการทำงานของที่ป�ดน้ำฝน ให�เลื่อนก�านสวิตช�
ที่ป�ดน้ำฝนไปที่ตำแหน�ง “OFF”
ตำแหน�งก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝน จะทำการป�ด
น้ำฝนหนึ่งครั้ง ก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนจะกลับไปที่
ตำแหน�งเดิมโดยอัตโนมัติ

การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
N18A1-120227-AC0D5C6D-91CC-4578-BC19-51AEC13399E2

ในการฉีดน้ำยาล�างกระจก ให�ดึงก�านสวิตช�ไปทาง
ด�านหลังรถ จนกว�าน้ำยาล�างกระจกจะฉีดออกมา
บนกระจกบังลมหน�าในปริมาณที่ต�องการ ที่ป�ดน้ำฝน
จะป�ดกระจกหลายครั้งโดยอัตโนมัติ

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก

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

JVI1357X
แบบ A

WAC0235X
แบบ B

สวิตช� ไล�ฝ�ากระจกบังลมหลังจะทำงานเม่ือสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
ที่ไล�ฝ�าจะทำการลดความชื้น หมอก หรือน้ำค�างบน
ผิวกระจกบังลมหลังเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยด�านหลังรถ
เมื่อกดสวิตช�ไล�ฝ�า ไฟแสดง จะสว�างขึ้นและที่ไล�ฝ�า
จะทำงานเป�นเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนั้น ที่
ไล�ฝ�าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

สามารถป�ดท่ีไล�ฝ�าด�วยตัวเองได�โดยกดสวิตช�ไล�ฝ�าอีก
ครั้ง

ข�อควรระวัง:
. ให�แน�ใจว�าสตาร�ทเครื่องยนต�เมื่อใช�งานที่ไล�ฝ�า

อย�างต�อเน่ือง มิเช�นน้ัน อาจทำให�แบตเตอร่ี
ไฟหมดได�

.  เมือ่ทําความสะอาดด �านในของกระจก
ระมัดระวังไม�ให�ขูดขีดหรือไปทำลายลวดนำ
ไฟฟ�าบนผิวกระจก

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

JVI1531X

แตรสามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะ
อยู�ในตำแหน�งใดก็ตาม ยกเว�นเมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด
แตรจะส�งเสียงดังเม่ือกดแตรค�างไว� และเสียงจะหยุด
เมื่อปล�อย

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-39

สวิตช�ไล�ฝ�า แตร

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

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า
N18A1-120227-0425354A-A743-48F4-A2DE-EF938744F47B

คำเตือน:
. ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารทุกคนไม�ยื่นมือ ฯลฯ ออก

นอกรถยนต� ก�อนใช�งานกระจกหน�าต�างไฟฟ�า
. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดการ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถยนต�และ/หรือ
ระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ รวมทั้งการถูก
กระจกหน�าต�างหนีบ หรือการล็อกประตูโดย
ไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยเด็ก บุคคลท่ีต�องมีผู� อ่ืน
คอยช�วยเหลือดูแล หรือสัตว� เล้ียงไว� ในรถ
เพียงลำพัง นอกจากน้ี ในวันที่อากาศอบอุ�น
อุณหภูมิภายในรถยนต�ที่ป�ดประตูไว�จะสูงข้ึน
อย�างรวดเร็ว ซึ่งมีความเส่ียงอย�างมากที่
อาจทำให�บุคคลและสัตว�เลี้ยงได�รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตได�

กระจกหน�าต�าง ไฟฟ�าจะทำงาน เม่ือสวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
สำหรับการเป�ดกระจกหน�าต�าง ให�กดสวิตช�กระจก
ไฟฟ�าลง
สำหรับการป�ดกระจกหน�าต�าง ให�ดึงสวิตช�กระจก
ไฟฟ�าขึ้น

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับ
N18A1-120227-11F8D37E-AB6C-4CFC-88A1-D0E5BA663170

JVI0228X

สวิตช�ด�านคนขับเป�นสวิตช�หลักซึ่งสามารถควบคุม
กระจกหน�าต�างได�ทุกบาน
การล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร:

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

เมื่อกดปุ�มล็อก กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารจะไม�
สามารถทำงานได�
เพ่ือยกเลิกการล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร ให�
กดปุ�มล็อก อีกครั้ง

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร
N18A1-120227-879E902B-8E84-46FE-B067-9F3C3196E063

SIC4523

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารสามารถควบคุม
กระจกหน�าต�างได�เฉพาะด�านนั้น ๆ
ถ�ากดสวิตช�ล็อกจากสวิตช�ควบคุมด�านคนขับ สวิตช�
ด�านผู�โดยสารจะไม�สามารถทำงานได�

ฟ�งก�ชันอัตโนมัติ
N18A1-120227-E32069C0-BAE6-4271-BCF2-D8434F16F2FC

JVI0230X

ฟ�งก�ชันอัตโนมัติมีสำหรับสวิตช�ที่มีสัญลักษณ�
เท�านั้น

กระจกหน�าต�าง

Condition:
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ฟ�งก�ชันอัตโนมัติทำให�กระจกหน�าต�างสามารถเลื่อนเป�ด
หรือป�ดจนสุดโดยไม�ต�องกดสวิตช�ขึ้นหรือลงค�างไว�
ถ�าต�องการเป�ดกระจกจนสุด ให�กดสวิตช�กระจก
หน�าต�างไฟฟ�าลงจนถึงจังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช�
ถ�าต�องการป�ดกระจกจนสุด ให�ดึงสวิตช�กระจก
หน�าต�างไฟฟ�าขึ้นจนถึงจังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช� ไม�
จำเป�นต�องกดสวิตช�ค�างไว�ในระหว�างที่กระจกทำงาน
ถ�าต�องการหยุดการเลื่อนเป�ด/ป�ดของกระจกหน�าต�าง
ระหว�างที่ฟ�งก�ชันอัตโนมัติกำลังทำงาน ให�กดสวิตช�ลง
หรือดึงสวิตช�ขึ้นในทิศทางตรงกันข�าม
ไทเมอร�กระจกหน�าต�าง:

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

ไท เมอร�กระจกหน�าต�างจะช�วย ให�กระจกหน�าต�าง
ทำงาน เป�น ระยะ เวลา หน่ึง แม�ว�า สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”
ไทเมอร�กระจกหน�าต�างจะถูกยกเลิกเม่ือประตูหน�าเป�ด
อยู�หรือหมดเวลาที่กำหนด
ฟ�งก�ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ:

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

คำเตือน:
ก�อนที่จะป�ดสนิทจะปรากฏระยะห�างเล็กน�อยซึ่ง
ระบบไม�สามารถตรวจจับได� ให�แน�ใจว�าผู�โดยสาร
ทุกคนไม�ย่ืนมือหรือส�วนใดส�วนหน่ึงของร�างกาย
ออกไปนอกรถยนต�ก�อนป�ดกระจกหน�าต�าง

ฟ�งก�ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน�าต�างให�
เลื่อนลงอัตโนมัติเมื่อมีบางสิ่งไปขวางทางขณะกระจก
กำลังเลื่อนป�ด เมื่อชุดควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง
กระจกหน�าต�างจะเลื่อนลงทันที
ระบบกระจกเล่ือนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ�ามีแรง
ปะทะหรือน้ำหนักท่ีเหมือนกับสิ่งกีดขวางกระจกโดยขึ้น
อยู�กับสภาพแวดล�อมและสภาพการขับขี่

เมื่อสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าไม�ทำงาน
N18A1-120227-955BEF18-311C-4AF0-8E6C-BE60F57D555F

ฟ�งก�ชันกระจกหน�าต�างไฟฟ�าบางอย�าง (ฟ�งก�ชันป�ด
อัตโนมัติ ฟ�งก�ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ) จะไม�ทำงานตาม
ที่ระบุไว� หลังจากสายแบตเตอรี่ถูกปลดและการจ�าย
กระแสไฟฟ�าถูกรบกวน ปฏิบัติขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อเริ่ม
การทำงานของฟ�งก�ชันกระจกหน�าต�างไฟฟ�า
1. สตาร�ทเครื่องยนต�
2. ป�ดประตู
3. หลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� ใช�งานสวิตช�กระจก

หน�าต�างด�านคนขับเพื่อเป�ดกระจกหน�าต�างจนสุด
4. ดึงสวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับขึ้นค�างไว�เพ่ือ

ป�ดกระจกหน�าต�างด�านคนขับ ดึงสวิตช�ค�างไว�เป�น
เวลา ประมาณ 3 วินาที หลัง จากที่ กระจก
หน�าต�างป�ดจนสุด และปล�อยสวิตช�

5. ตรวจสอบว�าฟ�งก�ชันกระจกหน�าต�างไฟฟ�าทำงาน
อย�างถูกต�อง

ถ�าเป�ดหรือป�ดกระจกหน�าต�างไฟฟ�าติดต�อกัน อาจ
ทำให�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าทำงานผิดปกติ ปฏิบัติ
ขั้นตอนข�างบน
ถ�าฟ�งก�ชันกระจกหน�าต�างไฟฟ�าทำงานผิดปกติ
หลังจากปฏิบัติขั้นตอนข�างบนแล�ว ให�ปฏิบัติขั้นตอนนั้น
ซ้ำ นำรถเข�าศูนย�บริการนิสสันถ�าจำเป�น เพื่อ
ตรวจสอบระบบกระจกหน�าต�างไฟฟ�า

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-41
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N18A1-120227-B787B9C4-9391-4868-B834-53E7E1F541DB

WAC0241X
แผงหน�าป�ด

WAC0253X
คอนโซลกลาง (ถ�ามีติดตั้ง)

ช�องจ�ายไฟใช�สำหรับจ�ายไฟให�อุปกรณ�ไฟฟ�า เช�น
โทรศัพท�มือถือ

ข�อควรระวัง:
. ช�องจ�ายไฟและปลั๊กอาจร�อนขณะใช�งาน หรือ

ทันทีหลังจากใช�งาน
. ช�องจ�ายไฟนี้ไม�ได�ออกแบบมาสำหรับที่จุดบุหรี่

. ห�ามใช�อุปกรณ�เสริมที่ ใช� ไฟฟ�ารวมเกิน 12
โวลต� 120 วัตต� (10 แอมป�) ห�ามใช�
อะแด็ปเตอร�สองตัว หรือใช�งานอุปกรณ�ไฟฟ�า
มากกว�าหนึ่งเครื่อง

. ใช�ช�องจ�ายไฟนี้ขณะที่เครื่องยนต�ทำงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม�ให�แบตเตอรี่ไฟหมด

. หลีกเล่ียงการใช�เม่ือเป�ดระบบปรับอากาศ ไฟ
หน�า หรือไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง

. ก�อนทำการเสียบหรือถอดปลั๊ก ควร
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าป�ดสวิตช�ของอุปกรณ�
ไฟฟ�าที่ใช�อยู�และสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�แล�ว

. ดันปลั๊กเข�าไปจนสุด ถ�าเสียบปล๊ักไม�ดี ปลั๊ก
อาจมีความร�อนสูงผิดปกติหรือฟ�วส�อุณหภูมิ
ภายในอาจขาดได�

. ห�ามให�ช�องจ�ายไฟโดนน้ำ

. ป�ดฝาไว�หากไม�ได�ใช�งาน

ขั้วต�อชาร�จไฟอุปกรณ� USB (Universal
Serial Bus) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

WAC0254X
ในกล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง (ถ�ามีติดตั้ง)

WAC0255X
ด�านหลังกล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง (ถ�ามีติดตั้ง)

ช�องจ�ายไฟ

Condition:
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WAC0696X
คอนโซลกลาง (ถ�ามีติดตั้ง)

สามารถใช�ข้ัวต�อชาร�จไฟอุปกรณ� USB สำหรับการ
ชาร�จอุปกรณ�ภายนอกเท�านั้น
ต�ออุปกรณ� USB เข�ากับขั้วต�อ การชาร�จจะเริ่มโดย
อัตโนมัติ (กำลังไฟสูงสุดอยู�ที่ 5 โวลต� 12 วัตต�
2.4 แอมป�)
อุปกรณ�ภายนอกจะชาร�จต�อเนื่องขณะที่สวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”
ไม�สามารถชาร�จโทรศัพท�มือถือบางรุ�นได� ขึ้นอยู�กับค�า
จำเพาะของรุ�นนั้น ๆ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB เข�าไปในขั้วต�อ

การเสียบอุปกรณ� USB ท่ีเอียง หรือกลับ
ข�างลงในขั้วต�อ อาจทำให�ขั้วต�อเสียหายได� ให�
แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับขั้วต�ออย�าง
ถูกต�อง

. ห�ามใช�สายเคเบิ้ล USB ที่กลับด�าน การใช�
สายเคเบิ้ล USB ที่กลับด�าน อาจทำให�ขั้วต�อ
เสียหายได�

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

คำเตือน:
. ไม�ควรใช�ช�องเก็บของขณะขับข่ีเพื่อให�ผู�ขับข่ีมี

สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ
. ฝาป�ดช�องเก็บของต�องป�ดอยู�เสมอขณะขับข่ี

เพื่อช�วยป�องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
การหยุดรถกะทันหัน

กล�องเก็บของ
N18A1-120227-589D5762-590C-485B-BF53-8171BB7A9152

JVI0287X

เป�ดกล�องเก็บของโดยการดึงมือจับ
ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ
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กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-35E39C1A-DCED-48F3-9E3F-E380BABC33B1

JVI1870X

สำหรับการเป�ดกล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง ให�กด
ปุ�ม และดึงฝาป�ดข้ึน ดันฝาป�ดลงจนกระท่ังล็อก
เพื่อป�ดกล�องเก็บของ

ที่ใส�การ�ด
N18A1-120227-AE1089FF-BCD6-4FEC-B235-150064202C06

WAC0242X
ตัวอย�าง

สอดการ�ดเข�าในที่ใส�การ�ด

ที่วางแก�วน้ำ
N18A1-120227-19691200-1B1F-4D2D-9506-5179C614CF6C

คำเตือน:
ผู�ขับขี่ไม�ควรหยิบหรือวางแก�วในที่วางแก�วน้ำขณะ
ขับขี่ เพื่อให�มีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ข�อควรระวัง:
หลีกเลี่ยงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันโดยเฉพาะ
เมื่อวางแก�วนํ้าในท่ีวางแก�วเพ่ือป�องกันไม�ให� น้ํา
กระเด็นออกมา ซึ่งอาจทำให�ผู�ขับข่ีและผู�โดยสาร
เป�นแผลลวกพองได�

หน�า
GUID-D93D0044-E118-4147-B995-2337D71C5C6F

WAC0243X

หลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-01B7C44A-4C5D-4815-A217-CD6C0E2BFC7E

JVR0589X

ที่ใส�ขวด
N18A1-120227-65326B42-670C-4D99-9F1B-97D68EF1592D

WAC0247X

ที่วางขวดน้ำเบาะนั่งด�านหน�าและเบาะนั่งด�านหลังอยู�ที่
ประตู

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช� ท่ีใส�ขวดใส�วัตถุ อ่ืน ๆ ท่ีอาจกระเด็น

ออกมา และทำให�ผู� โดยสารบาดเจ็บได� เม่ือ

Condition:
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เบรกรถอย�างกะทันหัน หรือ เกิดอุบัติเหตุ
. ห�ามใช�ที่ใส�ขวดสำหรับภาชนะบรรจุน้ำที่เป�ดอยู�

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

SPA1909

1. ในการบังแสงสว�างจากด�านหน�า ให�ดึงแผ�นบัง
แดดลงมา

2. ในการบังแสงสว�างจากด�านข�าง ให�ปลดแผ�นบัง
แดดลงจากจุดยึดกลางและบิดไปด�านข�าง

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

ข�อควรระวัง:
. ห�ามเป�ดไฟท้ิงไว�เม่ือเคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงาน

เป�นเวลานานเพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด
. ป�ดไฟเมื่อออกจากรถ

ไฟอ�านแผนที่
GUID-2F8092A4-5908-4FFA-AD8C-A6D38983DFAC

JVI1661X

สวิตช�
GUID-E41F249F-F226-4ED7-97C0-DF8463C6E7FC

สวิตช�ไฟอ�านแผนที่ มีสามตำแหน�ง
เม่ือสวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟอ�านแผนท่ีจะ
สว�างขึ้น
เมื่อสวิตช�อยู�ในตำแหน�ง “DOOR” ไฟอ�านแผนที่
จะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดประตู
ตัวตั้งเวลาของไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร (ถ�ามี
ติดตั้ง) จะเป�ดไฟอ�านแผนที่ค�างไว�เป�นเวลาประมาณ
15 วินาทีเมื่อ:
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. เมื่อกุญแจถูกดึงออกจากสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
ในขณะที่ประตูคนขับป�ดอยู� (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

. สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู� ในตำแหน�ง “OFF”
(รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ�ม “UNLOCK”
(บนรีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะ) หรือ
สวิตช�คำสั่ง (รุ�นที่ติดตั้งกุญแจอัจฉริยะ) โดยที่
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “LOCK”

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดแล�วป�ดโดยท่ีสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “LOCK” และ
ไม�มีกุญแจเสียบอยู� ในสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
(รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดแล�วป�ดโดยท่ีสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF” (รุ�นที่มี
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

ตัวตั้งเวลาไฟส�องสว�างในห�องโดยสารจะถูกยกเลิก
เมื่อ:
. ประตูอื่นทุกบานล็อก
. สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
เม่ือสวิตช�อยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” ไฟอ�านแผนที่จะไม�
สว�างขึ้น ไม�ว�าในกรณีใด ๆ

สวิตช�
GUID-2DF7DB9A-F769-4DDF-A395-2B5B98A9C86C

สวิตช�ไฟอ�านแผนที่ มีสองตำแหน�ง
เม่ือสวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟอ�านแผนที่จะ
สว�างขึ้น
เม่ือสวิตช�อยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” ไฟอ�านแผนที่จะไม�
สว�างขึ้น

ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร
N18A1-120227-260A14C1-F9AD-4CE5-A510-9CAB64FAA04D

JVI0482X

ไฟส�องสว�างในห�องโดยสารมีสวิตช�สามตำแหน�ง
เมื่อสวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟส�องสว�างใน
ห�องโดยสารจะสว�างขึ้น
เมื่อสวิตช�อยู�ในตำแหน�ง “DOOR” ไฟส�องสว�างใน
ห�องโดยสารจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดประตู
ตัวตั้งเวลาของไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร (ถ�ามี
ติดตั้ง) จะเป�ดไฟค�างไว�เป�นเวลาประมาณ 15 วินาที

เมื่อ:
. เมื่อกุญแจถูกดึงออกจากสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�

ในขณะที่ประตูคนขับป�ดอยู� (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

. สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู� ในตำแหน�ง “OFF”
(รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ�ม “UNLOCK”
(บนรีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะ) หรือ
สวิตช�คำสั่ง (รุ�นที่ติดตั้งกุญแจอัจฉริยะ) โดยที่
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “LOCK”

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดแล�วป�ดโดยท่ีสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “LOCK” และ
ไม�มีกุญแจเสียบอยู� ในสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
(รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดแล�วป�ดโดยท่ีสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF” (รุ�นที่มี
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

ตัวตั้งเวลาไฟส�องสว�างในห�องโดยสารจะถูกยกเลิก
เมื่อ:
. ประตูอื่นทุกบานล็อก
. สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
เมื่อสวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” ไฟส�องสว�างใน
ห�องโดยสารจะไม�สว�างขึ้น ไม�ว�าในกรณีใด ๆ

Condition:



(97,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

ไฟในกระโปรงท�าย
N18A1-D5C3D576-F383-4142-9830-79BF233CCBD3

ไฟในกระโปรงท�ายจะสว�างขึ้นเม่ือเป�ดฝากระโปรงท�าย
เมื่อป�ดฝากระโปรงท�าย ไฟจะดับลง
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บันทึก

Condition:
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

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

รถยนต�นิสสันสามารถใช�งานคู�กับกุญแจที่มีไว�เฉพาะ
สำหรับรถยนต�ของท�านเท�าน้ัน โดยรถยนต�จะได�รับ
แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจพร�อมกับตัวกุญแจ กรุณา
บันทึกหมายเลขกุญแจและเก็บแผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ
ไว�ในที่ปลอดภัย และไม�ควรเก็บไว�ในรถสำหรับกรณีที่
ต�องการทำกุญแจขึ้นมาใหม�
การทำกุญแจขึ้นมาใหม�สามารถทำได�โดยใช�กุญแจเดิม
หรือหมายเลขกุญแจเดิมเท�าน้ัน หากกุญแจท้ังหมด
สูญหายและไม�มีกุญแจเดิม จำเป�นต�องใช�หมายเลข
กุญแจเพื่อทำกุญแจใหม� ในกรณีที่กุญแจสูญหาย
หรือต�องการทำกุญแจเพ่ิม กรุณานำกุญแจเดิมหรือ
หมายเลขกุญแจไปติดต�อที่ศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:
ห�ามทิ้งกุญแจไว�ในรถเมื่อออกจากรถ

กุญแจระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน
(NATS*) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

WAD0122X

1. กุญแจ NATS (2)
2. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ
รถยนต�จะสามารถใช�งานได�เฉพาะกุญแจ NATS ที่มี
การลงทะเบียนไว�ในระบบ NATS ประจำรถแต�ละคัน
เท�าน้ัน รถยนต�หน่ึงคันสามารถลงทะเบียนและใช�งาน
กับกุญแจ NATS ได�สูงสุดถึง 5 ชุด ต�องทำการลง
ทะเบียนกุญแจใหม�โดยศูนย�บริการนิสสันก�อนนำไปใช�
กับ NATS ในรถ เน่ืองจากขั้นตอนการลงทะเบียน
จำเป�นต�องลบหน�วยความจำทั้งหมดในระบบ NATS
เม่ือต�องลงทะเบียนกุญแจชุด ใหม� ต�องนำกุญแจ
NATS ทุกชุดที่มีไปดำเนินการที่ศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:
ห�ามมิให�กุญแจ NATS สัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
เน่ืองจากกุญแจมีอุปกรณ�รับส�งสัญญาณไฟฟ�า
อยู�ภายใน เพราะจะส�งผลต�อการทำงานของระบบ

*: ระบบป�องกันการสตาร�ท

กุญแจธรรมดา
GUID-2E3B4496-2107-4D46-AB58-FD782000A0DD

JVP0305X

กดปุ�มปลดล็อกเพื่อคลายกุญแจออกจากกุญแจรีโมท
เมื่อเก็บกุญแจ ให�กดปุ�มปลดล็อกและกดกุญแจเพื่อพับ
กุญแจเก็บลงในช�องกุญแจรีโมท

กุญแจ

Condition:
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กุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
N18A1-120227-50A5ADA8-CF6B-4C12-A3FA-E8A51666DDA5

SPA2504

1. กุญแจอัจฉริยะ (2 ชุด)
2. กุญแจธรรมดา (ในกุญแจอัจฉริยะ) (2 ชุด)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ
รถยนต�ของท�านจะสามารถใช�งานได�เฉพาะกับกุญแจ 
อจัฉรยิะทีม่กีารลงทะเบยีนไว�ในระบบกุญแจอัจฉรยิะ 
ของรถ และระบบป�องกันการขโมยของนสิสนั 
(NATS*) เท�านั้น รถยนต�หนึ่งคันสามารถลงทะเบียน 
และใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะได�สูงสุดถึง 4 ชุด ต�อง 
ทำการลงทะเบียนกุญแจใหม�โดยศูนย�บริการนิสสัน 
ก�อนนำไปใช�กับระบบกุญแจอัจฉริยะของรถ และระบบ 
ป�องกันการขโมยในรถ เน่ืองจาก ข้ันตอนการลง 
ทะเบียนจำเป�นต�องลบหน�วยความจำทั้งหมดในระบบ 
กุญแจอัจฉริยะ เมื่อลงทะเบียนกุญแจชุดใหม� ต�องนำ 
กุญแจอัจฉริยะทุกชุดที่มีไปยังศูนย�บริการนิสสัน

*: ระบบป�องกันการสตาร�ท

ข�อควรระวัง:
. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับ

ตัว ห�ามท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถยนต�โดย
เด็ดขาด

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับ
ตัวในขณะขับขี่ กุญแจอัจฉริยะเป�นอุปกรณ�ที่
ละเอียดอ�อนและ ติดตั้ง ตัวส�ง สัญญาณไว�
ภายใน เพื่อไม�ให�เสียหาย ให�ระวังสิ่งต�อไปนี้
— แม�กุญแจอัจฉริยะจะสามารถกันนํ้า แต�

การเป�ยกน้ําอาจทำให�เกิดความเสียหาย
ขึ้นได� ดังน้ัน ควรเช็ดให�แห�งสนิททันที
หากพบว�ากุญแจอัจฉริยะเป�ยกน้ำ

— ห�ามงอ ทำตก หรือ นำไปเคาะกับวัตถุ
อื่น

— ถ�าอณุหภูมิภายนอกตํา่กว�า –108C
(14 8F) แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะ
อาจไม�ทำงานตามปกติ

— ห�ามวางกญุแจอัจฉริยะไว�ในทีท่ีม่ี
อุณหภูมิสูงกว�า 608C (1408F) เป�น
เวลานาน

— ห�ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจ

อัจฉริยะ
— ห�ามใช�พวงกุญแจที่เป�นแม�เหล็ก
— ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่

สร�างคลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� 
อุปกรณ�เครือ่งเสยีง เครือ่ง 
คอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล และโทรศัพท� 
มือถือ

— ห�ามให�กุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับน้ำหรือ
น้ำเค็ม และห�ามนำไปล�างในเครื่องซักผ�า
เพราะจะส�งผลต�อการทำงานของระบบ

. ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย
นิสสันขอแนะนำให�ลบรหัส ID ของกุญแจ
อัจฉริยะชุดนั้นออกทั้งหมด เพื่อป�องกันการใช�
ก ุญแจ อัจฉริยะดังกล�าว ในการปลด ล็อก
รถยนต�โดยไม�ได�รับอนุญาต สำหรับข�อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-3

Condition:
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

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

SPA2033

ในการถอดกุญแจธรรมดาออกมา ให�ปลดปุ�มล็อกที่
ด�านหลังของกุญแจอัจฉริยะ
ในการประกอบกุญแจธรรมดา ให�เสียบเข�าไปในกุญแจ
อัจฉริยะให�แน�น จนกว�าปุ�มล็อกจะกลับมาอยู�ที่ตำแหน�ง
ล็อก
ใช�กุญแจธรรมดาเพื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู (โปรดดู
ที่ “ประตู” (หน�า 3-4))

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

คำเตือน:
. สังเกตบริเวณรอบรถ ก�อนเป�ดประตู เสมอ

เพ่ือหลีก เลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ในเส�นทาง
จราจร

. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตจากรถยนต�และ/หรือ
ระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ รวมทั้งการถูก
กระจกหน�าต�างหนีบหรือการล็อกประตูโดยไม�
ตั้งใจ ห�ามปล�อยเด็ก บุคคลที่ต�องมีผู�ดูแล
ช�วยเหลือ หรือสัตว�เลี้ยงไว�ในรถเพียงลำพัง
ในวันที่อากาศอบอุ�น อุณหภูมิภายในรถยนต�ที่
ป�ดประตูไว�จะเพ่ิมสูงข้ึนอย�างรวดเร็ว ซึ่งมี
ความเสี่ยงอย�างมากที่อาจทำให�บุคคลและ
สัตว�เลี้ยงได�รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได�

การล็อกด�วยกุญแจ
N18A1-120227-7C574FB7-951B-4BE4-8AF9-23C0206265BE

JVP0076X

สำหรับการล็อกประตูด�านคนขับ ให�เสียบกุญแจลงใน
ช�องเสียบกุญแจที่อยู�บนประตูด�านคนขับ แล�วหมุน
กุญแจไปทางด�านหน�ารถ
สำหรับการล็อกประตูอ่ืน ให�ใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
รีโมตคอนโทรล (ถ�ามีติดต้ัง) หรือกุญแจอัจฉริยะ
(ถ�ามีติดตั้ง)
สำหรับการปลดล็อกประตูด�านคนขับ ให�หมุนกุญแจไป
ทางด�านหลังรถ
สำหรับการปลดล็อกประตูอ่ืน ให�ใช�สวิตช�ล็อกประตู
ไฟฟ�า รีโมตคอนโทรล หรือกุญแจอัจฉริยะ

การล็อกด�วยปุ�มล็อกด�านใน
N18A1-120227-0CC1AA36-156F-4E54-AB2B-84A084E86C52

SPA2744

ข�อควรระวัง:
เม่ือล็อกประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านใน ตรวจสอบให�
แน�ใจว�าไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

ประตู

Condition:



(103,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

สำหรับการล็อกประตูหน�า ให�กดปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก จากน้ันให�ป�ดประตูขณะที่ดึงมือจับ
ประตูไว�
สำหรับการล็อกประตูหลัง ให�ผลักปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก จากนั้นให�ป�ดประตู
สำหรับการปลดล็อก ให�ผลักปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งปลดล็อก
เมื่อประตูด�านคนขับล็อก ไม�จำเป�นต�องใช�งานปุ�มล็อก
ด�านใน เพียงแต�ดึงมือจับประตูด�านในเพ่ือเป�ดประตู
ด�านคนขับ

การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
N18A1-120227-0FB5E404-5394-4CE4-B1E5-0E49FB73A06F

SPA2803

ข�อควรระวัง:
. เม่ือล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ให�

แน�ใจว�าไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง) ถูกท้ิงไว�ใน
รถยนต� และพยายามล็อกประตูโดยใช�สวิตช�
ล็อกประตู ไฟฟ�าหลังจากออกจากรถยนต�
ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจาก
ที่ป�ดประตู

สำหรับการล็อกประตู ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไป
ยังตำแหน�งล็อก
สำหรับการปลดล็อก ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยัง
ตำแหน�งปลดล็อก

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง
N18A1-120227-9F6A8E00-458C-40FD-8AB2-74A4A066142C

SPA2423

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลังช�วยป�องกันการเป�ด
ประตูหลังโดยไม�ตั้งใจ โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กอยู�ในรถ
เมื่อปุ�มล็อกอยู�ในตำแหน�งล็อก ล็อกป�องกันเด็กเป�ด
ประตูหลังจะทำงาน และประตูหลังจะสามารถเป�ดได�
จากมือจับประตูด�านนอกเท�านั้น

สำหรับการปลดล็อก ให�เลื่อนปุ�มล็อกไปที่ตำแหน�ง
ปลดล็อก

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-5

Condition:
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3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

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

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมทสามารถทำงานได�กับ
ทุกประตู โดยรีโมทคอนโทรลสามารถใช�งานได�ภายใน
ระยะประมาณ 1 เมตร (3.3 ฟุต) ห�างจากตัวรถ
ทั้งนี้ระยะทำงานจะขึ้นอยู�กับสภาพแวดล�อมโดยรอบ
รถหน่ึงคันจะสามารถใช�งานกับรีโมทคอนโทรลได�
สูงสุดถึง 5 ชุด สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการซ้ือและใช�
งานรีโมทคอนโทรลเพิ่มเติม กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน
รีโมทคอนโทรลจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
. เมื่อรีโมทคอนโทรลกับตัวรถห�างกันเกิน 1 เมตร

(3.3 ฟุต) โดยประมาณ
. เมื่อไฟแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลใกล�จะหมด
. เมื่อกุญแจยังเสียบอยู�ในสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�

ข�อควรระวัง:
. เมื่อล็อกประตูโดยใช�รีโมทคอนโทรล

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ
. ห�ามมิให� รีโมทคอนโทรลซึ่งมีอุปกรณ�รับส�ง

สัญญาณไฟฟ�าอยู�ภายใน สัมผัสโดนน้ำหรือ
น้ำเค็ม ซึ่งจะส�งผลต�อการทำงานของระบบ

. ห�ามทำรีโมทคอนโทรลหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกรีโมทคอนโทรลเข�ากับวัตถุอื่น
อย�างรุนแรง

. ถ�าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว�า -108C (148F)
แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลอาจไม�ทำงาน
ตามปกติ

. ห�ามวางรีโมทคอนโทรลไว�นานในที่ที่มีอุณหภูมิ
เกิน 608C (1408F)

ถ�ารีโมทคอนโทรลสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำ
ให�ทำการลบรหัส ID ของรีโมทคอนโทรลชุดน้ันออก
จากระบบรถ เพื่อป�องกันการใช�รีโมทคอนโทรปลดล็อก
รถโดยไม�ได�รับอนุญาต สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
การลบ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
สำหรับข�อมูลที่ เกี่ยวข�องกับการ เปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดดูที่ “แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล” (หน�า 8-
18)

การใช�งานระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท
GUID-704AD130-CF38-4B96-974A-1DCBAF735408

JVP0306X

ปุ�มปลดล็อกกุญแจแบบพับได�

ปุ�ม LOCK
ปุ�ม UNLOCK
ปุ�ม TRUNK
ไฟแสดงแบตเตอรี่

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

1. ดึงกุญแจออกจากสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
2. ป�ดประตูทั้งหมด
3. กดปุ�ม “LOCK” บนรีโมทคอนโทรล
4. ประตูทุกบานจะล็อก
5. ลองดึงมือจับประตูเพ่ือยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�น

แล�ว

ข�อควรระวัง:
หลังจากล็อกประตูโดยใช�รีโมทคอนโทรล ให�แน�ใจ
ว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับประตู

การปลดล็อกประตู
GUID-700805DB-3F82-4D06-A1ED-7C680A036916

1. กดปุ�ม “UNLOCK” บนรีโมทคอนโทรล
2. ประตูทุกบานจะปลดล็อก
ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหน่ึงอย�างใดต�อไปน้ีภายใน 30 วินาทีหลังจาก
กดปุ�ม “UNLOCK”

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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. เป�ดประตูใดก็ได�

. เสียบกุญแจลงในสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�

การเป�ดฝากระโปรงท�าย
GUID-77A201DD-2CB6-4D01-BB1A-A7CCCB499D5B

1. กดปุ�ม “TRUNK” บนรีโมทคอนโทรล
ค�างไว�นานกว�า 1 วินาที เมื่อดึงกุญแจออกจาก
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�

2. ฝากระโปรงท�ายเป�ด

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

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ สว�างขึ้นเมื่อกดปุ�มใด ๆ
ถ�าไฟไม�สว�าง หมายความว�าแบตเตอร่ีอ�อน หรือควร
เปลี่ยนแบตเตอรี่ สำหรับข�อมูลที่ เกี่ยวข�องกับการ
เป ล่ียน แบต เตอ ร่ี โปรด ด ู ที่ “ แบต เตอ ร่ี ของ
รีโมทคอนโทรล” (หน�า 8-18)

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

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
ขึ้นเพื่อยืนยัน
. “LOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสองครั้ง
. “UNLOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหนึ่งครั้ง

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

SPA2504

1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

คำเตือน:
. คล่ืนวิทยุสามารถส�งผลกระทบต�ออุปกรณ�

ไฟฟ�าทางการแพทย�ได� ผู�ที่ใช�เครื่องกระตุ�น
การทำงานของหัวใจควรสอบถามผู�ผลิต
อุปกรณ�ไฟฟ�าทางการแพทย�ถึงผลกระทบที่
เป�นไปได�ก�อนการใช�งาน

. กุญแจอัจฉริยะจะส�งคล่ืนวิทยุ เมื่อกดปุ�ม
คลื่นวิทยุอาจมีผลต�อระบบการนำทางและการ
สื่อสารของเครื่องบิน ห�ามใช�กุญแจอัจฉริยะ
ขณะอยู�บนเครื่องบิน ตรวจสอบให�แน�ใจว�าปุ�ม
ไม�ถูกกดโดยไม�ได�ตั้งใจเม่ือเก็บกุญแจไว�ขณะ
อยู�บนเครื่องบิน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถส่ังงานประตูได�ทุกบาน
และล็อกฝากระโปรงท�ายด�วยฟ�งก�ชันรีโมทคอนโทรล
หรือด�วยการกดปุ�มสวิตช�คำสั่งบนรถยนต�โดยไม�หยิบ
กุญแจออกมาจากกระเป�า สภาพแวดล�อมและ/หรือ
สภาพในการใช�งานอาจจะมีผลกระทบต�อการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะ
ให�แน�ใจว�าอ�านข�อต�อไปนี้ก�อนใช�ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:
. ตรวจสอบให�แน�ใจว�ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัว

เมื่อใช�รถ
. ห�ามท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือต�องออก

ห�างจากตัวรถ
. เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำมาก ระบบ

กุญแจอัจฉริยะอาจทำงานได�ไม�ปกติ

มีการสื่อสารผ�านคลื่นวิทยุระหว�างกุญแจอัจฉริยะกับ
รถยนต�ตลอดเวลา โดยระบบกุญแจอัจฉริยะจะส�ง
คลื่นวิทยุอ�อน ๆ ซ่ึงสภาพแวดล�อมอาจรบกวนการ
ทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะได�ภายใต�สภาวะการ
ทำงานต�อไปนี้
. เมื่อใช�งานใกล�สถานที่ที่มีการส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น

เสาส�งคลื่นโทรทัศน� สถานีไฟฟ�า และสถานีวิทยุ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-7

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

. เมื่อมีการใช�อุปกรณ�ไร�สาย เช�น โทรศัพท�มือถือ
เครื่องรับส�งวิทยุ และวิทยุ CB

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือถูกหุ�มด�วยวัสดุที่เป�น
โลหะ

. เมื่อมีการใช�รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุชนิดใด ๆ
ในบริเวณใกล�เคียง

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะอยู�ใกล�เครื่องใช�ไฟฟ�า เช�น
เครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล

. เมื่อรถยนต�จอดใกล�กับมิเตอร�เก็บค�าจอดรถ
ถ�าเกิดกรณีเหล�าน้ีให�แก�ไขสภาวะการทำงานก�อนใช�
งานฟ�งก� ชัน ของกุญแจ อัจฉริยะ หรือ ใช� ก ุญแจ
ธรรมดาแทน
แบตเตอรี่จะมีอายุการใช�งานประมาณ 2 ป� ทั้งนี้อายุ
การใช�งานของแบตเตอรี่จะแตกต�างกันไปตามสภาวะ
การทำงาน ถ�า แบตเตอรี่ หมด ให� ทำการ เปลี่ยน
แบตเตอรี่ใหม�
สำหรับข�อมูลที่ เกี่ยวข�องกับการ เปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดดูที่ “แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-19)
เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู�ตลอดเวลา
ถ�าทิ้งกุญแจไว� ใกล�อุปกรณ�ที่ส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น
สัญญาณจากโทรทัศน�และเครื่องคอมพิวเตอร�ส�วน
บุคคล จะส�งผลให�อายุการใช�งานของแบตเตอรี่สั้นลง
เมื่อไฟแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะใกล�จะหมด โปรดดูที่

“ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด” (หน�า 5-10) เพื่อ
สตาร�ทเครื่องยนต�
เนื่องจากพวงมาลัยจะล็อกด�วยไฟฟ�า จะไม�สามารถ
ปลดล็อกพวงมาลัยเมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่
ตำแหน�ง “LOCK” ได� ถ�าแบตเตอร่ีของรถยนต�หมด
ให�ตรวจสอบให�ดีว�าแบตเตอรี่รถยนต�ยังมีประจุไฟเหลือ
อยู�
รถยนต�หน่ึงคันสามารถใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะได�
สูงสุดถึง 4 ชุด สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการซ้ือและใช�
งานกุญแจอัจฉริยะเพิ่มเติม กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

ข�อควรระวัง:
. ห�ามมิให�กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำ

เค็ม เนื่องจากกุญแจมีส�วนประกอบทางไฟฟ�า
เพราะจะส�งผลต�อการทำงานของระบบ

. ห�ามทำกุญแจอัจฉริยะหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุอื่นอย�าง
รุนแรง

. ห�ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจอัจฉริยะอาจเสียหายได�เมื่อเป�ยก
ดังน้ัน หากกุญแจอัจฉริยะเป�ยก ควรเช็ดให�
แห�งสนิททันที

. ถ�าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว�า –108C (14
8F) แบตเตอรี่ ของกุญแจอัจฉริยะอาจไม�
ทำงานตามปกติ

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะในบริเวณที่มีอุณหภูมิ
เกินกว�า 608C (1408F) ติดต�อกันเป�นเวลา
นาน

. ห�ามใส�กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม�
เหล็ก

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คล่ืนแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อุปกรณ�
เครื่องเสียง และ เคร่ืองคอมพิวเตอร�ส�วน
บุคคลหรือโทรศัพท�มือถือ

ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำ
ให�ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะน้ันออกจากระบบ
ของรถ เพื่อป�องกันการใช�กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม�
ได�รับอนุญาต สำหรับข�อมูลเก่ียวกับขั้นตอนการลบ
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ท�านสามารถป�ดฟ�งก�ชันของกุญแจอัจฉริยะได� สำหรับ
ข�อมูล เกี่ยวกับการป�ดฟ�งก�ชันของกุญแจอัจฉริยะ
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

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

SPA1744

ฟ�งก�ชันต�าง ๆ ของกุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช�งาน
ได�ต�อเม่ือกุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในระยะการทำงานที่
กำหนดจากสวิตช�คำสั่งเท�านั้น
เมื่อไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมดหรือมีคล่ืนวิทยุที่
แรงใกล�บริเวณที่ใช�งาน ระยะการทำงานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจไม�ทำงานตามปกติ
ระยะการทำงานอยู�ภายใน 80 ซม. (31.50 นิ้ว)
จากสวิตช�คำสั่งแต�ละตัว
ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู� ใกล�กระจก มือจับประตูหรือ
กันชนหลังมากเกินไป สวิตช�คำสั่งอาจไม�ทำงาน
เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�ในระยะการทำงาน บุคคลที่ไม�ได�
พกกุญแจอัจฉริยะติดตัวไว�ก็สามารถกดสวิตช�คำส่ัง
และล็อก/ปลดล็อกประตูและฝากระโปรงท�ายได�

การใช�งานระบบกุญแจอัจฉริยะ
N18A1-120227-603A4822-3ADD-4574-A869-D1EAAE15987B

SPA2506

สวิตช�คำสั่งจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
. เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในรถยนต�
. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน
. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู�หรือป�ดไม�แน�น
. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะใกล�จะหมด

. เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

SPA2407

. ห�ามกดสวิตช�คำส่ังที่มือจับประตู เม่ือถือกุญแจ
อัจฉริยะไว�ในมือ ดังที่แสดงในภาพ เมื่อกุญแจ
อัจฉริยะอยู�ใกล�มือจับประตูมากเกินไป ระบบ
กุญแจอัจฉริยะจะตรวจจับว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�
ภายนอกรถยนต�ได�ยากขึ้น

. หลังจากล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู
ให�แน�ใจว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับ
ประตู

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู
ตรวจสอบให�แน�ใจว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�กับตัวท�าน
ก�อนกดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูเพ่ือป�องกันไม�ให�
ลืมกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถ

. สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูจะทำงานเฉพาะเมื่อระบบ
กุญแจอัจฉริยะตรวจพบกุญอัจฉริยะเท�านั้น

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-9
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. เพื่อป�องกันไม�ให�ลืมกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถ หรือ
ในกระโปรงท�าย ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�พกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวแล�วจึงล็อกประตู หรือ กระโปรง
ท�าย

. ห�ามดึงมือจับประตูก�อนกดสวิตช�คำส่ังที่มือจับ
ประตูจะปลดล็อก แต�จะไม�เป�ด ปล�อยมือจับประตู
ครั้งหนึ่งก�อน แล�วดึงอีกครั้งเพื่อเป�ดประตู

ฟ�งก�ชันไฟเมื่อเข�ารถและออกจากรถ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟหรี่ ไฟท�าย และไฟส�อง
ป�ายทะเบียนจะสว�างขึ้นช่ัวระยะเวลาหน่ึง สามารถป�ด
ใช�งานไฟเมื่อเข�ารถและไฟเมื่อออกจากรถได� สำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการทำงานไฟเม่ือเข�ารถและ
ไฟเมื่อออกจากรถ โปรดดูที่ “Settings (การตั้งค�า)”
(หน�า 2-21)

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

JVP0015X

เมื่อพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัว สามารถล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูทุกบานได� โดยกดสวิตช�คำส่ังที่มือจับ
ประตู (ด�านคนขับหรือผู�โดยสารหน�า) ภายในระยะ
การทำงาน
เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
และเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นเพื่อยืนยัน สำหรับ
รายละเอียด ดูที่ “การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและ
เสียงเตือนภายนอก” (หน�า 3-16)
1. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”
2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย
3. ป�ดประตูทุกบานและฝากระโปรงท�าย
4. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู (ฝ��งคนขับหรือ

ผู�โดยสารด�านหน�า)

5. ประตูทุกบานและฝากระโปรงท�ายจะล็อก
6. ลองดึงมือจับประตูเพ่ือยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�น

แล�ว
ป�องกันการล็อกประตู:

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

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพ่ือ
ป�องกันการล็อกประตูเมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถ
โดยไม�ตั้งใจ
. เม่ือทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว� ในรถยนต�และล็อก

ประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านในด�านคนขับหลังจากออก
จากรถยนต� ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ
หลังจากใช�ปุ�มล็อกด�านในด�านคนขับหลัง

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว�ในรถยนต�ขณะที่ประตู
ด�านคนขับเป�ด และล็อกประตู โดยใช�สวิตช� ล็อก
ประตูไฟฟ�าหลังจากออกจากรถยนต� ประตูทุก
บานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังใช�งานสวิตช�ล็อก
ประตูไฟฟ�า

ข�อควรระวัง:
การป�องกันการล็อกจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะ
ต�อไปนี้:
. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผงหน�าป�ด
. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนที่วางของด�าน

หลังรถ

Condition:
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. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในกล�องเก็บของ

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในช�องเก็บของที่
ประตู

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�บน หรือ ใต�ส�วนที่
เก็บยางอะไหล�

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ด�านนอก
ฝากระโปรงท�าย

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะวางไว�ข�างในหรือใกล�
วัตถุที่เป�นโลหะ

การป�องกัน การล็อก อาจทำงาน เม่ือ ก ุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายนอกรถ ในระยะใกล�กับตัวรถมาก
เกินไป

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

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย
2. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู
3. ประตูทุกบานและฝากระโปรงท�ายจะปลดล็อก
ถ�าดึงมือจับประตูในขณะที่ปลดล็อกประตู ประตูอาจจะ
ไม�ปลดล็อก ให�ปล�อยมือจับประตูกลับเข�าที่ ประตูจะ
ปลดล็อกได� ถ�าประตูไม�ปลดล็อกหลังจากปล�อยมือจับ
ประตู ให�กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อปลดล็อก
ประตู

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

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหน่ึงอย�างใดต�อไปน้ีภายใน 30 วินาทีหลังจาก
กดสวิตช�คำสั่งในขณะที่ประตูล็อกอยู�
. เป�ดประตูใดก็ได�
. กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
ถ�ามีการกดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ
ในระหว�างช�วงเวลาที่กำหนด ประตูทุกบานจะล็อกโดย
อัตโนมัติหลังช�วงเวลาที่กำหนดต�อมา

การเป�ดฝากระโปรงท�าย
GUID-2C4658CE-16F0-40A5-AB56-AFF90B7F896F

JVP0016X

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย
2. กดสวิตช�คำสั่งเป�ดฝากระโปรงท�าย
3. ฝากระโปรงท�ายจะถูกปลดล็อก
4. เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น 4 ครั้ง

5. ยกฝากระโปรงท�ายขึ้นเพื่อเป�ดห�องเก็บสัมภาระ

ข�อควรระวัง:
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�นำกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัว
ก�อนป�ดฝากระโปรงท�าย เพื่อป�องกันไม�ให�ลืมไว�ใน
ห�องเก็บสัมภาระ

ป�องกันการล็อกประตู:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพ่ือ
ป�องกันการล็อกฝากระโปรงท�ายเมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะ
ไว�ในฝากระโปรงท�ายโดยไม�ตั้งใจ
เมื่อฝากระโปรงท�ายป�ด ขณะที่ประตูทุกบานล็อก และ
กุญแจอัจฉริยะอยู�ในห�องเก็บสัมภาระ เสียงเตือนจะดัง
และฝากระโปรงท�ายจะเป�ดออก

ข�อควรระวัง:
การป�องกันการล็อกจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะ
ต�อไปนี้:
. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�บน หรือ ใต�ส�วนที่

เก็บยางอะไหล�
. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ด�านนอก

ฝากระโปรงท�าย
. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะวางไว�ข�างในหรือใกล�

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-11
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วัตถุที่เป�นโลหะ

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

ระบบประหยัดแบตเตอรี่จะตัดการจ�ายไฟเพื่อป�องกัน
แบตเตอรี่ไฟหมดหากเข�าเงื่อนไขดังต�อไปนี้
. ประตูทุกบานป�ด และ
. เครื่องยนต�จะดับลง

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

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานที่ได�รับการออกแบบ
มาเพื่อลดการทำงานที่ไม�ถูกต�องและช�วยป�องกันรถ
จากการถูกโจรกรรม

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

เสียง เตือนหรือ เสียงบี๊ปจะดังภายในและภายนอก
รถยนต� และไฟเตือนในมาตรวัดจะสว�างขึ้นหรือกะพริบ
โปรดดูที่ “วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น” (หน�า 3-13) และ
“ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน” (หน�า 2-11)
ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ:
ไฟเตือนการเลือกตำแหน�ง P:

ข�อควรระวัง:
เมื่อเสียงเตือนหรือเสียงบี๊ปดัง หรือไฟเตือนสว�าง
หรือกะพริบ ควรตรวจสอบทั้งรถยนต�และกุญแจ

อัจฉริยะ

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

เสียงเตือนจะดัง ข้ึน และหน�าจอแสดงการเตือนจะ
ปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� เมื่อตรวจพบ
การทำงานที่ไม�ถูกต�อง
โปรดดูที่ “วิธีแก�ไขป�ญหาเบ้ืองต�น” (หน�า 3-13)
สำหรับการเตือนและการแสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� โปรดดูที่ “การเตือนและการแสดงบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-27)

ข�อควรระวัง:
เมื่อเสียงเตือนดังข้ึนหรือหน�าจอแสดงการเตือน
ปรากฏขึ้น ให�แน�ใจว�าตรวจสอบทั้งรถยนต�และ
กุญแจอัจฉริยะ

Condition:



(111,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น
N18A1-120227-3EBAEEB1-DE83-4B6A-92C9-B6F8ACBA4047

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�เพื่อดับเครื่องยนต�

แบบ A: ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P ในมาตรวัดสว�างขึ้น และ
เสียงเตือนภายในดังขึ้นอย�างต�อเนื่องหรือเป�นระยะเวลาสองถึงสาม
วินาที

คันเกียร�ไม�อยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด) เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
แบบ B: การเตือน Shift to Park (การเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
จอด) ปรากฏขึ้นในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� และเสียงเตือน
ภายในดังขึ้นอย�างต�อเนื่องหรือเป�นระยะเวลาสองถึงสามวินาที

เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) เสียงเตือนภายในดังขึ้นเป�นระยะเวลาสองถึงสามวินาที ประตูอยู�ในตำแหน�งเป�ด
ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
“OFF”

เมื่อป�ดประตูหลังออกจากรถยนต�

แบบ A: ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะในมาตรวัดจะกะพริบเป�นสี
เหลือง และเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้น 3 ครั้ง และเสียงเตือน
ภายในดังขึ้นสองถึงสามวินาที

สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
“OFF”แบบ B: การเตือน No Key Detected (ไม�พบกุญแจ) ปรากฏบน

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นสามครั้งและ
เสียงเตือนภายในดังขึ้นเป�นเวลาสองถึงสามวินาที

แบบ A: ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P ในมาตรวัดสว�าง และเสียง
เตือนภายนอกดังขึ้นอย�างต�อเนื่อง สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง

“OFF” และคันเกียร�ไม�อยู�ในตำแหน�ง “P”
(จอด)

เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และ
กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปยังตำแหน�ง
“OFF”

แบบ B: การเตือน Shift to Park (การเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
จอด) จะปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� และเสียงเตือน
ภายนอกจะดังขึ้นอย�างต�อเนื่อง

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งเพื่อล็อกประตู เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณสองถึงสามวินาที และประตู
ทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� หรือ ห�องเก็บ
สัมภาระท�ายรถ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อกประตู เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณสองถึงสามวินาที กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� หรือ ห�องเก็บ
สัมภาระท�ายรถ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-13

Condition:
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3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�เพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�

แบบ A: ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัดจะกะพริบเป�นสี
เขียว

แบตเตอรี่เหลือน�อย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-19))แบบ B: การเตือน Key Battery Low (แบตเตอรี่กุญแจต่ำ)

ปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

แบบ A: ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะในมาตรวัดจะกะพริบเป�นสี
เหลือง และเสียงเตือนภายในดังขึ้นเป�นเวลาสองถึงสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย
แบบ B: การเตือน No Key Detected (ไม�พบกุญแจ) ปรากฏขึ้น
บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

เมื่อกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�

แบบ A: ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัดจะสว�างเป�นสี
เหลือง เตือนว�าเกิดการทำงานผิดปกติกับระบบล็อก

พวงมาลัยไฟฟ�าหรือระบบกุญแจอัจฉริยะ
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

แบบ B: การเตือน Key System Error (ระบบกุญแจทำงาน
ผิดปกติ) ปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

Condition:
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การใช�งานระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท
N18A1-120227-0AA6AB2D-1803-4545-8021-62938F31370F

WAD0040X

ปุ�ม LOCK
ปุ�ม UNLOCK
ปุ�ม TRUNK
ไฟแสดงแบตเตอรี่

ระยะการใช�งาน
N18A1-120227-F2C56D63-388E-4027-A75F-11CBF17D52AB

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมทจะช�วยให�ท�านสามารถ
ล็อก/ปลดล็อกประตูทุกบาน และปลดล็อก
ฝากระโปรงท�ายได� ระยะทำงานจะขึ้นอยู�กับ
สภาพแวดล�อมโดยรอบของตัวรถ เพ่ือให�แน�ใจว�าใช�
งานปุ�มล็อกและปลดล็อกได� ควรอยู�ห�างจากประตู
รถยนต�ประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต)
ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมทจะไม�ทำงานภายใต�
สภาวะต�อไปนี้:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

. เม่ือประตูหรือฝากระโปรงท�ายเป�ดอยู�หรือป�ดไม�
สนิท

สำหรับข�อมูลที่ เกี่ยวข�องกับการ เปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดดูที่ “แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-19)

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

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
และเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นเพื่อยืนยัน
1. ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

และพกกุญแจอัจฉริยะติดตัว
2. ป�ดประตูทั้งหมด
3. กดปุ�ม “LOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ
4. ประตูทุกบานจะล็อก
5. ลองดึงมือจับประตูเพ่ือยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�น

แล�ว

ข�อควรระวัง:
หลังจากล็อกประตูโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ ให�แน�ใจ
ว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับประตู

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

1. กดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ
2. ประตูทุกบานจะปลดล็อก
การล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ:

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

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้ภายใน 30 วินาที หลังจาก
กดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะใน
ขณะที่ประตู ล็อกอยู� ถ�าระหว�าง 30 วินาทีนี้ ปุ�ม
“UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะถูกกด ประตู
ทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที
ต�อมา
. เป�ดประตูใดก็ได�
. กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�

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

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ กะพริบขึ้นเมื่อกดปุ�ม
ใด ๆ ถ�าไฟไม�กะพริบ หมายความว�าแบตเตอรี่อ�อน
หรือควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ สำหรับข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับ
การเปล่ียนแบตเตอร่ี โปรดดูที่ “แบตเตอร่ีกุญแจ
อัจฉริยะ” (หน�า 8-19)

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-15

Condition:
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3-16 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การเป�ดฝากระโปรงท�าย
GUID-725A33D7-C693-400D-8191-1E88BA97B8D3

1. กดปุ�ม “TRUNK” บนกุญแจอัจฉริยะ
นานกว�า 1 วินาที

2. ฝากระโปรงท�ายจะถูกปลดล็อก
3. เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น 4 ครั้ง
4. ยกฝากระโปรงท�ายขึ้นเพื่อเป�ดห�องเก็บสัมภาระ

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียง
เตือนภายนอก

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

เม่ือล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือฝากระโปรงท�ายด�วย
สวิตช�คำสั่ง หรือฟ�งก�ชันเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท
ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ และเสียงเตือนภายนอกจะ
ดังขึ้นเพื่อยืนยัน
คำอธิบายต�อ ไปนี้ แสดงการทำงานของไฟกะพริบ
ฉุกเฉินและเสียงเตือนภายนอก เมื่อทำการล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูหรือฝากระโปรงท�าย

การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู ปลดล็อกฝากระโปรงท�าย

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (การใช�
สวิตช�คำสั่ง)

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่ง
ครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สอง
ครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - ไม�มี
เสียงเตือนภายนอก - 4 ครั้ง

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท
(โดยใช�ปุ�ม หรือ )

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่ง
ครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สอง
ครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - ไม�มี
เสียงเตือนภายนอก - 4 ครั้ง

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

รถยนต�มีระบบรักษาความปลอดภัยดังต�อไปนี้:
. ระบบสัญญาณกันขโมย
. ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)*
(* ระบบป�องกันการสตาร�ท)
ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงสภาพความปลอดภัย
ของรถยนต�

ระบบเตือนกันขโมย
GUID-E5F32413-B898-42BA-8D05-58740AB74A48

ระบบเตือนกันขโมยจะมีสัญญาณเตือนเป�นเสียงและ
การมองเห็น ถ�าส�วนใดของรถยนต�ถูกรบกวน

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

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมย ติดตั้งอยู�บนแผงหน�าป�ด
จะทำงานเมื่อไหร�ก็ตามที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ใน
ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” ซึ่งเป�นเรื่องปกติ

วิธีการใช�งานระบบ:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

1. ป�ดหน�าต�างทั้งหมดและให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”
สามารถใช�งานระบบได� ถึงแม�จะเป�ดหน�าต�าง
อยู�

2. นำรีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะติดตัวออก
จากรถไปด�วย

3. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าฝากระโปรงหน�าและ
ฝากระโปรงท�ายป�ด ป�ดและล็อกประตูทั้งหมดด�วย
รีโมทคอนโทรล (ถ�ามีติดตั้ง) กุญแจอัจฉริยะ
(ถ�ามีติดตั้ง) หรือสวิตช�คำสั่ง (รุ�นที่ติดตั้ง
กุญแจอัจฉริยะ)

4. ตรวจสอบว�ามีไฟแสดงรักษาความปลอดภัยสว�าง
ข้ึน ไฟแสดงระบบกันขโมยสว�างอยู�ประมาณ 30
วินาที ระบบกันขโมยพร�อม ใช� งาน หลังจาก
ประมาณ 30 วินาที ระบบกันขโมยจะเปล่ียนเป�น
ใช�งานโดยอัตโนมัติ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะ
กะพริบประมาณ 1 ครั้งต�อทุก ๆ 3 วินาที
ถ�าในระหว�างเวลา 30 วินาทีนี้ ถ�าปลดล็อกประตู
ด�วยรีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะ สวิตช�คำสั่ง
หรือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
ระบบจะไม�เริ่มทำงาน

แม�ว�าจะมีคนขับและ/หรือผู�โดยสารอยู�ในรถยนต�

ระบบจะทำงานด�วยการล็อกประตู ท้ังหมดและ
สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”
ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
เพื่อป�ดการทำงานของระบบ
การทำงานของระบบกันขโมย:

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

ระบบการเตือนจะให�เสียงดังต�อไปนี้:
. ไฟหน�ากะพริบ และ แตรจะดัง เป�นจังหวะนาน

ประมาณ 30 วินาที
. การเตือนอัตโนมัติจะหยุดลงหลังจากเวลาผ�านไป

ประมาณ 30 วินาที อย�างไรก็ตาม สัญญาณ
เตือนจะทำงานอีกครั้งถ�ารถยนต�ถูกรบกวนอีก
ครั้งหนึ่ง

สัญญาณเตือนจะทำงานเมื่อ:
. การใช�งานประตูหรือฝากระโปรงท�ายโดยไม� ใช�

รีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช�คำสั่ง
. เป�ดฝากระโปรงหน�า
วิธีการหยุดสัญญาณเตือน:

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

. การ เตือนจะหยุด ลง เมื่อ ปลด ล็อกประตู ด�วย
รีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะ หรือสวิตช�คำสั่ง

. การเตือนจะหยุดลงเมื่อสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�
หยุดอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

ถ�าระบบไม�ทำงานดังท่ีอธิบายไว�ข�างต�น ให�นำรถ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-17

ระบบกันขโมย

Condition:
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3-18 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

เข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)
N18A1-120227-D69AC017-542A-4B88-926A-95A54AD52D45

ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) จะขัด
ขวางการสตาร�ทเครื่องยนต�หากไม�ใช�กุญแจ NATS
ที่ลงทะเบียนแล�ว
ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด แม�ว�าจะใช�กุญแจ NATS
ที่ลงทะเบียนแล�ว อาจเกิดการรบกวนที่มีสาเหตุมา
จาก:
. กุญแจ NATS อีกชุดหนึ่ง
. เครื่องเก็บค�าผ�านทางอัตโนมัติ
. เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ
. อุปกรณ�ชนิดอื่นที่ส�งสัญญาณคล�ายกัน
ให�สตาร�ทเครื่องยนต�ตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. นำสิ่งท่ีอาจรบกวนการทำงานให�ห�างจากกุญแจ

NATS
2. ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

เป�นเวลาประมาณ 5 วินาที
3. เปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ให�อยู�ในตำแหน�ง

“OFF” หรือ “LOCK” แล�วรอเป�นเวลาประมาณ
10 วินาที

4. ปฏิบัติขั้นที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

5. สตาร�ทเครื่องยนต�
6. ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำจนกว�าจะไม�มีการรบกวนที่

อาจเป�นไปได�อีก

ถ�าขั้นตอนน้ีทำให� เครื่องยนต�สตาร�ทติดได� นิส สัน
แนะนำให�วางกุญแจ NATS ที่ลงทะเบียนแล�ว แยก
จากอุปกรณ�อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

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

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยอยู� ท่ี แผงหน�าป�ด ซ่ึงแสดง
สถานะของ NATS
ไฟจะทำงานเมื่อสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
“LOCK” หรือ “OFF” ไฟแสดงระบบกันขโมยบ�งชี้ว�า
ระบบกันขโมยในรถกำลังทำงานอยู�
ถ�า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟน้ีจะสว�างค�างอยู�
ขณะที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
ถ�าไฟแสดงระบบกันขโมยสว�างค�างไว�และ/หรือ

เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันเพ่ือตรวจสอบและซ�อมกุญแจ NATS โดย
เร็วที่สุด ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�นำกุญแจ NATS
ทุกชุดที่มีไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อรับบริการ

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

คำเตือน:
. ฝากระโปรงหน�าต�องป�ดสนิทและล็อกแน�นก�อน

ขับรถ ไม�เช�นน้ัน ฝากระโปรงหน�าอาจจะเป�ด
ตีขึ้นมาและทำให�เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอหรือควันออก
มาจากห�องเครื่องยนต�เพ่ือหลีกเลี่ยงการได�
รับบาดเจ็บ

การเป�ดฝากระโปรงหน�า
N18A1-120227-A03D3982-C98B-4C2A-B61D-A669C570C6D2

WAD0104X

1. ดึงที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน�า ที่อยู�ใต�
แผงหน�าป�ดจนกระทั่งฝากระโปรงหน�าจะเด�งขึ้น

2. จับก�านดึง ที่อยู�ระหว�างฝากระโปรงหน�าและ
กระจังหน�า และดันก�านดึงไปด�านข�างด�วยปลาย
นิ้ว

3. ยกฝากระโปรงหน�า ขึ้น
4. นำก�านค้ำฝากระโปรงหน�า ออกมาและสอด

เข�าไปในช�อง

จับชิ้นส�วนที่เคลือบ เมื่อถอด หรือตั้งก�านค้ำ
ฝา กระโปรง หน�า ใหม� หลีก เลี่ยง การ สัมผัส
โดยตรงกับชิ้นส�วนเหล็ก เนื่องจากอาจจะร�อน
หลังจากดับเครื่องยนต�

การป�ดฝากระโปรงหน�า
N18A1-120227-9564ED64-C15A-44B3-B4A6-4E130D1D67E3

1. ระหว�างที่ค้ำฝากระโปรงหน�าเอาไว� ให�เล่ือนก�าน
ค้ำฝากระโปรงหน�ากลับไปสู�ตำแหน�งเดิม

2. ค�อย ๆ ลดฝากระโปรงหน�าลงช�า ๆ ให�อยู�ที่
ประมาณ 20 ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 น้ิว)
เหนือที่ล็อกฝากระโปรง จากนั้นปล�อยลง

3. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าล็อกสนิทแล�ว

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-19

ฝากระโปรงหน�า

Condition:
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3-20 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

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

คำเตือน:
. ต�องทำการป�ดฝากระโปรงท�ายให�สนิทก�อน

ขับขี่ หากฝากระโปรงท�ายเป�ดอยู�จะทำให�ก�าซ
ไอเสียที่มีอันตรายไหลเข�าในรถยนต�

. ควรดูแลเด็กอย�างใกล�ชิดขณะที่เล�นอยู�บริเวณ
รอบ ๆ รถยนต� เพ่ือป�องกันไม� ให� เข�าไปติด
ล็อกอยู� ในกระโปรงท�าย ซึ่งอาจทำให� เกิด
อันตรายร�ายแรงได� ทำการล็อกประตูและ
กระโปรงท�ายเม่ือไม�ใช�งาน และระวังไม�ให�เด็ก
เล�นกุญแจรถ

ฝากระโปรงท�ายสามารถเป�ดออกได�โดยวิธีต�อไปนี้
. ใช�คันปลดล็อกฝากระโปรงท�าย
. ใช�ปุ�ม TRUNK บนรีโมทคอนโทรล (ถ�ามีติดตั้ง)

หรือกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
. ใช�สวิตช�คำสั่งเป�ดกระโปรงท�าย (ถ�ามีติดตั้ง)

WAD0123X

สำหรับการป�ดฝากระโปรงท�าย ให�กดฝากระโปรงท�าย
ลงจนล็อกแน�น

การเป�ดฝากระโปรงท�าย
N18A1-EC08EA76-DD0B-4F6C-8A43-F71A3A196455

JVP0019X

ดึงคันปลดล็อกฝากระโปรงท�าย ที่อยู�บนพื้นด�าน
คนขับขึ้น จนกระทั่งฝากระโปรงท�ายปลดล็อก

ปุ�ม TRUNK บนรีโมทคอนโทรล (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

สำหรับการเป�ดฝากระโปรงท�าย ให�กดปุ�ม “TRUNK”
บนรีโมทคอนโทรล (โปรดดูที่ “ระบบเป�ดประตู

โดยใช�กุญแจรีโมท” (หน�า 3-6))

ปุ�ม TRUNK บนกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

สำหรับการเป�ดฝากระโปรงท�าย ให�กดปุ�ม “TRUNK”
บนกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจ

อัจฉริยะ” (หน�า 3-7))

สวิตช�คำสั่งเป�ดฝากระโปรงท�าย (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

สำหรับการเป�ดฝากระโปรงท�าย ให�กดสวิตช�คำสั่งเป�ด
ฝากระโปรงท�ายขณะท่ีพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวไว�
(โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-7))

การใช�งานกุญแจ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-DD598C97-0F56-4444-9582-16DF0FFB990B

WAD0124X

เพื่อเป�ดฝากระโปรงท�าย เสียบกุญแจลงในช�องเสียบ
กุญแจฝากระโปรงท�าย แล�วหมุนกุญแจไปตามเข็ม
นาฬิกา ฝากระโปรงท�ายจะเป�ดออก

ฝากระโปรงท�าย

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

คำเตือน:
. นํ้ามันเชื้อเพลิงสามารถติดไฟง�ายและจะระเบิด

ได�ภายใต�เงื่อนไข การใช�งานหรือจัดการกับ
นํ้ามันเชื้อเพลิงอย�างไม�ถูกต�อง อาจทำให�เกิด
การบาดเจ็บร�ายแรงหรือเป�นแผลไหม�พอง
ต�องดับเคร่ืองยนต�และห�ามสูบบุหร่ีหรือก�อให�
เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟใกล�กับตัวรถเมื่อ
เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกครั้ง

. น้ำมันเช้ือเพลิงอาจมีแรงดัน จึงควรหมุนฝา
ถังไปคร่ึงรอบแล�วรอจนกระท่ังเสียง “ฟู�”
หย ุด ลง จากนั้น จึง เป�ด ฝาถัง ทั้งนี้ เพื่อ
ป�องกันไม�ให�น้ำมันเชื้อเพลิงพุ�งออกมาและอาจ
ทำให�ได�รับบาดเจ็บ

. ต�องใช�ฝาป�ดถังน้ำมันเชื้อเพลิงแท�ของนิสสัน
เท�านั้นเมื่อจำเป�นต�องเปลี่ยนใหม� เนื่องจากจะ
มีวาล�วนิรภัยอยู�ในตัวเพื่อให�ระบบเชื้อเพลิงและ
ระบบไอเสียทำงานได�อย�างถูกต�อง การใช�ฝา
ป�ดถังนํ้ามันที่ไม�ถูกต�องจะทำให�ระบบทำงาน
ผิดพลาดร�ายแรงซึ่งอาจทำให�บาดเจ็บได�

การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
N18A1-120227-95A82A38-55CE-4E0A-9F7A-10CBD38B4CE7

JVP0130X

สำหรับการเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให�ดึงคัน
ปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ฝาป�ดถังน้ำมันเชื้อเพลิง
N18A1-120227-98BFD1BD-43B1-45EB-936E-C2CB4B4F180B

WAD0105X

หมุนฝาป�ดถังน้ำมันเช้ือเพลิงทวนเข็มนาฬิกา เพื่อ
เป�ดออก เพื่อป�ด ให�หมุนฝาป�ดถังน้ำมันเชื้อเพลิงตาม
เข็มนาฬิกา จนกระทั่งได�ยินเสียงคลิก
วางฝาป�ดถังน้ำมันเช้ือเพลิงลงบนที่วางฝาป�ด

ระหว�างเติมน้ำมัน

ข�อควรระวัง:
ถ�าน้ำมันเชื้อเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให�ล�าง
ออกด�วยน้ำเพื่อไม�ให�สีรถเสียหาย

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-21

ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition:
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3-22 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

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

คำเตือน:
ห�ามปรับพวงมาลัยขณะขับข่ีเพ่ือให�คนขับมีสมาธิ
เต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

WAD0127X

ดึงคันล็อก ลงและปรับวงพวงมาลัยข้ึน ลง ไป
ด�านหน�า หรือด�านหลัง จนได�ตำแหน�งที่ต�องการ
จากนั้นดันคันล็อกขึ้นให�แน�น เพื่อล็อกพวงมาลัยให�เข�า
ที่

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

คำเตือน:
ปรับตำแหน�งของกระจกทั้งหมดก�อนขับรถ ห�าม
ปรับกระจกขณะขับขี่เพื่อให�คนขับมีสมาธิเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถ

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

SPA2447
ตัวอย�าง

ขณะท่ีจับกระจกมองหลังเอาไว� ให�ปรับมุมกระจกจน
กระทั่งได�ตำแหน�งที่ต�องการ

แบบปรับกันแสงสะท�อนด�วยตัวเอง
N18A1-DFB6FE29-D1BB-4209-807F-71F2F71E89CB

SPA2143
ตัวอย�าง

ดึงคันปรับ เมื่อแสงไฟหน�าของรถที่ขับตามมาข�าง
หลังส�องรบกวนสายตาขณะขับรถในเวลากลางคืน
ดันคันปรับ ในเวลากลางวันเพื่อให�มองด�านหลังได�
อย�างชัดเจน

กระจกมองข�าง
N18A1-120227-3127D178-EAE0-4880-9AE1-F4CF22E75964

คำเตือน:
. ห�ามจับกระจกมองข�างขณะกำลังปรับกระจก

เนื่องจากอาจจะหนีบนิ้วของท�าน หรือทำให�
กระจกเสียหายได�

. ห�ามขับรถในขณะที่กระจกมองข�างยังพับอยู�
เน่ืองจากเป�นการลดทัศนวิสัยด�านหลังและ
อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

พวงมาลัย กระจกต�าง ๆ

Condition:



(121,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

. วัตถุที่ เห็นในกระจกมองข�างจะอยู�ใกล�กว�าที่
ปรากฏ

. ขนาดและระยะห�างของภาพในกระจกมองข�าง
จะไม�ตรงกับความเป�นจริง

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

JVP0133X

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงาน เมื่อสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”
1. เลื่อนสวิตช� เพื่อเลือกกระจกด�านขวาหรือด�าน

ซ�าย
2. ปรับกระจกแต�ละข�างด�วยการกดสวิตช�จนกระทั่ง

ได�ตำแหน�งที่ต�องการ

การพับ
N18A1-120227-362FADCF-7390-4FF9-ABAE-C6B75BD533C4

แบบควบคุมด�วยสวิตช�:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVP0134X

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงาน เมื่อสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”
กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติเมื่อกดสวิตช�พับ
กระจกมองข�างลง สำหรับการเป�ดกระจก ให�กด
สวิตช�อีกครั้ง

ข�อควรระวัง:
. การกดสวิตช�ให�กระจกมองข�างพับ/เป�ดออก

อย�างต�อเนื่องจะเป�นสาเหตุทำให�สวิตช�หยุด
ทำงาน

. ห�ามจับกระจกมองข�างขณะกำลังปรับกระจก
มือของท�านอาจถูกหนีบได� และกระจกอาจ
ทำงานผิดปกติ

. ห�ามขับรถในขณะที่พับกระจกอยู� เพราะจะไม�
สามารถมองเห็นด�านหลังของรถยนต�ได�

. ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจกมองข�าง มีโอกาส
ที่กระจกจะเคลื่อนไปทางด�านหน�าหรือด�าน
หลังในขณะขับขี่ ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก
มองข�าง ให�แน�ใจว�าปรับกระจกอีกคร้ังด�วย
ไฟฟ�าก�อนทำการขับขี่

แบบปรับตั้งด�วยตัวเอง:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

WAD0121X

พับกระจกมองข�างโดยผลักกระจกไปด�านหลังของตัว
รถ
แบบพับโดยอัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง):

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

กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติ เมื่อล็อกประตูด�วย
กุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช�คำสั่ง กระจกจะเป�ดออกเมื่อ
ปลดล็อกประตูด�วยกุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช�คำส่ัง
เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-23

Condition:
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3-24 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

หรือเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต� สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการ
ป�ดการทำงานของฟ�งก�ชัน พับ อัตโนมัติ โปรดดูที่
“Vehicle Settings (ตั้งค�ารถยนต�)” (หน�า 2-23)

กระจกแต�งหน�า
N18A1-120227-70A201BA-7C99-4BC9-92CA-57EDBEC40918

SPA2192

ในการใช�งานกระจกแต�งหน�าด�านหน�า ให�ดึงแผ�นบัง
แดดลงมา และดึงฝาป�ดกระจกขึ้น

N18A1-120227-55BC4E88-F9E4-45DC-8314-9D4B96ED1433

คำเตือน:
. อย�าขับรถขณะเข�าเบรกมือ จะทำให�เบรกมี

ความร�อนสูงผิดปกติและทำงานผิดพลาด
และอาจนำไปสู�การเกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามปลดเบรกมือจากภายนอกรถยนต� เพราะ
ถ�ารถเคล่ือนท่ีจะไม�สามารถเหยียบแป�นเบรก
ได� ซึ่งจะทำให�เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช�คันเกียร�แทนเบรกมือ เมื่อจอดรถ ให�
แน�ใจว�าได�เหยียบเบรกมือจนสุดแล�ว

. เพื่อช�วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตเน่ืองจากรถยนต�และ/หรือระบบ 
ทำงานโดยไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยให�เด็ก บุคคลที่ 
ต�องมีผู�ดูแลช�วยเหลอื หรือสัตว�เลีย้งไว�ในรถ 
เพียงลําพงั และในวนัทีอ่ากาศอบอุ �น 
อุณหภูมิภายในรถยนต�ที่ป�ดประตูไว�จะสูงข้ึน 
อย�างรวดเร็ว ซึ่งมีความเส่ียงอย�างมากที่ 
อาจทำให�บุคคลและสัตว�เลี้ยงได�รับบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิตได�

SPA2110

เพื่อใช�งานเบรกมือ ให�ดึงคันเบรกมือขึ้น
เพื่อปลดเบรกมือ ให�เหยียบแป�นเบรกจนสุดและค�างไว�
ดึงคันเบรกมือขึ้นเล็กน�อย แล�วกดปุ�ม และเลื่อนคัน
เบรกมือลงให�สุด
ก�อนขับรถ ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกมือดับ
แล�ว

เบรกมือ

Condition:
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4 จอแสดงข�อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง
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4-2 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-A0EFE92F-7F1B-4A10-9BBF-6F63A69F3B44

สำหรับรุ�นที่มีระบบ NissanConnect อาจมีอุปกรณ�
และระบบแตกต�างออกไปจากคู�มือฉบับนี้ โปรดดู
รายละเอียดที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect ซ่ึง
ประกอบด�วยข�อมูลดังต�อไปนี้
ฟ�งก�ชันที่สามารถใช�งานได�อาจแตกต�างกันตามรุ�นและ 
คุณสมบัติเฉพาะ
. เครื่องเสียง
. โทรศัพท�แฮนด�ฟรี
. Apple CarPlay
. Android Auto
.  ข�อมูลและการตัง้ค�าทีเ่รียกดไูด�บน

NissanConnect

N18A1-EB68331A-AB52-4043-829E-CC3572EDA3B3

คำเตือน:
. ห�ามทำการปรับตัวควบคุมเครื่องปรับอากาศ

หรือตัวควบคุมเครื่องเสียงในขณะขับขี่ เพื่อให�
มีสมาธิเต็มท่ีในการบังคับควบคุมการทำงาน
ของรถ

. หากสังเกตพบสิ่งแปลกปลอมอยู� ในระบบ
ฮาร�ดแวร� หรือมีของเหลวเป��อนอยู�บนระบบ
หรือมีควันหรือเปลวไฟออกมาจากระบบ หรือ
พบว�ามีการทำงานผิดปกติอื่น ๆ ให�หยุดใช�
งานทันทีและติดต�อศูนย�บริการนิสสันที่ ใกล�
ที่สุด การเพิกเฉยต�อสภาพการณ�เหล�าน้ีอาจ
นำไปสู�อุบัติเหตุ เพลิงไหม�หรือไฟฟ�าลัดวงจร
ได�

. ห�ามถอดประกอบหรือแก�ไขระบบนี้ เพราะการ
ทำเช�นน้ันอาจนำไปสู�อุบัติเหตุ เพลิงไหม�หรือ
ไฟฟ�าลัดวงจรได�

ข�อควรระวัง:
ห�ามใช�งานระบบเม่ือเคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงานเป�น
เวลานาน เพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

คู�มือการใช�งาน NISSANCONNECT (ถ�ามี
ติดตั้ง) ข�อควรระวังด�านความปลอดภัย

Condition:
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GUID-F13C91AD-1157-4904-8262-CD2B07A531E2

WAE0265X

1. ปุ�ม CAMERA

คำเตือน:
. หากไม�ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช�งาน

ระบบเทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทางอย�างถูกต�อง อาจส�งผลให�ได�รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�

. เทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง
ช�วยเพิ่มความสะดวกสบายขึ้น แต�ไม�สามารถ
ใช�แทนการขับรถยนต�อย�างถูกต�อง เนื่องจาก
จะมีบริเวณจุดอับสายตาที่ไม�สามารถมองเห็น
วัตถุได� โดยเฉพาะมุมท้ังส่ีของรถยนต�ซึ่งเป�น
บริเวณที่วัตถุไม�ได�ปรากฏให�เห็นจากมุมมอง
จากมุมสูง มุมมองด�านหน�า หรือมุมมองด�าน

หลังเสมอไป ควรตรวจสอบบริเวณโดยรอบ
เพื่อให�แน�ใจว�าปลอดภัยก�อนที่จะเคลื่อนรถยนต�
ด�วยการออกรถอย�างช�า ๆ เสมอ

. ผู�ขับขี่ต�องรับผิดชอบความปลอดภัยระหว�าง
จอดรถและระหว�างขับขี่เสมอ

ข�อควรระวัง:
เมื่อเช็ดฝุ�นหรือคราบสกปรกออกจากด�านหน�า
ของกล�อง และระวังอย�าทำให�เลนส�เป�นรอยขีด
ข�วน

ระบบเทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางถูก
ออกแบบมาเพื่อช�วยเหลือผู�ขับข่ีในสถานการณ�ต�าง ๆ
เช�น จอดรถในช�องจอด หรือจอดรถเข�าซอง
โดยหน�าจอจะแสดงมุมมองท่ีหลากหลายของตำแหน�ง
รถยนต�ในรูปแบบหน�าจอที่แยกกัน แต�จะไม�สามารถ
มองเห็นทุกมุมมองได�ตลอดเวลา
มุมมองที่มองเห็น:
. มุมมองด�านหน�า

มุมมองที่ประมาณ 150 องศา จากด�านหน�า
ของรถยนต�

. มุมมองด�านหลัง
มุมมองที่ประมาณ 150 องศา จากด�านหลัง
ของรถยนต�

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-3

เทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง
(ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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4-4 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. มุมมองจากมุมสูง
มุมมองรอบ ๆ รถยนต�จากด�านบน

. มุมมองหน�าด�านข�าง
มุมมองรอบ ๆ และด�านหน�าของล�อด�าน
ผู�โดยสารหน�า

WAE0269X

เพื่อแสดงหลายมุมมอง ระบบกล�องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทางจะใช�กล�อง ที่ติดตั้งอยู�บริเวณกระจัง
หน�า กล�องที่ติดตั้งอยู�บนกระจกมองข�างของรถยนต�
และกล�องที่ติดตั้งอยู�เหนือป�ายทะเบียนของรถยนต�

การทำงานของระบบเทคโนโลยีกล�อง
อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง

GUID-141AA74B-C0B5-43B2-8119-FFC9B0E40E8F

เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ให�
เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) หรือ
กดปุ�ม CAMERA เพื่อใช�งานเทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะ
มองภาพรอบทิศทาง
หน�าจอที่แสดงขึ้นบนเทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทางจะกลับไปยังหน�าจอก�อนหน�าโดยอัตโนมัติ
เมื่อผ�านไป 3 นาที หลังจากกดปุ�ม CAMERA ขณะ
ที่คันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�งอื่นนอกเหนือจากตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง)

มุมมองที่มองเห็น
GUID-826F1D72-1EE2-479A-863D-A5AEEB26669B

คำเตือน:
. ควรใช� เส�นแนวระยะห�างและเส�นแนวความ

กว�างของรถยนต�ในการอ�างอิงเมื่อรถยนต�อยู�
บนพื้นเรียบที่ได�ระดับเท�านั้น ระยะห�างบน
หน�าจอเป�นเพียงการอ�างอิง และอาจจะ
แตกต�างจากระยะห�างจริงระหว�างรถยนต�และ
วัตถุที่แสดงบนหน�าจอ

. ให�ใช�เส�นแสดงขึ้น และมุมมองจากมุมสูงใน
การอ�างอิง จำนวนของผู�โดยสาร สัมภาระ
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ตำแหน�งรถยนต� สภาพ

ถนน และความลาดชันของถนนจะส�งผลต�อ
เส�นที่แสดงขึ้นและมุมมองจากมุมสูง

. ถ�าเปลี่ยนยางด�วยยางที่มีขนาดต�างกัน เส�น
กะแนวทิศทางและมุมมองจากมุมสูงอาจ
แสดงขึ้นไม�ถูกต�อง

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน�าจอจะอยู�ไกลกว�าที่ปรากฏ ในทางตรงกัน
ข�าม เมื่อขับรถลงทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็น
บนหน�าจอจะอยู�ใกล�กว�าที่ปรากฏ

. วัตถุท่ีเห็นในมุมมองด�านหลัง จะเห็นตรงกัน
ข�ามกับการมองในหน�าจอและกระจกมองข�าง

. ควรใช�กระจกหรือการมองวัตถุจริง เพ่ือ
ตัดสินระยะห�างจากวัตถุอย�างถูกต�อง

. บนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ
แตกต�างระหว�างเส�นกะแนวทิศทางและเส�น
แนวจอดจริง

. เส�นแนวความกว�างของรถยนต�และเส�นกะแนว
ทิศทางจะกว�างกว�าความกว�างและเส�นทาง
จริง

. เส�นท่ีแสดงข้ึนจะเกินขอบด�านขวาเล็กน�อย
เนื่องจากกล�องมองหลังไม� ได�ติด ต้ังอยู�บน
กึ่งกลางด�านหลังของรถยนต�

Condition:
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มุมมองด�านหน�าและด�านหลัง:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

SAA1840
มุมมองด�านหน�า

SAA1896
มุมมองด�านหลัง

เส�นแนวท่ีแสดงความกว�างของรถยนต�และระยะห�าง
จากวัตถุโดยอ�างอิงจากเส�นตัวถังรถยนต� จะ
แสดงขึ้นบนหน�าจอ

เส�นแสดงระยะห�าง:
แสดงระยะห�างจากตัวถังรถยนต�
. เส�นสีแดง : ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)
. เส�นสีเหลือง : ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)
. เส�นสีเขียว : ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)
. เส�นสีเขียว : ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส�นแนวความกว�างของรถยนต� :
แสดงความกว�างของรถยนต�เมื่อถอยหลัง
เส�นกะแนวทิศทาง :
แสดงเส�นกะแนวทิศทางเมื่อขับขี่รถยนต� เส�นกะแนว
ทิศทางจะเคลื่อนที่ตามความมากน�อยของการหมุน
พวงมาลัย เส�นกะแนวทิศทางในมุมมองด�านหลังจะไม�
แสดงขึ้นในขณะที่พวงมาลัยอยู�ในตำแหน�งเดินหน�าตรง
ภาพจากมุมมองด�านหน�าจะไม�แสดงขึ้น เม่ือความเร็ว
รถมากกว�า 10 กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.)
หมายเหตุ:

เมื่อหน�าจอแสดงมุมมองด�านหน�าและหมุน
พวงมาลัยประมาณ 90 องศา หรือน�อยกว�า
จากตำแหน�งกลาง เส�นกะแนวทิศทางทั้งด�านขวา
และซ�าย จะแสดง ข้ึน เมื่อหมุนพวงมาลัย
ประมาณ 90 องศา หรือมากกว�า เส�นกะแนว
ทิศทางจะแสดงขึ้นเฉพาะด�านท่ีตรงข�ามกับการ

หมุนเท�านั้น
มุมมองจากมุมสูง:

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

SAA3570

มุมมองจากมุมสูงจะแสดงภาพของรถยนต�จากที่สูง
ซึ่งช�วยยืนยันตำแหน�งของรถยนต�
ไอคอนรถยนต� จะ แสดงตำแหน�งของรถยนต�
โปรดจำไว�ว�าระยะห�างระหว�างวัตถุที่มองเห็นในมุมมอง
จากมุมสูงจะต�างจากระยะห�างจริง
พื้นที่ ท่ีมุมมองกล�องมองไม�เห็น จะแสดงเป�นสีดำ
พื้นที่ ที่ ไม�สามารถมองเห็น ได� จะปรากฏแถบสี
เหลืองเป�นเวลา 3 วินาทีหลังจากมุมมองจากมุมสูง
แสดงขึ้น ซ่ึงจะแสดงเฉพาะคร้ังแรกเท�านั้นหลังจาก
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
นอกจากนี้ มุมที่มองไม�เห็น แสดงขึ้นเป�นสีแดงและ
จะกะพริบใน 3 วินาทีแรกเพื่อเตือนคนขับให�ระวัง

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-5
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4-6 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

คำเตือน:
. วัตถุที่อยู�ในมุมมองจากมุมสูงจะปรากฏอยู�ไกล

กว�าระยะห�างจริง
. วัตถุ ท่ีมีความสูง เช�น ขอบทางเท�า หรือ

รถยนต� อาจไม�ตรงแนวหรือไม�แสดงที่ขอบ
ของมุมมอง

. ไม�สามารถแสดงวัตถุที่อยู�เหนือกล�องได�

. ภาพจากมุมสูงอาจไม�ตรงเมื่อตำแหน�งกล�อง
เปลี่ยน

. เส�นบนพื้นอาจเอียงและไม�เห็นเป�นเส�นตรงที่
ขอบของมุมมอง และจะเอียงเพ่ิมมากข้ึนหาก
เส�นอยู�ห�างจากตัวรถมากขึ้นเรื่อย ๆ

มุมมองหน�าด�านข�าง:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVH1580X

เส�นแนว:
เส�นแนวท่ีแสดงความกว�างและปลายด�านหน�าของ
รถยนต�จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
เส�นด�านหน�าของรถยนต� จะแสดงส�วนหน�าของ
รถยนต�
เส�นด�านข�างของรถยนต� จะแสดงความกว�างของ
รถยนต�รวมกระจกมองข�างโดยประมาณ
ส�วนขยาย ของทั้งเส�นด�านหน�า และเส�นด�าน
ข�าง จะแสดงด�วยเส�นประสีเขียว

ความแตกต�างระหว�างระยะห�างในจอและระยะ
ห�างจริง

GUID-0C7A96C1-24FC-45D4-AA94-1632D3F0D7B2

ตำแหน�งของเส�นแนวที่แสดงขึ้นและเส�นแนวบนพื้นเป�น
การอ�างอิงโดยประมาณเท�าน้ัน ในความเป�นจริงแล�ว
วัตถุที่อยู�บนพื้นทางลาดขึ้นหรือลาดลง หรือวัตถุที่ยื่น
ออกมา จะอยู�ในตำแหน�งที่มีระยะห�างแตกต�างจากที่
แสดงขึ้นบนหน�าจอกับเส�นแนว (โปรดดูที่ภาพ) ควร
ตรวจสอบขณะทำการถอยหลัง หรือจอดรถและออก
จากรถยนต�เพ่ือดูตำแหน�งของวัตถุที่อยู�ด�านหลังของ
รถยนต�

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
GUID-842BC688-FB6A-4DA9-B848-4AE9C9C3EA8A

JVH1268X

เมื่อถอยหลังข้ึนทางลาดชัน เส�นแนวระยะห�างและเส�น
แนวความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาใกล�กว�าระยะ
ห�างจริง พึงระลึกว�าวัตถุใด ๆ ก็ตามที่อยู�บนเนินจะ
อยู�ไกลกว�าที่ปรากฏบนหน�าจอ

Condition:
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การถอยหลังลงทางลาดชัน
GUID-258114C4-AFD4-4E19-A5E3-CD2F41EB482E

JVH1269X

เม่ือถอยรถยนต�ลงทางลาดชัน เส�นแนวระยะห�างและ
เส�นแนวความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาไกลกว�า
ระยะห�างจริง พึงระลึกว�าวัตถุใด ๆ ก็ตามที่อยู�บนเนิน
จะอยู�ใกล�กว�าที่ปรากฏบนหน�าจอ

การถอยหลังใกล�กับวัตถุที่ยื่นเข�ามา
GUID-07A64729-2F64-46A5-94DC-D8A3CF3C5E5F

JVH0497X

เส�นกะแนวทิศทาง ต�องไม�สัมผัสกับวัตถุที่อยู�บน
หน�าจอ อย�างไรก็ตาม รถยนต�อาจชนกับวัตถุได�ถ�า
ส�วนที่ยื่นเข�ามาอยู�สูงกว�าเส�นทางเคลื่อนที่จริง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข�ามา
GUID-479369C6-4392-41CC-A5B8-A23DC5C6CBD7

SAA2244

ตำแหน�ง แสดงขึ้นบนหน�าจอไกลกว�าตำแหน�ง
อย�างไรก็ตาม ตำแหน�ง ที่ จริงแล�วระยะห�าง
เท�ากับตำแหน�ง รถยนต�อาจชนเข�ากับวัตถุได�เมื่อ
ถอยไปที่ตำแหน�ง ถ�าส�วนที่ยื่นเข�ามาอยู�สูงกว�าเส�น
ทางที่ถอยจริง

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-7
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4-8 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

วิธีจอดรถด�วยเส�นกะแนวทิศทาง
GUID-FA419CE1-BF30-4EC6-A169-BBB914C55368

คำเตือน:
. ถ�าเปลี่ยนยางด�วยยางที่มีขนาดต�างกัน เส�น

กะแนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง
. บนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ

แตกต�างระหว�างเส�นกะแนวทิศทางและเส�น
แนวจอดจริง

. ถ�าปลดแบตเตอรี่ออกหรือใกล�หมด เส�นกะ
แนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง ถ�าสิ่งนี้
เกิดขึ้น โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้:
— หมุนพวงมาลัยจากด�านหน่ึงไปอีกด�าน

หนึ่งจนสุด
— ขับรถบนถนนเส�นตรงเป�นเวลามากกว�า

5 นาที SAA1897

1. ตรวจสอบพ้ืนท่ีจอดรถว�าปลอดภัยด�วยตาเปล�า
ก�อนจอดรถ

2. มุมมองด�านหลังของรถยนต�จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
ดังแสดงในภาพ เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยัง

ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

WAE0367X

3. ถอยรถยนต�ช�า ๆ ปรับตั้งพวงมาลัยให�เส�นกะแนว
ทิศทาง เข�าอยู�ในพื้นที่จอดรถ

4. บังคับพวงมาลัย ให� เส�น แนวความกว�างของ
รถยนต� ขนาน กับ พื้นที่ จอด รถ โดย
อ�างอิงจากเส�นกะแนวทิศทาง

5. เมื่อจอดรถยนต�ในพ้ืนท่ีเสร็จสมบูรณ� ให�เลื่อนคัน
เกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และดึงเบรกมือ

Condition:
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วิธีการเปลี่ยนหน�าจอ
GUID-22F22C94-7893-4DCD-9E33-E282CAFD0420

เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ให�
กดปุ�ม CAMERA หรือเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“R” (ถอยหลัง) เพื่อใช�งานเทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะ
มองภาพรอบทิศทาง
เทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางจะแสดง
มุมมองหน�าจอแยกที่ต�างกันตามตำแหน�งคันเกียร� กด
ปุ�ม CAMERA เพื่อสลับระหว�างมุมมองต�าง ๆ ที่
แสดง
ถ�าคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) มุมมองที่
แสดงได�แก�:
. หน�าจอแยกมุมมองจากมุมสูง/มุมมองด�านหลัง
. หน�าจอแยกมุมมองหน�าด�านข�าง/มุมมองด�านหลัง
. หน�าจอมุมมองด�านหลัง
ถ�าคัน เกียร�อยู� ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “D”
(ขับ) (รุ�นเกียร�แปรผันอัจฉริยะ) หรือคันเกียร�อยู�นอก
เหนือ จากตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) (ร ุ�น เกียร�
ธรรมดา) มุมมองที่แสดงได�แก�:
. หน�าจอแยกมุมมองจากมุมสูง/มุมมองด�านหน�า
. หน�าจอแยกมุมมองหน�าด�านข�าง/มุมมองด�านหน�า
หน�าจอแสดงผลจะเปลี่ยนจากกล�องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทางเมื่อ:

. คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “D” (ขับ) และความเร็ว
รถยนต�เพิ่มขึ้นมากกว�าประมาณ 10 กม./ชม. (6
ไมล�/ชม.)

. เลือกหน�าจออื่น

การปรับหน�าจอ
GUID-7FF6E7AE-7623-4986-A64B-974F6D909674

WAE0267X

1. กด ปุ� ม MUNU แล ะ แต ะ ปุ� ม “การ ต้ัง ค� า
(Settings)” หรือกดปุ�ม SETTING

2. แต ะ ปุ� ม “Camera” (กล�อง) แล ะ แต ะ ปุ� ม
“Display Settings” (การตั้งค�าจอแสดงผล)

3. แตะปุ�ม “Brightness” (ความสว�าง) “Contrast”
(คอนทราสต�) “Tint” (เฉดสี) “Color” (สี)
หรือ “Black Level” (ระดับสีดำ)

4. ปรับรายการโดยการแตะ “-” หรือ “+” บน
หน�าจอแบบสัมผัส

ข�อจำกัดของเทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมอง
ภาพรอบทิศทาง

GUID-482C12C9-855B-436D-A835-537D52AB3944

WAE0268X

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบสำหรับ
เทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง
การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไปตามข�อจำกัดของ
ระบบเหล�านี้อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ
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เสียชีวิตได�
. ไม�ควรใช�งานเทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมอง

ภาพรอบทิศทางขณะที่กระจกมองข�างอยู�ใน
ตำแหน�งพับเก็บ และควรตรวจสอบว�าทำการ
ป�ดฝากระโปรงท�ายแน�นดีแล�ว ขณะขับรถโดย
ใช�งานเทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง

. ระยะห�างระหว�างวัตถุที่แสดงขึ้นบนเทคโนโลยี
กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางต�างจาก
ระยะห�างจริง

. กล�องติดตั้งอยู�ท่ีกระจังหน�า กระจกมองข�าง
และ เหนือป�ายทะเบียนด�านหลัง ห�ามวาง
สิ่งของไว�บนรถยนต�ที่จะบดบังกล�อง

. เม่ือล�างรถยนต�ด�วยน้ำแรงดันสูง ควรระวัง
และตรวจสอบให�แน�ใจว�าไม�ได�ฉีดน้ำที่บริเวณ
รอบ ๆ กล�อง มิเช�นนั้น อาจทำให�น้ำเข�าไปใน
ตัวกล�อง ซ่ึงเป�นสาเหตุท่ีทำให�น้ำควบแน�นบน
เลนส� เกิดการทำงานผิดปกติ เพลิงไหม�
หรือไฟฟ�าลัดวงจรได�

. ไม�ควรกระแทกกล�อง เนื่องจากเป�นอุปกรณ�ที่
ละเอียดอ�อน มิ เช�น น้ัน จะส�งผล ให� กล�อง
ทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย และ
เกิดเพลิงไหม� หรือไฟฟ�าลัดวงจร

อาจมีจุดอับที่ระบบไม�สามารถแสดงวัตถุที่อยุ�ในบาง
บริเวณ และระบบจะไม�เตือนถึงวัตถุที่เคล่ือนท่ี เมื่ออยู�
ในหน�าจอมุมมองด�านหน�าหรือด�านหลัง วัตถุที่อยู�ใต�
กันชนหรือบนพื้นอาจไม�แสดงขึ้น เมื่ออยู�ในมุมมอง
จากมุมสูง วัตถุที่สูงจากพื้นซึ่งอยู�ริมขอบของบริเวณ
ที่กล�องตรวจจับได�จะไม�ปรากฎขึ้นบนหน�าจอ
ข�อจำกัดต�อไปนี้เป�นข�อจำกัดในการทำงานและไม�ได�
แสดงถึงการทำงานผิดปกติของระบบแต�อย�างใด:
. อาจมีการทำงานล�าช�าเม่ือมีการสลับระหว�างมุม

มองต�าง ๆ
. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน�าจออาจไม�

แสดงวัตถุขึ้นมาอย�างชัดเจน
. เมื่อมีแสงสว�างจ�าส�องตรงมาที่กล�อง วัตถุอาจ

แสดงขึ้นไม�ชัดเจน
. หน�าจออาจกะพริบขณะอยู�ภายใต�แสงไฟ

ฟลูออเรสเซนส�
. สีของวัตถุบนเทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพ

รอบทิศทางอาจแตกต�างจากสีของวัตถุจริงเล็ก
น�อย

. วัตถุบนเทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทางอาจไม�ชัดเจนและสีอาจต�างออกไปในที่มืด
หรือเวลากลางคืน

. มุมมองของกล�องแต�ละตัวของมุมมองจากมุมสูง
อาจมีความชัดเจนต�างกัน

. ห�ามใช�แว็กซ�กับกระจกกล�อง เช็ดแว็กซ�ออกด�วย
ผ�าสะอาดท่ีชุบสารทำความสะอาดอย�างอ�อนที่
ผสมน้ำ แล�วเช็ดให�แห�งด�วยผ�าแห�ง

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-B03DC84D-C4AD-4A44-AC20-6EF8516D5408

WAE0151X

เม่ือไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน�าจอ แสดงว�ามี
สภาวะผิดปกติในเทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง แม�จะไม�กระทบต�อการขับข่ีตามปกติ แต�ควร
นำรถยนต�เข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการ
นิสสัน แนะนำให�ไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อรับบริการ
นี้

Condition:
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WAE0152X

เมื่อไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน�าจอ แสดงว�าภาพ
จากกล�องอาจได�รับการรบกวนทางไฟฟ�าจากอุปกรณ�
รอบ ๆ ชั่วคราว ซึ่งจะไม�ขัดขวางการขับข่ีตามปกติ
แต�ควรเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน
หากเกิดขึ้นบ�อยครั้ง แนะนำให�ไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อรับบริการนี้

การดูแลรักษาระบบ
GUID-97847F78-9CC5-466B-8568-7538483569D5

WAE0269X

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แอลกอฮอล� เบนซิน หรือทินเนอร�ทำ

ความสะอาดกล�อง เพราะจะทำให�สีเปลี่ยน
. ห�ามทำให�กล�องเกิดความเสียหาย เน่ืองจาก

จะมีผลกระทบกับหน�าจออย�างมาก

ถ�า มี เศษฝุ�น น้ำ ฝน หรือ หิมะ ติด บน กล�อง
เทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางอาจไม�
แสดงวัตถุบนจออย�างชัดเจน ทำความสะอาดกล�อง
ด�วยผ�าที่ชุบสารทำความสะอาดอย�างอ�อนที่ผสมน้ำ
แล�วเช็ดให�แห�งด�วยผ�าแห�ง
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GUID-C5C70B40-CF4D-4559-8098-6A3A2E6EDCFE

WAE0265X

1. ปุ�ม CAMERA

คำเตือน:
. หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับ

การใช�ระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันรอบ
ทิศทาง (MOD) อย�างเหมาะสม และอาจส�ง
ผลทำให�ได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก�ชีวิตได�

. ระบบ MOD ไม�ได�ทดแทนการใช�งานรถยนต�
อย�างถูกต�อง และไม� ได�ถูกออกแบบมาเพ่ือ
ป�องกันการชนกับวัตถุรอบ ๆ รถยนต� เม่ือ
ทำการบังคับรถ ควรใช�กระจกมองข�างและ
กระจกมองหลังพร�อมหันไปมองและตรวจสอบ
บริเวณโดยรอบเสมอ เพื่อให�แน�ใจว�าปลอดภัย
ที่จะบังคับรถให�ขับเคลื่อนต�อไป

. ระบบจะหยุดการทำงานเมื่อความเร็วมากกว�า
8 กม./ชม. (5 ไมล�/ชม.) ระบบจะกลับมา
ทำงานอีกครั้งเมื่อความเร็วลดลง

. ระบบ MOD ไม�ได�ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับ
วัตถุที่อยู�กับที่โดยรอบ

ระบบ MOD สามารถแจ�งผู�ขับขี่ให�ทราบถึงวัตถุที่
กำลังเคล่ือนท่ีเม่ือขับรถออกจากโรงรถ บังคับรถเข�า
จอดในช�องจอด และในกรณีอื่น ๆ
ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่โดยการ
ใช�เทคโนโลยีการประมวลผลภาพขึ้นแสดงบนหน�าจอ

การทำงานของระบบ MOD
GUID-B0CE13E4-3FDD-4A39-B4F3-644053EAF6F5

ระบบ MOD จะทำงานโดยอัตโนมัติภายใต�สภาวะดัง
ต�อไปนี้:
. เมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)
. เมื่อกดปุ�ม CAMERA เพื่อเป�ดใช�งานมุมมองของ

กล�องบนหน�าจอแสดงผล
. เมื่อความเร็วรถยนต�ลดลงต่ำกว�าประมาณ 8

กม./ชม. (5 ไมล�/ชม.) และหน�าจอกล�องแสดงขึ้น

ระบบตรวจจับและส�งสัญญาณเตือนวัตถุ และ
บุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล�องรอบคัน (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition:



(135,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

WAE0324X
มุมมองด�านหน�าและมุมมองจากมุมสูง

WAE0325X
มุมมองด�านหลังและมุมมองจากมุมสูง

WAE0326X
มุมมองด�านหลังและมุมมองหน�าด�านข�าง

ระบบ MOD จะทำงานในสภาวะดังต�อไปนี้ เม่ือมุม
มองของกล�องแสดงขึ้น:
. เมื่อคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “D”

(ขับ) และรถยนต�หยุด ระบบ MOD จะตรวจจับ
วัตถุที่กำลังเคล่ือนที่ในมุมมองจากมุมสูง ระบบ
MOD จะไม�ทำงานหากประตูบานใดเป�ดอยู�

. เมื่อ คัน เกียร� อย ู� ใน ตำแหน�ง “D” (ขับ) และ
ความเร็วรถยนต�ต่ำกว�าประมาณ 8 กม./ชม. (5
ไมล�/ชม.) ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่ในมุมมองด�านหน�า

. เมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) และ
ความเร็วรถยนต�ต่ำกว�าประมาณ 8 กม./ชม. (5
ไมล�/ชม.) ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลัง
เคลื่อนท่ีในมุมมองด�านหลัง ระบบ MOD จะไม�
ทำงานหากฝากระโปรงท�ายเป�ดอยู�

ระบบ MOD จะไม�ตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนท่ีในมุม
มองหน�าด�านข�าง ไอคอน MOD จะไม�แสดงขึ้นบน
หน�าจอเมื่ออยู�ในมุมมองนี้
เมื่อระบบ MOD ตรวจพบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ใกล�กับ
รถยนต� จะได�ยินเสียงเตือนและกรอบสีเหลืองจะแสดง
ข้ึนบนมุมมองท่ีตรวจพบวัตถุ ในขณะที่ระบบ MOD
ยังคงตรวจพบวัตถุท่ีกำลังเคล่ือนท่ี กรอบสีเหลืองก็
จะยังแสดงขึ้นต�อไป
หมายเหตุ:

ในขณะท่ีเสียงเตือนของระบบตรวจจับวัตถุด�าน
หลังรถขณะถอย (ถ�ามีติดตั้ง) กำลังส�งเสียงบ๊ีป
ระบบ MOD จะไม�ส�งเสียงเตือน
ในมุมมองจากมุมสูง กรอบสีเหลือง จะแสดงขึ้น
บนแต�ละภาพจากกล�อง (หน�า หลัง ขวา ซ�าย) ตาม
ตำแหน�งที่ตรวจพบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
กรอบสีเหลือง จะแสดงขึ้นบนแต�ละมุมมองในโหมด
มุมมองด�านหน�าและโหมดมุมมองด�านหลัง
ไอคอน MOD สีฟ�า จะแสดงข้ึนในมุมมองท่ีระบบ
MOD ทำงาน ไอคอน MOD สีเทา จะแสดงข้ึน
ในมุมมองที่ระบบ MOD ไม�ทำงาน
ถ�าระบบ MOD ถูกป�ด ไอคอน MOD จะไม�แสดง
ขึ้น
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การเป�ดและป�ดระบบ MOD
GUID-0839FC15-7028-4B58-97C2-85E08AD2CC8E

สามารถเป�ดและป�ดระบบ MOD ได�
โปรดดูที่ “Driver Assistance (ระบบช�วยผู� ขับข่ี)”
(หน�า 2-22)

ข�อจำกัดของระบบ MOD
GUID-868413A6-B8B6-4C84-82A7-168A7491E360

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบ MOD
การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไปตามข�อจำกัดของ
ระบบเหล�านี้อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได�
. เสียงท่ีดังมากเกินไป (เช�น เสียงจากระบบ

เคร่ืองเสียง หรือการเป�ดกระจกรถยนต�)
ทำให�กลบเสียงเตือน ส�งผลให�ไม�ได�ยินเสียง

. ประสิทธิภาพของระบบ MOD จะถูกจำกัด
ตามสภาพแวดล�อมและวัตถุรอบ ๆ เช�น:
— เมื่อ สี ของฉากหลังและวัตถุ ท่ี กำลัง

เคลื่อนที่มีความแตกต�างกันน�อย
— เมื่อมีแหล�งที่เกิดแสงกะพริบ
— เม่ือมีแสงจ�า เช�น แสงจากไฟหน�าของ

รถยนต�คันอื่นหรือแสงอาทิตย�
— เมื่อมีสิ่งสกปรก หยดน้ำ หรือฝุ�นละออง

อยู�บนเลนส�กล�อง
— เมื่อตำแหน�งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ใน

หน�าจอไม�มีการเปลี่ยนแปลง

. ระบบ MOD อาจตรวจจับหยดน้ำท่ีไหลผ�าน
เลนส�กล�อง ควันสีขาวจากหม�อพักไอเสีย เงา
ที่กำลังเคลื่อนไหว ฯลฯ

. ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ MOD
ขึ้นอยู�กับความเร็ว ทิศทาง ระยะทาง หรือ
รูปร�างของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

. ถ�าบริเวณที่ติดตั้งกล�องได�รับความเสียหาย
หรืองอ พืน้ทีก่ารรับสญัญาณอาจ 
เปลีย่นแปลง และระบบ MOD อาจตรวจจบั 
วัตถุได�ไม�ถูกต�อง

. เม่ืออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน�าจออาจ
ไม�แสดงวัตถุขึ้นมาอย�างชัดเจน ซึ่งไม�ใช�การ
ทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ:

ไอคอนสีฟ�าจะเปลี่ยนเป�นสีส�มเมื่อระบบทำงาน
ผิดปกติ
ถ�าไฟไอคอนสีส�มสว�างค�าง ให�ตรวจสอบระบบ
MOD แนะนำให�ไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อรับ
บริการนี้

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-4F44AB7A-9160-42E5-86E8-ECB68C9AE2C2

WAE0269X

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แอลกอฮอล� เบนซิน หรือทินเนอร� ทำ

ความสะอาดกล�อง เพราะจะทำให�สีของกล�อง
และรถยนต�เปลี่ยน

. ห�ามทำให�กล�องเกิดความเสียหาย เน่ืองจาก
จะมีผลกระทบกับหน�าจออย�างมาก

ถ�ามีเศษฝุ�น น้ำฝน หรือคราบสกปรก ติดบนกล�อง
อาจทำให�ระบบ MOD ทำงานไม�ถูกต�อง ทำ

ความสะอาดกล�องด�วยผ�าที่ชุบสารทำความสะอาด
อย�างอ�อนที่ผสมน้ำ แล�วเช็ดให�แห�งด�วยผ�าแห�ง

Condition:
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N18A1-561C1B64-A1BB-40F1-AA9E-F43C26FE3339

ช�องลมกลาง
N18A1-C16C9225-3735-455F-AFF6-7C15D8857951

WAE0280X

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อน
ปุ�มตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ�าย/ขวา) จนกระทั่งได�
ตำแหน�งที่ต�องการ

ช�องลมข�าง
N18A1-284A8689-F07A-4411-B714-B69AB2B6DC80

JVH1669X

เป�ดหรือป�ดช�องลม และปรับทิศทางการไหลของลมที่
ออกจากช�องลม ดังที่แสดงในภาพ

N18A1-D6D9F812-CB78-4FA4-ADF1-EACDF071310D

คำเตือน:
.  ระบบปรบัอากาศจะทํางานเมือ่เครือ่งยนต �

ทำงานเท�านั้น
. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือบุคคลที่จำเป�นต�องได�รับ

การดูแลช�วยเหลือจากผู�อื่น รวมถึงสัตว�เลี้ยง
อยู�ตามลำพังในรถ เนื่องจากอาจไปกดสวิตช�
หรือปุ�มควบคุมด�วยความรู� เท�าไม� ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับ
บาดเจ็บโดยไม�ตั้งใจ และในวันที่อากาศร�อน
และมีแสงแดดจัด อุณหภูมิ ในรถที่ ไม�มีการ
ระบายอากาศจะขึ้นสูงจนอาจเกิดอันตราย
ร�ายแรงกับคนหรือสัตว�เลี้ยงได�

. ห�ามใช�โหมดหมุนเวียนอากาศภายในเป�นระยะ
เวลานาน เนื่องจากจะทำให�อากาศภายในรถ
ไม�บริสุทธิ์และทำให�กระจกหน�าต�างเป�นฝ�า

. ไม�ควรปรับตัวควบคุมระบบปรับอากาศในขณะ
ขับขี่ เพื่อให�มีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุม
การทำงานของรถ

ระบบปรับอากาศจะทำงานเมื่อเครื่องยนต�ทำงาน ถ�า
สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” พัดลม
จะทำงานได� แม�ว�าจะดับเครื่องยนต�ไปแล�วก็ตาม

หมายเหตุ:
. กล่ินจากด�านในและด�านนอกรถยนต�สามารถ

เข�าไปสะสมในชุดระบบปรับอากาศได� กลิ่น 
สามารถเข�ามาในห�องโดยสารผ�านทาง 
ช�องลม

. เมื่อจอดรถ ให�ปรับต้ังฮีตเตอร�และระบบปรับ
อากาศเพื่อป�ดการหมุนเวียนอากาศภายใน
เพื่อเป�ดให�อากาศบริสุทธิ์เข�าไปในห�องโดยสาร
จะเป�นการช�วยลดกลิ่นภายในรถยนต�

สำหรับรุ�นที่มีระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต�อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่ง:
เมื่อเครื่องยนต�ดับโดยระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง ฟ�งก�ชันปรับอากาศ และ ไล�
ความชื้นจะหยุดการทำงานไปด�วย
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�ฟ�งก�ชันปรับอากาศ และไล�ความชื้น
หย ุด การ ทำงาน ให� ทำ การ ป�ด โหมด ตัด กำลัง
เคร่ืองยนต� อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง โดยการกดสวิตช�
OFF ระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต�อัตโนมัติขณะหยุดน่ิง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ระบบตัดกำลัง
เครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง” (หน�า 5-17)

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-15

ช�องลม ระบบปรับอากาศ

Condition:
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4-16 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ข�อแนะนำในการใช�งาน (สำหรับระบบปรับ
อากาศอัตโนมัติ)

GUID-7C7ADF51-AB3D-471F-815F-DAC11DD64746

WAE0271X

WAE0272X

เมื่ออุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�และอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำ ช�องลมที่เท�าอาจไม�มีการจ�ายลมออกมา
อย�างไรก็ตาม ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ หลังจาก
อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นสูงขึ้น ช�องลมที่เท�าจะจ�ายลมออก
มาตามปกติ
เซ็นเซอร� และ ซึ่งอยู�บนแผงหน�าป�ดจะช�วย

รักษาระดับอุณหภูมิให�คงที่ ห�ามวางสิ่งของใด ๆ ก็
ตามบนหรือรอบ ๆ เซ็นเซอร�นี้

Condition:
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ระบบปรับอากาศแบบมาตรฐาน
N18A1-DC8E5C77-7758-4F23-B9FF-C28F20D1C3CF

WAE0281X

1. ปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลม
2. ปุ�ม “A/C”
3. ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
4. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”
5. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
6. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง “ ” (โปรดดูที่

“สวิตช�ไล�ฝ�า” (หน�า 2-39))
7. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ”

การควบคุม
N18A1-2B297863-9FCE-4D74-ADC9-5F663F0DE9B4

การเป�ด/ป�ดระบบ:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพื่อเป�ดระบบ ให�หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม
“ ” ออกจากตำแหน�ง OFF (0) หมุนปุ�มหมุนไป
ยังตำแหน�ง OFF (0) เพื่อป�ดระบบ
การควบคุมความเร็วพัดลม:

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

หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม
หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็ม

นาฬิกาเพื่อลดความเร็วพัดลม
การควบคุมอุณหภูมิ:

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

หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต�องการ
หมุนปุ�มหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเลือกอุณหภูมิที่ เย็น
มากขึ้น หมุนปุ�มหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเลือกอุณหภูมิ
ที่เย็นน�อยขึ้น
การควบคุมทิศทางลม:

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

หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมเพ่ือเลือกช�องที่ลมไหล
ออก

— ลมออกจากช�องลมกลาง และด�านข�างเป�นหลัก
— ลมออกจากช�องลมกลาง ด�านข�าง และที่เท�าเป�นหลัก
— ลมออกจากช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�
— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าและที่เท�าเป�นหลัก
— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าเป�นหลัก

การควบคุมอากาศไหลเข�า:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” (ไฟ
แสดงจะสว�างขึ้น)
อากาศจากภายนอกจะไหลเวียนเข�ามาในรถยนต�

. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ไฟแสดง
จะสว�างขึ้น)
อากาศจะหมุนเวียนอยู�ภายในรถยนต�

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-17

Condition:



(140,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

4-18 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานของ A/C (ระบบปรับอากาศ):
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม “A/C” เพ่ือเป�ดหรือป�ดระบบปรับอากาศ เม่ือ
ระบบปรับอากาศเป�ดอยู� ไฟแสดงที่ปุ�ม “A/C” จะ
สว�าง

การทำงานของระบบปรับอากาศ
N18A1-239BA6C5-5102-4715-93FC-81D1F1CD6415

ควร ใช� งาน ระบบปรับ อากาศอย�าง น�อย เดือน ละ
ประมาณ 10 นาที เพื่อช�วยไม�ให�ระบบปรับอากาศ
เสียหายเนื่องจากขาดการหล�อลื่น
ป�ดหน�าต�างในขณะที่ระบบปรับอากาศกำลังทำงาน
การทำความเย็น:

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

โหมดนี้ใช�สำหรับทำให�อากาศเย็น และลดความช้ืนใน
อากาศ
1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” (ไฟ

แสดงจะสว�างขึ้น)
2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมเพื่อตั้งตำแหน�ง

“ ”
3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไป

ยังตำแหน�งที่ต�องการ
4. กดปุ�ม “A/C” (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)
5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�อง

การ

เม่ืออุณหภูมิภายนอกสูง ให�กดปุ�มหมุนเวียนอากาศ

ภายใน “ ” เพื่อทำความเย็นอย�างรวดเร็ว ไฟ
แสดงบนปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” จะสว�าง
ขึ้น
กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” สำหรับการ
ทำความเย็นธรรมดา ไฟแสดงบนปุ�มหมุนเวียนอากาศ
ภายนอก “ ” จะสว�างขึ้น
หลังจอดรถทิ้งไว�กลางแดด ให�ขับรถเป�นเวลาสองถึง
สามนาทีโดยเป�ดหน�าต�างไว�เพื่อระบายอากาศร�อนออก
จากห�องโดยสาร แล�ว จึงป�ดหน�าต�าง ซ่ึงช�วยให�
อากาศภายในเย็นเร็วขึ้น
อาจมองเห็นไอออกมาจากช�องลมในสภาวะที่ร�อนชื้น
ขณะที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�า
เกิดการทำงานผิดปกติ
การไล�ความชื้นและไล�ฝ�า:

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

โหมดนี้ ใช�สำหรับไล�ฝ�าที่กระจก และลดความช้ืนใน
อากาศ
1. กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” (ไฟ

แสดงจะสว�างขึ้น)
2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไป

ยังตำแหน�งที่ต�องการ
3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมเพื่อตั้งตำแหน�ง

“ ”

4. กดปุ�ม “A/C” (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)
5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�อง

การ

Condition:
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ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
GUID-23DD4008-3ED4-4F4B-8E22-3394D36354BD

WAE0273X

1. ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
2. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
3. ปุ�ม “A/C”
4. ปุ�ม “ON·OFF”
5. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง “ ” (โปรดดูที่

“สวิตช�ไล�ฝ�า” (หน�า 2-39))
6. ปุ�มควบคุมทิศทางลม
7. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า “ ”
8. ปุ�มควบคุมอากาศไหลเข�า “ ”

ปุ�ม “AUTO”

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
GUID-F68D6275-F3D9-4913-9441-4063FA8D9010

โหมด AUTO สามารถใช�ได�ตลอดทั้งป� เน่ืองจาก
ระบบจะควบคุมอุณหภูมิระบบปรับอากาศ ทิศทางการ
จ�ายลม และความเร็วพัดลมให�คงที่โดยอัตโนมัติ
การทำความเย็น:

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

1. กดปุ�ม “AUTO” (ไฟแสดง “AUTO” จะสว�าง
ขึ้น)

2. ถ�าไฟแสดง “A/C” ไม�สว�างข้ึน ให�กดปุ�ม “A/C”
(ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต�อง
การ

4. กดปุ�มควบคุมอากาศไหลเข�า “ ” ประมาณ 2
วินาที ไฟแสดง “ ” จะกะพริบ แล�วอากาศ
ไหลเข�าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

อาจมองเห็นไอออกมาจากช�องลมในสภาวะท่ีร�อนชื้น
ขณะที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�า
เกิดการทำงานผิดปกติ
การไล�ความชื้นและละลายน้ำแข็ง/ไล�ฝ�า:

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

1. กดปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า “ ” (ไฟแสดง
“ ” จะสว�างขึ้น)

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต�อง
การ
. เพื่อกำจัดฝ�าจากกระจกบังลมหน�าอย�าง

รวดเร็ว ให�ตั้งอุณหภูมิให�สูงโดยใช�ปุ�มหมุน
ควบคุมอุณหภูมิ และปรับความเร็วพัดลม
โดย ใช� ปุ�ม หม ุน ควบค ุม ความเร็ว พัดลม
“ ” ให�แรงสุด

. หลังจากกระจกบังลมหน�าใสแล�ว ให�กดปุ�ม
ไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า “ ” อีกครั้ง

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-19
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4-20 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. เม่ือกดปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า “ ”
ระบบปรับอากาศจะ เป�ด ข้ึน เมื่ออุณหภูมิ
อากาศภายนอกสูงกว�า –28C (288F)
เพื่อ ไล� ฝ�า กระจก บัง ลมหน�า โหมดการ
หมุนเวียนอากาศภายนอกจะถูกเลือกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการไล�ฝ�า

การทำงานแบบเลือกปรับเองได�
GUID-92B23157-4B4F-46D1-AC58-BD3734ECFF7F

โหมดการทำงานแบบ เลือกปรับ เอง ได�สามารถใช�
ควบคุมระบบปรับอากาศตามการตั้งค�าที่ท�านต�องการ
ได�
การควบคุมความเร็วพัดลม:

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

หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม
หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อลดความเร็วพัดลม
การควบคุมทิศทางลม:

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

กดปุ�มควบคุมทิศทางลมเพื่อเลือกช�องที่ลมไหลออก
— ลมออกจากช�องลมกลาง และด�านข�างเป�นหลัก
— ลมออกจากช�องลมกลาง ด�านข�าง และที่เท�าเป�นหลัก
— ลมออกจากช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�
— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าและที่เท�าเป�นหลัก

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

หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิเพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต�องการ
การควบคุมอากาศไหลเข�า:

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

โหมดการควบคุมอากาศไหลเข�าจะเปลี่ยนในแต�ละครั้งที่
กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”
. เมื่อ ไฟแสดงสว�างขึ้น อากาศจะหมุนเวียนอยู�

ภายในรถยนต�
. เม่ือไฟแสดงดับลง อากาศจากภายนอกจะไหล

เวียนเข�ามาในรถยนต�
. กดปุ�มควบคุมอากาศไหลเข�า “ ” ประมาณ 2

วินาที เพื่อเปลี่ยนเป�นโหมดควบคุมอัตโนมัติ ไฟ
แสดง “ ” จะกะพริบ แล�วอากาศไหลเข�าจะ
ถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

การทำงานของ A/C (ระบบปรับอากาศ):
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม “A/C” เพ่ือเป�ดหรือป�ดระบบปรับอากาศ เม่ือ
ระบบปรับอากาศเป�ดอยู� ไฟแสดง “A/C” จะสว�าง
วิธีป�ดระบบ:

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

กดปุ�ม “ON·OFF” เพื่อป�ดฮีตเตอร� (ถ�ามีติดตั้ง) และ
ระบบปรับอากาศ

การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
N18A1-A358679E-16A8-4C30-82BD-E71957911A2C

คำเตือน:
ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร�อัดอยู�ภายใต�
แรงดันสูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดการบาดเจ็บ
การซ�อมบำรุงระบบปรับอากาศใด ๆ ควรดำเนิน
การโดยช�างผู�เชี่ยวชาญ และใช�เครื่องมือที่
เหมาะสม

ระบบปรับอากาศในรถของท�านมีน้ำยาแอร�ที่ได�รับการ
ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล�อม
น้ำยาแอร�นี้จะไม�ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย�างไรก็ตาม สารนี้อาจส�งผลกระทบเล็กน�อยต�อ
สภาวะโลกร�อน
เม่ือซ�อมบำรุงระบบปรับอากาศ จำเป�นต�องใช�เครื่อง
มือบรรจุและน้ำมันหล�อลื่นแบบพิเศษ การใช�น้ำยาแอร�
หรือน้ำมันหล�อลื่นที่ไม�ถูกต�องจะทำให�ระบบปรับอากาศ
เสียหายร�ายแรงได� (โปรดดูที่ “น้ำยาแอร�และ
น้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ” (หน�า 9-3))
ศูนย�บริการนิสสันสามารถให�บริการแก�ระบบปรับ
อากาศโดยเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมได�

Condition:
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ตัวกรองระบบปรับอากาศ
N18A1-598DCD57-C75B-4CC2-896D-998308A85BC5

ระบบปรับอากาศจะมีตัวกรองอากาศ เพ่ือให�แน�ใจว�า
ร ะบบ ป รับ อากาศ สามารถ ทำงาน ได� อย� าง มี
ประสิทธิภาพ ควรเปล่ียนตัวกรองตามช�วงเวลาการ
เข�ารับการบริการที่กำหนดตามที่ระบุไว�ในคู�มือการ
บริการและบำรุงรักษา สำหรับการเปลี่ยนกรอง
อากาศ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ควรเปลี่ยนตัวกรอง ถ�าลมจ�ายลมออกมาน�อยลง
อย�างเห็นได�ชัด หรือถ�ากระจกเป�นฝ�าได�ง�ายเมื่อเป�ดใช�
งานระบบปรับอากาศ

N18A1-CCFAECDB-BC93-44CD-9D95-5827181DFAD8

สำหรับรุ�นที่มีระบบ NissanConnect โปรดดูที่คู�มือ
การใช�งาน NissanConnect

ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง
N18A1-FF66CA17-020A-4205-81A4-DB987BF13DDD

คำเตือน:
ไม�ควรปรับระบบเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพื่อให�ผู�ขับ
มีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

วิทยุ
N18A1-0B22E016-C5A2-4BB7-945F-32ABB0463B62

. ความแรงของสัญญาณ ระยะห�างจากเครื่องส�ง
วิทยุ สิ่งก�อสร�าง สะพาน ภูเขา และการรบกวน
ภายนอก จะมี ผลต�อการรับสัญญาณ การ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพและความไม�ต�อเนื่องใน
การรับสัญญาณมักเกิดจากการรบกวนภายนอก
เหล�านี้

. การใช�โทรศัพท�มือถือในหรือใกล�กับรถยนต�อาจมี
ผลต�อคุณภาพการรับสัญญาณ

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)

N18A1-D42165CE-FD13-44B7-8CD3-AA279A1EBB6D

คำเตือน:
ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะ
ขับข่ี เพราะการทำเช�นนั้นอาจทำให�เสียสมาธิได�
ซึ่งอาจทำให�สูญเสียการควบคุมรถยนต�และก�อให�

เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แรงฝ�นเสียบอุปกรณ� USB เข�าไปใน

ช�องเสียบอุปกรณ� USB การเสียบอุปกรณ�
USB ที่เอียง หรือกลับด�านเข�าไปในช�องเสียบ
อาจทำให�ช�องเสียบเกิดความเสียหายได� ให�
แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบ
อุปกรณ� USB อย�างถูกต�อง

. ห�ามจับฝาครอบช�องเสียบอุปกรณ� USB (ถ�า
มีติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ� USB ออกจาก
ช�องเสียบอุปกรณ� USB เนื่องจากอาจทำให�
ช�องเสียบอุปกรณ� USB และฝาครอบช�อง
เสียบอุปกรณ� USB เสียหายได�

. ห�ามปล�อยสายเคเบิ้ล USB ไว�ในบริเวณที่อาจ
ถูกดึงได�โดยไม�ได�ตั้งใจ การดึงสายเคเบิ้ลอาจ
ทำให�ช�องเสียบอุปกรณ� USB เสียหาย

รถยนต�ไม�มีอุปกรณ� USB ติดตั้งมาด�วย ให�ซื้อ
อุปกรณ� USB แยกต�างหากตามความจำเป�น
ระบบนี้ไม�สามารถใช�ในการจัดรูปแบบข�อมูลในอุปกรณ�
USB ใช�เคร่ืองคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคลเพื่อจัดรูปแบบ
ข�อมูลในอุปกรณ� USB
ระบบนี้สามารถรองรับอุปกรณ�หน�วยความจำ USB

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-21
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4-22 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ฮาร�ดไดรฟ� USB และ เครื่องเล�น iPod ที่หลาก
หลาย ระบบนี้อาจไม�รองรับอุปกรณ� USB บางชนิด
อุปกรณ� USB ที่มีการแบ�งพาร�ทิชั่นอาจเล�นได�ไม�ปกติ
ข�อสังเกตทั่วไปสำหรับการใช�งาน USB:
โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�เกี่ยวกับการใช�และรักษา
อุปกรณ�อย�างถูกต�อง
ข�อสังเกตสำหรับการใช�งาน iPod:
“Made for iPod” (ใช�สำหรับ iPod) “Made for
iPhone” (ใช�สำหรับ iPhone) และ “Made for
iPad” (ใช�สำหรับ iPad) หมายความว�าอุปกรณ�เสริม
อิเล็กทรอนิกส� ได� รับการออกแบบ เพื่อ เชื่อมต�อกับ
iPod, iPhone หรือ iPad โดยเฉพาะ และได�รับการ
รับรองโดยผู�ผลิตว�าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพ
ของ Apple
และบริษัท Apple จะไม�รับผิดชอบต�อการทำงานของ
อุปกรณ�หรือการเป�นไปตามข�อบังคับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอุปกรณ�
โปรดจดจำไว� ว�าการใช�อุปกรณ� เสริม น้ีกับ iPod,
i Phone ห รือ iPad อาจ ส� ง ผลก ร ะ ทบ ต� อ
ประสิทธิภาพของการทำงานของช�องการเชื่อมต�อแบบ
ไร�สาย
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle และ iPod touch เป�นเครื่องหมาย

การค�าที่ได�รับการจดทะเบียนหรือเป�นเครื่องหมายการ
ค�าของบริษัท Apple Inc. ได� รับการคุ�มครองใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ Lightning
เป�นเครื่องหมายการค�าของ Apple Inc.
. การต�อ iPod ไม�ถูกต�อง อาจทำให�เครื่องหมาย

ถูกแสดงข้ึนและดับลง (กะพริบ) ควรตรวจสอบ
ว�า iPod ถูกเชื่อมต�ออย�างถูกต�อง

. หนังสือเสียงอาจไม� เล�นตามลำดับดังที่แสดงใน
iPod

Condition:
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หน�วยความจำ USB ที่มี MP3/WMA/AAC
N18A1-7A0ACDFA-C04E-42CB-9B84-5FEFDC66A091

คำศัพท�:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

. MP3 — MP3 ย�อมาจาก Moving Pictures
Experts Group Audio Layer 3 MP3 เป�นรูป
แบบไฟล�เสียงดิจิตอลผ�านการบีบอัดที่เป�นที่รู�จัก
มากที่สุด รูปแบบน้ีทำให�มี เสียงท่ี ใกล� เคียงกับ
“คุณภาพของ CD” แต�มีขนาดเล็กกว�าไฟล�เสียง
ธรรมดามาก การแปลง MP3 ของเพลงจาก
CD สามารถ ลด ขนาด ไฟล� ลง ปร ะมาณ
อัตราส�วน 10:1 ตัวอย�าง: 44.1 kHz บิทเรท:
128 kbps) โดยที่ไม�มีการสูญเสียคุณภาพ การ
บีบอัดไฟล� MP3 จะช�วยขจัดเสียงส�วนเกินและ
เสียงที่ไม�เกี่ยวข�องในสัญญาณเสียงที่หูมนุษย�ไม�
สามารถได�ยิน

. WMA — Windows Media Audio (WMA)*
เป�นรูปแบบไฟล�เสียงที่ผ�านการบีบอัด ซ่ึงพัฒนา
โดยบริษัท Microsoft ซ่ึงเป�นอีกทางเลือกของ
MP3 ตัวเข�ารหัส WMA จะสามารถบีบอัดไฟล�
ได�มากกว�าตัวเข�ารหัส MP3 ทำให�สามารถจุไฟล�
เสียงดิจิตอลได�มากกว�าเม่ือเทียบกับ MP3 ใน
พื้นที่และคุณภาพเสียงระดับเดียวกัน
ผลิตภัณฑ�น้ีได�รับความคุ�มครองสิทธิในทรัพย�สิน
ทางป�ญญาของบริษัท Microsoft และบุคคลที่
สาม ไม�อนุญาตให�มีการใช�หรือจำหน�ายเทคโนโลยี

ดังกล�าวนอกเหนือจากผลิตภัณฑ�นี้ โดยไม�ได�รับ
อนุญาตจากบริษัท Microsoft หรือบริษัทในเครือ
ของ Microsoft ที่ได�รับอนุญาตและบุคคลที่สาม

. AAC — Advanced Audio Coding (AAC)
เป�นรูปแบบเสียงที่ผ�านการบีบอัด ACC มีการบีบ
อัดไฟล�ที่ดีกว�า MP3 และช�วยให�มีการสร�าง และ
เก็บไฟล�เพลงที่มีคุณภาพระดับเดียวกับ MP3

. บิทเรท — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต�อวินาทีที่ใช�
ในไฟล�เสียงแบบดิจิตอล ขนาดและคุณภาพของ
ไฟล�เสียงดิจิตอลที่มีการบีบอัดจะถูกกำหนดโดยบิท
เรทที่ใช�เมื่อทำการเข�ารหัสไฟล�

. ความถี่การสุ�มตัวอย�างสัญญาณ — ความถี่
การสุ�มตัวอย�างสัญญาณเป�นอัตราวัดที่ตัวอย�าง
สัญญาณถูกแปลงจากอนาล็อกไปเป�นดิจิตอล
(การแปลงสัญญาณ A/D) ต�อวินาที

. มัลติเซสชั่น — มัลติเซสช่ันเป�นอีกหนึ่งวิธีในการ
เขียนข�อมูลลงบนแผ�น การเขียนข�อมูลลงบนแผ�น
หน่ึงคร้ัง เรียกว�า ซิง เก้ิล เซสช่ัน และการเขียน
มากกว�าหนึ่งครั้งเรียกว�ามัลติเซสชั่น

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA คือการ
เข�ารหัสไฟล� MP3 หรือ ไฟล� WMA ที่มีข�อมูล
เกี่ยวกับ ไฟล� เสียงแบบดิจิตอล เช�น ช่ือ เพลง
ศิลป�น ชื่ออัลบั้ม บิทเรทที่ใช�เข�ารหัส ความยาว

เพลง และอื่น ๆ ข�อมูลแท็ก ID3 จะแสดงอยู�บน
แถวที่แสดงชื่ออัลบั้ม/ศิลป�น/ชื่อเพลง บนหน�าจอ

* Windows® and Windows Media® คือ
เครื่องหมายการค�าจดทะเบียน และ/หรือ เครื่องหมาย
การค�าของบริษัท Microsoft ท่ีได�รับการคุ�มครองใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ
ลำดับการเล�น:

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

. ช่ือของโฟลเดอร� ท่ี ไม�มี ไฟล� เพลง MP3/WMA/
AAC จะไม�แสดงบนหน�าจอ

. ถ�า มี ไฟล� ท่ี ไม� อยู� ใน โฟลเดอร� ข�อความ “รูท”
(Root) จะแสดงบนหน�าจอ

. ลำดับการเล�นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล�ทั้งหมดถูกเขียน
ขึ้นด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้น ไฟล�เพลงอาจไม�เล�น
ตามลำดับที่ต�องการ

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-23
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4-24 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ตารางค�าคุณสมบัติเฉพาะ:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

รายการ ค�าคุณสมบัติเฉพาะ

สเปคของ USB
มาตรฐาน USB 2.0 ความเร็วสูงสุด
คลาสอุปกรณ� คลาสหน�วยความจำ

ค�าจำเพาะระบบไฟล�

รูปแบบระบบไฟล� FAT12, FAT16, FAT32

รองรับชื่อไฟล�ที่ยาวได� VFAT

ขนาดพื้นที่พักข�อมูลสูงสุด 64 กิโลไบต�

ขนาดการแบ�งส�วนสูงสุด 4 กิโลไบต�

ขนาดหน�วยความจำของอุปกรณ�ที่
รองรับสูงสุด

64 กิกะไบต�

จำนวนโฟลเดอร�ที่รองรับสูงสุด 512

จำนวนไฟล�สูงสุดในหนึ่งโฟลเดอร� 1024 (ไฟล�และโฟลเดอร�)

จำนวนไฟล�ในอุปกรณ�สูงสุด 65535 ไฟล�

ความลึกของไดเร็กทอรี่สูงสุด 8

ตัวถอดรหัสแบบ WMA

มาตรฐาน Windows Media Audio 7,8,9

นามสกุลไฟล� .wma / .WMA
อัตราการสุ�ม (kHz) 48, 44.1, 32
บิทเรท (kbps) 32-192

ตัวถอดรหัสแบบ MP3

มาตรฐาน MPEG1,2,2.5 Layer3
นามสกุลไฟล� .MP3 / .mp3
เวอร�ชันแท็ก ID3 เวอร�ชัน 2.4, 2.3, 2.2, 1.0
อัตราการสุ�ม (kHz) 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 11.025
บิทเรท (kbps) 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 บิทเรทแปรผัน (VBR)

Condition:
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รายการ ค�าคุณสมบัติเฉพาะ

ตัวถอดรหัสแบบ AAC

มาตรฐาน MPEG-4 AAC

นามสกุลไฟล� .m4a / .M4A

อัตราการสุ�ม (kHz) 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 11.025

บิทเรท (kbps) 8 - 320

หน�าจอแสดงผล

จำนวนเพลง 1 ถึง 999
จำนวนโฟลเดอร� 1 ถึง 512
เวลาการเล�น 00’00” - 99’59”
ภาษาแท็ก ID3 ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน (ฟอนต�ภาษาจีน GB18030)

อื่น ๆ
ระยะเวลาการเสียบ USB เพื่อเล�น น�อยกว�า 10 วินาที
ระยะเวลาการเปลี่ยนไฟล� น�อยกว�า 2 วินาที

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-25
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4-26 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

รายการ ค�าคุณสมบัติเฉพาะ

คุณลักษณะ

การเปลี่ยนไฟล�ถัดไป/ก�อนหน�า ใช�ได�
การเปลี่ยนโฟลเดอร�ถัดไป/ก�อนหน�า ใช�ได�
ซ้ำโฟลเดอร� ใช�ได�
ซ้ำไฟล� ใช�ได�
สุ�มทุกโฟลเดอร� ใช�ได�
สุ�มโฟลเดอร� ใช�ได�
FF/REW 5 ครั้ง (3 วินาที)

30 ครั้ง (หลังจาก 3 วินาที)
สแกน -
รายการเมนูโฟลเดอร� ใช�ได�
รายการเมนูไฟล� ใช�ได�
ค�นหาไฟล� ใช�ได�
ค�นหาโฟลเดอร� ใช�ได�

Condition:
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วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

อาการป�ญหา สาเหตุและวิธีแก�ไข

ไม�สามารถเล�นได�

อุปกรณ� USB ถูกเสียบอย�างไม�ถูกต�อง
ตรวจสอบดูว�ามีไอน้ำควบแน�นอยู�ภายในเครื่องเล�นหรือไม� หากพบว�ามีไอน้ำ ต�องรอจนกว�าไอน้ำจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก�อนเริ่มใช�งานเครื่อง
เล�น
ถ�ามีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เครื่องเล�นจะกลับมาเล�นเป�นปกติก็ต�อเมื่ออุณหภูมิลดลงเป�นปกติแล�ว
ถ�ามีการผสมของไฟล�เพลง และไฟล�เสียงแบบบีบอัดบนอุปกรณ� USB เครื่องจะเล�นเพียงไฟล�เพลงเท�านั้น
ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่ไม�ใช�นามสกุล “.M4A” “.MP3” “.WMA” “.m4a” “.mp3” หรือ “.wma” ได� นอกจากนั้น รหัสอักขระและจำนวนตัวอักษรในชื่อ
โฟลเดอร�และชื่อไฟล�ควรเป�นไปตามข�อกำหนด
ตรวจสอบว�าไฟล�ถูกสร�างในรูปแบบที่ผิดปกติหรือไม� ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับความเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค�าโปรแกรมสำหรับเขียนไฟล�เสียงแบบบีบอัด หรือ
โปรแกรมแก�ไขข�อความอื่น ๆ
ตรวจสอบว�าอุปกรณ� USB ได�รับการคุ�มครองจากลิขสิทธิ์หรือไม�

ใช�เวลานานกว�าเพลงจะเริ่มเล�น ถ�ามีหลายโฟลเดอร�หรือระดับไฟล�บนอุปกรณ� USB บางครั้งอาจต�องใช�เวลาก�อนที่เพลงจะเริ่มเล�น

เพลงกระตุกหรือข�าม
ซอฟต�แวร�และฮาร�ดแวร�อาจไม�สามารถทำงานร�วมกันได� เนื่องจาก ความเร็ว ความลึก ความกว�าง ในการเขียนข�อมูล ฯลฯ อาจไม�ตรงกับคุณสมบัติ
ที่กำหนด ควรใช�ความเร็วต่ำที่สุดในการเขียน

ข�ามไฟล�ที่มีบิทเรทสูง การข�ามเพลงอาจเกิดขึ้นได� หากข�อมูลมีปริมาณมาก เช�น ข�อมูลดังกล�าวเป�นข�อมูลบิทเรทสูง

ไปยังเพลงถัดไปทันทีเมื่อเริ่มเล�น
หากไฟล�เสียงที่ผ�านการบีบอัดที่ระบบไม�รองรับถูกเปลี่ยนชื่อโดยเติมนามสกุลไฟล�เป�น .MP3 หรือเมื่อเล�นเพลงที่ได�รับการคุ�มครองทางลิขสิทธิ์ เครื่อง
เล�นจะข�ามไปยังเพลงถัดไป

เพลงไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ
ลำดับการเล�นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล�ทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�เพลงอาจไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ
การสุ�มเล�นอาจใช�งานได�บนระบบเครื่องเสียง หรือบนอุปกรณ� USB

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-27
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4-28 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

เครื่องเสียง Bluetooth®
N18A1-BD4710BC-8160-4688-8420-EE63FDEBEF60

. ฟ�งก�ชันการสื่อสารไร�สาย LAN (Wi-Fi) และ
Bluetooth® ใช�ช�วงความถี่ร�วมกัน (2.4 GHz)
การใช�ฟ�งก�ชัน Bluetooth® และการส่ือสารไร�
สาย LAN ในเวลาเดียวกัน อาจส�งผลให�การ
สื่อสารช�าลงหรือขาดไป และเป�นสาเหตุให�เกิด
เสียงอันไม�พึงประสงค� จึงขอแนะนำให�ท�านป�ด
ฟ�งก�ชันการสื่อสารไร�สาย LAN (Wi-Fi) ในขณะ
ที่ใช�ฟ�งก�ชัน Bluetooth®

. อุปกรณ�เคร่ืองเสียง Bluetooth® บางอย�าง
อาจไม�รองรับระบบนี้ สำหรับข�อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® ที่
สามารถใช�ได�กับระบบนี้ กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

. ก�อนการใช�ระบบเครื่องเสียง Bluetooth® ต�อง
ทำการลงทะเบียนเริ่มต�นสำหรับอุปกรณ�เครื่อง
เสียง

. การทำงานของระบบเครื่องเสียง Bluetooth®
อาจแตกต�างกัน ขึ้นอยู�กับอุปกรณ�เครื่องเสียงที่
เชื่อมต�อ ยืนยันขั้นตอนการทำงานก�อนใช�งาน

. การเล�นของเครื่องเสียง Bluetooth® จะหยุด
ชั่วขณะอยู�ภายใต�เงื่อนไขดังต�อไปนี้ และจะทำการ
เล�นต�อหลังจากเงื่อนไขต�อไปนี้เสร็จสมบูรณ�

—  ขณะทีม่ีการใช�โทรศพัท�แฮนด�ฟรี
—  ขณะทีม่ีการตรวจสอบการเชือ่มต�อกบั

โทรศัพท�มือถือ
.  เสาอากาศภายในรถทีใ่ช�สำหรบัสือ่สารกับ

Bluetooth® ถูกประกอบมาในระบบ ห�ามวาง
อุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® ในบริเวณที่
ล�อมรอบด�วยโลหะ ห�างจากระบบหรือในพื้นที่แคบ
ที่อุปกรณ�จะสัมผัสกับตัวถังหรือเบาะนั่ง ไม�เช�นนั้น
คุณภาพเสียงจะลดลงหรืออาจรบกวนการเช่ือม
ต�อ

. ในขณะที่อุปกรณ�เคร่ืองเสียง Bluetooth® ถูก
เ ชือ่มต�อผ�านทางการเชือ่มต�อไร�สาย 
Bluetooth® พลังงานแบตเตอรีข่องอปุกรณ� 
อาจหมดเร็วขึ้นกว�าปกติ

. ระบบ น้ีรองรับกับ โปรไฟล� Bluetooth® AV
(A2DP และ AVRCP)

Bluetooth® เป�นเครื่องหมายการค�า 
ของ Bluetooth SIG, Inc. และอนุญาต 
ให� บริษัท Shenzhen Hangsheng 
Electronics Co., Ltd เป�นผู�ใช�สิทธิบัตร

Condition:
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วิทยุ AM·FM ที่มีช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus) (รุ�นที่ไม�มีฟ�งก�ชัน
Bluetooth®)

N18A1-95E73D3B-2D60-46FA-94E2-C6360B70BE08

JVH1641X

1. ปุ�ม MEDIA
2. ปุ�ม RADIO
3. ปุ�ม SETTING
4. ปุ�ม Seek/Track

5. ปุ�ม Day/Night
6. ปุ�ม Back
7. ปุ�ม DISP (แสดงผล)
8. ปุ�ม MUTE

9. ปุ�มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
10. ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ)
11. ปุ�ม MIX
12. ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ
13. ปุ�ม A-Z
14. ปุ�มหมุน OK/MENU

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-29
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4-30 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
N18A1-B7FE03E7-4028-40AF-9056-980DBE10756C

ร ะบบ เครื่ อง เสียง จะ ทำงาน เมื่ อ สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” หรือ “ACC”

ปุ�มหมุน Power/VOL:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

Power ON/OFF:
เพื่อเป�ดระบบเครื่องเสียง ให�กดปุ�มหมุน Power/VOL
ระบบจะเป�ดในโหมดที่เป�ดค�างไว�เดิม ก�อนที่จะป�ดระบบ
เครื่องเสียง
เพื่อป�ดระบบเครื่องเสียง ให�กดปุ�มหมุน Power/VOL
การควบคุมระดับเสียง
เพื่อควบคุมระดับเสียง ให�ปรับปุ�มหมุน Power/VOL
ปรับปุ�มหมุน Power/VOL ตามเข็มนาฬิกา เพื่อให�
เสียงดังขึ้น
ปรับปุ�มหมุน Power/VOL ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให�
เสียงเบาลง
ปุ�มหมุน OK/MENU:

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

กดปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อแสดงรายการแหล�ง
ข�อมูลเสียงป�จจุบันหรือรายการ FM
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเลือกแสดงเมนู

ปุ�ม Back:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม Back เพื่อกลับไปยังหน�าจอก�อนหน�า
ปุ�ม SETTING:

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

เพ่ือปรับต้ังการตั้งค�า “Radio” (วิทยุ) “Audio”
(ระบบเสียง) “Clock” (นาฬิกา) หรือ “Language”
(ภาษา) ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. กดปุ�ม SETTING
2. ปรับ ปุ�ม หมุน OK/MENU ตามหรือ ทวน เข็ม

นาฬิกา หน�าจอจะแสดงขึ้นตามลำดับต�อไปนี้:
Radio (วิทยุ) � Audio (ระบบเสียง) �
Clock (นาฬิกา) � Language (ภาษา)

3. กดปุ�มหมุน OK/MENU
การตั้งค�าวิทยุ:
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเลือก “Radio” (วิทยุ)
และกดปุ�มหมุน OK/MENU
“Ref. FM List” (รายการ FM) จะแสดงขึ้น กดปุ�ม
หมุน OK/MENU เพื่ออัพเดทรายการสถานี FM
การตั้งค�าเครื่องเสียง:
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเลือก “Audio” (ระบบ
เสียง) และกดปุ�มหมุน OK/MENU
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU ตามหรือทวนเข็มนาฬิกา
เพ่ือเลือกรายการต�อไปน้ีและกดปุ�มหมุน OK/MENU

เพื่อยืนยัน
รายการซึ่งสามารถตั้งค�าได�สำหรับ “Audio” (ระบบ
เสียง) แสดงอยู�ด�านล�าง:
. เมนูเสียง (Sound)

Bass (เสียงเบส):
ใช�การควบคุมนี้เพื่อเพิ่มระดับหรือลดเสียงเบส
Treble (เสียงแหลม):
ใช�การควบคุมนี้เพิ่มระดับหรือลดเสียงแหลม
Balance (สมดุลซ�าย-ขวา):
ใช�การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับ
เสียงระหว�างลำโพงซ�ายและขวา
Fade (สมดุลหน�าหลัง):
ใช�การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับ
เสียงระหว�างลำโพงหน�าและหลัง

. AUX In (อุปกรณ�เสริม)
ใช�การควบคุมนี้เพื่อปรับระดับเสียงที่ออกจากช�อง
เสียบ auxiliary

. Speed Vol. (ระดับเสียง)
โหมดนี้จะทำการควบคุมเสียงที่ออกมาจากลำโพง
โดยอัตโนมัติตามความเร็วรถยนต�
การปรับการตั้งค�าไปยัง “Off” (ป�ด) เพื่อป�ด
การใช�ระดับเสียงตามความเร็วรถยนต�

Condition:
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. Bass Boost (การเพิ่มเสียงเบส)
เป�ดหรือป�ดการเพิ่มเสียงเบส (Bass Boost) ซึ่ง
เน�นเสียงความถี่ต่ำ

. Audio Default (ค�าเริ่มต�นเครื่องเสียง)
ชุดเครื่องเสียงได�ถูกต้ังค�ามาจากโรงงาน หาก
ต�องการเปล่ียนการตั้งค�าทั้งหมดให�กลับเป�นค�า
เดิมท่ี ต้ังมาจากโรงงาน ให� เลือก “Yes” (ใช�)
และหากต�องการออกจากเมนู โดยเก็บการตั้งค�า
ป�จจุบันไว�ให�เลือก “No” (ไม�)

การตั้งค�านาฬิกา:
ปรับ ปุ�ม หม ุน OK/MENU เพื่อ เ ลือก “Clock”
(นาฬิกา) และกดปุ�มหมุน OK/MENU
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเลือกรายการการตั้งค�า
นาฬิกาที่ต�องการ และกดปุ�มหมุน OK/MENU
ราย การ ซึ่ง สามารถ ต้ัง ค�า ได� สำหรับ “Clock”
(นาฬิกา) แสดงอยู�ด�านล�าง:
. Set Time (ตั้งเวลา)

เลือก “Set Time” (ตั้งเวลา) แล�วปรับนาฬิกา
ดังนี้:
หน�าป�ดแสดงชั่วโมงจะเริ่มกะพริบ ปรับปุ�มหมุน
OK/MENU เพ่ือปรับชั่วโมง และกดปุ�มหมุน OK/
MENU หน�าป�ดแสดงนาทีจะเริ่มกะพริบ ปรับปุ�ม
หมุน OK/MENU เพื่อปรับนาที และกดปุ�มหมุน

OK/MENU เพื่อสิ้นสุดการตั้งนาฬิกา
. On/Off (เป�ด/ป�ด)

สามารถเป�ดและป�ดการแสดงนาฬิกาได� เมื่อเลือก
“ON” (เป�ด) นาฬิกาจะแสดงขึ้น (นาฬิกาจะ
แสดง ข้ึน แม�ว�า จะ ป�ด เคร่ือง เสียง) เม่ือ เลือก
“OFF” (ป�ด) นาฬิกาจะไม�แสดงขึ้น

. Format (รูปแบบ)
เปล่ียนหน�าจอนาฬิการะหว�างโหมด 24 ช่ัวโมง
และโหมดนาฬิกา 12 ชั่วโมง

การตั้งค�าภาษา:
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อ เลือก “Language”
(ภาษา) และกดปุ�มหมุน OK/MENU
เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และกดปุ�มหมุน OK/MENU
ระหว�างการทำให�เสร็จสมบูรณ� หน�าจอจะปรับเป�น
ภาษาที่ตั้งไว�โดยอัตโนมัติ

ปุ�ม Day/Night:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม Day/Night เพื่อเปลี่ยนความสว�างของหน�าจอ
ระหว�างโหมดกลางวันและกลางคืน
ปุ�ม MEDIA:

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

กดปุ�ม MEDIA เพ่ือเล�นอุปกรณ�ที่ทำงานร�วมกันเม่ือ
ทำการเชื่อมต�อ

ในแต�ละคร้ังที่กดปุ�ม MEDIA แหล�งข�อมูลเสียงจะ
เปลี่ยนไป
แหล�งข�อมูลใดที่ไม�สามารถใช�ได�จะถูกข�ามไป ยกเว�น
สำหรับโหมด AUX

การทำงานของวิทยุ
N18A1-FE07B788-671D-4DF0-B6C0-E892C2E07CD6

ร ะบบ เครื่ อง เสียง จะ ทำงาน เมื่ อ สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” หรือ “ACC”
ปุ�ม RADIO:

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

เพื่อเปลี่ยนช�วงคลื่นวิทยุ ให�กดปุ�ม RADIO จนกว�า
ช�วงคลื่นที่ต�องการจะแสดงขึ้น
FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1
เม่ือกดปุ�ม RADIO นานกว�า 1.5 วินาที รายการ
สถานี FM จะถูกอัพเดท
ปุ�มหมุน OK/MENU:

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

เพื่อ เปลี่ยนสถานีด�วยตัว เอง ให�ปรับปุ�มหมุน OK/
MENU จนกระทั่งสถานีที่ต�องการถูกเลือก
ในขณะที่ เลือกโหมด FM ให�กดปุ�มหมุน OK/MENU
เพื่อแสดงรายการ FM เพ่ือเลือกสถานีจากรายการ
ให�ปรับปุ�มหมุน OK/MENU แล�วกดปุ�มหมุน OK/
MENU
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4-32 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ปุ�ม Seek/Track:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม หรือ เพื่อค�นหาสถานีที่ใช�งานได�
เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างไว� การเปล่ียนคล่ืน
จะข�ามสถานีที่ใช�งานได�จนกว�าจะปล�อยปุ�ม
ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ &1 &2 &3
&4 &5 &6 :

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

ระหว�างการรับสัญญาณวิทยุ การกดปุ�มบันทึกสถานี
ไว�น�อยกว�า 1.5 วินาที จะเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว�
ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได�
มากถึง 12 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1 และ
FM 2) และความถี่สถานี AM ได�อีก 6 สถานี
1. เลือกความถี่ของสถานีที่ออกอากาศที่ต�องการ
2. กดปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ &1 - &6

ค�างไว�จนกว�าจะได�ยินเสียงบี๊ป
3. ตัวแสดงสถานีวิทยุจะแสดงขึ้น เพื่อแสดงว�าได�ทำ

การบันทึกความจำเรียบร�อยแล�ว
4. ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับปุ�มบันทึกสถานี

อื่น ๆ

ถ�าปลดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟ�วส�ของระบบเครื่อง
เสียงขาด หน�วยความจำของสถานีวิทยุจะถูกลบ ใน
กรณีนี้ ให�ตั้งค�าสถานีที่ต�องการใหม�อีกครั้ง

ปุ�ม MUTE:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม MUTE เพื่อป�ดเสียงระบบเคร่ืองเสียง กดปุ�ม
อีกครั้งเพื่อเป�ดเสียง

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)

N18A1-E9F638F8-88F1-4FC6-B6C1-867904B95102

โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�เกี่ยวกับการใช�และรักษา
อุปกรณ�อย�างถูกต�อง
การทำงานหลักของอุปกรณ�หน�วยความจำ USB:

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

ช�องเสียบอุปกรณ� USB ติดตั้งอยู�ที่ส�วนล�างของ
แผงหน�าป�ด โปรดดูที่ “ช�องเสียบอุปกรณ� USB
(Universal Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ�
เสริม)” (หน�า 4-42) เชื่อมต�ออุปกรณ�หน�วยความจำ
USB เข�ากับช�องเสียบอุปกรณ� USB สามารถใช�งาน
อุปกรณ�หน�วยความจำ USB ได�อัตโนมัติ
ถ�าทำการป�ดระบบขณะที่อุปกรณ�หน�วยความจำ USB
กำลังเล�นอยู� หากกดปุ�มหมุน Power/VOL อุปกรณ�
หน�วยความจำ USB จะเริ่มทำงาน
ปุ�ม MEDIA:

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

ถ�ากำลังเล�นแหล�งข�อมูลเสียงอย�างอื่นอยู� และมี
อ ุปกรณ� หน�วยความจำ USB เสียบอยู� กดปุ�ม
MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว�าหน�าจอแสดงผลจะเปล่ียนเป�น
โหมด USB

ปุ�ม DISP:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เม่ือเล�นเพลงที่มีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู� ช่ือ
เพลงที่กำลัง เล�นอยู� จะ แสดง ข้ึนมาโดยการกดปุ�ม
DISP
เมื่อกดปุ�ม DISP ซ้ำ ๆ ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลง
จะแสดงขึ้นมาพร�อมกับชื่อเพลงดังต�อไปนี้:
. ชื่อเพลง (Song name)
. ศิลป�น (Artist)
. อัลบั้ม (Album)
รายละเอียดเพลง:
กดปุ�ม DISP ค�างไว� จะทำให�หน�าจอเปลี่ยนเป�นหน�า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ�ม Back เพื่อกลับ
ไปยังหน�าจอการแสดงผลหลัก

ปุ�ม Seek/Track:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพลงจะข�ามไปเพลงถัดไปหรือย�อนกลับไปยังจุดเริ่มต�น
ของเพลงป�จจุบันโดยการกดปุ�ม / หน่ึง
ครั้ง กดปุ�ม / มากกว�าหนึ่งครั้งเพื่อข�าม
เพลงไป
กดปุ�ม / ค�างไว�เพื่อเร�งเพลงไปข�างหน�า
หรือข�างหลัง เมื่อปล�อยปุ�ม เพลงจะเล�นด�วยความเร็ว
ปกติ

Condition:
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การดูรายการ:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ในขณะที่ เพลงกำลังเล�น ให�กดปุ�มหมุน OK/MENU
เพื่อแสดงเพลงที่เล�นได�ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือก
เพลงจากรายการหรือเพลงที่ต�องการจะฟ�ง ให�หมุน
ปุ�ม OK/MENU แล�วกดปุ�มหมุน OK/MENU
การค�นหาโฟลเดอร�:

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

ถ�าข�อมูลที่ บันทึกไว�มีโฟลเดอร�ที่มี ไฟล�เพลง ให�เลือก
เพลงจากโฟลเดอร�ตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. กดปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อแสดงโหมดดูรายการ
2. กดปุ�ม Back เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร�
3. ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เลือกโฟลเดอร�ที่ต�อง

การ
4. กดปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเข�าสู�โฟลเดอร� กด

ปุ�มหมุน OK/MENU อีกครั้งเพื่อเริ่มเล�นเพลงแรก
หรือปรับ ปุ�มหมุน OK/MENU และกดปุ�มหมุน
OK/MENU เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ�าโฟลเดอร�ที่เลือกอยู�ในป�จจุบันมีโฟลเดอร�ย�อย ให�กด
ปุ�มหมุน OK/MENU หน�าจอใหม�ที่มีรายการของ
โฟลเดอร�ย�อยจะแสดงข้ึน ปรับปุ�มหมุน OK/MENU
เพ่ือไปยังโฟลเดอร�ย�อย แล�วกดปุ�มหมุน OK/MENU
เพื่อเลือก
กดปุ�ม Back เพื่อกลับไปยังหน�าจอโฟลเดอร�ก�อนหน�า

การค�นหาแบบรวดเร็ว:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ในโหมดดูรายการ การค�นหาแบบรวดเร็วสามารถ
ทำได�เพื่อหาเพลงจากรายการ กดปุ�ม A-Z ปรับปุ�ม
หมุน OK/MENU ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อ เพลง
แล�วกดปุ�มหมุน OK/MENU เมื่อพบ รายการเพลงที่มี
จะแสดงข้ึน เลือก และกดปุ�มหมุน OK/MENU เพ่ือ
เล�นเพลงที่ต�องการ
ปุ�ม RPT:

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

กดปุ�ม RPT ซ้ำ ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล�นดัง
ต�อไปนี้:
(ปกติ) ? RPT (เล�นซ้ำ) ? (ปกติ)
ปุ�ม MIX:

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

กดปุ�ม MIX ซ้ำ ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล�นดัง
ต�อไปนี้:
(ปกติ) ? เล�นสุ�ม (MIX) ? (ปกติ)
ปุ�ม Mute:

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

กดปุ�ม Mute เพื่อหยุดเล�นเพลง กดปุ�ม Mute อีก
ครั้งเพื่อเล�นเพลง

การทำงานของเครื่องเล�น iPod
N18A1-6DCF9559-5DD3-4866-9AB8-683ED2BC9F86

อุปกรณ�ที่สามารถใช�งานได�:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ชุดระบบจะสามารถใช�งานได�กับอุปกรณ�ทั้งหมด (ทั้ง
ในอดีตและอนาคต) ที่รองรับ Apple Accessory
Protocol บนการเชื่อมต�อ USB
รวมถึง (และไม�จำกัดเพียง):
. iPod classic
. iPod nano (รุ�นที่ 6 และ 7)
. iPod touch (รุ�นที่ 4, 5 และ 6)
. iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 5, iPhone

5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus,
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X,
iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max

อุปกรณ�ที่ระบุไว�ด�านบนอาจไม�ทำงาน โดยขึ้นอยู�กับรุ�น
ของซอฟต�แวร�และเฟ�ร�มแวร�
การเชื่อมต�อ iPod:

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

ช�องเสียบอุปกรณ� USB ติดตั้งอยู�ที่ส�วนล�างของ
แผงหน�าป�ด โปรดดูที่ “ช�องเสียบอุปกรณ� USB
(Universal Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ�
เสริม)” (หน�า 4-42)
ต�อ iPod เข�ากับช�องเสียบอุปกรณ� iPod จะเล�นโดย

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-33
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4-34 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

อัตโนมัติ
เมื่อเชื่อมต�อ iPod เข�ากับรถยนต� สามารถเลือกราย
การเพลงท่ีบันทึกใน iPod ได�โดยการใช�ปุ�มควบคุม
เครื่องเสียงของรถยนต�เท�านั้น
ปุ�ม MEDIA:

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

ถ�ากำลังเล�นแหล�งข�อมูลเสียงอย�างอ่ืนอยู� และมีการ
เชื่อมต�อ iPod กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว�าหน�า
จอแสดงผลจะเปลี่ยนเป�นโหมด iPod
ปุ�ม DISP:

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

เม่ือเล�นเพลงที่มีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู� ช่ือ
เพลงที่กำลัง เล�นอยู� จะ แสดง ข้ึนมาโดยการกดปุ�ม
DISP
เมื่อกดปุ�ม DISP ซ้ำ ๆ ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลง
จะแสดงขึ้นมาพร�อมกับชื่อเพลงดังต�อไปนี้:
. ชื่อเพลง (Song name)
. ศิลป�น (Artist)
. อัลบั้ม (Album)
รายละเอียดเพลง:
กดปุ�ม DISP ค�างไว� จะทำให�หน�าจอเปลี่ยนเป�นหน�า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม เพ่ือกลับไปยังหน�าจอ
หลัก ให�กดปุ�ม Back

ปุ�ม Seek/Track:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพลงจะข�ามไปเพลงถัดไปหรือย�อนกลับไปยังจุดเริ่มต�น
ของเพลงป�จจุบันโดยการกดปุ�ม / หนึ่งครั้ง
กดปุ�ม / มากกว�าหนึ่งครั้งเพื่อข�ามเพลงไป
กดปุ�ม / ค�างไว�เพื่อเร�งเพลงไปข�างหน�าหรือ
ข�างหลัง เม่ือปล�อย ปุ�ม iPod จะกลับ ไป เล�นด�วย
ความเร็วปกติ
การดูรายการ:

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

ในขณะที่ เพลงกำลังเล�น ให�กดปุ�มหมุน OK/MENU
เพื่อแสดงเพลงที่เล�นได�ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือก
เพลงจากรายการหรือเพลงที่ต�องการจะฟ�ง ให�หมุน
ปุ�ม OK/MENU แล�วกดปุ�มหมุน OK/MENU ฟ�งก�ชัน
นี้อาจไม�สามารถใช�งานได� ขึ้นอยู�กับอุปกรณ�ที่เชื่อมต�อ
การค�นหาแบบรวดเร็ว:

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

เมื่อหน�าจอรายการแสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงผล การ
ค�นหาแบบรวดเร็วสามารถทำได�เพื่อหาเพลงจากราย
การ กดปุ�ม A-Z ปรับปุ�มหมุน OK/MENU ไปยัง
อักษร ตัวแรกของ ช่ือ เพลง แล�วกดปุ�มหมุน OK/
MENU เม่ือพบ รายการเพลงที่มีจะแสดงขึ้น เลือก
และกดปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเล�นเพลงที่ต�องการ

ปุ�ม RPT:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม RPT ซ้ำ ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล�นดัง
ต�อไปนี้:
(ปกติ) ? RPT (เล�นซ้ำ) ? (ปกติ)
ปุ�ม MIX:

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

กดปุ�ม MIX ซ้ำ ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล�นดัง
ต�อไปนี้:
(ปกติ) ? เล�นสุ�ม (MIX) ? (ปกติ)
ปุ�ม Mute:

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

กดปุ�ม Mute เพื่อทำให�เสียงเงียบ กดปุ�ม Mute อีก
ครั้งเพื่อเป�ดเสียง

การใช�งานอุปกรณ�เครื่องเล�นอุปกรณ�เสริม
(AUX)

N18A1-A07D56BC-1E4D-479E-9D2F-D9FE21EA08FD

แจ็กเสียบ AUX จะอยู�ที่ส�วนล�างของแผงหน�าป�ด
โปรดดูที่ “ช�อง เสียบอุปกรณ� USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ�เสริม)” (หน�า
4-42)) แจ็ก เสียบ AUX จะ รับ สัญญาณ เสียง
สัญญาณเข�าอนาล็อกมาตรฐานจากอุปกรณ� เช�น
เครื่องเล�นเทป/เครื่องเล�น CD เครื่องเล�น MP3 หรือ
โน�ตบุ�ก
นิสสันขอแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
เสียบอุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเครื่องเสียง ทั้งนี้

Condition:
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การเล�นเพลงอาจไม�เป�นปกติเมื่อใช�สายแบบโมโน
ปุ�ม MEDIA:

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

เพื่อเปล่ียนไปเป�นโหมด AUX กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว�าจะเลือกโหมด AUX ได�
ปุ�ม MUTE:

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

กดปุ�ม Mute เพื่อทำให�เสียงเงียบ กดปุ�ม Mute อีก
ครั้งเพื่อเป�ดเสียง

วิทยุ AM·FM ที่มีช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial Bus)
GUID-7FCBEB0B-6828-4BB5-B9AD-55FE7BB150C0

WAE0275X

1. ปุ�ม MEDIA
2. ปุ�ม RADIO
3. ปุ�ม SETTING
4. ปุ�ม Seek/Track
5. ปุ�ม Day/Night

6. ปุ�ม Back
7. ปุ�ม DISP (แสดงผล)
8. ปุ�ม Phone
9. ปุ�มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
10. ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ)

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-35
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4-36 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

11. ปุ�ม MIX
12. ปุ�ม Pause
13. ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ
14. ปุ�ม A-Z
15. ปุ�มหมุน OK/MENU

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-4A7B3952-EE89-4535-842B-874B67177184

ระบบเครือ่งเสยีงจะทำงานเมือ่สวติช�สตาร�ท 
เครือ่งยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” หรอื “ACC”

ปุ�มหมุน Power/VOL:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

Power ON/OFF:
เพื่อเป�ดระบบเครื่องเสียง ให�กดปุ�มหมุน Power/VOL
ระบบจะเป�ดในโหมดที่เป�ดค�างไว�เดิม ก�อนที่จะป�ดระบบ
เครื่องเสียง
เพื่อป�ดระบบเครื่องเสียง ให�กดปุ�มหมุน Power/VOL
การควบคุมระดับเสียง
เพื่อควบคุมระดับเสียง ให�ปรับปุ�มหมุน Power/VOL
ปรับปุ�มหมุน Power/VOL ตามเข็มนาฬิกา เพื่อให�
เสียงดังขึ้น
ปรับปุ�มหมุน Power/VOL ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให�
เสียงเบาลง

ปุ�มหมุน OK/MENU:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อแสดงรายการแหล�ง
ข�อมูลเสียงป�จจุบันหรือรายการ FM
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเลือกแสดงเมนู
ปุ�ม Back:

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

กดปุ�ม Back เพื่อกลับไปยังหน�าจอก�อนหน�า
ปุ�ม SETTING:

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

เพ่ือปรับต้ังการตั้งค�า “Radio” (วิทยุ) “Audio”
(ระบบ เสียง) “Clock” (นาฬิกา) “Language”
(ภาษา) หรือ “BT” (Bluetooth®) ให�ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต�อไปนี้:
1. กดปุ�ม SETTING
2. ปรับ ปุ�ม หมุน OK/MENU ตามหรือ ทวน เข็ม

นาฬิกา หน�าจอจะแสดงขึ้นตามลำดับต�อไปนี้:
วิทยุ (Radio) � เครื่องเสียง (Audio) �
นาฬิกา (Clock) � ภาษา (Language) �
BT (Bluetooth®)

3. กดปุ�มหมุน OK/MENU
การตั้งค�าวิทยุ:
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเลือก “Radio” (วิทยุ)
และกดปุ�มหมุน OK/MENU
“Ref. FM List” (รายการ FM) จะแสดงขึ้น กดปุ�ม

หมุน OK/MENU เพื่ออัพเดทรายการสถานี FM
การตั้งค�าเครื่องเสียง:
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเลือก “Audio” (ระบบ
เสียง) และกดปุ�มหมุน OK/MENU
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเลือกรายการการตั้งค�า
เครื่องเสียงที่ต�องการ และกดปุ�มหมุน OK/MENU
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU ตามหรือทวนเข็มนาฬิกา
เพ่ือเลือกรายการต�อไปน้ีและกดปุ�มหมุน OK/MENU
เพื่อยืนยัน
รายการซึ่งสามารถตั้งค�าได�สำหรับ “Audio” (ระบบ
เสียง) แสดงอยู�ด�านล�าง:
. เมนูเสียง (Sound)

Bass (เสียงเบส):
ใช�การควบคุมนี้เพื่อเพิ่มระดับหรือลดเสียงเบส
Treble (เสียงแหลม):
ใช�การควบคุมนี้เพิ่มระดับหรือลดเสียงแหลม
Balance (สมดุลซ�าย-ขวา):
ใช�การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับ
เสียงระหว�างลำโพงซ�ายและขวา
Fade (สมดุลหน�าหลัง):
ใช�การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับ
เสียงระหว�างลำโพงหน�าและหลัง

Condition:
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. AUX In (อุปกรณ�เสริม)
ใช�การควบคุมนี้เพื่อปรับระดับเสียงที่ออกจากช�อง
เสียบ auxiliary

. Speed Vol. (ระดับเสียง)
โหมดนี้จะทำการควบคุมเสียงที่ออกมาจากลำโพง
โดยอัตโนมัติตามความเร็วรถยนต�
การปรับการตั้งค�าไปยัง “Off” (ป�ด) เพื่อป�ด
การใช�ระดับเสียงตามความเร็วรถยนต�

. Bass Boost (การเพิ่มเสียงเบส)
เป�ดหรือป�ดการเพิ่มเสียงเบส (Bass Boost) ซึ่ง
เน�นเสียงความถี่ต่ำ

. Audio Default (ค�าเริ่มต�นเครื่องเสียง)
ชุดเครื่องเสียงได�ถูกต้ังค�ามาจากโรงงาน หาก
ต�องการเปล่ียนการตั้งค�าทั้งหมดให�กลับเป�นค�า
เดิมท่ี ต้ังมาจากโรงงาน ให� เลือก “Yes” (ใช�)
และหากต�องการออกจากเมนู โดยเก็บการตั้งค�า
ป�จจุบันไว�ให�เลือก “No” (ไม�)

การตั้งค�านาฬิกา:
ปรับ ปุ�ม หม ุน OK/MENU เพื่อ เ ลือก “Clock”
(นาฬิกา) และกดปุ�มหมุน OK/MENU
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเลือกรายการการตั้งค�า
นาฬิกาที่ต�องการ และกดปุ�มหมุน OK/MENU
ราย การ ซึ่ง สามารถ ต้ัง ค�า ได� สำหรับ “Clock”

(นาฬิกา) แสดงอยู�ด�านล�าง:
. Set Time (ตั้งเวลา)

เลือก “Set Time” (ตั้งเวลา) แล�วปรับนาฬิกา
ดังนี้:
หน�าป�ดแสดงชั่วโมงจะเริ่มกะพริบ ปรับปุ�มหมุน
OK/MENU เพ่ือปรับชั่วโมง และกดปุ�มหมุน OK/
MENU หน�าป�ดแสดงนาทีจะเริ่มกะพริบ ปรับปุ�ม
หมุน OK/MENU เพื่อปรับนาที และกดปุ�มหมุน
OK/MENU เพื่อสิ้นสุดการตั้งนาฬิกา

. On/Off (เป�ด/ป�ด)
สามารถเป�ดและป�ดการแสดงนาฬิกาได� เมื่อเลือก
“ON” (เป�ด) นาฬิกาจะแสดงขึ้น (นาฬิกาจะ
แสดง ข้ึน แม�ว�า จะ ป�ด เคร่ือง เสียง) เม่ือ เลือก
“OFF” (ป�ด) นาฬิกาจะไม�แสดงขึ้น

. Format (รูปแบบ)
เปล่ียนหน�าจอนาฬิการะหว�างโหมด 24 ช่ัวโมง
และโหมดนาฬิกา 12 ชั่วโมง

การตั้งค�าภาษา:
ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อ เลือก “Language”
(ภาษา) และกดปุ�มหมุน OK/MENU
เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และกดปุ�มหมุน OK/MENU
ระหว�างการทำให�เสร็จสมบูรณ� หน�าจอจะปรับเป�น
ภาษาที่ตั้งไว�โดยอัตโนมัติ

การตั้งค�า Bluetooth®:
ปรบัปุ�มหมุน OK/MENU เพือ่เลือก “BT”
(Bluetooth®) และกดปุ�มหมุน OK/MENU สำหรับ 
รายละเอียดของการตั้งค�า Bluetooth® โปรดดูที่ 
“การตั้งค�า Bluetooth®” (หน�า 4-47)

ปุ�ม Phone:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

สำหรับรายละเอียด เก่ียวกับ วิธีการใช� ปุ�ม Phone
โปรดดูที่ “ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®”
(หน�า 4-45)

ปุ�ม Day/Night:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม Day/Night เพื่อเปลี่ยนความสว�างของหน�าจอ
ระหว�างโหมดกลางวันและกลางคืน
ปุ�ม MEDIA:

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

กดปุ�ม MEDIA เพ่ือเล�นอุปกรณ�ที่ทำงานร�วมกันเม่ือ
ทำการเชื่อมต�อ
ในแต�ละคร้ังที่กดปุ�ม MEDIA แหล�งข�อมูลเสียงจะ
เปลี่ยนไป
แหล�งข�อมูลใดที่ไม�สามารถใช�ได�จะถูกข�ามไป ยกเว�น
สำหรับโหมด AUX

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-37
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4-38 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานของวิทยุ
GUID-5D03F8AF-FE88-4EAE-834F-9915079885B0

ร ะบบ เครื่ อง เสียง จะ ทำงาน เมื่ อ สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” หรือ “ACC”
ปุ�ม RADIO:

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

เพื่อเปลี่ยนช�วงคลื่นวิทยุ ให�กดปุ�ม RADIO จนกว�า
ช�วงคลื่นที่ต�องการจะแสดงขึ้น
FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1
เม่ือกดปุ�ม RADIO นานกว�า 1.5 วินาที รายการ
สถานี FM จะถูกอัพเดท
ปุ�มหมุน OK/MENU:

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

เพื่อ เปลี่ยนสถานีด�วยตัว เอง ให�ปรับปุ�มหมุน OK/
MENU จนกระทั่งสถานีที่ต�องการถูกเลือก
ในขณะที่ เลือกโหมด FM ให�กดปุ�มหมุน OK/MENU
เพื่อแสดงรายการ FM เพ่ือเลือกสถานีจากรายการ
ให�ปรับปุ�มหมุน OK/MENU แล�วกดปุ�มหมุน OK/
MENU

ปุ�ม Seek/Track:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม หรือ เพื่อค�นหาสถานีที่ใช�งานได�
เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างไว� การเปล่ียนคล่ืน
จะข�ามสถานีที่ใช�งานได�จนกว�าจะปล�อยปุ�ม

ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ &1 &2 &3
&4 &5 &6 :

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

ระหว�างการรับสัญญาณวิทยุ การกดปุ�มบันทึกสถานี
ไว�น�อยกว�า 1.5 วินาที จะเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว�
ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได�
มากถึง 12 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1 และ
FM 2) และความถี่สถานี AM ได�อีก 6 สถานี
1. เลือกความถี่ของสถานีที่ออกอากาศที่ต�องการ
2. กดปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ &1 - &6

ค�างไว�จนกว�าจะได�ยินเสียงบี๊ป
3. ตัวแสดงสถานีวิทยุจะแสดงขึ้น เพื่อแสดงว�าได�ทำ

การบันทึกความจำเรียบร�อยแล�ว
4. ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับปุ�มบันทึกสถานี

อื่น ๆ

ถ�าปลดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟ�วส�ของระบบเครื่อง
เสียงขาด หน�วยความจำของสถานีวิทยุจะถูกลบ ใน
กรณีนี้ ให�ตั้งค�าสถานีที่ต�องการใหม�อีกครั้ง

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)

GUID-C1E6805C-ADF2-42CC-8A00-CAF92DA3CDB1

โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�เกี่ยวกับการใช�และรักษา
อุปกรณ�อย�างถูกต�อง

การทำงานหลักของอุปกรณ�หน�วยความจำ USB:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ช�องเสียบอุปกรณ� USB ติดตั้งอยู�ที่ส�วนล�างของ
แผงหน�าป�ด โปรดดูที่ “ช�องเสียบอุปกรณ� USB
(Universal Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ�
เสริม)” (หน�า 4-42) เชื่อมต�ออุปกรณ�หน�วยความจำ
USB เข�ากับช�องเสียบอุปกรณ� USB สามารถใช�งาน
อุปกรณ�หน�วยความจำ USB ได�อัตโนมัติ
ถ�าทำการป�ดระบบขณะที่อุปกรณ�หน�วยความจำ USB
กำลังเล�นอยู� หากกดปุ�มหมุน Power/VOL อุปกรณ�
หน�วยความจำ USB จะเริ่มทำงาน
ปุ�ม MEDIA:

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

ถ�ากำลังเล�นแหล�งข�อมูลเสียงอย�างอื่นอยู� และมี
อ ุปกรณ� หน�วยความจำ USB เสียบอยู� กดปุ�ม
MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว�าหน�าจอแสดงผลจะเปล่ียนเป�น
โหมด USB
ปุ�ม DISP:

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

เม่ือเล�นเพลงที่มีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู� ช่ือ
เพลงที่กำลัง เล�นอยู� จะ แสดง ข้ึนมาโดยการกดปุ�ม
DISP
เมื่อกดปุ�ม DISP ซ้ำ ๆ ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลง
จะแสดงขึ้นมาพร�อมกับชื่อเพลงดังต�อไปนี้:
. ความยาวเพลง (Track time)

Condition:
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. ศิลป�น (Artist)

. อัลบั้ม (Album)
รายละเอียดเพลง:
กดปุ�ม DISP ค�างไว� จะทำให�หน�าจอเปลี่ยนเป�นหน�า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ�ม Back เพื่อกลับ
ไปยังหน�าจอการแสดงผลหลัก

ปุ�ม Seek/Track:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพลงจะข�ามไปเพลงถัดไปหรือย�อนกลับไปยังจุดเริ่มต�น
ของเพลงป�จจุบันโดยการกดปุ�ม / หนึ่งครั้ง
กดปุ�ม / มากกว�าหนึ่งครั้งเพื่อข�ามเพลงไป
กดปุ�ม / ค�างไว�เพื่อเร�งเพลงไปข�างหน�าหรือ
ข�างหลัง เมื่อปล�อยปุ�ม เพลงจะเล�นด�วยความเร็วปกติ
การดูรายการ:

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

ในขณะที่ เพลงกำลังเล�น ให�กดปุ�มหมุน OK/MENU
เพื่อแสดงเพลงที่เล�นได�ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือก
เพลงจากรายการหรือเพลงที่ต�องการจะฟ�ง ให�หมุน
ปุ�ม OK/MENU แล�วกดปุ�มหมุน OK/MENU
การค�นหาโฟลเดอร�:

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

ถ�าข�อมูลที่ บันทึกไว�มีโฟลเดอร�ที่มี ไฟล�เพลง ให�เลือก
เพลงจากโฟลเดอร�ตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. กดปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อแสดงโหมดดูรายการ

2. กดปุ�ม Back เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร�
3. ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เลือกโฟลเดอร�ที่ต�อง

การ
4. กดปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเข�าสู�โฟลเดอร� กด

ปุ�มหมุน OK/MENU อีกครั้งเพื่อเริ่มเล�นเพลงแรก
หรือปรับ ปุ�มหมุน OK/MENU และกดปุ�มหมุน
OK/MENU เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ�าโฟลเดอร�ที่เลือกอยู�ในป�จจุบันมีโฟลเดอร�ย�อย ให�กด
ปุ�มหมุน OK/MENU หน�าจอใหม�ที่มีรายการของ
โฟลเดอร�ย�อยจะแสดงข้ึน ปรับปุ�มหมุน OK/MENU
เพ่ือไปยังโฟลเดอร�ย�อย แล�วกดปุ�มหมุน OK/MENU
เพื่อเลือก
กดปุ�ม Back เพื่อกลับไปยังหน�าจอโฟลเดอร�ก�อนหน�า
การค�นหาแบบรวดเร็ว:

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

ในโหมดดูรายการ การค�นหาแบบรวดเร็วสามารถ
ทำได�เพื่อหาเพลงจากรายการ กดปุ�ม A-Z ปรับปุ�ม
หมุน OK/MENU ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อ เพลง
แล�วกดปุ�มหมุน OK/MENU เมื่อพบ รายการเพลงที่มี
จะแสดงข้ึน เลือก และกดปุ�มหมุน OK/MENU เพ่ือ
เล�นเพลงที่ต�องการ

ปุ�ม RPT:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม RPT ซ้ำ ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล�นดัง
ต�อไปนี้:
(ปกติ) ? RPT (เล�นซ้ำ) ? (ปกติ)
ปุ�ม MIX:

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

กดปุ�ม MIX ซ้ำ ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล�นดัง
ต�อไปนี้:
(ปกติ) ? เล�นสุ�ม (MIX) ? (ปกติ)

ปุ�ม Pause:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม เพื่อหยุดเล�นเพลง กดปุ�ม อีกครั้ง
เพื่อเล�นเพลง

การทำงานของเครื่องเล�น iPod
GUID-BA38E4D4-604E-4956-9B8D-580DE21382F0

อุปกรณ�ที่สามารถใช�งานได�:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ชุดระบบจะสามารถใช�งานได�กับอุปกรณ�ทั้งหมด (ทั้ง
ในอดีตและอนาคต) ที่รองรับ Apple Accessory
Protocol บนการเชื่อมต�อ USB
รวมถึง (และไม�จำกัดเพียง):
. iPod classic
. iPod nano (รุ�นที่ 6 และ 7)
. iPod touch (รุ�นที่ 4, 5 และ 6)

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-39
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4-40 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 5, iPhone
5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus,
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X,
iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max

อุปกรณ�ที่ระบุไว�ด�านบนอาจไม�ทำงาน โดยขึ้นอยู�กับรุ�น
ของซอฟต�แวร�และเฟ�ร�มแวร�
การเชื่อมต�อ iPod:

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

ช�องเสียบอุปกรณ� USB ติดตั้งอยู�ที่ส�วนล�างของ
แผงหน�าป�ด โปรดดูที่ “ช�องเสียบอุปกรณ� USB
(Universal Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ�
เสริม)” (หน�า 4-42)
ต�อ iPod เข�ากับช�องเสียบอุปกรณ� iPod จะเล�นโดย
อัตโนมัติ
เมื่อเชื่อมต�อ iPod เข�ากับรถยนต� สามารถเลือกราย
การเพลงท่ีบันทึกใน iPod ได�โดยการใช�ปุ�มควบคุม
เครื่องเสียงของรถยนต�เท�านั้น
ปุ�ม MEDIA:

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

ถ�ากำลังเล�นแหล�งข�อมูลเสียงอย�างอ่ืนอยู� และมีการ
เชื่อมต�อ iPod กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว�าหน�า
จอแสดงผลจะเปลี่ยนเป�นโหมด iPod

ปุ�ม DISP:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เม่ือเล�นเพลงที่มีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู� ช่ือ
เพลงที่กำลัง เล�นอยู� จะ แสดง ข้ึนมาโดยการกดปุ�ม
DISP
เมื่อกดปุ�ม DISP ซ้ำ ๆ ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลง
จะแสดงขึ้นมาพร�อมกับชื่อเพลงดังต�อไปนี้:
. ความยาวเพลง (Track time)
. ศิลป�น (Artist)
. อัลบั้ม (Album)
รายละเอียดเพลง:
กดปุ�ม DISP ค�างไว� จะทำให�หน�าจอเปลี่ยนเป�นหน�า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม เพ่ือกลับไปยังหน�าจอ
หลัก ให�กดปุ�ม Back

ปุ�ม Seek/Track:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพลงจะข�ามไปเพลงถัดไปหรือย�อนกลับไปยังจุดเริ่มต�น
ของเพลงป�จจุบันโดยการกดปุ�ม / หนึ่งครั้ง
กดปุ�ม / มากกว�าหนึ่งครั้งเพื่อข�ามเพลงไป
กดปุ�ม / ค�างไว�เพื่อเร�งเพลงไปข�างหน�าหรือ
ข�างหลัง เม่ือปล�อย ปุ�ม iPod จะกลับ ไป เล�นด�วย
ความเร็วปกติ

การค�นหาแบบรวดเร็ว:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เมื่อหน�าจอรายการแสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงผล การ
ค�นหาแบบรวดเร็วสามารถทำได�เพื่อหาเพลงจากราย
การ กดปุ�ม A-Z ปรับปุ�มหมุน OK/MENU ไปยัง
อักษร ตัวแรกของ ช่ือ เพลง แล�วกดปุ�มหมุน OK/
MENU เม่ือพบ รายการเพลงที่มีจะแสดงขึ้น เลือก
และกดปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อเล�นเพลงที่ต�องการ
ปุ�ม RPT:

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

กดปุ�ม RPT ซ้ำ ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล�นดัง
ต�อไปนี้:
(ปกติ) ? RPT (เล�นซ้ำ) ? (ปกติ)
ปุ�ม MIX:

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

กดปุ�ม MIX ซ้ำ ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล�นดัง
ต�อไปนี้:
(ปกติ) ? เล�นสุ�ม (MIX) ? (ปกติ)

ปุ�ม Pause:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม เพื่อหยุดเล�นเพลง กดปุ�ม อีกครั้ง
เพื่อเล�นเพลง

Condition:
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การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
GUID-1822863D-0A6A-43CB-9930-4A72DDA6C877

ถ�ามีอุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® ที่รองรับซึ่ง
สามารถเล�นไฟล�เสียงได� อุปกรณ�สามารถเชื่อมต�อกับ
ระบบเคร่ืองเสียงรถยนต�เพื่อให�ไฟล�เสียงบนอุปกรณ�
เล�นผ�านลำโพงของรถยนต�
หมายเหตุ:
. เมื่ออุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® เชื่อม

ต�อกับระบบ จะสามารถควบคุมฟ�งก�ชันเครื่อง
เสียงได�ผ�านทางอุปกรณ�เท�านั้น

. สำหรับข�อมูลเพิ่ม เติมเก่ียวกับเคร่ืองเสียง
Bluetooth® โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน
อุปกรณ�

การเชื่อมต�อเครื่องเสียง Bluetooth®:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพื่อเชื่อมต�ออุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® เข�า
กับรถยนต� โปรดดูที่ “การเชื่อมต�ออุปกรณ�” (หน�า
4-46)
ปุ�ม MEDIA:

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

ถ�ากำลังเล�นแหล�งข�อมูลเสียงอย�างอ่ืนอยู� และมีการ
เชื่อมต�ออุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® กดปุ�ม
MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว�าหน�าจอแสดงผลจะเปล่ียนเป�น
โหมดเครื่องเสียง Bluetooth®

ปุ�ม Seek/Track:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เพลงจะข�ามไปเพลงถัดไปหรือย�อนกลับไปยังเพลงก�อน
หน�าโดยการกดปุ�ม /
ปุ�มหมุน OK/MENU:

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

ปรับปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อข�ามไปยังเพลงถัดไป
หรือก�อนหน�า

ปุ�ม Pause:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

กดปุ�ม เพื่อหยุดเล�นเพลง กดปุ�ม อีกครั้ง
เพื่อเล�นเพลง

การใช�งานอุปกรณ�เครื่องเล�นอุปกรณ�เสริม
(AUX)

GUID-E99FEF24-AC34-4418-90E4-83E2992759CD

แจ็กเสียบ AUX จะอยู�ที่ส�วนล�างของแผงหน�าป�ด
โปรดดูที่ “ช�อง เสียบอุปกรณ� USB (Universal
Serial Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ�เสริม)” (หน�า
4-42)) แจ็ก เสียบ AUX จะ รับ สัญญาณ เสียง
สัญญาณเข�าอนาล็อกมาตรฐานจากอุปกรณ� เช�น
เครื่องเล�นเทป/เครื่องเล�น CD เครื่องเล�น MP3 หรือ
โน�ตบุ�ก
นิสสันขอแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
ต�ออุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเครื่องเสียง เพราะ
การใช�สายแบบโมโน อาจจะมีผลต�อการเล�นเพลงของ

เครื่องเสียง
ปุ�ม MEDIA:

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

เพื่อเปล่ียนไปเป�นโหมด AUX กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว�าจะเลือกโหมด AUX ได�

ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ถ�ามีติดตั้ง)
N18A1-A59B713C-C37F-4AA1-BB79-D1CBF2087671

WAE0282X

1. ปุ�ม Seek/Track
2. ปุ�มควบคุมระดับเสียง
3. ปุ�มเลือก Source

ปุ�ม Seek/Track
N18A1-DEBC24E7-0B1C-4040-97CE-953E28C0D7E7

กดปุ�ม / เพื่อเลือกสถานีหรือเพลง
ปุ�ม / จะไม�สามารถใช�สำหรับการควบคุม
เครื่องเสียงได� ขึ้นอยู�กับสถานะของหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� ฯลฯ

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-41

Condition:
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4-42 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. วิทยุ
— การกดปุ�ม / สั้น ๆ

เพื่อไปยังสถานีถัดไปหรือก�อนหน�า

. iPod หรืออุปกรณ� USB
— การกดปุ�ม / สั้น ๆ

เพื่อ เล�น เพลงถัด ไปหรือ เริ่มต�น เล�น เพลง
ป�จจุบันใหม� (ถ�ากดปุ�มทันทีหลังจากเพลง
ป�จจุบันเริ่มเล�นจะไปยังเพลงก�อนหน�า)

— การกดปุ�ม / ยาว
เพื่อเร�งไปข�างหน�าหรือย�อนกลับ

. เครื่องเสียง Bluetooth®
— การกดปุ�ม / สั้น ๆ

เพื่อ เล�น เพลงถัด ไปหรือ เริ่มต�น เล�น เพลง
ป�จจุบันใหม� (ถ�ากดปุ�มทันทีหลังจากเพลง
ป�จจุบันเริ่มเล�นจะไปยังเพลงก�อนหน�า)

ปุ�มควบคุมระดับเสียง
N18A1-5202DBB0-88D0-45D2-9A8B-8E1AF86BBEAD

กดที่ด�าน + หรือ – ของปุ�มเพื่อเพิ่มหรือลดระดับ
เสียง

ปุ�มเลือก Source
N18A1-DF005F31-88DF-4CBC-A959-5574AC39CBF1

กดปุ�มเลือก Source เพื่อเปลี่ยนโหมดไปเป�นแหล�งที่มา
ของเสียงที่มีอยู�

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)/แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ�เสริม)

N18A1-48EA9CDC-8831-4B77-9E59-2C9D50BED06C

ช�องเสียบอุปกรณ� USB และแจ็กเสียบ AUX ติดตั้ง
อยู�ที่ส�วนล�างของแผงหน�าป�ด

WAE0276X

1. ช�องเสียบอุปกรณ� USB
2. แจ็กเสียบ AUX
ช�องเสียบอุปกรณ� USB:
เสียบอุปกรณ� USB หรือขั้วต�อ iPod เข�ากับช�อง
เสียบ
โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�เกี่ยวกับการใช�และรักษา
อุปกรณ�อย�างถูกต�อง

คำเตือน:
ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะ
ขับข่ี เพราะการทำเช�นนั้นอาจทำให�เสียสมาธิได�
ซึ่งอาจทำให�สูญเสียการควบคุมรถยนต� และก�อให�
เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แรงฝ�นเสียบอุปกรณ� USB เข�าไปใน

ช�องเสียบอุปกรณ� USB การเสียบอุปกรณ�
USB ท่ีเอียง หรือกลับข�างลงในช�องเสียบ
อาจทำให�ช�องเสียบเกิดความเสียหายได� ให�
แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบ
อุปกรณ� USB อย�างถูกต�อง

. ห�ามจับฝาครอบช�องเสียบอุปกรณ� USB (ถ�า
มีติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ� USB ออกจาก
ช�องเสียบอุปกรณ� USB เนื่องจากอาจทำให�
ช�องเสียบอุปกรณ� USB และฝาครอบช�อง
เสียบอุปกรณ� USB เสียหายได�

. ห�ามปล�อยสายเคเบิ้ล USB ไว�ในบริเวณที่อาจ
ถูกดึงได�โดยไม�ได�ตั้งใจ การดึงสายเคเบ้ิลใน
ขณะที่เชื่อมต�ออยู� อาจทำให�ช�องเสียบ
อุปกรณ� USB เสียหาย

. ช�อง เสียบอุปกรณ� USB สำหรับอุปกรณ�

Condition:
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โทรศัพท�ที่มีวงจรชาร�จ 1 A ถ�าวงจรชาร�จ
ในอุปกรณ�มีค�ามากกว�า 1 A ขอแนะนำให�
ชาร�จอุปกรณ�ด�วยตัวแปลงจ�ายไฟ หรือไม�เช�น
น้ัน อุปกรณ�ของท�านจะสูญเสียกำลังไฟฟ�า
อย�างรวดเร็ว

แจ็กเสียบ AUX:
อุปกรณ�เครื่องเสียงที่เข�ากันได� เช�น เครื่องเล�น MP3
บางตัว สามารถเช่ือมต�อเข�ากับระบบผ�านแจ็กนำเข�า
AUX

คำเตือน:
ห�ามให�สายเคเบ้ิลหรืออุปกรณ�ภายนอกท่ีเช่ือมต�อ
กับขั้ว AUX ที่มีผลกระทบกับการขับขี่ของท�าน

หมายเหตุ:
. ให�พึงระลึกว�าระดับเสียงอาจจะดังมากขึ้นหรือ

เบาลงกว�าอุปกรณ�ภายนอก ขึ้นอยู�กับ
อุปกรณ�ภายนอก

. เมื่อ AUX สัมผัสกับปลั๊กของสายเคเบิ้ลขั้วต�อ
อาจจะได�ยินเสียงรบกวน

. อุปกรณ�ภายนอกท่ีเชื่อมต�อไม�สามารถใช�งาน
ได�ด�วยระบบเคร่ืองเสียงหลัก ระดับเสียงและ
คุณภาพของเสียงสามารถปรับได�

. ชื่อเพลงในอุปกรณ�ภายนอกไม�สามารถแสดง
ขึ้นบนหน�าจอเครื่องเสียง

. สำหรับแหล�งจ�ายไฟของอุปกรณ�ภายนอก ให�
ใช�แบตเตอรี่พิเศษ อุปกรณ�ภายนอกไม�
สามารถชาร�จไฟกับข้ัว AUX ได� อาจมีเสียง
รบกวนถ�าวิทยุ ฯลฯ ทำงานในขณะที่ชาร�จ
แบตเตอรี่กับช�องจ�ายไฟของรถยนต�

การดูแลรักษาอุปกรณ�หน�วยความจำ USB
N18A1-41B44AC7-8DA4-49C8-9186-8D330430E351

. ห�ามสัมผัสที่ส�วนข้ัวของอุปกรณ�หน�วยความจำ
USB

. ห�ามวางวัตถุที่หนักลงบนอุปกรณ�หน�วยความจำ
USB

. ห�าม เก็บอุปกรณ�หน�วยความจำ USB ไว� ใน
บริเวณที่มีความชื้นสูง

. ห�ามวางอุปกรณ�หน�วยความจำ USB ให�รับ
แสงแดดโดยตรง

. ห�ามทำของเหลวหกลงบนอุปกรณ�หน�วยความจำ
USB

โปรดดูที่คู�มือการใช�งานอุปกรณ�หน�วยความจำ USB
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

N18A1-5594B0A7-2298-4DAF-B984-1C023A577F5E

เสาอากาศที่กระจก (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-2730D15A-C95B-4E50-AF49-18713C715C1B

เสาอากาศจะพิมพ�เป�นลายอยู�ในกระจกบังลมหลัง

ข�อควรระวัง:
. ห�ามติดฟ�ล�มโลหะไว�ใกล�กระจกบังลมหลัง ห�าม

ติดวสัดุทีเ่ป �นโลหะทีก่ระจกบงัลมหลงั 

เนือ่งจากจะทําให �รบัสญัญาณได �ไม �ดีและ/หรอื 

มเีสยีงรบกวน

. เม่ือทำความสะอาดด�านในของกระจกบังลม
หลัง ระมัดระวังไม�ให�เสาอากาศที่กระจก
บังลมหลังเป�นรอยขีดข�วนหรือเสียหาย ให�เช็ด
เบา ๆ ไปตามเสาอากาศด�วยผ�านุ�มชุบน้ำ

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-43

เสาอากาศ

Condition:
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4-44 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

เสาอากาศแบบก�าน (ถ�ามีติดตั้ง)
N18A1-1A9E317C-B1CB-4555-9084-EEDB59A48762

WAE0292X

หากมีความจำเป�น สามารถถอดเสาอากาศออกได�
วิธีการถอดเสาอากาศทำได�โดยจับฐานของเสาอากาศ
และถอดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
สำหรับการติดตั้งเสาอากาศ ให�ทำการหมุน
เสาอากาศตามเข็มนาฬิกาและขันให�แน�น

ข�อควรระวัง:
เพื่อเป�นการหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการเสีย
รูปของเสาอากาศ ควรถอดเสาอากาศภายใต�
เงื่อนไขดังต�อไปนี้
. เมื่อรถยนต�เข�าเครื่องล�างรถอัตโนมัติ
. เมื่อรถยนต�เข�าโรงจอดรถที่มีหลังคาต่ำ
. เมื่อรถยนต�คลุมด�วยผ�าคลุมรถ

N18A1-2B6EF082-07D8-462B-801C-3763A80129DC

เมื่อติดตั้งวิทยุ CB วิทยุสมัครเล�น หรือโทรศัพท�ที่ใช�
ในรถยนต� มีข�อควรระวังดังต�อไปนี้ ไม�เช�นนั้น
อุปกรณ� ช้ินใหม�อาจส�งผลกระทบต�อระบบควบคุม
เครื่องยนต�และชิ้นส�วนอิเล็กทรอนิกส�อื่น ๆ

ข�อควรระวัง:
. ควรทำการติดตั้งเสาอากาศให�ห�างจากโมดูล

ควบคุมอิเล็กทรอนิกส�
. ติดตั้งสายไฟเสาอากาศให�ห�างจากชุดสายไฟ

ควบคุมเคร่ืองยนต�อย�างน�อย 20 ซม. (8
น้ิว) ห�ามเดินสายไฟเสาอากาศติดกับชุดสาย
ไฟใด ๆ

. ปรับอัตราส�วนคลื่นนิ่งตามที่ผู�ผลิตแนะนำ

. เชื่อมต�อสายกราวด�จากตัววิทยุเข�ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษาศูนย�
บริการนิสสัน

โทรศัพท�ที่ใช�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB

Condition:
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GUID-3FBD6F7C-D9EE-4E8B-BB65-E796A75190B8

สำหรับรุ�นที่มีระบบ NissanConnect โปรดดูที่คู�มือ
การใช�งาน NissanConnect

คำเตือน:
. ควรใช�โทรศัพท�หลังจากหยุดรถยนต�ในสถานที่

ปลอดภัย หากจำเป�นต�องใช�โทรศัพท�ขณะขับ
รถ ควรใช�ความระมัดระวังอย�างสูงตลอด
เวลา เพื่อให�ผู�ขับขี่มีสมาธิเต็มที่ในการบังคับ
ควบคุมรถ

. หากพบว�าไม�สามารถใช�สมาธิได�อย�างเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถขณะที่ใช�โทรศัพท� ให�จอด
รถในบริเวณปลอดภัยก�อนใช�โทรศัพท�

ข�อควรระวัง:
เพ่ือหลีกเลี่ยงการส้ินเปลืองแบตเตอร่ีรถยนต�
ควรใช�โทรศัพท�หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต�เท�านั้น

สามารถติด ต้ัง โทรศัพท� มือ ถือ ที่ สามารถ ใช� งาน
Bluetooth® ให�เชื่อมต�อกับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�
แบบไร�สายได� ด�วยเทคโนโลยีไร�สาย Bluetooth®
ซึ่งจะทำให�สามารถโทรออกหรือรับสายโทรศัพท�
แฮนด�ฟรีได�ด�วยโทรศัพท�มือถือที่อยู�ในรถยนต�

ข�อมูลระเบียบข�อบังคับ
GUID-5C317184-7E1E-4A88-9F09-FBD6A762E567

เครื่องหมายทางการค�า Bluetooth®
GUID-A596EEDA-2083-4724-89D3-407D4B6192EC

Bluetooth® เป�นเครื่องหมายการค�า
ของ Bluetooth SIG, Inc. และอนุญาต
ให�บริษัท Shenzhen Hangsheng
Electronics Co., Ltd เป�นผู�ใช�สิทธิบัตร

การใช�งานระบบ
GUID-5BCCE799-FB9D-450D-8089-88AA69A0F146

เพื่อให�ใช�ระบบได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให�รักษา
ความเงียบภายในรถให�มากที่สุด รวมถึงหันช�องลม
ออกจากไมโครโฟนและป�ดกระจกหน�าต�างเพื่อกำจัด
เสียงรบกวนรอบด�าน (เสียงจากการจราจร เสียง
การสั่นสะเทือน ฯลฯ)

ปุ�มควบคุมและไมโครโฟน
GUID-FFE80C2F-64E8-4894-B7C4-81720066E5F7

ปุ�มควบคุมบนพวงมาลัย (ถ�ามีติดตั้ง):

WAE0278X

1. ปุ�ม Phone send
2. ปุ�ม Phone end
ปุ�มควบคุมแผงควบคุม:
แผงควบคุมติดตั้งอยู�ที่ส�วนกลางของแผงหน�าป�ด

WAE0279X

1. ปุ�ม SETTING
2. ปุ�ม Phone
3. ปุ�มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
4. ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ
5. ปุ�มหมุน OK/MENU
ไมโครโฟน:
ไมโครโฟนติดตั้งอยู�บริเวณที่ใกล�กับไฟอ�านแผนที่

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-45

ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition:
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4-46 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

เริ่มต�นใช�งาน
GUID-9490E884-094D-43D8-A221-BF1A81EC81A9

ข้ันตอนต�อไปนี้จะช�วยให�สามารถเริ่มต�นใช�งานระบบ
โทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®

การเริ่มต�นการทำงาน
GUID-455FE7A9-051B-4557-BFC9-1AE64B76953C

เมื่อสวิตช�สตาร�ท เคร่ืองยนต�อยู� ที่ ตำแหน�ง “ON”
ระบบจะเริ่มต�นการทำงาน ซ่ึงใช� เวลาสองถึงสาม
วินาที ถ�ากดปุ�ม Phone ก�อนที่การเริ่มต�น
การทำงานจะเสร็จสิ้น ระบบอาจไม�ตอบสนอง รอ
สองถึงสามวินาทีและกดปุ�ม Phone อีกคร้ัง
เพื่อเริ่มต�นใช�งานการทำงานของระบบโทรศัพท�
แฮนด�ฟรี Bluetooth®

การเป�ด Bluetooth®
GUID-F751EEEA-313C-43D8-92BE-17794104E224

1. กดปุ�ม SETTING และเลอืก “BT” 
(Bluetooth®) จากเมนูการตัง้ค�าโดยใช�ปุ�มหมุน 
OK/MENU

2. เลือก “ON/OFF” (เป�ด/ป�ด) โดยใช�ปุ�มหมุน OK/
MENU เพื่อเป�ดการตั้งค�า Bluetooth®

การเชื่อมต�ออุปกรณ�
GUID-55F55E9C-5F6A-43CE-A4B4-505CBF891A98

หมายเหตุ:

เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ขอแนะนำให�ท�าน
ทำการเชื่อมต�อเมื่อรถยนต�จอดอยู�กับที่
1. กดปุ�ม SETTING และเลอืก “BT” 

(Bluetooth®) จากเมนูการตัง้ค�าโดยใช�ปุ�มหมุน 
OK/MENU

2. เลือก “Connection info” (ข�อมูลการเช่ือมต�อ)
โดยใช�ปุ�มหมุน OK/MENU เพื่อแสดงข�อมูลการ
เชื่อมต�อ

3. ใส�หมายเลข PIN บนหน�าจอแสดงผลลงใน
อุปกรณ�เพื่อเชื่อมต�อ
ข�อความเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อจับคู�เสร็จแล�ว

ขณะที่กำลังเชื่อมต�อ Bluetooth® ไอคอนต�อไปนี้จะ
แสดงขึ้นบนหน�าจอ
. : ตัวแสดงความแรงของสัญญาณ
. : ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่*
. : ตัวแสดงการเชื่อมต�อ Bluetooth® ON

*: ถ�าแบตเตอรี่ต่ำแสดงขึ้นมา จะต�องชาร�จไฟ
อุปกรณ� Bluetooth® ใหม�โดยเร็ว

หมายเหตุ:
. โทรศัพท�มือถือที่สามารถใช�งาน Bluetooth®

ได�บางรุ�นอาจไม�ถูกจดจำโดยโมดูลโทรศัพท�ใน
รถยนต�

. ขั้นตอนที่จำเป�นและเมนูอาจแตกต�างกันไปตาม
อุปกรณ�และสภาวะ โทรศัพท�บางรุ�นอาจไม�
จำเป�นต�องมีหมายเลข PIN เพื่อเชื่อมต�อ

.   เมือ่สตาร�ทรถยนต� ถ�าการตัง้ค�า
Bluetooth® เป�ดอยู� ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี
Bluetooth® จะค�นหาอุปกรณ�ที่เชื่อมต�อไว�
ก�อนหน�านี้ในช�วงระยะโดยอัตโนมัติ

การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท�
GUID-D7B134BA-5A7A-4C39-92DD-28EED59AC167

สามารถลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท�ที่ใช�โดยทั่วไปได�
สูงสุดถึง 6 หมายเลข เพื่อลงทะเบียนหมายเลข
โทรศัพท� ให�กดปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุค�างไว�ขณะ
ที่กำลังดำเนินการโทรอยู� สามารถยืนยันหมายเลข
โทรศัพท�ที่ลงทะเบียนแล�วได�จาก “Common phone”
(โทรศัพท� ท่ัวไป) ใน เมนูการตั้งค�า Bluetooth®
โปรดดูที่ “การตั้งค�า Bluetooth®” (หน�า 4-47)

Condition:
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การใช�งานระบบ
GUID-8C334E8F-4255-4C56-AAE7-768F51AE8E48

การโทรออก
GUID-8DDBC91D-DE0E-482B-AA83-771AAD4FEB70

มีสองวิธีสำหรับทำการโทรออกด�วยระบบนี้
. การโทรหาหมายเลขโทรศัพท�ที่ลงทะเบียนแล�ว:

สามารถลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท�เพื่อใช�โทร
ออกได�สูงถึงหกหมายเลข
1) กด ปุ�ม Phone เพ่ือ ใช� งาน โหมด

โทรศัพท�แฮนด�ฟรี
2) กดปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุปุ�มใดปุ�มหน่ึง

จากหกปุ�มส้ัน ๆ เพื่อทำการโทรออกไปยัง
หมายเลขโทรศัพท�ที่ลงทะเบียนกับปุ�มนั้น

. การโทรซ้ำ:
เพื่อทำการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท�สุดท�าย
ที่ ใช� ในระบบนี้ ให�กดปุ�ม Phone สอง
ครั้ง หรือกดปุ�ม Phone send (ถ�ามี
ติดตั้ง) ค�างไว�

การรับสาย
GUID-156F4B34-E86D-4B38-91B4-73D8E6407589

เพื่อรับสายเรียกเข�า กดปุ�ม Phone หรือปุ�ม
Phone send (ถ�ามีติดตั้ง)
เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข�า กดปุ�ม Phone ค�าง
ไว� หรือกดปุ�ม Phone end (ถ�ามีติดตั้ง)

ในระหว�างสนทนา
GUID-B3EDE8B5-EFDF-4034-954F-D9B71DA41314

ผู� ใช�อาจสลับการโทรจากโหมดแฮนด�ฟรี เป�นโหมด
โทรศัพท� มือ ถือ โดยการกด ปุ�ม Phone
ระหว�างการโทร กดปุ�ม Phone อีกครั้ง
เพื่อกลับไปยังโหมดแฮนด�ฟรี

สิ้นสุดการโทร
GUID-40B6A523-AC5A-487C-B8D6-6DE9BF843F6B

ผู�ใช�อาจสิ้นสุดการโทรโดยการกดปุ�ม Phone
ค�างไว� หรือกดปุ�ม Phone end (ถ�ามีติดตั้ง)

การควบคุมระดับเสียง
GUID-EFFF156A-5BB9-4A1B-8D41-B0B1BB5C87C6

การปรับปุ�มหมุน Power/VOL ระหว�างการโทรจะ
ควบคุมระดับเสียงการโทร

การตั้งค�า Bluetooth®
GUID-55E654F3-C32A-40E4-9F56-6E59D9CD8952

สามารถเข�าถงึเมนูการตัง้ค�าทีเ่กีย่วข�องกบั 
Bluetooth® ได�โดยขั้นตอนต�อไปนี้
1. กดปุ�ม SETTING
2. ปรับ ปุ�ม หม ุน OK/MENU เพ่ือ เ ลือก “BT”

(Bluetooth®) และกดปุ�มหมุน OK/MENU

รายการที่มีใช�:
. “ON/OFF” (เป�ด/ป�ด)

เป�ดหรือป�ด Bluetooth®

. “Connection info” (การเชื่อมต�อ)
ตั้งค�าการเชื่อมต�อ Bluetooth®

. “Volume” (ระดับเสียง)
ตั้งระดับเสียงของโทรศัพท�

. “Delete all devices” (ลบอุปกรณ�ทั้งหมด)
ลบอุปกรณ�ทั้งหมดจากการลงทะเบียน

. “Common phone” (โทรศัพท�ทั่วไป)
แสดง หมายเลข โทรศัพท� ที่ ลง ทะ เ บียน แล�ว
หมายเลขโทรศัพท�ที่ลงทะเบียนแล�วสามารถใช�เพื่อ
โทรออกได� โปรดดูที่ “การลงทะเบียนหมายเลข
โทรศัพท�” (หน�า 4-46) และ “การโทรออก”
(หน�า 4-47)

จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-47

Condition:
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4-48 จอแสดงข้อมูล เครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

บันทึก

Condition:
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N18A1-120227-9D7B988A-7AAC-4994-A4EC-3E5AFC2009B4

ในช�วงระยะ 1,600 กม. (1,000 ไมล�) แรก ให�
ปฏิบัติตามคำแนะนำต�อไปนี้อย�างเคร�งครัด เพื่อให�
เครื่องยนต�มีสมรรถนะสูงสุด และเป�นการเพ่ิมความ
มั่นใจในการใช�งานรถยนต�ได�อย�างสมบูรณ�และคุ�มค�า
การไม�ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส�งผลให�เครื่องยนต�
มีอายุการใช�งานที่น�อยลงและมีประสิทธิภาพลดลง
หรืออาจทำให�อายุการใช�งานและประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต�ลดลง
. ห�ามขับรถด�วยความเร็วคงที่เป�นระยะเวลานาน
. ห�ามให�เครื่องยนต�ทำงานเกิน 4,000 รอบ/นาที
. ห�ามเร�งเคร่ืองยนต�จนถึงความเร็วรอบสูงสุดใน

แต�ละเกียร�
. ห�ามออกตัวอย�างรวดเร็ว
. ควรหลีก เลี่ยงการ เหยียบ เบรกอย�างรุนแรง

ยกเว�นเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

N18A1-120227-FB3F1F63-B2DF-4823-B4E2-00BC901A3876

คำเตือน:
ลักษณะการขับเคลื่อนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย�าง
เห็นได�ชัด หากมีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและการ
กระจายน้ำหนัก รวมทั้งอุปกรณ�เสริม (ข�อต�อรถ
พ�วง แร็คหลังคา ฯลฯ) ต�องปรับเปล่ียนรูปแบบ
ของการขับและความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม
โดยเม่ือบรรทุกของหนัก ต�องลดระดับความเร็ว
ลงในอัตราที่เหมาะสม
. ตรวจสอบ ให� แน� ใจ ว�า บริ เวณรอบรถ ไม�มี ส่ิง

กีดขวาง
. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด�วยตาเปล�า

วัดและตรวจสอบว�าแรงดันลมยางเหมาะสมหรือไม�
. ตรวจสอบว�ากระจกทุกบานและไฟทุกดวงสะอาด
. ปรับตำแหน�งเบาะนั่งและที่พิงศีรษะ
. ปรับตำแหน�งกระจกมองหลังและกระจกมองข�าง
. คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู�ขับขี่และผู�โดยสารทั้งหมด
. ตรวจสอบว�าประตูทุกบานป�ดสนิท
. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต�าง ๆ เมื่อ

สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
. ควรทำการตรวจสอบรายการที่ต�องบำรุงรักษา

ในหมวด “8 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษา
ด�วยตนเอง” เป�นระยะ ๆ

N18A1-120227-0DDFA1BA-0E4D-4D8D-914D-F8C260F36890

คำเตือน:
. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ที่ต�องได�รับความ

ช�วยเหลือดูแลจากผู�อื่นรวมถึงสัตว�เลี้ยงไว�ใน
รถเพียงลำพัง เนื่องจากอาจไปกดสวิตช�หรือ
ปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ� ซึ่งทำให�เกิด
อุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บโดยไม�ตั้งใจ
ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิ
ในรถที่ไม�มีการระบายอากาศจะสูงจนอาจเกิด
อันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว�ได�

. ขณะท่ีเด็กเล�นอยู�รอบ ๆ รถยนต�ควรมีการ
ดูแลอย�างใกล�ชิด เพื่อป�องกันไม�ให�เล�นกันจน
เข�าไปติดล็อกอยู�ในกระโปรงท�าย ซึ่งอาจทำให�
เกิดอันตรายร�ายแรงได� ควรทำการล็อกรถ
และกระโปรงท�ายเมื่อไม�ใช�งานและระวังไม�ให�
เด็กเข�าถึงกุญแจรถได�

หมายเหตุ:

ในช�วงสองสามเดือนแรกหลังจากซื้อรถใหม� หาก
ได�กล่ินสารประกอบอินทรีย�ที่ระเหยได� (VOCs)
ภายในรถ ให�ทำการระบายอากาศภายใน
ห�องโดยสารด�วยการเป�ดหน�าต�างทั้งหมดก�อนเข�า
สู�รถหรือขณะอยู�ในรถ นอกจากนี้ เมื่ออุณหภูมิใน
ห�องผู�โดยสารสูงข้ึน หรือเม่ือจอดรถกลางแจ�ง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-3

ระยะรันอิน ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และขับขี่
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5-4 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

เป�นเวลานาน ให�ป�ดโหมดการหมุนเวียนอากาศ
ภายในของ เคร่ืองปรับอากาศ และ/หรือ เป�ด
หน�าต�างเพื่อให�อากาศภายนอกไหลเวียนเข�ามายัง
ห�องผู�โดยสาร
ก�าซไอเสีย (คาร�บอนมอนอกไซด�)

N18A1-120227-046A8C36-D5E5-4D69-ADC8-229087CE51D8

คำเตือน:
. ห�ามหายใจและสูดดมก�าซไอเสียเข�าร�างกาย

เนื่องจากมีก�าซคาร�บอนมอนอกไซด� ซึ่งไม�มีสี
และ ไม�มีกลิ่น และคาร�บอนมอนอกไซด� เป�น
อันตรายต�อร�างกาย อาจทำให�สลบโดยไม�รู�
ตัวหรือเสียชีวิตได�

. หากสงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในรถ ให�ขับรถโดย
เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน และนำรถเข�าไป
ตรวจสอบทันที

. ห�ามให�เครื่องยนต�ทำงานในพื้นที่ป�ดท่ีไม�มีการ
ระบายอากาศ เช�น โรงรถ

. ห�ามจอดรถโดยที่เครื่องยนต�ทำงานอยู�เป�น
ระยะเวลานาน

. ป�ดฝากระโปรงท�ายทุกคร้ังขณะขับขี่ ไม�เช�น
น้ัน ก�าซไอเสียอาจไหลเข�ามาในห�องโดยสาร
ถ�าจำเป�นต�องขับรถโดยเป�ดฝากระโปรงท�าย
ให�ทำตามข�อควรระวังเหล�านี้:

— เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน
— ป�ดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และตั้ง

ความเร็วพัดลม ไป ท่ีระดับสูงสุด เพ่ือ
หมุนเวียนอากาศ

. ถ�าต�องเดินสายไฟหรือข�อต�อสายอื่น ๆ ไปยัง
รถพ�วงผ�านทางซีลผนึกของฝากระโปรงท�าย
หรือตัวถังรถ ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิตเพ่ือป�องกันไม�ให�คาร�บอนมอนอกไซด�
ไหลเข�ามาในรถ

. ถ�ามีติดตั้งอุปกรณ�เสริมตัวถังหรืออุปกรณ�อื่น
เพ่ิมเติม เพ่ือกิจกรรมสันทนาการหรือใช�งาน
ด�านอื่น ๆ ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต
เพ่ือป�องกันไม�ให�คาร�บอนมอนอกไซด�ไหลเข�าสู�
ตัวรถ (เคร่ืองใช�ไฟฟ�าในรถเพ่ือสันทนาการ
เช�น เตาอบ ตู�เย็น ฮีตเตอร� ฯลฯ อาจสร�าง
คาร�บอนมอนอกไซด�ด�วย)

. ควรให�ช�างผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสีย
และตัวถังทุกครั้งเมื่อ:
— มีการยกรถขึ้นขณะที่เข�ารับการบริการ
— สงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในห�องโดยสาร
— ได�ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลงไป

— ได�รับอุบัติเหตุที่ทำให�ระบบไอเสีย ใต�ท�อง
รถ หรือด�านหลังของรถได�รับ
ความเสียหาย

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
N18A1-120227-690162E7-1047-4DE5-8BF4-2AA75FE84D3C

คำเตือน:
. ก�าซไอเสียและระบบไอเสียจะร�อนมาก ควร

ระวังให�คน สัตว� และวัตถุไวไฟอยู�ห�างจาก
ส�วนประกอบของระบบไอเสีย

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ
เช�น หญ�าแห�ง เศษกระดาษ หรือ เศษผ�า
เนื่องจากอาจทำให�เกิดเพลิงไหม�ได�

เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง เป�นอุปกรณ�ควบคุม
มลพิษที่ติดตั้งในระบบไอเสีย ก�าซไอเสียในเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทางจะถูกเผาไหม�ในอุณหภูมิสูง เพื่อ
ช�วยลดสารพิษ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�น้ำมันเบนซินท่ีมีสารตะก่ัว (โปรดดูที่

“ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ” (หน�า 9-2)) เขม�าสะสมจากน้ำมันที่
มีสารตะกั่วจะทำให�ประสิทธิภาพการลดสาร
พิษของเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางลดลง
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อย�างมาก และ/หรือทำให�เคร่ืองฟอกไอเสีย
แบบสามทางเสียหายได�

.   ควรมกีารตรวจสอบการทํางานของ
เครื่องยนต�อยู� เสมอและปรับตั้งหากจำเป�น
เพราะการทำงานผิดพลาดในระบบจุดระเบิด
ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือระบบไฟฟ�าจะ
ทำให�มีน้ำมันเชื้อเพลิงส�วนเกินไหลเข�าไปใน
เครื่องฟอก ไอ เสียแบบสามทาง อาจ เป�น
สาเหตุทำให�เคร่ืองร�อนจัด ห�ามขับรถต�อ ถ�า
เครื่องยนต�จุดระเบิดไม�ครบสูบ สูญเสียกำลัง
อย�างเห็นได�ชัด หรือมีสภาวะทำงานที่ผิดปกติ
อื่น ๆ นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�
บริการนิสสันทันที

. หลีกเลี่ยงการขับรถท่ีเหลือน้ำมันเชื้อเพลิงใน
ระดับต่ำมาก เม่ือน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำให�
เครื่องยนต�จุดระเบิดไม�ครบสูบ ซึ่งจะทำให�
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเสียหาย

. ห�ามเร�งเครื่องยนต�ขณะที่กำลังอุ�นเครื่อง

. ห�ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

ระบบเทอร�โบชาร�จเจอร�
GUID-A99E54E3-C349-4112-9583-ED48283144CF

ระบบเทอร�โบชาร�จเจอร�ใช�น้ำมันเครื่องเพื่อหล�อลื่นและ
ระบายความร�อนให�กับช้ินส�วนท่ีหมุนได� เทอร�โบชาร�จ
เจอร�ด�านเทอร�ไบน�จะทำงานด�วยความเร็วสูงมากและ
อุณหภูมิจะเพิ่มสูงมากเช�นเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป�น
ต�องรักษาการหมุนเวียนของน้ำมันที่จ�ายเข�าไปยังระบบ
เทอร�โบชาร�จเจอร� การหยุดจ�ายน้ำมันอย�างฉับพลัน
อาจส�งผลให�เทอร�โบชาร�จเจอร�ทำงานผิดปกติได�
จำเป�นต�องปฏิบัติตามขั้นตอนบำรุงรักษาต�อไปนี้เพื่อให�
มั่นใจว�าเทอร�โบชาร�จเจอร�มีประสิทธิภาพและมีอายุการ
ใช�งานที่ยาวนาน

ข�อควรระวัง:
. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามช�วงระยะที่แนะนำดังที่

แสดงในคู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�มหนึ่ง
. ใช�เฉพาะน้ำมันเคร่ืองที่แนะนำเท�านั้น (โปรดดู

ที่ “ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุ
ที่แนะนำ” (หน�า 9-2))

. ถ�าเครื่องยนต�ทำงานที่ความเร็วรอบสูงเป�น
ระยะเวลานาน ให�ปล�อยให�ทำงานท่ีรอบเดิน
เบาสองถึงสามนาทีก�อนดับเครื่องยนต�

. อย�าเร�งให�เคร่ืองยนต�ทำงานที่ความเร็วรอบ
สูงทันทีหลังจากที่สตาร�ท

N18A1-120227-887D0EDB-C957-4BEF-A5CD-CC47FFD725E0

การขับรถให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเป�นสิ่งจำเป�น
สำหรับการควบคุมความปลอดภัยและเพื่อความสะดวก
สบาย ผู�ขับรถจะเป�นผู�ที่สามารถใช�วิธีขับข่ีที่เหมาะสม
ในสภาพแวดล�อมต�าง ๆ ได�ดีที่สุด

ช�วงสตาร�ทในขณะที่เครื่องยนต�ยังเย็นอยู�
N18A1-120227-D8912B0E-9CEB-44B6-B373-46C97DF8D3F4

เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่เครื่องเย็น เครื่องยนต�
จะใช�ความเร็วรอบที่สูงกว�าปกติในช�วงอุ�นเครื่อง ทำให�
ต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

น้ำหนักบรรทุก
N18A1-120227-22420696-7856-455C-B5B6-9AF607ACA45E

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมทั้งการ
ติด ต้ังอุปกรณ� อ่ืน (อุปกรณ�ข�อต�อพ�วง ที่รองรับ
สัมภาระบนหลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับ
เคลื่อนของรถอย�างเห็นได�ชัด ต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการขับและความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ
N18A1-120227-3EFD08C4-0BAA-429E-A767-3C3F141A9D4A

. หลีกเลี่ยงการเร�งความเร็วหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�อง
ทางเดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับใกล�รถคันข�างหน�ามากเกินไป
เมื่อมีน้ำนองบนพื้นถนนที่มีแอ�งน้ำ ธารน้ำเล็ก ๆ ฯลฯ
ให�ลดความเร็วเพื่อป�องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให�รถ
ล่ืนไถลและสูญเสียการบังคับควบคุมได� ถ�าใช�ยางที่

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-5

การดูแลรักษารถยนต�ในขณะขับขี่

Condition:



(176,1)
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5-6 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

สึกหรอมากจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด�วย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
N18A1-120227-A9C142A5-700B-4FF2-994E-355F35D42625

. ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง

. หลีกเลี่ยงการเร�งความเร็วหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�อง
ทางเดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวอย�างกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับใกล�รถคันข�างหน�ามากเกินไป

GUID-F7E29156-1A5A-4418-881D-D517D3C13E1A

คำเตือน:
ห�าม ดึงกุญแจออกหรือ เปล่ียนสวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�ไปที่ตำแหน�ง “LOCK” ขณะขับรถ
พวงมาลัยอาจจะล็อกและไม�สามารถบังคับควบคุม
รถยนต�ได� ซึ่งอาจทำให�รถได�รับความเสียหายหรือ
ผู�โดยสารได�รับการบาดเจ็บร�ายแรง

เกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT)
GUID-D5BE0904-B5AD-4212-8A03-522034D4F900

JVS0409X

ล็อกสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ได�รับการออกแบบเพื่อไม�
ให� เปลี่ยนสวิตช� สตาร�ท เคร่ืองยนต� ไป ยังตำแหน�ง
“LOCK” จนกว�าจะเลื่อนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “P”
(จอด) เมื่อเปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปยัง
ตำแหน�ง “OFF” ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู�ใน
ตำแหน�ง “P” (จอด)
หากไม�สามารถเปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่
ตำแหน�ง “LOCK” ได�:

1. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
2. ค�อย ๆ เปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่

ตำแหน�ง “ON”
3. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”
4. ทำการดึงกุญแจออก
ถ�า เปลี่ยนสวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� ไปที่ ตำแหน�ง
“LOCK” คันเกียร�จะไม�สามารถเลื่อนออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ได� คันเกียร�จะเล่ือนได� ถ�าสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” และเหยียบแป�นเบรก
ไว�
ตำแหน�ง “OFF” อยู�ระหว�างตำแหน�ง “LOCK”
และ “ON” แต�จะ ไม�มีการทำตัวอักษรไว�บนสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�

ล็อกพวงมาลัย
GUID-5EC44B28-16BF-40D0-9EC7-16FF4B514EAE

การล็อกพวงมาลัย
GUID-057EE59D-ED2E-4059-839E-D45DBE2E7F3A

1. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”
2. ดึงกุญแจออกจากสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
3. หมุนพวงมาลัยตามเข็มนาฬิกาไป 1/6 รอบจาก

ตำแหน�งล�อตรง

สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

Condition:



(177,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

การปลดล็อกพวงมาลัย
GUID-2B517157-07BC-4C31-807A-9DBE76CB745E

1. เสียบกุญแจลงในสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
2. ค�อย ๆ บิดสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�พร�อมกับ

หมุนพวงมาลัยไปทางขวาและทางซ�ายเล็กน�อย

ตำแหน�งกุญแจ
GUID-87D1AAF9-BD1A-4782-AF3F-F96217011F53

LOCK (OFF)/LOCK (ACC) (0)
GUID-3DD95893-344C-41AD-A110-AFE21B3BF427

. กุญแจจะสามารถดึงออกได�เมื่ออยู� ในตำแหน�งนี้
เท�านั้น

. ล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได�เมื่ออยู�ใน
ตำแหน�งนี้เท�านั้น

. อ ุปกรณ� ไฟฟ�า จะ ทำงาน ได� โดย ไม� สตาร�ท
เครื่องยนต� (ตำแหน�ง ACC)

OFF/OFF (ACC) (1)
GUID-77A62BDF-9FD8-4285-92C9-A7CBF5E4A3AD

. เครื่องยนต�จะดับแต�พวงมาลัยจะไม�ทำการล็อก

. อ ุปกรณ� ไฟฟ�า จะ ทำงาน ได� โดย ไม� สตาร�ท
เครื่องยนต� (ตำแหน�ง ACC)

ON (2)
GUID-6CD06468-E759-4F1E-856A-2226A1A71917

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได� โดยไม�
สตาร�ทเครื่องยนต�

START (3)
GUID-BDB7B716-8C86-469C-A43B-2D083C48B137

มอเตอร�สตาร�ทจะทำงานและเครื่องยนต�จะสตาร�ทติด
เมื่อปล�อยสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะคืนกลับไปยัง
ตำแหน�ง “ON” โดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:
เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ให�ปล�อยสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�ทันที

N18A1-120227-6AA64E4D-CF2A-4C55-B7FC-A807EBE1BCFB

ข�อควรระวังในการใช�งานสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�แบบปุ�มกด

N18A1-120227-F9D8A331-1E61-4317-9B42-5E3C56F5A233

คำเตือน:
ห�ามใช�งานสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�แบบปุ�มกด
ขณะที่ ขับ รถ ยกเว�น ในกรณี เกิด เหตุ ฉ ุกเฉิน
(เครื่องยนต�จะดับเมื่อกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
3 ครั้งติดต�อกัน หรือกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
ค�างไว�นานเกิน 2 วินาที) พวงมาลัยอาจจะล็อก
และไม�สามารถบังคับควบคุมรถยนต�ได� ซึ่งอาจ
ทำให�รถได�รับความเสียหายหรือผู�โดยสารได�รับ
การบาดเจ็บร�ายแรง

ก�อนการใช�งานสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�แบบปุ�มกด ให�
แน�ใจว�าเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
N18A1-120227-776CEBEB-E2AC-49C4-83E9-3B7C2C073CB7

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถสั่งงานสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�ได�โดยไม�ต�องนำกุญแจออกมาจากกระเป�า
สภาพแวดล�อมและ/หรือสภาพในการใช�งานอาจจะมี
ผลกระทบต�อการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:
. ตรวจสอบให�แน�ใจว�ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัว

เมื่อใช�รถ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-7

สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�แบบปุ�มกด (รุ�นที่มี
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

Condition:
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5-8 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. ห�ามท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเมื่อท�านออก
ห�างจากตัวรถ

. ถ�าไฟแบตเตอร่ีรถยนต�หมด จะไม�สามารถใช�
งานสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�จากตำแหน�ง
“LOCK” ได� และถ�าระบบล็อกพวงมาลัย
ทำงาน จะทำให�ไม�สามารถหมุนพวงมาลัยได�
ต�องทำการชาร�จ แบตเตอรี่ โดย เร็วที่ส ุด
(โปรดดูที่ “การพ�วงสตาร�ท” (หน�า 6-13))

ระยะการใช�งาน
N18A1-120227-F4B305E6-5716-4B0A-8C41-A551B759EC8E

JVS0057X

กุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช�สตาร�ทเครื่องยนต�ได� เมื่อ
อยู�ภายในระยะการทำงานที่กำหนดเท�านั้น ดังที่
แสดงในรูป
เมื่อไฟแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะใกล�จะหมด หรือมี
คลื่นวิทยุที่แรงใกล�บริเวณใช�งาน ระยะการใช�งานของ
ระบบกุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจมีการทำงานไม�

ถูกต�อง
ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ในระยะการใช�งาน ผู�ที่ไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
เพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ได�
. บริเวณกระโปรงท�ายจะไม�รวมอยู� ในระยะการใช�

งาน แต�กุญแจอัจฉริยะอาจทำงานได�
. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผงหน�าป�ด ภายใน

กล�องเก็บของ ช�องใส�ของที่ประตู ที่วางของด�าน
หลัง หรือที่มุมของห�องโดยสาร กุญแจอัจฉริยะ
อาจไม�ทำงาน

. ถ�า วางกุญแจ อัจฉริยะ ใกล� ประต ู หรือกระจก
หน�าต�างด�านนอกรถ กุญแจอัจฉริยะอาจทำงาน

รุ�นเกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT)
N18A1-120227-86817AE4-683C-4F5B-83F9-1DB304978BF0

ล็อกสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ได�รับการออกแบบเพื่อไม�
ให� เปลี่ยนสวิตช� สตาร�ท เคร่ืองยนต� ไป ยังตำแหน�ง
“LOCK” ได� จนกว�าจะเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) เมื่อเปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปยัง
ตำแหน�ง “OFF” ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู�ใน
ตำแหน�ง “P” (จอด)
เมื่อไม�สามารถเปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่
ตำแหน�ง “LOCK” ได�:

แบบ A:
GUID-7966E355-DBA7-4EB7-90DB-663282BA80DE

1. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
2. เปล่ียนสวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� ไป ท่ีตำแหน�ง

“OFF”
3. เป�ดประตู สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะเปลี่ยนไปที่

ตำแหน�ง “LOCK”

ถ�า เปลี่ยนสวิตช�สตาร�ท เครื่องยนต� ไปยังตำแหน�ง
“LOCK” คันเกียร�จะไม�สามารถเลื่อนออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ได� คันเกียร�จะเลื่อนได� ก็ต�อเมื่อสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” และเหยียบ
แป�นเบรกไว�
แบบ B:

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

1. การเตือน “Shift to Park (การเปลี่ยนเกียร�ไปที่
ตำแหน�งจอด)” จะปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�และมีเสียงเตือนดังขึ้น

2. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
3. เป�ดประตู สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะเปลี่ยนไปที่

ตำแหน�ง “LOCK”

สำหรับการเตือนและการแสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� โปรดดูที่ “การเตือนและการแสดงบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-27)
ถ�า เปลี่ยนสวิตช�สตาร�ท เครื่องยนต� ไปยังตำแหน�ง

Condition:
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“LOCK” คันเกียร�จะไม�สามารถเลื่อนออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ได� คันเกียร�จะเล่ือนได� ถ�าสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” และเหยียบแป�นเบรก
ไว�

ล็อกพวงมาลัย
N18A1-120227-914D3B9D-F720-4504-9ED4-4E4F2DA374ED

สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�มีอุปกรณ�ล็อกพวงมาลัย
ป�องกันขโมย

การล็อกพวงมาลัย
N18A1-120227-2C665240-41B9-48F8-A9B2-CB4E268CB563

1. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”
ซึ่งไฟแสดงตำแหน�งสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะไม�
สว�างขึ้น

2. เป�ดหรือป�ดประตู สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะ
เปลี่ยนไปที่ตำแหน�ง “LOCK”

3. หมุนวงพวงมาลัยไปทางซ�ายหรือขวา 1/6 รอบ
จากตำแหน�งล�อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
N18A1-120227-10918C66-44D9-4576-8607-B43EC7F70FFB

กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�แล�วพวงมาลัยจะปลดล็อก
โดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:
. ถ�า ไฟแบตเตอร่ีรถยนต� หมด ปุ�มกดสวิตช�

สตาร�ทเครื่องยนต�จะไม�สามารถเปลี่ยนจาก

ตำแหน�ง “LOCK” ได�
. ถ�าตำแหน�งสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไม�เปลี่ยน

จากตำแหน�ง “LOCK” และ/หรือไฟแสดง
ปลดล็อกพวงมาลัยทำงานผิดปกติ (ถ�ามี
ติดตั้ง) แสดงข้ึนบนจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ให�กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้ง ขณะที่
หมุนวงพวงมาลัยไปทางขวาและทางซ�ายเล็ก
น�อย

ตำแหน�งสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
N18A1-120227-AA2B6174-3D5C-4DE9-9C53-A53D678CD7E4

คำเตือน:
ห�ามให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู� ในตำแหน�ง
“OFF” ขณะขับขี่ เพราะพวงมาลัยอาจจะล็อกและ
อาจส�งผลให�ไม�สามารถบังคับรถยนต�ได� อันจะ
ทำให�เกิดความเสียหายร�ายแรงต�อรถยนต�หรือ
ทำให�ผู�ขับขี่ได�รับบาดเจ็บ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามปล�อยให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ใน

ตำแหน�ง “ON” และเครื่องยนต�ไม�ทำงานเป�น
เวลานาน เพราะจะส�งผลให�ไฟแบตเตอร่ีหมด
ได�

. ใช�อุปกรณ�ไฟฟ�าขณะที่เครื่องยนต�ทำงาน เพื่อ

หลีกเล่ียงไม� ให� ไฟแบตเตอร่ีหมด ถ�าจำเป�น
ต�องใช�งานอุปกรณ�ไฟฟ�าระหว�างที่เครื่องยนต�
ไม�ทำงาน ห�ามใช�งานเป�นเวลานานและอย�าใช�
อุปกรณ�ไฟฟ�าหลายชนิดพร�อม ๆ กัน

JVS1053X

เม่ือกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�โดยที่ไม�ได�เหยียบแป�น
เบรก สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะสว�างขึ้น
กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�:
. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”
. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “OFF”
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะกลับไปที่ตำแหน�ง “LOCK”
โดยอัตโนมัติเมื่อประตูบานใด ๆ เป�ดหรือป�ดเมื่อสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-9

Condition:
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5-10 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ตำแหน�ง LOCK
N18A1-120227-7E1423E2-7422-4440-9375-4AEA6EB46A16

สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�และล็อกพวงมาลัยจะสามารถ
ล็อกได�เฉพาะเมื่ออยู�ในตำแหน�งนี้เท�านั้น
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะล็อกเม่ือประตูบานใดบาน
หนึ่งเป�ดอยู�หรือป�ดโดยที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ป�ด

ตำแหน�ง ON
N18A1-120227-01980C4B-628F-428D-8FD6-8D850DA23546

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�ที่ตำแหน�ง
นี้โดยไม�ต�องสตาร�ทเครื่องยนต�
ตำแหน�ง “ON” มี ค ุณลักษณะ ใน การ ประหยัด
แบตเตอรี่ซึ่งจะเปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่
ตำแหน�ง “OFF” หลังผ�าน ไประยะ เวลาหนึ่ง ถ�า
รถยนต�ไม�ถูกขับขี่อยู� ภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
. ประตูทุกบานป�ด
. เครื่องยนต�จะดับลง
คุณลักษณะในการประหยัดแบตเตอรี่จะถูกยกเลิกเมื่อมี
สิ่งใดต�อไปนี้เกิดขึ้น:
. ประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู�
. สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�เปลี่ยนตำแหน�ง

ตำแหน�ง OFF
N18A1-120227-203DEC7B-A4ED-4E31-B25D-C4905353458A

เครื่องยนต�จะดับในตำแหน�งนี้

ตำแหน�ง ACC อัตโนมัติ
N18A1-120227-CD0CE57C-FF81-469E-9279-CAF30AF174B6

เมื่อเกียร�รถยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) ขณะที่พก
ก ุญแจ อัจฉริยะ ติดตัว และ เปล่ียน สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�จากตำแหน�ง “ON” ไปยัง “OFF” วิทยุจะ
ยังคงสามารถใช�งานต�อได�อีกเป�นระยะเวลาหนึ่ง หรือ
จนกว�าประตูคนขับจะถูกเป�ด หลังจากผ�านไประยะเวลา
หนึ่ง ฟ�งก�ชันต�าง ๆ เช�น วิทยุ และ ระบบโทรศัพท�
แฮนด�ฟรี Bluetooth® อาจรีสตาร�ทโดยเป�ดระบบ
เครื่องเสียง (โปรดดูที่ “ระบบเครื่องเสียง” (หน�า 4-
21) หรือคู�มือการใช� NissanConnect อีกเล�มหนึ่ง)
หรือโดยการกดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ
เป�นเวลารวมสูงสุด 30 นาที

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
N18A1-120227-6CA4B847-4663-402F-8C4D-438EB193143F

JVS0404X

ถ�าไฟแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะหมด หรือการทำงาน
ของกุญแจอัจฉริยะถูกรบกวนจากสภาพแวดล�อม ให�
ทำการสตาร�ทเครื่องยนต�ตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ

“N” (ว�าง)
2. เหยียบแป�นเบรกจนสุด
3. แตะสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยกุญแจอัจฉริยะ

ดังที่แสดงในภาพ (เสียงเตือนจะดังขึ้น)
4. กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ขณะที่เหยียบแป�นเบรก

ภายใน 10 วินาที หลังจากได�ยิน เสียง เตือน
เครื่องยนต�จะสตาร�ทติด

หลังจากทำข้ันตอนที่ 3 แล�ว เมื่อกดสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต� โดย ไม� เหยียบแป�น เบรก สวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�จะเปลี่ยนไปที่ตำแหน�ง “ON”
หมายเหตุ:
. เมื่อกดสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ไปที่ตำแหน�ง

“ON” หรือเครื่องยนต�สตาร�ทติดโดยข้ันตอน
ข�างต�น การเตือน “Key Battery Low”
(แบตเตอรี่กุญแจต่ำ) จะแสดงขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� หรือไฟเตือนระบบ
กุญแจอัจฉริยะในมาตรวัดอาจกะพริบเป�นสี
เหลือง แม�ว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถ ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ เพ่ือป�ดการเตือน (ไฟ)

Condition:
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ให�แตะสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยกุญแจ
อัจฉริยะอีกครั้ง

.  ถ�าการเตือน “Key Battery Low”
(แบตเตอรี่กุญแจต่ำ) แสดงขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� หรือไฟเตือนระบบ
กุญแจอัจฉริยะในมาตรวัดกะพริบเป�นสีเขียว
ให� เปล่ียนแบตเตอร่ีโดยเร็ว ท่ีสุด (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-19))

GUID-509CF919-75B4-4AC2-A93D-0584BC94C46A

1. ดึงเบรกมือ
2. เหยียบแป�นเบรก
3. เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ

“N” (ว�าง)
มอเตอร�สตาร�ทได�รับการออกแบบให�ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร�อยู� ในตำแหน�งท่ีถูกต�อง
เท�านั้น

4. สตาร�ท เคร่ืองยนต� โดย ไม� เหยียบคัน เร�ง โดย
เปล่ียนสวิตช� สตาร�ท เคร่ืองยนต� ไป ท่ีตำแหน�ง
“START”

5. ปล�อยสวติช�สตาร�ทเครือ่งยนต�ทนัทเีมือ่ 
เครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติด 
แต�ดับลง ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก
. ถ�า เครื่องยนต�สตาร�ทติดยากในอากาศที่

หนาวจัดหรือเม่ือสตาร�ทรถใหม� ให� เหยียบ
คันเร�งเล็กน�อย (ประมาณ 1/3 ก�อนถึงพื้น)
โดยเหยียบค�างไว� แล�วสตาร�ท เคร่ืองยนต�
ปล�อยคันเร�งเมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด

. ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดยากเนื่องจากน้ำมัน
ท�วม ให�เหยียบคันเร�งจนสุดและเหยียบค�างไว�
สตาร�ทเครื่องยนต�เป�นเวลา 5 - 6 วินาที
หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�ปล�อยแป�นคัน
เร�ง สตาร�ทเครื่องยนต�โดยไม�เหยียบคันเร�ง
โดยเปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่

ตำแหน�ง “START” ปล�อยสวิตช�สตาร�ท
เคร่ืองยนต� เม่ือเคร่ืองยนต�สตาร�ทติด ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทติดแต�ดับลง ให�ทำ
ขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก

ข�อควรระวัง:
. ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานนานเกินกว�า 15

วินาทีต�อครั้ง ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�
ดับ สวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� แล�ว รอ 10
วินาที ก�อนจะสตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้ง ไม�
เช�นนั้น มอเตอร�สตาร�ทจะเสียหายได�

. ถ�าจำเป�นต�องสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยการพ�วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและข�อควร
ระวังในหมวด “6 ในกรณีฉุกเฉิน” อย�าง
ระมัดระวัง

6. ให� เครื่องยนต� เดิน เบา เป�น เวลาอย�างน�อย 30
วินาที หลังจากสตาร�ทเพ่ืออุ�นเครื่องยนต� ควร
ขับรถด�วยความเร็วปานกลาง เป�นระยะทางสั้น ๆ
ก�อน โดยเฉพาะเมื่ออยู�ในสภาพอากาศหนาว

ข�อควรระวัง:
ห�ามปล�อยรถยนต� ท้ิง ไว� ตามลำพัง ในขณะอุ�น
เครื่องยนต�

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-11

การสตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

Condition:
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5-12 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

N18A1-120227-7836E316-5FAE-45D9-AF28-B95374DCA4D8

1. ดึงเบรกมือ
2. เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ

“N” (ว�าง)
มอเตอร�สตาร�ทได�รับการออกแบบให�ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร�อยู� ในตำแหน�งท่ีถูกต�อง
เท�านั้น

3. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
เหยียบ แป�น เบรกจนสุด และ กดสวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�เพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�
เพ่ือสตาร�ทเคร่ืองยนต�ทันที ให�กดสวิตช�สตาร�ท
เคร่ืองยนต� และปล�อย ขณะที่ เหยียบแป�น เบรก
โดยที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�งใดก็ได�

4. ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดแต�ดับลง ให�ทำข้ันตอน
ข�างต�นซ้ำอีก
. ถ�า เครื่องยนต�สตาร�ทติดยากในอากาศที่

หนาวจัดหรือเม่ือสตาร�ทรถใหม� ให� เหยียบ
คันเร�งเล็กน�อย (ประมาณ 1/3 ก�อนถึงพื้น)
โดยเหยียบค�างไว� แล�วสตาร�ท เคร่ืองยนต�
ปล�อยคันเร�งเมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด

. ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดยากเนื่องจากน้ำมัน
ท�วม ให�เหยียบคันเร�งจนสุดและเหยียบค�างไว�
กดสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ไปยังตำแหน�ง
“ON” เพื่อเริ่มการสตาร�ทเครื่องยนต�

หลังจากผ�านไป 5 หรือ 6 วินาที ให�หยุด
สตาร�ทโดยการกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
ไป ที่ ตำแหน�ง “OFF” หลัง จากสตาร�ท
เคร่ืองยนต� ให�ปล�อยแป�นคันเร�ง สตาร�ท
เคร่ืองยนต�โดยไม�เหยียบคันเร�ง โดยเหยียบ
แป�นเบรกและกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
แบบ ปุ�ม กด เพื่อ สตาร�ท เคร่ืองยนต� ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทติดแต�ดับลง ให�ทำ
ขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก

ข�อควรระวัง:
. เม่ือ เครื่องยนต�สตาร�ท ติด ให�ปล�อยสวิตช�

สตาร�ทเครื่องยนต�ทันที
. ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานนานเกินกว�า 15

วินาทีต�อครั้ง ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�
สวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� อย ู� ใน ตำแหน�ง
“OFF” แล�วรอ 10 วินาทีก�อนจะสตาร�ท
เครื่องยนต�อีกครั้ง ไม�เช�นนั้น มอเตอร�สตาร�ท
จะเสียหายได�

. ถ�าจำเป�นต�องสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยการพ�วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและข�อควร
ระวังในหมวด “6 ในกรณีฉุกเฉิน” อย�าง
ระมัดระวัง

5. ให� เครื่องยนต� เดิน เบา เป�น เวลาอย�างน�อย 30
วินาที หลังจากสตาร�ทเพ่ืออุ�นเครื่องยนต� ควร
ขับรถด�วยความเร็วปานกลาง เป�นระยะทางสั้น ๆ
ก�อน โดยเฉพาะเมื่ออยู�ในสภาพอากาศหนาว

ข�อควรระวัง:
ห�ามปล�อยรถยนต� ท้ิง ไว� ตามลำพัง ในขณะอุ�น
เครื่องยนต�

6. เพื่อดับเครื่องยนต� ให�เล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
“P” (จอด) ดึง เบรกมือ และ ให� สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”

การสตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

Condition:
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N18A1-120227-823B81B0-9920-4FBE-A8C7-A21047D18FCF

การขับขี่ด�วยเกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT)
N18A1-120227-1000FFA4-47B6-473C-BD6E-147BEB14BE4F

เกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT) ในรถจะควบคุมด�วย
อิเล็กทรอนิกส�เพ่ือให�เกิดกำลังสูงสุดและการทำงาน
ที่ราบรื่น
ควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำสำหรับการใช�เกียร�ที่
แสดงอยู�ในหน�าถัดไป เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและ
ความเพลิดเพลินในการขับขี่

คำเตือน:
ห�ามเปลี่ยนเกียร�กะทันหันเมื่ออยู�บนถนนลื่น เพราะ
อาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

ข�อควรระวัง:
. ความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต�ขณะเย็น

จะสูง ดังนั้นต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษ
ขณะเข�าเกียร�เดินหน�าหรือถอยหลังก�อนช�วง
อุ�นเครื่อง

. หลีกเลี่ยงการเร�งเครื่องยนต�ขณะที่รถจอดอยู�
เนื่องจากอาจทำให�รถเคลื่อนที่โดยไม�ตั้งใจ

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด)
หรือ “R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล�นไป
ข�างหน�า และตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ
“D” (ขับข่ี) ขณะที่รถถอยหลัง เนื่องจาก

อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือทำให�เกียร�เสียหาย
. ห�ามเปล่ียนเกียร� ไป ท่ีตำแหน�ง “N” (ว�าง)

ขณะท่ีขับขี่ ยกเว�นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อน
คันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง) ขณะที่รถ
กำลังแล�นอาจทำให�เกียร�เกิดความเสียหาย
รุนแรง

. สตาร�ทเคร่ืองยนต�โดยท่ีเกียร�อยู�ในตำแหน�ง
“P” (จอด) หรือ “N” (ว�าง) เครื่องยนต�จะ
สตาร�ท ไม� ติด ในตำแหน�ง เกียร� อ่ืน แต� ถ�า
สตาร�ทได� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่
ศูนย�บริการนิสสัน

. เลื่อนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และดึง
เบรกมือ เมื่อจอดรถนานเกินกว�าการจอดรอ
ในช�วงสั้น ๆ

. ต�องให�เครื่องยนต�ทำงานท่ีรอบเดินเบาขณะ
เปลี่ยนเกียร�จากตำแหน�ง “N” (ว�าง) ไปยัง
ตำแหน�งอื่น ๆ

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห�ามใช�วิธีเลี้ยงคัน
เร�งเพื่อไม�ให�รถยนต�ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบ
แป�นเบรก

การเริ่มออกตัวรถยนต�
N18A1-120227-1C45BD5F-EADA-4D65-AECF-EE1D50F6B05E

1. หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบแป�นเบรก
จนสุดก�อนเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด)

2. เหยียบแป�นเบรกค�างไว�แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�งขับขี่

3. ปลดเบรกมือ ปล�อยแป�นเบรก แล�วค�อย ๆ เร่ิม
ออกตัวรถ

เกียร� CVT ได�รับการออกแบบให�ต�องเหยียบแป�น
เบรกก�อนจึงจะสามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ไปยังตำแหน�งอ่ืนได� เมื่อ
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
คันเกียร�จะไม�สามารถเลื่อนออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหน�ง เกียร�อื่น ได� ถ�า ให�สวิตช�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ในตำแหน�ง “LOCK” หรือ
“OFF” หรือถ�าดึงกุญแจออก

ข�อควรระวัง:
. เหยียบแป�นเบรก - การเลื่อนคันเกียร�ไปยัง

“D” “R” หรือ “L” โดยไม�เหยียบแป�นเบรก
จะทำให�รถออกตัวช�าเมื่อเคร่ืองยนต�ทำงาน
ให�แน�ใจว�าเหยียบแป�นเบรกจนสุดและรถหยุด
นิ่งก�อนเลื่อนคันเกียร�

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-13

การขับขี่รถยนต�

Condition:
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5-14 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. ตรวจสอบตำแหน�งเกียร�ให�แน�ใจ - ให�แน�ใจว�า
คันเกียร�อยู�ในตำแหน�งท่ีต�องการ “D” และ
“L” ใช�สำหรับเดินหน�า และ “R” ใช�สำหรับ
ถอยหลัง

. อุ�นเครื่องยนต�- เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะ
ที่เครื่องยนต�เย็น เคร่ืองยนต�จะใช�ความเร็ว
รอบเดินเบาที่สูงกว�าปกติ ทำให�ต�องใช�
ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

การเปลี่ยนเกียร�
N18A1-120227-810F9872-3389-490A-84B4-E6197F7CED03

WAF0335X

: กดปุ�ม ขณะเหยียบแป�นเบรก
: กดปุ�ม
: เลื่อนคันเกียร�

คำเตือน:
. ต�องทำการดึงเบรกมือไว�ไม�ว�าคันเกียร�อยู�ใน

ตำแหน�ง ใด ก็ ตามขณะ ท่ี เคร่ืองยนต� ไม� ได�
ทำงาน มิเช�นนั้นรถอาจเคลื่อนที่โดยไม�คาดคิด
หรือแล�นออกไป ทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรง
หรือทรัพย�สินเสียหาย

. ถ�าไม�สามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ได�ขณะที่เครื่องยนต�กำลังทำงาน
และเหยียบแป�นเบรกแล�ว อาจเป�นไปได�ว�าไฟ
เบรกไม�ทำงาน ไฟเบรกที่ทำงานผิดปกตินี้อาจ
เป�นสาเหตุทำให�เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะทำให�ท�าน
และผู�อื่นได�รับบาดเจ็บได�

หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบแป�นเบรกจนสุด
กดปุ�มคันเกียร� และเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด)
ถ�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF” ไม�
ว�าด�วยเหตุผลใดก็ตามขณะที่คันเกียร�อยู�ในตำแหน�งอื่น
ที่ ไม�ใช�ตำแหน�ง “P” (จอด) จะไม�สามารถให�สวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “LOCK” ได�
เมื่อการเลื่อนคันเกียร�จากตำแหน�ง “P” (จอด) ไปยัง
ตำแหน�งอ่ืน ๆ ทำได�ยาก ข้ันแรกให�ตรวจสอบว�าดึง
เบรกมืออยู�หรือไม� แล�วปล�อยแป�นเบรกและเหยียบอีก
ครั้ง

ถ�าไม�สามารถให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ใน
ตำแหน�ง “LOCK” ได� ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ดึงเบรกมือ
2. ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

โดยที่เหยียบแป�นเบรกเอาไว�
3. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
4. รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”
รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:
ให� สวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� อย ู� ใน ตำแหน�ง
“LOCK”

P (จอด):
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ใช�ตำแหน�งนี้เมื่อรถจอดหรือเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต� ให�
แน�ใจว�ารถยนต�จอดสนิท แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�ง “P” (จอด) ดึงเบรกมือ เมื่อจอดรถบน
ทางลาดชัน ให�เหยียบแป�นเบรกก�อน แล�วดึงเบรกมือ
และเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
R (ถอยหลัง):

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

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อถอยหลัง ให�แน�ใจว�ารถจอดสนิทก�อน
ที่จะเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

Condition:
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N (ว�าง):
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

เป�นตำแหน�งเกียร�ว�าง ไม�มีการเข�าเกียร�เดินหน�าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต�สามารถสตาร�ทได�ในตำแหน�งนี้
อาจเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) แล�วสตาร�ท
เครื่องยนต�ที่ดับไปขณะที่รถกำลังแล�นอยู�
D (ขับ):

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

ใช�ตำแหน�งนี้สำหรับการขับรถเดินหน�าปกติ
L (ต่ำ):

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

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถขึ้นเขาที่สูงชันอย�างช�า ๆ หรือ
ขับช�า ๆ ผ�านหิมะ ทราย หรือโคลนหนา หรือเพื่อให�
เกิดแรงหน�วงเครื่องยนต�สูงสุดในการขับลงเขาที่ลาด
ชันมาก ๆ

สวิตช�โหมด SPORT
N18A1-120227-EF8D9E74-E172-43D4-A53C-44349251A3B5

WAF0336X

เพื่อเลือกโหมด SPORT ให�กดสวิตช�โหมด SPORT
โดยที่คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “D” (ขับ) ไฟแสดงโหมด

SPORT บนแผงมาตรวัดสว�างขึ้น เพื่อป�ดโหมด
SPORT ให�กดสวิตช�โหมด SPORT อีกครั้ง ไฟแสดง
โหมด SPORT จะดับลง เมื่อเปลี่ยนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�งใด ๆ นอกเหนือจาก “D” โหมด SPORT
จะป�ดอัตโนมัติ
ตำแหน�ง “OFF”:

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

สำหรับการขับข่ีแบบปกติและแบบประหยัดน้ำมันเช้ือ
เพลิง ให�ใช�ตำแหน�ง “OFF”
ตำแหน�ง “ON”:

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

สำหรับการขับข่ี ข้ึนหรือลงทางลาดยาว ซ่ึงจำเป�น
ต�องใช�แรงหน�วงเครื่องยนต�หรือการเร�งความเร็ว
อย�างมาก ให�ใช�ตำแหน�ง “ON” เกียร�จะเลือกอัตรา
ทดเกียร�ที่ต�างออกไปโดยอัตโนมัติ ซ่ึงทำให�ได�กำลัง
เครื่องยนต�สูง
เม่ือสภาวะการขับข่ีเปลี่ยนไป ให�กดสวิตช�เพ่ือป�ดโหมด
SPORT
ระวังอย�าขับรถด�วยความเร็วสูงเป�นเวลานานเมื่อโหมด
SPORT อยู� ในตำแหน�ง “ON” เพราะจะทำให� ส้ิน
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

การเหยียบคันเร�งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร�ต่ำ - ใน
ตำแหน�งเกียร� D (ขับ) -

N18A1-120227-95305A6C-2EC2-4FBB-9B58-327096E1C036

สำหรับการเร�งแซงหรือขึ้นเขา ให�เหยียบคันเร�งจนสุด
เกียร�จะเปลี่ยนไปใช� เกียร�ต่ำลงข้ึน ตามความเร็วใน
ขณะนั้น

การปลดล็อกคันเกียร�
N18A1-120227-430E2C1B-EA42-44F6-B793-1D7EF02B6302

WAF0337X

ถ�าแบตเตอรี่ไฟหมด คันเกียร�อาจไม�เลื่อนออกจาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) แม�ว�าจะเหยียบแป�นเบรก และ
กดปุ�มคันเกียร�แล�วก็ตาม
ในการปลดล็อกคันเกียร� ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”
หรือ “LOCK”
รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:
ให� สวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� อย ู� ใน ตำแหน�ง
การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-15

Condition:
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“LOCK” และนำกุญแจออก
2. ดึงเบรกมือ
3. กดปุ�มคันเกียร�และเลื่อนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “N”

(ว�าง) ขณะที่กดปุ�มปลดล็อกคันเกียร�ค�างไว�

ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” เพื่อ
ปลดล็อกพวงมาลัย รถยนต�อาจถูกเคลื่อนไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการได�
สำหรับรุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ: ถ�าไฟแบตเตอรี่
หมด พวงมาลัยจะไม�สามารถปลดล็อกได� ห�ามเล่ือน
รถโดยที่พวงมาลัยล็อกอยู�
ถ�ายังไม�สามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ได� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบเกียร�
CVT ที่ศูนย�บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

คำเตือน:
ถ�า ไม�สามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ได�ขณะที่เครื่องยนต�กำลังทำงานและ
เหยียบแป�นเบรกแล�ว อาจเป�นไปได�ว�าไฟเบรกไม�
ทำงาน ไฟเบรกที่ทำงานผิดปกตินี้อาจเป�นสาเหตุ
ทำให�เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะทำให�ท�านและผู�อื่นได�รับ
บาดเจ็บได�

โหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันสูงผิดปกติ
N18A1-120227-A85E3B39-5AD8-4A73-92F2-8C71C1164F44

ชุดเกียร�นี้มีโหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันสูงผิดปกติ ถ�า
อุณหภูมิน้ำมันเกียร�สูงเกินไป (เช�น เม่ือขับขี่ขึ้นทาง
ลาดในวันที่อากาศร�อนขณะที่บรรทุกน้ำหนักมาก)
กำลังเครื่องยนต�และความเร็วรถยนต�ในบางสภาวะจะ
ลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ในชุดเกียร� ความเร็วรถยนต�ยังสามารถควบคุมได�โดย
การเหยียบคันเร�ง แต�ความเร็วรอบเครื่องยนต�และ
ความเร็วรถยนต�อาจถูกจำกัด

ระบบป�องกันความเสียหายเมื่อเกิดเหตุขัดข�อง
(Fail-safe)

N18A1-120227-432D849F-9460-4991-8CCE-2AE0948E0865

เมื่อระบบป�องกันความเสียหายเมื่อ เกิดเหตุ ขัดข�อง
ทำงาน เกียร� CVT จะไม�เปลี่ยนไปยังตำแหน�งการ
ขับขี่ที่เลือกไว�
ในกรณีที่รถมีการใช�งานหนักมากเกินปกติเช�น ล�อ
หมุนฟรีมากเกินไปหรือเบรกรุนแรงอย�างต�อเนื่อง
ระบบป�องกันความเสียหายเม่ือเกิดเหตุ ขัดข�อง
(Fail-safe) อาจทำงาน แม�ว�า วงจร ไฟฟ�า
ทั้งหมดจะทำงานเป�นปกติ ในกรณีนี้ ควรกดให�
สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง “OFF”
แล�วรอเป�นเวลา 10 วินาที จากน้ันให�กดสวิตช�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยูในตำแหน�ง “ON” รถจะ
กลับสู�สภาวะการทำงานปกติ หากพบว�ารถยังไม�

กลับคืนสู�สภาวะการทำงานปกติ ให�นำรถไปยัง
ศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบเกียร�และทำ
การซ�อมแซมถ�าจำเป�น

คำเตือน:
เมื่อระบบป�องกันความเสียหายเมื่อเกิดเหตุขัดข�อง
ทำงาน ความเร็วรถยนต�อาจค�อย ๆ ลดลง จน
น�อยกว�ารถยนต�คันอื่น ๆ ท่ีสัญจรอยู�ใกล�เคียง
ซึ่งอาจทำให�มีโอกาสเกิดการชนมากยิ่งขึ้น ต�องใช�
ความระมัดระวังเป�นพิเศษในการขับข่ี ถ�าจำเป�น
ให�จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยและให�เกียร�กลับสู�
การทำงานปกติ หรือเข�ารับการซ�อมถ�าจำเป�น

Condition:
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N18A1-120227-17A8CB2F-898F-47AD-A6AA-4D4468662CBA

ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งได�รับ
การออกแบบมาเพ่ือป�องกันการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือ
เพลิง โดยไม�จำเป�น การปล�อยไอ เสีย และ เสียงใน
ระหว�างการขับขี่:
. เมื่อหยุดรถด�วยการเหยียบแป�นเบรก เคร่ืองยนต�

จะดับ โดยอัตโนมัติ (เพ่ือใช�งานระบบตัดกำลัง
เคร่ืองยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง ให�เหยียบแป�น
เบรกจนสุด)

. เมื่อปล�อยแป�นเบรก เครื่องยนต�จะติดเองโดย
อัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:
. เครื่องยนต�อาจสตาร�ทอีกครั้งโดยอัตโนมัติถ�า

จำเป�นสำหรับระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง

. ให�สวิตช�สตาร�ท เคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง
“OFF” ก�อนที่จะเป�ดฝากระโปรงหน�าหรือทำ
การบำรุงรักษาใด ๆ ไม�เช�นน้ัน อาจทำให�ได�
รับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากเครื่องยนต�สตาร�ท
อีกครั้งโดยอัตโนมัติ

. ให�สวิตช�สตาร�ท เคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง
“OFF” เสมอก�อนออกจากรถยนต� เพราะ
แม�ว�าระบบจะดับเครื่องยนต�แล�ว แต�สวิตช�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�ยังคงทำงานอยู�และอาจ

ทำให�เกิดการสตาร�ทขึ้นอีกครั้งได�โดยอัตโนมัติ
ไม�เช�นนั้น อาจทำให�แบตเตอรี่ไฟหมด

หมายเหตุ:

สำหรับรุ�นที่มีระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต�อัตโนมัติ
ขณะหยุดน่ิง จะใช�แบตเตอร่ีชนิดพิเศษที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพความจุในการชาร�จไฟและมีอายุ
การใช�งานยาวนาน หลีกเลี่ยงการใช�แบตเตอรี่
ชนิดธรรมดาสำหรับระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง ซึ่งอาจส�งผลให�แบตเตอร่ี
เสื่อมได�ง�ายหรือส�งผลให�ระบบทำงานผิดปกติ
แนะนำให�ใช�แบตเตอรี่ที่เป�นผลิตภัณฑ�แท�ของนิสสัน
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
หมายเหตุ:

ระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งจะ
ไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
. เมื่อเคร่ืองยนต�เดินเบาอยู�โดยที่ไม�มีการขับขี่

รถยนต�หลังจากเครื่องยนต�ทำงาน
. เมื่ออุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ต่ำ
. เมื่อไฟแบตเตอรี่เหลือน�อย
. เมื่ออุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำ
. เมื่อรถยนต�เคลื่อนที่

.  เมือ่สญุญากาศในเบรกเซอร�โวลดลง

.  เมือ่ฝากระโปรงหน�าถกูเป�ดในขณะที่
เครื่องยนต�ทำงาน

. เมื่อเครื่องยนต�ทำงานพร�อมกับเป�ด
ฝากระโปรงหน�า

. เมื่อผู�ขับขี่ไม�คาดเข็มขัดนิรภัย

. เมื่อประตูด�านคนขับเป�ดอยู�

. เมื่อใช�งานพวงมาลัย

. เมื่อไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดน่ิง (ถ�ามีติดตั้ง) บนมาตร
วัดกะพริบด�วยความเร็วต่ำ

. เมื่อตัวแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง (ถ�ามีติดตั้ง) ในหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�กะพริบ

. เม่ือสวิตช�ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่งอยู�ที่ ON

. เมื่อ รถ เคล่ือนท่ี ท่ี ระดับความสูงมากกว�า
2,000 ม. (6,562 ฟุต)

. เมื่อเครื่องยนต�ใช�กำลังงานมาก

. เมื่อเหยียบคันเร�ง

. เมื่อคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

. เมื่อเหยียบแป�นเบรกไม�สุด

. เมื่อหยุดรถยนต�บนทางลาด

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-17

ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง
(ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:



(188,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

5-18 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ไฟเตือน
ระบบ เบรก กันล�อล็อก หรือ ไฟ เตือนระบบ
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติสว�าง
ขึ้น

หมายเหตุ:

เครื่องยนต�จะไม�สตาร�ทอีกครั้งแม�ว�าจะปล�อยแป�น
เบรกในขณะที่ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่งทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
. เมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด)
. เมื่อเป�ดฝากระโปรงหน�า
หมายเหตุ:

ระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต�อัตโนมัติขณะหยุดน่ิง
อาจใช�เวลาระยะหนึ่งจนกว�าจะเร่ิมทำงานภายใต�
สภาวะต�อไปนี้:
. เมื่อแบตเตอรี่หมด
. เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำหรือสูง
. เมื่อ เปลี่ยนแบตเตอร่ีหรือถอดข้ัวแบตเตอร่ี

ออกเป�นเวลานานและต�อเข�าไปอีกครั้ง

หมายเหตุ:

เมื่อตัวแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติ
ขณะหยุดน่ิง (ไฟ) สว�าง เคร่ืองยนต�จะทำงาน
โดยอัตโนมัติภายใต�สภาวะต�อไปนี้อย�างน�อยหนึ่ง

อย�าง:
. ปล�อยแป�นเบรกในขณะที่คันเกียร�อยู�ใน

ตำแหน�ง “D” (ขับ) หรือ “N” (ว�าง)
. คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “D” (ขับ) หรือ “R”

(ถอยหลัง) จากตำแหน�ง “N” (ว�าง) หรือ
“P” (จอด)

. ผู�ขับขี่ไม�ได�คาดเข็มขัดนิรภัย หรือประตูด�าน
คนขับเป�ดอยู�

. แรงเคลื่อนไฟฟ�าแบตเตอรี่ต่ำ (เนื่องจากการ
ใช� ไฟจากระบบอื่น ๆ ของรถยนต� เช�น ไฟ
หน�า ฮีตเตอร� ฯลฯ หรืออุปกรณ�เสริมที่เชื่อม
ต�อกับช�องจ�ายไฟ 12 โวลต�ภายในรถยนต�)

. ความเร็วรถยนต�มากกว�าประมาณ 2 กม./
ชม. (1 ไมล�/ชม.)

. เมื่อเวลาผ�านไปมากกว�า 3 นาทีตั้งแต�ระบบ
ตัดกำลัง เคร่ืองยนต�อัตโนมัติขณะหยุด น่ิง
ทำงาน

. เมื่อเหยียบคันเร�ง

. เมื่อใช�งานพวงมาลัย (อาจเกิดอาการ
พวงมาลัยหนักเมื่อใช�งาน แต�ไม�ใช�การทำงาน
ที่ผิดปกติ)

. เมื่อไฟแบตเตอรี่เหลือน�อย

. เมื่อมีการสิ้นเปลืองพลังงานมาก

. เมื่อคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)
หมายเหตุ:

สภาวะต �อไปนีจ้ะป �องกนัไม �ให �ระบบตัดกําลงั 

เครือ่งยนต �อัตโนมตัขิณะหยดุนิง่สตาร �ท 
เคร่ืองยนต�อีกครั้งโดยอัตโนมัติ จึงจำเป�นต�อง 
สตาร�ท เครื่องยนต� ด�วยการ ใช� สวิตช� สตาร�ท 
เครื่องยนต�:
. ฝากระโปรงหน�าเป�ดอยู�

ให�ใช�ระบบนี้ในขณะที่หยุดรอสัญญาณไฟ ฯลฯ เม่ือ
หยุดรถเป�นเวลานาน ให�ดับเครื่องยนต�
เมื่อเครื่องยนต�ดับโดยระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง ฟ�งก�ชันปรับอากาศ และ ไล�
ความชื้นจะหยุดการทำงานไปด�วย เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�
ฟ�งก�ชันปรับอากาศหยุดการทำงาน ให�ทำการป�ด
โหมดตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งโดยการ
กดสวิตช� OFF ระบบจะทำการหยุดการเดินเบาของ
เครื่องยนต�

Condition:
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ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-7742161B-EE16-4020-A5F5-97C2C1226E22

ไฟแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง
จะสว�างขึ้นในมาตรวัดเมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งทำงาน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ไฟแสดงระบบ
ตัดกำลังเคร่ืองยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง” (หน�า 2-
16)

หน�าจอแสดงระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

N18A1-120227-533882A6-4A2F-4CC0-B7E8-622BA74B3BB7

สามารถตรวจสอบสถานะของระบบระบบตัดกำลัง
เครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งได�ที่หน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�

การเป�ดหรือป�ดระบบหยุดการเดินเบาของ
เครื่องยนต�

GUID-CC0A155F-2C29-4A56-BA00-6FC5E7C23B66

WAF0353X

ถ�าระบบตัดกำลัง เคร่ืองยนต� อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง
ทำงานหรือหยุดการทำงานโดยใช�สวิตช� OFF ระบบ
ตัด กำลัง เคร่ืองยนต� อัตโนมัติ ขณะ หยุด น่ิง จะ มี
ข�อความแสดงขึ้น

การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและเวลาที่ดับ
เครื่องยนต�

GUID-2D80FB70-1570-4B18-8CE8-E1B6129708F2

WAF0354X

โหมดการประหยัดน้ำมัน เชื้อ เพลิง และ เวลาที่ ดับ
เครื่องยนต�แสดงรายการต�อไปนี้:
. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงปริมาณน้ำมัน

เชื้อเพลิงโดยประมาณที่ประหยัดได�จากระบบตัด
กำลังเคร่ืองยนต�อัตโนมัติขณะหยุดน่ิงทุกครั้งที่
เครื่องยนต�ดับโดยอัตโนมัติ

. เวลาที่ดับเครื่องยนต�จะแสดงเวลาที่เครื่องยนต�ดับ
โดยระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุด
นิ่ง

สำหรับ ข�อม ูล เพิ่ ม เติม “4-5. ระบบ ตัด กำลัง
เครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง” (หน�า 2-33)

การป�ดระบบสตาร�ทเครื่องยนต�อัตโนมัติ
GUID-3E34B232-5F32-4C3B-B898-ED91373D481A

WAF0355X

ถ�าเครื่องยนต�ดับลงเมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งทำงาน และไม�สตาร�ทขึ้นโดย
อัตโนมัติ ข�อความจะแสดงขึ้น

การเตือนเปลี่ยนกุญแจไปยังตำแหน�ง OFF
GUID-A3BF720A-49B6-4776-8865-86A363C2F604

WAF0356X

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-19

Condition:
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5-20 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ข�อมูลจะแสดงขึ้นและเสียงเตือนจะดังข้ึนเพื่อเตือนให�ผู�
ขับขี่เปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่ “OFF” เพื่อ
หลีกเลี่ยงแบตเตอรี่ไฟหมด
ข�อความจะสามารถลบได� โดยการกดสวิตช�สตาร�ท
เคร่ืองยนต�ไปที่ “OFF” (หรือการสตาร�ทเคร่ืองยนต�
อีกครั้ง) เท�านั้น

ระบบบกพร�อง
GUID-6776A23F-5C86-44ED-8991-4D9EF4276A09

WAF0357X

ข�อความนี้จะปรากฏเมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งทำงานผิดปกติ
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ผู�จำหน�ายนิสสัน

สวิตช� OFF ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง

N18A1-120227-6CB3EC77-8F2B-49BC-9D6E-5645E5BFAA15

WAF0358X

ระบบสามารถป�ดใช�งานช่ัวคราวได�โดยการกดสวิตช�
OFF ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง
การกดสวิตช�อีกคร้ัง หรือการสตาร�ทเครื่องยนต�อีก
ครั้งโดยใช�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะทำให�ระบบตัด
กำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งทำงานอีกครั้ง
. เมื่อมีการป�ดระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติ

ขณะหยุด น่ิงในขณะที่ เครื่องยนต�กำลังทำงาน
เครื่องยนต�จะไม�หยุดโดยอัตโนมัติ

. ในขณะที่ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะ
หยุดนิ่งไม�ทำงานหลังจากท่ีเคร่ืองยนต�หยุดการ
ทำงานเองอัตโนมัติโดยระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง เครื่องยนต�จะรีสตาร�ททันที
เมื่ออยู�ในสภาวะที่เหมาะสม และเคร่ืองยนต�จะถูก
ป�องกันจากการหยุดเองโดยอัตโนมัติในระหว�าง

การขับขี่เที่ยวนั้น
. เม่ือใดก็ตามที่ระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต�อัตโนมัติ

ขณะหยุดนิ่งไม�ทำงาน ไฟแสดงสวิตช� OFF ระบบ
ตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งจะสว�าง
ขึ้น ในสภาวะนี้ ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งจะไม�สามารถป�องกันการสิ้น
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง การปล�อยไอเสีย และเสียง
ดังที่ไม�จำเป�นในระหว�างการขับขี่เที่ยวนั้น ๆ ได�

. เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง
ทำงานผิดปกติ ไฟแสดงสวิตช� OFF ระบบตัด
กำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งจะสว�างขึ้น

หมายเหตุ:

ข�อความการเป�ดหรือป�ดระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดน่ิง (ถ�ามีติดตั้ง) จะแสดงข้ึน
เป�นเวลาสองถึงสามวินาทีบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� เมื่อ กด สวิตช� OFF ระบบ ตัด กำลัง
เครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง โปรดดูที่ “การ
เป�ดหรือป�ดระบบหยุดการเดินเบาของเครื่องยนต�”
(หน�า 5-19)

Condition:
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N18A1-120227-D4CC1EBC-4D23-4CAD-99DD-63F59331DFEF

คำเตือน:
. ระบบ VDC ออกแบบมาเพื่อช�วยผู�ขับขี่รักษา

ความเสถียรภาพของรถยนต� แต� ไม� ได�ช�วย
ป�องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหักเลี้ยว
พวงมาลัยกะทันหันเมื่อขับขี่รถยนต�ที่ความเร็ว
สูง หรือการใช�เทคนิคการขับขี่ที่อันตรายและ
ไม� ระมัดระวัง ให� ลดความเร็วรถยนต� และ
ระมัดระวังเป�นพิเศษเมื่อเลี้ยวตรงมุมบนพ้ืน
ถนนลื่น และควรขับขี่อย�างระมัดระวังเสมอ

. ห�ามดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต�
การใช�ชิ้นส�วนระบบรองรับน้ำหนัก เช�น
โช�คอัพ สตรัท สปริง เหล็กกันโคลง บู�ช และ
ล�อที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต� หรือ
ชิ้นส�วนเหล�าน้ันเสียสภาพอย�างมาก และอาจ
ทำให�ระบบ VDC ทำงานไม�ถูกต�อง ซึ่งส�งผล
เสียต�อการควบคุมรถยนต� และไฟเตือนระบบ
VDC อาจจะสว�างขึ้น

. การใช�ชิ้นส�วนเบรก เช�น ผ�าเบรก โรเตอร�
และคาลิเปอร�ที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถ
หรือ ช้ินส�วนเหล�า น้ันเส่ือมสภาพอย�างมาก
ระบบ VDC อาจทำงานไม�ถูกต�องและไฟเตือน
VDC อาจสว�างขึ้น

. การใช�ชิ้นส�วน ท่ี เก่ียวข�องกับระบบควบคุม
เครื่องยนต�ที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถ
หรือชิ้นส�วนเหล�านั้นเสื่อมสภาพอย�างมาก ไฟ
เตือน VDC อาจสว�างขึ้น

. เมื่อขับขี่บนถนนลาดเอียงมาก เช�น มุมเขาสูง
ระบบ VDC อาจทำงานไม�ถูกต�อง และไฟ
เตือน VDC อาจสว�างข้ึน ห�ามขับขี่บน
สภาพถนนเหล�านี้

. เม่ือขับข่ีบนถนนท่ีไม�ม่ันคง เช�น พ้ืนที่หมุนได�
บนเรือข�ามฟาก ในลิฟท� หรือทางลาด ไฟ
เตือน VDC อาจสว�างข้ึน ซึ่งไม�ใช�การ
ทำงานผิดปกติ ให�รีสตาร�ทเครื่องยนต�
หลังจากขับขี่บนพื้นถนนที่ไม�มั่นคง

. การใช�ล�อหรือยางรถที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�
กับรถ ระบบ VDC อาจทำงานไม�ถูกต�อง
และไฟเตือน VDC อาจสว�างขึ้น

. ระบบ VDC ไม�สามารถใช�แทนยางฤดูหนาว
หรือโซ�พันล�อที่ใช�บนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะได�

ระบบควบคุม เสถียรภาพการทรงตัว อัตโนมัติ ใช�
เซ็นเซอร�หลายตัวในการควบคุมคำส่ังการขับข่ีจากผู�
ขับและความเคล่ือนไหวของรถยนต� ภายใต�สภาพการ
ขับขี่ที่แน�นอน ระบบ VDC จะช�วยเสริมการใช�งาน
ฟ�งก�ชันดังต�อไปนี้

. ควบคุมแรงดันเบรกเพ่ือลดการลื่นไถลของล�อขับ
เคล่ือนด�านหนึ่ง พลังงานการขับเคล่ือนจึงส�งไป
ยังล�อขับเคลื่อนอีกด�านที่ไม�มีการลื่นไถลในแกนล�อ
เดียวกัน

. ควบคุมแรงดันเบรกและการส�งกำลังเคร่ืองยนต�
เพ่ือลดการลื่นไถลของล�อขับเคลื่อนตามความเร็ว
รถยนต� (ฟ�งก�ชันควบคุมการทรงตัว)

. ควบคุมแรงดันเบรกของแต�ละล�อและการส�งกำลัง
เคร่ืองยนต� เพื่อ ช�วยผู� ขับ รักษาการควบคุม
รถยนต�ในสภาพดังต�อไปนี้:
— ดื้อโค�ง (รถยนต�มักจะไม�ขับเคล่ือนตามการ

หมุนของพวงมาลัย แม�ว�าจะเพิ่มกำลังใน
การบังคับพวงมาลัย)

— ท�ายป�ด (รถยนต�จะหมุนเนื่องจากสภาพถนน
หรือสภาพการขับขี่บางอย�าง)

ระบบ VDC สามารถช�วยผู� ขับ รักษาการควบคุม
รถยนต� แต�ไม�สามารถป�องกันการสูญเสียการควบคุม
ได�ในทุก ๆ สถานการณ�
เมื่อระบบ VDC ทำงาน ไฟเตือน VDC บน
แผงหน�าป�ดจะกะพริบ โปรดสังเกตสิ่งต�อไปนี้:
. ถนนอาจลื่น หรือระบบได�รับคำสั่งช�วยเหลือใน

การหักเลี้ยวพวงมาลัย

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-21

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ

Condition:
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5-22 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. อาจรู�สึกถึงการสั่นของแป�นเบรก และได�ยินเสียง
หรือการส่ันจากใต�ฝากระโปรงหน�า ซ่ึงเป�นเรื่อง
ปกติ และแสดงว�าระบบ VDC กำลังทำงานได�
อย�างปกติ

. ปรับความเร็วและการขับข่ีให� เหมาะสมกับสภาพ
ถนน

ถ�าระบบทำงานผิดปกติ ไฟเตือน VDC บน
แผงหน�าป�ดจะสว�างขึ้น ระบบ VDC จะหยุดทำงาน
อัตโนมัติ
ใช�หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�หรือสวิตช� VDC OFF
เพื่อยกเลิกการใช�งานระบบ VDC ไฟแสดงระบบ VDC
OFF สว�างข้ึนเพ่ือแสดงว�าได�ป�ดระบบ VDC
แล�ว เมื่อป�ดการทำงานของระบบ VDC ระบบ VDC
จะยังคงทำงานอยู�เพื่อป�องกันการลื่นไถลของล�อด�าน
หน่ึง โดยการถ�ายพลังการขับเคลื่อนไปยังล�อที่ไม�ลื่น
ไถล ถ�าส่ิงน้ีเกิดขึ้น ไฟเตือน VDC จะกะพริบ
ฟ�งก�ชัน VDC อ่ืน ๆ ทั้งหมดจะหยุดทำงาน และไฟ
เตือน VDC จะไม�กะพริบ ระบบ VDC จะรีเซ็ต
อัตโนมัติ เ พ่ือ เป�ด การ ทำงาน เม่ือ สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” และให�กลับไปยัง
ตำแหน�ง “ON”
โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ” (หน�า 2-15) และ “ไฟแสดง OFF ระบบ

ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ” (หน�า 2-
17)
คอมพิวเตอร�จะมีฟ�งก�ชันวิเคราะห�ข�อบกพร�องอยู�ในตัว
ซ่ึงจะทดสอบระบบทุกคร้ังที่สตาร�ทเคร่ืองยนต�และรถ
เลื่อนไปข�างหน�า หรือถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เม่ือ
ระบบทำการทดสอบตัวเอง จะได�ยินเสียง “กึก” และ/
หรือรู�สึกถึงอาการสั่นที่แป�นเบรก ซึ่งไม�ใช�การทำงาน
ผิดปกติ

วิธีป�ดการทำงานของระบบ VDC
N18A1-120227-028C22C4-9262-48D7-8D16-98DF3D36FC7C

ในสภาพการขับขี่ส�วนใหญ� ควรขับขี่รถยนต�ในขณะที่
เป�ดใช�งานระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
เม่ือรถยนต�ติดหล�มโคลนหรือหิมะ ระบบ VDC จะลด
แรงส�งกำลังเคร่ืองยนต�เพื่อลดแรงการหมุนของล�อ
ความเร็วรอบเครื่องยนต�จะลดลง ถึงแม�จะเหยียบคัน
เร�งจนสุด ถ�าจำเป�นต�องเร�งเครื่องยนต�ถึงขีดสุดเพื่อ
ออกจากหล�ม ให�ป�ดการทำงานระบบ VDC
แบบ A:

JVS1314X

JVS0936X

เพื่อป�ดการทำงานระบบ VDC ให�ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปนี้ในหน�าจอแสดงผลข�อมูลรถยนต�
1. ใช�สวิตช� บนพวงมาลัยจนกระท่ัง

เมนู “Settings” (การตั้งค�า) ปรากฏขึ้น
2. ใช�สวิตช� เพื่อเลือก “VDC Setting”

(การตั้งค�า VDC) และกด OK
3. เลือก “ระบบ ” แล�วกด OK ไฟแสดง

จะสว�างขึ้น

Condition:
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เป�ด “VDC Setting” (การตั้งค�า VDC) ในหน�า 
จอแสดงข�อมูลรถยนต�อีกครัง้ หรอืรสีตาร�ท 
เครื่องยนต�เพื่อเป�ดระบบ VDC
แบบ B:

WAF0338X

ป�ดระบบ VDC โดยการกดสวิตช� OFF ระบบ VDC
ไฟแสดง จะสว�างขึ้น
กดสวิตช� OFF ระบบ VDC อีกคร้ัง หรือสตาร�ท
เครื่องยนต�อีกครั้งเพื่อเป�ดระบบ

N18A1-98E4779C-D941-4F0B-95B0-6931B2B1B7AD

คำเตือน:
. ไม�ควรพ่ึงพาระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน

เพ่ือป�องกันไม�ให�รถยนต�ไหลลงจากทางลาด
ชันเพียงอย�างเดียว แต�ควรขับขี่ด�วย
ความระมัดระวังและมีสติอยู�เสมอ ต�องเหยียบ
แป�นเบรกเมื่อหยุดรถยนต�บนทางลาดชัน และ
ใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษเม่ือหยุดรถบน
ถนนบนเขาที่เป�นน้ำแข็งหรือโคลน หากไม�
สามารถป�องกันไม�ให�รถถอยหลังบนเขาอาจ
ส�งผลให�รถสูญเสียการควบคุม และส�งผลให�
บาดเจ็บร�ายแรงหรือเสียชีวิตได�

. ระบบช�วยออกตัวบนทางลาด ชัน ไม� ได� ถ ูก
ออกแบบมาเพ่ือช�วยยึดให�รถจอดนิ่งบนทาง
ลาดชัน เหยียบแป�นเบรกเมื่อหยุดรถยนต�บน
ทางลาดชัน มิฉะน้ัน อาจทำให�รถไหลลงและ
อาจเป�นผลให�เกิดการชน หรือ การบาดเจ็บที่
ร�ายแรงได�

. ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชันอาจไม�
สามารถป�องกันไม� ให�รถถอยหลังบนเขาใน
สภาวะบรรทุกน้ำหนักหรือในบางสภาพถนนได�
เตรียมพร�อม เหยียบแป�น เบรก เสมอ เพ่ือ
ป�องกันไม�ให�รถยนต�ไหลลง มิเช�นน้ันอาจส�ง
ผลให�เกิดการชนหรือบาดเจ็บร�ายแรงได�

ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชันจะช�วยให�เบรกทำงาน
อัตโนมัติเพ่ือป�องกันไม�ให�รถไหลลงในขณะที่ผู�ขับขี่ต�อง
ปล�อยแป�นเบรกและเหยียบคันเร�ง เมื่อรถยนต�หยุดบน
ทางลาดชัน
ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชันจะทำงานอัตโนมัติภาย
ใต�สภาวะดังต�อไปนี้:
. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�งเดินหน�าหรือถอยหลัง
. รถจอดสนิทบนทางลาดชันโดยการใช�เบรก
ระยะเวลาหยุดรถสูงสุด 2 วินาที ระบบช�วยออกตัว
บนทางลาดชันจะหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงหลังผ�านไป 2
วินาที และรถยนต�จะเริ่มไหลลง
ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชันจะไม�ทำงานเม่ือเกียร�
เลื่อนไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) หรือ “P” (จอด)
หรือเมื่อรถวิ่งบนพื้นถนนเรียบและราบ
เมื่อไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ สว�างขึ้นบนมาตรวัด ระบบช�วยออกตัวบน
ทางลาดชันจะไม�ทำงาน (โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบ
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ” (หน�า 2-
15))

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-23

ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน

Condition:
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5-24 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-DE7FB785-937A-4361-9A82-9605E1192187

คำเตือน:
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบ BSW อย�างถูกต�อง อาจส�งผลทำให�ได�
รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
. ระบบ BSW ไม�สามารถทดแทนข้ันตอนการ

ขับข่ี และไม�ได�ถูกออกแบบมาเพ่ือป�องกันการ
ชนกับรถหรือวัตถุอื่น เมื่อ เปลี่ยนช�องทาง
เดินรถ ให�ใช�กระจกมองข�างและกระจก
มองหลัง เสมอ และมองใน ทิศทาง ท่ีรถจะ
เคล่ือนที่ ไปเพ่ือความปลอดภัยในการเปลี่ยน
ช�องทางเดินรถ ไม�ควรพ่ึงพาระบบ BSW
เพียงอย�างเดียว

ระบบ BSW ช�วยเตือนผู�ขับข่ีถึงรถยนต�คันอื่นในช�อง
ทางเดินรถใกล�เคียงเมื่อทำการเปลี่ยนช�องทางเดินรถ

WAF0339X

ระบบ BSW จะใช� เซ็นเซอร� เรดาร� ที่ ติดตั้งใกล�

กันชนหลัง เพื่อตรวจจับรถยนต�คัน อ่ืน ในช�องทาง
เดินรถใกล�เคียง

SSD1030
พื้นที่ตรวจจับ

เซ็นเซอร�เรดาร�สามารถตรวจจับรถยนต�คันอ่ืนได�ท้ัง
สองด�านของรถท�านภายในระยะตรวจจับดังที่แสดงใน
ภาพ พื้นที่ตรวจจับมีพื้นที่ตั้งแต�กระจกมองข�างจนถึง
ประมาณ 3.0 ม. (10 ฟุต) หลังกันชนหลัง และ
ประมาณ 3.0 ม. (10 ฟุต) ที่ด�านข�าง

ระบบเตือนจุดอับสายตา (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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WAF0340X

ไฟแสดงด�านข�าง (บนผิวกระจก)
ตัวแสดง BSW
ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)

การทำงานของระบบ BSW
GUID-26E06568-7FF4-40EA-ACD2-6651D5725870

ระบบ BSW จะทำงานที่ความเร็วมากกว�า 32 กม./
ชม. (20 ไมล�/ชม.) โดยประมาณ
ถ�าเซ็นเซอร�เรดาร�ตรวจพบรถยนต�คันอื่นในพื้นที่
ตรวจจับ ไฟแสดงด�านข�าง จะสว�างขึ้น
ถ�าเป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส�งเสียงเตือน (สอง
คร้ัง) และไฟแสดงด�านข�างจะกะพริบ ไฟแสดงด�าน

ข�างจะกะพริบอย�างต�อเนื่องจนกระท่ังรถยนต�ที่ถูก
ตรวจพบออกจากพื้นที่ตรวจจับ
ไฟแสดงด�านข�างจะสว�างขึ้นเป�นเวลาสองถึงสามวินาที
เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
ความสว�างของไฟแสดงด�านข�างจะปรับอัตโนมัติขึ้นอยู�
กับความสว�างภายนอก
ถ�ามีรถยนต�คันอ่ืนเข�ามาในพื้นที่ตรวจจับหลังผู� ขับข่ี
เป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว จะมีเพียงไฟแสดงด�านข�างที่
กะพริบและจะไม�มี เสียงเตือน สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี “สถานการณ�การขับข่ีของ BSW” (หน�า
5-27)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-25

Condition:
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5-26 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

วิธีการเป�ด/ป�ดระบบ BSW
GUID-1A1EC498-F34A-4FA0-9F3A-BEE23AB9BD58

WAF0341X

ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อเป�ดหรือป�ดระบบ BSW
1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings” (การ

ตั้งค�า) ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ใช�

ปุ�ม เพื่อเลือก “Driver Assistance” (การ
ช�วยเหลือผู�ขับขี่) แล�วกด OK

2. เลือก “Blind Spot” (จุดอับสายตา) และกด
OK

3. เลือก “Blind Spot Warning” (ระบบเตือนจุด
อับสายตา) และกด OK

4. ไฟแสดง BSW ในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะ
ปรากฏขึ้นเมื่อเป�ดใช�งานระบบ BSW

หมายเหตุ:

เมื่อเป�ด/ป�ดระบบ ระบบจะเก็บการตั้งค�าป�จจุบันไว�
แม�ว�าจะสตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้งแล�วก็ตาม
ข�อจำกัดของระบบ BSW

GUID-60AA6926-34DB-4E8C-8CFA-6EE057BFF283

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบ BSW
การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไปตามข�อจำกัดของ
ระบบเหล�านี้อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได�
. ระบบ BSW ไม�สามารถตรวจจับรถยนต�ได�

ทุกคันในทุกสภาวะ
. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจไม�สามารถตรวจพบและ

เป�ดระบบ BSW เมื่อมีวัตถุบางอย�าง เช�น:
— คนเดินถนน จักรยาน สัตว�
— พาหนะเช�น จักรยานยนต� พาหนะที่มี

ความสูงไม�มาก หรือพาหนะที่สูงจากพื้น
ถนนมาก

Condition:



(197,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

— รถยนต�ที่วิ่งสวนมาในทางตรงข�าม
— รถยนต�ที่ยังคงอยู�ในพื้นที่ตรวจจับ

หลังจากท�านเร�งความเร็วจากจุดหยุด
นิ่ง

— รถยนต�ที่เข�ามาช�องทางเดินรถใกล�เคียง
ด�วยความเร็วใกล�เคียงกัน

— รถยนต� ท่ี เข�ามาใกล�จากทางด�านหลัง
อย�างรวดเร็ว

— รถยนต�ที่ท�านขับแซงอย�างรวดเร็ว
— รถยนต�ที่ วิ่งผ�าน พ้ืนท่ีตรวจจับอย�าง

รวดเร็ว
— เมื่อขับแซงรถยนต�หลายคันต�อเน่ืองกัน

อาจไม�สามารถตรวจจับรถยนต�
หลังจากคันแรกได�ถ�ารถยนต�เหล�านั้นวิ่ง
ใกล�กัน

. พ้ืนที่ตรวจจับของเซ็นเซอร�เรดาร�ได�รับการ
ออกแบบ โดย ยึดตามความกว�างช�องทาง
เดินรถมาตรฐาน เมื่อขับขี่บนช�องทางเดินรถ
ที่กว�างกว�าปกติ เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจไม�
พบรถยนต�ในช�องทางเดินรถใกล�เคียง เมื่อ
ขับ ข่ี บน ช�อง ทาง เดินรถ ที่ แคบ กว�า ปกติ
เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจจับรถยนต�ในช�อง

ทางเดินรถสองช�องถัดไป
. เซ็นเซอร�เรดาร�ได�รับการออกแบบไม�ให�

ตรวจจับวัตถุที่อยู�กับที่ อย�างไรก็ตาม วัตถุ
ต�าง ๆ เช�น ราวกั้น กำแพง กองใบไม� และ
รถยนต� ท่ีจอดอยู�อาจถูกตรวจจับได� ในบาง
ครั้ง ซึ่งถือเป�นสภาวะการทำงานปกติ

. สภาวะต�อ ไป น้ี อาจลดความสามารถของ
เรดาร�ในการตรวจจับรถยนต�คันอื่น:
— สภาพอากาศที่ไม�ดี
— ละอองน้ำบนถนน
— น้ำแข็ง / น้ำค�างแข็ง/ ฝุ�น เกาะ ติด บน

รถยนต�

. ห�ามติดสติกเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง)
อุปกรณ�ติดรถต�าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล�กับ
เซ็นเซอร�เรดาร� สภาวะเหล�านี้อาจลดความ
สามารถของเรดาร�ในการตรวจจับรถยนต�
คันอื่น

. เสียงท่ีดังมากเกินไป (เช�น เสียงจากระบบ
เครื่องเสียง การเป�ดกระจกรถยนต�) จะกลบ
เสียงเตือนและอาจทำให�ไม�ได�ยินเสียง

สถานการณ�การขับขี่ของ BSW
GUID-0FBA1127-6B8C-4AA3-8FD0-134CA8E33C39

รถยนต�คันอื่นเข�ามาใกล�จากทางด�านหลัง
GUID-F98C63E2-AF6F-4B01-9EEC-A9DE10C1450D

SSD1026
ภาพ 1 - เข�ามาใกล�จากทางด�านหลัง

ภาพ 1: ไฟแสดงด�านข�างจะสว�างข้ึนถ�ามีรถยนต�ใน
ช�องทางเดินรถใกล�เคียงเข�ามาในพ้ืนที่ตรวจจับจาก
ทางด�านหลัง

SSD1031
ภาพ 2 - เข�ามาใกล�จากทางด�านหลัง

ภาพ 2: ถ�าผู�ขับขี่เป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส�ง
เสียงเตือน (สองครั้ง) และไฟแสดงด�านข�างจะกะพริบ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-27
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5-28 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

หมายเหตุ:
. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจไม�พบรถยนต�ที่เข�า

ใกล�จากทางด�านหลังอย�างรวดเร็ว
. ถ�าผู�ขับขี่เป�ดสัญญาณไฟเลี้ยวก�อนที่รถยนต�

คันอื่นจะเข�ามาในพื้นท่ีตรวจจับ ไฟแสดงด�าน
ข�างจะกะพริบแต�จะไม�มีเสียงเตือนเม่ือตรวจ
พบรถคันอื่น

การขับแซงรถคันอื่น
GUID-65698B5E-8901-44B0-9239-3BEB4CC4601E

SSD1033
ภาพ 3 - การขับแซงรถคันอื่น

ภาพ 3: ไฟแสดงด�านข�างจะสว�างขึ้นถ�าขับแซงรถ
คัน อ่ืน และ รถคัน น้ันอยู� ในพื้นที่ ตรวจจับ เป�น เวลา
ประมาณ 2 วินาที

SSD1034
ภาพ 4 - การขับแซงรถคันอื่น

ภาพ 4: ถ�าผู�ขับขี่เป�ดสัญญาณไฟเลี้ยวในขณะที่มีรถ
คันอื่นอยู�ในพื้นที่ตรวจจับ ระบบจะส�งเสียงเตือน (สอง
ครั้ง) และไฟแสดงด�านข�างจะกะพริบ
หมายเหตุ:
. เม่ือขับแซงรถยนต�หลายคันต�อเนื่องกัน อาจ

ไม�สามารถตรวจจับรถยนต�หลังจากคันแรกได�
ถ�ารถยนต�เหล�านั้นวิ่งใกล�กัน

. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจไม�พบรถยนต�ที่ขับช�า
กว�าหากขับแซงอย�างรวดเร็ว

. ถ�าผู�ขับขี่เป�ดสัญญาณไฟเลี้ยวก�อนที่รถยนต�
คันอื่นจะเข�ามาในพื้นท่ีตรวจจับ ไฟแสดงด�าน
ข�างจะกะพริบแต�จะไม�มีเสียงเตือนเม่ือตรวจ
พบรถคันอื่น

การเข�ามาจากทางด�านข�าง
GUID-5492028F-1D13-4643-AC25-491590EC3D8E

SSD1037
ภาพ 5 - การเข�ามาจากทางด�านข�าง

ภาพ 5: ไฟแสดงด�านข�างจะสว�างขึ้นถ�ามีรถยนต�เข�า
มาในพื้นที่ตรวจจับจากด�านใดด�านหนึ่ง

SSD1040
ภาพ 6 - การเข�ามาจากทางด�านข�าง

ภาพ 6: ถ�าผู�ขับขี่เป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส�ง
เสียงเตือน (สองครั้ง) และไฟแสดงด�านข�างจะกะพริบ

Condition:
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หมายเหตุ:
. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจไม�พบรถยนต�ท่ีว่ิง

ด�วยความเร็วใกล�เคียงกับรถของท�าน เมื่อรถ
คันดังกล�าวเข�ามาในพื้นที่ตรวจจับ

. ถ�าผู�ขับขี่เป�ดสัญญาณไฟเลี้ยวก�อนที่รถยนต�
คันอื่นจะเข�ามาในพื้นท่ีตรวจจับ ไฟแสดงด�าน
ข�างจะกะพริบแต�จะไม�มีเสียงเตือนเม่ือตรวจ
พบรถคันอื่น

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-F1E8D73D-CD34-423B-8B1F-BDE035907CAA

WAF0342X

เมื่อตรวจพบการกีดขวางเรดาร� ระบบ BSW จะป�ด
โดยอัตโนมัติ เสียงเตือนจะดังขึ้น และข�อความเตือน
“Unavailable: Side Radar Obstruction” (ไม�
สามารถใช�งานได�: มีสิ่งกีดขวางเรดาร�ข�าง) จะ
ปรากฏขึ้นในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ระบบจะไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราวจนกระทั่งสภาวะ
ดังกล�าวหายไป

เซ็นเซอร� เรดาร�อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก
เช�น น้ำที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ�า หรือสภาวะ
รบกวน ยัง อาจ เกิด ข้ึน ได� จาก วัตถ ุ เช�น น้ำแข็ง
น้ำค�างแข็ง หรือฝุ�นที่กีดขวางเซ็นเซอร�เรดาร�
หมายเหตุ:

ถ�าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะ
หยุดการทำงานเช�นเดียวกัน
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
เมื่อสภาวะที่รบกวนการทำงานของเรดาร�ดังกล�าว
ข�างบนหายไปแล�ว ระบบจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ
ถ�า ข�อความ เตือน “Unavailable: Side Radar
Obstruction” (ไม�สามารถใช�งานได�: มีสิ่งกีดขวาง
เรดาร�ข�าง) ยังคงปรากฏขึ้น ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-B4BE5313-1208-4D00-AFDF-467988C101D3

เมื่อระบบ BSW ทำงานผิดปกติ ระบบจะป�ดโดย
อัตโนมัติ และข�อความเตือน “Malfunction: See
Owner’s Manual” (การทำงานผิดปกติ: โปรดดูที่
คู�มือการใช�งาน) จะปรากฏในหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-29
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5-30 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

หมายเหตุ:

ถ�าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะ
หยุดการทำงานเช�นเดียวกัน
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
จอดรถ ในที่ ปลอดภัย ดับ เคร่ืองยนต� และสตาร�ท
เครื่องยนต�อีกครั้ง หากการเตือนยังคงปรากฏขึ้น ให�
นำรถเข�ารับการตรวจสอบโดยศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบระบบ BSW

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-DF4192EB-BFEB-4B71-985E-9C14ED9B3D2D

WAF0339X

เซ็นเซอร�เรดาร�สองตัว สำหรับระบบ BSW
ติดตั้งอยู�ใกล�กันชนหลัง รักษาบริเวณใกล�กับเซ็นเซอร�
เรดาร�ให�สะอาดอยู�เสมอ
เซ็นเซอร� เรดาร�อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก
เช�น น้ำที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ�า
หรือสภาวะรบกวนยังอาจเกิดขึ้นได�จากวัตถุเช�น

น้ำแข็ง น้ำค�างแข็ง หรือฝุ�นที่กีดขวางเซ็นเซอร�เรดาร�
ตรวจสอบและกำจัดวัตถุ ท่ีกีดขวางบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร�เรดาร�
ห�ามติดสติกเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง) อุปกรณ�
ติดรถต�าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล�กับเซ็นเซอร�เรดาร�
ห�ามกระแทกหรือสร�างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร�เรดาร�
ให� นำรถ ไปศูนย�บริการนิส สันหากบริเวณรอบ ๆ
เซ็นเซอร�เรดาร�เสียหายเนื่องจากการชน
สำหรับหมายเลข ยืนยัน วิทยุ และ ข�อมูล โปรดดู ที่
“หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล” (หน�า 9-8)

GUID-C13F1D8F-AC22-4F7F-999C-AAB94FF23A67

คำเตือน:
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบ RCTA อย�างถูกต�อง อาจส�งผลทำให�ได�
รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
. ระบบ RCTA ไม�สามารถทดแทนข้ันตอนการ

ขับข่ี และไม�ได�ถูกออกแบบมาเพ่ือป�องกันการ
ชนกับรถหรือวัตถุอื่น เมื่อถอยหลังออกจาก
พื้นที่จอดรถ ให�ใช�กระจกมองข�างและกระจก
มองหลังเสมอ และเมื่อเลี้ยว ให�มองไปยังทาง
ด�านที่รถยนต�จะเคลื่อนที่ไป ไม�ควรพึ่งพาระบบ
RCTA เพียงอย�างเดียว

ระบบ RCTA จะช�วยเมื่อถอยหลังออกจากพื้นที่จอด
รถ ระบบถูกออกแบบให�ตรวจจับรถยนต�อื่น ๆ ที่เข�า
ใกล�รถยนต�ของท�านจากด�านขวาหรือซ�าย เมื่อรถยนต�
ถอยหลัง ถ�าระบบตรวจจับการจราจรที่วิ่งตัดผ�าน
ระบบจะทำการเตือน

ระบบเตือนขณะถอยรถ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:



(201,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

WAF0359X

ไฟแสดงด�านข�าง (บนผิวกระจก)
ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)

การทำงานของระบบ RCTA
GUID-E8869A16-6704-48F7-B9CB-B28936DA774B

ระบบ RCTA จะช�วยเตือนผู�ขับขี่เมื่อรถยนต�อื่น ๆ เข�า
ใกล�ในขณะที่ผู�ขับขี่กำลังถอยหลังออกจากพื้นที่จอดรถ
ระบบ RCTA จะทำงานเมื่อคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง) และความเร็วรถยนต�น�อยกว�า 8 กม./ชม.
(5 ไมล�/ชม.) โดยประมาณ
ถ�าเรดาร�ตรวจจับรถยนต�ที่เข�ามาใกล�จากทั้งสองด�าน

ระบบจะส�งเสียงเตือน (หนึ่งครั้ง) และไฟแสดงด�าน
ข�างจะกะพริบในด�านที่รถยนต�กำลังเข�ามาใกล�

JVS0173X

WAF0339X

ระบบ RCTA ใช�เซ็นเซอร�เรดาร� ที่ติดตั้งทั้งสอง
ด�านใกล�กับกันชนหลังเพ่ือตรวจจับรถยนต�ที่กำลังเข�า
มาใกล�
เซ็นเซอร�เรดาร� สามารถตรวจจับรถยนต�ที่กำลัง
เข�ามาใกล�ได�ไกลถึง 20 ม. (66 ฟุต) โดยประมาณ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-31
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วิธีการเป�ด/ป�ดระบบ RCTA
GUID-C125E5DE-64F1-4B4E-AB24-7B9191EECFDD

WAF0341X

ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อเป�ดหรือป�ดระบบ RCTA
1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings” (การ

ตั้งค�า) ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ใช�

ปุ�ม เพื่อเลือก “Driver Assistance” (การ
ช�วยเหลือผู�ขับขี่) แล�วกด OK

2. เลือก “Parking Aids” (การช�วยจอด) และกด
OK

3. เลือก “Cross Traffic” (การจราจรวิ่งตัดผ�าน)
แล�วกด OK

หมายเหตุ:

เมื่อเป�ด/ป�ดระบบ ระบบจะเก็บการตั้งค�าไว�แม�ว�าจะ
สตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้งแล�วก็ตาม

Condition:
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JVS0479X

ข�อจำกัดของระบบ RCTA
GUID-6D82D108-10DA-4668-BA18-140461031552

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบ RCTA
การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไปตามข�อจำกัดของ
ระบบเหล�านี้อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได�

. ตรวจสอบบริเวณโดยรอบเสมอ และหันมอง
ด�านหลัง เพ่ือตรวจสอบก�อนการถอยหลัง
เซ็นเซอร� เรดาร� ตรวจ จับรถยนต� ที่ กำลัง
(เคลื่อนที่) เข�ามาใกล� เซ็นเซอร�เรดาร�ไม�
สามารถตรวจจับได�ทุกสิ่ง เช�น:
— คน เดิน เท�า จักรยาน จักรยานยนต�

สัตว� หรือรถยนต�ของเล�นเด็ก

— รถยนต� ที่ เคล่ือนผ�าน ด�วยความเร็ว
มากกว�า 30 กม./ชม. (19 ไมล�/ชม.)
โดยประมาณ

— รถยนต�ที่เคลื่อนผ�านด�วยความเร็วน�อย
กว�า 8 กม./ชม. (5 ไมล�/ ชม.) โดย
ประมาณ

. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจไม�พบรถยนต�ที่เข�า
ใกล�ในบางสถานการณ�:
— ภาพ : เม่ือ รถยนต� ท่ี จอดถัดจาก

รถยนต� ของ ท�าน กีดขวาง แสง ของ
เซ็นเซอร�เรดาร�

— ภาพ : เมื่อรถยนต�จอดอยู�ในพื้นที่จอด
รถแนวเฉียง

— ภาพ : เมื่อรถยนต�จอดอยู�บนพื้นที่
ลาดเอียง

— ภาพ : เม่ือรถยนต�ที่เข�าใกล�เลี้ยวเข�า
ช�องที่จอดรถของท�าน

— ภาพ : เมื่อรถของท�านและรถที่เข�ามา
ใกล�ทำมุมเล็กเกินไป

. สภาวะต�อ ไป น้ี อาจลดความสามารถของ
เรดาร�ในการตรวจจับรถยนต�คันอื่น:
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— สภาพอากาศที่ไม�ดี
— ละอองน้ำบนถนน
— นํ้าแขง็/นํ้าค �างแขง็/ฝุ�นเกาะติดบน

รถยนต�

. ห�ามติดสติกเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง)
อุปกรณ�ติดรถต�าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล�กับ
เซ็นเซอร�เรดาร� สภาวะเหล�านี้อาจลดความ
สามารถของเรดาร�ในการตรวจจับรถยนต�
คันอื่น

. เสียงท่ีดังมากเกินไป (เช�น เสียงจากระบบ
เครื่องเสียง การเป�ดกระจกรถยนต�) จะกลบ
เสียงเตือนและอาจทำให�ไม�ได�ยินเสียง

JVS0172X
ภาพ 1

JVS0173X
ภาพ 2

หมายเหตุ:

ในกรณีที่ มีรถยนต�กำลังเข�ามาใกล� เป�นจำนวน
หลายคันต�อ เน่ือง กัน (ภาพ 1) หรือมาจาก
ทิศทางตรงข�ามกัน (ภาพ 2) เสียงเตือนจาก
ระบบ RCTA อาจไม�ดังข้ึนหลังจากรถยนต� คัน
แรกผ�านเซ็นเซอร�ไป

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-A1F5B4DE-A917-43B5-8E6F-C8D52DC509CF

WAF0342X

เม่ือตรวจพบการกีดขวางของเรดาร� ระบบจะ ไม�
ทำงานโดยอัตโนมัติ ข�อความเตือน “Unavailable:
Side Radar Obstruction” (ไม�สามารถใช�งานได�: มี
สิ่งกีดขวางเรดาร�ข�าง) จะปรากฏขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�
ระบบจะไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราวจนกระทั่งสภาวะ
ดังกล�าวหายไป

Condition:
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เซ็นเซอร� เรดาร�อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก
เช�น น้ำที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ�า
หรือสภาวะรบกวนยังอาจเกิดขึ้นได�จากวัตถุเช�น
น้ำแข็ง น้ำค�างแข็ง หรือฝุ�นที่กีดขวางเซ็นเซอร�เรดาร�
หมายเหตุ:

ถ�าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะ
หยุดการทำงานเช�นเดียวกัน
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
เมื่อสภาวะที่รบกวนการทำงานของเรดาร�ดังกล�าว
ข�างบนหายไปแล�ว ระบบจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ
ถ�า ข�อความ เตือน “Unavailable: Side Radar
Obstruction” (ไม�สามารถใช�งานได�: มีสิ่งกีดขวาง
เรดาร�ข�าง) ยังคงปรากฏขึ้น ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

การทำงานผิดปกติของระบบ
GUID-2EEEA02A-2578-4463-A7C5-A7CF7CABD446

เมื่อระบบ RCTA ทำงานผิดปกติระบบจะป�ดโดย
อัตโนมัติ ข�อความ เตือน “Malfunct ion: See
Owner’s Manual” (การทำงานผิดปกติ: โปรดดูที่
คู�มือการใช�งาน) จะแสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�

หมายเหตุ:

ถ�าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะ
หยุดการทำงานเช�นเดียวกัน
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
จอดรถ ในที่ ปลอดภัย ดับ เคร่ืองยนต� และสตาร�ท
เครื่องยนต�อีกครั้ง หากข�อความยังคงปรากฏอยู� ให�
นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-9C56BD36-F68D-42D7-B451-2B1121FCC232

WAF0339X

เซ็นเซอร�เรดาร�สองตัว สำหรับระบบ RCTA
ติดตั้งอยู�ใกล�กันชนหลัง รักษาบริเวณใกล�กับเซ็นเซอร�
เรดาร�ให�สะอาดอยู�เสมอ
เซ็นเซอร� เรดาร�อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก
เช�น น้ำที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ�า
หรือสภาวะรบกวนยังอาจเกิดขึ้นได�จากวัตถุเช�น
น้ำแข็ง น้ำค�างแข็ง หรือฝุ�นที่กีดขวางเซ็นเซอร�เรดาร�

ตรวจสอบและกำจัดวัตถุ ท่ีกีดขวางบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร�เรดาร�
ห�ามติดสติกเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง) อุปกรณ�
ติดรถต�าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล�กับเซ็นเซอร�เรดาร�
ห�ามกระแทกหรือสร�างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
เซ็นเซอร�เรดาร� ขอแนะนำให�นำรถไปศูนย�บริการนิสสัน
หากบริเวณรอบ ๆ เซ็นเซอร�เรดาร�เสียหายเนื่องจาก
การชน
สำหรับหมายเลข ยืนยัน วิทยุ และ ข�อมูล โปรดดู ที่
“หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล” (หน�า 9-8)
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N18A1-5FD149F4-7E84-411F-AB51-104EE8D48DE3

คำเตือน:
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอย�างถูกต�อง
อาจส�งผลทำให�ได�รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตราย
ถึงขั้นเสียชีวิต
. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะเป�นเพียงระบบ

เสริมเพื่อช�วยเหลือผู�ขับขี่ ไม�สามารถทดแทน
การมีสมาธิของผู�ขับขี่ในการสังเกตสภาพการ
จราจรหรือความรับผิดชอบที่จะต�องขับรถ
อย�างปลอดภัย ระบบดังกล�าวนี้ ไม�สามารถ
ป�องกันอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความประมาท
หรือการขับขี่ที่อันตรายได�

. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ไม�สามารถ
ทำงานได� ในทุกสภาวะการขับขี่ สภาพการ
จราจร สภาพอากาศ และสภาพถนน

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะสามารถช�วยเหลือผู�ขับขี่
เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนบริเวณด�านหน�าในช�อง
ทางเดินรถ

WAF0343X

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะใช�เซ็นเซอร�เรดาร� ที่
ติดตั้งอยู�ที่ด�านหน�ารถยนต� เพื่อวัดระยะห�างจาก
รถยนต�คันข�างหน�าในช�องทางเดินรถเดียวกัน

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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ไฟเตือนฉุกเฉินระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
(ในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�) (สำหรับรุ�นที่
ไม�มีสวิตช� OFF ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ)
ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บนแผง
มาตรวัด)
ไฟแสดงระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ในหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�) (สำหรับรุ�นที่ไม�มีสวิตช�

OFF ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ)
สวิตช� OFF ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ�า
มีติดตั้ง)

การทำงานของระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ

N18A1-58328209-51DC-4A0F-B553-C52C8FDEBE1C

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานเม่ือขับรถที่
ความเร็วมากกว�า 5 กม./ ชม. (3 ไมล�/ ชม.) โดย
ประมาณ
ถ�าตรวจพบว�ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนด�านหน�า
ระบบตรวจจับจะเตือนผู�ขับขี่ก�อนโดยการทำให�ไฟแสดง
(สี เหลือง) *1 สว�างหรือทำให� ไฟ เตือน *2
กะพริบ และส�งเสียงเตือน (*1: รุ�นที่ไม�มีสวิตช� OFF
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ *2: รุ�นที่มีสวิตช� OFF
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ)
ถ�าผู�ขับขี่เหยียบเบรกอย�างรวดเร็วและรุนแรงหลังจาก
การเตือน และระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะตรวจพบ
ว�ายังคงมีความเป�น ไปได�ที่ จะ เกิดการชนด�านหน�า
ระบบจะเพิ่มแรงเบรกโดยอัตโนมัติ
ถ�าผู�ขับข่ีไม�กระทำการใด ๆ ระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะเตือนครั้งที่สอง (กะพริบ) (สีแดง) *1
หรือทำให�ไฟเตือน *2 กะพริบ และส�งเสียงเตือน
ถ�าผู�ขับขี่ปล�อยคันเร�ง ระบบจะทำการช�วยเบรกบาง
ส�วน (*1: รุ�นที่ ไม�มี สวิตช� OFF ระบบช�วย เบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ *2: รุ�นที่มีสวิตช� OFF ระบบช�วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ)
ถ�าความเสี่ยงที่จะชนใกล�เข�ามามากขึ้น ระบบช�วยเบรก
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ฉุกเฉินอัจฉริยะจะช�วยออกแรงเบรกมากยิ่งขึ้นโดย
อัตโนมัติ
ขณะที่ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงาน อาจได�ยิน
เสียงการทำงานของเบรก ซึ่งเป�นเร่ืองปกติและแสดง
ว�าระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะกำลังทำงานได�อย�าง
เหมาะสม
หมายเหตุ:

ไฟเบรกจะสว�างขึ้นเมื่อเป�นการเบรกโดยระบบช�วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
ระบบอาจช�วยให�ผู�ขับขี่หลีกเลี่ยงการชนด�านหน�าได�
หรืออาจช�วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการชนใน
กรณีที่เป�นการชนที่ไม�อาจหลีกเล่ียงได� ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับ
ความเร็วรถยนต�และระยะห�างจากรถยนต�คันข�างหน�า
ตลอดจนสภาวะการขับขี่และสภาพถนน
ถ�าผู�ขับขี่บังคับพวงมาลัย เหยียบคันเร�ง หรือทำการ
เบรก ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานภาย
หลังหรือจะไม�ทำงาน
การเบรกโดยอัตโนมัติจะหยุดภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
. เม่ือหมุนพวงมาลัยเท�าที่จำเป�นเพื่อหลีกเล่ียงการ

ชน
. เมื่อเหยียบคันเร�ง

. เมื่อตรวจไม�พบรถยนต�คันข�างหน�าอีกต�อไป
ถ�ารถยนต�หยุดด�วยระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
รถยนต�จะหยุด น่ิงอยู� กับที่ประมาณ 2 วินาทีก�อน
ปล�อยเบรก

Condition:



(209,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

การเป�ด/ป�ดระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
N18A1-201657BE-E6D5-4178-9EF7-C3B4D1FB8F4F

WAF0345X

ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย) (สำหรับรุ�น
ที่ ไม�มี สวิตช� OFF ระบบ ช�วย เบรก ฉ ุกเฉิน
อัจฉริยะ)
ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บนแผง
มาตรวัด)

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (สำหรับรุ�นท่ีไม�มี
สวิตช� OFF ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ)
สวิตช� OFF ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ�า
มีติดตั้ง)

สำหรับรุ�นที่ ไม�มี สวิตช� OFF ระบบช�วย เบรก

ฉุกเฉินอัจฉริยะ:
ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปน้ีเพื่อเป�ดหรือป�ดระบบช�วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings” (การ

ตั้งค�า) ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ใช�
ปุ�ม เพื่อเลือก “Driver Assistance” (การ
ช�วยเหลือผู�ขับขี่) แล�วกด OK

2. เลือก “Emergency Brake” (เบรกฉุกเฉิน) แล�ว
กด OK

3. เลือก “Front” (ด�านหน�า) แล�วกด OK เพื่อเป�ด
หรือป�ดระบบ

สำหรับรุ�นท่ีมีสวิตช� OFF ระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ:
กดสวิตช� OFF ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะเป�น
เวลามากกว�า 3 วินาทีโดยประมาณเพ่ือป�ดหรือเป�ด
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
เมื่อป�ดระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ไฟเตือนระบบ
ช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม) จะสว�างขึ้น
หมายเหตุ:

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะเป�ดโดยอัตโนมัติ
เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้ง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-39
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ข�อจำกัดของระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
GUID-1D15F308-8F89-4D60-BA26-9FE3F6DD5B38

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบช�วยเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไป
ตามข�อจำกัดของระบบเหล�านี้อาจทำให�เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�

.  ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะไม�สามารถตรวจ
จบัรถยนต�ทุกคันได�ภายใต�สภาวะทัง้หมดนี้

. เซ็นเซอร�เรดาร�จะไม�ตรวจจับวัตถุต�าง ๆ ดัง
ต�อไปนี้:
— คนเดินเท�า สัตว� หรือวัตถุบนถนน
—  สัตวตาง ๆ ไมวาจะขนาดตัวเทาใดก็ตาม

— ส่ิงกีดขวาง (เช�น สัมภาระหรือทราย)
บนถนนหรือขอบถนน

— รถยนต�ที่วิ่งสวนมาหรือวิ่งผ�านหน�า
— รถท่ีมองเห็นยางได�ยาก หรือรูปทรง

ด�านหลังของรถไม�ชัดเจนหรือถูกบดบัง
— รถที่จอดอยู�

. เซ็นเซอร�เรดาร�มีข�อจำกัดในการทำงาน ถ�ามี
รถยนต�คันอื่นจอดอยู�กับที่ขวางเส�นทาง ระบบ
ช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม�ทำงานเมื่อขับ
รถ ท่ีความเร็วมากกว�า 80 กม./ชม. (50
ไมล�/ชม.) โดยประมาณ

. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจไม�พบรถยนต�คัน
ข�างหน�าในสภาวะต�อไปนี้:
— ในสภาวะที่ ทัศนวิสัย ไม� ดี (เช�น มีฝน

หิมะ หมอก พายุฝุ�น พายุทราย ควัน
และละอองน้ำจากรถคันอื่น ๆ)

— มีฝุ�น น้ำแข็ง หิมะ หมอก หรือสิ่งอื่น ๆ
ปกคลุมบริเวณเซ็นเซอร�เรดาร�

— เม่ือขับข่ีบนทางลาดชัน ถนน ท่ี มี โค�ง
อันตราย และ/หรือถนนที่มีหลุมบ�อหรือ
ถนนลูกรัง

— ถ�าถูกรบกวนโดยแหล�งสัญญาณเรดาร�
อื่น ๆ

— เมื่อ เปลี่ยนตำแหน�งหรือการเคล่ือนที่
ของรถยนต�อย�างรวดเร็วหรืออย�างมีนัย
สำคัญ (เช�น การ เปลี่ยน ช�อง ทาง
เดินรถ การเลี้ยวรถ การหักเลี้ยว
พวงมาลัยกะทันหัน การ เร�งหรือลด
ความเร็วกะทันหัน)

— เมื่อรถยนต�ของท�านหรือรถยนต�คัน
ข�างหน�า เคลื่อนที่ อย�างรวดเร็วหรือ
อย�างมีนัยสำคัญ จนระบบไม�สามารถ
ตรวจจับและตอบสนองได�ทันเวลา (เช�น
การท่ีรถตัดหน�า การเปล่ียนช�องทาง
เดินรถ การเลี้ยว การหักเลี้ยว
พวงมาลัยกะทันหัน การ เร�งหรือลด
ความเร็วกะทันหัน)

— เมื่อรถยนต�ขับเอียงออกจากทางด�าน
หน�าของรถ

— ถ�าความเร็วของรถทั้งสองคันแตกต�าง
กันเล็กน�อย

— ประมาณ 15 วินาทีหลังจากสตาร�ท
เครื่องยนต�

— ถ�ารถคันข�างหน�ามีรูปทรงเฉพาะตัวหรือ
ไม�เหมือนปกติทั่วไป มีระยะความสูงท่ีต่ำ
มากหรือสูงมาก เกิน ไป หรือบรรทุก
สัมภาระที่มีความผิดปกติ หรือมีลักษณะ
แคบ (เช�น รถจักรยานยนต�)

. ประสิทธิภาพของระบบอาจลดลงในสภาวะดัง
ต�อไปนี้:
— ขับรถบนถนนลื่น
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— ขับรถบนทางลาดชัน
— บรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากเกินไปไว�ที่

เบาะนั่งด�านหลังหรือกระโปรงท�าย

. ระบบถูกออกแบบให�ตรวจสอบการทำงานของ
เซ็นเซอร� โดยอัตโนมัติภายใต�ข�อจำกัดบาง
อย�าง ระบบอาจไม�ตรวจจับส่ิงกีดขวางบาง
อย�างบริเวณเซ็นเซอร� เช�น น้ำแข็ง หิมะ
สติกเกอร� ในกรณีเหล�านี้ ระบบอาจจะไม�
สามารถเตือนผู�ขับข่ีได�อย�างถูกต�อง ให�แน�ใจ
ว�าได�ตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณ
เซ็นเซอร�อย�างสม่ำเสมอ

. ในบางสภาวะถนนหรือการจราจร ระบบช�วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจทำการช�วยเบรกบาง
ส�วน อย�าง กะทันหัน เ ม่ือ จำเป�น ต�อง เร�ง
เคร่ืองยนต� ให� เหยียบคันเร�งไว� เพ่ือยกเลิก
ระบบ

. ระบบอาจยังคงทำงานต�อเม่ือรถคันข�างหน�า
เลี้ยวขวาหรือซ�าย

. ระบบอาจทำงานเมื่อรถของท�านกำลังเข�าใกล�
และแซงรถคันข�างหน�า

. ขึ้นอยู�กับรูปทรงของถนน (ถนนโค�ง ทางเข�า
และทางออกของโค�ง ถนนคดเคี้ยว ช�องทาง
เดินรถ ท่ี มีข�อปฏิบัติ ในการใช� ถนน ท่ีอยู� ใน

ระหว�างการก�อสร�าง ฯลฯ) ระบบอาจทำงาน
ชั่วขณะท่ีมีรถยนต�วิ่งสวนมาทางด�านหน�ารถ
ของท�าน

. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจตอบสนอง
ต�อ:
— วัตถุ ท่ีขอบถนน (ป�ายจราจร ร้ัวกั้น

รถยนต� ฯลฯ)

WAF0269X

— วัตถุเหนือถนน (สะพานต่ำ ป�ายจราจร
ฯลฯ)

— วัตถุบนพ้ืนถนน (รางรถไฟ ตะแกรง
แผ�นเหล็ก ฯลฯ)

— วัตถุในโรงจอดรถ (คาน เสาเก�ง ฯลฯ)
— รถหรือวัตถุในช�องทางเดินรถใกล�เคียง

หรือใกล�กับตัวรถ

— วัตถุบนถนน (เช�น ต�นไม�)

. ระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นบนพื้นถนนลื่น

. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ
อาจจะไม�ได�ยินเสียงเตือน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-41
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SSD0253

เมื่อขับขี่บนบางสภาพถนน เช�น ถนนคดเคี้ยว เนินเขา
โค�ง แคบ หรือ ถนน ที่ อย ู� ระหว�าง การ ก�อสร�าง
เซ็นเซอร�อาจตรวจจับรถยนต�ในช�องทางเดินรถอื่น
หรืออาจตรวจไม�พบรถยนต�คันข�างหน�าช่ัวคราว ซ่ึง
อาจทำให�ระบบทำงานได�ไม�ถูกต�อง
การตรวจจับรถยนต�อาจได� รับผลกระทบจากการ
ทำงานของรถ (การควบคุมพวงมาลัยหรือตำแหน�งที่
รถว่ิงในช�องทางเดินรถ ฯลฯ) หรือสภาวะรถยนต�
ถ�าสิ่งนี้เกิดขึ้น ระบบอาจเตือนโดยการกะพริบไฟ
แสดงระบบและทำให�เสียงเตือนดังข้ึนโดยไม�คาด
คิด ต�องทำการรักษาระยะห�างจากรถยนต�คัน
ข�างหน�าในระยะที่เหมาะสมด�วยตนเอง

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
N18A1-7DEEB74B-9F9F-4443-B3D6-A1F03DC80A6D

WAF0346X

ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม)
ไฟแสดงระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ�ามี
ติดตั้ง)
ข�อความเตือน (ถ�ามีติดตั้ง)

สภาวะ A
เมื่อเซ็นเซอร� เรดาร�ตรวจพบการรบกวนจากแหล�ง
สัญญาณเรดาร�อื่น ทำให�ไม�สามารถตรวจจับรถยนต�
คันข�างหน�าได� ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะป�ด
การทำงานโดยอัตโนมัติ
ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม) และไฟ
แสดงระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง) จะ
สว�างขึ้น
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ
เม่ือสภาวะข�างบนหายไปแล�ว ระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ
สภาวะ B
ในสภาวะต�อ ไปนี้ ไฟ เตือนระบบช�วย เบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ (สีส�ม) และไฟแสดงระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง) จะสว�างขึ้น และข�อความเตือน
“Unavailable: Front Radar Obstruction” (ไม�
สามารถใช�งานได�: มีสิ่งกีดขวางเรดาร�ข�าง) (ถ�ามี
ติดตั้ง) จะปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
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. บริเวณเซ็นเซอร� ท่ีด�านหน�าของรถยนต�ปกคลุม
ด�วยฝุ�นหรือมีสิ่งกีดขวาง

สิ่งที่ต�องปฏิบัติ
ถ�าไฟเตือน (สีส�ม) สว�างขึ้น ให�หยุดรถในที่ปลอดภัย
และดับ เคร่ืองยนต� เช็ดฝาครอบ เรดาร� ด�านหน�า
รถยนต�ด�วยผ�านุ�ม และสตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้ง ถ�า
ไฟเตือนยังคงสว�างอยู� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบ
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะที่ศูนย�บริการนิสสัน
. เม่ือขับขี่บนถนนหรือโครงสร�าง ท่ีมีพื้นที่จำกัด

(เช�น สะพานที่มีระยะทางยาว ทะเลทราย พื้นที่
หิมะปกคลุม การขับขี่ข�างกำแพงแนวยาว)

สิ่งที่ต�องปฏิบัติ
เม่ือสภาวะข�างบนหายไปแล�ว ระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ
สภาวะ C
เม่ือป�ดระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม�ทำงาน ในกรณีนี้
จะมีเพียงแค�ไฟเตือนและเสียงเตือนท่ีทำงาน ไฟเตือน
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม) และไฟแสดง
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง) จะสว�าง
ขึ้น
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อเป�ดระบบ VDC ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะ
กลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

การทำงานผิดปกติของระบบ
N18A1-5CB5FDCA-AB18-47D6-8ED9-9E915E0BF969

ถ�าระบบช�วย เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงานผิดปกติ
ระบบจะป�ดโดยอัตโนมัติ เสียงเตือนจะดังข้ึน ไฟเตือน
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม) จะสว�างขึ้น
และข�อความเตือน “Malfunction: See Owner’s
Manual” (การทำงานผิดปกติ: โปรดดูที่คู�มือการใช�
งาน) (ถ�ามีติดตั้ง) จะปรากฏขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
ถ�า ไฟเตือนระบบช�วย เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะ (สีส�ม)
สว�างข้ึน ให�จอดรถในท่ีปลอดภัย ดับเคร่ืองยนต�และ
สตาร�ทเคร่ืองยนต�อีกครั้ง ถ�าไฟเตือนยังคงสว�างอยู�
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะที่ศูนย�บริการนิสสัน

การบำรุงรักษาระบบ
N18A1-6C179942-523B-4C2F-B760-1FFDA2D35DFB

WAF0343X

เซ็นเซอร� ติดตั้งอยู�ที่ด�านหน�าของรถยนต�
เพื่อให�ระบบมีการทำงานได�ปกติ โปรดปฏิบัติตาม
คำแนะนำต�อไปนี้:
. รักษาบริเวณเซ็นเซอร�ด�านหน�ารถยนต�ให�สะอาด

อยู�เสมอ
. ห�ามกระแทกหรือสร�างความเสียหายบริเวณโดย

รอบเซ็นเซอร�
. ห�ามป�ดหรือติดสติกเกอร�หรือวัตถุที่คล�ายกันที่

ด�านหน�าของรถยนต� ใกล� กับบริเวณเซ็นเซอร�
เพราะอาจทำให�ทำงานผิดพลาดหรือผิดปกติได�

. ห�ามติดวัตถุโลหะใกล�กับบริเวณเซ็นเซอร� (กันชน
เหล็ก ฯลฯ) เพราะอาจทำให�ทำงานผิดพลาดหรือ
ผิดปกติได�

. ห�ามสลับ ถอด หรือพ�นสีที่ด�านหน�ารถยนต�ใกล�

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-43
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5-44 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

กับบริเวณเซ็นเซอร� ติดต�อศูนย�บริการนิสสันก�อน
ปรับแต�งหรือแก�ไขบริเวณเซ็นเซอร�

สำหรับหมายเลข ยืนยัน วิทยุ และ ข�อมูล โปรดดู ที่
“หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล” (หน�า 9-8)

N18A1-CA5750A8-EEEE-4653-A98C-3747704D3334

การปฏิบัติตามคำแนะนำอย�างง�ายสำหรับการขับขี่แบบ
การใช�น้ำมันเช้ือเพลิงอย�างมีประสิทธิภาพและการลด
คาร�บอนไดออกไซด�ดังต�อ ไป น้ี จะช�วย ให� เกิดการ
ประหยัดน้ำมัน เช้ือ เพลิงสูงสุด และ ลดการปล�อย
คาร�บอนไดออกไซด�
1. ใช�งานคันเร�งและแป�นเบรกอย�างนุ�มนวล

. หลีกเลี่ยงการออกรถ หรือหยุดรถอย�าง
กะทันหัน

. ใช�การเหยียบคันเร�งและเบรกเบา ๆ อย�าง
นุ�มนวลเมื่อสามารถทำได�

. รักษาความเร็วให�คงที่ในขณะเดินทาง และใช�
ความเร็วคงที่เมื่อใดก็ตามที่เป�นไปได�

2. รักษาความเร็วให�คงที่
. มองไปข�างหน�าเพื่อเตรียมพร�อม และลดการ

หยุดรถ
. การปรับความเร็วให�สอดคล�องกับสัญญาณ

ไฟจราจรจะช�วยให�ท�านสามารถลดจำนวน
การหยุดรถได�

. การรักษาความเร็วให�คงที่สามารถลดการ
หยุดรถที่สัญญาณไฟแดงได� และช�วยทำให�
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

3. ขับรถที่ความเร็วและระยะทางที่พอเหมาะ
. สังเกตการจำกัดความเร็วและไม�ขับขี่ด�วย

ความเร็วกว�า 97 กม./ชม. (60 ไมล�/ชม.)

(ในพื้นที่ที่กฎหมายอนุญาต) จะสามารถช�วย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช�น้ำมันเชื้อเพลิงได�มาก
ขึ้นเนื่องจากแรงต�านของอากาศที่ลดลง

. การรักษาระยะห�างที่ปลอดภัยเมื่อขับตามรถ
คันหน�าจะช�วยลดการเบรกที่ไม�จำเป�นได�

. ตรวจสอบสภาพการจราจรอย�างปลอดภัย
เพ่ือระมัดระวัง การเปล่ียนแปลงความเร็ว
จะช�วยลดการเบรกและช�วยให�เปลี่ยนการเร�ง
ความเร็วได�อย�างนุ�มนวล

. เลือกช�วงเกียร�ที่เหมาะสมกับสภาพถนน
4. ใช�ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ

. การใช�การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
ขณะขับข่ีอยู�บนไฮเวย�จะช�วยรักษาความเร็ว
ให�คงที่

. การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติจะมีผล
ต�อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย�างยิ่ง เมื่อ
ขับขี่บนทางเรียบ

5. วางแผนเพื่อใช�เส�นทางที่สั้นที่สุด
. ใช�แผนที่หรือระบบนำทาง (ถ�ามีติดตั้ง) ใน

การพิจารณาเส�นทางที่ดีที่สุดเพ่ือประหยัด
เวลา

6. หลีกเลี่ยงการเดินเบา
. ดับเครื่องยนต� เมื่อหยุดรถอย�างปลอดภัย

เป�นเวลานานกว�า 30-60 วินาที จะช�วย

คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบใช�น้ำมันเชื้อเพลิง
อย�างมีประสิทธิภาพและลดคาร�บอนไดออกไซด�

Condition:



(215,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล�อย
ไอเสีย

7. ซื้อบัตรผ�านอัตโนมัติ
. บัตรผ�านอัตโนมัติช�วยให�คนขับใช�ช�องทาง

พิเศษเพื่อรักษาความเร็วอัตโนมัติไว�ตลอดเส�น
ทาง ตลอดจนหลีกเลี่ยงการหยุดและการ
สตาร�ท

8. อุ�นเครื่องในหน�าหนาว
. จำกัดระยะเวลาการเดินเบาเพื่อช�วยลด

ผลกระทบที่มีต�อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
. ตามปกติ รถยนต�ต�องใช� เวลาไม�นานกว�า

30 วินาทีในการเดนิเบาเมือ่สตารทรถ เพ่ือให
หมุนเวียนนํ้ามันเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ
กอนการขับขี่

. รถยนต�จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเร็วขึ้นในขณะ
ขับขี่เมื่อเทียบกับการให�เครื่องยนต�เดินเบา

9. ควรทำให�รถอยู�ในสภาวะอุณหภูมิเย็น
. จอดรถของท�านในที่จอดรถที่มีหลังคา หรือ

ในร�มเมื่อใดก็ตามที่เป�นไปได�
. เม่ือเข�าสู�รถที่ร�อน การเป�ดหน�าต�างจะช�วย

ลดอุณหภูมิภายในได�เร็วขึ้น ทำให�ลดความ
ต�องการในการใช�งานระบบ A/C

10. ห�ามบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป

. นำวัตถุที่ไม�จำเป�นออกจากรถเพื่อลดน้ำหนัก
N18A1-9BD1FA1F-6C44-4126-BD05-CD0394D3781E

. ปรับตั้งเครื่องยนต�อยู�เสมอ

. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดที่แนะนำ

. รักษาแรงดันลมยางให�อยู�ในระดับแรงดันลมยางที่
ถูกต�องเสมอ แรงดันลมยางต่ำจะเพิ่มการสึกหรอ
ของยางและลดการประหยัดน้ำมัน

. รักษาต้ังศูนย�ล�อให�ถูกต�อง ศูนย�ล�อที่ไม�เหมาะสม
จะเพิ่มการสึกหรอของยางและลดการประหยัด
พลังงาน

. ใช�น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดตามที่แนะนำ (โปรดดู
ที่ “ของเหลว/สารหล�อล่ืนและปริมาณความจุที่
แนะนำ” (หน�า 9-2))

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-45

การเพิ่มการประหยัดน้ำมัน และลดการปล�อย
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�

Condition:
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5-46 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

N18A1-120227-FB545DB3-7348-44AE-9E18-4E649895FCEC

คำเตือน:
. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ

เช�น หญ�าแห�ง เศษกระดาษ หรือ เศษผ�า
เนื่องจากอาจติดไฟหรือทำให�ไฟไหม�ได�

. ขั้นตอนการจอดท่ีปลอดภัยน้ันจำเป�นต�องใช�
งานทั้งเบรกมือและเลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�ง “P” (จอด) ไม�เช�นนั้น รถอาจจะ
เคลื่อนที่โดยคาดไม�ถึงและเป�นสาเหตุทำให�เกิด
อุบัติเหตุได�

. เมื่อจอดรถ ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู�ท่ีตำแหน�ง
“P” (จอด) คันเกียร�จะไม�สามารถเลื่อนออก
จากตำแหน�ง “P” (จอด) ได�หากไม�ได�เหยียบ
แป�นเบรก

.  หามปลอยรถท้ิงไวตามลําพังในขณะเคร่ืองยนต

กําลังทํางาน

. เมื่อจอดรถยนต�เป�นระยะเวลานานโดยให�ระบบ
ตดักําลังเคร่ืองยนตอตัโนมัตขิณะหยุดน่ิง (ถา

มีตดิตัง้) ทํางาน เคร่ืองยนตจะสตารทใหมโดย

อัตโนมัติ หามปลอยสวิตชสตารทเครื่องยนต

อยูในตําแหนง “ON”

. ห�ามปล�อยให�เด็กอยู� ในรถตามลำพัง เพราะ
เด็กอาจกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมต�าง ๆ หรือ
กระทำการอื่นโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ� เด็กที่อยู�

เพียงลำพังอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได�
. เพื่อช�วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการบาดเจ็บ

หรือเสียชีวิตเน่ืองจากรถยนต�และ/หรือระบบ
ทำงานโดยไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยให�เด็ก บุคคลที่
ต�องได�รับความช�วยเหลือดูแลจากผู�อื่น หรือ
สัตว� เล้ียงไว� ในรถเพียงลำพัง และในวันที่
อากาศอบอุ�น อุณหภูมิภายในรถยนต� ท่ีป�ด
ประตูไว�จะสูงขึ้นอย�างรวดเร็วซึ่งมีความเส่ียง
อย�างมากที่อาจทำให�บุคคลและสัตว�เลี้ยงได�รับ
บาดเจ็บหรือเป�นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได�

การจอดรถ

Condition:
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SSD0489

1. ดึงเบรกมือจนสุด
2. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
3. เพื่อช�วยป�องกันไม�ให�เคลื่อนที่เข�าหาทางจราจรเมื่อ

จอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล�อดังภาพ
หันลงทางลาดโดยมีขอบทางเท�า
หันล�อไปยังขอบทางเท�าและเลื่อนรถไปข�างหน�าจน
ล�อด�านขอบทางเท�าค�อย ๆ แตะกับขอบทางเท�า
แล�วดึงเบรกมือ
หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบทางเท�า
หันล�อออกจากขอบทางเท�าและเลื่อนรถกลับจนล�อ
ด�านขอบทางเท�าค�อย ๆ แตะกับขอบทางเท�า แล�ว
ดึงเบรกมือ
หันขึ้นหรือลงทางลาด โดยไม�มีขอบทางเท�า
หันล�อไปทางด�านข�างของถนนเพ่ือให�รถเลื่อนออก
จากกลางถนน หากรถยนต�มีการเคล่ือนท่ี แล�ว

ดึงเบรกมือ
4. รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”
รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:
ให� สวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� อย ู� ใน ตำแหน�ง
“LOCK” และนำกุญแจออก

หมายเหตุ:

สำหรับรุ�นที่มีระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต�อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่ง:
ใช�ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง
เม่ือหยุดรถเป�นเวลานาน เช�น หยุดรอสัญญาณ
ไฟ
ดับเครื่องยนต�ด�วยสวิตช�สตาร�ทเมื่อจอดรถ ฯลฯ
เป�นระยะเวลานาน

N18A1-120227-3D064F1A-CB44-4CAF-9A46-6E311458BF8F

รถยนต�คัน น้ีออกแบบมาเพ่ือบรรทุกผู� โดยสารและ
สัมภาระ นิสสันไม�แนะนำให�ใช�ลากรถพ�วง เพราะจะ
ทำให� เคร่ืองยนต� ระบบส�งกำลัง ระบบบังคับเล้ียว
เบรก และระบบอื่น ๆ ทำงานหนักขึ้น

ข�อควรระวัง:
รถยนต�ที่เสียหายจากการลากรถพ�วงไม�รวมอยู�ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-47

การลากรถพ�วง

Condition:
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N18A1-120227-8CD46BF0-EE4B-4DD1-9A98-E04E0E6DF353

คำเตือน:
. ถ�า เคร่ืองยนต� ไม� ทำงานหรือ ดับขณะ ขับข่ี

ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะไม�ทำงาน การ
บังคับเลี้ยวพวงมาลัยจะทำได�ยากขึ้น

. เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าสว�างขึ้น
ขณะที่เครื่องยนต�ทำงาน ระบบช�วยหมุน
พวงมาลัยจะหยุดทำงาน แม�จะยังสามารถ
บังคับควบคุมรถได� แต�การบังคับเลี้ยว
พวงมาลัยจะทำได�ยากขึ้น

พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าถูกออกแบบมาเพ่ือสร�างแรง
ช�วยหมุนขณะขับขี่ ทำให�ไม�ต�องใช�แรงในการบังคับ
เลี้ยวพวงมาลัยมาก
เมื่อใช�งานพวงมาลัยซ้ำ ๆ หรือต�อเนื่องขณะที่รถยนต�
จอดอยู� หรือขณะท่ีขับรถด�วยความเร็วต่ำมาก แรง
ช�วยหมุนพวงมาลัยจะลดลง ซึ่งจะช�วยป�องกันไม�ให�
พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าร�อนเกินไป และเพื่อไม�ให�เกิด
ความเสียหาย ขณะที่แรงช�วยหมุนลดลง การบังคับ
เลี้ยวพวงมาลัยจะทำได�ยากขึ้น เมื่ออุณหภูมิของ
พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าลดลง ระดับของแรงช�วย
หมุนจะกลับเป�นปกติ หลีกเลี่ยงการใช�งานพวงมาลัยใน
ลักษณะดังกล�าวซ้ำ ๆ เนื่องจากอาจทำให�พวงมาลัย
เพาเวอร�ไฟฟ�าร�อนเกินไป
อาจได�ยินเสียงเสียดแทรกเมื่อหมุนพวงมาลัยอย�าง

รวดเร็ว อย�างไรก็ตาม ไม�ใช�การทำงานที่ผิดปกติ
ถ�าไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า สว�างขึ้น
ขณะที่เครื่องยนต�ทำงาน อาจแสดงว�าพวงมาลัย
เพาเวอร�ไฟฟ�าทำงานผิดปกติและอาจต�องเข�ารับการ
บริการ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบพวงมาลัย
เพาเวอร� ไฟฟ�าที่ศูนย�บริการนิสสัน (โปรดดูที่ “ไฟ
เตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า” (หน�า 2-13))
เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�าสว�างขึ้นขณะที่
เครื่องยนต�ทำงาน ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะหยุด
ทำงาน ท�านจะยังคงสามารถควบคุมรถยนต�ได�อยู�
แต�ต�องใช�แรงในการหมุนพวงมาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในโค�งที่หักมุมมากและที่ความเร็วต่ำ

N18A1-120227-F87C9514-9662-4C4E-BA5D-DFDDE6E7C253

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกกัน ถ�า
วงจรหน่ึงไม�ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการ
เบรกอีกสองล�อ

ข�อควรระวังในการเบรก
N18A1-120227-0CCD5B8E-1BA3-4C8B-81B1-799E2DC7C2DD

หม�อลมเบรกสุญญากาศ
N18A1-120227-ED0B46DC-B3F7-4FFA-9093-47CB6331730B

หม�อลมเบรกจะช�วยเพ่ิมแรงเบรกโดยใช�สุญญากาศ
(แว็คคัม) ของเครื่องยนต� ถ�าเครื่องยนต�ดับ จะ
สามารถหยุดรถได�โดยการเหยียบแป�นเบรก แต�ต�องใช�
แรงในการเหยียบแป�นเบรกมากขึ้น และระยะเบรกจะ
ยาวขึ้น
ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบ
เสริมแรงเบรกจะไม�ทำงาน และเบรกจะแข็งขึ้น

คำเตือน:
อย�าให�รถวิ่งขณะที่เครื่องยนต�ดับ

เมื่อค�อย ๆ เหยียบแป�นเบรก อาจได�ยินเสียงคลิก
เบา ๆ และรู�สึกได�ถึงการสั่น ซึ่งเป�นภาวะปกติที่แสดง
ว�าระบบเสริมแรงเบรกกำลังทำงาน

พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ระบบเบรก

Condition:
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การใช�เบรก
N18A1-120227-D4734235-A7BF-41D0-A7B7-9066DF8A703A

หลีก เล่ียงการ พัก เท�า ไว� บน แป�น เบรกขณะขับ รถ
เน่ืองจากจะทำให� เบรกร�อนจัด ผ�าเบรก/แผ�นเบรก
สึกหรอเร็วขึ้น และสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น
เพื่อช�วยลดการสึกหรอของเบรกและป�องกันไม�ให�เบรก
ร�อนจัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำ ก�อน
ขับรถลงเนินหรือทางลาดลงที่ยาว เบรกที่ร�อนจัดจะมี
ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให�ไม�
สามารถควบคุมรถได�
เมื่อขับรถบนถนนลื่น ให�ระมัดระวังเมื่อทำการเบรก ให�
เปลี่ยนเกียร�ต่ำเพื่อให�รอบเครื่องยนต�สูงขึ้น การเบรก
หรือเร�งความเร็วกะทันหันจะทำให�ล�อล่ืนไถลและเกิด
อุบัติเหตุได�

เบรกเป�ยก
N18A1-120227-E6710D4E-D475-46A0-BFE4-D5262D71230C

เมื่อล�างรถหรือขับผ�านแอ�งน้ำ เบรกจะเป�ยกชื้น ทำให�
ระยะเบรกยาวข้ึน และอาจทำให�รถป�ดไปด�านใดด�าน
หนึ่งขณะเบรก
สำหรับการทำให�เบรกแห�ง ให�ขับรถด�วยความเร็วที่
ปลอดภัยและแตะแป�นเบรกเบา ๆ เพื่อให�เบรกร�อน ทำ
เช�นนี้จนกระทั่งเบรกแห�งกลับสู�สภาพปกติ หลีกเลี่ยง
การขับรถด�วยความเร็วสูงจนกว�าเบรกจะสามารถ
ทำงานได�เป�นปกติ

การขับรถลงทางลาดชัน
N18A1-120227-60B44BD4-F54C-4390-BC9D-F8BF2ACF4CF9

แรงหน�วงของเครื่องยนต�สามารถใช�ควบคุมรถยนต�ได�
ดีขณะขับรถลงทางลาดชัน ควรเลือกให�คันเกียร�อยู�ที่
ตำแหน�ง “L” (ต่ำ) ก�อนจะเริ่มขับลง

ระบบเสริมแรงเบรก
N18A1-120227-A3578D49-2E73-43B8-A1E8-DF975FD691DD

เมื่อแรงที่เหยียบเบรกเกินค�าหนึ่ง ระบบเสริมแรงเบรก
จะทำงานสร�างแรงเบรกที่แรงข้ึนกว�าหม�อลมเบรก
ธรรมดา แม�จะใช�แรงเหยียบไม�มาก

คำเตือน:
ระบบเสริมแรงเบรกนี้มีไว�เพื่อช�วยการเบรกเท�านั้น
ไม�ใช�อุปกรณ� เตือนหรือหลีกเล่ียงการชน เป�น
หน�าที่ของผู�ขับขี่ที่ต�องระมัดระวัง ขับขี่ให�ปลอดภัย
และควบคุมรถได�ตลอดเวลา

N18A1-120227-30E80BF1-533A-4362-9289-313A2F7C1B0A

คำเตือน:
. ระบบเบรกกันล�อล็อก เป�นอุปกรณ�ที่ทันสมัย

แต�ไม�สามารถป�องกันอุบัติเหตุเน่ืองจากการ
ขับขี่ท่ีประมาทหรือเป�นอันตราย ระบบจะช�วย
ให�สามารถบังคับควบคุมรถขณะเบรกบนถนน
ลื่น ให�พึงระลึกไว�ว�าระยะหยุดบนพ้ืนท่ีลื่นจะ
ยาวกว�าบนพื้นผิวปกติ แม�จะเป�นเบรก ABS
ระยะหยุดอาจจะยาวข้ึนบนถนนท่ีขรุขระ มี
กรวด มีหิมะปกคลุม หรือเม่ือใช�งานโซ�พันล�อ
ให� รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน�าเสมอ
อย�างไรก็ตาม ผู�ขับขี่เป�นผู�รับผิดชอบต�อ
ความปลอดภัยในการขับรถ

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต�อการเบรก
ด�วย
— เมื่อเปลี่ยนยาง ให�ใส�ยางที่มีขนาดตาม

กำหนดทั้งสี่ล�อ
— เม่ือติดต้ังยางอะไหล� (ถ�ามีติดต้ัง) ให�แน�ใจว�า
     เป�นชนิดและขนาดตามท่ีกําหนดในแผ�นป�าย
    ค �าแรงดันลมยาง (โปรดดูที ่“แผ�นป�าย
    ค�าแรงดันลมยาง” (หน�า 9-7))

ระบบเบรกกันล�อล็อก

Condition:

— สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ยางและ 

ล�อ” (หน�า 8-27)

การสตารท์เครื�องยนตแ์ละการขบัขี�   5-49
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ระบบเบรกกันล�อล็อก ควบคุมเบรกเพ่ือไม�ให�ล�อล็อก
ขณะที่ เบรกอย�างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพื้นผิวล่ืน
ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล�อแต�ละข�างและ
ปรับแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อป�องกันไม�ให�ล�อล็อกและลื่น
ไถล ซึ่งจะช�วยให�ผู�ขับขี่สามารถบังคับควบคุมรถ และ
ช�วยลดอาการเลี้ยวป�ดหรือลื่นไถลให�น�อยที่สุด

การใช�งานระบบ
N18A1-120227-8684D14C-ECF0-4496-A135-E4A06B2BC662

เหยียบแป�นเบรกค�างไว� ด�วยแรงที่คงที่แต�ไม�ต�องย้ำ
เบรก ABS จะทำงานเพื่อป�องกันไม�ให�ล�อล็อก บังคับ
รถยนต�หลีกสิ่งกีดขวาง

คำเตือน:
ห�ามย้ำเบรก เพราะจะทำให�ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟ�งก�ชั่นทดสอบตัวเอง
N18A1-120227-A040E3C0-15F6-4334-9CCB-2C40CB75B9C7

ABS ประกอบไปด�วยเซ็นเซอร�อิเล็กทรอนิกส� ป��มไฟฟ�า
โซ ลิ นอยด� ไฮ ดร อ ลิก และ คอมพิว เตอร� โดย
คอมพิวเตอร�จะมีฟ�งก�ชันวิเคราะห�ข�อบกพร�องอยู�ในตัว
ซ่ึงจะทดสอบระบบทุกคร้ังท่ีสตาร�ทเคร่ืองยนต�และขับ
รถไปข�างหน�า หรือถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เมื่อ
ระบบทำการทดสอบตัวเอง จะได�ยินเสียง “กึก” และ/
หรือรู�สึกถึงอาการสั่นที่แป�นเบรก ซึ่งไม�ใช�การทำงาน
ผิดปกติ ถ�าคอมพิวเตอร�ตรวจพบว�ามีอาการผิดปกติ
ABS จะหยุดทำงานและไฟเตือนเบรก ABS บน

แผงหน�าป�ดจะสว�างข้ึน ซ่ึงระบบเบรกจะทำงานเป�น
ปกติ แต�ไม�มีการป�องกันล�อล็อก
ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะทำการทดสอบตัวเอง
หรือขณะขับขี่ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบและทำการซ�อมแซม

การทำงานปกติ
N18A1-120227-7D9A14BF-E10E-404B-A6E7-2B1D2B717EAB

ABS ทำงานที่ความเร็วมากกว�า 5 ถึง 10 กม./ชม.
(3 ถึง 6 MPH) ความเร็วจะแตกต�างกันไปตาม
สภาพถนน
เมื่อ ABS รู�สึกว�าล�อใดล�อหน่ึงหรือมากกว�ากำลังจะ
ล็อก อุปกรณ�ควบคุมการทำงานจะทำงานทันทีและทำ
การปล�อยแรงดันไฮดรอลิก การทำเช�นนั้นจะคล�ายกับ
การย้ำเบรกแบบเร็วมาก อาจรู�สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่
แป�นเบรก และได�ยินเสียงจากใต�ฝากระโปรงหน�า หรือ
รู�ถึงแรงส่ันสะเทือนจากอุปกรณ�ควบคุมการทำงาน
ขณะที่อุปกรณ�กำลังทำงานอยู� ซึ่งเป�นเรื่องปกติ และ
แสดงว�า ABS กำลัง ทำงาน ได� อย�าง เหมาะ สม
อย�างไรก็ตาม แรงส่ันสะเทือนดังกล�าวอาจแสดงว�า
สภาพถนนเป�นอันตราย และต�องใช�ความระมัดระวัง
เป�นพิเศษในขณะขับขี่

N18A1-120227-87419456-CFD8-4F08-8955-7CB88BEF7D09

เมื่อออกจากรถ:
. นำกุญแจรถติดตัวเสมอ - แม�ว�าจะจอดรถใน

โรงรถของท�านเองก็ตาม
. ป�ดกระจกหน�าต�างทุกบานให�สนิทและล็อกประตูทุก

บาน
. จอดรถในบริเวณท่ีมองเห็นได� เสมอ จอดรถใน

บริเวณที่มีแสงสว�างเพียงพอในเวลากลางคืน
. เป�ดระบบกันขโมย ถ�ามีติดต้ังไว� - แม�ว�าจะจอด

รถเป�นเวลาสั้น ๆ ก็ตาม
. ห�ามปล�อยให� เด็กหรือ สัตว� เลี้ยงอยู� ในรถเพียง

ลำพัง
. ห�ามทิ้ง ส่ิงของมีค�าไว� ในรถ ให�นำสิ่งของมีค�า

ติดตัวไว�เสมอ
. ห�ามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไว�ในรถ
. ห�ามทิ้งสิ่งของไว�บนราวหลังคา ให�นำสิ่งของบน

ราว หลังคา มา เก็บ ใน รถยนต� และ ล็อก รถ ให�
เรียบร�อย

. ห�ามเก็บกุญแจสำรองไว�ในรถ

ความปลอดภัยของรถยนต�

Condition:
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N18A1-120227-58FF1C17-5A9C-4675-8ED1-1CED0EAD428C

คำเตือน:
. ไม�ว�าในสภาพใด ให�ขับข่ีด�วยความระมัดระวัง

เร�งและลดความเร็วอย�างระมัดระวัง ถ�าเร�ง
หรือลดความเร็วเร็วเกินไป ล�อท่ีขับเคลื่อนจะ
ยิ่งไม�เกาะถนน

. เผ่ือระยะหยุดให�มากข้ึนเม่ือขับข่ีขณะอากาศ
หนาว ควรเริ่มเบรกเร็วกว�าขณะขับข่ีบนถนน
ที่แห�ง

. บนถนนที่ลื่น ให�อยู�ห�างจากรถคันหน�าให�มาก
ขึ้น

. น้ำแข็งเป�ยก (08C, 328F และฝนที่แข็งตัว)
หิมะท่ีเย็นมาก และน้ำแข็งจะลื่น และทำให�ขับ
รถได�ยากมาก รถยนต�จะเกาะถนนน�อยลงมาก
ในสภาพดังกล�าว พยายามหลีกเลี่ยงการขับขี่
บนน้ำแข็งเป�ยกจนกว�าพื้นถนนจะโรยเกลือ
หรือทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่ เป�นน้ำแข็งชัดเจน) จุด
เหล�านี้จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม�โดนแสงแดด
หากเห็นพื้นผิวน้ำแข็ง ให�เบรกก�อนจะขับไปถึง
พยายามอย�าเบรกบนพื้นผิวน้ำแข็ง และ
หลีกเลี่ยงการบังคับเลี้ยวอย�างกะทันหัน

. ห�ามใช�การควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนถนน
ลื่น

. หิมะอาจอุดก�าซไอเสียให�อยู�ใต�ท�องรถของท�าน
ได� ทำความสะอาดไม�ให�หิมะไปอุดท�อไอเสีย
หรือรอบ ๆ ตัวรถ

แบตเตอรี่
N18A1-120227-1CC3A814-9564-425F-9B01-061C4D1F333C

ถ�าไม�ได�ชาร�จไฟแบตเตอร่ีให�เต็มในสภาพอากาศหนาว
จัด น้ำกรดแบตเตอรี่อาจแข็ง และทำให�แบตเตอรี่
เสีย หาย ได� เ พ่ือ ให� สามารถ ใช� งาน ได� อย�าง เต็ม
ประสิทธิภาพ ควรตรวจสอบแบตเตอรี่อย�างสม่ำเสมอ
สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “แบตเตอรี่” (หน�า 8-
17)

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
N18A1-120227-1C571A6D-5F8E-4A5A-B705-EC21EDC043A3

ถ�าต�องจอดรถไว�ข�างนอกโดยไม�มีสารป�องกันการแข็ง
ตัว ให�ถ�ายระบบหล�อเย็นรวมถึงเสื้อสูบ เติมใหม�ก�อนใช�
งานรถยนต� สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การ
เปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�” (หน�า 8-7)

อุปกรณ�ยาง
N18A1-120227-B817D58C-B774-4E2B-B601-645BBB90141A

1. หากติดตั้งยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล�อหน�า/หลัง
ของรถยนต�แล�ว ล�อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก
โครงสร�าง และชนิด (ยางธรรมดา ยางเสริม
เข็มขัดรัด หรือยางเรเดียล) เหมือนกับยางที่ใช�
อยู�ธรรมดา

2. ถ�าต�องใช�งานรถยนต�ในสภาพอากาศหนาวจัด
ควรใช�ยางสำหรับวิ่งบนหิมะทั้งสี่ล�อ

3. เพื่อให�เกาะถนนได�ดีข้ึนบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�
งานยางที่มีสตัทฝ�งอยู�ได� แต�ในบางประเทศ เขต
หรือรัฐจะไม�อนุญาตให�ใช�ยางแบบนี้ ต�องทำการ
ตรวจสอบกฎหมายในท�องถิ่น รัฐ และจังหวัด
ก�อนติดตั้งยางที่มีสตัทฝ�ง
ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบน
หิมะแบบมีสตัทฝ�ง บนพ้ืนผิวที่เป�ยกหรือแห�ง
อาจแย�กว�ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

4. สามารถใช�โซ�พันล�อได� แต�ต�องตรวจสอบให�แน�ใจ
ว�าโซ�มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้งตาม
คำแนะนำของผู�ผลิต (โปรดดูที่ “โซ�พันล�อ” (หน�า
8-28))

อุปกรณ�พิเศษสำหรับใช�ในฤดูหนาว
N18A1-120227-EE67A016-3CB8-4F16-8EF9-CAD7F659A1B6

แนะนำให�เตรียมอุปกรณ�ต�อไปนี้ไว�ในรถในช�วงฤดูหนาว:
. ที่ขูด และแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็ง

และหิมะออกจากหน�าต�าง
. แผ�นไม�ที่ เรียบ และแข็งแรงสำหรับวางรองใต�

แม�แรง
. พลั่วสำหรับขุดรถยนต�ออกจากกองหิมะ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-51

การขับขี่ขณะที่อากาศหนาว

Condition:
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5-52 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

เบรกมือ
N18A1-120227-20921676-8D9A-49A9-B7C0-F44E7DDCA060

เม่ือจอดรถในพื้นที่ที่อุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า
08C (328F) ห�ามดึงเบรกมือเพ่ือป�องกันไม�ให�เบรก
มือแข็ง เพื่อการจอดอย�างปลอดภัย:
. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
. กั้นล�อให�แน�นหนา

การป�องกันสนิม
N18A1-120227-4803211D-F409-42AD-B6A8-FF482E1AD4EF

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธ์ิกัดกร�อน
อย�างมาก และจะเร�งการผุกร�อนของชิ้นส�วนใต�ตัวถัง
รถ เช�น ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเชื้อเพลิงและเบรก สาย
เบรก พื้นรถ และบังโคลน
ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�น
ระยะ ๆ สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การ
ป�องกันสนิม” (หน�า 7-5)
สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพิ่มเติม
ซึ่งอาจจำเป�นในบางพื้นที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการ
นิสสัน

Condition:
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6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

N18A1-120227-32D3CED8-FBE8-494D-BBBC-C319E5A30421

SIC2475

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตช�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�จะอยู�ในตำแหน�งใดก็ตาม ยกเว�น
เมื่อไฟแบตเตอรี่หมด
สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินใช�เพื่อเตือนผู�ขับขี่ในรถยนต�
คันอื่นเมื่อต�องหยุดหรือจอดรถในสถานการณ�ฉุกเฉิน
เมื่อกดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวทุก
ดวงจะกะพริบ การป�ดไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำได�
โดยการกดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง
เมื่อเกิดการกระแทกที่อาจทำให�ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยทำงาน ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบโดย
อัตโนมัติ

คำเตือน:
ห�ามป�ดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินจนกว�าจะมั่นใจว�ามี
ความปลอดภัย ไฟกะพริบฉุกเฉินอาจไม�กะพริบโดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับแรงกระแทก

ถ�ากดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟกะพริบฉุกเฉินจะดับลง
N18A1-120227-942FB2F2-072E-4723-BF01-BA4234C73207

ถ�ายางรถยนต�แบน ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต�อไปนี้

การจอดรถ
N18A1-120227-DE5E7016-0DBA-4C5D-8058-CF0977425906

คำเตือน:
. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ดึงเบรกมือจนสุดแล�ว
. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�เลื่อนคันเกียร�ไปยัง

ตำแหน�ง “P” (จอด)
. ห�ามเปลี่ยนยาง หากรถจอดอยู�บนทางลาด

เอียง มี น้ำแข็งหรือลื่น ซึ่งอาจก�อ ให� เกิด
อันตรายได�

. ห�ามเปลี่ยนยาง หากจอดรถอยู�ในบริเวณที่มี
การจราจรแออัด ควรเรียกช�างผู�เชี่ยวชาญ
มาทำการช�วยเหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย
2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน
3. จอดรถบนพื้นราบ
4. ดึงเบรกมือ
5. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
6. ดับเครื่องยนต�
7. เป�ดฝากระโปรงหน�าและติดต้ังแผ�นสะท�อนแสง

สามเหลี่ยม (ถ�ามีติดตั้ง):
. เพื่อเตือนรถคันอื่น

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน

Condition:
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. เพื่อให�สัญญาณแก�ช�างผู� เชี่ยวชาญเห็นว�า
ท�านต�องการความช�วยเหลือ

8. ให�ผู�โดยสารทุกคนออกจากรถ และยืนในบริเวณที่
ปลอดภัยห�างจากตัวรถและเส�นทางจราจร

การเตรียมเครื่องมือ
N18A1-120227-66C742BC-4B5C-4250-8088-52D0E320DCFA

WAG0048X

เครื่องมือ*
ยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง)

แม�แรง (ถ�ามีติดตั้ง)
*: ชุดอุปกรณ�ที่มีมาให�จะแตกต�างกันไปในแต�ละ
รุ�น

ในรถยนต�ได�มีการติดต้ังยางอะไหล�หรือชุดอุปกรณ�ปะ
ยางฉุกเฉิน ควรอ�านข�อแนะนำที่ ระบุ ไว� ในหมวดที่
เกี่ยวข�องอย�างรอบคอบ
. สำหรับรุ�นที่มียางอะไหล�: โปรดดูที่ “การเปล่ียน

ยาง (สำหรับรุ�นที่มียางอะไหล�)” (หน�า 6-3)
. สำหรับรุ�นที่มีชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน: โปรดดูที่

“การซ�อมยางแบน (สำหรับรุ�นท่ีมีชุดอุปกรณ�ปะ
ยางฉุกเฉิน)” (หน�า 6-7)

การเปลี่ยนยาง (สำหรับรุ�นที่มียางอะไหล�)
N18A1-7CD89948-60AE-4137-BC03-FA17298E4863

SCE0913

นำแม�แรง เครื่องมือที่จำเป�น และยางอะไหล�ออกจาก
พื้นที่จัดเก็บ

ข�อควรระวัง:
ระวัง อย�า ให� ผิวหนัง สัมผัส พ้ืน โลหะ โดยตรง
เนื่องจากอาจทำให�ผิวหนังเกิดแผลไหม�ได�

การบล็อกล�อ
N18A1-120227-806C4C22-BE3D-4749-97AF-42C5472CE692

MCE0001A

คำเตือน:
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�บล็อกล�อแน�นแล�ว เพื่อ
ป�องกันไม�ให�รถเคลื่อนที่ซึ่งอาจทำให�ได�รับบาดเจ็บ

วางบล็อกที่เหมาะสม ทั้งด�านหน�าและด�านหลังของ
ล�อที่อยู�ตรงข�ามกับยางเส�นที่แบนตามแนวทแยงมุม

เพื่อป�องกันไม�ให�รถเคลื่อนท่ีเมื่อถูกยกข้ึนด�วย
แม�แรง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-3

Condition:
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6-4 ในกรณีฉุกเฉิน

การถอดยาง
N18A1-120227-12FA0C13-4C9F-4E42-8735-BBF46287944D

การถอดฝาครอบล�อ (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

SCE0630

คำเตือน:
ห�ามใช�มือในการถอดฝาครอบล�อ เพราะอาจทำให�
ได�รับบาดเจ็บได�

ให�ใช�ด�ามหมุนแม�แรง ถอดฝาครอบล�อตามภาพที่
แสดง
วางผ�า ระหว�างล�อและด�ามหมุนแม�แรง เพ่ือ
ป�องกันล�อและฝาครอบล�อได�รับความเสียหาย

ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVE0003X
จุดขึ้นแม�แรง

SCE0914
จุดขึ้นแม�แรงตรงพื้น

สำหรับด�านหลัง ห�ามยกรถตรงจุดอ่ืนที่ ไม�ใช�จุดข้ึน
แม�แรงตรงพื้นที่กำหนดไว�

Condition:
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SCE0504

คำเตือน:
. ควรศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในหมวดนี้
. ห�ามมุดเข�า ใต�ท�องรถขณะ ท่ียกรถ ข้ึนด�วย

แม�แรงเพียงอย�างเดียว
. ห�ามใช�แม�แรงอื่นที่ไม�ได�ให�มากับรถ
. แม�แรงที่ให�มากับรถได�รับการออกแบบให�

สามารถยกรถของท�านขึ้นเมื่อต�องการเปลี่ยน
ยางเท�านั้น ห�ามใช�แม�แรงนี้กับรถยนต�คันอื่น

. ห�ามยกรถตรงจุดอื่นท่ีไม�ใช�จุด ข้ึนแม�แรงที่
กำหนดไว�

. ห�ามยกรถสูงเกินความจำเป�น

. ห�ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต�แม�แรง

. ห�ามสตาร�ท เครื่องยนต�หรือ ให� เคร่ืองยนต�
ทํางานขณะที่รถอยูบนแมแรง รถอาจเคลื่อนที่

และทําให�เกิดอุบัติเหตุได�
. ห�ามไม�ให�ผู�โดยสารอยู�บนรถขณะที่ยางไม�ได�อยู�

ติดพื้น
. ควรอ�านแผ�นป�ายคำเตือนท่ีติดอยู�บนแม�แรง

ก�อนใช�งาน
. เม่ือยกรถยนต�ขึ้นแล�วให�ตรวจสอบว�าทำการ

เข�าเบรกมือแล�ว
1. วางแม�แรงไว�ใต�จุดขึ้นแม�แรงโดยตรงดังแสดงใน

ภาพประกอบ เพื่อให�ด�านบนของแม�แรงสัมผัสกับ
รถที่จุดขึ้นแม�แรง
ควรวางแม�แรงไว�บนพื้นแข็ง

2. จัดแนวหัวแม�แรงไว�ระหว�างร�องทั้งสองที่จุดข้ึน
แม�แรงที่ส�วนหน�าหรือส�วนหลัง

3. จัดให�ช�องที่หัวแม�แรงอยู�ระหว�างร�องดังภาพ

4. คลายน็อตล�อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหนึ่ง
หรือสองรอบ โดยใช�ประแจขันน็อตล�อ
ห�ามถอดน็อตล�อออกจนกว�ายางจะลอยพ�น
จากพื้น

5. ค�อย ๆ ยกรถข้ึนจนกระท่ังได�ระยะห�างระหว�าง
ยางกับพื้น

6. สำหรับการยกรถข้ึน ให�จับด�ามหมุนแม�แรงและ
ก�านต�อเอาไว�ด�วยมือทั้งสองข�าง แล�วหมุนด�าม
หมุนแม�แรง

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

1. ถอดน็อตล�อ
2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข�อควรระวัง:
ยางจะมีน้ำหนักมาก ให�แน�ใจว�าเท�าของท�านพักอยู�
พ�นจากยาง และใช�ถุงมือตามความจำเป�นเพื่อ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

ในกรณีฉุกเฉิน 6-5
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6-6 ในกรณีฉุกเฉิน

การติดตั้งยางอะไหล�
N18A1-120227-C0F26721-13D5-464A-9CD3-A720E5BD5340

SCE0576

คำเตือน:
. ห�ามใช�น็อตล�อท่ีไม�ได�ให�มากับรถ เพราะน็อต

ล�อที่ ไม�ถูกต�องหรือขันไม�แน�นอาจทำให�ล�อ
หลวมหรือหลุดออกมา ซึ่งอาจทำให� เกิด
อุบัติเหตุ

. ห�ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล�อ
หรือ น็อตล�อ เน่ืองจากจะทำให� น็อตล�อลื่น
หลวม

. ยางอะไหล�แบบใช�ชั่วคราวถูกออกแบบมาเพื่อ
ใช�ในกรณีฉุกเฉินเท�านั้น

1. ทำความสะอาดโคลนหรือส่ิงสกปรกออกจากผิว
สัมผัสระหว�างล�อกับดุมล�อ

2. ใส�ยางอะไหล�ให�เข�าที่ และหมุนน็อตล�อด�วยนิ้วมือ
ตรวจสอบว�าน็อตล�อทุกอันสัมผัสกับพื้นผิวล�อใน
แนวนอน

3. ขันน็อตล�อสลับกันตามลำดับและ ขันให�น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันดังที่แสดงตามที่แสดงอยู�ในภาพ (
- ) มากกว�า 2 คร้ัง โดยการใช�ประแจขัน
น็อตล�อจนกระทั่งแน�น

4. ลดระดับรถลงช�า ๆ จนยางสัมผัสกับพื้น
5. ขันน็อตล�อให�แน�น ด�วยประแจขันน็อตล�อ ตาม

ลำดับที่แสดงอยู�ในภาพ
6. ลดระดับรถลงจนสุด
ขันน็อตล�อด�วยประแจขันน็อตตามแรงขันที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล�อ:
108 นิวตันเมตร (11 กิโลกรัม-เมตร, 80
ฟุต-ปอนด�)

น็อตล�อต�องขันแน�นตามค�าจำเพาะอยู� เสมอ ขอ
แนะนำให�ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยแรงขันที่กำหนดทุก
คร้ังที่ เข�ารับบริการเปล่ียนถ�ายน้ำมันตามช�วง
เวลา

คำเตือน:
ขันน็อตล�อให�แน�นหนา เมื่อขับรถยนต�เป�นระยะทาง
1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงในกรณียางแบน
ฯลฯ)

การเก็บยางที่ได�รับความเสียหาย และเครื่องมือ
N18A1-42449484-D6CF-4574-B79A-A10BE886F279

คำเตือน:
. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�เก็บยาง แม�แรง และ

เครื่องมือใหเขาที่หลังจากใชงาน เนื่องจากใน

กรณีท่ีเกิดอบัุตเิหตหุรือมีการหยุดรถกะทันหัน 

ของเหลาน้ีอาจพุงออกมาจนทําใหเกิดอันตราย

. ยางอะไหล�แบบใช�ชั่วคราวถูกออกแบบมาเพื่อ
ใช�ในกรณีฉุกเฉินเท�านั้น

1. เก็บยางที่ได�รับความเสียหาย แม�แรง และเครื่อง
มือให�เรียบร�อยในพื้นที่จัดเก็บ

2. ทำการติดตั้งฝาป�ดรองพื้นเข�าที่เดิม
3. ป�ดฝากระโปรงท�าย

Condition:
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การซ�อมยางแบน (สำหรับรุ�นที่มีชุดอุปกรณ�
ปะยางฉุกเฉิน)

N18A1-C8652A67-5FDA-40A7-814C-B07BB9D22141

ในรถยนต�ได�มีการติดตั้งชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินแทน
ยางอะไหล� ชุดอุปกรณ�ปะยางมีไว�เพ่ือใช�สำหรับการ
ซ�อมยางที่รั่วเพียงเล็กน�อยโดยชั่วคราวเท�านั้น
หลังจากใช�งานชุดอุปกรณ�ปะยาง โปรดนำรถไป
ตรวจสอบที่ ศ ูนย� บริการ นิส สัน โดย เร็ว ที่ส ุด เพื่อ
ซ�อมแซม/เปลี่ยนยาง

ข�อควรระวัง:
. นิสสันขอแนะนำให�ใช�ซีลแลนท�สำหรับปะยาง

ฉุกเฉินที่เป�นผลิตภัณฑ�แท�ของนิสสันที่ให�มากับ
รถยนต�เท�านั้น เนื่องจากซีลแลนท�สำหรับปะ
ยางชนิดอื่น ๆ อาจทำให�ซีลจุ�บเติมลมยาง
เสียหาย และอาจทำให�เกิดการรั่วของแรงดัน
ลมยาง

. ห�ามใช�ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน ท่ี ให�มากับ
รถยนต�คันอื่น ๆ

. ห�าม ใช� ช ุด อ ุปกรณ� ปะ ยางฉุกเฉิน เพ่ือ จ ุด
ประสงค�อื่น ๆ นอกเหนือจากการสูบลมยาง
และตรวจสอบแรงดันลมยางเท�านั้น

. ควรใช�ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินกับไฟ DC12V
เท�านั้น

. ห�ามให�ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินโดนน้ำหรือฝุ�น

. ห�ามถอดแยกชิ้นส�วนหรือดัดแปลงชุดอุปกรณ�
ปะยางฉุกเฉิน

. ห�ามนำชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินไปชุบโลหะ

. ห�ามใช�ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินในสภาวะการ
ขับขี่ดังต�อไปนี้ โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
หรือช�างผู�เชี่ยวชาญ
— เมื่อซีลแลนท�หมดอายุ (แสดงอยู�บนป�ายที่
ติดข�างขวด)
— เมื่อมีรอยขาดหรือรั่วประมาณ 4 มม.
(0.16 นิ้ว) หรือมากกว�า
— เมื่อด�านข�างของยางเสียหาย
— เมื่อขับรถยนต�โดยที่สูญเสียแรงดัน
ลมยางอย�างมาก
— เม่ือยางเคลื่อนเข�าด�านในหรือด�านนอก
ของขอบล�อ
— เมื่อขอบล�อได�รับความเสียหาย
— เมื่อยางแบนตั้งแต�สองเส�นขึ้นไป

การนำชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินออกมาใช�งาน
N18A1-C9416EAC-F875-455F-9B3E-EB6F1E0B5312

นำชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินออกมาจากพื้นที่จัดเก็บใต�
ฝากระโปรงท�าย ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินประกอบไป
ด�วยรายการดังต�อไปนี้:
แบบ A:

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

JVE0122X

ขวดซีลแลนท�สำหรับปะยาง
อุปกรณ�สูบลม*
สติ๊กเกอร�จำกัดความเร็ว*

*: รูปร�างของอุปกรณ�สูบลมและรูปแบบสติ๊กเกอร�อาจ
แตกต�างกันไปแล�วแต�รุ�น

ในกรณีฉุกเฉิน 6-7
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แบบ B:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

WAG0171X

ขวดซีลแลนท�สำหรับปะยาง
อุปกรณ�สูบลม*
สติ๊กเกอร�จำกัดความเร็ว*
ท�อช�องเติมซีลแลนท�
เครื่องมือถอดประกอบจุกลมยาง
จุกลมยาง (จุกสำรอง)

*: รูปร�างของอุปกรณ�สูบลมและรูปแบบสติ๊กเกอร�อาจ
แตกต�างกันไปแล�วแต�รุ�น

ก�อนการใช�งานชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน
N18A1-13586B97-AEF7-4CD0-B800-99D08D728BEA

. หากมีวัตถุแปลกปลอมใด ๆ (เช�น ตะปูหรือสกรู)
ฝ�งอยู�บนดอกยาง ห�ามดึงตะปูหรือสกรูออก

. ควรตรวจสอบวันหมดอายุของซีลแลนท� (ซึ่ง
แสดงอยู�บนป�ายที่ติดอยู�ข�างขวด) ห�ามใช�
ซีลแลนท�ที่หมดอายุแล�วเด็ดขาด

การซ�อมแซมยาง (แบบ A)
N18A1-5AA5FC49-AFD1-49F8-9687-3C30AD8DC2F0

คำเตือน:
ควรทำการศึกษาข�อควรระวังต�อไปนี้เมื่อใช�งานชุด
อุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน
. การกลืนสารประกอบนั้นเป�นอันตราย ควรทำ

การด่ืมน้ำให�มากที่สุดโดยทันที และรีบไปพบ
แพทย�

. ถ�าหากสารประกอบสัมผัสกับผิวหนังหรือ
ดวงตา ให�รีบทำการล�างออกด�วยน้ำสะอาด
ในปริมาณที่มาก และถ�ายังระคายเคืองอยู� ให�
ไปพบแพทย�โดยด�วน

. ควรทำการเก็บสารประกอบให�ห�างมือจากเด็ก

JVE0014X

1. นำสติ๊กเกอร�จำกัดความเร็วออกจากอุปกรณ�สูบ
ลม แล�วนำไปติดไว�ในบริเวณที่ผู�ขับขี่สามารถมอง
เห็นได�ในขณะขับขี่

ข�อควรระวัง:
ห�ามติดสติ๊กเกอร�จำกัดความเร็วไว�บนฝาครอบ
พวงมาลัย มาตรวัดความเร็ว หรือบริเวณไฟ
เตือน

Condition:
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SCE0868

2. นำท�อ และปลั๊กส�งกำลัง ออกจาก
อุปกรณ�สูบลม ทำการถอดฝาป�ดที่ ใส�ขวดออก
จากอุปกรณ�สูบลม

SCE0869

3. ถอดฝาป�ดขวดซีลแลนท�สำหรับปะยาง และหมุน
ขวดบนท่ีใส�ขวดตามเข็มนาฬิกา (ปล�อยให�ซีลขวด
อยู�ในสภาพสมบูรณ� การหมุนขวดลงบนที่ใส�ขวด
จะทำให�ซีลขวดขาดเอง)

4. ถอดฝาป�ดจุ�บเติมลมยางที่แบน

SCE0870

5. ถอดฝาป�องกัน ของท�อและหมุนท�อเข�ากับจุ�บ
เติมลมยางให�แน�น ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�มีการ
ขันวาล�วระบายแรงดัน อย�างแน�นหนาแล�ว
เมื่อปรับให�สวิตช�อุปกรณ�สูบลมอยู�ที่ตำแหน�ง OFF

(*) แล�ว ทำการเสียบปลั๊กส�งกำลังเข�ากับช�อง
จ�ายไฟในรถยนต�

SCE0871

6. ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
จากนั้นหมุนสวิตช�ไปที่ตำแหน�ง ON (–) และให�
สูบลมยางจนกว�าจะมีค�าแรงดันลมยางเท�ากับค�าที่
กำหนดบนแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยางที่ติดอยู�บน
เสาเก�งกลางด�านคนขับ หรือน�อยสุดที่ 180 kPa
(26 psi) ป�ดอุปกรณ�สูบลมชั่วครู�เพื่อตรวจสอบ
แรงดันลมยางด�วยเกจวัดแรงดัน ถ�าแรงดัน
ลมยางถูกสูบเข�าไปสูงกว�าแรงดันที่กำหนด ให�
ปรับแรงดันลมยางโดยการระบายแรงดันลมยาง
ด�วยวาล�วระบายแรงดัน ทั้งนี้ แรงดันลมยาง
ขณะเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
ที่ติดอยู�ที่เสาเก�งกลางด�านคนขับ
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ข�อควรระวัง:
. การต�อท�อเข�ากับจุ�บเติมลมยางอย�างไม�

ถูกต�องจะทำให�แรงดันลมยางรั่วไหลหรือ
ซีลแลนท�กระเด็น

. ห�ามยืนใกล� กับยางที่ เสียหายในขณะสูบลม
เนื่องจากยางอาจเกิดการระเบิดได� ถ�าพบว�า
ยางมีรอยแตกหรือรอยนูน ให�ป�ดอุปกรณ�สูบ
ลมโดยทันที

. อาจเป�นไปได�ว�าในขณะที่สูบลมยาง มีแรงดัน
ลม ยาง ส ูง ถึง 600 กิ โล ปาส คาล (87
ปอนด�/ตร.นิ้ว) ซึ่งถือว�ายางอยู�ในสภาพปกติ
โดย ปกติ แล�ว แรง ดัน จะ ลด ลง ใน เวลา
ประมาณ 30 วินาที

. ห�ามใช�งานอุปกรณ�สูบลมนานเกินกว�า 10
นาที ถ�าแรงดันลมยางไม� เพ่ิมขึ้น ถึง 180
กิโลปาสคาล (26 ปอนด�/ตร.นิ้ว) ภายใน 10
นาที ยางอาจ ได� รับ ความ เสียหายอย�าง
รุนแรงและไม�สามารถซ�อมแซมได�ด�วยชุด
อุปกรณ�ปะยางนี้ กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

7. เมื่อแรงดันลมยางถึงแรงดันที่กำหนดหรือ
อย�างน�อยท่ี 180 กิโลปาสคาล (26 ปอนด�/ตร.
นิ้ว) ให�ป�ดอุปกรณ�สูบลม ถอดปลั๊กส�งกำลังออก

จากช�องจ�ายไฟและถอดท�อออกจากจุ�บเติมลมยาง
อย�างรวดเร็ว ติดฝาป�องกันและฝาป�ดจุ�บเติม
ลมยาง

ข�อควรระวัง:
ปล�อยขวดซีลแลนท�สำหรับปะยางไว�บนที่ใส�ขวด
เพื่อป�องกันซีลแลนท�หก

8. ขับรถยนต�โดยทันทีเป�นเวลา 10 นาที หรือระยะ
ทาง 3 กม. (2 ไมล�) ด�วยความเร็ว 80 กม./
ชม. (50 ไมล�/ชม.) หรือน�อยกว�า

9. หลังจากขับขี่รถยนต� ให�แน�ใจว�าสวิตช�อุปกรณ�สูบ
ลมอยู�ในตำแหน�ง OFF (*) และหมุนท�อลงบน
จุ�บเติมลมยางให�แน�น ตรวจสอบแรงดันลมยาง
ด�วยเกจวัดแรงดัน

ถ�าแรงดันลมยางตกลงต่ำกว�า 130 กิโล
ปาสคาล (19 ปอนด�/ตร.นิ้ว):

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

ยางจะไม�สามารถซ�อมแซมได�ด�วยชุดอุปกรณ�ปะ
ยางนี้ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ถ�าแรงดันลมยางอยู�ที่ 130 กิโลปาสคาล (19
ปอนด�/ตร.นิ้ว) หรือมากกว�า แต�ต่ำกว�าแรงดันที่
กำหนด:

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

เป�ดสวิตช�อุปกรณ�สูบลมไปที่ตำแหน�ง ON (–) และสูบ
ลมยางจนถึงค�าแรงดันที่กำหนด จากนั้นทำซ้ำจาก

ขั้นตอนที่ 8
ถ�า แรง ดันลมยางตกลง อีก ยางจะ ไม� สามารถ
ซ�อมแซมได�ด�วยชุดอุปกรณ�ปะยางนี้ กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน
เมื่อแรงดันลมยางอยู�ที่แรงดันที่กำหนด:

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

การซ�อมแซมชั่วคราวจะเสร็จสิ้น
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อซ�อมแซม/เปล่ียน
ยางโดยเร็วที่สุด

ข�อควรระวัง:
ห�ามนำขวดซีลแลนท�สำหรับปะยางหรือท�อกลับมา
ใช�ใหม�
โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสันสำหรับขวดซีลแลนท�
สำหรับปะยางและท�อชุดใหม�

การซ�อมแซมยาง (แบบ B)
GUID-63E365BE-60C4-4946-AF3F-E2CF08ACBA93

คำเตือน:
ควรทำการศึกษาข�อควรระวังต�อไปนี้เมื่อใช�งานชุด
อุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน
. การกลืนสารประกอบนั้นเป�นอันตราย ควรทำ

การด่ืมน้ำให�มากที่สุดโดยทันที และรีบไปพบ
แพทย�

Condition:
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. ถ�าหากสารประกอบสัมผัสกับผิวหนังหรือ
ดวงตา ให�รีบทำการล�างออกด�วยน้ำสะอาด
ในปริมาณที่มาก และถ�ายังระคายเคืองอยู� ให�
ไปพบแพทย�โดยด�วน

. ควรทำการเก็บสารประกอบให�ห�างมือจากเด็ก

JVE0298X

1. เขย�าขวดซีลแลนท�ให�เข�ากัน

2. ถอดฝาป�ดขวดซีลแลนท�ออกและหมุนท�อเติม
ซีลแลนท�เข�ากับขวด

3. ถอดฝาป�ดจุ�บเติมลมยางที่แบน และปล�อยลมยาง
ออกให�หมดโดยกดจุกลมยางโดยใช�เครื่องมือถอด
ประกอบจุกลมยาง

4. ถอดจุกลมยางออกด�วยความระมัดระวังโดยใช�
เคร่ืองมือถอดประกอบจุกลมยาง แล�วเก็บไว�ใน
พื้นที่สะอาด

5. สอดท�อลงในจุ�บเติมลมยาง
6. ถือขวดกลับด�านและบีบซ้ำ ๆ จนกระท่ังซีลแลนท�

ถูกฉีดเข�าไปในยางจนหมด หลังจากซีลแลนท�ถูก
ฉีดเข�าไปจนหมด ให�ดึงท�อออกจากจุ�บเติมลมยาง
ติดตั้งจุกลมยางเข�ากับจุ�บเติมลมยางโดยใช�เครื่อง
มือถอดประกอบจุกลมยาง
ห�ามทิ้งขวดซีลแลนท�ที่หมด จำเป�นต�องใช�ขวด
นี้เมื่อทำการซ�อมแซมหรือเปลี่ยนยางโดยศูนย�
บริการนิสสัน

7. หมุนเครื่องมือถอดจุกลมยางเข�าไปในปลายของ
ท�ออย�างแน�นหนาเพ่ือป�องกันการรั่วไหลออกจาก
ขวดซีลแลนท�เปล�า
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JVE0251X

8. ติดสติ๊กเกอร�จำกัดความเร็วในบริเวณที่ผู�ขับขี่
สามารถมองเห็นได�ในขณะขับขี่

ข�อควรระวัง:
ห�ามติดสติ๊กเกอร�จำกัดความเร็วไว�บนฝาครอบ
พวงมาลัย มาตรวัดความเร็ว หรือบริเวณไฟ
เตือน

WAG0172X

9. หมุนท�ออุปกรณ�สูบลมลงในจุ�บเติมลมยาง
เสียบปล๊ักส�งกำลังเข�ากับช�องจ�ายไฟ ในรถ

ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
จากนั้นเป�ดอุปกรณ�สูบลม และสูบลมยางจนถึงค�า
แรงดันที่กำหนดบนแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยางที่
ติดอยู�ที่เสาเก�งกลางด�านคนขับ

ข�อควรระวัง:
ห�ามใช�งานอุปกรณ�สูบลมนานเกินกว�า 15 นาที

ถ�าแรงดันลมยางไม�เพิ่มขึ้นถึงค�าแรงดันที่กำหนด
หรือถึง 180 กิโลปาสคาล (26 ปอนด�/ตร.นิ้ว)
ภายใน 15 นาที ยางอาจได� รับความเสียหาย
อย�างรุนแรงและไม�สามารถซ�อมแซมได�ด�วยชุด
อุปกรณ�ปะยางนี้ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

10. เมื่อแรงดันลมยางอยู�ที่ปริมาณที่กำหนดหรือ
อย�างน�อยท่ี 180 กิโลปาสคาล (26 ปอนด�/ตร.
นิ้ว) ให�ถอดอุปกรณ�สูบลมออกจากจุ�บเติมลมยาง
ขับรถยนต�โดยทันทีด�วยความเร็ว 80 กม./ชม.
(50 ไมล�/ชม.) หรือน�อยกว�า

11. หลังจากขับรถยนต�เป�นเวลา 10 นาทีหรือระยะ
ทาง 5 กม. (3 ไมล�) ให�ตรวจสอบแรงดัน
ลมยางด�วยเกจวัดแรงดันของอุปกรณ�สูบลม ให�
แน�ใจว�าสวิตช�อุปกรณ�สูบลมอยู�ในตำแหน�ง OFF

ถ�าแรงดันลมยางตกลงต่ำกว�า 130 กิโล
ปาสคาล (19 ปอนด�/ตร.นิ้ว):

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

ยางจะไม�สามารถซ�อมแซมได�ด�วยชุดอุปกรณ�ปะ
ยางนี้ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ถ�าแรงดันลมยางอยู�ที่ 130 กิโลปาสคาล (19
ปอนด�/ตร.นิ้ว) หรือมากกว�า แต�ต่ำกว�าแรงดันที่
กำหนด:

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

เป�ดอุปกรณ�สูบลมและสูบลมยางจนถึงค�าแรงดันที่
กำหนด จากนั้นทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 9
ถ�า แรง ดันลมยางตกลง อีก ยางจะ ไม� สามารถ
ซ�อมแซมได�ด�วยชุดอุปกรณ�ปะยางนี้ กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน
เมื่อแรงดันลมยางอยู�ที่แรงดันที่กำหนด:

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

การซ�อมแซมชั่วคราวจะเสร็จสิ้น
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อซ�อมแซม/เปล่ียน
ยางโดยเร็วที่สุด

ข�อควรระวัง:
ห�ามนำขวดซีลแลนท�สำหรับปะยางหรือท�อกลับมา
ใช�ใหม�
โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสันสำหรับขวดซีลแลนท�
สำหรับปะยางและท�อชุดใหม�

Condition:
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หลังจากการซ�อมแซมยาง
N18A1-6E15B558-F61D-4F4C-A112-BCCFF9AB121C

อย�างไรก็ตาม กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ซ�อมแซม/เปลี่ยนยางโดยเร็วที่สุด

N18A1-120227-261CBCF1-18E9-446C-AF23-00F405B53EFB

คำเตือน:
. การพ�วงสตาร�ท ท่ี ไม�ถูกต�องสามารถทำให�

แบตเตอรี่ระเบิดได� ซึ่งอาจทำให�ได�รับบาดเจ็บ
สาหัสหรืออันตรายถึงแก�ชีวิต และยังอาจ
ทำให�รถเสียหายได� ให�แน�ใจว�าได�ทำตาม
คำแนะนำในหมวดนี้อย�างเคร�งครัด

. บริเวณโดยรอบแบตเตอรี่จะมีก�าซไฮโดรเจนที่
ไวไฟอยู�ตลอดเวลา ระมัดระวังไม�ให�เกิด
ประกายไฟหรือเปลวไฟบริเวณแบตเตอรี่

. ให�สวมแว�นตานิรภัย และถอดแหวน กำไลข�อ
มือ และเครื่องประดับอื่น ๆ เมื่อดำเนินการ
ใด ๆ กับหรือใกล�กับแบตเตอรี

. ห�ามชะโงกหน�าหรือเท�าแขนบนแบตเตอรี่ขณะ
พ�วงสตาร�ท

. ระวังไม� ให� น้ำกรดแบตเตอรี่กระเด็นโดนตา
ผิวหนัง เสื้อผ�า หรือสี รถ เพราะ น้ำกรด
แบตเตอรี่เป�นกรดซัลฟูริกที่มีฤทธิ์กัดกร�อนซึ่ง
ทำให�เกิดการไหม�พองอย�างรุนแรงข้ึนได� ถ�า
โดนน้ำกรด ให�รีบล�างบริเวณดังกล�าวด�วยน้ำ
ปริมาณมาก ๆ ทันที

. เก็บแบตเตอรี่ให�ห�างจากมือเด็ก

. แบตเตอรี่ที่จะใช�พ�วงต�องมีแรงเคล่ือนไฟฟ�า

12 โวลต� การใช�แบตเตอร่ีที่ มีแรงเคล่ือน
ไฟฟ�าไม�ถูกต�องจะทำให�รถเสียหายได�

. ห�ามพยายามพ�วงสตาร�ทแบตเตอร่ีท่ีเย็นจัด
จนเป�นน้ำแข็ง เน่ืองจากอาจเกิดการระเบิด
และทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-13
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WAG0043X

1. ถ�าแบตเตอร่ีที่ใช�พ�วงอยู�ในรถอีกคันหนึ่ง ให�
จอดรถทั้งสองคัน และ โดยให�แบตเตอรี่
ของทั้งสองคันอยู�ใกล�กัน

ข�อควรระวัง:
ถ�าแบตเตอร่ีของรถยนต� ท่ีมี ระบบกุญแจ
อัจฉริยะไฟหมด จะไม�สามารถเปลี่ยนสวิตช�สตาร�ท
เคร่ืองยนต�จากตำแหน�ง “LOCK” ได� และถ�าใช�

งานล็อกพวงมาลัย จะทำให�ไม�สามารถหมุน
พวงมาลัยได� ต�อสายพ�วงไปยังรถคันท่ีใช�พ�วง
ก�อนกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต� และก�อน
ปลดล็อกพวงมาลัย

2. ดึงเบรกมือ
3. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

4. ป�ดระบบไฟฟ�าที่ไม�จำเป�นทั้งหมด (ไฟหน�า
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ)

5. ให� สวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� อย ู� ใน ตำแหน�ง
“LOCK”

6. ถอดฝาระบาย ถ�ามีติดตั้ง บนแบตเตอรี่
7. คลุมแบตเตอร่ีด�วยผ�าชุบน้ำที่บิดหมาดอย�างแน�น

หนา เพื่อลดอันตรายจากการระเบิด
8. ต�อสายพ�วงตามลำดับที่แสดงอยู�ในภาพ (

)

ข�อควรระวัง:
. ต�อ ข้ัวบวก + เข�ากับ ข้ัวบวก + และต�อ

ขั้วลบ 7 เข�ากับกราวด�ตัวถังเสมอ ห�ามต�อ
เข�ากับขั้วลบแบตเตอรี่ 7

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าสายพ�วงไม�สัมผัสโดน
ชิ้นส�วนที่เคลื่อนที่ในห�องเครื่องยนต�

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าแคลมป�ยึดสายพ�วงไม�
สัมผัสโดนโลหะอื่น ๆ

9. สตาร�ทเคร่ืองยนต�ของรถคันที่ ใช�พ�วง และ
ปล�อยให�ทำงานสองถึงสามนาที

10. เหยียบคันเร�งของรถคันที่ใช�พ�วง ที่ประมาณ
2,000 รอบ/นาที

Condition:
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11. สตาร�ทเคร่ืองยนต�ของรถยนต�คันที่ถูกพ�วง
ในแบบปกติ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานเกินกว�า 10

วินาที ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติดในทันที ให�
สวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� อย ู� ใน ตำแหน�ง
“OFF” แล�วรออย�างน�อย 10 วินาทีก�อนลอง
สตาร�ทอีกครั้ง

. ถ�าไม�สามารถสตาร�ทมอเตอร�สตาร�ทโดยการ
หมุนหรือกดสวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� ให�
เปล่ียนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปท่ีตำแหน�ง
“OFF” ก�อนลองสตาร�ทอีกครั้ง

12. หลังจากที่เครื่องยนต�สตาร�ทติด ให�ปลดสายพ�วง
ตามลำดับอย�างระมัดระวัง ตรงกันข�ามกับลำดับ
ที่แสดงในภาพประกอบ ( )

13. ดึงผาท่ีใชหุมแบตเตอร่ีออกแลวกําจัดท้ิง เน่ืองจาก

อาจเปอนนํ้ากรด

14. เปลี่ยนฝาระบาย ถ�ามีการถอดออก

หมายเหตุ:
. ใช�แบตเตอร่ีชนิดพิเศษท่ีได�รับการพัฒนาเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บประจุ-ปล�อยประจุ
และ อาย ุ การ ใช� งาน หลีก เลี่ ยง การ ใช�

แบตเตอรี่ชนิดธรรมดาสำหรับระบบตัดกำลัง
เครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)
ซึ่งอาจส�งผลให�แบตเตอร่ีเส่ือมได�ง�ายหรือส�ง
ผลให�ระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต�อัตโนมัติขณะ
หยุดนิ่งทำงานผิดปกติ แนะนำให�ใช�แบตเตอร่ี
ที่เป�นผลิตภัณฑ�แท�ของนิสสัน สำหรับข�อมูล
เพิ่มเติม ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

. เม่ือเปล่ียนแบตเตอร่ีหรือเม่ือข้ัวแบตเตอรี่ถูก
ถอดออกเป�นระยะเวลานานและมีการใส�กลับ
เข�าไปอีกคร้ัง อาจใช� เวลาสักพักหน่ึงกว�า
ระบบตัดกำลังเคร่ืองยนต�อัตโนมัติขณะหยุด
นิ่ง (ถ�ามีติดตั้ง) จะเริ่มทำงาน

N18A1-120227-A115DED5-A50B-44C4-AB71-27BC09DBE76D

อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�โดยการเข็นรถ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามสตาร�ทรถยนต�ด�วยการเข็น เพราะอาจ

ทำให�เกียร�เสียหายได�
. รถรุ�นที่มี เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางไม�

ควร สตาร�ท ด�วย การ เข็น การ พยายาม
สตาร�ทด�วยวิธีน้ีอาจทำให�เครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทางเสียหายได�

. ห�ามพยายามสตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยการลาก
จูง เพราะเมื่อเคร่ืองยนต�สตาร�ทติด รถอาจ
กระชากไปข�างหน�าทำให�รถพุ�งไปชนกับรถที่ทำ
การลากจูง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-15

การเข็นสตาร�ท

Condition:
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6-16 ในกรณีฉุกเฉิน

N18A1-120227-A1C52360-F85C-4864-8A48-3FDF57753259

คำเตือน:
. ห�ามขับรถยนต�ต�อไปเมื่อรถมีความร�อนสูง

ผิดปกติ เพราะอาจทำให�เกิดไฟไหม�รถได�
. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า หากพบว�ามีไอน้ำพุ�ง

ออกมา
. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำในขณะที่เครื่องยนต�ร�อน

ถ�าเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำในขณะท่ีเคร่ืองยนต�ยัง
ร�อนอยู� น้ำร�อนจะถูกดันพุ�งออกมา ซึ่งอาจจะ
ลวกพองหรือการบาดเจ็บรุนแรงได�

. ถ�า มี ไอ น้ำหรือ น้ำหล�อ เย็นพุ�งออกมาจาก
เครื่องยนต� ให�ยืนออกห�างจากรถเพื่อไม�ให�ถูก
ลวกพอง

. ระมัดระวังไม�ให�มือ ผม เคร่ืองประดับ หรือ
เส้ือผ�าสัมผัสโดน หรือหลุดเข�าไปในพัดลม
ระบายความร�อนหรือสายพาน ขับ พัดลม
ระบายความร�อนสามารถเริ่มทำงานได�ทุกเมื่อ

หากรถมีความร�อนสูงผิดปกติ (แสดงขึ้นด�วยไฟแสดง
อุณหภูมิสูง) หรือถ�ารู�สึกว�าเคร่ืองยนต� ไม�มีกำลัง
ได�ยินเสียง ผิดปกติ ฯลฯ ให�ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปนี้:
1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน
3. ดึงเบรกมือ
4. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

อย�าดับเครื่องยนต�
5. เป�ดหน�าต�างทุกบาน
6. ป�ดเคร่ืองปรับอากาศ ต้ังการควบคุมอุณหภูมิไป

ที่ร�อนสุด และเป�ดการควบคุมพัดลมที่ความเร็ว
สูงสุด

7. ออกจากรถ
8. ตรวจสอบด�วยตาเปล�าและฟ�งดูว�ามีไอน้ำ หรือ

น้ำหล�อเย็นพุ�งออกมาจากหม�อน้ำก�อนเป�ด
ฝากระโปรงหน�า รอจนกระทั่งไม�มีไอน้ำหรือ
น้ำหล�อเย็นพุ�งออกมาก�อนเริ่มทำขั้นตอนต�อไป

9. เป�ดฝากระโปรงหน�า
10. ตรวจสอบด�วยตาเปล�าว�าพัดลมระบายความร�อน

ทำงานอยู�หรือไม�
11. ตรวจสอบหม�อน้ำและท�อยางต�าง ๆ เพื่อหารอย

รั่วซึม
ถ�าพัดลมระบายความร�อนไม�ทำงานหรือมี
น้ำหล�อเย็นรั่วออกมา ให�ดับเครื่องยนต�

12. หลังจากเครื่องยนต�เย็นลง ให�ตรวจสอบระดับ
น้ำหล�อเย็นในถังพักขณะเครื่องยนต�ทำงานอยู�

ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำ
13. เติมน้ำหล�อเย็นลงในถังพักถ�าจำเป�น
ควรนำรถเข�ารับการตรวจสอบ/ซ�อมแซมที่ศูนย�บริการ
นิสสัน

รถมีความร�อนสูงผิดปกติ

Condition:
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N18A1-120227-8028B3F0-1C2A-46CB-BF54-DDA5DE3AD2CF

ปฏิบัติตามกฎหมายท�องถิ่นเมื่อต�องลากจูงรถ
อุปกรณ�สำหรับลากจูงท่ีไม�ถูกต�องอาจทำให�รถยนต�
เกิดความเสียหายได� นิสสันขอแนะนำให�เรียกช�าง
ผู�เชี่ยวชาญมาทำการลากรถยนต� เพื่อให�มั่นใจว�าจะ
ดำเนินการลากอย�างถูกวิธีและเพื่อป�องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ขอแนะนำให�ช�าง
ผู�เชี่ยวชาญได�อ�านข�อควรระวังดังต�อไปนี้

ข�อควรระวังในการลากจูง
N18A1-120227-85F0217C-D701-4C5D-A7B4-70519C933BFE

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าระบบเกียร� ระบบพวงมาลัย
และระบบส�งกำลังอยู�ในสภาพท่ีพร�อมทำงานก�อน
ทำการลากจูง ถ�ามีระบบใดระบบหนึ่งเสียหาย
ต�องทำการลากรถโดยใช�ดอลล่ีหรือยกรถขึ้นทั้ง
คัน

. นิสสันแนะนำให�ลากรถยนต�ด�วยการยกล�อ ขับ
เคลื่อน (ล�อหน�า) ให�พ�นจากพื้น

. ล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ

คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
N18A1-120227-848BC879-553C-4142-9743-5F93D6931FF3

JVE0005X

นิสสันแนะนำให�ใช�ดอลล่ีสำหรับลากจูงใต�ล�อหน�า เม่ือ
ต�องลากจูงรถหรือยกรถขึ้นทั้งคันดังที่แสดงในภาพ
แบบให�ล�อหน�าสัมผัสพื้นถนน

ข�อควรระวัง:
ห�ามลากรถรุ�นเกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT) โดยที่
ล�อหน�าสัมผัสพื้นถนน เนื่องจากจะทำให�เกียร�เกิด
ความเสียหายและมีค�าใช�จ�ายในการซ�อมแซม

แบบให�ล�อหลังสัมผัสพื้นถนน
1. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”
2. ยึดพวงมาลัยให�อยู�ที่ตำแหน�งเดินหน�าตรง ด�วย

เชือกหรืออุปกรณ�อื่นที่คล�ายกัน
3. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง)

4. ปล�อยเบรกมือ
5. ล�ามโซ�นิรภัยเมื่อทำการลากจูงเสมอ
แบบให�ล�อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน
นิสสันแนะนำให�ยกรถขึ้นทั้งคันดังที่แสดงในภาพ

ข�อควรระวัง:
ห�ามลากจูงรถยนต� ร ุ�น เกียร� แปรผันอัจฉริยะ
(CVT) โดยท่ีล�อท้ังส่ีสัมผัสพ้ืนถนน เนื่องจากจะ
ทำให�เกียร�เกิดความเสียหายและมีค�าใช�จ�ายในการ
ซ�อมแซมสูง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-17

การลากจูงรถยนต�
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6-18 ในกรณีฉุกเฉิน

การช�วยเหลือรถที่ติดหล�ม
N18A1-120227-603741EA-9A53-4769-B5D5-5A9C06C39584

คำเตือน:
. ห�ามให�ผู�ใดยืนใกล�แนวลากดึงในระหว�างการ

ดึงรถยนต�ขึ้นจากหล�ม

.  ห�ามเรงความเร็วจนยางลอหมุนฟรี เนื่องจาก

จะทําใหยางระเบดิและทําใหไดรบับาดเจบ็ที่

รุนแรง นอกจากน้ัน ช้ินสวนอ่ืน ๆ ของรถอาจ

เกิดความรอนสูงผิดปกติและเสียหายได�
. ห�ามลากดึงรถยนต�โดยใช�ห�วงด�านหลัง ห�วง

ด�านหลังไม�ได�รับการออกแบบมาเพื่อลากดึง
รถยนต�ออกจากสถานการณ�รถติดหล�ม

ในกรณีที่รถติดหล�มทราย หิมะ หรือโคลน และไม�
สามารถออกจากหล�มได�เองหากไม�ลากดึง ให�ใช�ห�วง
สำหรับลากดึง
. ให�ใช�ห�วงสำหรับลากดึงเท�าน้ัน ห�ามติดอุปกรณ�

ลากดึงเข�ากับชิ้นส�วนอ่ืนใดของตัวถังรถ ไม�เช�น
นั้น ตัวถังรถอาจเสียหายได�

. ใช�ห�วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจาก
หล�มเท�านั้น ห�ามลากรถโดยใช�ห�วงสำหรับลากดึง
เพียงอย�างเดียวเท�านั้น

. ห�วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช�
ดึงรถออกจากหล�ม ให�ดึงอุปกรณ�ลากดึงรถใน
แนวตรงจากรถเสมอ ห�ามดึงห�วงสำหรับลากดึง
ในแนวเฉียงกับตัวรถ

หน�า:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

WAG0041X

ถอดฝาป�ดห�วงลากดึงออกจากกันชน
— กดขอบของฝาป�ด และดึงฝาป�ด ข้ึน
จากตำแหน�ง ใช� เครื่องมือที่ เหมาะสมถ�า
จำเป�น

SCE0833

ติด ต้ังห�วงสำหรับลากดึง ให� ม่ันคง ดังภาพ
(ห�วง สำหรับ ลาก ดึง ถ ูก เก็บ ไว� ใน ห�อง เก็บ
สัมภาระ)

ให�แน�ใจว�าเก็บห�วงสำหรับลากดึงไว�ในพื้นที่จัดเก็บ
หลังจากใช�งานอย�างเรียบร�อย

Condition:
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หลัง:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

JVE0061X
หลัง

ห�ามใช�ห�วงด�านหลังเพื่อลากดึงรถยนต�

ในกรณีฉุกเฉิน 6-19
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6-20 ในกรณีฉุกเฉิน

บันทึก

Condition:
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7-2 การดูแลรักษาสภาพรถ

N18A1-120227-8DC9F596-195F-4BDF-BD51-E771E354FA2C

การดูแลรักษาอย�างถูกต�องและเหมาะสมจะช�วยรักษา
สภาพรถให�สวยงามอยู�เสมอ
ควรจอดรถภายในโรงรถหรือในบริเวณที่มีหลังคาอยู�
เสมอเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายขึ้นกับสีรถ
หากจำเป�นที่จะต�องจอดรถกลางแจ�ง ควรจอดรถในที่
ร�ม หรือใช�ผ�าคลุมรถ ระมัดระวังไม�ให�ขีดข�วนสีรถ
จนเป�นรอยเมื่อทำการคลุมหรือเป�ดผ�าคลุมรถออก

การล�างรถ
N18A1-120227-DA36BD65-9AC0-47F7-8496-3CA8A8FB8660

ในกรณีต�อไปนี้ ให�ล�างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพ
สีรถของท�าน:
. หลังจากฝนตก เนื่องจากอาจมีภาวะฝนกรดที่จะ

ทำให�สีรถเสียหายได�
. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเล

อาจทำให�รถเป�นสนิมได�
. เม่ือมีสิ่งสกปรกต�าง ๆ เช�น คราบเขม�า มูลนก

ยางไม� ผงโลหะ หรือแมลงติดอยู�บนสีรถ
. เมื่อมีฝุ�นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล�างพื้นผิวรถด�วยฟองน้ำที่เป�ยกชุ�มโดยใช�น้ำ

มาก ๆ
2. ทำความสะอาดพื้นผิวรถเบา ๆ ให�ท่ัวถึงด�วยสบู�

อ�อน แชมพูล�างรถพิเศษ หรือน้ำยาล�างจานทั่วไป
ผสมกับน้ำอุ�นที่สะอาด (ห�ามใช�น้ำร�อน)

ข�อควรระวัง:
. ห�ามล�างรถด�วยสบู� ท่ีมีฤทธิ์แรง ผงซักฟอก

เข�มข�น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอย�างอื่น
. ห�ามล�างรถกลางแดดโดยตรง หรือขณะที่ตัว

ถังรถร�อน เนื่องจากสีรถจะเป�นรอยคราบน้ำ
. หลีกเลี่ยงการใช�ผ�าท่ีมีขนแข็งหรือหยาบ เช�น

ถุงมือล�าง ให�ระมัดระวังขณะท่ีล�างเอาคราบ
สกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอย�างอื่นออก เพื่อ
ไม�ให�สีรถเป�นรอยขีดข�วนหรือเสียหาย

. ห�ามใช�ที่ฉีดน้ำที่มีจำหน�ายทั่วไปหรือที่ฉีดน้ำ
แรงดันสูงกับพื้นผิวหรือขอบของกรอบกระจก
เพราะจะทำให�กรอบกระจกเสียหายและเป�น
สาเหตุ ให� เทป (ถ�ามีติด ต้ัง) ลอกออกจาก
กรอบกระจกได�

3. ล�างออกให�ทั่วด�วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ
4. ใช�ผ�าชามัวร�เป�ยกหมาด ๆ เช็ดรถให�แห�ง โดยไม�

ปล�อยให�มีคราบน้ำหลงเหลืออยู�

เมื่อล�างรถ ให�ระมัดระวังสิ่งเหล�านี้:
. บริเวณภายในหน�าแปลน ข�อต�อและบานพับประตู

ประตู ประตูท�าย และฝากระโปรงหน�า เพราะเป�น
ส�วนที่ไวต�อเกลือที่ใช�โรยถนน ดังนั้นต�องทำ
ความสะอาดบริเวณเหล�านี้อยู�เสมอ

. ให�แน�ใจว�ารูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตูไม�
อุดตัน

. ฉีดน้ำล�างใต�ท�องรถและในช�องล�อ เพ่ือขจัดสิ่ง
สกปรก และ/หรือล�างเกลือโรยถนน

การขจัดคราบสกปรกที่เป�นจุด
N18A1-120227-6F9CC24A-719B-4612-9E5E-1E72F9237772

ขจัดคราบยางมะตอยและ น้ำมัน ฝุ�นจาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม�ออกจากสีรถให�เร็ว
ที่ส ุด เพื่อหลีก เลี่ยงไม� ให� เกิดรอยด�างหรือ เสียหาย
ผลิตภัณฑ�ทำความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน�ายที่ศูนย�
บริการนิสสัน หรือร�านค�าจำหน�ายอุปกรณ�ตกแต�ง
รถยนต�ทั่วไป

การเคลือบเงา
N18A1-120227-08936D62-35DD-47F4-8D54-F681CB8B02DB

การเคลือบเงาเป�นประจำจะช�วยปกป�องสีรถ และรักษา
สภาพรถให�ดูใหม�เสมอ
หลังจากการเคลือบเงา นิสสันขอแนะนำให�ขจัดคราบ
สะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เป�นคราบฝ�งแน�น
ศูนย�บริการนิสสันสามารถช�วยท�านเลือกผลิตภัณฑ�
เคลือบเงาที่เหมาะสมได�

ข�อควรระวัง:
. ล�างรถให�ทั่วถึงจนเสร็จเรียบร�อยก�อนลงสาร

เคลือบเงาสีรถ

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต�
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. ให�ทำตามคำแนะนำของผู�ผลิตที่ให�มากับสาร
เคลือบเงาเสมอ

. ห�ามใช�สารเคลือบเงาที่มีส�วนผสมของสารขัด
สี สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่
อาจไปทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

สารขัดหยาบหรือการขัดอย�างรุนแรงบนช้ันเคลือบสี
พื้น/เคลือบใส อาจทำให�ชั้นเคลือบสีหมองลงไป หรือมี
รอยขัดวนหลงเหลือเอาไว�

กระจก
N18A1-120227-1C12768E-72CA-47FD-94DE-18F4EA8CD329

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว�กลางแดดจัดจะทำให�มีคราบ
หมองอยู�บนผิวกระจก ซึ่งเป�นเรื่องปกติ ใช�น้ำยาเช็ด
กระจกและผ�านุ�มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

ใต�ท�องรถ
N18A1-120227-1F4B2CCA-0925-4D5F-B96D-C6EB7CA57E08

ในบริเวณที่ใช�เกลือที่ใช�โรยถนนในฤดูหนาว ควรทำ
ความสะอาดใต�ท�องรถอยู�เสมอ เพื่อป�องกันการสะสม
สิ่งสกปรกและเกลือ ซึ่งทำให�เกิดสนิมบริเวณใต�ท�องรถ
และระบบรองรับน้ำหนักได�ง�าย
ก�อนฤดูหนาวและในช�วงใบไม�ผลิ ต�องตรวจสอบซีลใต�
ท�องรถ และถ�าจำเป�นให�ทำใหม�

ล�อ
N18A1-120227-15394D3E-ACE8-42A5-AA0D-B7814B947611

. เม่ือล�างรถ ให�ล�างล�อด�วย เพ่ือรักษาให�อยู� ใน
สภาพดี

. ทำความสะอาดด�านในของล�อเมื่อเปล่ียนล�อ หรือ
เมื่อทำความสะอาดด�านล�างของล�อ

. เมื่อล�างล�อรถ ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร�อน

. ตรวจสอบขอบกระทะล�อสม่ำเสมอดูการงอหรือ
การสึกหรอ สิ่งน้ีอาจจะทำให�แรงดันลมยางลด
ลงหรือทำให�ตัวยางเสียหายได�

. นิสสันแนะนำให�ลงสารเคลือบสีกระทะล�อ เพ่ือ
ป�องกันเกลือที่ใช�โรยถนนในฤดูหนาว

ล�ออะลูมิเนียมอัลลอย (ถ�ามีติดตั้ง)
N18A1-120227-D0221CFC-CCBC-4249-84B8-F02087A5AA5D

ล�างล�ออย�างสม่ำเสมอด�วยฟองน้ำชุบสบู�อ�อน ๆ โดย
เฉพาะระหว�างฤดูหนาวในพื้นที่ที่ใช�เกลือโรย
เกลือที่ตกค�างจากเกลือที่ใช�โรยถนนจะทำให�สีล�อด�าง
ถ�าไม�ได�ล�างเป�นประจำ

ข�อควรระวัง:
ทำตามข้ันตอนด�านล�างเพ่ือหลีกเล่ียงไม� ให�ล�อ
สกปรกหรือสีด�าง:
. ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป�นกรด

หรือด�างรุนแรงทำความสะอาดล�อ

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดล�อ ขณะท่ีล�อยัง
ร�อนอยู� อุณหภูมิของล�อควรเท�ากับอุณหภูมิ
อากาศภายนอก

. ล�างล�อให�สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่
ใช�สารทำความสะอาดล�อ

ชิ้นส�วนที่เป�นโครเมียม
N18A1-120227-0C7A78D3-EBE4-41FE-9B83-A5824CC14A47

ทำความสะอาดอยู�เสมอด�วยน้ำยาขัดโครเมียมที่ไม�มี
ฤทธิ์กัดกร�อน เพื่อรักษาความเงางาม

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-3
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7-4 การดูแลรักษาสภาพรถ

N18A1-120227-F2FE1898-4AF6-4BCA-8E4C-F4CF1474E0A4

ใช�เคร่ืองดูดฝุ�นหรือแปรงขนอ�อนขจัดฝุ�นละอองออก
จากคิ้วขอบตกแต�ง ชิ้นส�วนที่เป�นพลาสติก และ
เบาะนั่งเป�นครั้งคราว เช็ดส�วนที่เป�นไวนิลและหนังด�วย
ผ�านุ�มที่สะอาดชุบน้ำสบู�อ�อน แล�วใช�ผ�านุ�มที่แห�งเช็ดทำ
ความสะอาดอีกครั้ง
ต�องดูแลและทำความสะอาดเป�นประจำเพื่อรักษาสภาพ
ของหนังเอาไว�
ก�อนการใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�าใด ๆ ให�อ�านคำแนะนำ
ของผู�ผลิตก�อน น้ำยารักษาเนื้อผ�าบางชนิดจะมีสาร
เคมี ซึ่งอาจทำให�ผ�าหุ�มเบาะเป�นรอยด�างหรือสีตกได�
ใช�ผ�านุ�มชุบน้ำเปล�าเท�านั้นเช็ดทำความสะอาดเลนส�เกจ
วัดและมาตรวัดต�าง ๆ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�น้ำมันเบนซิน ทินเนอร� หรืออย�างอื่นที่

คล�ายกัน
. เศษฝุ�นอาจกัดกร�อนและทำให�ผิวของหนัง

เสียหายได� จึงควรกำจัดออกทันที ห�ามใช�สบู�
ฟอกหนัง แว็กซ�รถยนต� สารขัด น้ำมัน สาร
ทำความสะอาด สารละลาย ผงซักฟอก หรือ
สารทำความสะอาดที่มีส�วนประกอบหลักเป�น
แอมโนเนีย เพราะอาจทำให�สภาพพื้นผิวตาม
ธรรมชาติของหนังเสียหาย

. ห�ามใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�า เว�นแต�จะได�รับ
คำแนะนำจากผู�ผลิต

. ห�ามใช�น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติกเช็ดฝา
เลนส�เกจวัดหรือมาตรวัดต�าง ๆ เน่ืองจาก
อาจทำให�เลนส�เสียหาย

. ห�ามใช�น้ำยาทำความสะอาดท่ีมีส�วนผสมของ
คลอรีน เช�น คลอรีนไดออกไซด�และกรดไฮโป
คลอรัส ซึ่งอาจทำให�สีลอกออก สนิม ฯลฯ
ถ�าไม�อาจจะหลีกเลี่ยงการทำความสะอาดหรือ
ฆ�าเชื้อพื้นผิวภายในห�องโดยสาร ให�ใช�
เอทานอลน�อยกว�า 75% เช็ดชิ้นส�วนภายใน
ห�องโดยสารด�วยผ�าแห�งที่ชุบเอทานอล เช็ด
เอทานอลออกจนหมด ถ�าปล�อยไว�โดยไม�ทำ
ความสะอาด อาจทำให�สีลอก รถยนต�เปลี่ยน
สี ฯลฯ เน่ืองจากเอทานอลเป�นวัตถุ ไวไฟ
ระมัดระวังไม�ให�เกิดไฟไหม�

น้ำหอมปรับอากาศ
N18A1-8940B056-F335-4295-BC30-943B98365DDF

น้ำหอมปรับอากาศส�วนมากใช�สารละลายที่อาจมี
ผลกระทบต�อภายในห�องโดยสาร หากใช�งานน้ำหอม
ปรับอากาศ ควรสังเกตข�อควรระวังดังต�อไปนี้:
. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนสามารถทำให�เกิด

การเปลี่ยนสีถาวรเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวภายใน
ห�องโดยสาร วางน้ำหอมปรับอากาศในตำแหน�งที่

สามารถแขวนได�อย�างเป�นอิสระและไม�สัมผัสกับพื้น
ผิวภายในห�องโดยสาร

. น้ำหอมปรับอากาศแบบเหลวมักจะมีที่หนีบไว�กับ
ช�องแอร� ผลิตภัณฑ�เหล�านี้สามารถทำให�เกิด
ความเสียหายและการเปลี่ยนสีได�ทันทีเม่ือหกเลอะ
พื้นผิวภายในห�องโดยสาร

ศึกษา และ ปฏิบัติ ตาม คำ แนะนำ ของผู� ผลิต อย�าง
ระมัดระวังก�อนใช�น้ำหอมปรับอากาศ

แผ�นรองปูพื้น
N18A1-120227-86FBD144-59B2-4EC1-92EF-D1A294940CEC

การใช�แผ�นรองปูพื้นแท�ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง) จะ
ช�วยยืดอายุพรมในรถ และการทำความสะอาดภายใน
รถได�ง�ายขึ้น ไม�ว�าจะใช�แผ�นรองแบบใดก็ตาม ให�แน�ใจ
ว�าแผ�นรองดังกล�าวมีขนาดพอดีกับรถ และวางใน
ตำแหน�งช�องวางเท�าให�ถูกต�อง เพื่อไม�ให�ไปกีดขวาง
การทำงานของแป�นเหยียบต�าง ๆ ควรดูแลรักษาแผ�น
รองพ้ืนโดยการทำความสะอาดอยู�เสมอ และเปล่ียน
ใหม�ถ�าแผ�นรองสึกหรอมากเกินไป

การทำความสะอาดภายในรถยนต�

Condition:
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ตัวช�วยวางตำแหน�งพรมปูพื้น
N18A1-120227-400DA2F5-03B5-4188-8174-D52BE40CB771

LVA0003X
ตัวอย�าง

รถคันนี้จะมีตะขอยึดแผ�นรองปูพื้นด�านหน�า เพ่ือทำ
หน�าท่ีเป�นจุดช�วยจัดตำแหน�งแผ�นรองปูพื้น โดยแผ�น
รองปูพื้นของนิสสันได�รับการออกแบบมาเฉพาะรถรุ�นนี้
แผ�นรองปูพื้นด�านคนขับจะมีรูเพื่อใช�เกี่ยวตะขอ
จัดวางแผ�นรองให�อยู�ตรงกลางในบริเวณท่ีวางเท�า
โดยขยับแผ�นรองให�ตะขอเกี่ยวลอดรูที่แผ�นรอง
หมั่นตรวจสอบดูว�าแผ�นรองอยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�อง

กระจก
N18A1-120227-DB07944A-E17C-4A31-AB4B-F2ADFC4EB791

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว�กลางแดดจัดจะทำให�มีคราบ
หมองอยู�บนผิวกระจก ซึ่งเป�นเรื่องปกติ ใช�น้ำยาเช็ด
กระจกและผ�านุ�มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

ข�อควรระวัง:
เม่ือทำความสะอาดกระจกด�านใน ห�ามใช�เคร่ือง
มือท่ีมีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ�าเช้ือโรคท่ีมี
ส�วนผสมของคลอรีน อาจจะทำให�ตัวนำไฟฟ�า
เช�น ส�วนประกอบของไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง
เสียหาย

เข็มขัดนิรภัย
N18A1-120227-21B57068-4377-4B3B-8083-C967CCEB9C0E

คำเตือน:
. ห�ามปล�อยให�สายเข็มขัดที่เป�ยกช้ืนม�วนเข�าไป

เก็บในชุดดึงกลับ
. ห�ามใช�น้ำยาฟอกย�อมหรือน้ำยาเคมีทำ

ความสะอาดเข็มขัดนิรภัย เนื่องจากอาจไป
กัดกร�อนสายเข็มขัดให�เป��อยบางลงได�

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด�วยการเช็ดด�วยฟองน้ำ
ชุบน้ำสบู�อ�อน
ปล�อยให� เข็มขัดนิรภัยแห�งสนิทในที่ร�มก�อนนำมาใช�
(โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-7))

N18A1-120227-E92E77C9-08F4-418C-9E70-ADE0104EC4A4

ป�จจัยพื้นฐานที่มีส�วนทำให�รถเป�นสนิม
N18A1-120227-BCE1EFC6-8E52-411A-8A65-BF8F2FA65E11

. ความชื้นสะสมในสิ่งสกปรก และดินทรายตามแผง
ช�องต�าง ๆ และบริเวณอื่น ๆ

. ช้ันผิวสีหรือช้ันเคลือบที่กะเทาะลอกหลุดออกไป
เน่ืองจากเศษหินและกรวด หรือการเฉ่ียวชนบน
ท�องถนน

ป�จจัยด�านสิ่งแวดล�อมอื่น ๆ ที่ส�งผลให�เกิด
สนิม

N18A1-120227-D06CF72F-1731-48C7-BC55-3FAB2B3F4CCE

ความชื้น
N18A1-120227-31C0265D-6FD3-43EE-ACEF-91E5E3F622F1

ทราย สิ่งสกปรก และน้ำที่สะสมบนพื้นด�านในตัวถัง
รถจะเป�นตัวเร�งให�เกิดสนิม พรมปูพ้ืน/แผ�นรองปูพื้นที่
เป�ยกจะไม�แห�งสนิท ถ�าปล�อยทิ้งไว�ในรถ ดังน้ัน จึง
ควรนำออกมาผึ่งให�แห�งเพื่อป�องกันไม�ให�เกิดสนิมที่พื้น
ตัวถังรถ

ความชื้นสัมพัทธ�
N18A1-120227-D0E49DE4-517D-4D9D-9B7C-4D660DB911BF

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ�สูงจะทำให�เกิดสนิมได�เร็วขึ้น

อุณหภูมิ
N18A1-120227-4992A777-1EC3-43E6-82A9-F3EC2C074A7A

อุณหภูมิสูงจะเร�งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับ
ชิ้นส�วนที่ไม�ได�รับการระบายอากาศที่ดี
นอกจากนี้ รถจะเป�นสนิมได�ง�ายในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิใกล�
จุดเยือกแข็ง

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-5

การป�องกันสนิม

Condition:
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7-6 การดูแลรักษาสภาพรถ

มลภาวะทางอากาศ
N18A1-120227-A0EE1757-B200-49E6-97DA-77F0EDD84EF2

มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเลหรือเกลือที่ใช�โรยถนนจะเร�งให�เกิดสนิมเร็วขึ้น
เกลือที่ใช�โรยถนนจะทำให�พื้นผิวของสีละลายเร็วขึ้นเช�น
กัน

เพื่อป�องกันรถของท�านไม�ให�เกิดสนิม
N18A1-120227-3D80D97E-D30A-4337-97C0-DC1E6D97C4E1

. ให�ล�างรถให�สะอาดและเคลือบเงารถบ�อย ๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู�เสมอ ถ�าพบรอย
ชำรุด ให�รีบซ�อมโดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม� ให�รูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของ
ประตูอุดตันเพื่อป�องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย ส่ิงสกปรก หรือเกลือที่สะสมอยู�
ใต�ท�องรถ ถ�าพบให�ล�างออกด�วยน้ำโดยเร็วที่สุด

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�สายยางฉีดน้ำล�างทำความสะอาดส่ิง

สกปรก ทราย หรือเศษดินจากห�องโดยสาร
ทำความสะอาดสิ่งสกปรกด�วยเครื่องดูดฝุ�น
หรือไม�กวาด

. ห�ามปล�อยให�มีน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ สัมผัส
โดนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในรถ เน่ืองจาก

จะทําใหเกิดความเสียหายได

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร�อน

อย�างมาก จะเร�งการเกิดสนิมและการเสื่อมสภาพของ
ชิ้นส�วนใต�ท�องรถ เช�น ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเชื้อเพลิง
และเบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน
ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�น
ระยะ ๆ
สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพิ่มเติม
ซึ่งอาจจำเป�นในบางพื้นที่ กรุณาปรึกษาผู�จำหน�าย
นิสสัน

Condition:
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8 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง
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8-2 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

N18A1-120227-95AA0E30-2B0E-42F2-AAD2-29134C3E0B81

การบำรุงรักษาทั่วไปและการดูแลประจำวันบางอย�าง
เป�นสิ่งสำคัญที่จะช�วยรักษาและคงสภาพการทำงานที่
ดีของรถยนต� รวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องยนต�และ
การปล�อยไอเสีย
เป�นความรับผิดชอบของเจ�าของรถหรือผู�ใช�รถที่ต�อง
ทำการบำรุงรักษาทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะ
เจ�าของรถ เป�นบุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถทำให�
มั่นใจได�ว�ารถยนต�ได�รับการดูแลรักษาอย�างถูกต�องและ
เหมาะสม

การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
N18A1-120227-CE5AF5FB-6DD2-457C-8228-654737EB3356

เพื่อให�เกิดความสะดวก การบำรุงรักษาตามกำหนด
เวลาที่จำเป�นระบุไว� และอธิบายอยู�ในสมุดรับประกันและ
การบำรุงรักษาอีกเล�มหนึ่ง ต�องปฏิบัติตามคำแนะนำ
ในคู�มือดังกล�าวอย�างเคร�งครัด เพื่อให�แน�ใจว�ารถของ
ท�านได�รับการบำรุงรักษาที่จำเป�นตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
N18A1-120227-0A8C8821-F81C-4670-9BD0-A3F65DA87266

การบำรุงรักษาทั่วไปนั้นหมายรวมไปถึงสิ่งที่ควรได�รับ
การตรวจสอบทุก ๆ วันที่มีการใช�รถ เป�นสิ่งจำเป�นที่
จะช�วยให�รถทำงานเป�นปกติได�อย�างต�อเนื่อง โดยเป�น
ความรับผิดชอบของท�านที่จะต�องดำเนินการตาม
ขั้นตอนเหล�านี้เป�นประจำตามที่กำหนดไว�
การตรวจสอบและบำรุงรักษาทั่วไปนี้ไม�จำเป�นต�องใช�

ทักษะทางช�างสูง และสามารถใช� เคร่ืองมือทั่วไป
สำหรับรถยนต�เพียงไม�กี่ชิ้นเท�านั้น
สามารถทำการตรวจสอบส่ิงเหล�านี้ด�วยตนเองหรือ
โดยเรียกช�างผู�เชี่ยวชาญ หรือมอบหมายให�ศูนย�
บริการนิสสันดำเนินการ

สถานที่เข�ารับบริการ
N18A1-120227-3E63375F-6450-4183-B765-CDB8D4FD34DF

ถ�าต�องเข�ารับบริการเพื่อบำรุงรักษา หรือตรวจพบ
การทำงานที่ผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามที่เหมาะสม

N18A1-120227-DB4A20F4-8565-469E-BB2A-2FA209E16ABF

ในระหว�างการใช�รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษา
ทั่วไปเป�นประจำตามที่กำหนดไว�ในบทนี้ ถ�าพบเสียง
การสั่น หรือกลิ่นผิดปกติ ให�ตรวจหาสาเหตุหรือให�
ศูนย�บริการนิสสันดำเนินการตรวจสอบทันที นอกจาก
นี้ ถ�าคิดว�าต�องมีการซ�อมแซม ควรแจ�งศูนย�บริการ
นิสสัน
เพื่อตรวจสอบหรือดำเนินการซ�อมแซม ให�ดู “ข�อควร
ระวังในการบำรุงรักษา” (หน�า 8-4)

คำอธิบายของรายการที่ต�องบำรุงรักษา
ทั่วไป

N18A1-120227-BD6DE34E-C4B5-4781-97E8-C2510C8C914E

ขอมูลเพ่ิมเตมิของรายการดงัตอไปน้ีท่ีมีเคร่ืองหมาย 

“*” อธิบายไวในสวนหลังของบทนี้

ภายนอกรถ
N18A1-120227-05A42C89-023E-47B8-8037-93A64DFFB9FE

รายการที่ต�องบำรุงรักษาซึ่งแสดงไว�นี้ควรทำเป�นครั้ง
คราว ถ�าไม�ได�ระบุไว�เป�นพิเศษ
ประตูและฝากระโปรงหน�า:

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

ตรวจสอบว�าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน�าทำงาน
เป�นปกติ รวมท้ังประตูหลัง ฝากระโปรงท�าย และ
ประตูท�าย ตรวจสอบให�แน�ใจว�าตัวล็อกทุกตัวยึดแน�น
และให�ใช�น้ำมันหล�อลื่นเมื่อจำเป�น ตรวจสอบให�แน�ใจว�า
ตัวล็อกเสริมของฝากระโปรงหน�ารั้งไม�ให�
ฝากระโปรงหน�า เป�ดขึ้น เมื่อปลดล็อกตัวหลักแล�ว

ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป

Condition:



(251,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

กรณีที่มีการขับรถในพื้นที่ที่มีวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร�อน ให�
ตรวจสอบการหล�อลื่น
ไฟส�องสว�าง*:

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

ทำความสะอาดไฟหน�าเป�นประจำ ตรวจดูให�แน�ใจว�าไฟ
หน�า ไฟเบรก ไฟท�าย ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว และไฟ
อื่น ๆ ทำงานเป�นปกติและติดตั้งยึดแน�น และ
ตรวจสอบองศาไฟหน�าให�อยู�ในระดับที่เหมาะสม
ยาง*:

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

ตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัดเป�นประจำและ
ก�อนการเดินทางไกลทุกครั้ง ควรปรับแรงดันลมยาง
ทุกเส�นรวมทั้งยางอะไหล�ตามแรงดันที่กำหนด
ตรวจสอบหาความเสียหาย รอยฉีกขาด หรือการ
สึกหรออย�างผิดปกติอย�างละเอียด
การสลับยาง*:

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

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล�อ (2WD) และยางล�อ
หน�าและหลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุก ๆ
10,000 กม. (6,000 ไมล�) ยางที่มีสัญลักษณ�บ�งชี้
ทิศทางการหมุนจะสามารถสลับได�ระหว�างล�อหน�าและ
ล�อหลังเท�าน้ัน ให�แน�ใจว�าสัญลักษณ�บ�งช้ีทิศทางการ
หมุน ช้ี ไปยังทิศทางที่ ล�อหมุน หลังจากสลับยาง
เรียบร�อยแล�ว
ในกรณีของรถขับเคลื่อนสี่ล�อและรถขับเคลื่อนทุกล�อ

(4WD/AWD) และยางล�อหน�าและหลังมีขนาดเดียวกัน
ควรสลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล�) ยาง
ที่มีสัญลักษณ�บ�งชี้ทิศทางการหมุนจะสามารถสลับได�
ระหว�าง ล�อ หน�า และ ล�อ หลัง เท�า น้ัน ให� แน� ใจ ว�า
สัญลักษณ�บ�งช้ีทิศทางการหมุนชี้ ไปยังทิศทางที่ล�อ
หมุน หลังจากสลับยางเรียบร�อยแล�ว
ในกรณีที่ล�อหน�ามีขนาดไม�เท�ากับล�อหลัง จะไม�
สามารถสลับยางได�
ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกันตามนิสัยการ
ขับขี่ของท�านและสภาพพื้นผิวถนน
การตั้งศูนย�ล�อและการถ�วงล�อ:

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

หากพบว�ารถยนต�ว่ิงเอนไปยังด�านในด�านหน่ึงขณะขับ
รถบนถนนเส�นตรงและพ้ืนราบ หรือพบการสึกหรอ
ของยางที่ไม�เท�ากันหรือผิดปกติ อาจจำเป�นต�องทำ
การตั้งศูนย�ล�อ และถ�าพวงมาลัยหรือเบาะนั่งส่ันขณะ
ขับรถที่ความเร็วปกติ อาจจำเป�นต�องทำการถ�วงล�อ
กระจกบังลมหน�า:

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

ทำความสะอาดกระจกบังลมหน�าเป�นประจำ
ตรวจสอบกระจกบังลมหน�าอย�างน�อยทุกหกเดือน
เพื่อหารอยแตกหรือความเสียหายอื่น ๆ และทำการ
ซ�อมแซมอย�างเหมาะสม

ใบป�ดน้ำฝน*:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบหารอยแตกหรือการสึกหรอ ถ�าใบป�ดน้ำฝน
ทำงานไม�ถูกต�อง หรือทำการเปลี่ยนใหม�

ภายในรถ
N18A1-120227-747021A6-C69F-4679-9DED-C10F1E4D183C

สิ่งที่ต�องบำรุงรักษาที่แสดงไว�นี้ควรได�รับการ
ตรวจสอบเป�นประจำ เช�น เมื่อทำการบำรุงรักษาตาม
กำหนดเวลา เมื่อทำความสะอาดรถ ฯลฯ
แป�นคันเร�ง:

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

ตรวจสอบแป�นคันเร�งว�าสามารถทำงานได�อย�างราบ
รื่น และ ให� แน�ใจ ว�า แป�นคัน เร�ง ไม� ติดขัดหรือต�อง
ออกแรงมากผิดปกติ วางแผ�นรองพรมปูพื้นให�ห�าง
จากแป�น
แป�นเบรก*:

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

ตรวจสอบแป�นเบรกว�าสามารถทำงานได�อย�างราบรื่น
และให�แน�ใจว�ามีระยะห�างจากแผ�นรองพรมปูพื้นที่
เหมาะสมเมื่อเหยียบจนสุด ตรวจสอบการทำงานของ
หม�อลมเบรก ให�แน�ใจว�าได�วางแผ�นรองพรมปูพื้นห�าง
จากแป�น
เบรกมือ*:

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

ตรวจสอบการทำงานของเบรกมือเป�นประจำ ว�าคัน
เบรกมือ (ถ�ามีติดตั้ง) หรือแป�นเบรก (ถ�ามีติดตั้ง) มี
ระยะการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม ให�แน�ใจว�ารถยนต�

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-3

Condition:



(252,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

8-4 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

สามารถจอดพักบนเนินเขาได�อย�างปลอดภัยเมื่อมีการ
ดึงเบรกมืออย�างเดียว
เข็มขัดนิรภัย:

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

ตรวจสอบว�าส�วนประกอบทั้งหมดของระบบเข็มขัด
นิรภัย (ตัวอย�างเช�น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ตัวปรับ
ตั้ง และชุดดึงกลับ) ทำงานปกติราบรื่นและติดตั้งยึด
แน�น ตรวจสอบสายเข็มขัดเพื่อหารอยฉีกขาด ลุ�ยเป�น
ฝอย สึกหรอ หรือเกิดความเสียหาย
พวงมาลัย:

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

ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการบังคับเลี้ยว
เช�น ระยะฟรีที่มากเกินไป บังคับเลี้ยวได�ยาก หรือ
เสียงผิดปกติ
ไฟเตือนและเสียงเตือน:

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

ตรวจสอบว�าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเป�น
ปกติ
ไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า:

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

ตรวจสอบว�ามีอากาศไหลออกมาจากช�องไล�ฝ�าใน
ปริมาณที่พอเหมาะเมื่อเป�ดฮีตเตอร�หรือจาก
เครื่องปรับอากาศ

ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหน�า*:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบว�าที่ป�ดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล�างกระจกทำงาน
เป�นปกติ และที่ป�ดน้ำฝนไม�ลากเป�นรอยเส�น

ใต�ฝากระโปรงหน�าและใต�ท�องรถ
N18A1-120227-F59F7197-A6D8-4DD2-ADBE-CB71B0FC849B

สิ่งที่ต�องบำรุงรักษาดังต�อไปนี้ควรได�รับการ
ตรวจสอบเป�นระยะ ๆ (ตัวอย�างเช�น แต�ละครั้งที่
ตรวจสอบน้ำมันเครื่องหรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)
แบตเตอรี่* (ยกเว�นรุ�นที่ใช�แบตเตอรี่แบบไม�ต�อง
ดูแลรักษา) :

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

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต�ละเซลล� ควรอยู�ระหว�าง
ขีด UPPER และ LOWER รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูง
หรือใช�งานหนักต�องได�รับการตรวจสอบระดับน้ำกรด
แบตเตอรี่เป�นประจำ
ระดับน้ำมันเบรก:

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

ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรกอยู�ระหว�างขีด MAX และ
MIN บนกระปุก
ระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�* :

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

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในขณะที่เครื่องยนต�เย็น ให�
แน�ใจว�าระดับน้ำหล�อเย็นอยู�ระหว�างขีด MAX และ
MIN ของกระปุก

สายพานเครื่องยนต�*:
GUID-EB0E65D1-4688-40F1-834B-2D4F5A05E2A2

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าสายพานไม�หลุดลุ�ย สึกหรอ แตก
หรือ มีน้ำมันเป��อน
ระดับน้ำมันเครื่อง*:

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

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องหลังจากจอดรถ (บนพื้น
ราบ) และดับเครื่องยนต�
การรั่วของของเหลวต�าง ๆ:

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

ตรวจสอบใต�ท�องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเคร่ือง น้ำ หรือของเหลวอ่ืน ๆ หลังจากจอด
รถทิ้งไว�สักพัก จะมีน้ำที่หยดจากเครื่องปรับอากาศ
หลังจากการใช�งานเป�นอาการปกติ ถ�าสังเกตเห็นว�ามี
การรั่วหรือมีไอน้ำมันเชื้อเพลิงระเหยออกมาชัดเจน ให�
ตรวจหาสาเหตุและทำการแก�ไขทันที
น้ำยาล�างกระจก*:

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

ตรวจสอบว�ามีน้ำล�างกระจกอยู�ในถังพักเพียงพอ

ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา
N18A1-120227-8E8C7D33-D680-4F7E-ABBF-A3297EC3F706

เ ม่ือ ทำการตรวจสอบหรือบำรุง รักษา รถ ควร
ระมัดระวังเสมอ เพื่อป�องกันการบาดเจ็บร�ายแรงจาก
อุบัติเหตุที่อาจเกิดกับท�านหรือสร�างความเสียหายกับ
รถยนต� ต�อ ไป นี้ เป�น ข�อ ควร ระวัง ท่ัวไป ซ่ึง ควร
ระมัดระวังเป�นพิเศษ

Condition:



(253,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

คำเตือน:
. จอดรถบนพื้นราบ ดึงเบรกมือ และกั้นล�อเพื่อ

ป�องกันรถไหล เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“P” (จอด)

. ให�แน�ใจว�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ใน
ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” เม่ือทำการ
ซ�อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส�วนใด ๆ

. ห�ามดำเนินการใด ๆ อยู�ใต�ฝากระโปรงหน�า
ขณะเคร่ืองยนตรอน ตองทําการดบัเคร่ืองยนต

ทุกครั้ง และรอจนกระทั่งเครื่องยนตเย็นลง

. ถ�าต�องทำงานโดยที่ติดเครื่องยนต�อยู� ให�มือ
เส้ือผ�า ผม และเครื่องมือต�าง ๆ ห�างจาก
พัดลม สายพาน และชิ้นส�วนอื่น ๆ ท่ีมีการ
เคลื่อนไหว

. แนะนำให�รัดหรือถอดเสื้อผ�าที่หลวมและ
เคร่ืองประดบัตาง ๆ ออก เชน แหวน นาฬกา 

ฯลฯ กอนดําเนินการใด ๆ กับรถยนต

.  ถาตองติดเคร่ืองยนตในพ้ืนท่ีจํากัด เชน โรงรถ

ใหแนใจวามีการระบายกาซไอเสียอยางเหมาะสม

. ห�ามมุด เข�า ใต�ท�องรถขณะ ท่ียกรถ ข้ึนด�วย
แม�แรง

. ระวังไม�ให�บุหรี่ เปลวไฟ และประกายไฟอยู�ใกล�
กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห�ามต�อหรือปลดแบตเตอรี่หรือขั้วต�อช้ินส�วน
ทรานซิสเตอร� ขณะสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
อยู�ในตำแหน�ง “ON”

. ในรถรุ�นเครื่องยนต�เบนซินที่มีระบบหัวฉีด
มัลติพอร�ต (MFI) กรองน้ำมันเช้ือเพลิงและ
ท�อน้ำมันเช้ือเพลิงควรได�รับการบริการโดย
ศูนย�บริการนิสสัน เน่ืองจากท�อน้ำมันเชื้อ
เพลิงมีแรงดันสูง แม�ว�าจะดับเครื่องยนต�ไป
แล�วก็ตาม

. เนื่องจากรถของท�านติดตั้งพัดลมระบาย
ความร�อนอัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได�ทุก
เวลาโดยไม�มีการเตือนล�วงหน�า ถึงแม�สวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF” และ
เครื่องยนต�ไม�ได�ทำงาน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม� ให� เกิดการบาดเจ็บ ต�องปลดสายขั้วลบ
แบตเตอร่ีออกทุกคร้ังก�อนทำงาน ใกล� กับ
พัดลม

. ใส�แว�นตานิรภัยทุกคร้ังที่ดำเนินการใด ๆ กับ
รถ

. ห�ามปลดขั้วต�อชุดสายไฟของชิ้นส�วนที่เกี่ยวกับ
เกียร�หรือเครื่องยนต�ออก ขณะสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

. หลีกเล่ียงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเครื่อง
และสารหล�อเย็นที่ใช�แล�ว การกำจัด
น้ำมันเครื่อง น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� และ/
หรือของเหลวอื่น ๆ ที่ใช�ในรถยนต�อย�างไม�
ถูกต�องจะสร�างผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม ให�
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข�อบังคับตาม
กฎหมายในการกำจัดของเหลวที่ใช�ในรถยนต�
เสมอ

หมวด “8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษารถด�วย
ตนเอง” น้ีจะ ให� คำแนะนำ เฉพาะการดำเนินงานที่
เจ�าของรถสามารถดำเนินการด�วยตนเอง
การดำเนินการที่ไม�ถูกต�องหรือไม�สมบูรณ�อาจทำให�
เกิดการทำงานของรถยนต�มีป�ญหาหรือการปล�อย
ไอเสียที่มากเกินไป และส�งผลถึงการคุ�มครองจากการ
รับประกันรถ กรณีที่มีข�อสงสัยเกี่ยวกับการให�
บริการใด ๆ ควรติดต�อผู�จำหน�ายนิสสัน

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-5

Condition:
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8-6 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

N18A1-120227-B8F53376-1A49-4E45-B4B3-82E1CE6D05E5

รุ�นเครื่องยนต� HRA0DET
N18A1-120227-59856FC7-8D2B-4E75-8513-9344338D38DE

WAA0137X

1. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
2. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช�
3. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง
4. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส�

5. แบตเตอรี่
6. ถังพักน้ำยาล�างกระจก
7. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต�
8. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
9. กรองอากาศ

N18A1-120227-F658C1E8-2DC3-4431-97E9-F5C1EF86D06F

คำเตือน:
. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพัก

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ในขณะที่ เครื่องยนต�
ร�อน เน่ืองจากของเหลวแรงดันสูงพุ�งออก
จากหม�อน้ำ ซึ่งอาจทำให� เกิดการไหม�พอง
อย�างรุนแรง ต�องรอจนกระทั่งเคร่ืองยนต�
และหม�อน้ำเย็นจึงทำการเป�ดฝาบิด

.  นํ้าหลอเย็นเครื่องยนตมีพิษ และควรเก็บอยาง

ระมัดระวังในภาชนะท่ีมีการทําเคร่ืองหมายและ 

วางใหหางจากมือเด็ก

ระบบหล�อเย็น เคร่ืองยนต� ได�รับการเติมน้ำหล�อเย็น
คุณภาพสูงจากโรงงานซึ่งป�องกันการแข็งตัวและใช�
งานได�ตลอดทั้งป� น้ำหล�อเย็นมีส�วนผสมของสาร
ยับยั้งสนิมและการกัดกร�อน ดังน้ันจึงไม�จำเป�นต�อง
เติมสารเติมแต�งลงในระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�

ข�อควรระวัง:
.  หามใชสารเติมแตงกับระบบหลอเย็นเคร่ืองยนต

เชน ซีลเลอรหมอนํ้า สารเติมแตงนั้นอาจจะไป

อดุตนัระบบหลอเย็นและทําใหเคร่ืองยนต เกียร

และ/หรือ ระบบหลอเย็นเกิดความเสียหาย

. เม่ือเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น ตรวจดู ให�

จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต� ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�

Condition:
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แน�ใจว�าได�ใช�น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของ
นิสสัน หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท�าในอัตราส�วน
ผสมที่เหมาะสม ตัวอย�างอัตราส�วนผสมของ
น้ำหล�อเย็นและน้ำจะแสดงอยู�ในตารางต�อไปนี้:

อุณหภูมิภายนอกลดลงถึง ส�วนผสม

8C 8F
น้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�
(ความเข�มข�น)

น้ำกลั่นหรือน้ำ
บริสุทธิ์

-15 5 30% 70%

-35 -30 50% 50%

การใช�น้ำหล�อเย็นชนิดอ่ืน อาจทำให�ระบบหล�อเย็น
เครื่องยนต�เกิดความเสียหาย
หม�อ น้ำมี ฝาป�ด ท่ี รักษาแรงดัน เพื่อป�องกัน ไม� ให�
เครื่องยนต�เกิดความเสียหาย หากต�องทำการเปลี่ยน
ต�องใช�เฉพาะฝาป�ดหม�อน้ำที่เป�นผลิตภัณฑ�แท�ของ
นิสสันหรือคุณภาพเทียบเท�าเท�านั้น

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
N18A1-120227-F8C49DE6-119A-4A1D-86FF-803E63E7E989

WAI0100X

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต�เย็น
ถ�าระดับน้ำหล�อเย็นอยู�ต่ำกว�าระดับ MIN ให�เติม
น้ำหล�อเย็นจนถึงระดับ MAX ถ�าถังพักไม�มี
น้ำหล�อเย็นเลย ให�ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในหม�อ
น้ำเมื่อเครื่องยนต�เย็น ถ�าในหม�อน้ำมีน้ำหล�อเย็นไม�
เพียงพอ ให�เติมน้ำหล�อเย็นลงในหม�อน้ำจนถึงปากช�อง
เติม และให�เติมลงในถังพักจนถึงระดับ MAX
ถ�าพบว�าระบบหล�อเย็นขาดน้ำหล�อเย็นบ�อย ๆ ให�
นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
N18A1-120227-E7EB5328-DDC8-4F87-A59E-68ADD38FDE7F

ควรติดต�อผู�จำหน�ายนิสสันหากจำเป�นต�องทำการ
เปลี่ยนน้ำหล�อเย็น
การซ�อมแซมระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�หลัก ควร
ดำเนินการโดยผู�จำหน�ายนิสสัน รายละเอียดขั้นตอน
การบริการจะอยู�ในคู�มือการบริการของนิสสัน
การซ�อมแซมที่ไม�ถูกต�องอาจทำให�ประสิทธิภาพของ
ฮีตเตอร�ลดลง และเครื่องยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ

คำเตือน:
.  หามเปล่ียนน้ําหลอเย็นเคร่ืองยนตเม่ือเคร่ืองยนต

รอนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำในขณะที่เครื่องยนต�ร�อน
เน่ืองจากของเหลวแรงดันสูงพุ�งออกจาก
หม�อ น้ำ อาจทำให� เกิด การ ไหม� พองอย�าง
รุนแรง

. หลีก เลี่ยงการสัมผัสน้ำหล�อ เย็น ท่ี ใช� แล�ว
โดยตรง ถ�าสัมผัสผิวหนัง ให�ล�างออกด�วย
สบู�หรือน้ำยาล�างมือให�ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำหล�อเย็นให�พ�นจากเด็กและสัตว�เลี้ยง

Condition:

นํ้าหลอเย็นเครื่องยนตที่ถายออกมาตองไดรับการ

กําจัดอยางถูกตอง โปรดตรวจสอบกฎระเบียบและ

การซอ่มบาํรงุและการดแูลรกัษาดว้ยตนเอง   8-7
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8-8 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ขอบังคับทางกฎหมาย
N18A1-120227-FA4BC3FB-1D89-4597-BEDF-E448850975D0

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
N18A1-120227-F18C00EA-0976-4457-8992-38C8B49F18EC

WAI0115X

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข�าเบรกมือ
2. สตาร�ทเครื่องยนต�และอุ�นเคร่ืองยนต�จนกระท่ัง

อุณหภูมิ เครื่องยนต�ขึ้นถึงอุณหภูมิทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต�
4. รออย�างน�อย 15 นาทีเพ่ือให�น้ำมันเคร่ืองไหล

กลับไปยังอ�างน้ำมัน
5. ดึงก�านวัดระดับออกแล�วเช็ดทำความสะอาด
6. ใส�ก�านวัดระดับกลับลงจนสุด
7. ดึงก�านวัดระดับออกแล�วตรวจสอบระดับน้ำมัน

ควรอยู�ภายในช�วง
8. ถ�าระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำกว�า ให�เป�ดฝาช�อง

เติมน้ำมันเครื่องแล�วเติมน้ำมันเครื่องที่แนะนำลงใน
ช�องเติม ห�ามเติมเกินระดับที่กำหนด

9. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองด�วยก�านวัดระดับอีก
ครั้ง
เป�นเรื่องปกติที่จะมีการเติมน้ำมันเคร่ืองใน
ปริมาณเล็กน�อยก�อนถึงช�วงเวลาที่ต�องเข�ารับ
การบำรุงรักษาหรือในระหว�างการรันอิน
ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับความรุนแรงของลักษณะการใช�
งาน

ข�อควรระวัง:
ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองเป�นประจำ การ
ใช�รถโดยที่มีปริมาณน้ำมันเครื่องไม�เพียงพอจะ
ทำให�เครื่องยนต�เกิดความเสียหาย และซึ่ง
ความเสียหายดังกล�าวจะไม�รวมอยู�ในเงื่อนไขการ
รับประกัน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง

N18A1-120227-F676738F-78D0-44E0-812A-370BFC28A398

คำเตือน:
. น้ำมัน เครื่อง ท่ี ใช� แล�วต�อง ได� รับการกำจัด

อย�างถูกต�อง ห�ามเทหรือทิ้งน้ำมันเคร่ืองลง
บนพ้ืน คลอง แม�น้ำ ฯลฯ ควรได� รับการ
กำจัดในสถานที่กำจัดที่เหมาะสม ขอแนะนำให�
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย�บริการนิสสัน

น้ำมันเครื่อง

Condition:
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. เนื่องจากน้ำมันเคร่ืองอาจร�อน ระมัดระวัง
อย�าให�ลวกโดนร�างกาย

. การสัมผัสกับน้ำมันเคร่ืองใช�แล�วบ�อย ๆ และ
เป�นเวลานานอาจทำให�เกิดมะเร็งผิวหนัง

. หลีก เล่ียงการสัมผัสน้ำมัน เคร่ืองที่ ใช�แล�ว
โดยตรง ถ�ามีการสัมผัส ให�ล�างออกด�วยสบู�
หรือน้ำยาล�างมือและน้ำมาก ๆ ให�ทั่วโดยเร็ว
ที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองท่ีใช�แล�วในภาชนะที่มีการทำ
เครื่องหมายและวางให�พ�นมือเด็ก

ข�อควรระวัง:
น้ำมันเคร่ืองท่ีถ�ายออกมาต�องได� รับการกำจัด
อย�างถูกต�อง โปรดตรวจสอบกฎระเบียบและข�อ
บังคับทางกฎหมาย

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
N18A1-120227-C74D43DB-4C10-4FA1-A9DB-3ED9AC40780B

WAI0102X

ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
ปลั๊กถ�ายน้ำมัน
กรองน้ำมันเครื่อง

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข�าเบรกมือ
2. สตาร�ทเครื่องยนต�และอุ�นเคร่ืองยนต�จนกระท่ัง

อุณหภูมิ เครื่องยนต�ขึ้นถึงอุณหภูมิทำงานปกติ

(ประมาณ 5 นาที)
3. ดับเครื่องยนต�
4. รออย�างน�อย 15 นาทีเพ่ือให�น้ำมันเคร่ืองไหล

กลับไปยังอ�างน้ำมัน
5. วางอ�างรองน้ำมันขนาดใหญ�ไว�ใต�ปลั๊กถ�าย
6. ถอดปลั๊กถ�ายออกด�วยประแจ
7. ถอดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง และถ�าย

น้ำมันเครื่องออกจนหมด
ถ�าต�อง เปลี่ยนกรองน้ำมัน เคร่ือง ให�ถอดและ
เปลี่ยนในช�วงนี้ (โปรดดูที่ “การเปลี่ยนกรอง
น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-10))

8. ทำความสะอาดและติดต้ังปล๊ักถ�ายและแหวนรอง
ตัวใหม�กลับเข�าไป ขันปล๊ักถ�ายให�แน�นด�วยประแจ
ห�ามใช�แรงมากเกินไป
แรงขันปลั๊กถ�าย:
29.4 ถึง 39.2 นิวตันเมตร
(3.0 ถึง 4.0 กิโลกรัม-เมตร, 22 ถึง 29
ฟุต-ปอนด�)

9. เติมน้ำมันเครื่องตามชนิดและปริมาณท่ีแนะนำ
(โปรดดูที่ “ของเหลว/สารหล�อล่ืนและปริมาณ
ความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2))
ขณะเติมน้ำมันเครื่อง ห�ามถอดก�านวัดระดับ

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-9

Condition:
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8-10 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

10. ป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่องให�แน�น
11. สตาร�ทเครื่องยนต�
12. ตรวจสอบปลั๊กถ�ายเพื่อหาร�องรอยการรั่วไหล

ใด ๆ
13. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องตามขั้นตอนที่

เหมาะสม (โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับ
น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-8))

การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง
N18A1-120227-E93E91F3-8B54-4BC0-8211-FE597C6CE65B

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข�าเบรกมือ
2. ดับเครื่องยนต�
3. ถ�ายน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนที่ถูกต�อง (โปรดดูที่

“การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-9))
4. คลายกรองน้ำมัน เครื่องออกด�วยประแจถอด

กรองน้ำมันเครื่อง
5. ใช�มือหมุนกรองน้ำมันเครื่องออก
6. เช็ดผิวหน�าติดตั้งกรองน้ำมันเครื่องด�วยผ�าที่

สะอาด
ให�แน�ใจว�าได�ขจัดปะเก็นเก�าที่ตกค�างบนผิวหน�า
ติดตั้งออกจนหมด

7. ทาน้ำมันเครื่องใหม�บนปะเก็นของกรอง
น้ำมันเครื่องอันใหม�

8. หมุนกรองน้ำมันเครื่องจนรู�สึกว�ามีแรงต�าน แล�ว
ขันเพ่ิมไปอีก 2/3 รอบเพื่อให�กรองน้ำมันเคร่ือง
แน�น
แรงขันกรองน้ำมันเครื่อง:
21.25 ถึง 28.75 นิวตันเมตร (2.2 ถึง 2.9
กิโลกรัม-เมตร, 16 ถึง 21 ฟุต-ปอนด�)

9. เติมน้ำมันเครื่อง (โปรดดูที่ “การเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-9))

10. สตาร�ทเครื่องยนต�และตรวจสอบว�ามีการรั่วไหล
หรือไม�รอบ ๆ กรองน้ำมันเครื่อง ซ�อมแซมตาม
จำเป�น

11. ดับเครื่องยนต�และรอสักครู�
12. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องตามขั้นตอนที่

เหมาะสม (โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับ
น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-8))

การปกป�องสิ่งแวดล�อม
N18A1-120227-E61F90FA-EAEF-4870-9F1A-4748039A281F

การสร�างมลภาวะให�กับท�อระบายน้ำ แม�น้ำ และดิน
เป�นสิ่งผิดกฎหมาย ให�ใช�สถานที่เก็บของเสียที่ได�รับ
อนุญาต รวมถึงสถานที่เหมาะสมกับสภาพท�องถิ่นและ
อู�สำหรับกำจัดน้ำมันและกรองน้ำมันที่ใช�แล�ว หากมีข�อ
สงสัย ติดต�อเจ�าหน�าท่ีท�องถิ่นสำหรับข�อแนะนำเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการกำจัดของเสีย

กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับมลพิษทางสิ่งแวดล�อมมี
ความแตกต�างกันไปในแต�ละประเทศ

Condition:
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N18A1-120227-B4EFFDAE-6C58-47F0-A6C6-C9F1CA299FD4

WAI0103X

1. ป��มน้ำ
2. ไดชาร�จ
3. พูเล�ย�เพลาข�อเหวี่ยง
4. คอมเพรสเซอร�เครื่องปรับอากาศ
~: จุดตรวจสอบความตึง
ให� แน�ใจว�าสวิตช�สตาร�ท เคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง
“OFF”
ตรวจสอบสายพานแต�ละเส�นด�วยตาเปล�าเพื่อดูการ
สึกหรอที่ผิดปกติ รอยขาด ลุ�ยเป�นฝอย หรือหลวม
ควรตรวจสอบสภาพและความตึง เป�นประจำ ถ�า
สายพานอยู�ในสภาพที่ไม�ดีหรือหย�อน ให�ทำการเปลี่ยน
ใหม�โดยศูนย�บริการนิสสัน

N18A1-120227-3B840B7D-DA5F-419E-B6AF-9FDB24D8A72F

คำเตือน:
ให�แน�ใจว�าดับเครื่องยนต�และเปลี่ยนสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�ไปที่ OFF และเข�าเบรกมือแล�ว

เปล่ียนหัวเทียนตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แสดงใน
คู�มือการบำรุงรักษาตามระยะอีกเล�มหนึ่ง
ถ�าจำเป�นต�องเปลี่ยน กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

หัวเทียนแบบเขี้ยวแพลทินัมอิริเดียม
N18A1-120227-2A3DE3CA-83EA-4EC3-8039-90F027C23863

SDI2020

หัวเทียนแบบเขี้ยวแพลทินัมอิริเดียมไม�จำเป�นต�องเปลี่ยน
บ�อยเท�ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนเหล�านี้ได�รับ
การออกแบบให�มีอายุการใช�งานยาวนานกว�าหัวเทียน
แบบธรรมดา

ข�อควรระวัง:
. ห�ามนำหัวเทียนแบบเข้ียวแพลทินัมอิริเดียม

กลับมาใช�ใหม�โดยการทำความสะอาดหรือปรับ

ระยะเขี้ยว
. ให� เปล่ียนด�วย หัว เทียนแบบเขี้ยวแพลทินัม

อิริเดียมที่แนะนำเท�านั้น

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-11

สายพาน หัวเทียน

Condition:
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N18A1-120227-8EB82ECA-95A7-4860-A7B2-91072E92C7FB

การตรวจสอบเบรกมือ
N18A1-120227-B3CC1234-BD79-484D-8569-F98C99F4509D

SDI1447A

ตรวจสอบตำแหน�งปลดเบรก โดยการดึงก�านเบรกมือ
ข้ึนช�า ๆ และมั่นคง ถ�าจำนวนคลิกไม�อยู� ในช�วงที่
กำหนด ให�นำรถไปยังผู�จำหน�ายนิสสัน

9 ถึง 10 คลิก
แรงดึง 196 นิวตัน (20 กก., 44 ปอนด�)

การตรวจสอบแป�นเบรก
N18A1-120227-A79F4863-6A82-4E1C-9F83-6593462D69A4

DI1020MR

คำเตือน:
ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบ
ระบบเบรก ถ�าความสูงของแป�นเบรกไม�กลับคืนสู�
ปกติ

ให�เครื่องยนต�ทำงาน แล�วตรวจสอบระยะ ระหว�าง
ผิวด�านบนของแป�นกับพื้นตัวรถบริเวณใต�แป�นเบรก
ถ�าไม�อยู�ในระยะที่ระบุ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน

: แรงเหยียบ:
490 นิวตัน (50 กิโลกรัม, 110 ปอนด�)
80 มิลลิเมตร (3.15 นิ้ว) หรือมากกว�า

เบรกแบบปรับตั้งเอง
N18A1-120227-0E95CD39-EB93-404F-AED1-357297016E4B

รถยนต�มีเบรกแบบปรับตั้งเองติดต้ังอยู� เบรกจะถูก
ปรับตั้งด�วยการทำงานของแป�นเบรก

เสียงเตือนผ�าเบรกหมด
N18A1-120227-4BFEFDE9-5B31-4404-A9BB-8C45AFCB43FB

ผ�าเบรกของดิสก�เบรกบนรถยนต�จะมีเสียงเตือนเม่ือ
ใกล�หมด เม่ือจำเป�นต�องเปลี่ยนผ�าเบรก จะมี เสียง
เตือนผ�า เบรกสึกโดยเป�น เสียงแหลมเสียดสี เม่ือรถ
เคลื่อนที่ และจะได�ยินเสียงดังไม�ว�าจะเหยียบแป�นเบรก
หรือไม�ก็ตาม เมื่อได�ยินเสียงให�ตรวจสอบเบรกโดยเร็ว
ที่สุด
ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย�าง อาจ

ได�ยินเสียงดังเอี๊ยด ๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่น ๆ
จากเบรกเป�นบางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางครั้งที่
เกิดข้ึนจากการเบรกเบา ๆ หรือปานกลางเป�นเรื่อง
ปกติและไม�ส�งผลต�อการทำงานหรือประสิทธิภาพของ
ระบบเบรก
ควรตรวจสอบระบบเบรกอย�างเหมาะสมตามระยะเวลา
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู�มือการบำรุงรักษา
ตามระยะอีกเล�มหนึ่ง

หม�อลมเบรก
N18A1-120227-593F10C1-A010-4EC4-9B3F-4077D155EC79

ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรกดังนี้:
1. ดับเคร่ืองยนต�เหยียบและปล�อยแป�นเบรกหลาย ๆ

ครั้ง เมื่อการเคลื่อนที่ของแป�นเบรก (ระยะเคลื่อน
ตัว) เท�ากันทุกครั้งที่เหยียบ ให�ปฏิบัติขั้นตอนต�อ
ไป

2. ขณะที่เหยียบแป�นเบรก ให�สตาร�ทเครื่องยนต�
ความสูงของแป�นเบรกจะลดลงเล็กน�อย

3. เหยียบแป�นเบรกค�างไว�แล�วดับเครื่อง เหยียบแป�น
เบรกค�างไว�นานประมาณ 30 วินาที ความสูง
ของแป�นเบรกไม�ควรจะเปลี่ยน

4. ให�เครื่องยนต�ทำงานเป�นเวลา 1 นาทีโดยที่ไม�
เหยียบแป�นเบรก และดับเคร่ืองยนต� เหยียบแป�น
เบรกหลาย ๆ ครั้ง ระยะทางท่ีแป�นเบรกเคลื่อน
ไปจะค�อย ๆ ลดลงขณะที่เหยียบแป�นเบรกแต�ละ

เบรก

Condition:
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ครั้ง เน่ืองจากสุญญากาศค�อย ๆ ถูกปล�อย
ออกจากหม�อลมเบรก

ถ�าเบรกทำงานไม�ปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบ

N18A1-120227-08BA7AEC-14E9-429C-8825-21113111241B

คำเตือน:
. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ที่ป�ดสนิทเท�านั้น

น้ำมันเก�า เสื่อมสภาพ หรือมีการปนเป��อน
อาจทำให�ระบบเบรกเกิดความเสียหายได� การ
ใช�น้ำมันที่ไม�เหมาะสมจะทำให�ระบบเบรกเกิด
ความเสียหายและส�งผลต�อความสามารถใน
การหยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันก�อนถอด
ออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย�างระมัดระวัง
ไว�ในภาชนะท่ีมีการทำเครื่องหมายและวางให�
ห�างจากมือเด็ก

ข�อควรระวัง:
ระวังไม�ให�น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เน่ืองจากจะ
ทำให�สีรถเกิดความเสียหาย ถ�าน้ำมันกระเด็นไป
โดน ให�ล�างออกทันทีด�วยน้ำปริมาณมาก

WAI0104X

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ�าน้ำมันเบรก
อยู�ต่ำกว�าขีด MIN ไฟเตือนระบบเบรกจะสว�างขึ้น
เติม น้ำ มัน เบรก ให� ถึง ขีด MAX (โปรด ด ู ที่
“ของเหลว/สารหล�อล่ืนและปริมาณความจุที่แนะนำ”
(หน�า 9-2) สำหรับชนิดของน้ำมันเบรกที่แนะนำ)
ถ�าต�องเติมน้ำมันเบรกบ�อย ๆ ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบเบรกอย�างละเอียด

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-13

น้ำมันเบรก

Condition:
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N18A1-120227-F4435ED2-1F0C-4B8F-A905-071A99324D3A

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:
. ใช� น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 แท� เท�าน้ัน

ห�ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น
. การใช�น้ำมันเกียร�ท่ีไม�ใช� NISSAN CVT NS-

3 ของแท�จะทำให�เกียร� CVT เสียหาย ซึ่งไม�
อยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน

N18A1-120227-20874617-E673-4476-B14B-EA5DD9985C91

WAI0105X

คำเตือน:
การที่ เครื่องยนต�ทำงานขณะท่ีกรองอากาศถูก
ถอดออกอาจทำให�ท�านหรือคนอื่นเป�นแผลไหม�พอง
ได� เน่ืองจากกรองอากาศไม�เพียงทำหน�าท่ีกรอง
อากาศเข�าแต� ยังช�วยกั้น เปลวไฟท่ี เกิดจากจุด
ระเบิดย�อนกลับของเครื่องยนต� ถ�าไม� ใส�กรอง
อากาศและเครื่องยนต�เกิดจุดระเบิดย�อนกลับ ท�าน
อาจได� รับแผลไหม�พองได� ห�ามขับรถโดยไม� ใส�
กรองอากาศโดยเด็ดขาด และควรระมัดระวังเมื่อ
ดำเนินการ ใด ๆ กับ เคร่ืองยนต�ที่ ไม� ใส� กรอง
อากาศไว�

ในการถอดกรอง ให�ปลดสลักล็อกและดึงชุดกรองขึ้น
ด�านบน
ไม�ควรทำความสะอาดไส�กรองอากาศแบบกระดาษอาบ
ไขและนำกลับมาใช�ใหม�

ไส�กรองอากาศแบบกระดาษแห�งสามารถทำ
ความสะอาดและนำกลับมาใช�ใหม�ได�
เปลี่ยนกรองอากาศตามกำหนดการบำรุงรักษาที่
แสดงในคู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�มหนึ่ง

น้ำมันเกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT) เครื่องกรองอากาศ

Condition:
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N18A1-120227-42E74EAA-887B-4017-9BAA-F0811F2944D2

ใบป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า
N18A1-120227-3B9A9372-F0BC-43C2-9B08-D93C0FD0B320

การทำความสะอาด
N18A1-120227-47122101-9FA4-478A-BCC8-89CB6BAB7F3C

ถ�ากระจกบังลมหน�าไม�สะอาดขึ้นหลังจากใช�ที่ฉีดน้ำยา
ล�างกระจกบังลมหน�า หรือถ�าใบป�ดน้ำฝนมีเสียงดัง
ขณะที่ใช�งาน ที่ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�าอาจมีขี้ผึ้ง
หรือวัสดุอื่นอยู�บนกระจกบังลมหน�า และ/หรือใบป�ด
น้ำฝน
ทำความสะอาดด�านนอกของพื้นผิวหน�ากระจกบังลม
หน�าด�วยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาด
อย�างอ�อน กระจกบังลมหน�าจะสะอาดถ�าไม�มีหยดน้ำ
เกาะบนกระจกเมื่อล�างออกด�วยน้ำ
ทำความสะอาดใบป�ดโดยใช�ผ�าชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ
น้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อนเช็ด ล�างใบป�ดน้ำฝน
ด�วยน้ำ ถ�ากระจกบังลมหน�ายังคงไม�สะอาดหลังจาก
ทำความสะอาดใบป�ดน้ำฝนและใช�ที่ป�ดน้ำฝน ให�เปลี่ยน
ใบป�ดน้ำฝนใหม�

JVM0389X

ระวังอย�าทำให�หัวฉีดน้ำยาล�างกระจกอุดตัน อาจ
ทำให�ที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหน�าทำงานผิดปกติได�
ถ�าหัวฉีดอุดตัน ให�นำวัตถุที่อุดอยู�ออกด�วยเข็มเล็ก ๆ

ระวังอย�าทำให�หัวฉีดเกิดความเสียหาย

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-15

ใบป�ดน้ำฝน

Condition:
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8-16 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

การเปลี่ยน
N18A1-120227-836CAB96-5F90-4106-96F1-6640B37189C3

SDI1649
ตัวอย�าง

1. ยกก�านป�ดน้ำฝนออกจากกระจกบังลมหน�า
เม่ือยกก�านป�ดน้ำฝน ให�ยกด�านคนขับก�อน
แล�วจึงยกด�านผู�โดยสาร ไม�เช�นนั้น ใบป�ด
น้ำฝนอาจจะครูดทำให�เป�นรอยเสียหายได�

2. ดันและยึดแถบปลด แล�วเลื่อนใบป�ดน้ำฝนลงใต�
ก�านป�ดน้ำฝนเพื่อถอด

3. ถอดใบป�ดน้ำฝน
4. ใส�ใบป�ดน้ำฝนใหม�ลงบนก�านป�ดน้ำฝนจนกระทั่ง

ล็อกเข�าที่

ข�อควรระวัง:
. หลังจากเปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนแล�ว ให�ดันก�านป�ด

น้ำฝนกลับไปยังตำแหน�งเดิม ไม�เช�นน้ัน ก�าน
ป�ดน้ำฝนหรือฝากระโปรงหน�าอาจจะครูด

ทำให�เป�นรอยเสียหายได�
. ใบป�ดน้ำฝนที่สึกหรออาจทำให�กระจกบังลม

หน�าเสียหาย และทำให�ทัศนวิสัยของคนขับแย�
ลง

N18A1-120227-CA82CB44-F722-4620-B5CC-163B7294016F

WAI0106X

คำเตือน:
สารป�องกันการแข็งตัวมีพิษ และควรเก็บอย�าง
ระมัดระวังไว�ในภาชนะท่ีมีการทำเคร่ืองหมายและ
วางให�ไกลมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน้ำในถังฉีดน้ำล�างกระจก ถ�าระดับน้ำ
ในถังฉีดน้ำล�างกระจกต่ำให�เติมน้ำล�างกระจก เติมถัง
พักน้ำยาล�างกระจกเป�นระยะ ๆ
ให�เติมน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงในน้ำเพื่อให�ทำ
ความสะอาดได�ดีขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป�องกันการ
แข็ง ตัว ของ น้ำยา ล�าง กระจก บัง ลม หน�า ตาม
อัตราส�วนที่ระบุไว�ในคำแนะนำของผู�ผลิต

น้ำยาล�างกระจก

Condition:



(265,1)
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N18A1-120227-06B3EA2F-82D1-4678-9BC6-FFCC5BC93893

แบตเตอรี่รถยนต�
N18A1-120227-CA87E284-774B-4E53-9289-40D2A58BDFC6

SDI1573

คำเตือน:
ห�ามทำการขับขี่รถยนต� หากน้ำกรดแบตเตอรี่ต่ำ
เพราะอาจทำให�เกิดโหลดสูงในแบตเตอรี่ ซึ่งจะ
ทำให�เกิดความร�อนสูง ลดอายุแบตเตอรี่ และอาจ

นำไปสู�การระเบิดได�

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-17

แบตเตอรี่

Condition:
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8-18 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
N18A1-120227-47FFFBAB-1BC0-4DE1-9178-F4C1DD6AE5B8

DI0137MA

SDI1480

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต�ละเซลล� ระดับน้ำกรด
แบตเตอร่ีควรอยู�ระหว�างขีด UPPER LEVEL
และ LOWER LEVEL
ถ�าจำเป�นต�องเติมน้ำ ให�เติมน้ำกลั่น/น้ำบริสุทธ์ิจนถึง
ระดับตัววัดในแต�ละช�องเติมเท�านั้น ห�ามเติมเกิน
1. ถอดจุกเซลล� (ถ�ามีติดตั้ง)

2. เติมน้ำกลั่น/น้ำบริสุทธิ์จนถึงขีด UPPER LEVEL

3. ใส�จุกเซลล�กลับเข�าที่และขันให�แน�น
. รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนักต�องได�รับ

การตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่เป�นประจำ
. รักษาพื้นผิวแบตเตอรี่ให�สะอาดและแห�ง ทำ

ความสะอาดแบตเตอรี่ด�วยสารละลายเบคกิ้งโซดา
และน้ำ

. ให�แน�ใจว�าจุดเชื่อมต�อขั้วสะอาดและได�รับการขันจน
แน�น

. ถ�าไม�ใช�รถนานเกินกว�า 30 วัน ให�ปลดสายขั้วลบ
(–) ของแบตเตอรี่ออก เพื่อป�องกันแบตเตอรี่หมด

การพ�วงสตาร�ท
N18A1-120227-E4F41EE9-38D0-4544-9847-FEF589C32D36

หากจำเป�นต�องทำการพ�วงสตาร�ท โปรดดูที่ “การ
พ�วงสตาร�ท” (หน�า 6-13) ถ�าเครื่องยนต�ไม�ติด
หลังจากพ�วงสตาร�ทหรือแบตเตอรี่ไม�ประจุไฟ ต�องทำ
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม� ติดต�อผู�จำหน�ายนิสสันเพื่อ
ดำเนินการ

แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
GUID-296FDF95-AC54-4C0A-B51E-2EFE31F268FB

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-5A25703B-8850-4666-BFEF-66A39C15AD41

ข�อควรระวัง:
. ระวังไม�ให�เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส�วนที่ถอด

ออกมา
. การกำจัดแบตเตอรี่อย�างไม�ถูกต�องจะเป�นการ

สร�างผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม ให�ปฏิบัติตาม
ข�อกำหนดท�องถิ่นในการกำจัดแบตเตอรี่เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได�ถ�าทำการเปลี่ยน
อย�างไม�ถูกต�อง ให�เปล่ียนเป�นแบตเตอร่ีแบบ
เดียวกันหรือที่เทียบเท�ากันเท�านั้น

. อย�าให�แบตเตอรี่โดนความร�อนจัด เช�น แสง
อาทิตย� ไฟ ฯลฯ

Condition:



(267,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

JVM0381X

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:
1. สอดไขควงเล็กเข�าไปในช�อง และเพื่อเป�ดฝาป�ด

ใช�ผ�าหุ�มเพื่อป�องกันฝาครอบ
2. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�

แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2032 หรือที่เทียบเท�า
. ห�ามจับวงจรภายในและข้ัวไฟฟ�า เน่ืองจาก

จะทำให�ทำงานผิดพลาด

. ให�แน�ใจว�าด�านที่มีเครื่องหมาย + อยู�
ด�านล�างของฝาครอบ

3. ป�ดฝาป�ดให�แน�น
4. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน ถ�าต�องการความช�วยเหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
N18A1-120227-54391E5B-56A2-4553-A297-5C68724A1416

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
N18A1-120227-0BBD5A11-27BD-4EA7-9405-79045676C1F0

ข�อควรระวัง:
. ระวังไม�ให�เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส�วนที่ถอด

ออกมา
. การกำจัดแบตเตอรี่อย�างไม�ถูกต�องจะเป�นการ

ทำลายสิ่งแวดล�อม ให�ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข�อกำหนดทางกฎหมาย ในการกำจัด
แบตเตอรี่เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. แบตเตอร่ีลิเธียมอาจระเบิดได�ถ�าเปลี่ยนอย�าง
ไม� ถ ูก ต�อง ให� เปล่ียน เป�น แบตเตอร่ี แบบ
เดียวกันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท�ากันเท�านั้น

SDI2451

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:
1. ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของกุญแจอัจฉริยะ แล�ว

ถอดกุญแจธรรมดาออก
2. สอดไขควงเล็กเข�าไปในช�องที่มุม และบิดเพ่ือแยก

ส�วนบนออกจากส�วนล�าง ใช�ผ�าหุ�มเพื่อป�องกัน
ฝาครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-19

Condition:
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8-20 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

. แบตเตอรี่ ที่ แนะนำ: CR2032 หรือ ที่ มี
คุณภาพเทียบเท�า

. ห�ามจับวงจรภายในและข้ัวไฟฟ�า เน่ืองจาก
จะทำให�ทำงานผิดพลาด

. ให�แน�ใจว�าด�านที่มี เคร่ืองหมาย + หันไป
ทางด�านล�างของฝาครอบ

SDI2452

4. จัดปลายของส�วนบนและล�างให�อยู�ในแนวเดียวกัน
จากนั้นกดลงไปพร�อม ๆ กันจนกระทั่งป�ด

สนิทดี
5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน ถ�าต�องการความช�วยเหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่

N18A1-120227-D462645A-942E-42B3-B9BA-F3D5DF9A909B

ห�องเครื่องยนต�
N18A1-120227-52370792-8D7A-41B4-B228-C58E2B1E2263

WAI0107X

ข�อควรระวัง:
ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนด
ไว�บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เนื่องจากอาจทำให�
ระบบไฟฟ�าเกิดความเสียหายหรือเกิดไฟไหม�ได�

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าไม�ทำงาน ให�ตรวจหาฟ�วส�ขาด
1. ให�แน�ใจว�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง

“OFF”
2. ให�แน�ใจว�าสวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง “OFF”
3. เป�ดฝากระโปรงหน�า
4. ถอดฝาครอบฟ�วส�/กล�องสายฟ�วส�โดยการกดที่

แถบ และยกฝา
5. ระบุตำแหน�งของฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน

SDI1753
ตัวอย�าง

6. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส�ที่อยู�ใน
ห�องโดยสาร

7. ถ�าฟ�วส�ขาด ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม�
ถ�าฟ�วส�ใหม�ขาดหลังจากที่ติดตั้งอีกครั้ง ให�นำรถเข�า
ศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ�า และทำ
การซ�อมหากจำเป�น

สายฟ�วส�
N18A1-120227-0924A068-719F-4741-AE33-F91D4868E5DE

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าใดไม�ทำงานและฟ�วส�อยู�ในสภาพที่ดี
ให�ตรวจสอบสายฟ�วส� ถ�าสายฟ�วส�เส�นใดละลาย ให�
เปลี่ยนใหม�โดยใช�อะไหล�แท�ของนิสสัน

ฟ�วส�

Condition:
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ห�องโดยสาร
N18A1-120227-88B7F7E4-3C04-4D94-8D50-129C979801EF

WAI0108X

WAI0116X
สำหรับระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง* (ถ�ามีติดตั้ง)

ข�อควรระวัง:
ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนด
ไว�บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เนื่องจากอาจทำให�
ระบบไฟฟ�าเกิดความเสียหายหรือเกิดไฟไหม�ได�

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าไม�ทำงาน ให�ตรวจหาฟ�วส�ขาด

1. ให�แน�ใจว�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง
“OFF”

2. ให�แน�ใจว�าสวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง “OFF”
3. ถอดฝาครอบกล�องฟ�วส� ด�วยเครื่องมือที่

เหมาะสม ถ�าจำเป�น

4. ระบุตำแหน�งของฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน
5. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส�

SDI1753
ตัวอย�าง

6. ถ�าฟ�วส�ขาด ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม�
ถ�าฟ�วส�ใหม�ขาดหลังจากที่ติดตั้งอีกครั้ง ให�นำรถเข�า
ศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ�า และทำ
การซ�อมหากจำเป�น

สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน (ถ�ามีติดตั้ง)
N18A1-120227-DF44F12D-46C6-498B-B663-8F02DA49C014

WAI0109X

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-21
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8-22 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

เพื่อลดการส้ินเปลืองแบตเตอร่ีรถยนต� เม่ือออกมา
จากโรงงานสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานจะถูกป�ด ก�อน
การส�งมอบรถยนต� สวิตช�จะกดลง (เป�ดสวิตช�) และ
จะเป�ดไว�ตลอด
ถ�าไม�ได�กดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน (สวิตช�เป�ด)
คำเตือนอาจปรากฏข้ึนบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
(โปรดดูที่ “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (แบบ A)”
(หน�า 2-18) หรือ “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
(แบบ B)” (หน�า 2-20)
ถ�ามีอุปกรณ�ไฟฟ�าใด ๆ ไม�ทำงาน ให�ถอดสวิตช�ฟ�วส�
เมื่อจอดรถนานออก และใส�เข�าไปอีกครั้ง
หมายเหตุ:

ถ�าสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานทำงานผิดปกติ ให�
นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
วิธีการถอดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน:

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

1. สำหรับการถอดสวิตช�ฟ�วส� เม่ือจอดรถนาน ให�
แน�ใจว�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
“OFF” หรือ “LOCK”

2. ให�แน�ใจว�าสวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง “OFF”
3. ถอดฝาครอบกล�องฟ�วส�
4. หนีบสวิตช�ฟ�วส�เก็บข�อมูลเมื่อจอดรถนานและดึง

ออกตามทิศทางที่แสดงในรูป

N18A1-120227-7D2EF989-6D67-4FE6-94BF-AC7791FF0D89

ไฟหน�า
N18A1-120227-DDC173EA-AEF2-48B3-A529-4F7CD353C1D2

อาจจะเกิดฝ�าภายในเลนส�ของไฟส�องสว�างภายนอก
ชั่วคราวในช�วงฝนตกหรือล�างรถ อุณหภูมิที่แตกต�าง
กันระหว�างภายในและภายนอกของเลนส�จะทำให�เกิดฝ�า
มัว ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ถ�าเกิดหยดน้ำขนาด
ใหญ�ขึ้นภายในเลนส� กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

หลอดไฟหน�า LED
N18A1-844B4314-52A7-454E-B096-AF6D883303EA

ถ�าจำเป�นต�องเปลี่ยน กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

หลอดไฟหน�าแบบฮาโลเจน
N18A1-42F99DC2-841A-458B-BFC1-262A167F4316

ถ�าจำเป�นต�องเปลี่ยน กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ไฟหน�าแบบฮาโลเจนเป�นประเภทโคมกึ่งผนึก ซึ่งใช�
หลอดไฟหน�า (ฮาโลเจน) แบบเปลี่ยนใหม�ได� โดย
สามารถทำการเปล่ียนได�จากภายในห�องเครื่องยนต�
โดยไม�ต�องถอดชุดประกอบไฟหน�าออก

ข�อควรระวัง:
. ก�าซฮาโลเจนแรงดันสูงถูกซีลอยู�ในหลอดไฟ

ถ�าหลอดแก�วถูกขีดข�วนหรือทำหลอดไฟตก
หลอดไฟอาจจะแตกได�

. เมื่อจับหลอดไฟ ห�ามจับที่หลอดแก�ว

. ใช�หมายเลขและกำลังวัตต�ให�เท�ากับของเดิมที่
ติดตั้งมา:

รุ�นไฟหน�าแบบฮาโลเจน
หลอดไฟสูง: 65W (H9)
หลอดไฟต่ำ: 55W (H11)

. ห�ามปล�อยให� โคมไฟไฟหน�าไม�มีหลอดไฟเป�น
เวลานาน เนื่องจากฝุ�นละออง ความชื้น และ
ควัน จะเข�าไปในตัวเรือนไฟหน�าและส�งผลถึง
ประสิทธิภาพของไฟหน�า

หากทำการเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟไม�จำเป�นต�องปรับมุม
แสง หากต�องการปรับมุมแสงไฟหน�า กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

ไฟส�องสว�าง

Condition:
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ไฟส�องสว�างภายนอก
N18A1-120227-95AE0F26-511D-486F-B521-14F2751868F0

รายการ
กำลังวัตต�
(วัตต�)

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหน�า 21
ไฟหรี่ด�านหน�า รุ�นไฟหน�าแบบ

ฮาโลเจน
5

รุ�นไฟหน�า LED* LED
ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)* LED
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง

ประเภทติดตั้งอยู�ที่บังโคลน 5

ประเภทติดตั้งอยู�ที่กระจกมองข�าง* LED
ชุดไฟท�าย

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว 21
ไฟเบรก* LED

ไฟท�าย* LED
ไฟถอยหลัง 16

ไฟเบรกดวงที่สาม* LED

ไฟส�องป�ายทะเบียน* 5 (เป�นชุด)

*: โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสันสำหรับการเปลี่ยน

ไฟส�องสว�างภายใน
N18A1-120227-5414BBD0-D8F7-44CE-AE53-0F2C238A4F58

รายการ กำลังวัตต� (วัตต�)
ไฟอ�านแผนที่ 10
ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร 5
ไฟในกระโปรงท�าย 3.4

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-23

Condition:
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8-24 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ตำแหน�งไฟ
N18A1-120227-2322C1A4-07F7-4664-9A88-5D29DAC4193B

WAI0110X

1. ไฟหรี่
2. ไฟหรี่ (รุ�นไฟหน�าแบบฮาโลเจน)
3. ไฟหน�า (ไฟสูง) (รุ�นไฟหน�าแบบ LED)
4. ไฟหน�า (ไฟสูง) (รุ�นไฟหน�าแบบฮาโลเจน)
5. ไฟหน�า (ไฟต่ำ) (รุ�นไฟหน�าแบบ LED)
6. ไฟหน�า (ไฟต่ำ) (รุ�นไฟหน�าแบบฮาโลเจน)
7. ไฟอ�านแผนที่
8. ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร
9. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (บนบังโคลนหน�า

หรือกระจกมองข�าง)
10. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า (รุ�นไฟหน�าแบบ

ฮาโลเจน)
11. ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
12. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า (รุ�นไฟหน�าแบบ LED)
13. ไฟในกระโปรงท�าย
14. ไฟเบรกดวงที่สาม
15. ไฟท�าย
16. ไฟเบรก
17. ไฟส�องป�ายทะเบียน
18. ไฟถอยหลัง

Condition:
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19. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหลัง

ขั้นตอนการเปลี่ยน
N18A1-120227-EDF8B4A9-2FA8-4D2F-B7F3-6C4B40146DFC

SDI1805

: การถอด
: การติดตั้ง

ไฟอื่นทุกดวงเป�นแบบ A B C หรือ D เมื่อเปลี่ยน
หลอดไฟ ข้ันแรกให�ถอดเลนส�และ/หรือฝาครอบออก
ก�อน

WAI0111X
ไฟหรี่ (รุ�นไฟหน�าแบบฮาโลเจน)/ ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า

SDI2445
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (ประเภทติดตั้งอยู�ที่บังโคลน)

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-25
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8-26 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

WAI0112X
ชุดไฟท�าย (ไฟถอยหลัง/ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว)

JVM0797X
ไฟอ�านแผนที่

JVM0170X
ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร

SDI1258C
ไฟในกระโปรงท�าย

Condition:



(275,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

N18A1-120227-E157BB54-857B-4F07-81D8-84FC2CBD3489

ถ�ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-2)

แรงดันลมยาง
N18A1-120227-2FC6DE13-B87D-4422-A4F1-258621EC4B20

ตรวจสอบแรงดันลมยางเป�นระยะ ระดับแรงดัน
ลมยางที่ไม�ถูกต�องจะส�งผลในทางลบต�ออายุยางและ
การบังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยาง
เมื่อยางเย็น กล�าวคือต�องจอดรถเป�นเวลา 3 ชั่วโมง
หรือนานกว�า หรือขับรถน�อยกว�า 1.6 กม. (1 ไมล�)
แรงดันลมยางที่เย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง (โปรดดูที่ “หมายเลขประจำรถ” (หน�า 9-6)
สำหรับตำแหน�งของแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง)
แรงดันลมยางที่ไม�เพียงพออาจทำให�ยางร�อนผิดปกติ
และ เกิดความ เสียหายภายในตามมาภายหลัง ที่
ความเร็วสูง อาจทำให�ดอกยางแยกและยางระเบิดได�

ประเภทของยาง
N18A1-120227-236E0FBB-F0E6-4721-B848-32CD2389968F

ข�อควรระวัง:
เม่ือทำการเปลี่ยนหรือใส�ยางเส�นใหม� ให�แน�ใจว�า
ยางทั้ง ส่ี เส�น เป�นยางประเภท เดียวกัน (ยาง
สำหรับฤดูร�อน ทุกฤดู หรือสำหรับวิ่งบนหิมะ)
และมีโครงสร�างแบบเดียวกัน ทั้งนี้ ผู�จำหน�าย
นิสสันสามารถให�ข�อมูลเกี่ยวกับประเภท ขนาด
ความเร็วจำกัดของยาง และอะไหล�ยางที่มีให�เลือก

การเปลี่ยนยางอาจได�ยางที่จำกัดความเร็วไว�ต่ำกว�า

ยางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความ
เร็วได�สูงสุดของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�าความเร็ว
จำกัดของยาง

ยางสำหรับทุกฤดู
N18A1-120227-C231A919-7F10-4A46-9E7F-435DCC6F2470

นิสสันระบุ ให� ใช�ยางสำหรับทุกฤดูกับบางรุ�น เพ่ือ
สมรรถนะการใช�งานที่ดีตลอดทั้งป� รวมทั้งในสภาพที่
ถนนมี หิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมีคำว�า
ALL SEASON และ/หรือ M&S เขียนอยู�ที่ด�านข�าง
ของยาง ยางสำหรับวิ่งบนหิมะจะสามารถเกาะถนนที่
มีหิมะได�ดีกว�ายางสำหรับทุกฤดูและอาจเหมาะกับบาง
พื้นที่มากกว�า

ยางสำหรับฤดูร�อน
N18A1-120227-27546683-1326-46CE-8F5D-660AE4649B78

นิสสันระบุ ให� ใช�ยางสำหรับฤดูร�อนกับบางรุ�น เพื่อ
สมรรถนะการใช�งานที่ดีกว�าบนถนนแห�ง สมรรถนะ
ของยางสำหรับฤดูร�อนจะลดลงอย�างมากบนหิมะและ
น้ำแข็ง ยางสำหรับฤดูร�อนจะไม�มีอัตราการเกาะถนน
M&S ที่ด�านข�างของยาง
ถ�าวางแผนจะใช�งานรถยนต�ในสภาพที่มีหิมะและน้ำแข็ง
นิสสันขอแนะนำให�ใช�ยางสำหรับว่ิงบนหิมะหรือยาง
สำหรับทุกฤดูทั้งสี่ล�อ

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
N18A1-120227-3530C0E0-D2EA-4565-9027-0B91353E6F85

หากจำเป�นต�องใช�ยางสำหรับว่ิงบนหิมะ ต�องเลือก
ยางที่มีขนาดและดัชนีการรับน้ำหนักเท�ากับยางที่ใช�อยู�
เดิม ไม�เช�นนั้น จะมีผลกระทบอย�างมากต�อ
ความปลอดภัยและการบังคับรถยนต�
โดยทั่วไป ยางสำหรับว่ิงบนหิมะมักจะจำกัดความเร็ว
ไว�ต่ำกว�ายางที่ติดต้ังมาจากโรงงาน และไม�สามารถ
ทำความเร็วได�สูงสุดที่เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถ
เร็วกว�าความเร็วจำกัดของยาง การติดตั้งยาง
สำหรับว่ิงบนหิมะ จะต�องมีขนาด ย่ีห�อ โครงสร�าง
และลายดอกยางเหมือนกับยางเดิมทั้งสี่ล�อ
เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งาน
ยางที่มีสตัทฝ�งอยู�ได� แต�ในบางรัฐ และบางเขตจะไม�
อนุญาตให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฎหมายท�องถิ่น
รัฐ หรือเขต ก�อนติดตั้งยางที่มีสตัทฝ�ง ความ
สามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัท
ฝ�งบนพื้นผิวท่ีเป�ยกหรือแห�งอาจแย�กว�ายางวิ่งบนหิมะ
ธรรมดา

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-27
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8-28 การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

โซ�พันล�อ
N18A1-120227-03DE8C69-C841-41D1-B952-89B1E93A44B0

บางพื้นที่อาจไม�อนุญาตให�ใช�โซ�พันล�อ ตรวจสอบ
กฎหมายในท�องถิ่นนั้นก�อนติดตั้งโซ�พันล�อ เมื่อติดตั้งโซ�
พันล�อ ให�แน�ใจว�าโซ�มีขนาดเหมาะสมกับยางและติดตั้ง
ตามคำแนะนำของผู�ผลิตโซ�
ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตโซ�พันล�อแนะนำให�ใช�เพื่อให�แน�ใจว�า
โซ�รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�านที่ปล�อยไว�ให�แน�น
หรือถอดออกเพ่ือป�องกันไม�ให�ฟาดโดนบังโคลนหรือใต�
ท�องรถ ควรหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มที่เมื่อใช�
โซ�พันล�อ และควรลดความเร็วขณะขับขี่ ไม� เช�นนั้น
รถยนต�อาจเกิดความเสียหาย และ/หรือ อาจทำให�ส�ง
ผลกระทบอย�างมากต�อการบังคับและสมรรถนะของ
รถยนต�
ติดตั้งโซ�พันล�อที่ล�อหน�าเท�านั้น และห�ามติดตั้งที่ล�อ
หลัง ห�ามติดตั้งโซ�พันล�อกับยางอะไหล�แบบใช�ชั่วคราว
(ใช�ชั่วคราวเท�าน้ัน) (ถ�ามีติดต้ัง) ห�ามใช�โซ�บนถนน
แห�ง

การสลับยาง
N18A1-120227-970F9350-4D6B-4E9E-871D-329A7119386F

SDI1662

นิสสันขอแนะนำให�ทำการสลับยางทุก ๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล�) ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�าง
กันตามนิสัยการขับขี่และสภาพพื้นผิวถนน (โปรดดูที่
“ยางแบน” (หน�า 6-2) สำหรับการเปลี่ยนยาง)

คำเตือน:
. หลังจากสลับยาง ให�ปรับตั้งแรงดันลมยาง
. ขันน็อตล�อให�แน�นหนา เมื่อขับรถยนต�เป�นระยะ

ทาง 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงใน
กรณียางแบน ฯลฯ)

. ห�ามใช�ยางอะไหล�ท่ีใช�ชั่วคราว (ถ�ามีติดตั้ง)
ในการสลับยาง

. การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือการ
บำรุงรักษายางที่ไม�ถูกต�องจะส�งผลกระทบต�อ
ความปลอดภัยของรถยนต� และมีโอกาสเสี่ยง

การเกิดอุบัติเหตุและได�รับบาดเจ็บ หากมีข�อ
สงสัย โปรดติดต�อผู�จำหน�ายนิสสันหรือ
ผู�ผลิตยาง

ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย
N18A1-120227-7D2359F7-2A51-45DF-AD8B-96584828DCA8

SDI1663

เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
เครื่องหมายตำแหน�งเตือนดอกยางสึก
ตำแหน�งจะแสดงโดย “ ” “TWI” และอื่น ๆ
โดยขึ้นอยู�กับประเภทของยาง

ควรตรวจสอบยางเป�นระยะ เพ่ือดูการสึกหรอ รอย
แตก การบวม หรือสิ่งที่ติดในดอกยาง ถ�าพบการ
สึกหรอ รอยแตก การบวม หรือรอยฉีกขาดที่มาก
เกินไป ควรเปลี่ยนยางทันที
ยางเดิมจะมีเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง
เม่ือเห็นเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการ
เปลี่ยนยาง

Condition:
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การซ�อมแซมยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง) อย�างไม�ถูกต�อง
อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บร�ายแรง ถ�าจำเป�นจะต�อง
ซ�อมแซมยางอะไหล� กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

อายุยาง
N18A1-120227-D530A140-BCA5-4AFA-9402-677BE2913733

ห�ามใช�ยางที่มีอายุเกินกว�า 6 ป�ไม�ว�ายางนั้นจะใช�งาน
ไปแล�วหรือไม�ก็ตาม
ยางจะเส่ือมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช�งาน
ของรถ ให�นำยางเข�าตรวจสอบและถ�วงล�อสม่ำเสมอที่
ร�านซ�อมหรือศูนย�บริการนิสสัน

การเปลี่ยนยางและล�อ
N18A1-120227-32466E30-240F-4FF5-AF94-9A6D1D7FBE76

คำเตือน:
ห�ามใส�ล�อหรือยางที่เสียรูปทรง แม�ว�าจะได�รับการ
ซ�อมแซมมาแล�วก็ตาม เนื่องจากล�อหรือยางนั้น
อาจได�รับความเสียหายทางด�านโครงสร�าง และ
อาจเสียหายได�โดยไม�มีการเตือน

เมื่อเปลี่ยนยาง ให�ใช�ยางที่ มีขนาด ความเร็วจำกัด
ของยาง และอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิม
ที่มากับรถ (โปรดดูที่ “ยางและล�อ” (หน�า 9-5))
การใช�ยางอ่ืนที่ไม�ได�แนะนำไว� หรือการใช�ยางยี่ห�ออ่ืน
ปะปนกัน โครงสร�างต�างกัน (ยางธรรมดา ยาง
ธรรมดาแบบมีเข็มขัดรัดหน�ายาง หรือยางเรเดียล)
หรือดอกยางที่ไม�เหมือนกัน จะส�งผลเสียต�อการขับขี่

การเบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพื้นถนน ระยะ
ตัวถังถึงยาง ระยะห�างของโซ�พันล�อ การปรับเทียบ
มาตรวัดความเร็ว มุมลำแสงไฟหน�า และความสูง
ของกันชน ผลกระทบบางอย�างเหล�านี้อาจก�อให�เกิด
อุบัติเหตุ และส�งผลให�ได�รับบาดเจ็บร�ายแรง
ถ�าต�องเปลี่ยนล�อ ให�ใช�ล�อที่มีระยะออฟเซ็ทเท�าเดิมเสมอ
ล�อที่มีระยะออฟเซ็ทที่แตกต�างกันจะทำให�ยางสึกหรอ
เร็ว อาจไปลดประสิทธิภาพในการบังคับควบคุมรถ
และ/หรือไปมีผลต�อดิสก�เบรก/ดรัมเบรก เนื่องจากอาจ
มีผลทำให�ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง และ/หรือ
ผ�าเบรก/ก�ามเบรกสึกหรอเร็ว

การถ�วงล�อ
N18A1-120227-582CC201-360F-462A-9287-0BB08BD0257E

ล�อท่ีไม�สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุ
ยาง แม�ว�าจะใช�งานตามปกติ ล�อก็อาจเสียสมดุลได�
ดังนั้น ควรถ�วงล�อทั้งสี่ให�สมดุลเมื่อต�องการ

ยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง)
N18A1-DCB0F6EF-BBA0-4451-9D81-712D3994F31B

ยางอะไหล�แบบใช�ชั่วคราว (T-type)
N18A1-120227-C36DDA52-32DC-4896-9CDE-16184099DFEB

SDI1912
ป�ายยางอะไหล�

ศึกษาข�อควรระวังต�อไปน้ีถ�าต�องใช�ยางอะไหล�แบบ
T-type มิฉะน้ัน รถยนต�อาจได�รับความเสียหายหรือ
เกิดอุบัติเหตุได�

ข�อควรระวัง:
. ควรใช�ยางอะไหล�แบบ T-type ในกรณีฉุกเฉิน

เท�านั้น ควรเปลี่ยนด�วยยางมาตรฐานก�อน
. ขับรถด�วยความระมัดระวังในขณะที่ติดตั้งยาง

อะไหล�แบบ T-type แล�ว
. หลีกเลี่ยงการเข�า โค�ง หักมุมและการเบรก

อย�างฉับพลันในขณะขับขี่
. ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล�แบบ

T-type เป�นระยะ และให�คงอยู�ที่ 420 กิโล
การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-29

Condition:
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.  ห�ามใช�ยางอะไหล�แบบ T-type มากกว�าหนึง่

ปาสคาล (4.2 บาร 60 ปอนด/ตร.นิ้ว) เสมอ

. ห�ามขับรถที่ความเร็วมากกว�า 80 กม./ชม.
(50 ไมล�/ชม.)

. ห�ามใช�โซ�พันล�อกับยางอะไหล�แบบ T-type โซ�
พันล�อจะไม�พอดี กับยางอะไหล�แบบ T-type
และอาจทำให�รถยนต�เสียหายได�

. เม่ือขับขี่บนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือน้ำแข็ง
ควรใช�ยางอะไหล�แบบ T-type ที่ล�อหลังและใช�
งานยางเดิมที่ล�อหน�า (ล�อขับเคลื่อน) ใช�โซ�พัน
ล�อกับยางเดิมที่ล�อหน�าเท�านั้น

. ดอกยางของยางอะไหล� แบบ T-type จะ
สึกหรอเร็วกว�ายางเดิม เปล่ียนยางอะไหล�
แบบ T-type โดยเร็วท่ีสุดเมื่อเครื่องหมาย
เตือนดอกยางสึกปรากฏขึ้น

. เนื่องจากยางอะไหล�มีขนาดเล็กกว�ายางเดิม
ระยะห�างจากพื้นจึงน�อยลง เพ่ือหลีกเล่ียงไม�
ให�รถยนต�เสียหาย ห�ามขับรถทับส่ิงกีดขวาง
และห�าม ขับรถ เข�า เครื่องล�างรถอัตโนมัติ
เพราะอาจติดอยู�ด�านในได�

. ห�ามใช�ยางอะไหล�แบบ T-type กับรถยนต�
คันอื่น

เส�นพร�อมกัน

ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน (ถ�ามีติดตั้ง)

N18A1-1B01A158-83CF-435C-AD8D-C0F385A622D0

ในรถยนต�ได�มีการติดตั้งชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินแทน
ยางอะไหล� ชุดอุปกรณ�ปะยางมีไว�เพ่ือใช�สำหรับการ
ซ�อมยางที่รั่วเพียงเล็กน�อยเป�นการชั่วคราวเท�านั้น
หลังจากใช�งานชุดอุปกรณ�ปะยาง โปรดนำรถเข�าศูนย�
บริการนิสสันโดยเร็วที่สุดเพื่อซ�อมแซม/เปลี่ยนยาง
โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-2) สำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม

Condition:

8-30   การซอ่มบาํรงุและการดแูลรกัษาดว้ยตนเอง
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9 ข�อมูลทางเทคนิค

ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ ..................... 9-2
ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง .......................................................... 9-3
ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ .............................................. 9-3
น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ ........................ 9-3

เครื่องยนต� .............................................................................. 9-4
ยางและล�อ ............................................................................... 9-5
ขนาด ...................................................................................... 9-5
เมื่อขับรถไปต�างประเทศหรือจดทะเบียนที่ต�างประเทศ ................ 9-6

หมายเลขประจำรถ .................................................................. 9-6
แผ�นป�ายประจำรถ ............................................................ 9-6
หมายเลขประจำรถยนต� (VIN) ......................................... 9-6
หมายเลขเครื่องยนต� ........................................................ 9-7
แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง ................................................ 9-7
แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ .................... 9-7

การติดตั้งตัวส�งสัญญาณ RF (Radio frequency) .............. 9-7
หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล .................................................. 9-8

Condition:
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9-2 ข้อมูลทางเทคนิค

N18A1-120227-ACAD99D7-9AFA-4050-956D-FDF14BDA1195

ปริมาณความจุต�อไปนี้เป�นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต�างไปจากนี้เล็กน�อย เมื่อทำการเติม ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหมวด “8 การ
บำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ

Condition:

ประเภทของเหลว

น้ำมันเช้ือเพลิง

น้ำมันเคร่ือง* ·
·

·
·

·
·

— — —

·
·

·
— — — ·

— — —

· HFC-134a

จาระบีอเนกประสงค

น้ำมันเบรกและคลัตช

น้ำยาแอรระบบปรับอากาศ

น้ำมันหลอลื่นระบบปรับอากาศ

น้ำมันเกียรแปรผันอัจฉริยะ (CVT)

น้ำหลอเย็นเครื่องยนต (รวมถังพักปริมาตรความจุ 0.7 ลิตร)

โดยไมเปลี่ยนกรอง
น้ำมันเครื่อง

เปลี่ยนกรอง
น้ำมันเครื่อง

การเปลี่ยนถายและการเติม

* สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเปลี่ยน
น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง” (หนา 8-8)

หนวยวัด
แบบเมตริก

หนวยวัด
แบบ US

หนวยวัด
แบบอังกฤษ

น้ำมัน/สารหลอลื่นที่แนะนำ

เติมใหถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำในหมวด 
“8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาดวยตนเอง”

— — —

· น้ำมันระบบ A/C DH-PR (PAG) ของนิสสัน

น้ำมันเบรกแทของนิสสัน หรือ DOT3 ที่มีคุณภาพเทียบเทา

น้ำมันเกียร CVT NS-3 แทของนิสสัน

ใชน้ำมัน NISSAN CVT NS-3 แทเทานั้น การใชน้ำมันเกียรที่ไมใช NISSAN CVT NS-3 
ของแทจะทำใหเกียร CVT เสียหาย ซึ่งไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำหลอเย็นเครื่องยนตแทของนิสสัน (สีฟา)

แนะนำใหใช “NISSAN Motor Oil 0W-20 SN” แทของนิสสัน

ถาไมมีน้ำมันเครื่องดังกลาว ใหใช “NISSAN Motor Oil” เกรดและความหนืดของน้ำมัน
ดังตอไปนี้

คาความหนืด SAE: โปรดดูที่ “คาความหนืด SAE ที่แนะนำ” (หนา 9-3)

เกรดของน้ำมัน: API SN, ILSAC GF-5

โปรดดูที่ “ขอมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หนา 9-3)

ใชน้ำหลอเย็นเครื่องยนตแทของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเทา เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหอะลูมิเนียม
ในระบบหลอเย็นเครื่องยนตเปนสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดหากใชสารหลอเย็นเครื่องยนตเทียม
การซอมใด ๆ ภายในระบบหลอเย็นเครื่องยนตซึ่งมีการใชน้ำหลอเย็นเครื่องยนตที่ไมใชของแท
จะไมอยูภายใตการรับประกันถึงแมปญหาจะเกิดระหวางที่ยังอยูในระยะประกันก็ตาม

NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบูลิเทียม)

3.6 ลิตร

35 ลิตร

3.2 ลิตร

6.14 ลิตร 6-1/2 ควอต 5-3/8 ควอต

2-7/8 ควอต3-3/8 ควอต

3-7/8 ควอต 3-1/8 ควอต

9-1/4 แกลลอน 7-3/4 แกลลอน

ความจุ (โดยประมาณ)
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ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง

N18A1-120227-AF4712DC-AF4B-429D-B506-018156019CBD

เครื่องยนต�เบนซิน (รุ�นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

N18A1-120227-D31B74C6-ECEC-43E4-BEAA-D681474727BD

ข�อควรระวัง:
ห�ามใช�น้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่ว เพราะจะทำ
ความเสียหายต�อเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง

ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะกั่วหรือแก�สโซฮอล� (ได�
ถึง E20*) ที่มีค�าออกเทนอย�างน�อย 95 (RON)
ถ�าไม�มีน้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะกั่ว อาจใช�น้ำมัน
เบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่วที่มีค�าออกเทนอย�างน�อย
91 (RON) ทดแทนได� แต�สมรรถนะจะลดลงไปเล็ก
น�อย อย�างไรก็ตาม เพื่อสมรรถนะสูงสุดของรถยนต�
และคุณภาพในการขับท่ีดี ขอแนะนำให�ใช�น้ำมันเบนซิน
พิเศษไร�สารตะกั่ว
*: แก�สโซฮอล�คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล� เช�น
“E20” คือน้ำมันที่ผสมเอทานอลประมาณ 20% และ
น้ำมันเบนซินไร�สารตะกั่ว 80%

ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ

N18A1-120227-A10E3F2F-64E5-4170-8334-8A8234DD3261

น้ำมันเครื่องยนต�เบนซิน

N18A1-120227-6145B14E-B36F-4647-A0EF-21BDFB786962

ควรใช� 0W-20
หากไม�มี 0W-20 ให�เลือกความหนืดจากตารางด�านล�างที่
เหมาะสมสำหรับช�วงอุณหภูมิภายนอก

STI0732

น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ

N18A1-120227-9EEF71BB-D47C-4DBC-A677-79EACB5C384A

ระบบปรับอากาศในรถต�องใช�น้ำยาแอร� HFC-134a
(R134a) และ น้ำมันหล�อลื่น ระบบ A/C DH-PR
(PAG) ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า การใช�
น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นชนิดอื่นจะทำให�ระบบเกิด
ความเสียหาย และอาจต�องเปลี่ยนระบบปรับอากาศใน
รถใหม�ทั้งระบบ
ในหลายประเทศและหลายภูมิภาคไม�อนุญาตให�มีการ
ปล�อยน้ำยาแอร�ออกสู�บรรยากาศภายนอก ถึงแม�
น้ำยาแอร� HFC-134a (R-134a) ในรถจะไม�ทำลาย
โอโซนในชั้นบรรยากาศของโลก อย�างไรก็ตาม สารนี้
อาจส�งผลกระทบเล็กน�อยต�อสภาวะโลกร�อน นิสสันขอ
แนะนำให�นำน้ำยาแอร�กลับมาใช� ใหม�อย�างเหมาะสม
ควรติดต�อศูนย�บริการนิสสัน หากต�องการรับบริการ
สำหรับระบบปรับอากาศ

ข้อมูลทางเทคนิค 9-3

Condition:
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9-4 ข้อมูลทางเทคนิค

N18A1-120227-39694370-4CC4-4707-84AE-9976D76D99ED

รุ�นเครื่องยนต� HRA0DET
ชนิด เบนซิน 4 จังหวะ DOHC
การจัดกระบอกสูบ 3 กระบอกสูบ แถวเรียง
กระบอกสูบ x ระยะชัก มม. (นิ้ว) 72.2 6 81.3 (2.843 6 3.201)
ปริมาตรกระบอกสูบ ซม.3 (ลบ.นิ้ว) 999 (60.96)
ความเร็วรอบเดินเบาที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) รอบต�อนาที 800
องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.) CVT: 58+5

หัวเทียน ชนิด มาตรฐาน ILKAR7Q7
ระยะห�างเขี้ยวหัวเทียน มม. (นิ้ว) 0.7 (0.028)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ�ไทมิ่ง

เครื่องยนต�

Condition:
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N18A1-120227-C49501C2-4162-455A-9289-4D7F0B4C7D35

มาตรฐาน ยางอะไหล�*1

ขนาดยาง 195/65R15 91H T125/70 D15 95M*2

ขนาด ออฟเซ็ต มม. (นิ้ว)

กระทะล�อ เหล็ก 1565-1/2J 45 (1.77)
อะลูมิเนียม 1565-1/2J 45 (1.77)

1666J 50 (1.97)

ยางอะไหล� เหล็ก 1564T*2 30 (1.18)

*1: สำหรับรุ�นที่ไม�มียางอะไหล� จะมีชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉินมาให�
*2: ใช�ชั่วคราวเท�านั้น

N18A1-120227-AA85468F-EAD9-44BE-9347-05FAB01F820F

หน�วย: มม.(นิ้ว)

ความกว�างทั้งหมด 1,740 (68.5)
ความสูงทั้งหมด 1,460 (57.5)
ความกว�างฐานล�อด�านหน�า 1,525 (60.0)
ความกว�างฐานล�อด�านหลัง 1,535 (60.4)
ความยาวฐานล�อ (หน�า-หลัง)      2,605 (102.6)

ข้อมูลทางเทคนิค 9-5

ยางและล�อ ขนาด

Condition:

ความยาวทั้งหมด 4,495 (177.0)
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9-6 ข้อมูลทางเทคนิค

N18A1-120227-C95C57F5-7060-429B-925E-ED5D735D6508

เมื่อวางแผนเดินทางไปยังต�างประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน
ต�องตรวจสอบว�าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต�องใช�กับรถยนต�มี
จำหน�ายในประเทศนั้นหรือภูมิภาคนั้นหรือไม� การใช�
น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค�าออกเทนต่ำอาจทำให�เครื่องยนต�
เสียหายได� ดังน้ัน ควรตรวจสอบให�แน�ใจว�ามีน้ำมัน
เชื้อเพลิงชนิดที่ต�องใช�ในประเทศที่จะเดินทางไป สำหรับ
ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ โปรดดูที่
“ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน�า 9-3)
เม่ือมีการโอนการจดทะเบียนรถยนต�ไปยังประเทศ รัฐ
จังหวัด หรือเขตอื่น ให�ติดต�อเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องเพื่อ
ตรวจสอบว�ารถยนต�อยู�ในข�อกำหนดของท�องถิ่นนั้น
หรือไม� ในบางกรณี หากรถยนต� ไม� เป�นไปตามข�อ
กำหนดตามกฎหมายของท�องถิ่น อาจต�องทำการ
ดัดแปลงเพื่อให�เป�นไปตามกฎหมายและข�อกำหนดใน
ท�องถ่ินน้ัน ๆ นอกจากนี้ รถยนต�อาจไม�สามารถ
ดัดแปลงเพื่อใช�ในบางพื้นที่
กฎหมายและข�อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการปล�อย
ไอเสียรถยนต�และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต�าง
กัน ในแต�ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขต ดังนั้น
คุณสมบัติเฉพาะของรถยนต�อาจแตกต�างกัน
เมื่อต�องนำรถไปใช�ในต�างประเทศ รัฐ จังหวัด
หรือเขต ผู�ใช�ต�องรับผิดชอบต�อการดัดแปลง
การขนส�ง การจดทะเบียน และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้น นิสสันไม�รับผิดชอบความไม�สะดวก

ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
N18A1-120227-01FF74DB-0858-4C45-89E1-E038CBD93AF0

ห�ามป�ด พ�นสีทับ เช่ือม ตัด เจาะ สลับ หรือถอด
หมายเลขประจำรถ (VIN)

แผ�นป�ายประจำรถ
N18A1-120227-5094365C-F7B0-4CF8-A0E4-986C059A2B47

STI0630

แผ�นป�ายประจำรถยนต�ติดอยู�ที่เสาเก�งกลางด�านคนขับ

หมายเลขประจำรถยนต� (VIN)
N18A1-120227-0B6D27D4-E79D-4116-A261-806050B6966D

WAJ0079X

หมายเลขประจำรถยนต�อยู�ใต�เบาะนั่งด�านหน�าขวาตาม
ที่แสดง

เมื่อขับรถไปต�างประเทศหรือจดทะเบียนที่ต�าง
ประเทศ หมายเลขประจำรถ

Condition:
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หมายเลขเครื่องยนต�
N18A1-120227-DEFCA7F0-4BB7-42CD-856B-ABC89F81D3F8

WAJ0078X

หมายเลขเครื่องยนต�ติดไว�บนเครื่องยนต�ตามที่แสดง

แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
N18A1-120227-A6E9AF42-4A38-42F1-B9EA-7D6CDD29DABA

STI0435

ทั้งนี้ แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�าย
ค�าแรงดันลมยางที่ติดอยู�ที่เสาเก�งกลางด�านคนขับ

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ
N18A1-120227-5875BEAD-4AF9-4147-976E-83CBFCB9E920

JVT0274X

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเคร่ืองปรับอากาศจะติดอยู�
ใต�ฝากระโปรงหน�าดังที่แสดงในภาพ

N18A1-6D7FC8EB-E504-41CE-B74D-B8ACC8CE157C

สำหรับประเทศที่ปฏิบัติตามข�อกำหนดของ UN
หมายเลข 10 หรือที่เกี่ยวข�อง:
การติดตั้งตัวส�งสัญญาณ RF ในรถยนต�อาจส�งผล
กับระบบอุปกรณ�ไฟฟ�า ตรวจสอบไปยังผู�จำหน�าย
นิสสันเพื่อรับทราบมาตรการป�องกันหรือคำแนะนำเป�น
พิเศษเกี่ยวกับการติดตั้ง เมื่อมีการสอบถาม ศูนย�
บริการนิสสันจะให�รายละเอียดข�อมูล (ช�องความถี่
กำลังไฟ ตำแหน�งเสารับสัญญาณ แนวทางการ
ติดตั้ง และอื่น ๆ) ที่เกี่ยวข�องกับการติดตั้งตามที่ท�าน
ต�องการ

ข้อมูลทางเทคนิค 9-7

การติดตั้งตัวส�งสัญญาณ RF (Radio
frequency)

Condition:
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9-8 ข้อมูลทางเทคนิค

N18A1-120227-DD114A86-9C88-4B36-8844-08795EAD8361

อุปกรณ�โทรคมนาคมน้ีถูกต�องตามกฎข�อบังคับของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�
และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (NBTC)
. กล�อง BCM (โมดูลควบคุมตัวถัง)

WAJ0082X

หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล

Condition:
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10-2 รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

N18TH1-3AEDE685-F8BF-4DC3-BA3D-EB38A8006506

รถยนต� Nissan Almera เป�นรถยนต�ที่ ได�รับอนุมัติ
จากกระทรวงอุตสาหกรรมว�า มี ค ุณสมบัติ เป�น
รถยนต�ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ�นที่ 2
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง คุณสมบัติ
รถยนต�ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car)
รุ�นที่ 2 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ดังนี้

ด�านการประหยัดพลังงาน
N18TH1-4ED80E99-C54C-492A-8454-121E9B43CA8C

. สำหรับรถยนต�ที่ ใช� หรือสามารถใช� น้ำมัน เชื้อ
เพลิง ต�องมีอัตราการใช�น้ำมันเช้ือเพลิงไม� เกิน
4.3 ลิตรต�อ 100 กิโลเมตร ตาม combine
mode ที่ระบุไว�ในข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.101 Rev.2 หรือระดับที่สูงกว�า

ด�านสิ่งแวดล�อม
N18TH1-C5900FF9-ECE9-4420-86F2-7C40CE8335D4

. ต�องเป�นไปตามมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 5
ตามข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83
(06) Rev.4 หรือระดับที่สูงกว�า

. มีปริมาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ที่ปล�อยออกจาก
ท�อไอเสีย ไม�เกิน 100 กรัมต�อ 1 กิโลเมตร ที่
วัดตามหลักเกณฑ�ที่ระบุไว�ในข�อกำหนดทางเทคนิค
UNECE Reg.101 Rev.2 หรือระดับที่สูงกว�า

ด�านความปลอดภัย
N18TH1-2F15362E-7D0D-45FE-82D9-749FE7E41557

. มีคุณสมบัติในการป�องกันผู� โดยสารกรณีที่ เกิด
อุบัติเหตุ การชนด�านหน�าของ ตัวรถ ตามข�อ
กำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.94 Rev.1
หรือระดับที่สูงกว�า

. คุณสมบัติ ในการป�องกันผู� โดยสารกรณีที่ เกิด
อุบัติเหตุ การชนด�านข�างของ ตัวรถ ตามข�อ
กำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.95 Rev.1
หรือระดับที่สูงกว�า

. มีคุณสมบัติด�านความปลอดภัยเชิงป�องกันก�อน
เกิดเหตุ (Active safety) โดยอยางนอยตองมี 

ระบบหามลอแบบปองกันการล็อก (Antilock 

Braking System-ABS) ซึ่งไดติดตั้งระบบควบคุม

เสถียรภาพแบบอเิลก็ทรอนิกส (Electronic Stability 

Control System-ESC system) และระบบหามลอ

ดังกลาวนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิค 

UNECE Reg.13H Rev.2 หรือระดับท่ีสูงกวาดวย

N18TH1-974AE6CD-78AC-4D11-A852-0443FEC0ECE8

ด�านการประหยัดพลังงาน
N18TH1-BAF181BE-8926-485C-B270-68893C29457F

ผลการทดสอบอัตราการใช�น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต�
แต�ละ ร ุ�น เมื่อ ทดสอบตามข�อกำหนดทาง เทคนิค
UNECE Reg.101 Rev.3 แสดงดังนี้

หน�วย : ลิตร ต�อ 100 กิโลเมตร
อัตราการใช�น้ำมันเชื้อเพลิง เกียร� CVT

ค�าเฉลี่ย (Combined Conditions) 4.3
วัฎจักรในเมือง (Urban Conditions) 5.0
วัฎจักรนอกเมือง (Extra-urban Conditions) 4.0

ด�านสิ่งแวดล�อม
N18TH1-376A04CA-D17A-46BB-9476-086EEA51F3D8

1. ผ�านมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 5 ตามข�อ
กำหนดทาง เทคนิค UNECE Reg.83 (06)
Rev.4

2. ผลการทดสอบปริมาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ที่
ปล�อยออกจากท�อไอเสียของรถยนต�แต�ละรุ�น เมื่อ
ทดสอบตาม ข�อ กำหนดทาง เทคนิค UNECE
Reg.101 Rev.3 แสดงดังนี้

รถยนตประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล

รุนที่ 2
ผลการทดสอบรถยนต� NISSAN ALMERA

Condition:



(289,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

หน�วย : กรัมต�อกิโลเมตร

การปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� เกียร� CVT

ค�าเฉลี่ย (Combined Conditions) 100

วัฎจักรในเมือง (Urban Conditions) 115

วัฎจักรนอกเมือง (Extra-urban Conditions) 92

ด�านความปลอดภัย
N18TH1-F00404B3-7E7C-474A-9D78-ACAE3C1C3D4B

1. มีคุณสมบัติในการป�องกันผู� โดยสารกรณีที่ เกิด
อุบัติเหตุ การชนด�านหน�าของ ตัวรถ ตามข�อ
กำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.94 Rev.1

2. คุณสมบัติ ในการป�องกันผู� โดยสารกรณีที่ เกิด
อุบัติเหตุ การชนด�านข�างของ ตัวรถ ตามข�อ
กำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.95 Rev.1

3. มคีุณสมบตัิดานความปลอดภัยเชงิปองกันกอน 

เกดิเหต ุ (Active safety) โดยอยางนอยตองมี 

ระบบหามลอแบบปองกันการล็อก (Antilock 

Braking System-ABS) ซึ่งไดติดตั้งระบบควบคุม 

เสถียรภาพแบบอเิล็กทรอนิกส (Electronic Stability 

Control System-ESC system) และระบบหามลอ 

ดังกลาวนีต้องเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนคิ 

UNECE Reg.13H Rev.2

รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 10-3

Condition:

ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.101
ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101 ผลการ
ทดสอบอัตราการใช�น้ำมัน เช้ือ เพลิงนั้น ได�จากการ
ทดสอบลักษณะที่ 1: การทดสอบปริมาณสารมลพิษ
ภายหลังการติดเครื่องขณะเย็น ตามข�อกำหนดทาง
เทคนิค UNECE Reg. 83 ประกอบกับ วิธี การ
คำนวณที่ระบุ ภายใต�ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.101 โดยในระหว�างการทดสอบ จะขับเคล่ือน
รถยนต�ตัวอย�างบนแชสซีส�ไดนาโมมิเตอร� ตามวัฏจักร
การ ขับ เคล่ือนท่ีระบุภาย ใต� ข�อกำหนดทาง เทคนิค
UNECE Reg.83 ดังภาพในหน�า 10 - 4

การคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
อัตราการใช�น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต�ที่ใช�เครื่องยนต�
แบบจุดระเบิดด�วยประกายไฟ แสดงในหน�วยลิตรต�อ
100 กิโลเมตร สามารถคำนวณได�ดังสมการต�อไปนี้
FC = (0.118 / D) x [(0.848 x HC) + 

(0.429 x CO) + (0.273 x CO
2
)]

โดย
FC คือ อัตราการใช�น้ำมันเช้ือเพลิง หน�วยลิตรต�อ
100 กิโลเมตร
HC คือ ปริมาณสารมลพิษไฮโดรคาร�บอน หน�วย
กรัมต�อกิโลเมตร

CO คือ ปริมาณสารมลพิษคาร�บอนมอนออกไซด�
หน�วยกรัมต�อกิโลเมตร
CO2 คือ ปริมาณสารมลพิษคาร�บอนไดออกไซด�
หน�วยกรัมต�อกิโลเมตร
D คือ ความหนาแน�นของเชื้อเพลิงทดสอบ

วิธีการทดสอบตามข�อกำหนดทางเทคนิค
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10-4 รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

N18TH1-1EDBEF92-E517-4D05-A518-8C80A2A70C6C

N18TH1-85F1F0B1-71F7-4C6E-861D-8D5B1FC69514

N18TH1-6F0A0A6A-79B8-4247-8C5D-0A8223805C50

Condition:

N18THP10-4
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รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 10-5

Condition:

ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.83
การทดสอบปริมาณสารมลพิษตามข�อกำหนดทาง
เทคนิค UNECE Reg.83 น้ัน ประกอบด�วยการ
ทดสอบทั้งหมด 7 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะท่ี 1 : การทดสอบปริมาณสารมลพิษ
ภายหลังการติดเครื่องขณะเย็น: ปริมาณสาร
มลพิษต�องไม�เกินค�าที่กำหนดดังตารางต�อไปนี้

หมายเหตุ [1] เฉพาะเครื่องยนต�แบบฉีดตรง
ลกั ณะที่ การทดสอบปรมาณคาร �บอน
มอนอก ด �ใน ณะเครอ่งยน �เดนเบา
ปริมาณความเข�มข�นของคาร�บอนมอนอกไซด�ที่ออกมา
จากเครื่องยนต�ขณะเดินเบา:
1. ต�องไม�เกิน 0.3% โดยปริมาตร เม่ือทดสอบโดย

ปรับตัวควบคุมภาวการณ�เดินเบาตามที่ผู�ทำระบุ
2. ขณะที่เคร่ืองยนต�เดินเบาสูง (ตามที่ผู�ทำระบุ แต�

ต�องสูงกว�า 2,000 rpm และ แลมดาที่ 1 +
0.03) ค�าความเข�มข�นของคาร�บอนมอนอกไซด�
ต�องไม�เกิน 0.2% โดยปริมาตร

ลักษณะท่ี 3 : การทดสอบปริมาณสารมลพิษ
จากห�องข�อเหวี่ยง: ต�องไม�มีก�าซออกจากห�องข�อ
เหวี่ยงสู�บรรยากาศ
ลักษณะที่ 4 : การทดสอบปริมาณสารมลพิษไอ
ระเหย: ปริมาณสารมลพิษไอระเหยที่วัดได�ต�องน�อย
กว�า 2 กรัมต�อการทดสอบ
ลักษณะที่ 5 : การทดสอบความทนทานของ
อุปกรณ�ควบคุมสารมลพิษ:
ปริมาณสารมลพิษต�องไม�เกินค�าที่กำหนดสำหรับการ
ทดสอบลักษณะที่ 1 โดยผู�ทำอาจเลือกใช�ตัวประกอบ
การเส่ือมสภาพตามตารางต�อไปนี้ แทนการทดสอบ
ลักษณะที่ 5 ได�

คารบอน
 

ารมล
 [1]

นวย  มลลกรัมตอก ลเมตร

มอนอก ด
 ดร
คารบอน
ัง มด 

 ดร
คารบอน ่
มรวมมเ น

อนุ าค
ออก ด

อง
น ตรเ น ร ยนตนั่ง

1,000 100 68 60 4.5

หมายเหตุ [1] เฉพาะเครื่องยนต�แบบฉีดตรง
ลักษณะท่ี 6 : การทดสอบปริมาณสารมลพิษ
จากรถยนต� ท่ีอุณหภูมิต่ำ: (ประมาณ -7 องศา
เซลเซียส)

ปริมาณสารมลพิษต�องไม�เกินค�าที่กำหนดดังตาราง 
ต�อไปนี้

ลักษณะที่ 7 : การทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณ�
ควบคุมสารมลพิษ: ปริมาณสารมลพิษต�องไม�เกิน
ค�าที่กำหนดดังตารางต�อไปนี้

[1]

1.5

1.3

1.3

1.6

1.0

 ดรคารบอน ัง มด 

คารบอนมอนอก ด

 ดรคารบอน ่ มรวมมเ น

ารมล อนุ าค

ารมล ตัวปร กอบการเ ื่อม า

ออก ด อง น ตรเ น 

คารบอน
มอนอก ด

15 1.8
ร ยนตนั่ง

นวย  กรัมตอก ลเมตร

ออก ด อง
น ตรเ น

คารบอน
มอนอก ด

1,900 250 300 50

่ มรวมมเ น
ดรคารบอน ารมล  

ร ยนตนั่ง

นวย  มลลกรัมตอก ลเมตร

[1]

ออก ด อง
น ตรเ น อนุ าค

หมายเหตุ [1] เฉพาะเครื่องยนต�แบบฉีดตรง
ทั้งนี้ จะ ดำเนิน การทดสอบ โดย ขับ เคล่ือนรถยนต�
ตัวอย�างบนแชสซีส�ไดนาโมมิเตอร�ตามวัฏจักรการขับ
เคลื่อนที่ระบุภายใต�ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.83 ดังภาพในหน�า 10 - 4 รวมทั้งดำเนินการ
ทดสอบ ในห�อง วัด ไอระเหยที่ อ ุณหภูมิ ปกติ และที่
อุณหภูมิต่ำซึ่งปริมาณสารมลพิษที่ได�จากการทดสอบ
จะต�องเป�นไปตามเกณฑ�ที่ระบุภายใต�ข�อกำหนดทาง
เทคนิค UNECE Reg.83 สำหรับมาตรฐานมลพิษ
ระดับ Euro 5



(292,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

10-6 รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

N18TH1-39C17245-EDBD-4FC1-8427-36851987654B

Condition:

ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.94
การทดสอบการชนด �านหน �าตามข �อกําหนดทางเทคนิค

UNECE Reg.94 นั้น จะดําเนินการจําลองการ 

ทดสอบการชน โดยเคลื่อนท่ีรถยนต �ตัวอย �างด �วย

ความเร็วประมาณ 56 กิโลเมตรต �อช่ัวโมง เข �าหา

เครื่องกีดขวางจําลองท่ีมีโครงสร �างแบบยุบตัวได �และ

หยุดนิ่งอยู �กับที่ ซึ่งเป �นการชนในลักษณะที่เยื้องจาก

จุดศูนย �กลางในแนวระนาบของรถยนต �ทดสอบ

ประมาณ 40% ทั้งนี้ จะประเมินผลการทดสอบตาม

เกณฑทีร่ะบภุายใตขอกําหนดทางเทคนคิ UNECE

Reg.94 ได�แก� เกณฑ�การวัดอาการบาดเจ็บที่เกิดข้ึน
กับหุ�นจำลองทดสอบ (Dummy) เช�น การบาดเจ็บที่
ศีรษะ การบาดเจ็บที่คอ แรงกดกระทำท่ีทรวงอก
แรงกดกระทำที่หน�าแข�ง เป�นต�น รวมทั้งเกณฑ�ที่ระบุ
ถึงระยะการเคลื่อนที่ของพวงมาลัย อัตราการรั่วของ
น้ำมันเชื้อเพลิง การเป�ดของประตู การล็อกของประตู
และการเคล่ือนย�ายหุ�นจำลองทดสอบ (Dummy)
ออกจากรถยนต�ตัวอย�าง

ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.95
UNECE Reg.95 นั้น จะดำเนินการจำลองการ
ทดสอบการชนโดยเคลื่อนที่เครื่องกีดขวางจำลองที่มี
โครงสร�างแบบยุบตัวได�ด�วยความเร็วประมาณ 50
กิโลเมตร ต�อชั่วโมง เข�าหารถยนต�ตัวอย�างซึ่งหยุด
นิ่งอยู�กับที่ และชนเข�ากับด�านข�างส�วนที่เป�นประตู
ห�องโดยสารของผู�ขับ ทั้งนี้จะประเมินผลการทดสอบ
ตามเกณฑ�ที่ระบุภายใต�ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.95 ซึ่งได�แก� เกณฑ�การวัดอาการบาดเจ็บที่
เกิดขึ้นกับหุ�นจำลองทดสอบ (Dummy) เช�น การ
บาดเจ็บที่ศีรษะ การบาดเจ็บที่ทรวงอก การบาดเจ็บ
ที่กระดูกเชิงกราน การบาดเจ็บที่ช�องท�อง เป�นต�น
รวมทั้งเกณฑ�ที่ระบุถึง อัตราการรั่วของน้ำมันเช้ือ
เพลิง การเป�ดของประตูและการเคลื่อนย�ายหุ�นจำลอง
ทดสอบ (Dummy) ออก จาก รถยนต� ตัวอย�าง
เป�นต�น

ข�อกำหนดทางเทคนิค UNECE REG.13H
ข�อกำหนดทางเทคนิค UN R13H (The approval
of passenger cars with regard to braking)
ประกอบด�วยการทดสอบ 7 ลักษณะ ดังนี้
1. การทดสอบสมรรถนะห�ามล�อ ขณะระบบเบรกเย็น

(Type O)
เป�นการทดสอบสมรรถนะของระบบเบรกในขณะที่
รถยนต� ว่ิงด�วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต�อ
ช่ัวโมง จนกระทั่งหยุดน่ิง เพ่ือวัดค�าความหน�วง
และระยะทางในการหยุดรถ ในแต�ละสภาวะ ดังนี้
. สภาวะ ปกติ ที่ ร ะบบ เบรก ทำงาน อย�าง

สมบูรณ� ประกอบด�วย การทดสอบรถยนต�
ที่ 2 ระดับความเร็ว ได�แก� ระดับความเร็ว
ปกติ คือ 100 กิโลเมตรต�อ ช่ัวโมง และ
ระดับ ความเร็ว ส ูง (ร�อย ละ 80 ของ
ความเร็วสูงสุด แต�ไม�เกิน 160 กิโลเมตร
ต�อชั่วโมง)



รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 10-7
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. สภาวะระบบเบรกวงจรซ�ายหรือขวา ไม�
ทำงาน

. สภาวะหม�อลมช�วยเบรกไม�ทำงาน

. สภาวะระบบห�ามล�อแบบป�องกันการล็อก
(ABS : Antilock Braking System) ไม�
ทำงาน

. สภาวะระบบห�ามล�อแบบป�องกันการล็อก
(ABS : Antilock Braking System)/
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD : Electronic
Brake Force Distribution) ไม�ทำงาน
ทั้งนี้ การทดสอบข�างต�น จะกระทำทั้งกรณี
มวลบรรทุกสูงสุด (Laden) และมวลรถ
เปล�า (Unladen) รวมท้ัง การทดสอบใน
กรณีเครื่องยนต�ดับ

2. การทดสอบสมรรถนะห�ามล�อ ขณะระบบเบรก
ร�อน (Type I)
เป�นการทดสอบสมรรถนะของระบบเบรกในสภาวะ
ที่มีความร�อนสะสม ทั้งในกรณีความร�อนสะสมสูง
และความร�อนสะสมไม�สูง โดยการจำลอง
สถานการณ�การเบรก จำนวนหลายครั้งอย�าง
ต�อเนื่อง เพื่อทำให�เบรกร�อนขึ้น หลังจากนั้น จึง
ทดสอบการทำงานของระบบเบรกในขณะที่รถยนต�
ว่ิงด�วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต�อช่ัวโมง จน
กระทั่งหยุดนิ่ง เพ่ือวัดค�าความหน�วงแล�วนำไป

เปรียบเทียบกับเกณฑ�มาตรฐาน
3. การทดสอบเบรกมือ

เป�นการทดสอบความสามารถในการจอดรถบน
พื้นเอียง ที่มีระดับความชันร�อยละ 20 (กรณี
มวลบรรทุกสูงสุด) และระดับความชันร�อยละ 12
(กรณีมวลบรรทุกสูงสุด+Trailer) เพื่อวัดค�าแรง
ที่ใช�ในการเบรกจากมือและเท�า รวมทั้งความ
สามารถในการหยุดรถ ที่ระดับความเร็ว 30
กิโลเมตรต�อชั่วโมง โดยใช�เบรกมือ

4. การทดสอบระบบช�วยเหลือการเบรก (BAS :
Brake Assist System)
เป�นการทดสอบสมรรถนะของระบบช�วยเหลือการ
เบรก (ระบบควบคุมแรงเบรก)

5. การทดสอบระบบห�ามล�อแบบป�องกันการล็อก
(ABS : Antilock Braking System-ABS)
เป�นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ABS ซึ่งโดย
หลักการแล�ว ประสิทธิภาพในการเบรกเม่ือระบบ
ABS ทำงาน (ด�วยการจับ-ปล�อยเบรกเป�นบาง
ช�วง) จะต�องไม�ส�งผลให�ความสามารถในการ
เบรกลดต่ำกว�าค�าที่กำหนด (ไม�ต่ำกว�าร�อยละ
75 ของแรงเบรกสูงสุด) ทั้งนี้ จะมีการทดสอบ
สมรรถนะของ ABS ในการหยุดรถบนพื้นผิวที่
แตกต�างกัน 5 ลักษณะ ดังนี้

. การหยุดรถบนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานสูง
(Hi-m)

. การหยุดรถบนพ้ืนผิวที่มีแรงเสียดทานต่ำ
(Low-m)

. การหยุดรถจากพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานสูง
ไปยังพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่ำ

. การหยุดรถจากพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่ำไป
ยังพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานสูง

. การหยุดรถในกรณี ล�อของรถด�านหน่ึงอยู�
บนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานสูง และล�อของรถ
อีกด�านหนึ่งอยู�บนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่ำ
นอกจากนี้แล�ว ยังมีการทดสอบการทำงาน
ของระบบไฟเตือน และสภาพการว่ิงของ
รถยนต�ในขณะเบรกในกรณีที่ระบบ ABS ไม�
ทำงาน รวมทั้ง การทดสอบการทำงาน
ของระบบ ABS ภายใต�การรบกวนของ
คล่ืนแม� เหล็กไฟฟ�า (Electromagnetic
Compatibility) อีกด�วย

6. การทดสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน (Emergency
Stop Signal)
เป�นการทดสอบการทำงานของสัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน ในกรณีท่ีมีการเบรกอย�างแรง (กรณี
ฉุกเฉิน) ภายใต�เง่ือนไขที่กำหนด และเป�นไปตาม
มาตรฐาน

Condition:
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7. การทดสอบระบบควบคุมเสถียรภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (Electronic Stability Control
System-ESC System)
เป�นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ESC โดย
การสร�างสถานการณ�การหลบหลีกกะทันหันใน
ขณะที่รถยนต�วิ่งด�วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต�อ
ช่ัวโมง ด�วยการใช�ระบบอัตโนมัติควบคุมการหัก
เลี้ยวรถยนต�ไปกลับอย�างกะทันหัน (องศาการ
เลี้ยวสูงสุดท่ี 270 องศา) ทั้งนี้ รถยนต�ที่ผ�าน
มาตรฐานจะต�อง ไม� เสียหลักและ ยังคง รักษา
ทิศทางการเคล่ือนท่ีได�อย�างสมบูรณ� หรือมีการ
เบี่ยงเบนได�ไม�เกินค�าที่กำหนด

น้ำหนักรถยนต�
น้ำหนักรถยนต�

หน�วย: กก.
รุ�นเกียร� CVT 1,070-1,079

ระบบเกียร� CVT
เกียร�อัตโนมัติประเภท CVT

อัตราทดเกียร�เดินหน�า 4.0062-0.4580
อัตราทดเกียร�ถอยหลัง 3.7708
อัตราทดเฟ�องท�าย 3.9247

อุปกรณ�ที่มีสาระสําคัญด�านการใช�พลังงานสําหรับ
เกียร� CVT

. ระบบหยุดการทำงานขณะเคร่ืองยนต� เดิน เบา
(Idling Stop System)

Condition:

.  เกียรอัตโนมัติแบบควบคุมการเปลี่ยนอยางตอเนื่อง 
(Continuous Variable Transmission)

.  อุปกรณควบคุมการปรับเวลาการปดเปดวาลวอยาง

ตอเนื่อง (Continuous Valve Timing Control)
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กุญแจอัจฉริยะ .................................................... 3-3
เกจวัด

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ............................ 2-7
คอมพิวเตอร�ระยะทาง ...................... 2-19, 2-32
มาตรวัดความเร็ว ......................................... 2-6
มาตรวัดรอบเครื่องยนต� ............................... 2-6

เกียร�
การขับขี่ด�วยเกียร�แปรผันอัจฉริยะ
(CVT) ......................................................... 5-13
การปลดล็อกคันเกียร� .................................. 5-15
น้ำมันเกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT) .............. 8-14

เกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT) ............................... 5-6
เกียร�แปรผันอัจฉริยะ CVT (CVT) ...................... 5-8

ข
ขนาด .................................................................. 9-5
ข�อควรระวัง

การใช�เข็มขัดนิรภัย ....................................... 1-7
การใช�ระบบเครื่องเสียง ............................... 4-21
การบำรุงรักษา ............................................ 8-4
ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม .......................................................... 1-23
ข�อควรระวังในการใช�งานสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�แบบปุ�มกด .................................... 5-7
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ...... 1-11
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ข�อควรระวังในการเบรก .............................. 5-48
ข�อควรระวังในการลากจูง .......................... 6-17
ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�
และขับขี่ ........................................................ 5-3

ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง .............. 4-21
ข�อควรระวังในการเบรก .................................... 5-48
ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ ................................................................. 9-2
ของเหลว

ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ ........................................................... 9-2
น้ำมันเกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT) .............. 8-14
น้ำมันเครื่อง ................................................. 8-8
น้ำมันเบรก .................................................. 8-13
น้ำยาล�างกระจก ................................ 8-4, 8-16
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ................................... 8-6

ขั้วต�อชาร�จไฟอุปกรณ� USB (Universal
Serial Bus) ..................................................... 2-42
เข็มขัดนิรภัย

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ......................... 1-10
การทำความสะอาด ....................................... 7-5
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ................. 1-7
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ......................... 1-10
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ............................. 1-9
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ........................................... 1-10
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ�อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) .............................. 1-26, 1-33
หญิงมีครรภ� ................................................. 1-9

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ............................... 1-10

ค
ความปลอดภัย

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ............................. 1-9
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ........................ 3-5

ความปลอดภัยของรถยนต� ................................ 5-50
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................... 1-9
ความร�อนสูงผิดปกติ ถ�ารถของท�านมีความร�อน
สูงผิดปกติ ........................................................ 6-16
คอมพิวเตอร�ระยะทาง ........................... 2-19, 2-32
คันเกียร�

การปลดล็อกคันเกียร� .................................. 5-15
ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ ............................... 9-3
คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบใช�น้ำมันเชื้อเพลิง
อย�างมีประสิทธิภาพและลด
คาร�บอนไดออกไซด� ........................................... 5-44
คำอธิบายของรายการที่ต�องบำรุงรักษา
ทั่วไป .................................................................. 8-2
คู�มือการใช�งาน NissanConnect ........................ 4-2
เครื่องกรองอากาศ .......................................... 8-14
เครื่องปรับอากาศ

การทำงานของระบบปรับอากาศ ................. 4-15
เครื่องฟอกไอเสีย เครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง ............................................................. 5-4
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ............................. 5-4
เครื่องยนต�

ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� ................................. 5-3
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ................... 8-8
การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต� ................................................... 8-7
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมัน
เครื่อง .......................................................... 8-8

การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� .................. 8-7
จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต� .................. 8-6
ตัวแสดงการสตาร�ทเครื่องยนต�
(สำหรับรุ�นเกียร�แปรผันอัจฉริยะ) ................ 2-28
น้ำมันเครื่อง ........................................ 8-8, 9-4
รถมีความร�อนสูงผิดปกติ ........................... 6-16
ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต� ............................... 8-6
ระยะรันอิน .................................................... 5-3
หมายเลขเครื่องยนต� ..................................... 9-7
หัวเทียน ...................................................... 8-11

เครื่องเสียง Bluetooth® ................................ 4-41

ง
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ................................................................. 1-30

จ
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................... 1-16
แจ็กเสียบ AUX ................................................ 4-42

ช
ช�วงสตาร�ทในขณะที่เครื่องยนต�ยังเย็นอยู� ............ 5-5
ช�องเก็บของ ..................................................... 2-43
ช�องลม ............................................................. 4-15
ช�องเสียบอุปกรณ� USB ................................... 4-42
ชิ้นส�วนที่เป�นโครเมียม .......................................... 7-3
ชุดอุปกรณ�ปะยางฉุกเฉิน ......................... 6-7, 8-30
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ต
ตัวตัดวงจร สายฟ�วส� ...................................... 8-20
ตัวส�งสัญญาณ (โปรดดูที่ระบบเป�ดประตูโดยใช�
กุญแจรีโมท) ........................................... 3-6, 3-15
ตัวแสดงการสตาร�ทเครื่องยนต� ........................ 2-28
ตัวแสดงตำแหน�งเกียร�แปรผันอัจฉริยะ .............. 2-10
ตำแหน�งสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต� ........................ 5-9
แตร .................................................................. 2-39

ท
ที่นั่งคนขับ .......................................................... 2-2
ที่ป�ดน้ำฝน

ใบป�ดน้ำฝน ................................................. 8-15
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก .......... 2-38
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหน�า ................................................... 2-38

ที่พักแขน ............................................................. 1-4
ที่วางแก�วน้ำ ..................................................... 2-44
ที่ใส�การ�ด .......................................................... 2-44
ที่ใส�ขวด ............................................................ 2-44
เทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทาง ........................................................ 4-3
โทรศัพท�

ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® ......... 4-45

น
น้ำมัน

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ................... 8-8

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมัน
เครื่อง .......................................................... 8-8
น้ำมันเครื่อง ................................................. 8-8

น้ำมันเกียร�แปรผันอัจฉริยะ (CVT) .................... 8-14
น้ำมันเชื้อเพลิง

การจัดอันดับค�าออกเทนน้ำมันเชื้อเพลิง ......... 9-3
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ......................... 5-45
การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง .......... 3-21
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ............................ 2-7
ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ ........................................................... 9-2
ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ..................................... 9-3
ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ...................... 3-21
ฝาป�ดถังน้ำมันเชื้อเพลิง .............................. 3-21

น้ำยาล�างกระจก ..................................... 8-4, 8-16
น้ำหล�อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต� ................................................... 8-7
การเตือนอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นสูง .................. 2-30
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� .................. 8-7
ไฟเตือนอุณหภูมิสูง ..................................... 2-14
อุณหภูมิน้ำหล�อเย็น
(คอมพิวเตอร�ระยะทาง) ............................... 2-35

บ
เบรก ................................................................. 8-12

การตรวจสอบเบรกมือ ................................ 8-12
การตรวจสอบแป�นเบรก .............................. 8-12
ข�อควรระวังในการเบรก .............................. 5-48
น้ำมันเบรก .................................................. 8-13
เบรก ........................................................... 8-12
เบรกมือ ........................................... 3-24, 5-52

ไฟเตือน ....................................................... 2-12
ระบบเบรก ................................................... 5-48
หม�อลมเบรก ............................................... 8-12

เบรกฉุกเฉิน
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ..................... 5-36

เบาะนั่ง
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ................. 1-7
เข็มขัดนิรภัย ........................................ 1-7, 7-5
เบาะนั่ง ......................................................... 1-2
เบาะนั่งด�านหน�า ............................................ 1-2

เบาะนั่งด�านหน�า .................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหลัง .................................................. 1-3
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................................ 1-11
เบาะนั่งสำหรับเด็กระบบ ISOFIX ....................... 1-16
แบตเตอรี่ ................................................ 8-4, 8-17

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ กุญแจอัจฉริยะ .......... 8-19
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ รีโมทคอนโทรล .......... 8-18
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ............................. 8-19
แบตเตอรี่รถยนต� ......................................... 8-17
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด .................. 5-10

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ................................... 8-19
แบตเตอรี่รถยนต� ............................................... 8-17

ป
ประตู .................................................................. 3-4
ประเภทของยาง ................................................ 8-27
ป�าย

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเครื่องปรับ
อากาศ ......................................................... 9-7
หมายเลขเครื่องยนต� ..................................... 9-7
หมายเลขประจำรถ ....................................... 9-6

ปุ�มควบคุมบนพวงมาลัย .................................... 4-45
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ผ
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ................................................. 1-10
แผงหน�าป�ด ........................................................ 2-3
แผ�นบังแดด ....................................................... 2-45
แผ�นรองปูพื้น ...................................................... 7-4

ฝ
ฝากระโปรงท�าย ................................................ 3-20
ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ............................ 3-21
ฝาป�ดถังน้ำมันเชื้อเพลิง .................................... 3-21

พ
พนักพิงศีรษะ ...................................................... 1-4
พวงมาลัย

การแสดงการปลดล็อกพวงมาลัย
ผิดปกติ ...................................................... 2-28
พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ............................. 5-48
ล็อกพวงมาลัย ..................................... 5-6, 5-9
วงพวงมาลัย .............................................. 3-22

พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ................................... 5-48

ฟ
ฟ�วส� ................................................................. 8-20
ไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียงเตือนภายนอก ............. 3-16
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย .......................................... 2-15
ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ........................ 2-13
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ .......................... 2-14

ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ ............................................................ 2-15
ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ............... 2-14
ไฟเตือนระบบเบรกกันล�อล็อก ............................. 2-12
ไฟเตือนหลัก ...................................................... 2-15
ไฟเตือนอุณหภูมิสูง ........................................... 2-14
ไฟในกระโปรงท�าย ............................................. 2-47
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ........................ 5-10
ไฟฟ�า

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า .................................. 2-40
การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ................ 3-5
ช�องจ�ายไฟ ................................................. 2-42
พวงมาลัยเพาเวอร�ไฟฟ�า ............................. 5-48

ไฟส�องสว�าง
การเปลี่ยน ......................................... 8-3, 8-22
การเปลี่ยนหลอดไฟ ............................ 8-3, 8-22
ตำแหน�งไฟ .................................................. 8-24
ไฟเตือน ....................................................... 2-12
ไฟในกระโปรงท�าย ....................................... 2-47
ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร ........................ 2-46
ไฟส�องสว�างภายนอก .................................. 8-23
ไฟส�องสว�างภายใน .......................... 2-45, 8-23
ไฟแสดง ...................................................... 2-16
ไฟหน�า ........................................................ 8-22
ไฟอ�านแผนที่ ............................................... 2-45
สวิตช�ไฟตัดหมอก ........................................ 2-37
สวิตช�ไฟหน�า ............................................... 2-35
สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว ............... 2-35

ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร .............................. 2-46
ไฟส�องสว�างภายนอก ........................................ 8-23
ไฟส�องสว�างภายใน ............................... 2-45, 8-23
ไฟแสดง ............................................................ 2-16

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� .......................... 2-20

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต�
(MIL) ............................................................... 2-16
ไฟแสดงการสตาร�ทเครื่องยนต� ......................... 2-16
ไฟหน�า

การเปลี่ยนหลอดไฟ ..................................... 8-22
สวิตช�ไฟหน�า ............................................... 2-35
สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว ............... 2-35

ไฟอ�านแผนที่ ..................................................... 2-45

ม
มาตรวัด

คอมพิวเตอร�ระยะทาง ...................... 2-19, 2-32
มาตรวัดความเร็ว ............................................... 2-6
มาตรวัดรอบเครื่องยนต� ..................................... 2-6
มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว ................................................................... 2-6
มาตรวัดและเกจวัด ............................................. 2-4

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด ........ 2-9
เมื่อขับรถไปต�างประเทศหรือจดทะเบียนที่
ต�างประเทศ ........................................................ 9-6

ย
ยาง

การเก็บยางที่ได�รับความเสียหาย และเครื่อง
มือ ................................................................ 6-6
การติดตั้งยาง .............................................. 6-6
การเตรียมเครื่องมือ ..................................... 6-3
การถอดยาง ................................................ 6-4
การเปลี่ยนยางและล�อ ................................. 8-29
การสลับยาง ..................................... 8-3, 8-28
โซ�พันล�อ ...................................................... 8-28
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ประเภทของยาง .......................................... 8-27
แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง ............................. 9-7
ยางแบน ....................................................... 6-2
ยางและล�อ ......................................... 8-27, 9-5
ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย ..................... 8-28
ยางอะไหล� ................................................... 8-29
แรงดันลมยาง ............................................ 8-27
อายุยาง ..................................................... 8-29
อุปกรณ�ยาง ............................................... 5-51

ยางแบน ............................................................. 6-2
ยางอะไหล� ......................................................... 8-29

ร
รถยนต�

ขนาด ............................................................ 9-5
หมายเลขประจำรถยนต� ................................ 9-6

ระบบกันขโมย .................................................... 3-17
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ................................... 3-7, 5-7

การเตือน Key System Error
(ระบบกุญแจทำงานผิดปกติ) ....................... 2-29
ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ ........................ 2-14

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ....... 1-26, 1-33
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ ............................................................ 5-21
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ..................... 1-23
ระบบเครื่องเสียง .............................................. 4-21
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ........................... 5-36
ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน ........................ 5-23
ระบบตรวจจับและส�งสัญญาณเตือนวัตถุ
และบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล�องรอบคัน ............. 4-12

ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติขณะ
หยุดนิ่ง ............................................................. 5-17
ระบบเตือนกันขโมย ............................................ 3-17
ระบบเตือนขณะถอยรถ ...................................... 5-30
ระบบเตือนจุดอับสายตา .................................... 5-24
ระบบถุงลม ....................................................... 1-28

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ............ 1-27
ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย ............... 1-27
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง .......................................... 1-23, 1-30
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�า .......................................... 1-23, 1-29
ระบบม�านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง .......................................... 1-23, 1-30

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ......................... 1-28
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง ..................................................... 1-30
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�า ..................................................... 1-29
ระบบม�านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง ..................................................... 1-30

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง ............................................... 1-23, 1-30
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�า ............................................... 1-23, 1-29
ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® ............... 4-45
ระบบเบรกกันล�อล็อก ......................................... 5-49
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ .................................. 2-36
ระบบปรับอากาศ

การซ�อมบำรุงระบบปรับอากาศ ................... 4-20
การทำงานของระบบปรับอากาศ ................. 4-15

น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับ
อากาศ ......................................................... 9-3
แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเครื่องปรับ
อากาศ ......................................................... 9-7

ระบบปรับอากาศแบบมาตรฐาน ......................... 4-17
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ .................................. 4-19
ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) ........ 3-18
ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท (กุญแจ
อัจฉริยะ) .......................................................... 3-15
ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท ......................... 3-6
ระบบม�านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง ............................................... 1-23, 1-30
ระบบเสริมแรงเบรก .......................................... 5-49
ระยะทางที่สามารถขับได� ..................................... 2-7
ระยะรันอิน .......................................................... 5-3
รายงานการขับขี่แบบ ECO ................................ 2-8

ล
ล็อก

การล็อกด�วยกุญแจ ...................................... 3-4
การล็อกด�วยปุ�มล็อกด�านใน ........................... 3-4
การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ................ 3-5
ประตู ............................................................ 3-4
ระบบเบรกกันล�อล็อก ................................... 5-49
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ........................ 3-5
ล็อกพวงมาลัย .............................................. 5-9

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง .............................. 3-5
ล�อและยาง การดูแลรักษาล�อ ............................. 7-3
ล�ออะลูมิเนียมอัลลอย ........................................... 7-3

Condition:



(307,1)

[ Edit: 2022/ 1/ 19 Model: N18-TH ]

ว
วิทยุ AM·FM ที่มีช�องเสียบอุปกรณ� USB
(Universal Serial Bus) (รุ�นที่ไม�มีฟ�งก�ชัน
Bluetooth®) .................................................. 4-29
วิทยุ AM·FM ที่มีช�องเสียบอุปกรณ� USB
(Universal Serial Bus) .................................. 4-35
วิทยุ .................................................................. 4-21

วิทยุ AM·FM ที่มีช�องเสียบอุปกรณ�
USB ................................................ 4-29, 4-35

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น ...................................... 3-13

ส
สถานที่เข�ารับบริการ .......................................... 8-2
สวิตช� OFF ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�อัตโนมัติ
ขณะหยุดนิ่ง ...................................................... 5-20
สวิตช�

สวิตช� OFF ระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ .......................................... 5-22
สวิตช� OFF ระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ ...................................................... 5-36
สวิตช� OFF ระบบตัดกำลังเครื่องยนต�
อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง ................................... 5-20
สวิตช�ที่ติดตั้งบนพวงมาลัย ......................... 4-41
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก .......... 2-38
สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ................................... 6-2
สวิตช�ไฟตัดหมอก ........................................ 2-37
สวิตช�ไฟหน�า ............................................... 2-35
สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว ............... 2-35
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า .................................... 3-5
สวิตช�ไล�ฝ�า ................................................. 2-39

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว .............................. 2-37
สวิตช�โหมด SPORT ................................... 5-15
สวิตช�โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง ................ 2-19

สวิตช�ที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหน�า ................................................... 2-38

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหน�า ......................................................... 2-38
สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน ................................. 8-21
สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ......................................... 6-2
สวิตช�ไฟตัดหมอก .............................................. 2-37
สวิตช�ไล�ฝ�า ....................................................... 2-39
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�

ตำแหน�งกุญแจ ............................................. 5-7
ตำแหน�งสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต� .................. 5-9
รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ ......................... 5-6
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�แบบปุ�มกด
(รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ) .......................... 5-7

สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�แบบปุ�มกด ..................... 5-7
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว .................................... 2-37
สวิตช�โหมด SPORT ......................................... 5-15
สายพาน (โปรดดูที่สายพาน) ............................ 8-11
สายพาน ........................................................... 8-11
สายฟ�วส� ........................................................... 8-20
เสาอากาศ ........................................................ 4-43
เสาอากาศแบบก�าน ........................................... 4-44
เสียงเตือน ......................................................... 2-17
เสียงสัญญาณ เสียงเตือน ............................... 2-17

ห
หญิงมีครรภ� ....................................................... 1-9

หน�าจอ
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ............... 2-18, 2-20

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� .................... 2-18, 2-20
การตั้งค�า ................................................... 2-21
การเตือนและการแสดงบนหน�าจอแสดง
ข�อมูลรถยนต� .............................................. 2-27
วิธีการใช�หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ............ 2-21
หน�าจอเริ่มต�น ............................................. 2-21

ห�องโดยสาร ..................................................... 8-21
หัวเทียน ............................................................ 8-11

อ
อุณหภูมิอากาศภายนอก ................................... 2-35

11-7
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12 บทส�งท�าย
N18A1-120227-2A8D3CD7-1FE2-4A5C-93A8-149D19A22A11

ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
N18A1-120227-5EDB3853-A488-4589-9EC7-1909CE2B6EF9

เครื่องยนต�เบนซิน (รุ�นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
สามทาง)

N18A1-B937EE30-58F8-4B28-A643-91A51D670676

ข�อควรระวัง:
ห�ามใช�น้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่ว เพราะจะทำ
ความเสียหายต�อเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง

ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะกั่วหรือแก�สโซฮอล� (ได�
ถึง E20*) ที่มีค�าออกเทนอย�างน�อย 95 (RON)
ถ�าไม�มีน้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะกั่ว อาจใช�น้ำมัน
เบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่วที่มีค�าออกเทนอย�างน�อย
91 (RON) ทดแทนได� แต�สมรรถนะจะลดลงไปเล็ก
น�อย อย�างไรก็ตาม เพื่อสมรรถนะสูงสุดของรถยนต�
และคุณภาพในการขับท่ีดี ขอแนะนำให�ใช�น้ำมันเบนซิน
พิเศษไร�สารตะกั่ว
*: แก�สโซฮอล�คือน้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล� เช�น
“E20” คือน้ำมันที่ผสมเอทานอลประมาณ 20% และ
น้ำมันเบนซินไร�สารตะกั่ว 80%

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
N18A1-120227-AFCF8C11-9051-4D2E-9607-F5019BB74CA2

โปรดดูท่ีหมวด “ของเหลว/สารหล�อล่ืนและปริมาณ
ความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2)

แรงดันลมยางขณะเย็น
N18A1-120227-903EA7A1-3376-4447-AFDA-4BC4F64F3036

โปรดดูแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยางที่ติดตรงเสาเก�ง
กลางด�านคนขับ

N18A1-120227-0FAA519E-81C6-415B-98D9-C40301E60A8D

. ในกรณีฉุกเฉิน... (หน�า 6-1)
(ยางแบน เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ความร�อนสูง
ผิดปกติ การลากจูง)

. การสตาร�ทเครื่องยนต�... (หน�า 5-1)

. วิธีการอ�านมาตรวัดและเกจวัด... (หน�า 2-1)

. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง...
(หน�า 8-1)

. ข�อมูลทางเทคนิค... (หน�า 9-1)

ข�อมูลป��มน้ำมัน ดัชนีอ�างอิงอย�างเร็ว

Condition:




