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GUID-00ED9476-C29F-43BF-BD48-ED56F6A1A395

ขอแสดงความขอบคุณต�อท�านท่ีมีอุปการะคุณที่ได�กรุณา
เลือกใช�รถนิสสัน รถคันนี้เราส�งมอบให�ท�านด�วยความมั่นใจ
เพราะมันผลิตขึ้นด�วยเทคนิคการผลิตที่ทันสมัยและควบคุม
คุณภาพที่เข�มงวด

คู�มือฉบับนี้จัดทำข้ึนเพื่อช�วยให�ท�านเข�าใจถึงวิธีการใช�
และการบำรุงรักษาอย�างถูกวิธี ซึ่งจะทำให�รถของท�านอยู�
ในสภาพที่สมบูรณ�สามารถใช�งานได�เต็มประสิทธิภาพ และ
มีอายุการใช�งานทนทาน ก�อนการใช�งานรถยนต�ของท�าน
ก ร ุ ณ า อ� า น ห นั ง สื อ ค ู� มื อ ผ ู� ใ ช� ร ถ ใ ห� ค ร บ ถ� ว น

หนังสือคู�มือการรับประกัน & การบำรุงรักษาจะถูกจัดให�
แยกต�างหาก ซึ่งอธิบายรายละเอียดและหลัก เกณฑ�
การรับประกันอย�างครบถ�วน

ศูนย�บริการนิสสันรู�ซึ้งถึงรายละเอียดของรถท�านดีที่สุด
หากท�านต�องการนำรถเข�ารับบริการ หรือเมื่อท�านมีป�ญหา
บางสิ่งเกี่ยวกับรถ ทางศูนย�บริการของเรายินดีท่ีจะบริการ
ให�เสมอ

ข�อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย
GUID-012356BA-0065-4B5B-B8C3-2B9E48177EE6

เตือนความจำเพื่อความปลอดภัย
GUID-4B8749D0-AE59-4E17-A1F0-CFAE2CFB6A0A

การปฏิบัติตามกฎการขับข่ีท่ีสำคัญต�อไปน้ีจะช�วยให�ท�าน
และผู� โดยสาร สามารถ ใช� รถ ได� ด�วย ความปลอดภัย

. ห�ามขับรถขณะมึนเมาหรืออยู�ภายใต�ฤทธิ์ยาที่มี
ผลต�อระบบประสาท

. อย�า ใช� ความเร็ว เกินกว�าที่ กฎหมายกำหนด

. คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ และใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ที่เหมาะสม เด็กที่อายุระหว�าง 9 - 12 ขวบ ควร
นั่งที่เบาะนั่งด�านหลัง

. ต�องให�ข�อมูลการใช�รถอย�างปลอดภัยกับผู�ใช�รถ
ทุกคนอย�างสม่ำเสมอ

. ต�องทบทวนข�อมูลการใช�รถอย�างปลอดภัยใน
สมุดคู�มืออย�างสม่ำเสมอ

การอ�านคู�มือ
GUID-094B08F0-A4F3-43C5-B422-53E6C0F7A79F

คู�มือเล�มนี้จะมีข�อมูลของตัวเลือกทั้งหมดที่มีในรถรุ�นนี้
ดังนั้น ท�านอาจพบว�าข�อมูลของตัวเลือกบางอย�างไม�มีใน
รถ

ข�อมูลค�าจำเพาะและภาพประกอบทั้งหมดในคู�มือเล�มน้ีจะ
ใช�ได� ณ เวลาท่ีพิมพ� นิสสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
แปลงค�าจำเพาะ หรือ การออกแบบโดยไม�ต�องแจ�งให�
ทราบล�วงหน�า

การปรับแต�งรถของท�าน
GUID-C7904191-9956-452D-AED4-7FD92766F3B6

รถยนต�คันน้ีไม�ควรถูกปรับแต�ง การปรับแต�งรถอาจส�งผล
ต�อสมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัยหรือความคงทน
และอาจเป�นการกระทำผิดต�อกฎหมาย นอกจากนั้น ป�ญหา
ด�านสมรรถนะหรือความเสียหายอันเกิดจากการปรับแต�งรถ
อาจ ไม� อย ู� ใน เ ง่ื อนไข การ รับ ประกัน ของ นิส สัน

โปรดอ�าน — เพื่อขับรถอย�างปลอดภัย
GUID-F1B3FE1B-9282-43C0-82AE-C66B447BEF76

อ�านคู�มือการใช�งานให�ละเอียดก�อนขับรถ เพ่ือให�แน�ใจว�า
ได�ทำความคุ�น เคย กับการควบคุมและข�อกำหนดใน
บำร ุ ง รักษา ช�วย ให� ท� าน ใช� รถ ได� อย� าง ปลอดภัย

ตลอดคู�มือเล�มน้ี จะใช�สัญลักษณ� ตามด�วยคำว�า
คำเตือน สัญลักษณ� น้ี จะใช� บ�ง ช้ีถึงการกระทำ ท่ี เป�น
อันตราย และอาจส�งผลให�ถึงแก�ความตายหรือการได�รับ
บาดเจ็บที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง จะต�อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ระบุไว�อย�างถูกต�องสมบูรณ�

สัญลักษณ� ตามด�วยคำว�า ข�อควรระวัง ท่ีใช�ใน
คู�มือเล�มน้ียังบ�งชี้ถึงการกระทำที่เป�นอันตราย และอาจส�ง
ผลกระทบหรือการได�รับบาดเจ็บเล็กน�อยถึงปานกลางต�อ
บุคคลและรถยนต� เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง จะต�อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ระบุไว�อย�างถูกต�องสมบูรณ�

SIC0697

ถ�าท�าน เห็น สัญลักษณ� น้ี หมายความว�า “ห�ามทำสิ่ง
นี้”หรือ “ห�ามให�สิ่งนี้เกิดขึ้น”

NOS1274

ถ�าท�านเห็นสัญลักษณ�ที่คล�ายคลึงกับสัญลักษณ�เหล�านี้ใน
ภาพประกอบ หมายความว�า ลูกศรชี้ไปทิศทางด�านหน�า
ของรถยนต�

NOS1275

ลูกศรในภาพประกอบที่คล�ายคลึงกับลูกศรเหล�านี้ บ�งชี้ถึง
การเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

NOS1276

ลูกศรในภาพประกอบที่คล�ายคลึงกับลูกศรเหล�านี้ หมายถึง
ให�สนใจไปยังหัวข�อที่อยู�ในรูปภาพ

คำนำ

Condition:
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NOS1617
Bluetooth® เป�นเครื่องหมาย
ทางการค�าของ Bluetooth SIG,
Inc. และให�อำนาจในการใช�สิทธิ
บัตรแก�บริษัท Visteon

*C 2014 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Condition:
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สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม 1

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลรักษาสภาพรถ

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ข�อมูลทางเทคนิค

ดัชนี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]Condition:
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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 ............................................................................ 0-7

มาตรวัดและเกจวัด .................................................................. 0-8
ห�องเครื่องยนต� ....................................................................... 0-9

เครื่องยนต�รุ�น MRA8DE ...................................................... 0-9
เครื่องยนต�รุ�น MR16DDT .................................................. 0-10
เครื่องยนต�รุ�น HR16DE .................................................... 0-11

Condition:
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0-2 สารบัญภาพประกอบ

GUID-6E6B3B80-EE26-4E5D-A367-35A9C11F30F7

JVC0433X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า (หน�า 1-18)
2. เข็มขัดนิรภัย (หน�า 1-7)
3. หมอนพิงศีรษะ (หน�า 1-5)
4. ม�านนิรภัยด�านข�าง* (หน�า 1-18)
5. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก* (สำหรับสายยึดด�านบน

ของเบาะนั่งสำหรับเด็ก) (หน�า 1-13)
6. เบาะนั่งด�านหน�า (หน�า 1-2)
7. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner* (หน�า 1-

27)

8. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (หน�า 1-18)
9. เบาะนั่งด�านหลัง (หน�า 1-3)

— เบาะนั่งสำหรับเด็ก (หน�า 1-12)
*: ถ�ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:



(7,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

GUID-06F61144-5F27-4193-87C5-E0950EF9F755

JVC0429X

1. ฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-15)
2. ท่ี ป�ด น้ำ ฝน และ ฉีด น้ำ ล�าง กระจก บัง ลม หน�า

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-18)
— กา ร เปลี่ ย น ใบ ป� ด น้ ำ ฝน (หน� า 8 - 16 )
— น้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-17)

3. ซันรู�ฟ* (หน�า 2-22)
4. กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (หน�า 2-20)
5. ห�วงสำหรับลากจูง (หน�า 6-9)
6. ไฟตัดหมอก*

— การทำงานของสวิตช�* (หน�า 2-17)

— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-24)
7. ท่ี ทำ ความ สะอาด ไฟ หน� า * (หน� า 2 - 18 )
8. ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-15)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-23)

9. ยาง
— ล�อและยาง (หน�า 8-30, 9-7)
— ยางแบน (หน�า 6-2)
— แผ�นป�ายกำหนดค�าแรงดันลมยาง (หน�า 9-9)

10. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (บนบังโคลนหน�าหรือ
ที่กระจกมองข�าง)
— การทำงานของสวิตช�* (หน�า 2-17)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-24)

11. กระจกมองข�าง (หน�า 3-19)
12. ประตู

— กุญแจ (หน�า 3-2)
— ล็อกประตู (หน�า 3-3)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน�า 3-7)
— ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท* (หน�า 3-5)
— ระบบความปลอดภัย* (หน�า 3-15)

*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด�านหน�าภายนอกรถ

Condition:
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0-4 สารบัญภาพประกอบ

GUID-E961F9FE-369F-49E4-9B87-99AC03634325

JVC0471X

1. ไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง (หน�า 2-19)
2. ไฟเบรกพิเศษ (หน�า 8-24)
3. เสาอากาศ (หน�า 4-18)
4. ระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ)* (หน�า 5-19)
5. ประตูท�าย (หน�า 3-16)

— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน�า 3-7)
— ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท* (หน�า 3-5)
— กล�องมองหลัง* (หน�า 4-2)

6. ท่ี ป�ด น้ำ ฝน และ ฉีด น้ำ ล�าง กระจก บัง ลม หลัง
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-18)

— น้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-17)
7. ชุดไฟท�าย

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-15)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-24)

8. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
— การทำงาน (หน�า 3-18)
— ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 9-4)

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

ด�านหลังภายนอกรถ

Condition:
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GUID-A1CA6F24-0E68-4BA6-944C-91F3F2235BD3

JVC0477X

1. กระจกมองหลัง (หน�า 3-19)
2. ที่ใส�แว�นตา (หน�า 2-25)
3. ไฟอ�านแผนที่ (หน�า 2-28)
4. สวิตช�ซันรู�ฟ* (หน�า 2-22)
5. แผ�นบังแดด (หน�า 2-27, 3-20)
6. ที่พักแขนที่ประตู

— สวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (หน�า 2-20)
— สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (หน�า 3-4)

7. ไฟ ส�อง สว� าง ใน ห�อง โดยสาร (หน� า 2-27)

8. ที่แขวนเสื้อโค�ต* (หน�า 2-25)
9. ฝาป�ดห�องเก็บสัมภาระ (หน�า 2-26)
10. ที่วางแก�วด�านหน�า (หน�า 2-25)
11. กล�องเก็บของคอนโซลกลาง (หน�า 2-24)

- ที่พักแขนด�านหน�า* (หน�า 1-4)
- การใช�งานหน�วยความจำ USB* (หน�า 4-25)
- การทำงานของเคร่ืองเล�น iPod* (หน�า 4-26)
- ขั้วต�อ USB/AUX* (หน�า 4-29)

12. ที่เขี่ยบุหรี่* (หน�า 2-23)

13. ที่พักแขนด�านหลัง* (หน�า 1-4)
— ที่วางแก�วด�านหลัง* (หน�า 2-25)

*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห�องโดยสาร

Condition:
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0-6 สารบัญภาพประกอบ

GUID-4684994A-AD63-4E6A-8890-1C61156A3517

JVC0437X

1. คันเกียร�
— ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบต�อ เนื่อง
(CVT) (หน�า 5-9)
— เกียร�ธรรมดา (MT) (หน�า 5-13)

2. สวิตช�ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า 2-18)
3. พวงมาลัย

— ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า (หน�า 5-20)
— แตร (หน�า 2-20)
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ (หน�า
1-18)

4. ไฟหน�า ไฟตัดหมอก* และสวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว
— ไฟหน�า (หน�า 2-15)
— สัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-17)
— ไฟตัดหมอก* (หน�า 2-17)

5. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)
— สวิตช� (มาตร วัด ระยะ ทาง รวม และ
คอมพิวเตอร�วัดระยะทาง) (หน�า 2-8)
— ระบบเครื่องเสียง* (หน�า 4-28)
— ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® (ไม�มีระบบ
นำทาง)* (หน�า 4-29)

— ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® (มีระบบ
นำทาง)**

6. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านขวา)
— สวิตช�ควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ* (หน�า
5-16)

7. คันปรับระดับพวงมาลัย (หน�า 3-18)
8. ส วิตช� ควบค ุม กระจก มอง ข�าง (หน�า 3-19)
9. สวิตช� OFF ควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC)* (หน�า

5-15)
10. สวิตช�ควบคุมระดับไฟหน�า* (หน�า 2-16)
11. สวิตช�ควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด (หน�า 2-

5)
12. ฝาป�ดกล�องฟ�วส� (หน�า 8-22)
*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�งานนิสสันคอนเน็คที่จัดให�แยก

ต�างหาก (ถ�ามีติดตั้ง)

ที่นั่งคนขับ

Condition:



(11,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

GUID-869B8C5C-FB2C-4E37-ACFC-D7D921E63756

JVC0306X

1. ช�องลมด�านข�าง (หน�า 4-5)
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู�โดยสาร (หน�า

1-18)
3. ระบบเครื่องเสียง* (หน�า 4-11) หรือระบบนำทาง**
4. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน�า 6-2)
5. ช�องลมกลาง (หน�า 4-5)
6. สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด (รุ�น ท่ีมีกุญแจอัจฉริยะ)

(หน�า 5-6)
7. มาตรวัดและเกจวัด (หน�า 2-4)

8. กล�องเก็บของ (หน�า 2-24)
9. การควบคุมระบบปรับอากาศ(หน�า 4-6)
10. เบรกมือ (หน�า 3-20, 8-12)
11. ช�องจ�ายไฟ* (หน�า 2-23) หรือท่ีเข่ียบุหร่ีและท่ีจุด

บุหรี่* (หน�า 2-23)
12. สวิตช�ไล�ฝ�า (หน�า 2-19)
13. สวิตช�กุญแจ (รุ�นท่ีไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ) (หน�า

5-4)
14. คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน�า (หน�า 3-15)

15. คันปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 3-
18)

*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�งานนิสสันคอนเน็คที่จัดให�แยก

ต�างหาก (ถ�ามีติดตั้ง)

สารบัญภาพประกอบ 0-7

แผงหน�าป�ด

Condition:



(12,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

GUID-088E5EE4-8597-421B-8873-FE92AA3F5ABE

JVI0275X

1. มาตรวัดรอบเครื่อง (หน�า 2-4)
2. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-6)

— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว (หน�า 2-8)
— อุณหภูมิภายนอกรถ (หน�า 2-6)
— ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT)* (หน�า 2-6, 5-9)
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-6)

3. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (หน�า 2-5)

4. เ กจ วั ด ร ะดั บ น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง (หน� า 2 - 5 )
5. มาตรวัดความเร็ว (หน�า 2-4)
6. ไฟเตือน/ไฟแสดง (หน�า 2-9)
*: ถ�ามีติดตั้ง

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:



(13,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

GUID-43A12B5B-1EC5-4B57-AF49-1F11888695D0

เครื่องยนต�รุ�น MRA8DE
GUID-6E1DA810-4A38-406B-8F9B-5641920A43EF

JVC0363X

1. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช�* (หน�า 8-14)
2. ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (หน� า 8 - 9 )
3. กรองอากาศ (หน�า 8-15)
4. แบตเตอรี่ (หน�า 8-18)

— การพ�วงสตาร�ท (หน�า 6-5)
5. ถังพักน้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-17)
6. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-11)

7. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-9)
8. ฝาหม�อน้ำ (หน�า 8-7)

— รถ มี ความ ร� อน ส ู ง ผิ ด ปกติ (หน� า 6 -7 )
9. ถั ง พั ก น้ ำ หล� อ เ ย็น เครื่ อ งยนต� (หน� า 8 -7 )
10. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-21)

*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

สารบัญภาพประกอบ 0-9

ห�องเครื่องยนต�

Condition:
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[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

0-10 สารบัญภาพประกอบ

เครื่องยนต�รุ�น MR16DDT
GUID-D8B2D2C0-7E46-4A8F-915F-A7C17E8386F2

JVM0262X

1. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช�* (หน�า 8-14)
2. ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (หน� า 8 - 9 )
3. ฝาหม�อน้ำ (หน�า 8-7)

— รถ มี ความ ร� อน ส ู ง ผิ ด ปกติ (หน� า 6 -7 )
4. กรองอากาศ (หน�า 8-15)
5. ถังพักน้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-17)
6. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-11)

7. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-9)
8. ถั ง พั ก น้ ำ หล� อ เ ย็น เครื่ อ งยนต� (หน� า 8 -7 )
9. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-21)
10. แบตเตอรี่ (หน�า 8-18)

— การพ�วงสตาร�ท (หน�า 6-5)

*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

Condition:



(15,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
GUID-DCE84F59-875A-4CF0-84D3-EDA6A831E16D

JVC0364X

1. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช�* (หน�า 8-14)
2. ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (หน� า 8 - 9 )
3. กรองอากาศ (หน�า 8-15)
4. แบตเตอรี่ (หน�า 8-18)

— การพ�วงสตาร�ท (หน�า 6-5)
5. ถังพักน้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-17)
6. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-11)

7. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-9)
8. ฝาหม�อน้ำ (หน�า 8-7)

— รถ มี ความ ร� อน ส ู ง ผิ ด ปกติ (หน� า 6 -7 )
9. ถั ง พั ก น้ ำ หล� อ เ ย็น เครื่ อ งยนต� (หน� า 8 -7 )
10. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-21)

*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

สารบัญภาพประกอบ 0-11

Condition:



(16,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

0-12 สารบัญภาพประกอบ

บันทึก

Condition:



(17,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม

เบาะนั่ง .................................................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหน�า ................................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหลัง ................................................................. 1-3
ที่พักแขน .......................................................................... 1-4

หมอนพิงศีรษะ ........................................................................ 1-5
หมอนพิงศีรษะแบบปรับได� .................................................... 1-5
หมอนพิงศีรษะแบบปรับไม�ได� ................................................ 1-5
การถอด ............................................................................ 1-5
การติดตั้ง .......................................................................... 1-6
การปรับ ............................................................................ 1-6

เข็มขัดนิรภัย ........................................................................... 1-7
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ........................................... 1-7
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................................... 1-8
หญิงมีครรภ� ....................................................................... 1-9
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ................................................................... 1-9
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย .................................... 1-9

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด .................................................. 1-9
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ�ามีติดตั้ง) .............................. 1-11
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ................................................ 1-11

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-12
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................... 1-12
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ถ�ามีติดตั้ง) .................................. 1-13
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด
(ถ�ามีติดตั้ง) ................................................................... 1-13
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุด
(ถ�ามีติดตั้ง) ................................................................... 1-16

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................................... 1-18
ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-18
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .......................................... 1-23
สภาวะการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS .............. 1-24
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามีติดตั้ง) ................ 1-27
ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน .......................................... 1-28

Condition:
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[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

GUID-65E1CF4D-248A-4E0E-B80E-0E67876FCCD6

SSS0133A

คำเตือน:

. ห�ามขับรถ และ/หรือนั่งรถที่ปรับเอนพนักพิงหลัง
มากเกินไป ซึ่งอาจเป�นอันตรายได� เนื่องจาก
สายเข็มขัดช�วงไหล�จะไม�แนบกับลำตัวอย�าง
ถูกต�อง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ท�านและผู�โดยสารอาจ
ถูกฟาดด�วยสายเข็มขัดช�วงไหล�ได� ซึ่งจะทำให�
ได� รับบาดเจ็บที่คอ หรือบาดเจ็บร�ายแรงอื่นๆ
นอกจากน้ี ท�านและผู�โดยสารยังอาจลื่นไถลไป
ใต�สายเข็มขัดช�วงหน�าตัก และได� รับบาดเจ็บ
รุนแรงได�

. ดังนั้น เพื่อเป�นการป�องกันอันตรายดังกล�าว ขณะ
ที่รถกำลังแล�น พนักพิงหลังควรอยู�ในตำแหน�ง
ตั้งตรง ให�น่ังเอาหลังชิดกับพนักพิงเสมอ และ
ปรับ เข็มขัด นิรภัย ให� เหมาะ สม (โปรด ด ู ที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-7))

ข�อควรระวัง:

เมื่อปรับตำแหน�งเบาะ ให�แน�ใจว�าไม�ได�สัมผัสถูก
ช้ิน ส�วน ที่ เคล่ือนไหว เพ่ือ หลีก เ ล่ียง ไม� ให� เ กิด

ความเสียหาย และ/หรือได�รับบาดเจ็บ

เบาะนั่งด�านหน�า
GUID-EA19C552-8EF1-470D-8CB3-CAABA9F21446

คำเตือน:

ไม�ควรปรับเบาะน่ังคนขับขณะขับขี่ เพื่อให�คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด�วยตัวเอง
GUID-E5A26E75-3DD6-4E76-AA24-3DBFA97F9F4B

คำเตือน:

หลังจากปรับเบาะน่ังแล�ว ให�ลองขยับเบาะน่ังเบาๆ
เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะล็อกแน�นแล�ว ถ�าเบาะล็อกไม�แน�น
เบาะอาจเล่ือนออกไปทันที และเป�นเหตุทำให�ไม�
สามารถควบคุมรถได�

เบาะนั่ง

Condition:
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[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

SSS0792

การปรับเลื่อนไปข�างหน�าและถอยหลัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. ดึงคันปรับขึ้น ①
2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

3. ปล�อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให�อยู�ในตำแหน�ง

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

1. ดึงคันปรับขึ้น ②
2. เ อน พนั ก พิ ง ห ลั ง ไป ยั ง ตำแหน� ง ท่ี ต� อ งกา ร

3. ปล�อยคันปรับลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให�อยู�ใน
ตำแหน�ง

การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับพนักพิงหลังให�เหมาะสม
กับคนนั่งท่ีมีขนาดร�างกายต�างกัน เพ่ือช�วยให�คาดเข็มขัด
นิรภัยได�พอดี (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-7))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให�คนนั่งได�พักผ�อนขณะที่จอดรถ

การปรับยกเบาะนั่ง (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SSS1129

ดึงคันปรับขึ้นหรือกดลง เพื่อปรับความสูงของเบาะนั่ง
จนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

เบาะนั่งด�านหลัง
GUID-A95A1654-09D4-44BC-89C1-C253B6CC3D14

การพับเบาะนั่ง
GUID-1776AFB3-BD79-41D2-B498-D7CAC47A8A6B

SSS1145

ก�อนพับเบาะนั่งด�านหลัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�เกี่ยวเข็มขัดนิรภัยเข�ากับที่เกี่ยวบนผนังด�านข�าง (โปรด
ดูที่ “ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-11))

ดึงปุ�มหมุนปรับ ① เพื่อพับพนักพิงหลัง

ยกพนักพิงหลังของเบาะนั่งแต�ละตัว และดันขึ้นในตำแหน�ง
ตั้งตรงจนกระทั่งล็อก เพื่อยกพนักพิงหลังกลับเข�าตำแหน�ง
เดิม

ข�อควรระวัง:

เมื่อพับหรือยกพนักพิงหลังกลับเข�าตำแหน�งต้ังตรง
ให� แน�ใจ ว�า ไม�มี สิ่ง กีดขวางก�อนการ เลื่อน เพ่ือ
หลีกเล่ียงการบาดเจ็บที่อาจเกิดข้ึนกับท�านหรือผู�อ่ืน

คำเตือน:

. ห�ามให�ผู�โดยสารน่ังในห�องเก็บสัมภาระหรือบน
เบาะหลัง เมื่อเบาะน่ังด�านหลังพับลงอยู� การใช�
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พื้นท่ีเหล�านี้โดยไม�มีเคร่ืองป�องกันที่ เหมาะสม
อาจทำให�บาดเจ็บร�ายแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือ
ขณะหยุดรถกะทันหันได�

. ห�ามพับเบาะหลังลง เม่ือมีคนน่ังอยู�บริเวณเบาะ
หลัง หรือมีสัมภาระวางอยู�บนเบาะหลัง

. มัดสัมภาระทุกช้ินให�แน�นหนา เพ่ือป�องกันการ
เล่ือนหรือเคลื่อนท่ี ห�ามวางสัมภาระให�สูงกว�า
พนักพิงหลัง

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข�าตำแหน�งตั้งตรง ให�
แน�ใจว�าอยู�ในตำแหน�งที่ล็อกอย�างแน�นหนา หาก
ไม�ล็อกอย�างแน�นหนา ผู�โดยสารอาจบาดเจ็บใน
อุบัติเหตุ หรือขณะที่หยุดกะทันหัน

. ควรปรับหมอนพิงศีรษะให�ถูกต�อง เนื่องจากจะ
ช�วยป�องกันการบาดเจ็บกล�ามเนื้อได� ควรใส�เข�า
ที่เดิมและปรับให�เหมาะสมทุกคร้ัง ถ�ามีการถอด
ออกไม�ว�าจะด�วยเหตุผลใดก็ตาม

ที่พักแขน
GUID-403C964A-AB99-4CBE-97C9-20E36AA8A07E

ด�านหน�า
GUID-116F0D1F-2BF9-4B1A-AEC8-6A38242B8071

JVR0118X

เพ่ือใช�งานท่ีพักแขนหน�า ให�เลื่อนที่พักแขนออกมาด�าน
หน�า

เลื่อนที่พักแขนไปยังตำแหน�งเดิม เมื่อใช�งานที่วางแก�วน้ำ
ด�านหน�า

JVR0042X

ข�อควรระวัง:

เมื่อที่พักแขนด�านหน�าอยู�ที่ตำแหน�งหน�าสุด ห�ามวาง
นิ้ว ไว� ที่ ส�วนล�างของที่พัก แขน เพ่ือป�องกันการ
บาดเจ็บ น้ิวอาจบาดเจ็บได� ถ�าที่พักแขนเลื่อนกลับ
ตำแหน�งเดิม

ด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-98AB7A5D-36C0-4EF1-B4E6-CE0EC7D788CB

SIC4593

ดึงที่ พัก แขนไปข�างหน�า ลง จนว�า จะ อยู� ใน แนวนอน

Condition:
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GUID-1D2DB560-F0D1-4E17-A618-221460107213

คำเตือน:

หมอนพิงศีรษะช�วยเสริมระบบความปลอดภัยอ่ืนของ
รถยนต� ซ่ึงช�วยเสริมการป�องกันการบาดเจ็บจาก
การชนทางด�านหลังบางแบบ ต�องปรับหมอนพิงศีรษะ
แบบปรับได�ให�ถูกต�องตามที่กำหนดไว�ในหมวดนี้
ตรวจสอบการปรับ หากมีผู�ใช�ก�อนหน�า อย�าติดตั้งสิ่ง
ใดๆที่ก�านหมอนพิงศีรษะ หรือถอดหมอนพิงศีรษะ
ออก อย�าใช�เบาะน่ัง ถ�าหมอนพิงศีรษะถูกถอดออก
ถ�าหมอนพิงศีรษะถูกถอดออก ให�ติดตั้งกลับเข�าที่และ
ปรับหมอนพิงศีรษะให�เหมาะสมก�อนใช�เบาะนั่ง หาก
ไม�ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล�านี้ จะลดประสิทธิภาพ
ของหมอนพิงศีรษะ และอาจเพิ่มความเส่ียงของการ
ได� รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเนื่องจากการชน

. หมอนพิงศีรษะท่ีติดตั้งอยู�ในรถยนต�อาจเป�นแบบรวม
กับพนักพิงหลัง แบบปรับได� หรือแบบปรับไม�ได�

. หมอนพิงศีรษะแบบปรับได�มี ร�องหลายร�อง ท่ีก�าน
หมอน เพื่อล็อกหมอนพิงให�อยู�ในตำแหน�งที่ต�องการ

. หมอนพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�มีร�องล็อกร�องเดียว เพื่อ
ยึดหมอนพิงเข�ากับโครงเบาะนั่ง

. การปรับที่ถูกต�อง:
— สำหรับแบบปรับได� จัดตำแหน�งหมอนพิงศีรษะจน

กระท่ังกึ่งกลางของหมอนพิงศีรษะอยู�ระดับเดียว
กับกึ่งกลางหู

— ถ�าตำแหน�งหูยังคงสูงกว�าตำแหน�งปรับที่แนะนำ
ให�ปรับหมอนพิง ศีรษะไป ท่ีตำแหน�งสูง ท่ีสุด

. ถ�าหมอนพิงศีรษะถูกถอดออก ให�แน�ใจว�าติดต้ังกลับ
เข�าที่และล็อกให�อยู�ในตำแหน�งท่ีต�องการ ก�อนขับ
รถยนต�

หมอนพิงศีรษะแบบปรับได�
GUID-6C88D4AC-5493-4D7E-A8B2-5C0BA789C719

SSS0992

1. หมอนพิงศีรษะแบบถอดได�

2. ร�องหลายร�อง

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านหมอน

หมอนพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�
GUID-1EB1A16B-94AC-4529-82EA-BEC9EB4F3D4A

JVR0203X

1. หมอนพิงศีรษะแบบถอดได�

2. ร�องเดียว

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านหมอน

การถอด
GUID-290925FB-6436-4FF1-9E3D-7ED53BDC5322

SSS1037

ปฏิบัติ ตามขั้นตอนต�อ ไปนี้ เพื่อ ถอดหมอนพิง ศีรษะ

1. ดึง หมอน พิง ศีรษะ ข้ึน ไปยัง ตำแหน�ง ท่ี ส ูง ท่ีส ุด

2. กดปุ�มล็อกค�างไว�

3. ถอดหมอนพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง

4. เก็บหมอนพิงศีรษะไว�อย�างเหมาะสมให�แน�นหนา เพื่อ
ไ ม� ใ ห� ห ม อ น พิ ง ก ลิ้ ง ไ ป ม า ใ น ร ถ ย น ต�

5. ติดต้ังกลับเข�าที่และปรับหมอนพิงศีรษะให�เหมาะสม
ก�อนใช�เบาะนั่ง
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หมอนพิงศีรษะ
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การติดตั้ง
GUID-73A81482-05DF-4DF7-B2C4-2E27EA6245FD

SSS1038

1. ใส�ก�านหมอนพิงศีรษะลงในรูที่ เบาะน่ัง ให�แน�ใจว�า
หมอนพิงศีรษะหันถูกด�าน ต�องติดต้ังก�านหมอนท่ีมี
ร� อ ง ป รั บ ① ล ง ใ น ร ู ด� ว ย ปุ� ม ล็ อ ก ②

2. กดปุ�มล็อกค�างไว� และกดหมอนพิงศีรษะลง

3. ปรับหมอนพิง ศีรษะ ให� เหมาะสมก�อนใช� เบาะนั่ง

การปรับ
GUID-9E1F43B9-8B6D-4575-9B2E-4EFB399EE3DA

SSS0997

สำหรับหมอนพิงศีรษะแบบปรับได�

ปรับหมอนพิงศีรษะจนกระทั่งกึ่งกลางของหมอนพิงศีรษะ
อยู� ระดับเดียวกับกึ่งกลางหู ถ�าตำแหน�งหู ยังคงสูงกว�า
ตำแหน�งปรับที่แนะนำ ให�ปรับหมอนพิงศีรษะไปที่ตำแหน�ง
สูงที่สุด

JVR0259X

สำหรับหมอนพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�

ให�แน�ใจว�าจัดตำแหน�งหมอนพิงศีรษะจากตำแหน�งเก็บ
หรือตำแหน�งที่ไม�ล็อก เพื่อล็อกปุ�มล็อกเข�ากับร�องก�อนขับ
รถยนต�

การปรับขึ้น
GUID-381E3681-A0D7-4BA9-99AB-F3036FA3C573

SSS1035

ให�ดึงขึ้น เพื่อปรับหมอนพิงศีรษะขึ้น

ให�แน�ใจว�าจัดตำแหน�งหมอนพิงศีรษะจากตำแหน�งเก็บ
หรือตำแหน�งที่ไม�ล็อก เพื่อล็อกปุ�มล็อกเข�ากับร�องก�อนขับ
รถยนต�

การปรับลง
GUID-7009499C-CED8-4CB8-99B7-1F53EBF13F41

SSS1036

กดปุ�มล็อกค�างไว�และกดหมอนพิงศีรษะลง เพื่อปรับลง

ให�แน�ใจว�าหมอนพิงศีรษะอยู�ในตำแหน�งที่ปุ�มล็อกล็อกเข�า
กับร�องก�อนขับรถยนต�

Condition:
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GUID-B24797EF-9596-4C08-A632-05BD45FC2BE9

ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย
GUID-7E5A0FD7-D295-4EFD-A08C-C72A17D14624

การคาดเข็มขัดนิรภัยท่ีปรับอย�างถูกต�อง และนั่งหลังตรง
และ ชิด กับพนัก พิงหลัง จะช�วยลดโอกาส ท่ีจะได� รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ/หรือช�วยลดระดับ
ความรุนแรงลงได�อย�างมาก นิสสันขอสนับสนุนให�คนขับ
และผู�โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง
แม�ว�าตำแหน�งที่นั่งน้ันจะมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
อยู�แล�วก็ตาม SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016
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คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบมาให�คาดแนบ
กับโครงสร�างกระดูกของร�างกาย และควรจะคาด
ต่ำผ�านด�านหน�าของกระดูกเชิงกราน หรือกับ
กระดูกเชิงกราน หน�าอก และช�วงไหล� และต�อง
ไม�ให�สายเข็มขัดช�วงหน�าตักคาดผ�านบริเวณ
ท�องน�อย ถ�าคาดเข็มขัดนิรภัยไม�ถูกต�อง อาจ
ทำให�เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได�

. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักไว�ให�พาดต่ำ
และแนบรอบสะโพกเท�าที่ทำได� แต�ไม�ใช�คาดที่
เอว การคาดสายเข็มขัดช�วงหน�าตักสูงเกินไป จะ
เพ่ิมความเสี่ยงที่จะได�รับบาดเจ็บของอวัยวะ
ภายในในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช�เข็มขัดนิรภัยเส�นเดียวกันคาดผ�านคน
มากกว�าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส�นต�องใช�กับ
ผู�โดยสารคนเดียวเท�าน้ัน การคาดเข็มขัดนิรภัย
ผ�านเด็กซึ่งนั่งอยู�บนตักผู�ใหญ�จะเป�นอันตรายได�

. ห�ามมีผู�โดยสารภายในรถมากกว�าจำนวนเข็มขัด
นิรภัย

. ห�ามคาดเข็มขัดนิรภัยกลับด�าน ไม�ควรคาด
สาย เข็มขัด ที่ บิด เป�น เก ลียว ซึ่ ง จะ ทำให�
ประสิทธิภาพลดลง

. ควรปรับเข็มขัดนิรภัยให�แนบกับลำตัวที่สุดเท�าที่
ทำได�โดยไม�อึดอัด เพื่อให�สามารถทำการป�องกัน
ได�ตามที่ ได� รับการออกแบบมา สายเข็มขัดที่
หย�อนจะลดประสิทธิภาพในการป�องกันลงอย�าง
มาก

. คนขับและผู�โดยสารทุกคนที่นั่งอยู�ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว�ตลอดเวลา เด็กควรได� รับการ

ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย�างถูกต�องบนเบาะน่ัง
ด�านหลัง และหากเป�นไปได� ให�เด็กนั่งในเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

. ห�ามพาดเข็มขัดไว�ด�านหลังลำตัวหรือพาดไว�ใน
ใต�วงแขน ให�คาดสายเข็มขัดช�วงไหล�ผ�านบน
ไหล�และหน�าอกเสมอ สายเข็มขัดควรอยู�ห�างจาก
ใบหน�าและลำคอ แต�ไม�หลุดออกจากไหล� ถ�า
คาดเข็มขัดนิรภัยไม�ถูกต�อง อาจทำให�เกิดการ
บาดเจ็บที่รุนแรงได�

. ห�ามทำการดัดแปลงหรือแต�งเติมใดๆ ด�วยตัวเอง
เนื่องจากจะไปขัดขวางการทำงานของตัวปรับตึง
เข็มขัดนิรภัย หรือ ขัดขวางการปรับความตึง
สายเข็มขัดนิรภัย

. ควรทำการดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย เพื่อหลีกเลี่ยง
ไมให�สายเข็มขัดเป��อนน้ำยาขัดสี น้ำมัน สารเคมี
และโดยเฉพาะกรดแบตเตอรี่ วิธีทำความสะอาด
ที่ถูกต�อง คือ ใช�น้ำสบู�อ�อน ควรเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภัยเส�นใหม� ถ�าสายเข็มขัดลุ�ยเป�นฝอย มีคราบ
สะสม หรือเสียหาย

. ควรให�ศูนย�บริการนิสสันตรวจสอบชุดเข็มขัด
นิรภัย รวมทั้งชุดดึงกลับและอุปกรณ� ติดตั้ง
หลังจากที่มีการชนเกิดข้ึน นิสสันขอแนะนำให�
เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทุกชุดที่มีการใช�งานใน
ขณะที่เกิดการชน เว�นแต�จะเป�นการชนเบาและ
เข็มขัด ไม�มี ร�อง รอยความ เสีย หาย และ ยัง
สามารถทำงานได�อย�างถูกต�อง นอกจากน้ี ควร
ตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยที่ไม�ได�ใช�งานขณะที่
เกิดการชน และเมื่อจำเป�นให�เปล่ียนใหม� ถ�าพบ
ค ว า ม เ สี ย ห า ย ห รื อ ท ำ ง า น ไ ม� ถ ู ก ต� อ ง

. หากถูกใช�งานในการชนที่รุนแรง จำเป�นต�อง
เ ป ล่ี ย น ช ุ ด เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ทั้ ง ช ุ ด แ ม� ว� า
ค ว าม เ สี ย ห าย น้ั น จ ะ ไม� เ ด� น ชั ด ก็ ต าม

. เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ถูกใช�งาน
ไปแล�ว ไม�สามารถที่จะนำกลับมาใช�ใหม�อีก ต�อง
เปล่ียนใหม�พร�อมกับชุดดึงกลับ กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสันทันที

. การถอดและการติดตั้งส�วนประกอบของระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามีติดต้ัง)
ควรดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
GUID-50FE0FCD-DBC6-4BF8-A13A-E3AFA74EB719

คำเตือน:

. ทารกและเด็กเล็กต�องได�รับการดูแลเป�นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม�พอดีกับตัว
เด็ก สายเข็มขัดช�วงไหล�อาจพาดมาอยู� ใกล�
ใบหน�าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักอาจไม�แนบผ�านกระดูกสะโพกที่มีขนาดเล็ก
ของเด็กได�พอดี หากเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัย
ที่ มี ขนาดไม�ถูกต�องพอดี อาจทำให� เกิดการ
บาด เจ็บ ร ุนแรง หรือ อันตราย ถึงแก� ชีวิต ได�

. ให� ใช� เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ที่ เหมาะ สม เสมอ

เด็กต�องการผู�ใหญ�ช�วยในการป�องกัน โดยเด็กต�องนั่งบน
เบาะนั่งที่เหมาะสม เบาะนั่งที่เหมาะสมขึ้นอยู�กับขนาดของ
เด็ก

Condition:
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ทารกและเด็กเล็ก
GUID-9EA9FF02-4615-4E08-8998-8897493078B8

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ท�านควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสม
กับรถและ เด็ก และควรทำการ ติด ต้ังและใช� งานตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตทุกครั้ง

เด็กโต
GUID-7EC09A67-00D1-4A31-9107-8BC52BC8A5CE

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให� เด็กยืนหรือคุกเข�าบน เบาะ น่ัง

. ห�ามปล�อยให� เด็กอยู� ในบริเวณที่ เก็บสัมภาระ
ขณะที่ รถกำลัง แล�น เด็กอาจได� รับบาด เจ็บ
ร�ายแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือหยุดกะทันหัน

เด็กท่ีตัวโตกว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรนั่งบนเบาะนั่ง และ
คาดเข็มขัดนิรภัยที่จัดไว�ให�

ถ�าตำแหน�งที่นั่งของเด็กมีสายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�ใกล�กับ
ใบหน�าและลำคอ ควรให� เด็ก น่ังบน เบาะนั่ง เสริม (มี
จำหน�ายทั่วไป) เบาะ นั่ง เสริม จะ ช�วย ยก ตัว เด็ก จน
สายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�ในตำแหน�งที่เหมาะสม ผ�านท�อน
บน ช�วงกลางไหล� และสายเข็มขัดช�วงหน�าตักพาดต่ำแนบ

กับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาดพอดีกับเบาะนั่งในรถ
ด�วย เม่ือเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดช�วงไหล�ไม�อยู� ใกล�
ใบหน�าหรือลำคอของเด็กอีกต�อไป ให�ใช�สายเข็มขัดช�วง
ไหล�โดยไม�ต�องใช� เบาะนั่ง เสริม ถ�า เป�นไปได� ควรใช�
เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก โต ท่ี มี ให� เลือก หลาย แบบ เพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุด

หญิงมีครรภ�
GUID-EB362D86-544D-4564-AF14-2AA962BFFC63

นิสสันขอแนะนำให�หญิงมีครรภ�คาดเข็มขัดนิรภัย โดยควร
คาดเข็มขัดนิรภัยให�แนบตัว และพาดสายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักให�ต่ำท่ีสุดเท�าท่ีเป�นไปได�ไว�บริเวณรอบสะโพก แต�
ไม�ใช�คาดที่เอว ให�คาดเข็มขัดช�วงไหล�พาดเหนือไหล�และ
ผ�านหน�าอก ต�องไม�ให�สายเข็มขัดช�วงหน�าตัก/ช�วงไหล�
คาดผ�านบริเวณท�องน�อย กรุณาปรึกษาแพทย�สำหรับ
คำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจง

ผู�ได�รับบาดเจ็บ
GUID-11687DB4-061D-4F49-9F66-C8C24C9C8A28

นิสสันขอแนะนำให�ผู�ได�รับบาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัย กรุณา
ปรึกษา แพทย� สำหรับ คำ แนะนำ แบบ เฉพาะ เจาะจง

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย
GUID-4379FCB6-A0FC-49F8-B357-9DDABA29EF87

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต�อง
GUID-D44FE812-A107-4F66-B3D5-9588A17259FA

JVR0041X

หัวและล้ินเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางจะมีเครื่องหมาย
CENTER ติดไว� ลิ้นเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถ
ล็อกเข�ากับหัว เข็มขัด นิรภัยของเบาะนั่งกลาง เท�านั้น

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด
GUID-0BC1986B-C5D8-4503-B446-845D468C8DFE

SSS0292

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-9

Condition:
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1-10 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน:

คนขับและผู� โดยสารทุกคนที่ น่ังอยู� ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว�ตลอดเวลา

การคาดเข็มขัดนิรภัย
GUID-89F085F0-308A-481D-A480-9ED347F5EEA1

คำเตือน:

พนักพิงหลังไม�ควรอยู�ในตำแหน�งที่เอนมากเกินกว�า
ตำแหน�งที่ น่ังได�สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู�โดยสารนั่งหลังตรงและแนบ
กับพนักพิงหลัง

1. ปรับ เบาะ น่ัง (โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ัง ” (หน�า 1-2))

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช�าๆ และสอด
ล้ิน เข็มขัดลง ใน หัว เข็มขัด และ ร ู� สึก ถึง การ ล็อก
เรียบร�อยแล�ว
. ชุดดึงกลับได�รับการออกแบบให�ล็อก เม่ือมี
แรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช�าๆ
ทำให�สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได� และทำให�
ท�าน มี อิสระ ในการ เคล่ือนตัว บน เบาะ น่ัง

. ถ�าเข็มขัดนิรภัยไม�สามารถดึงออกจาก
ตำแหน�งดึงกลับจนสุดได� ให�ดึงเข็มขัดนิรภัย
ให�แน�นแล�วปล�อย แล�วค�อยๆ ดึงสายเข็มขัด
นิรภัยออกมาจากชุดดึงกลับ

SSS0467

3. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักไว�ให�พาดต่ำอยู�ใน
ร ะ ดั บ แ น บ ร อ บ ส ะ โ พ ก ดั ง แ ส ด ง ใ น ภ า พ

4. ดึงสายเข็มขัดช�วงไหล�ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม�ให�มี
ระยะหย�อน ให�แน�ใจว�าสายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�เหนือ
ไหล�และแนบผ�านหน�าอก

การปรับความสูงของสายเข็มขัดช�วงไหล� (เบาะ
หน�า)

GUID-3C34CDBB-BB30-4CBB-99BE-2387B7C1E699

SSS0351A

คำเตือน:

. ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�
ให� อย ู� ในตำแหน�งที่ พอดีกับ ลำตัว การปรับ
ความสูงที่ไม�ถูกต�องอาจลดประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมความปลอดภัยทั้งระบบ และยังเพิ่ม
โอกาสหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

. สายเข็มขัดช�วงไหล�ควรพาดอยู�กลางไหล� ต�อง
ไม�พาดติดกับลำคอ

. ให�แน�ใจว�าเข็มขัดนิรภัยไม�บิดตัวไปทางใดทาง
หนึ่ง

. ให�แน�ใจว�าตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ล็อกแน�น
โดยลองเลื่อนตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ขึ้นและ
ลงหลังจากปรับความสูงแล�ว

ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ให�อยู�ใน
ตำแหน�งที่พอดีกับลำตัว

สายเข็มขัดควรอยู�ห�างจากใบหน�าและลำคอ แต�ไม�หลุด
ออกจากไหล�

สำหรับการปรับ ให�ดึงปุ�มปลดล็อก ① แล�วเลื่อนตัวยึด
สายเข็มขัดช�วงไหล� ไปยังตำแหน�งที่เหมาะสม ② เพื่อให�
สายเข็มขัดพาดผ�านกลางไหล�

ปล�อยปุ�มเพื่อ ล็อกตัว ยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ให�อยู� ใน
ตำแหน�ง

Condition:
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การปลดเข็มขัดนิรภัย
GUID-B9FD6826-2EEF-4B6A-BBB2-8DA9DC9A114C

กดปุ�มที่หัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับโดยอัตโนมัติ

ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย
GUID-0A7B1C10-9CFD-4887-B9D3-AF0EDDB1D238

SSS1138

ให�เกี่ยวเข็มขัดนิรภัยหลังด�านนอกเข�ากับที่เกี่ยว เมื่อไม�ได�
ใช�งานเข็มขัดนิรภัยด�านหลังและเมื่อพับเบาะน่ังด�านหลัง
ลง

การตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
GUID-403EE7BD-2595-4C9C-B3EC-2256E3EF91C8

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบให�ล็อกการ
เคลื่อนที่ของเข็มขัดนิรภัย:

. เม่ือ ดึงสาย เข็มขัดออกจากชุด ดึงกลับอย�าง เร็ว

. เมื่อลดความเร็วลงอย�างรวดเร็ว

เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการใช�เข็มขัดนิรภัย ให�ตรวจสอบ
การทำงานโดยการจับสายเข็มขัดช�วงไหล� และดึงไป
ข�างหน�าเร็วๆ ชุดดึงกลับควรจะล็อกไม�ให�สายเข็มขัดเลื่อน
ออกมา ได� อีก ถ�า ช ุด ดึง กลับ ไม� ล็อก ใน ระหว�าง การ
ตรวจ สอบ กร ุณา ติดต� อ ศ ู นย� บ ริการ นิส สัน ทันที

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-529803C3-7237-429A-B395-21C4724BFEA1

การคาดเข็มขัดนิรภัย
GUID-4E3A86C9-2C5C-4948-B0A8-7998841C1CDE

JVR0035X

คำเตือน:

เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อ
ผ ู� โดยสารนั่ง หลัง ตรงและแนบ กับพนักพิงหลัง

1. สอด ล้ิน เข็มขัดลง ใน หัว เข็มขัด ท่ี มี เคร่ืองหมาย
CENTER จนกระทั่งได�ยินเสียง และลองดึงให�แน�ใจว�า
ขาล็อกถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว

JVR0036X

2. ปรับความยาวของสายเข็มขัดนิรภัย สำหรับปรับให�สั้น
ลง ให�จับล้ินเข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัดเส�นบน
ดังแสดงในภาพ ① สำหรับปรับให�ยาว ข้ึน ให�จับ
ล้ินเข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัดเส�นล�าง ดังแสดง
ในภาพ ②

JVR0037X

3. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักไว�ให�พาดต่ำอยู�ใน
ร ะ ดั บ แ น บ ร อ บ ส ะ โ พ ก ดั ง แ ส ด ง ใ น ภ า พ

การปลดเข็มขัดนิรภัย
GUID-B678EAF0-A08C-4DF6-BC72-45BFD830E250

กดปุ�มที่หัวเข็มขัด

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
GUID-1C0BBCBB-C6A2-4E79-BD2C-4BF0F58A6E61

ให�ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส�วนประกอบโลหะทั้งหมด
เป�นระยะๆ เช�น หัวเข็มขัด ลิ้นเข็มขัด ชุดดึงกลับ สาย
ยืดหยุ�น และตัวยึดว�าทำงานถูกต�องหรือไม� ถ�าพบว�ามี
ชิ้ น ส� วน ที่ หลวม เ ส่ือม สภาพ มี รอย ตัด หรือ เ กิด
ความเสียหายอย�างอื่นบนสายเข็มขัด ควรเปลี่ยนชุดเข็มขัด
นิรภัยทั้งชุด

ถ�ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวนำสายเข็มขัดช�วงไหล�ของตัวยึด
เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับได�ช�า ให�เช็ดทำ
ความสะอาดตัวนำสายเข็มขัดช�วงไหล�ด�วยผ�าแห�งที่สะอาด

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

การทำความสะอาดสายเข็มขัดให�ใช�น้ำสบู�อ�อน หรือน้ำยา
ซักแห�งทำความสะอาดที่แนะนำสำหรับการทำความสะอาด
เครื่องหนังหรือพรม แล�วเช็ดออกด�วยผ�าและทิ้งไว�ในร�มจน
เข็มขัดนิรภัยแห�ง ห�ามปล�อยให�เข็มขัดนิรภัยถูกดึงกลับ
เข�าไปจนกว�าสายเข็มขัดจะแห�งสนิท

GUID-F2068D73-379A-46BC-9200-AB7FD98E9DCB

ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
GUID-843A7C9C-1266-4B11-9B92-C7AD768A370E

SSS0099

คำเตือน:

. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควรให�
นั่งอยู�ในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสม ถ�าไม�ใช�
เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก อาจทำให� ได� รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

. ทารก และ เด็ก เล็ก ไม� ควร น่ัง บน ตัก ผ ู� ใหญ�
เน่ืองจากไม�มีทางที่ผู�ใหญ�ซ่ึงแม�จะแข็งแรงที่สุด
จะสามารถต�านทานแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ
รุนแรงได� เด็กอาจถูกอัดอยู�ระหว�างตัวผู�ใหญ�กับ
ช้ินส�วนของรถยนต� และห�ามคาดเข็มขัดนิรภัย
เส�นเดียวผ�านทั้งเด็กและตัวท�าน

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�บน
เบาะนั่งด�านหลัง ตามสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ
เด็กที่นั่งบนเบาะนั่งด�านหลังอย�างถูกต�องจะ
ปลอดภัยกว�านั่งบนเบาะนั่งด�านหน�า

. การใช�งานหรือการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ไม�
ถูกต�องจะเพ่ิมความเส่ียงหรือความรุนแรงของ
การบาดเจ็บทั้งเด็กและผู�โดยสารคนอื่นๆ และนำ

ไปสู�การได�รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�
ในอุบัติเหตุ

. ทำการติดต้ังและใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตทุกครั้ง เมื่อเลือกซื้อเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก ให�แน�ใจว�าได�เลือกเบาะนั่งที่มีขนาด
เหมาะสมกับเด็กและรถ เนื่องจากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กบางแบบอาจไม�สามารถติดต้ังลงในรถได�
อย�างเหมาะสม

. ทิศทางของเบาะนั่งสำหรับเด็กไม�ว�าแบบหันหน�า
หรือแบบหันหลังออก ข้ึนอยู�กับแบบของเบาะน่ัง
และขนาดของเด็ก โปรดดูคำแนะนำของผู�ผลิต
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได�ให�ตั้งตรงมาก
ที่ส ุด เ พ่ือ ให� พอดี กับ เบาะ น่ัง สำหรับ เ ด็ก

. หลังจากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ทดสอบ
ก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ดันเบาะไปทางซ�ายและขวา
และดึงไปด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อก
แน�นหนาดีแล�ว เบาะนั่งสำหรับเด็กไม�ควรขยับได�
มากกว�า 25 มม. (1 นิ้ว) ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ยึด ไม� แน�น ให� ดึง สาย เข็มขัด ยึด ให� ตึง ตาม
ความจำเป�น หรือติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กบน
เ บ า ะ นั่ ง ตั ว อื่ น แ ล� ว ท ด ส อ บ อี ก ค ร้ั ง

. เมื่อไม�ใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ยึดเบาะนั่งไว�ด�วย
เข็มขัดนิรภัย เพื่อป�องกันไม�ให�กลิ้งไปมาในกรณี
ที่หยุดกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า เมื่อเบาะนั่งผู�โดยสาร
ด�านหน�าติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัย ถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�าง
รุนแรง เบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกอาจ

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition:
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ถูกกระแทกจากถุงลมเสริมความปลอดภัยที่รับ
แรงกระแทกจากด�านหน�าในอุบัติเหตุ และอาจ
ทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

. อาจจำเป�นต�องใช�อุปกรณ�ล็อกที่ตำแหน�งติดต้ัง
เบาะนั่งสำหรับเด็ก เพราะถ�าไม�ใช� อาจทำให�เด็ก
ได� รับบาดเจ็บจากการพลิกคว่ำของเบาะ น่ัง
สำหรับ เด็ก ในขณะที่ รถ เบรกหรือ เข�า โค�ง

ข�อควรระวัง:

โปรดจำไว�ว�าการปล�อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว�ในรถ
ที่ป�ดกระจกกลางแดด อาจทำให� เบาะน่ังร�อนมาก
ตรวจสอบพ้ืนผิวเบาะและหัวเข็มขัดก�อนให�เด็กนั่งใน
เบาะนั่งสำหรับเด็ก

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ท�านควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสม
กับรถและ เด็ก และควรทำการ ติด ต้ังและใช� งานตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตทุกคร้ัง นอกจากนั้น ควรใช�เบาะนั่ง
สำหรับเด็กสำหรับเด็กโตท่ีมี ให� เลือกหลายแบบ เพ่ือ
ความปลอดภัยสูงสุด

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-999EF414-BA0B-4E48-86C4-F6A14C27D2DC

รถของท�านถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการติดต้ังเบาะนั่ง
สำหรับเด็กบนเบาะน่ังด�านหลัง เมื่อทำการติดต้ังเบาะนั่ง
สำหรับ เด็ก ให� ศึกษาอย�าง ระมัดระวังและปฏิบัติตาม
คำ แนะนำ ใน ค ู�มือ ของ ผ ู� ผ ลิต เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก

คำเตือน:

. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับ
น้ำหนักเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ เหมาะสมเท�าน้ัน

ห�ามใช�สำหรับเข็มขัดนิรภัยผู�ใหญ� สายไฟ หรือ
ใช�ในการยึดวัตถุหรืออุปกรณ�อื่นๆ เข�ากับรถยนต�
ไม�ว�าในกรณีใดๆ ก็ตาม มิฉะนั้นจุดยึดเบาะนั่ง
สำหรับเด็กอาจเสียหายได� เบาะนั่งสำหรับเด็กจะ
ติดตั้งไม�ถูกต�อง ถ�าใช�จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กที่
ชำรุดเสียหาย และเด็กอาจได�รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตจากการชน

. สายยึดด�านบนของ เบาะ น่ังสำหรับ เด็กอาจ
เสียหาย หากสัมผัสกับฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ
หรือสิ่งของในห�องเก็บสัมภาระ ให�ถอดฝาป�ดส�วน
เก็บสัมภาระออกจากรถยนต� หรือยึดฝาป�ดและ
สัมภาระ ให� แน�น เด็กอาจได� รับบาด เจ็บหรือ
เสีย ชีวิตจากการชน ถ�าสาย ยึดด�านบนของ
เบาะนั่งสำหรับเด็กเสียหาย

ตำแหน�งของจุดยึด
GUID-10B2BB22-866D-4899-AF59-A4697DD460CB

JVR0194X

จ ุ ด ยึ ด ติ ด ต้ั ง อย ู� ท่ี ด� า น หลั ง ขอ ง พ นั ก พิ ง หลั ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�
เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-88B65913-C497-4813-85DA-387E04EA1320

การติดตั้งลงบนเบาะหลังด�านข�าง
GUID-BD49434F-1329-4217-B13F-291E826C3ED4

SSS0758A

ขั้นที่ 1

แบบหันหน�าออก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกลง
บน เบาะ หลัง โดย ใช� เ ข็มขัด นิรภัย แบบ ยึด 3 จ ุด:

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

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

SSS0493A

ขั้นที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูก
ล็อกเรียบร�อยแล�ว

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
เข็มขัดนิรภัยในท่ีที่มี เคร่ืองมือล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0647A

ขั้นที่ 4
4. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง; ให�ดันไปทางด�านล�าง ③

และ ด�าน หลัง ④ ให� แน�น ด�วย เข�า เข�า ที่ บ ริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่ง
และ พนัก พิง หลัง ขณะ ท่ี ดึง เข็มขัด นิ ร ภัย ข้ึน

SSS0638A

ขั้นที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพื่อ ให�แน�ใจว�า เบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�
ทำขั้นที่ 3 ถึง 5 ซ้ำอีกครั้ง

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

SSS0759A

ขั้นที่ 1

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกลง
บน เบาะ หลัง โดย ใช� เ ข็มขัด นิรภัย แบบ ยึด 3 จ ุด:

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

SSS0654A

ขั้นที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ② จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูก
ล็อกเรียบร�อยแล�ว

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
เข็มขัดนิรภัยในท่ีที่มี เคร่ืองมือล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

Condition:
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SSS0639A

ขั้นที่ 4
4. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง; ให�ดันไปทางด�านล�าง ③

และด�านหลัง ④ ให�แน�นด�วยมือเข�าที่บริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0658A

ขั้นที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพื่อ ให�แน�ใจว�า เบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�
ทำขั้นที่ 3 ถึง 5 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งลงบนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า
GUID-4389C3B1-D7E8-41D1-8896-F4130AED3FD3

SSS0300A

คำเตือน:

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า เมื่อเบาะนั่งผู�โดยสาร
ด�านหน�าติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัย ถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�าง
รุนแรง เบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกอาจ
ถูกกระแทกจากถุงลมเสริมความปลอดภัยที่รับ
แรงกระแทกจากด�านหน�าในอุบัติเหตุ และอาจ
ทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึดด�านบนที่
เบาะนั่งด�านหน�า

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�บน
เบาะนั่งด�านหลัง อย�างไรก็ตาม ถ�าท�านจำเป�น
ต�อง ติด ตั้ ง เบาะ นั่ ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ ง
ผู�โดยสารหน�า ให�เล่ือนเบาะน่ังผู�โดยสารถอยไป
ยังตำแหน�งหลังสุด

. เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกจำเป�นต�องใช�แบบหัน
หลังออก ดังนั้นต�องไม�ใช�ที่เบาะนั่งผู�โดยสารด�าน

หน�า เม่ือมีถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
ผู�โดยสารอยู�

แบบหันหน�าออก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกลง
บนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า โดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
3 จุด:

SSS0627

ขั้นที่ 1 และ 2

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

1. เลื่ อน เบาะ น่ัง ถอย ไป ยัง ตำแหน�ง หลัง ส ุด ①
2. ปรับหมอนพิง ศีรษะไปอยู� ตำแหน�ง ท่ีสูง ท่ีสุด ②
3. วางเบาะนั่งสำหรับเด็กลงบนเบาะนั่ง

SSS0360C

ขั้นที่ 4
4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ③ จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึกว�าถูก
ล็อกเรียบร�อยแล�ว

5. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
เข็มขัดนิรภัยในท่ีที่มี เคร่ืองมือล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0647B

ขั้นที่ 6

6. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง; ให�ดันไปทางด�านล�าง ④
และ ด�าน หลัง ⑤ ให� แน�น ด�วย เข�า เข�า ที่ บ ริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่ง
และ พนัก พิง หลัง ขณะ ท่ี ดึง เข็มขัด นิ ร ภัย ข้ึน

SSS0302G

ขั้นที่ 7
7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑥ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพื่อ ให�แน�ใจว�า เบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�
ทำขั้นที่ 4 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�
เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุด (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-FA9A4201-4F83-4CEF-A803-A4EA00FB7110

การติดตั้งลงบนเบาะนั่งกลางด�านหลัง
GUID-DEE41DF7-B22C-4FBD-BC2B-BE887465FDCA

คำเตือน:

ทิศทางของเบาะน่ังสำหรับเด็กข้ึนอยู�กับแบบของ
เบาะนั่งและขนาดของเด็ก

แบบหันหน�าออก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SSS0512

ถ�าท�านต�องติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะ น่ังกลางด�านหลัง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้ :

1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะนั่งกลางด�านหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติด ต้ังและ
การใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง
ในหัวเข็มขัดจนกระท่ังได�ยินเสียงและรู�สึกว�าล็อก
เรียบร�อยแล�ว

Condition:
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SSS0513

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง
ยึดสายเข็มขัดช�วงหน�าตักให�แน�นด�วยคล๊ิปล็อก Ⓐ
ให�ใช�คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรือสิ่งท่ีมี
ข น า ด แ ล ะ ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง เ ที ย บ เ ท� า กั น

ให�แน�ใจว�าได�คาดสายเข็มขัดตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

4. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ให�ลอง
เอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและทางขวา ลอง
ดึงไปข�างหน�า และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�ใน
ที่อย�างแน�นหนาหรือไม�

5. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�น ก�อน
เริ่มใช�งาน

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

SSS0514

ถ�าท�านต�องติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะ น่ังกลางด�านหลัง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้ :

1. จัดตำแหน�งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งกลางด�านหลัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตในการติด ต้ังและ
การใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง
ในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได�ยินเสียงและรู�สึกว�าถูกล็อก
เรียบร�อยแล�ว

SSS0513

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดช�วงหน�าตักหย�อน จำเป�นต�อง
ยึดสายเข็มขัดช�วงหน�าตักให�แน�นด�วยคล๊ิปล็อก Ⓐ
ให�ใช�คลิ๊ปล็อกเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก หรือสิ่งท่ีมี
ข น า ด แ ล ะ ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง เ ที ย บ เ ท� า กั น

ให�แน�ใจว�าได�คาดสายเข็มขัดตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

4. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ให�ลอง
เอียงเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและทางขวา ลอง
ดึงไปข�างหน�า และตรวจสอบดูว�าเบาะนั่งยังยึดอยู�ใน
ที่อย�างแน�นหนาหรือไม�

5. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�น ก�อน
เริ่มใช�งาน

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-17

Condition:
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1-18 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

GUID-33C3B6B4-4C4F-4C02-B8D3-E13829BAF5BB

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

GUID-17232207-DAB5-4C49-986F-9CACB2FAA6F8

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข�อมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวข�องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับ
และฝ��งผู�โดยสาร ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง ม�าน
นิรภัยด�านข�าง และเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
GUID-5ED4D143-8D8A-4A77-BB38-6650BD18322C

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและหน�าอก
ของคนขับ และ/หรือผู�โดยสารด�านหน�า เมื่อเกิดการชน
ทางด�านหน�าบางแบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
ได�รับการออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด�าน
หน�า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-931BDBE2-9985-41F3-A607-F67C072B2A98

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณหน�าอกและกระดูก
เชิงกรานของคนขับ และผู� โดยสารด�านหน�า เมื่อ เกิด
การชนทางด�านข�างบางแบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�างได�รับการออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมา
จากด�านข�าง

ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-AA4E0875-0C69-409F-AE9A-D2E13197266A

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของคนขับ
ผู�โดยสารด�านหน�า และด�านหลังที่ น่ังตำแหน�งติดประตู
เมื่อเกิดการชนทางด�านข�างบางแบบ ม�านนิรภัยด�านข�างได�
รับการออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด�าน
ข�าง

ระบบความปลอดภัยเสริม SRS ออกแบบมาเพื่อ เสริม

การป�องกันอุบัติเหตุ โดย เข็มขัดนิรภัยของผู� ขับและ
ผู�โดยสาร และไม�ได�ออกแบบมาเพ่ือทดแทนกัน ระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS) สามารถช�วยรักษาชีวิต และลด
การบาด เจ็บ ท่ี ร ุนแรง ได� อย�างไรก็ ตาม ถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยที่พองขึ้นอาจทำให�เกิดแผลถลอก หรือการ
บาดเจ็บอ่ืนๆ ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม�ได�ป�องกันส�วน
ล�างของร�างกาย ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให�ถูกต�อง และ
ผู�โดยสารควรนั่งอยู�ห�างจากพวงมาลัยและแผงหน�าป�ดใน
ระยะที่ เหมาะสมตลอดเวลา (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย”
(หน�า 1-7)) ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองอย�างรวดเร็ว
เพ่ือช�วยปกป�องผู�โดยสาร แรงปะทะจากการพองตัวของ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจเพิ่มความเส่ียงที่จะได�รับ
บาดเจ็บ ถ�าผู�โดยสารน่ังอยู�ใกล�ถุงลมเสริมความปลอดภัย
มาก เ กิน ไป ใน ขณะ ที่ ถ ุ ง ลม พอง ตัว ถ ุ ง ลม เส ริม
ความปลอดภัยจะแฟบลงอย�างรวดเร็ว หลังจากถูกกระตุ�น
ให�ทำงาน

SRS จะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
เท�านั้น
เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว�างข้ึนเป�นเวลา
ประมาณ 7 วินาที แล�วจะดับลง ซึ่งแสดงว�าถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS ยังทำงานได� เป�นปกติ
(โปรดดูที่ “ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS” (หน�า
1-22))

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition:
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SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:

. โดยปกติถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะไม�
พองตัว ถ�าเกิดการชนทางด�านข�าง ด�านหลัง
พลิกคว่ำ หรือชนด�านหน�าแต�ไม�รุนแรง ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยอยู�เสมอ เพื่อช�วยลดความเสี่ยงหรือ
ความรุนแรงของการบาด เจ็บจากอุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือท�านนั่งตัวตรง
และเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�างรุนแรง

ถ�าท�านและผู�โดยสารไม�คาดเข็มขัดนิรภัย น่ัง
โน�มตัวไปข�างหน�า นั่งชิดด�านข�าง หรือนั่งไม�ตรง
ตำแหน�ง จะเพ่ิมความเสี่ยงที่ท�านและผู�โดยสาร
จะได�รับบาดเจ็บถึงแก�ชีวิตได�หากเกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ ท�านและผู�โดยสารอาจได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือเสียชีวิตจากการพองตัวของถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านหน�า ถ�านั่งพิงกับถุงลม
เมื่อถุงลมพองตัว ให�น่ังเอาหลังชิดกับพนักพิง
หลัง และห�างจากพวงมาลัยหรือแผงหน�าป�ดใน
ระยะที่ เหมาะสมตลอดเวลา คาดเข็มขัดนิรภัย

เสมอ

SSS0006

SSS0007

SSS0008
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SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เด็กนั่งรถโดยไม�คาดเข็มขัดนิรภัย
หรือไม�น่ังบนเบาะสำหรับเด็ก ห�ามปล�อยให�เด็ก
ยื่นมือหรือหน�าออกนอกหน�าต�าง ห�ามอุ�มเด็กไว�
บนตักหรือในอ�อมแขน ตัวอย�างตำแหน�งการนั่งที่
เป�นอันตรายแสดงอยู�ในภาพ

. เด็กอาจได�รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือเสียชีวิต ถ�านั่ง
บนเบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสมเมื่อถุงลม
พองตัว

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด�านหน�า เนื่องจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าที่พองตัว อาจทำให�เด็ก
ได�รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� (โปรดดู
ที่ “ เ บา ะ นั่ ง สำหรั บ เด็ ก ” (หน� า 1 -12) )

SSS0059A

SSS0140

SSS0159

SSS0162

Condition:
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คำเตือน:

. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างและ
ม�านนิรภัยด�านข�างจะไม�พองตัว ถ�าเกิดการชน
ทางด�านหน�า ด�านหลัง พลิกคว่ำ หรือชนด�าน
ข�างแต�ไม�รุนแรง ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอยู�เสมอ
เพ่ือช�วยลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
ข�าง และม�านนิรภัยด�านข�างจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เม่ือท�านนั่งตัวตรงและเอาหลังแนบกับ
พนักพิงหลัง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง
และม�านนิรภัยด�านข�างจะพองตัวอย�างรุนแรง ถ�า
ท�านและผู�โดยสารไม�คาดเข็มขัดนิรภัย นั่งโน�ม
ตัวไปข�างหน�า นั่งชิดด�านข�าง หรือน่ังไม�ตรง
ตำแหน�ง จะเพ่ิมความเสี่ยงที่ท�านและผู�โดยสาร
จะได�รับบาดเจ็บถึงแก�ชีวิตได�หากเกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามวางมือ ขา หรือหน�า ใกล� กับถุงลม เสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัยด�านข�าง
บนด�านข�างพนักพิงหลังของเบาะหน�า หรือใกล�
กับรางหลังคาด�านข�าง ห�ามให�ผู� โดยสารบน
เบาะน่ังด�านหน�าหรือด�านหลังที่น่ังข�างประตู ย่ืน
แขนออกนอกกระจกหน�าต�างหรือนั่งพิงประตู
ตัวอย�างตำแหน�งการน่ังที่เป�นอันตรายแสดงอยู�
ในภาพ

. เมื่อนั่งบนเบาะนั่งด�านหลัง ห�ามจับที่พนักพิงหลัง
ของเบาะนั่งด�านหน�า ถ�าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างและม�านนิรภัยด�านข�าง
พองตัว ท�านอาจได�รับบาดเจ็บร�ายแรง โปรด
ระมัดระวังโดยเฉพาะอย�างยิ่งกับเด็ก ควรเหนี่ยว
รั้งตัวเด็กไว�อย�างถูกต�องเสมอ

. ห�ามใช�ผ�าคลุมเบาะบนพนักพิงหลังด�านหน�า
เพราะอาจขัดขวางการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-DA98CD59-33B1-4E88-A881-D47884262132

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ โดย
ทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช�วยดึง
สายเข็มขัดกลับทันทีที่มีการชนบางแบบ ซึ่งจะช�วยเหนี่ยว
รั้งผู� โดยสารไว�กับเบาะนั่งด�านหน�า (โปรดดู ท่ี “ระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 1-
27))

ป�ายเตือนถุงลมนิรภัย
GUID-4E4CA60F-08F0-4F36-959A-A1C0F36A8F77

SSS0603

ป�ายเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยจะติดอยู�ในรถ
ตามที่แสดงในภาพ

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

ป�ายเตือน ① อยู�หน�าแผ�นบังแดดด�านคนขับ และ/หรือ
ด�านผู�โดยสาร

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งผู�โดยสาร SRS
:

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

ป�าน เตือน ② (ถ�า มี ติด ต้ัง) อยู� ข�างแผงหน�าป�ดด�าน
ผู�โดยสาร

ป�ายน้ีจะเตือนไม�ให�ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะน่ังผู�โดยสารด�านหน�า เน่ืองจากการติดต้ัง
เบาะนั่งสำหรับเด็กในตำแหน�งนี้อาจทำให�ทารกได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรง ถ�าถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวเม่ือ
เกิดการชน

ในรถท่ีมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด�าน
หลังเท�าน้ัน “อันตรายร�ายแรง! ห�ามติดต้ังเบาะนั่งสำหรับ
เ ด็ก แบบ หัน หลัง ออก บน เบาะ น่ัง ท่ี มี ถ ุ ง ลม เสริม
ความปลอดภัยอยู�ข�างหน�า!"

เมื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน ให�ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการติดตั้งของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ

สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ังสำหรับเด็ก”
(หน�า 1-12)
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ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
GUID-E1046484-BC1B-4375-8935-AFDC18A208A0

SPA1097

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS แสดง ขึ้น
บนแผงหน�าป�ด จะตรวจสอบวงจร ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย Pre-tensioners และระบบสายไฟ ท่ี
เกี่ยวข�องทั้งหมด

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ท่ี “ON” ไฟเตือนระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS จะสว�างขึ้นเป�นเวลาประมาณ 7 วินาที
แล�วจะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ทำงานเป�นปกติ

ถ� า สภาวะ ต�อ ไป นี้ เ กิ ด ขึ้ น แสดง ว� า ถ ุ ง ลม เส ริม
ความปลอดภัย และ/หรือระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ต�องได�รับการบริการ:

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว�าง
นานกว�า 7 วินาที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)
กะพริบเป�นครั้งคราว

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�าง
ขึ้นเลย

ภายใต�สภาวะเหล�านี้ ถุงลมนิรภัย และ/หรือระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานผิดปกติ ซ่ึงต�องได�

รับการตรวจสอบและซ�อมแซม กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันทันที

Condition:



(39,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
GUID-91381D58-02AD-4301-98FF-DA7420D15AD9

SSS1170

1. เซ็นเซอร�ตรวจจับพื้นที่การชน
2. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
3. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี

ติดตั้ง)
4. ตัวทำให�พองของม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดต้ัง)
5. ม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)
6. Pre-tensioner ช�วงตัก (ด�านคนขับ) (ถ�ามีติดต้ัง)

7. ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ�ามี
ติดตั้ง)

8. เซ็นเซอร�แซทไลท� (ถ�ามีติดตั้ง)
9. ชุดเซ็นเซอร� วิเคราะห�ถุงลมเสริมความปลอดภัย

คำเตือน:

. ห�ามวางสิ่งของใดๆ ไว�บนฝาครอบพวงมาลัย
แผงหน�าป�ด ใกล�แผงป�ดประตูด�านหน�า และ
เบาะนั่งด�านหน�า ห�ามวางสิ่งของใดๆระหว�าง
ผู�โดยสารและฝาครอบพวงมาลัย ห�ามวางบน
แผงหน�าป�ด ใกล�แผงป�ดประตูหน�า และเบาะน่ัง
ด�านหน�า เนื่องจากสิ่งของเหล�าน้ันอาจกระเด็น
ออกมาจนเกิดอันตราย และทำให�ได�รับบาดเจ็บ
ถ�าถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

. ทันทีหลังจากการพองตัว ชิ้นส�วนของระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยบางช้ินจะร�อน ห�ามสัมผัส:
เน่ืองจากอาจทำให�เกิดแผลไหม�อย�างรุนแรงได�

. ห�ามดัดแปลงช้ินส�วนใดๆ หรือสายไฟของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย เพื่อป�องกันไม� ให�
ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวโดยไม�ได�ตั้งใจ
หรือทำให�ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเกิด
ความเสียหาย

. ห�ามดัดแปลงระบบไฟฟ�าของรถ ระบบรองรับน้ำ
หนัก โครงสร�างด�านหน�า และแผงข�าง ตัวถัง
เนื่องจากจะมีผลกระทบต�อการทำงานของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย

. การเข�าไปรบกวนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
อาจทำให�ได� รับบาดเจ็บร�ายแรง การรบกวน
รวม ถึง การ เปลี่ยน แปลง วง พวง มาลัย และ
แผง หน�า ป�ด โดย การ วาง สิ่ งของ บน รอบๆ
ฝาครอบพวงมาลัย หรือโดยการติดตั้งอุปกรณ�เส
ริ มร อบๆ ระบบ ถ ุง ลม เสริม ความ ปลอดภัย

. การทำงานเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยควรดำเนินการโดยศูนย�บริการ
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นิสสัน ห�ามเปลี่ยนแปลงหรือถอดสายไฟ SRS
ไม�ควรใช�อุปกรณ�ทดสอบทางไฟฟ�า หรือไขควง
วัดไฟที่ ไม�ได� รับอนุญาตกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

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

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะได�ยินเสียงดังและ
มีควันออกตามมา ควันนี้ไม�เป�นอันตรายและไม�ได�แสดงว�า
ไฟไหม� ควรระมัดระวังไม�สูดดมควันนี้เข�าไป เนื่องจากอาจ
ทำให�ระคายเคืองและสำลักได� สำหรับผู�ที่มีป�ญหาเกี่ยวกับ
ระบบหายใจ ควร รีบออกไปสูดอากาศบริส ุทธิ์ ทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
GUID-9460E8D6-2EA9-49DC-B8FB-A6C61A3E2E24

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับติดต้ังอยู�
ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��ง
ผู�โดยสารติดต้ังอยู�ที่แผงหน�าป�ดข�างบนกล�องเก็บของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�านั้นถูกออกแบบมา
ให�พองตัว เมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทางด�านหน�า แต�ก็อาจ
จะพองตัวหากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล�เคียงกับ
แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด�านหน�า อาจไม�พองตัว
ในการชนจากด�านหน�าบางแบบ สภาพความเสียหายของ
รถ (หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งชี้ถึงการทำงานที่ถูกต�อง
ของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าเสมอไป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-AD090687-948D-4A34-990A-4EDF7903C334

SSS0978

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างติดตั้งอยู�ที่ด�านนอกของ
พนักพิงหลังของเบาะนั่งด�านหน�า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างนั้นถูกออกแบบให�
พองตัว เม่ือเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด�านข�าง แต�ก็อาจจะ
พองตัวหากแรงท่ีเกิดจากการชนรูปแบบอ่ืนใกล�เคียงกับ
แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด�านข�าง และอาจไม�พอง
ตัวในการชนจากด�านข�างบางแบบ สภาพความเสียหาย
ของรถ (หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งช้ีถึงการทำงานท่ี
ถูกต�องของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างเสมอ
ไป

ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-1393FD29-021C-41AD-B70E-7CEF3645FC20

ม�านนิรภัยด�านข�างติดตั้งอยู�ที่รางหลังคา

ระบบม�านนิรภัยด�านข�างนั้นถูกออกแบบให�พองตัวเมื่อเกิด
การชนที่รุนแรงทางด�านข�าง แต�ก็อาจจะพองตัวหากแรงที่
เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล�เคียงกับแรงที่เกิดจากการชน
ที่รุนแรงทางด�านข�าง และอาจไม�พองตัวในการชนจากด�าน
ข�างบางแบบ สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม�เสียหาย

เลย) ไม�ได�บ�งชี้ถึงการทำงานที่ถูกต�องของระบบม�านนิรภัย
ด�านข�างเสมอไป

สภาวะการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

GUID-B03AB201-D2AB-4DAE-8FAB-EB80C9664042

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานในกรณี ท่ีมีแรง
กระแทกทางด�านหน�าหรือด�านข�าง ซึ่งผู�โดยสารอาจได�รับ
บาดเจ็บสาหัส แม�ว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�องแล�ว
ก็ตาม

และอาจไม�ทำงานเมื่อแรงจากการชนถูกดูดซับ และ/หรือ
กระจายด�วยตัวถัง สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม�
เสียหายเลย) ไม�ได�เป�นการชี้บอกการทำงานที่ถูกต�องของ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS เสมอไป

Condition:
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ถุงลม SRS จะพองตัวเมื่อ
GUID-4E3C0A07-333F-4CCE-B81E-6B0A36C9E2A6

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าถูกออกแบบมาให�
พองตัว เมื่อเกิดการชนทางด�านหน�าที่รุนแรงมาก ตัวอย�าง
แสดงอยู�ในภาพดังต�อไปนี้

JVR0151X

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัว ในกรณี
ที่มีแรงกระแทกเกิน 25 กม./ชม. จากการชนทางด�านหน�า
เข�ากับผนังที่ไม�เคลื่อนที่หรือเสียรูป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าอาจพองตัว เมื่อ
ช�วง ล� าง ของ รถยนต� ได� รับ ความ เสีย หาย ร� าย แรง

JVR0152X

. การชนขอบ มุมทางเท�า หรือพ้ืนผิวที่แข็งที่ความเร็ว
สูง

. การตกลงในหลุมหรือคูน้ำลึก

. รถลอยกระแทกพื้นอย�างแรง

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัย
ด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง):

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัย
ด�านข�างถูกออกแบบมาให�พองตัว เมื่อเกิดการชนทางด�าน
ข�างที่ ร ุนแรงมาก ตัวอย�างแสดงอยู� ในภาพดังต�อไปนี้

JVR0161X

(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง)

JVR0162X

(ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง)
. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน

นิรภัยด�านข�างจะพองตัว ในกรณีท่ีมีแรงกระแทกทาง
ด�านข�างกับรถยนต�โดยสารท่ัวไปเกิน 25 กม./ชม.

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-25
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ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจจะไม�พองตัว
เมื่อ

GUID-A244E3F1-47EE-4847-A4AE-551410672172

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัวในกรณีท่ี
การชนไม�แรงพอที่จะทำให�ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
พองตัว

ตัวอย�าง ถ�ารถยนต�ชนส่ิงของ เช�น รถยนต�ท่ีจอดอยู�หรือ
เสาป�ายสัญลักษณ� ซ่ึงสามารถเคลื่อนท่ีหรือเสียรูปได�
เนื่องจากแรงกระแทก ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจ
จะไม�พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0154X

. การ ชน กับ รถยนต� ประเภท เดียวกัน ท่ี จอด อย ู�

. การชนเข�ากับเสาไฟฟ�า

JVR0155X

. การวิ่งชนมุดท�ายรถบรรทุก

. การ ชน แบบ เยื้ อง ทาง ด� าน หน� า เข� า กับ ร้ัว ก้ัน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัย
ด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง):

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

JVR0156X

. การชนจากทางมุมด�านข�าง

. การชนทางด�านข�างกับรถสองล�อ

JVR0157X

. การชนจากการกระแทกห�องเคร่ืองยนต� (ห�องเก็บ
สัมภาระ) ทางด�านข�าง

. รถยนต�พลิกคว่ำ

JVR0163X

. การ ชน แบบ เยื้ อง ทาง ด� าน หน� า เข� า กับ ร้ัว ก้ัน

. การชนเสา

Condition:
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ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัวเมื่อ
GUID-06B53184-8FC9-4081-8498-763EDF159820

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS พองตัวไปแล�ว โมดูล
ถุงลมจะไม�ทำงานอีก หากรถยนต�ชนเข�า กับวัตถุหรือ
รถยนต�คันอื่น

ตัวอย�างอื่นที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัว
แสดงอยู�ในภาพดังต�อไปนี้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0159X

. ก า ร ช น จ า ก ท า ง ด� า น ข� า ง ห รื อ ด� า น ห ลั ง

. รถยนต�พลิกคว่ำ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัย
ด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง):

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

JVR0160X

. การชนทางด�านหน�ากับรถที่จอดอยู�หรือกำลังเคลื่อนที่

. การชนทางด�านหลัง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ PRE-
TENSIONER (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-DB266FAA-0FF0-4D08-8D8B-A4F08BB31581

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ไม�สามารถนำ
กลับมาใช�ใหม�ได�อีก หากถูกใช�งานไปแล�ว โดย
ต�องเปลี่ยนทั้งชุดพร�อมกับชุดดึงกลับและหัวล็อก

. ในกรณีที่เกิดการชน แต�เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ไม�ได�ถูกกระตุ�นให�ทำงาน ให�แน�ใจว�า
มีการตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner และถ�าจำเป�น ให�เปลี่ยนใหม�โดยศูนย�
บริการนิสสัน

. ห�ามดัดแปลงช้ินส�วนใดๆ หรือสายไฟของระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner เพ่ือป�องกัน
ไม�ให�เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ทำงาน
โดยไม�ได�ตั้งใจ หรือทำให�ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ

Pre-tensioner เกิดความเสียหาย

. การปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner ควรดำเนินการโดยศูนย�บริการ
นิสสัน ห�ามเปลี่ยนแปลงหรือถอดสายไฟ SRS
ไม�ควรใช�อุปกรณ�ทดสอบทางไฟฟ�า หรือไขควง
วัดไฟที่ไม�ได�รับอนุญาตกับระบบเข็มขัดนิรภัย
แบบ Pre-tensioner

. ถ�าท�านต�องการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน ข้ันตอนการทำลายเข็มขัดนิรภัย
แบบ Pre-tensioner ท่ีถูกต�องมีระบุไว�ในคู�มือ
การบริการของนิสสัน การทำลายที่ไม�ถูกต�อง
อาจทำให�เกิดบาดเจ็บขึ้นได�

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ โดย
ทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช�วยดึง
สายเข็มขัดกลับทันทีท่ีเกิดการชนบางแบบ ซึ่งจะช�วย
เหนี่ยวรั้งผู�โดยสารไว�กับเบาะนั่งด�านหน�า

เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner จะอยู�ภายในตัวยึด และ
ชุดดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยด�านหน�า เข็มขัดนิรภัยแบบนี้
จ ะ มี ก า ร ใช� ง าน เห มื อน กั บ เ ข็ มขั ด นิ ร ภั ย ท่ั ว ไป

เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ทำงาน จะได�ยิน
เสียงดังและมีควันออกตามมา ควันนี้ไม�เป�นอันตรายและไม�
ได�แสดงว�าไฟไหม� ควรระมัดระวังไม�สูดดมควันนี้เข�าไป
เน่ืองจากอาจทำให�ระคายเคืองและสำลักได� สำหรับผู�ท่ีมี
ป�ญหาเกี่ยว กับระบบหายใจ ควร รีบออกไปสูดอากาศ
บริสุทธิ์ทันที

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-27
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ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน
GUID-D0639600-4BF7-43B2-8895-BCE9B314674E

คำเตือน:

. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล�ว โมดูล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม�ทำงานอีก และ
ต�องเปลี่ยนใหม� ต�องให�ศูนย�บริการนิสสันเปลี่ยน
โมดูลถุงลมใหม� เพราะไม�สามารถซ�อมโมดูล
ถุงลมที่พองตัวแล�วได�

. ถ�าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นที่ด�านหน�าของตัวถัง
รถ ควรนำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน เพ่ือทำการ
ตรวจ สอบ ระบบถุง ลม เสริม ความปลอดภัย

. ถ�าท�านต�องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริม
หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ข้ันตอนการทำลายที่ถูกต�องมีระบุไว� ในคู�มือ
การบริการของนิสสัน การทำลายที่ไม�ถูกต�อง
อาจทำให�เกิดบาดเจ็บขึ้นได�

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ได� รับการออกแบบมาให�ใช�งานได�เพียงคร้ัง
เดียว ถ�าไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงาน
เป�นปกติ หลังจากถุงลมมีการพองตัว ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS จะสว�าง ค�าง เพ่ือ เป�น การ เตือน
การซ�อมและการเปลี่ยน SRS ควรต�องดำเนินการโดยศูนย�
บริการนิสสันเท�านั้น

เมื่อต�องนำรถเข�ารับบริการ ควรแจ�งข�อมูลเกี่ยวกับถุงลม
เสริมความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
และชิ้นส�วนที่เกี่ยวข�องให�กับช�างที่ทำการซ�อมบำรุง สวิตช�
กุญแจควรอยู� ในตำแหน�ง “LOCK” เมื่อทำงานอยู� ใต�
ฝากระโปรงหน�าหรือภายในรถ

Condition:
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2-2 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-A889F682-B2FA-4219-BAA7-21E60B066461

JVC0437X

1. คันเกียร�
— ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบต�อ เนื่อง
(CVT)
— เกียร�ธรรมดา (MT)

2. ส วิ ต ช� ท่ี ป� ด น้ ำ ฝน แล ะ ฉี ด น้ ำ ล� า ง ก ร ะ จ ก
3. พวงมาลัย

— ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า
— แตร
— ถุง ลม เสริม ความปลอดภัย ด�านหน�า คนขับ

4. ไฟหน�า ไฟตัดหมอก และสวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว
— ไฟหน�า
— สัญญาณไฟเลี้ยว
— ไฟตัดหมอก*

5. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)
— สวิตช� (มาตรวัดระยะทางและคอมพิวเตอร�
วัดระยะทาง)
— ระบบเครื่องเสียง*
— ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® (ไม�มีระบบ
นำทาง)*

— ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® (มีระบบ
นำทาง)**

6. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านขวา)
— สวิตช�ควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ*

7. คันปรับระดับพวงมาลัย
8. สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�าง
9. สวิตช� OFF ควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC)*
10. สวิตช�ควบคุมระดับไฟหน�า*
11. สวิตช�ควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
12. ฝาป�ดกล�องฟ�วส�
*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�งานนิสสันคอนเน็คที่จัดให�แยก

ต�างหาก (ถ�ามีติดตั้ง)

ที่นั่งคนขับ

Condition:
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GUID-4C19A22A-88D2-42B4-B1FC-1E8BEB670008

JVC0306X

1. ช�องลมด�านข�าง
2. ถ ุง ลม เสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู� โดยสาร
3. ระบบเครื่องเสียง* หรือ ระบบนำทาง**
4. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน
5. ช�องลมกลาง
6. สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด (รุ�น ท่ีมีกุญแจอัจฉริยะ)
7. มาตรวัดและเกจวัด
8. กล�องเก็บของ
9. ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ

10. เบรกมือ
11. ช�องจ�ายไฟ* หรือที่เขี่ยบุหรี่และที่จุดบุหรี่*
12. สวิตช�ไล�ฝ�า
13. สวิตช�กุญแจ (รุ�นที่ไม�มีกุญแจอัจฉริยะ)
14. คันปลดล็อกฝากระโปรงหน�า
15. คัน ปลด ล็อก ฝา ป�ด ช�อง เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง
*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�งานนิสสันคอนเน็คที่จัดให�แยก

ต�างหาก (ถ�ามีติดตั้ง)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-3

แผงหน�าป�ด

Condition:
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2-4 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-B1AEB184-BF62-47CF-A091-1C760F46DBDC

JVI0275X

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

— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว
— อุณหภูมิภายนอก
— ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT)*
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง

3. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�

4. เกจวัดเชื้อเพลิง
5. มาตรวัดความเร็ว
6. ไฟเตือน/ไฟแสดง
*: ถ�ามีติดตั้ง
เข็มช้ีอาจเคล่ือนท่ีไปเล็กน�อยหลังจากสวิตช�กุญแจ
ไป อย ู� ที่ ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” ไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ

มาตรวัดความเร็ว
GUID-4057A8FE-5D9D-4339-9CE1-83752D2DF168

JVI0276X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
GUID-91A61FD5-DD5D-4219-8890-60FFEBD2E80E

JVI0278X

มาตรวัดรอบเครื่องยนต�จะแสดงความเร็วรอบเคร่ืองยนต�
เป�นหน�วยรอบต�อนาที (rpm) ห�ามเร�งเคร่ืองยนต�จนถึง
ขีดแดง Ⓐ

มาตรวัดและเกจวัด

Condition:
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เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
GUID-C52CA372-EAD4-42AF-BEA6-2FBA08B46DF4

JVI0279X

แบบ A

JVI0629X

แบบ B
เกจวัดอุณหภูมิ น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�จะบ�ง ช้ีอุณหภูมิ
น้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�

อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเคร่ืองยนต�จะเป�นปกติเมื่อเข็มที่
เ กจ ชี้ ไป ภายใน บ ริ เ วณ ① ตาม ท่ี แสดง ใน ภาพ

อุณหภูมิของน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�จะแตกต�างไปตาม
อุณหภูมิอากาศภายนอก และสภาพการขับขี่

ข�อควรระวัง:

. ถ�าเกจบ�งช้ีว�าอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�อยู�
ใกล�ด�านที่ร�อน (H) ของช�วงปกติให�ลดความเร็ว
รถยนต�เพื่อลดอุณหภูมิ

. ถ�าเกจอยู�เกินช�วงปกติ ให�หยุดรถอย�างปลอดภัย
เร็วที่สุดเท�าที่จะเป�นไปได�

. ถ�าเคร่ืองยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ การขับรถ
ต�อไปอาจทำให� เคร่ืองยนต� เสียหายร�ายแรง
(โปรดดูที่ “ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ
” (หน�า 6-7) สำหรับสิ่งที่ต�องปฏิบัติโดยทันที)

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-1C712BA5-30E9-4629-B9C3-BDF27E432243

JVI0280X

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงระดับน้ำมันเช้ือเพลิง
ในถังน้ำมันโดยประมาณเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ON”

เข็มชี้ในเกจวัดอาจเคลื่อนไหวเล็กน�อยขณะเบรก เลี้ยวโค�ง
เร�งความเร็ว หรือขับข้ึนหรือลงเนินตามการแกว�งตัวของ
น้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน�อย จะสว�างข้ึน

เมื่อระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อ
เพลิงทันทีที่สะดวกก�อนที่เข็มชี้จะลดลงถึง 0

ลูกศรชี้ จะช�วยเตือนว�าฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
อยู�ที่ด�านขวาของตัวรถ

ข�อควรระวัง:

ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิงก�อนที่เข็มชี้จะลดถึง 0 (น้ำมัน
หมดถัง)

ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเมื่อเข็มชี้ที่ 0
(น้ำมันหมดถัง)

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
GUID-5A2F864F-23EF-4936-8ECF-B52B0FC47BEE

JVI0458X

ตัวควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ดจะทำงานเมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ON"

กดด�าน + ของสวิตช�เพ่ือเพ่ิมความสว�างของแผงหน�าป�ด
กดด�าน - ของสวิตช�เพ่ือลดความสว�างของแผงหน�าป�ด

เมื่อระดับความสว�างถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุด เสียงบ๊ีปจะดัง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-5

Condition:
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2-6 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
GUID-6A96731E-D986-440A-8965-55360376E679

JVI0444X

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง “ON” จอแสดงผลจะ
แสดงข�อมูลดังต�อไปนี้:

① คอมพิวเตอร�ระยะทาง
— “คอมพิวเตอร�ระยะทาง” (หน�า 2-6)

② อุณหภูมิอากาศภายนอก
— “อุณหภูมิอากาศภายนอก” (หน�า 2-6)

③ มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว
— “มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว” (หน�า 2-8)

④ ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง (CVT) (ถ�ามีติดตั้ง)

— “ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT) (ถ�ามี ติด ต้ัง)” (หน�า 2-6)

อุณหภูมิอากาศภายนอก
GUID-57A3E97D-A12E-45FF-AB08-41D3461609AB

อุณหภูมิอากาศภายนอกจะปรากฏเป�น 8C

เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกอยู�ที่ 38C (378F) หรือต่ำกว�า
จอแส ดง อ ุณหภ ู มิ อากาศ ภายนอก จะ กะพริบ เตือน

หน�าจอจะหยุดกะพริบหลังจากผ�านไป 1 นาที หรือเมื่อ
อุณหภูมิอากาศภายนอกอยู� ท่ี 48C (398F) หรือ สูงกว�า

ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-894B5E32-A4FA-434E-BE33-534A2D513E38

ไฟแสดงตำแหน�ง ระบบควบคุมการ เปลี่ยน เกียร� แบบ
ต�อเน่ือง (CVT) จะแสดงตำแหน�งของคันเลือกเกียร�เมื่อ
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

คอมพิวเตอร�ระยะทาง
GUID-39FE4747-56C6-46C6-9B77-8C5909D9671B

JVI0452X

สวิตช�คอมพิวเตอร�ระยะทางถูกติดตั้งอยู�ทางด�านซ�ายมือ
ของพวงมาลัย

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” สามารถเลือกโหมด
ของคอมพิวเตอร� ระยะทางได� โดยกดสวิตช� Ⓐ

ในแต�ละครั้งที่ สวิตช� Ⓐ ถูกกด จอแสดงผลจะ

เปลี่ยนตามรายการข�างล�างนี้:

ตัวชี้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ�ามีติดตั้ง) ? การ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (เส�นกราฟและตัวเลข)
? การส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (ตัวเลข) ?

ความเร็วเฉล่ียรถยนต� ? ระยะทางที่สามารถขับต�อได�จน
น้ำมันหมดถัง (dte) ? (TRIP A ? TRIP B) ? ตัวชี้
อั ตรา การ ประหยัด น้ ำมัน เชื้ อ เพลิง (ถ� า มี ติด ต้ัง )

ตัวชี้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVI0575X

แบบ A

JVI0454X

แบบ B
ใช�ตัวชี้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ① เพื่อลดการสิ้น
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition:
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เมื่อแท�งตัวชี้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู�ในบริเวณ
พ้ืนท่ี สี เขียว แสดงว�าการขับรถอยู� ในช�วงความเร็วที่
ประหยัดน้ำมัน

เม่ือแท�งตัวชี้อัตราการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงอยู�นอก
บริเวณพื้นท่ีสีเขียว แสดงว�าการขับรถไม�ได�อยู� ในช�วง
ความเร็วที่ประหยัดน้ำมัน

แท�งตัวชี้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงไม�แสดงขึ้นเมื่อ
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง) กำลัง
ทำงาน

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

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

JVI0576X

แบบ A

JVI0456X

แบบ B
โหมดการสิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดงการ
ส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนั้น และการส้ินเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยเป�นแท�งกราฟ ① การสิ้นเปลือง
น้ำมันเช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยยังแสดงอยู�ในตำแหน�ง ② ด�วย

โหมดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดงอัตรา
การสิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงเฉลี่ยตั้งแต�รีเซ็ตคร้ังสุดท�าย
การรีเซ็ตจะเสร็จส้ินเมื่อกดสวิตช� Ⓐ เป�นเวลานาน
กว�า 1 วินาที

จอแสดงผลจะอัพเดททุกๆ 30 วินาที ท่ีประมาณ 500 ม.
(1/3 ไมล�) แรกหลังจากรีเช็ต หน�าจอจะแสดงผลเป�น
“---” และตัวเลข ② จะไม�แสดงผล

ความเร็วรถยนต�โดยเฉลี่ย (กม./ชม.):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVI0505X

โหมดความเร็วเฉลี่ยจะแสดงความเร็วเฉลี่ย ① ตั้งแต�รีเซ็ต
ครั้งสุดท�าย การรีเซ็ตจะเสร็จส้ินเม่ือกดสวิตช� Ⓐ
เป�นเวลานานกว�า 1 วินาที จอแสดงผลจะอัพเดททุกๆ 30
วินาที ประมาณ 30 วินาทีแรกหลังจากรีเช็ต หน�าจอจะ
แสดงผลเป�น “——”

ระยะทางที่สามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง (dte —
กม.):

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

JVI0455X

โหมดระยะทางท่ีสามารถขับต�อได�จนน้ำมันหมดถัง (dte)
จะแสดงระยะทางโดยประมาณที่สามารถขับรถต�อไปได� ①
ก�อนที่จะต�องเติมน้ำมันใหม�อีกครั้ง ข�อมูล dte จะได�รับการ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-7

Condition:
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2-8 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

คำนวณอย�างต�อเนื่องจากปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิงที่เหลือ
อยู�ในถังและอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีแท�จริง

จอแสดงผลจะอัพเดททุกๆ 30 วินาที

โหมด dte จะมีคุณลักษณะในการเตือนช�วงท่ีน้ำมันเช้ือ
เพลิงต่ำ เมื่อน้ำมันใกล�หมด โหมด dte ถูกเลือกโดย
อัตโนมัติ และตัวเลขจะกะพริบเพื่อให�คนขับเห็น กดสวิตช�

Ⓐ เพื่อกลับไปยังโหมดที่ได�เลือกไว�ก�อนที่การเตือน
จะแสดงขึ้น

เม่ือน้ำมันเหลือน�อยกว�าเดิม การแสดงผล dte จะเปล่ียน
เป�น “----”

. ถ�าเติมน้ำมันในปริมาณน�อย หน�าจอที่แสดงอยู�
ก�อนจะป�ดสวิตช�กุญแจอาจจะยังแสดงขึ้นอยู�

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน หรือ เลี้ยวโค�ง น้ำมันใน
ถังจะเคลื่อน ซึ่งอาจจะทำให�การแสดงผลเปลี่ยน
ไปได�

การรีเซ็ตหน�าจอ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช� Ⓐไว�นานกว�า 3 วินาที จอแสดงผลของ
การส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดยเฉลี่ย อัตราความเร็ว
รถยนต�โดยเฉลี่ย และมาตรวัดระยะทาง (TRIP B เท�านั้น)
จะถูกรีเซ็ตพร�อมกัน

มาตรวัดระยะทางรวม
GUID-06C6E42D-73F4-482B-BB3A-4937859BAF18

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว
GUID-6EED0165-7023-4303-8B0A-F985CECD83EB

JVI0451X

JVI0452X

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวจะปรากฏ
ตัวเลขข้ึนบนหน�าจอแสดงข�อมูลเม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “ON”

มาตรวัดระยะทางรวม ① จะแสดงระยะทางท้ังหมดท่ี
รถยนต�ถูกใช�งาน

มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว ② จะแสดงระยะทางที่เดินทาง
เป�นเที่ยวๆ

การเปลี่ยนหน�าจอมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช� Ⓐ ด�านซ�ายมือของพวงมาลัยเพ่ือเปล่ียน
การแสดงผลตามรายการข�างล�างนี้:

TRIP A ? TRIP B ? โหมดคอมพิวเตอร�ระยะทาง ?

TRIP A

สำหรั บ ข� อม ู ล คอมพิ ว เตอร� ร ะย ะ ทาง โปรด ด ู ท่ี
“คอมพิวเตอร�ระยะทาง” (หน�า 2-6)

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช� Ⓐ ประมาณ 1 วินาทีเพ่ือรีเซ็ตมาตรวัด
ระยะทางเป�นเที่ยวให�เป�นศูนย�

Condition:
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GUID-01AE4331-D28E-4FB3-8861-DB744FC3C608

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)* ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P*
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต�
(MIL)

ไฟเตือนระบบเบรก ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ไฟแสดงระบบกันขโมย*

ไฟเตือนการชาร�จไฟ
ไฟเตือนความเร็ว [120 กม./ชม. (75 ไมล�/
ชม.)]*

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่

ไฟเตือนประตูเป�ด ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ไฟแสดงโหมด SPORT*

ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า ไฟเตือนควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC)* สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง ไฟแสดงการควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ* ไฟแสดงควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC) OFF*

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ* ไฟแสดงการทำงานของการสตาร�ทเครื่องยนต�* *: ถ�ามีติดตั้ง

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน�า*

ไฟเตือนน้ำล�างกระจกมีระดับต่ำ ไฟแสดงการใช�ไฟสูง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-9

ไฟเตือน/ไฟแสดงและเสียงเตือน

Condition:
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การตรวจสอบหลอดไฟ
GUID-BDC7AA48-32E8-4155-91D7-78D21C20167B

เมื่อป�ดประตูทุกบาน เข�าเบรกมือ คาดเข็มขัดนิรภัย แล�วให�
สวิตช� ก ุญแจ อย ู� ใน ตำแหน�ง “ON” โดย ไม� สตาร�ท
เคร่ืองยนต� ไฟต�อไปนี้ จะสว�างขึ้นหากมี ติด ต้ัง: ,

, ,

ถ�ามีการติดต้ังระบบเหล�านี้ไว�ในรถ ไฟต�อไปนี้จะสว�างขึ้น
ชั่ว คร ู� แล�ว จะ ดับลง: , , , , ,

,

ถ�าไฟดวงใดไม�สว�างข้ึนอาจแสดงว�าหลอดไฟขาดหรือมี
วงจรขาดในระบบไฟฟ�า ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพ่ือตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที ถ�า จำเป�น

ไฟเตือน
GUID-828072D2-26BC-4788-ACD5-53E300A07CD5

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-E5BB8BF0-4438-4F1D-9AAB-502959EB89E9

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบเบรก
แบบป�องกันล�อล็อก (ABS) จะสว�างขึ้นแล�วจะดับลง ซ่ึง
แสดงว�า ABS ทำงานปกติ

ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงานหรือขณะ
ขับข่ีแสดงว�า ABS อาจทำงานผิดปกติ นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ถ�า ABS ทำงานผิดปกติ ฟ�งก�ชั่นป�องกันล�อล็อกจะหยุด
ทำงาน ซ่ึงระบบเบรกจะทำงานเป�นปกติ แต�ไม�มีการช�วย
ป�องกันล�อล็อก (โปรดดูที่ “ระบบเบรก” (หน�า 5-21))

ไฟเตือนระบบเบรก
GUID-4B36ABF6-BAC4-4E80-8EC1-73BF6F892FA9

คำเตือน:

. ถ�าระดับน้ำมันเบรกอยู�น�อยกว�าเครื่องหมายต่ำสุด
บนกระปุกน้ำมันเบรก ห�ามขับรถยนต�จนกว�า
ระบบเบรกจะได�รับการตรวจสอบจากศูนย�บริการ
นิสสัน

. ถึงแม�ท�านจะคิดว�ายังปลอดภัยที่จะขับรถต�อไป
ได� ให� ใช� วิธีลากรถแทนเนื่องจากอาจจะ เกิด
อันตรายได�

. การเหยียบแป�น เบรกโดยท่ี เคร่ืองยนต� ไม� ได�
ทำงาน และ/หรือในขณะที่น้ำมันเบรกต่ำ จะต�อง
เผ่ือระยะหยุดมากข้ึนและต�องใช�แรงและระยะ
เหยียบแป�นเบรกมากขึ้นด�วย

ไฟเตือนระบบเบรกจะแสดงการทำงานของระบบเบรกมือ
ระดับน้ำมันเบรกในระบบต่ำ และการทำงานผิดปกติของ
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)

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

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนเบรกจะ
สว�างขึ้น เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และปลดเบรกมือ ไฟเตือน
เบรกจะดับลง

ถ�าเบรกมือไม�ถูกปลดเต็มที่ ไฟเตือนเบรกมือจะยังคงสว�าง
อยู� ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกมือได�ดับลงแล�ว
(โปรดดูที่ “เบรกมือ” (หน�า 3-20))

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

ถ�าไฟเตือนระบบเบรกสว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงานหรือ
ขณะขับขี่โดยที่ไม�ได�ใช�เบรกมือ อาจแสดงว�าระดับน้ำมัน
เบรกต่ำ

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว�างขึ้นขณะขับขี่ ให�หยุดรถในที่ที่
ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต�และตรวจสอบระดับน้ำมัน
เบรก ถ�าระดับน้ำมันเบรกอยู�ที่ขีดต่ำสุด ให�เติมน้ำมันเบรก
ตามจำเป�น (โปรดดู ที่ “น้ำมัน เบรก” (หน�า 8-14))

ถ�าน้ำมันเบรกอยู�ในระดับที่เพียงพอ ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจ สอบ ระบบ เบรก ท่ี ศ ู นย� บ ริ ก า ร นิ ส สัน ทัน ที

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) (ถ�ามี
ติดตั้ง):

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

เมื่อปลดเบรกจอดและระดับน้ำมันเบรกมีเพียงพอ ถ�าทั้งไฟ
เตือนระบบเบรก และไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อ
ล็อก (ABS) สว�างขึ้น อาจแสดงว�า ABS ทำงานไม�ปกติ ให�
นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อม
แซมทันที ถ�าจำเป�น (โปรดดูีท่ี “ไฟเตือนระบบเบรกแบบ
ป�องกันล�อ ล็อก (ABS) (ถ�ามีติด ต้ัง) ” (หน�า 2-10))*

ไฟเตือนการชาร�จไฟ
GUID-19785261-65C1-4F82-BDA4-38E8C7729252

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนการชาร�จ
ไฟจะสว�างข้ึน หลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� ไฟเตือนการ
ชาร�จไฟจะดับลง ซึ่งบ�งชี้ว�าระบบชาร�จทำงานเป�นปกติ

ถ�าไฟเตือนการชาร�จไฟสว�างข้ึนขณะเครื่องยนต�ทำงาน
หรือขณะขับขี่ แสดงว�าระบบชาร�จไฟอาจทำงานผิดปกติ
แ ล ะ อ า จ ต� อ ง น ำ ร ถ เ ข� า ศ ู น ย� บ ริ ก า ร นิ ส สั น

เมื่อไฟเตือนการชาร�จไฟสว�างขึ้นขณะขับขี่ ให�หยุดรถในที่
ท่ีปลอดภัยทันที ดับเคร่ืองยนต�และตรวจสอบสายพานได
ชาร�จ ถ�าสายพานไดชาร�จหย�อน แตกร�าวหรือขาด ต�องทำ

Condition:
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การซ�อมแซมระบบชาร�จไฟ (โปรดดูท่ี “สายพาน” (หน�า
8-11))

ถ�าสายพานไดชาร�จอยู�ในสภาพปกติ แต�ไฟเตือนการชาร�จ
ไฟยังคงสว�างอยู� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบชาร�จ
ไฟที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ข�อควรระวัง:

ห�ามขับรถต�อถ�าสายพานไดชาร�จหย�อน แตกร�าว
หรือขาด

ไฟเตือนประตูเป�ด
GUID-6F4B9363-DAD6-4029-A500-D94DBCB6DA4C

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนประตูเป�ดจะ
สว�างขึ้น ถ�าประตูบานใดบานหน่ึงเป�ดอยู�หรือป�ดไม�สนิท

ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า
GUID-C541BCEC-61FA-45E0-814D-574E47DD1F05

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนพวงมาลัย
พาวเวอร�ไฟฟ�าจะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟ
เตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าจะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบ
พวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าทำงานปกติ

ถ�า ไฟ เตือนพวงมาลัยพาว เวอร� ไฟฟ�า สว�าง ขึ้น ขณะ
เครื่องยนต�ทำงานแสดงว�าระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า
อาจทำงานผิดปกติและอาจต�องเข�ารับบริการ นำรถเข�ารับ
การตรวจสอบระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าที่ศูนย�บริการ
นิสสันทันที

เ ม่ือ ไฟ เตือนพวงมาลัยพาว เวอร� ไฟฟ�า สว�าง ขึ้น เม่ือ
เครื่องยนต�กำลังทำงาน กำลังที่ช�วยการบังคับเลี้ยวจะหยุด
การทำงาน แต�ท�านยังสามารถควบคุมรถยนต�ได�อยู� ใน
ขณะนั้น จะต�องใช�แรงมากขึ้นในการบังคับพวงมาลัย โดย

เฉพาะ เมื่ อ เ ล้ียว โค� ง หั ก ม ุ ม และ ที่ ค วาม เ ร็ ว ต่ ำ

(โปรดดูที่ “ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า” (หน�า 5-20))

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
GUID-137A2C03-1DCD-4BF7-8B54-5CC4C35C5078

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนแรงดัน
น้ำมันเครื่องจะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟ
เตือนแรงดันน้ำมันเครื่องจะดับลง ซึ่งบ�งช้ีว�าเซ็นเซอร�วัด
แรงดันน้ำมันเครื่องในรถยนต�ทำงานปกติ

ถ�าไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องสว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�
ทำงานอาจบ�งชี้ว�าแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ

ให�หยุดรถอย�างปลอดภัยให�เร็วที่สุดเท�าที่จะเป�นไปได� ให�
ดับ เครื่องยนต� ทันที และ ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน

ข�อควรระวัง:

. การปล�อยให�เคร่ืองยนต�ทำงานโดยท่ีไฟเตือน
แรงดันน้ำมันเครื่องสว�างอยู�จะทำให�เครื่องยนต�
เสียหายร�ายแรง

. ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเคร่ืองไม�ได�ออกแบบมา
เพื่อใช�แสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ควรตรวจสอบ
ระดับน้ำมันเครื่องโดยใช�ก�านวัดระดับ (โปรดดูที่
“น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-9))

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�าติดตั้ง)
GUID-62529B1F-3A29-4EE3-97C8-11D31EC7FAC6

หลังจากที่สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟจะสว�างขึ้น
ประมาณ 2 วินาที แล�วจึงดับลง

ไฟจะสว�างหรือกะพริบดังนี้:

. ไฟจะกะพริบ สี เหลืองเมื่อประตูป�ด โดยที่ ก ุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายนอกรถยนต� และสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON” ดู ให� แน�ใจว�ากุญแจ
อัจฉริยะอยู�ในรถ

. ไฟกะพริบสีเขียวเมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะ
กำลังจะหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� (โปรดดูท่ี
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-18))

. ไฟสว�างขึ้นเป�นสีเหลืองเพื่อเตือนว�าเกิดการทำงาน
ผิดปกติของระบบล็อกพวงมาลัยไฟฟ�า หรือ ระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

ถ�าไฟเตือนสว�างขึ้นเป�นสีเหลืองเมื่อเครื่องยนต�หยุดทำงาน
อาจไม�สามารถปลดล็อกพวงมาลัย หรือสตาร�ทเครื่องยนต�
ได� ถ�าไฟสว�างขึ้นระหว�างท่ีเคร่ืองยนต�ยังทำงานอยู� ท�าน
สามารถขับรถยนต�ต�อได� อย�างไรก็ตามในกรณีต�อไปนี้ ให�
ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อซ�อมแซมให�เร็วท่ีสุดเท�าท่ีจะ
ทำได�

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ
GUID-F00C0D4D-F559-4E48-AF25-9C3A3C131684

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำจะสว�างข้ึน เม่ือระดับ
น้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเช้ือเพลิง
ทันทีที่ สะดวกก�อนที่ เกจ วัด น้ำมัน เช้ือ เพลิงจะ ช้ีไป 0
(น้ำมันหมดถัง)

ยังมีน้ำมันเช้ือเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเมื่อเกจ
วัด น้ ำ มัน เชื้ อ เพลิ ง ช้ี ไป 0 (น้ ำมั น หมด ถั ง )

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-11

Condition:
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2-12 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ไฟเตือนน้ำล�างกระจกมีระดับต่ำ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-D69DE452-8827-408A-8738-039D79E7408E

ไฟเตือนน้ีจะสว�างขึ้นเมื่อเมื่อระดับน้ำยาล�างกระจกในถัง
พักเหลือน�อย เติมน้ำยาล�างกระจกตามจำเป�น (โปรดดูท่ี
“น้ำยาล�างกระจก” (หน�า 8-17))

ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-31D167EA-D826-4D4E-945F-169ED61FB261

ไฟเตือนจะกะพริบเป�นสีแดง เมื่อสวิตช�กุญแจถูกกดเพื่อให�
เคร่ืองยนต�หยุดทำงาน โดยท่ีคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�งอ่ืน
นอกจาก “P” (จอด)

หากไฟเตือนน้ีปรากฏขึ้น เลื่อนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “P”
(จอด) หรือ กด สวิตช� ก ุญแจ ไป ท่ี ตำแหน�ง “ON”

เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเช�นกัน

โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 3-7)

ไฟและเสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย
GUID-065FFAC7-6FC0-4B33-9344-800585FDEBFB

แบบ A:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนเข็มขัด
นิรภัยจะสว�างข้ึน ไฟเตือนจะดับลงก็ต�อเมื่อผู��โดยสารด�าน
หน�าคาดเข็มขัดนิรภัย (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-
7))

เมื่อความเร็วรถยนต�เกิน กม./ชม. (10 ไมล�/ชม.) ไฟจะ
กะพริบและเสียงเตือนจะดังจนกว�าผู�โดยสารด�านหน�าจะ
คาดเข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนจะดังต�อไปเร่ือยๆ ประมาณ
90 วินาที จนกว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย

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

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนเข็มขัด
นิรภัยจะสว�างขึ้น ไฟเตือนจะดับลงก็ต�อเม่ือคนขับคาด
เข็มขัดนิรภัย (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-7))

ไฟเตือนความเร็ว [120 กม./ชม. (75
ไมล�/ชม.)] (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-A64B809F-4E80-440B-AF6F-6A4B262ABF57

ไฟน้ีจะกะพริบเมื่อความเร็วรถยนต�มากกว�า 120 กม./ชม.
(75 ไมล�/ชม.) โดยประมาณ ให�แน�ใจว�าสังเกตความเร็ว
จำกัดในพื้นที่ที่ท�านกำลังขับรถ

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

GUID-F1363489-8AB6-4015-98F5-89FCF479FF09

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�างขึ้นเป�นเวลา 7 วินาที
แล�วจะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ทำงานปกติ

ถ�าไฟเตือนต�อไปนี้ เกิดขึ้น แสดงว�าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ต�องได�รับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) สว�าง
นานกว�า 7 วินาที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)
กะพริบเป�นครั้งคราว

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ไม�
สว�างขึ้นเลย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัด

นิรภัยแบบ pre-tensioner อาจทำงานผิดพลาดหรือไม�
ทำงานจนกว�าจะได�รับการตรวจและซ�อมแซม (โปรดดูท่ี
“ระบบ ความ ปลอดภัย เสริม (SRS)” (หน�า 1-18))

ไฟเตือนระบบควบคุมไดนามิกรถยนต�
(VDC) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-0F12805C-16AF-4A2C-B7BB-6856738EB75C

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบ VDC
จะสว�างข้ึนแล�วจะดับลง ซึ่งบ�งชี้ว�าระบบ VDC ทำงานเป�น
ปกติ

ไฟเตือนระบบ VDC จะกะพริบเมื่อระบบ VDC กำลังทำงาน

เม่ือไฟเตือนกะพริบระหว�างการขับขี่ แสดงว�ากำลังทำ
การขับข่ีในสภาวะถนนล่ืน และค�าจำกัดความสามารถใน
การเกาะถนนกำลังจะเกิน

ถ�าไฟเตือน VDC สว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงานหรือขณะ
ขับขี่ แสดงว�าระบบ VDC อาจทำงานผิดปกติ และอาจต�อง
นำรถเข�ารับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจ สอบ และ ทำ การ ซ�อม แซม ทันที ถ� า จำ เป�น

ถ�าระบบมีการทำงานผิดปกติ ฟ�งก�ชั่นการทำงานของระบบ
VDC จะถูกยกเลิก แต�ยังสามารถทำการขับข่ีรถยนต�ได�

(โปรดดูที่ “ระบบควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC) (ถ�ามี
ติดตั้ง)” (หน�า 5-15))

Condition:
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ไฟแสดง
GUID-A942E46D-BE5A-4311-98CA-37727E15A3F2

ไฟแสดงการควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-932C63B8-9AEB-4C45-AC18-9CF4EAE73A60

ไฟแสดงการควบคุมความเร็วอัตโนมัติแสดงการใช�ระบบ
การควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

ไฟแสดงสถานะสวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ:

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

เม่ือเป�ดสวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ไฟ
แสดงจะสว�างขึ้น แสดงว�าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
อยู�ในโหมดเตรียมพร�อม

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

ไฟแสดงการควบคุมความเร็วอัตโนมัติกะพริบระหว�างท่ี
เครื่องยนต�กำลังทำงาน อาจบ�งช้ีว�าระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติทำงานผิดปกติ กรุณานำรถเข�ารับการตรวจสอบที่
ศูนย�บริการนิสสัน (โปรดดูที่ “การควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 5-16))

ไฟแสดงการทำงานของการสตาร�ท
เครื่องยนต� (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-91E4F08E-BE66-4487-8CDE-CBA0E38306ED

ไฟนี้จะสว�างขึ้นเมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง "P" (จอด)
(รุ�นท่ีมีระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง) หรือ
ตำแหน�ง "N" (ว�าง) (รุ�น เกียร�ธรรมดา) ไฟน้ีหมายถึง
เคร่ืองยนต�จะสตาร�ทโดยการกดสวิตช�กุญแจและเหยียบ
แป�น เบรก (รุ�น ท่ีมี ระบบควบคุมการ เปล่ียน เกียร� แบบ
ต�อเนื่อง) หรือแป�นคลัตช� (รุ�น เกียร�ธรรมดา) สามารถ
สตาร�ทเครื่องยนต�ได�จากตำแหน�งใดก็ได�

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�า
ติดตั้ง)

GUID-6833F4F8-CA74-4BC0-8700-9FD6EB13F77E

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�าจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟตัด
หมอกหน�า (โปรดดูท่ี “สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดต้ัง)”
(หน�า 2-17))

ไฟแสดงการใช�ไฟสูง
GUID-08BB04C3-4AA4-419A-95B6-834C32C5DC45

ไฟแสดงการใช�ไฟสูงจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟสูง ไฟแสดงจะ
ดับลงเมื่อเปลี่ยนไปใช�ไฟต่ำ (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟหน�าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-15))

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต� (MIL)

GUID-BB02ED2E-DDF0-46AF-B93D-9E584F219399

ข�อควรระวัง:

. การขับรถต�อไปโดยไม�ตรวจสอบระบบควบคุม
เครื่องยนต�อย�างถูกต�องจะทำให�ประสิทธิภาพใน
การขับขี่ลดลง อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูง
ขึ้นและระบบควบคุมเครื่องยนต�เสียหายซึ่งส�งผล
ถึงการคุ�มครองจากการรับประกันรถ

. การตั้งค�าที่ไม�ถูกต�องในระบบควบคุมเครื่องยนต�
จะทำให�การปล�อยไอเสียของรถยนต�ไม�เป�นไป
ตามกฎหมายและข�อกำหนดการปล�อยไอเสีย

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงการทำงาน
ผิดปกติของ เครื่องยนต� จะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ท
เครื่องยนต� ไฟ MIL จะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบควบคุม
เครื่องยนต�ทำงานปกติ

MRA8DE (สำหรับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด�
ไทยและสิงคโปร�) และเครื่องยนต�รุ�น HR16DE
(สำหรับประเทศไทย):

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

ถ�าไฟ MIL สว�างขึ้นขณะเคร่ืองยนต�ทำงานแสดงว�าระบบ
ควบคุมเคร่ืองยนต�อาจทำงานผิดปกติและอาจต�องนำรถ
เข�าศูนย�บริการนิสสัน ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจ สอบ และ ทำ การ ซ�อม แซม ทันที ถ� า จำเป�น

ถ�าไฟ MIL กะพริบในขณะท่ีเคร่ืองยนต�ทำงานแสดงว�า
ความผิดปกติอาจเกิดขึ้นได�กับระบบควบคุมมลพิษ ในกรณี
นี้ ระบบควบคุมมลพิษอาจทำงานผิดปกติและอาจต�องเข�า
รับบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ
และทำการซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น

ข�อควรระวัง:

เพ่ือเป�นการลดหรือหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดความเสียหายกับ
ระบบ ควบค ุม เครื่ อ งยนต� เมื่ อ ไฟ MIL สว� า ง ข้ึน :

. หลีกเลี่ยงการขับรถยนต�เกิน 70 กม./ชม. (43 ไมล�/
ชม.)

. หลีกเลี่ยงการเร�ง หรือ ลดความเร็วอย�างฉับพลัน

. หลีกเลี่ยงการขับบนทางลาดขึ้น

. หลีกเลี่ยงการลาก หรือ บรรทุกน้ำหนักเกินความจำ
เป�น

MR16DDT, MRA8DE (ยกเว�นประเทศออสเตรเลีย
นิวซีแลนด� ไทยและสิงคโปร�) และเครื่องยนต�รุ�น
HR16DE (ยกเว�นประเทศไทย):

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

ถ�าไฟ MIL สว�างขึ้นขณะเคร่ืองยนต�ทำงานแสดงว�าระบบ
ควบคุมเคร่ืองยนต�อาจทำงานผิดปกติและอาจต�องนำรถ
เข�าศูนย�บริการนิสสัน ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจ สอบ และ ทำ การ ซ�อม แซม ทันที ถ� า จำเป�น

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-13

Condition:
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2-14 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ไฟแสดงระบบกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-0084C499-AA4F-4EA2-8E23-977DC7902911

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบในขณะที่สวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “LOCK”, “OFF” หรือ “ACC” ฟ�งก�ชั่นนี้แสดง
ว�า NATS (ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน)* ที่ติดตั้งอยู�
บนรถยนต�ทำงานเป�นปกติ

(* ระบบป�องกันการสตาร�ท)

ถ�า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟนี้จะสว�างค�างอยู� ขณะท่ี
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” (โปรดดูท่ี “ระบบนิรภัย
(ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 3-15))

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่
GUID-379BC1A5-E2E0-4DC5-B305-D5DD6A0BAB83

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

ไฟแสดงโหมด SPORT (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-8826ABAE-D5B3-4188-A07C-D617FC610A44

ไฟแสดงโหมด SPORT จะสว�างขึ้นเมื่อโหมด SPORT อยู�
ที่ "ON" (สำหรับการใช�งานสวิตช�โหมด SPORT โปรดดูที่
“การขับข่ีด�วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT)” (หน�า 5-9))

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
GUID-8926BE53-8209-46F4-9BD5-1D6B20E861AF

สัญญาณไฟเล้ียว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเม่ือเป�ด
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวหรือสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (โปรด
ดูที่ “สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-15)
หรือ “สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน” (หน�า 6-2).)

ไฟแสดงควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC)
OFF (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-7A65FB35-8F8A-4A87-BAF7-647EB703FFE1

ไฟแสดงควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC) OFF จะสว�างขึ้น
เ ม่ื อ กด สวิ ตช� OFF VDC ไป ที่ ต ำแหน� ง “OFF ”

เมื่อกดสวิตช� OFF VDC ไปที่ตำแหน�ง “OFF” ระบบ VDC
จะป�ด

(โปรดดูที่ “ระบบควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC) (ถ�ามี
ติดตั้ง)” (หน�า 5-15))

เสียงเตือน
GUID-A009E3DB-9992-46A0-B722-3C434A39BFD9

เสียงเตือนผ�าเบรกหมด
GUID-E1AA219C-991B-4EE8-A33B-9D393A40B30D

ผ�าเบรกดิสก�เบรกจะมีเสียงเตือนเมื่อใกล�หมด หากจำเป�น
ต�องเปลี่ยนผ�าเบรก ผ�าเบรกจะมีเสียงแหลมเสียดสี เมื่อรถ
เคล่ือนที่ เสียงนี้ จะ เริ่ม เกิดขึ้น เม่ือ เหยียบแป�น เบรก
หลังจากผ�าเบรกเริ่มสึกมากข้ึน จะได�ยินเสียงเตือนตลอด
เวลา แม�จะไม�ได�เหยียบแป�นเบรก ให�ตรวจสอบเบรกโดย
เร็วที่สุด ถ�าได�ยินเสียงเตือนผ�าเบรกสึก

ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบและทำ
การซ�อมแซมทันที ถ�าจำเป�น (โปรดดูที่ “เบรก” (หน�า 8-
12))

เสียงเตือนกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-417D666A-3097-48EA-8FD8-0BAA900BE4D1

เสียงเตือนกุญแจอัจฉริยะจะดังขึ้นถ�าระบบตรวจพบสภาวะ
ที่ไม�ถูกต�องอย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้

. สวิตช�กุญแจไม�อยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK” เมื่อล็อกประตู

. ก ุญแจ อั จฉ ริ ย ะ ยั ง อย ู� ใ น รถ เ ม่ื อ ล็ อก ปร ะต ู

. มีประตูบานใดบานหนึ่งป�ดไม�สนิทเมื่อล็อกประตู

เม่ือมี เสียงเตือน ให�ตรวจสอบทั้ง ท่ีตัวรถและท่ีกุญแจ
อัจฉริยะ โปรดดู ท่ี “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามี ติดต้ัง)”
(หน�า 3-7)

เสียงเตือนกุญแจ
GUID-9C9A77E1-A933-49A5-9A39-E8E237A6C215

เสียงเตือนกุญแจจะดังขึ้นถ�าตรวจพบการทำงานใดๆดัง
ต�อไปนี้:

รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

. ประตูด�านคนขับเป�ดอยู�ขณะท่ีสวิตช�กุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “ACC”

รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

. เมื่อประตูด�านคนขับถูกล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
แต�ประตูยังคงเป�ดอยู�ในขณะที่กุญแจยังเสียบอยู�ที่
สวิตช�กุญแจและสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC”,
“OFF” หรือ “LOCK”

เสียงเตือนไฟ
GUID-11FC7780-F5D6-4D67-94A5-F9A260C5936B

เสียงเตือนไฟจะดังขึ้น ถ�าประตูด�านคนขับเป�ดขึ้นและพบ
การทำงานที่ไม�เหมาะสมดังต�อไปนี้:

. สวิตช�ไฟหน�าอยู� ท่ีตำแหน�ง หรือ และ
สวิตช�กุญแจอยู� ในตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ
“LOCK”

. เสียงเตือนจะดังขึ้นเป�นเวลา 2 วินาที เมื่อสวิตช�
กุญแจถูกกดไปยังตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ
“LOCK” ในขณะที่เป�ดไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดตั้ง) และ
สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง “AUTO”

ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไฟหน�าไปยังตำแหน�ง "OFF" หรือ
"AUTO" (ถ�ามีติดตั้ง) และสวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดตั้ง)
ไปยังตำแหน�ง “OFF” เมื่อออกจากรถ

Condition:
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เสียงเตือนเบรกมือ
GUID-8D3EA4C7-8401-46EB-8174-95B595152ADE

เสียงเตือนเบรกมือจะดังขึ้นถ�าขับรถยนต�เร็วกว�า 7 กม./
ชม. (4 ไมล�/ชม.) โดยที่ยังใช�งานเบรกมืออยู� หยุดรถยนต�
และปลดเบรกมือ

GUID-218B17C5-422C-4FAE-99C4-AA3A74107073

ไฟหน�าแบบซีนอน (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-D5FEC0EB-A466-4742-B448-DEC77F659521

คำเตือน:

แรงเคลื่อนไฟฟ�าสูง

. เมื่อเป�ดไฟหน�าแบบซีนอน จะมีแรงเคลื่อนไฟฟ�า
สูงเกิดข้ึน เพ่ือป�องกันไฟฟ�าช็อต ห�ามพยายาม
ทำการดัดแปลงหรือถอดแยกชิ้นส�วน โปรดนำไฟ
หน�า แบบ ซีนอน เข�า รับ การ ตรวจ เช็ค อย�าง
สม่ำเสมอและ/หรือเปลี่ยนหลอดไฟที่ศูนย�บริการ
นิสสัน

. ไฟหน�าแบบซีนอนจะให�แสงสว�างมากกว�า
หลอดไฟธรรมดา ถ�าไม�ปรับตั้งระดับความสูงของ
ไฟหน�าให�ถูกต�อง แสงไฟจะส�องรบกวนสายตา
คนขับรถที่ขับสวนมาหรือรถที่วิ่งอยู�ด�านหน�า และ
อาจส�งผลให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรง ให�นำรถไปยัง
ศูนย�บริการนิสสันทันทีเพื่อปรับตั้งระดับความสูง
ของไฟหน�าให�ถูกต�อง

เมื่อเริ่มเป�ดไฟหน�าแบบซีนอน ความสว�างและสีของไฟ
อาจจะ ยังไม� คงท่ี อย�างไรก็ ตาม เมื่อ รอ สักครู� สี และ
ความสว�างของไฟจะคงที่

อายุการใช�งานของหลอดไฟแบบซีนอนจะส้ันลงถ�าเป�ด-
ป�ดบ�อยๆ ดังนั้น จึงไม�ควรป�ดไฟหน�าในช�วงเวลาสั้นๆ

ถ�าหลอดไฟแบบซีนอนใกล�จะขาด ความสว�างจะลดลงมาก
ไฟหน�าจะเริ่มกะพริบหรือสีไฟจะเปลี่ยนเป�นสีแดงเรื่อ ถ�ามี
ลักษณะอาการอย�างใดอย�างหน่ึงข�างต�นหรือมากกว�า
เกิดขึ้น กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

สวิตช�ไฟหน�า
GUID-A8314E0E-EC8C-4483-813A-B5EB9E8CFC25

SIC3783

นิสสันแนะนำให�ตรวจสอบข�อกำหนดในพ้ืนที่ เก่ียว กับ
การใช�งานไฟ

ตำแหน�ง AUTO (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-2CEC3A16-6D49-4F45-8731-D6F8C92C4A8F

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” และสวิตช�ไฟหน�าอยู�
ใน ตำแหน�ง “AUTO” ไฟ หน�า ไฟ หร่ี ด�าน หน�า ไฟ
แผงหน�าป�ด ไฟท�าย และไฟอื่น ๆ จะเป�ดขึ้นโดยอัตโนมัติ
ขึ้นอยู�กับความสว�างของบริเวณโดยรอบ

ไฟหน�าจะเป�ดขึ้นอัตโนมัติในเวลากลางคืนหรือช�วงฝนตก
(ในขณะที่ ท่ีป�ดน้ำฝนกระจกบังลมมีการทำงานอย�าง
ต�อเนื่อง)

เม่ือสวิตช�ก ุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง “OFF” ไฟจะป�ดโดย
อัตโนมัติ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-15

สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว

Condition:
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SAA1755

ข�อควรระวัง:

ห�ามวางสิ่งของใด ๆ บนเซ็นเซอร� ① เซ็นเซอร�นี้จะ
ตรวจจับระดับความสว�างและควบคุมฟ�งก�ชั่นการเป�ด
ไฟอัตโนมัติ ถ�าเซ็นเซอร�ถูกบัง เซ็นเซอร�จะคิดว�าเป�น
เ ว ล า ก ล า ง คื น ดั ง นั้ น ไ ฟ หน� า จ ะ ส ว� า ง ข้ึ น

ตำแหน�ง
GUID-F69BE745-A75E-4F65-8BE6-CB953D195A14

ตำแหน�ง จะเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า แผงหน�าป�ด ไฟท�าย
และไฟส�องป�ายทะเบียน

ตำแหน�ง
GUID-E87178D3-B8DB-448C-9D82-DD49492DD1E4

ตำแหน�ง จะ เป�ด ไฟหน�า เพ่ิม เติม จาก ไฟ อ่ืน ๆ

ไฟสูง
GUID-C6912DCE-BB64-407E-9032-4B82D05D2D81

JVI0493X

สำหรับ การ เป�ด ไฟ ส ูง ให� ดัน ก� าน ไป ข�าง หน�า ①

สำหรับการป�ดไฟสูง ให�ดันก�านไปยังตำแหน�งกลาง ②

สำหรับการกะพริบไฟหน�า ให� ดึงก�านมาข�างหลัง ③
สามารถกะพริบไฟหน�าได�แม�ว�าจะไม�ได�เป�ดไฟหน�าก็ตาม

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-1DA190E4-73D3-40EE-8991-AFA611EFFBF1

เสียงเตือนไฟจะดังขึ้น ถ�าประตูด�านคนขับเป�ดขึ้นขณะที่
การทำงานต�อไปนี้เกิดขึ้น:

. สวิตช�ไฟหน�าอยู� ท่ีตำแหน�ง หรือ และ
สวิตช� ก ุญแจอยู� ที่ ตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ
“LOCK”

ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไฟหน�าไปยังตำแหน�ง “OFF” เมื่อ
ออกจากรถ

ถ�าป�ดและล็อกประตูด�วยกุญแจอัจฉริยะหรือรีโมทขณะที่
สวิตช� ไฟหน�าอยู� ท่ี ตำแหน�ง หรือ ฟ�งก�ชั่น
ประหยัดไฟแบตเตอร่ีจะป�ดไฟเพื่อป�องกันแบตเตอรี่หมด
ไฟจะเป�ดเมื่อเป�ดประตู

ข�อควรระวัง:

ห�ามเป�ดไฟทิ้งไว�เมื่อเครื่องยนต�ไม�ได�ทำงานเป�นเวลา
นานเพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-A993E0A0-BFC9-4A86-B9F4-0F692EFED4B2

แบบปรับด�วยตนเอง
GUID-BA6A8C22-5E29-4683-9903-066FC504B164

SIC2275

การควบคุมระดับไฟหน�าจะทำงานเม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “ON” และเป�ดไฟหน�าอยู� เพื่อปรับ ต้ังระดับ
ความสูงของไฟหน�า ตามสภาพการขับขี่

เมื่อขับรถโดยไม�มีน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระหนักหรือขับรถ
บนถนนเรียบ ให�เลือกตำแหน�งปกติ “0”

ถ�าจำนวนผู�โดยสารและน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระในรถ
เปลี่ยนแปลงไป ระดับของไฟหน�าจะสูง ข้ึนกว�าปกติ

ถ�าขับรถบนเนินเขา แสงไฟหน�าจะส�องตรงไปยังกระจก
มองหลังและกระจกมองข�างของรถที่อยู�ด�านหน�าหรือส�อง
ไปยังกระจกบังลมหน�าของรถที่ขับสวนมา ซึ่งจะไปรบกวน
สายตาของคนขับคนอื่นได�

Condition:
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สำหรับการปรับตั้งระดับความสูงที่เหมาะสม ให�เลื่อนสวิตช�
ตามนี้ หมายเลขท่ีมาก ข้ึนจะมี ระดับความสูง ท่ีลดลง

แบบอัตโนมัติ
GUID-BEC8325F-842C-4340-9981-01AB2C0E0852

สำหรับรถยนต� ท่ี ติด ต้ัง ระบบไฟหน�าปรับระดับสูง- ต่ำ
อัตโนมัติ (automatic leveling system) ระดับของไฟ
หน�าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว
GUID-0284C232-D661-4199-8319-76842A7F3BCE

JVI0495X

ข�อควรระวัง:

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวจะไม�คืนกลับอัตโนมัติ ถ�ามุม
ที่ หัก เ ล้ียวพวงมาลัย ไม� เกิน ค�า ม ุม ที่ กำหนด ไว�
หลังจากที่ เลี้ยวหรือเปล่ียนเลน ให�แน�ใจว�าสวิตช�
สัญญาณ ไฟ เลี้ยว คืน กลับ ไป ยัง ตำแหน�ง เ ดิม

สัญญาณไฟเลี้ยว
GUID-F637B70F-8620-480C-9A5E-83FADC7CBE15

สำหรับการเป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ให�เลื่อนก�านขึ้นหรือลง
① ไปยังจุดที่ยึดก�าน เมื่อเลี้ยวแล�วสัญญาณไฟเลี้ยวจะดับ
โดยอัตโนมัติ

สัญญาณเปลี่ยนช�องทางวิ่ง
GUID-26238332-8E1D-45A4-841A-29B1AD258990

สำหรับการเป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทางวิ่ง ให�เล่ือนก�าน
สวิตช� สัญญาณไฟเล้ียว ข้ึนหรือลง ② ไปในทิศทาง ท่ี
ต�องการ ไฟเลี้ยวจะเริ่มกะพริบ

ถ�าก�านไฟเลี้ยวตีกลับมายังตำแหน�งเดิมทันทีหลังจากการ
เลื่อนขึ้นหรือลง ไฟจะกะพริบ 3 ครั้ง

เพื่อยกเลิกไฟกะพริบ เลื่อนก�านไปยังทิศทางตรงกันข�าม

GUID-4252B883-9406-48ED-9F33-1EF3F1027A14

ไฟตัดหมอกหน�า
GUID-94ACA168-7F97-45B0-95E6-F8AC40E833D2

SIC3813

สำหรับการเป�ดไฟตัดหมอกหน�า ให�บิดสวิตช�ไฟตัดหมอก
หน�าไปยังตำแหน�ง ในขณะท่ีสวิตช�ไฟหน�าอยู� ท่ี
ตำแหน�ง หรือ

เม่ือต�องการป�ด ให�บิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไปยังตำแหน�ง
“OFF”

เมื่อสวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง “AUTO” (ถ�ามีติดตั้ง) การ
บิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไปที่ตำแหน�ง จะทำให�ไฟหน�า
ไฟตัดหมอก และไฟอื่นๆ สว�างขึ้น

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-17

สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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GUID-F6B8205F-DF3D-4522-92F0-97114EEC2749

คำเตือน:

เมื่ออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง น้ำฉีดล�างกระจกอาจ
แข็งตัวบนกระจกบังลมหน�า และบดบังการมองเห็น
อุ�นกระจกบังลมหน�าด�วยการไล�ฝ�า ก�อนจะล�างกระจก
บังลมหน�า

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฉีดน้ำล�างกระจกต�อเนื่องนานกว�า 30 วินาที

. ห�ามฉีดน้ำล�างกระจก ถ�าน้ำในถังพักหมด

. ถ�าหิมะ หรือ น้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ป�ด
น้ำฝน ที่ป�ดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อป�องกัน
มอเตอร� หากเหตุการณ�นี้เกิดขึ้น ให�บิดสวิตช�ที่
ป�ดน้ำฝนไปที่ตำแหน�ง “OFF” และกำจัดหิมะ
หรือน้ำแข็งที่อยู�รอบๆ ที่ป�ดน้ำฝนออก หลังจาก
นั้นประมาณ 1 นาที ลองเป�ดสวิตช�ให�ที่ป�ดน้ำฝน
ทำงานอีกครั้ง

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก
บังลมหน�า

GUID-B502F95A-B041-40B6-93BF-96CD4CBD3C3C

JVI0271X

ท่ีป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหน�าจะทำงานเม่ือ
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
GUID-09A5032E-B4FF-4FFF-AC03-6433AEEED0C7

ตำแหน�งก�านป�ดน้ำฝน “INT” หรือ “ ” ① จะทำการ
ป�ดน้ำฝนเป�นจังหวะ

. การป�ดเป�นจังหวะนี้สามารถปรับระยะเวลาในการป�ดได�
โดยบิดปุ�มควบคุมการป�ด (นานขึ้น) Ⓐ หรือ (สั้นลง)
Ⓑ

. การทำงานเป�นจังหวะจะเปลี่ยนไปตามความเร็วของ
รถยนต� (ตัวอย�างเช�น เมื่อรถยนต�วิ่งเร็ว การทำงาน
เป�นจังหวะจะเร็วขึ้น)

ตำแหน�งก�านป�ดน้ำฝน “LO” หรือ “ ” ② จะทำการป�ด
น้ำฝนด�วยความเร็วต่ำ

ตำแหน�งก�านป�ดน้ำฝน “HI” หรือ “ ” ③ จะทำการป�ด
น้ำฝนด�วยความเร็วสูง

เพื่อหยุดการทำงานของที่ป�ดน้ำฝน ให�เลื่อนก�านป�ดน้ำฝน
ไปยังตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�งก�านป�ดน้ำฝน “MIST” หรือ “ ” ④ จะทำการ
ป�ดน้ำฝนหนึ่งครั้ง ก�านป�ดน้ำฝนจะกลับคืนสู�ตำแหน�งปกติ
โดยอัตโนมัติ

การดึงก�านป�ดน้ำฝนขึ้น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ก�านป�ดน้ำฝนควรจะอยู�ที่ตำแหน�งตั้งขึ้นในขณะที่เปลี่ยนที่
ป�ดน้ำฝน

สำหรับการดึงก�านป�ดน้ำฝนขึ้น ให�ดึงก�าน ⑤ ในขณะท่ี
สวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” ภายใน 1 นาที ท่ีป�ด
น้ำฝนจะหยุดการทำงานในตำแหน�งกลางและก�านท่ีป�ด
น้ำฝนจะสามารถดึงขึ้นได�

สำหรับการเปล่ียนก�านที่ป�ดน้ำฝน ให�ก�านท่ีป�ดน้ำฝนอยู�

ตำแหน�งด�านล�างหลังจากน้ันให�ผลักก�าน ข้ึนหน่ึงครั้ง ใน
ขณะที่สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

การทำงานของที่ฉีดน้ำล�างกระจก
GUID-FCA4580E-6687-43A6-B1FF-107489CBCCA6

สำหรับการฉีดน้ำล�างกระจก ให�ดึงก�านไปทางด�านหลังรถ
⑤ จนกว�าน้ำล�างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจกบังลมหน�า
ในปริมาณที่ต�องการ ที่ป�ดน้ำฝนจะป�ดกระจก 2-3 ครั้งโดย
อัตโนมัติ

ระบบการป�ดหยดน้ำของที่ป�ดน้ำฝน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ท่ีป�ดน้ำฝนจะทำงานอีกครั้งประมาณ 3 วินาทีหลังจากใช�
งานที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก ซึ่งเป�นการป�ดหยดน้ำ
ที่ยังเหลือค�างบนกระจกบังลมหน�า

ที่ทำความสะอาดไฟหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-30A322AB-83A8-4BD5-9E96-B1C0CD1C922B

ดึงก�านไปทางท�ายรถ ⑤

ที่ทำความสะอาดไฟหน�าจะทำงานร�วมกับการทำงานของที่
ฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหน�า

. ที่ทำความสะอาดไฟหน�าทำงานร�วมกับการฉีดน้ำล�าง
กระจกบังลมหน�า การทำงานในแต�ละครั้งจะเร่ิมขึ้น
เมื่อ สวิตช� ก ุญแจหรือสวิตช� ไฟหน�า ป�ด หรือ เป�ด

. หลังจากการทำงานครั้งแรก ที่ทำความสะอาดไฟหน�า
จะทำงานหนึ่งคร้ังเม่ือท่ีฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหน�า
ทำงานสองถึงสามครั้ง

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�งานที่ทำความสะอาดไฟหน�า ถ�าน้ำในถังพัก
หมด

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก

Condition:
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สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก
บังลมหลัง

GUID-E773AFD4-0FAA-459C-9091-469FDC845ADF

SIC4076

ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหลังจะทำงานเมื่อ
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
GUID-C97A7DA0-2523-477D-9205-06A74AA5A444

บิดสวิตช�ออกจากตำแหน�ง “OFF” เพ่ือใช�งานท่ีป�ดน้ำฝน

① “INT” หรือ “ ” (ป�ดเป�นจังหวะ) — ทำการป�ดเป�น
จังหวะ (ไม�สามารถปรับได�)

② “ON” หรือ “ ” (ช�า) — ทำงานต�อ เน่ืองด�วย
ความเร็วต่ำ

ฟ�งก�ชั่นซินโครไนซ�ถอยหลัง (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�าทำงาน การเลื่อนคัน
เกียร�ไปยังตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) จะเป�นการสั่งให�ที่ป�ด
น้ ำ ฝน และ ฉี ด น้ ำ ล� า ง ก ร ะจก บั ง ลม ห ลัง ทำงาน

การทำงานของที่ฉีดน้ำล�างกระจก
GUID-C36AB7EE-E16C-4AA6-9AA4-4AE4CE95F5E8

ดันสวิตช�ไปด�านหน�า ③ เพื่อเริ่มการฉีดน้ำล�างกระจก จาก
นั้น ที่ป�ดน้ำฝนจะป�ดกระจก 2-3 ครั้ง

GUID-903DF46F-C343-47BC-B18A-DBDB39ABA97A

JVI0283X

แบบ A

SIC4519

แบบ B
สวิตช�ไล�ฝ�าจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

ท่ีไล�ฝ�าจะทำการลดความชื้น หมอก หรือน้ำค�างบนผิว
กระจกหลังเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยด�านหลังรถ

เมื่อกดสวิตช�ไล�ฝ�า ① ไฟแสดง ② จะสว�างขึ้นและไล�ฝ�า
กระจกหลังจะทำงานเป�นเวลาประมาณ 15 นาที หลังจาก
นั้น ที่ไล�ฝ�าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

สามารถป�ดไล�ฝ�าด�วยตัวเองได�โดย กดสวิตช�ไล�ฝ�าอีกครั้ง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-19

สวิตช�ไล�ฝ�า

Condition:
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2-20 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�าได�สตาร�ทเครื่องยนต� เมื่อใช�งานที่ไล�
ฝ�าอย�างต�อเน่ือง ไม�เช�นน้ัน อาจทำให�แบตเตอร่ี
ไฟหมดได�

. เมื่อทำความสะอาดด�านในของกระจก ระมัดระวัง
ไม�ให�ขูดขีดหรือไปทำลายลวดนำไฟฟ�าบนผิว
กระจก

GUID-740A59C9-9303-49AF-A0E6-055033D41508

JVI0442X

แตรสามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตช�กุญแจจะอยู�ในตำแหน�ง
ใดก็ตาม ยกเว�นเมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด

เม่ือกดแตรค�างไว� แตรจะส�งเสียงดัง แตรจะหยุดส�งเสียง
เมื่อปล�อยแตร

GUID-AE250EC0-8AE3-46C6-AB26-5B554B58D2DD

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า
GUID-4C28181D-15C4-4E83-B77C-CAC4827419BF

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารทุกคนไม�ยื่นมือ ฯลฯ ออก
นอกรถยนต� ก�อนใช�งานกระจกหน�าต�างไฟฟ�า

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู�อื่นไว�ในรถแต�ลำพัง เน่ืองจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู� เท�าไม�ถึงการณ�ซึ่ง
ทำให�เกิดอุบัติเหตุโดยไม�ตั้งใจ

กระจกหน�าต�างไฟฟ�าจะทำงานเม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “ON”

สำหรับการเป�ดกระจกหน�าต�าง ให�กดสวิตช�กระจกหน�าต�าง
ไฟฟ�าลง

สำหรับการป�ดกระจกหน�าต�าง ให�ดึงสวิตช�กระจกหน�าต�าง
ไฟฟ�าขึ้น

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับ
GUID-406320B7-4EEF-4ABF-A50F-CAA6EA59AD49

SIC4522

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับเป�นสวิตช�หลักซึ่งสามารถ
ควบคุมกระจกหน�าต�างได�ทุกบาน

แตร กระจกหน�าต�าง

Condition:
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การล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือกดปุ�มล็อก Ⓐ กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารจะไม�
สามารถทำงานได�

สำหรับยกเลิกการล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร ให�กด
ปุ�มล็อก Ⓐ อีกครั้ง เพ่ือปลดล็อกกระจกหน�าต�างด��าน
ผู�โดยสาร

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร
GUID-9445E300-8AEF-4C87-B23A-82DB696E7584

SIC4523

สวิตช�กระจกด�านผู�โดยสารสามารถควบคุมกระจกหน�าต�าง
ได�เฉพาะด�านนั้นๆ

ถ�ากดสวิตช�ล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารจากสวิตช�
ควบคุมด�านคนขับ สวิตช�ด�านผู� โดยสารจะไม�สามารถ
ทำงานได�

ฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติ
GUID-9B742A93-33F3-4843-852E-7713CEADD5D1

SIC4524

ฟ�งก�ช่ันอัตโนมัติจะทำงานสำหรับสวิตช�ที่มี สัญลักษณ�
อยู�บนพื้นผิว

ฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติทำให�กระจกหน�าต�างสามารถเลื่อนเป�ด
หรือป�ดจนสุดโดยไม�ต�องกดสวิตช�ขึ้นหรือลงค�างไว�

ถ�าต�องการเป�ดกระจกจนสุด ให�กดสวิตช�กระจกหน�าต�าง
ไฟฟ�าลงจนถึงจังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช� ถ�าต�องการป�ด
กระจกจนสุด ให�ดึงสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าข้ึนจนถึง
จังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช� ไม�จำเป�นต�องกดสวิตช�ค�างไว�
ในระหว�างที่กระจกหน�าต�างเป�ด/ป�ด

ถ�าต�องการหยุดการเลื่อนเป�ด/ป�ดของกระจกหน�าต�าง
ระหว�างที่ฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติกำลังทำงาน ให�กดสวิตช�ลงหรือ
ดึงสวิตช�ขึ้นในทิศทางตรงกันข�าม

ฟ�งก�ชั่นเลื่อนกลับอัตโนมัติ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

คำเตือน:

ก�อนที่จะป�ดสนิทจะปรากฏระยะห�างเล็กน�อยซึ่งระบบ
ไม�สามารถตรวจจับได� ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารไม�ยื่นมือ
หรือส�วนใดส�วนหน่ึงของร�างกายออกไปนอกรถก�อน

ป�ดกระจก

ระบบเลื่อนกระจกกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน�าต�างให�
เลื่อนลงอัตโนมัติเมื่อมีบางส่ิงไปขวางทางขณะกระจก
กำลังเลื่อนป�ด เมื่อชุดควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง กระจก
หน�าต�ทางจะเลื่อนลงทันที

ฟ�งก�ชั่นกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ�ามีแรงปะทะ
หรือน้ำหนักที่เหมือนกับสิ่งกีดขวางกระจกหน�าต�างโดยขึ้น
อยู�กับสภาพแวดล�อมและสภาพการขับขี่

ถ�ากระจกหน�าต�างไม�เลื่อนป�ดอัตโนมัติ
GUID-89E9016B-82D8-47EC-9036-B6A63D9DF2B5

ถ�าฟ�งก�ชั่น อัตโนมัติของกระจกหน�าต�างไฟฟ�าทำงาน
ผิดปกติ (เฉพาะการเลื่อนป�ดเท�านั้น) ให�ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงานของระบบกระจกหน�าต�างไฟฟ�า
อีกครั้ง

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในยังตำแหน�ง “ON”

2. ป�ดประตู

3. ใช�งานสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าเพ่ือเป�ดกระจก
หน�าต�างจนสุด

4. ดึงสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าค�างไว�เพ่ือป�ดกระจก
จากนั้นให� ดึงสวิตช�ค�างไว� อีก 3 วินาทีหลังจาก ท่ี
กระจกป�ดจนสุดแล�ว

5. ปล�อยสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า ใช�งานฟ�งก�ช่ัน
อัตโนมัติของกระจกหน�าต�างเพ่ือให�แน�ใจว�าฟ�งก�ชั่น
อัตโนมัติใช�งานได�แล�ว

ถ�าหากว�าฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติของกระจกหน�าต�างไฟฟ�ายังไม�
สามารถทำงานได�อย�างเหมาะสมหลังจากที่ได�ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนข�างต�นแล�ว ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อทำการ
ตรวจสอบ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-21
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2-22 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-21F8D9E5-6E1D-41EB-B414-B18752598595

คำเตือน:

. หากเกิดอุบัติเหตุ ท�านอาจถูกเหว่ียงหลุดออก
จากรถผ�านซันรู�ฟที่ เป�ดอยู� ได� ผู�ใหญ�ควรใช�
เข็มขัดนิรภัยเสมอ และเด็กควรใช�เข็มขัดนิรภัย
หรือนั่งบนเบาะสำหรับเด็ก

. ห�ามให�ผู�โดยสารยืน หรือ ยื่นส�วนใดส�วนหน่ึง
ของร�างกายออกจากตัวรถขณะที่ รถกำลังวิ่ง
หรือ ขณะที่ซันรู�ฟกำลังป�ด

ข�อควรระวัง:

. กำจัดหยดน้ำ หิมะ น้ำแข็ง หรือ ทรายออกจาก
ซันรู�ฟก�อนจะเป�ด

. ห�ามวางสิ่งของหนักใดๆบนซันรู�ฟหรือพ้ืนท่ีรอบ
ข�าง

ซันรู�ฟอัตโนมัติ
GUID-9D034432-A8F3-418B-AFB1-556C8C5C8097

JVI0284X

ซันรู�ฟจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ในตำแหน�ง “ON”

ที่บังแดด
GUID-58FB7DDD-C001-4291-A467-3031C590B8FE

ใ ช� มื อ เ ลื่ อ น ที่ บั ง แดด เ พ่ื อ เ ป� ด ห รื อ ป� ด ซั น ร ู� ฟ

ท่ีบังแดดจะเป�ดออกโดยอัตโนมัติเม่ือเป�ดซันรู�ฟ จำเป�น
ต�องป�ดที่บังแดดเองโดยเลื่อนกลับ

ซันรู�ฟ
GUID-8D0D3FA5-F33A-4E19-9FAB-457B7C7DF91A

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

ในการเอียงซันรู�ฟขึ้น ให�เริ่มด�วยการป�ดซันรู�ฟ จากนั้นกด
สวิตช�ซันรู�ฟที่ด�าน UP ② และปล�อยออกโดยไม�ต�องกด
ค�าง ไว� ในการ เอียง ซัน ร ู�ฟ ลง ให� กดด�าน DOWN ①

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

ในการเป�ดหรือป�ดซันรู�ฟ ให�กดสวิตช�ซันรู�ฟที่ด�าน OPEN
① หรือ CLOSE ② และปล�อยออกโดยไม�ต�องกดค�างไว�
ซันรู�ฟจะเป�ดหรือป�ดจนสุดโดยอัตโนมัติ ในการหยุดการ
ป�ด/เป�ดซันรู�ฟ ให�กดสวิตช�อีกคร้ังระหว�างท่ีซันรู�ฟกำลัง
เป�ดหรือป�ด

ฟ�งก�ชั่นเลื่อนกลับอัตโนมัติ
GUID-0E6D6E19-EAEA-4084-818A-1DB8588E65FD

คำเตือน:

ก�อนที่จะป�ดสนิทจะปรากฏระยะห�างเล็กน�อยซึ่งระบบ
ไม�สามารถตรวจจับได� ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารไม�ยื่นมือ
หรือส�วนใดส�วนหน่ึงของร�างกายออกไปนอกรถก�อน
ป�ดซันรู�ฟ

ระบบเลื่อนกลับ อัตโนมัติจะ บังคับซันรู�ฟให� เล่ือนกลับ
อัตโนมัติเม่ือมีบางส่ิงไปขวางขณะซันรู�ฟกำลังเล่ือนป�ด
เมื่อชุดควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง ซันรู�ฟจะเป�ดออกทันที

หากซันรู�ฟไม�ป�ดโดยอัตโนมัติ เม่ือเป�ดใช�งานระบบเลื่อน
กลับอัตโนมัติ เพราะระบบทำงานผิดปกติ ให�กดสวิตช�

ซันรู�ฟด�าน CLOSE ② ค�างไว�

ฟ�งก�ชั่นเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ�าเกิดแรงปะทะหรือ
น้ำหนักซึ่งคล�ายกับสิ่งกีดขวางในซันรู�ฟ โดยขึ้นอยู�กับ
สภาพแวดล�อมและสภาพการขับขี่

ถ�าซันรู�ฟไม�ทำงาน
GUID-20EAF9C7-02AE-42EA-A96A-DAECBA1ED0A2

ถ�าซันรู�ฟทำงานไม�ปกติ ให�ปฏิบัติตามข้ันตอนต�อไปนี้เพื่อ
เริ่มต�นการทำงานของระบบซันรู�ฟ

1. ถ�าซันรู�ฟเป�ดอยู� ให�ป�ดให�สนิท โดยกดสวิตช�ซันรู�ฟ
ด�าน CLOSE ② ซ้ำๆ

2. กดสวิตช�ซันรู�ฟด�าน CLOSE ② ค�างไว� เพื่อให�ซันรู�ฟ
เอียงขึ้น

3. ปล�อยสวิตช�ซันรู�ฟหลังจากซันรู�ฟเลื่อนขึ้นและเลื่อน
ลงเล็กน�อย

4. กดสวิตช�ซันรู�ฟด�าน OPEN ① ค�างไว� เพื่อให�ซันรู�ฟ
เอียงลงจนสุด

5. ตรวจสอบว�าสวิตช� ซันรู�ฟทำงานเป�นปกติหรือไม�

ถ�าหากว�าซันรู�ฟไม�สามารถทำงานได�อย�างถูกต�องหลังจาก
ท่ีได�ปฏิบัติตามขั้นตอนข�างต�นแล�ว ให�ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อทำการตรวจสอบ

ซันรู�ฟ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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GUID-9B489A89-8DA5-4055-B540-64261126F2BD

JVI0707X

ช�องจ�ายไฟใช�สำหรับจ�ายไฟให�กับอุปกรณ�ที่ใช�ไฟฟ�าต�าง
ๆ

ข�อควรระวัง:

. ช�องจ�ายไฟและปล๊ักอาจร�อนขณะใช�งาน หรือ
ทันทีหลังจากใช�งาน

. ช�องจ�ายไฟนี้ไม�ได�ออกแบบมาสำหรับชุดจุดบุหรี่

. ห�ามใช� เคร่ืองใช�ไฟฟ�าที่ ใช�ไฟเกิน 12 โวลต�
120W (10A) ห�ามใช�อแด็ปเตอร� 2 ตัว หรือใช�
งานเครื่องใช�ไฟฟ�ามากกว�า 1 เครื่อง

. ใช�ช�องจ�ายไฟขณะที่รถยนต�วิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�
ให�แบตเตอรี่หมด

. หลีก เ ล่ียง การ ใช� ช�อง จ�าย ไฟ ขณะ ที่ เป�ด
เครื่องปรับอากาศ ไฟหน�า หรือ ไล�ฝ�ากระจกหลัง

. ก�อนเสียบ หรือ ถอดปล๊ัก ให�แน�ใจว�าป�ดสวิตช�
ของเคร่ืองใช�ไฟฟ�าที่ใช� และสวิตช�กุญแจแล�ว

. ดันปล๊ักเข�าไปจนสุด ถ�าเสียบปลั๊กไม�ดี ปลั๊กอาจ
มีความร�อนสูงผิดปกติ หรือ ฟ�วส�อุณหภูมิภายใน
อาจขาดได�

. ห�ามให�น้ำโดนช�องจ�ายไฟ

. เมื่อไม�ได�ใช�งาน ให�แน�ใจว�าป�ดฝาไว�

GUID-16EAFD12-368A-4962-AC51-08308135575A

ด�านหน�า
GUID-09FAFD83-6480-41B7-947B-3418402840A7

JVI0445X

ที่เขี่ยบุหรี่
GUID-90A49645-2D10-42E0-A2B3-10FEB41DADA1

เพื่อเป�ดที่เขี่ยบุหรี่ กดฝา ①

เพื่อเอาที่เขี่ยบุหรี่ออก ดึงออก ②

ที่จุดบุหรี่
GUID-A3AC73E9-0371-4BCE-BB23-FC0DBD9635D3

คำเตือน:

ที่จุดบุหรี่ไม�ควรใช�ในขณะขับรถเพื่อให�คนขับมีสมาธิ
เต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ข�อควรระวัง:

. ช�องจุดบุหรี่ เป�นแหล�งจ�ายไฟสำหรับที่จุดบุหรี่
เท�านั้น ไม�แนะนำให�ใช�ช�องจุดบุหรี่เป�นแหล�งจ�าย
ไฟสำหรับอุปกรณ�เสริมอื่นๆ

. ห�ามใช�ช�องจ�ายไฟอื่นๆสำหรับที่จุดบุหรี่

ท่ีจุดบุหร่ีจะทำงานเม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC”
หรือ “ON” เพ่ือทำให�ที่จุดบุหร่ีร�อน กด ③ จนกระทั่งยึด

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-23

ช�องจ�ายไฟ (ถ�ามีติดตั้ง) ที่เขี่ยบุหรี่และที่จุดบุหรี่ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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2-24 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

แน�น เมื่อที่จุดบุหร่ีร�อน จะดันตัวออกมาโดยอัตโนมัติ

เ ก็บ ท่ี จ ุด บ ุห ร่ี กลับ เข�า ส ู� ตำแหน�ง เดิม หลัง จาก ใช�

ด�านหลัง
GUID-8504D0AE-6DAA-448B-8824-09AEE66D92A5

SIC2570

เพื่อเป�ดที่เขี่ยบุหรี่ ให�ดึง ①

เพื่อเอาที่เขี่ยบุหรี่ออก กดลง ② และดึงออก

GUID-7505B926-4D14-4901-9E16-595CE0845367

คำเตือน:

. ไม�ควรใช�งานช�องเก็บของขณะขับข่ี เพ่ือให�คน
ขับ มี สมาธิ เต็ม ที่ ใน การ บัง คับ ควบค ุม รถ

. ฝาช�องเก็บของต�องป�ดอยู� เสมอขณะขับข่ีเพ่ือ
ช�วยป�องกันอันตรายจากอุบัติเหตุหรือการหยุด
รถกระทันหัน

กล�องเก็บของ
GUID-C5079549-DB0E-425B-ADCC-892780E9CA4D

JVI0287X

แบบ A
ดึงมือจับ เพื่อเป�ดกล�องเก็บของ

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ

JVI0676X

แบบ B
ดึงมือจับ ① เพื่อเป�ดกล�องเก็บของ

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ

ใช�กุญแจในการล็อก ② /ปลดล็อก ③ กล�องเก็บของ

กล�องเก็บของที่คอนโซล
GUID-DA5857D7-77AF-4C0A-89DE-536BD23484C4

JVI0288X

สำหรับการเป�ดกล�องเก็บของท่ีคอนโซลกลาง ให�กดปุ�ม
Ⓐ และดึงฝาขึ้น

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ

ช�องเก็บของ

Condition:
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ที่วางแก�วน้ำ
GUID-F1D72A33-91A5-4902-86FC-7439878ED485

คำเตือน:

คนขับไม�ควรหยิบหรือวางแก�วในที่วางแก�วน้ำขณะ
ขับขี่ เพื่อให� มีสมาธิเต็มที่ ในการบังคับควบคุมรถ

ข�อควรระวัง:

หลีกเลี่ยงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันโดยเฉพาะ
เม่ือวางแก�ว น้ำในที่ วางแก�ว เพ่ือป�องกันไม� ให� น้ำ
กระเด็น ออกมา ถ�า น้ำ ร�อน อาจทำให� ท�าน และ
ผู�โดยสารเป�นแผลลวกพองได�

ด�านหน�า
GUID-E80F2716-7269-4828-8FA8-097AFEB8510C

JVI0465X

เ ล่ื อ น ฝ า ค ร อ บ ① เ พื่ อ เ ป� ด ท่ี ว า ง แ ก� ว น้ ำ

เลื่อนฝาครอบ ② เพื่อป�ดที่วางแก�วน้ำ

ด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-A5BBE5CB-2BA4-4E2B-8CED-7AA1E28D4F66

SIC4593

ที่ใส�ขวด
GUID-0E67B8D3-6652-4674-BA6D-22BE03283CF0

JVI0290X

ท่ี ใส� ขวด ติด ต้ัง อย ู� บริ เวณประต ู หน�า และ ประต ู หลัง

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�ที่ใส�ขวดใส�วัตถุอื่นๆ ที่อาจกระเด็นออกมา
และทำให�ผู�โดยสารบาดเจ็บได� เมื่อเบรกรถอย�าง
กะทันหัน หรือ เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช�ที่ใส�ขวดสำหรับภาชนะบรรจุน้ำที่เป�ดอยู�

ที่ใส�แว�นตา
GUID-1F6E4D74-A08A-472D-98C4-D401E33CD2F9

JVI0291X

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�เก็บสิ่งของอย�างอื่นที่ไม�ใช�แว�นตา

. ห�ามทิ้งแว�นตาไว�ในที่ใส�แว�นตาเมื่อจอดรถกลาง
แดด จัด ความ ร�อนจะทำให� แว�นตา เสีย หาย

สำหรับการเป�ดที่ใส�แว�นตา ให�กดปุ�ม Ⓐ ดันที่ใส�แว�นตาขึ้น
จนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดที่ใส�แว�นตา

ที่แขวนเสื้อโค�ต (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-235DEBBC-5AAC-47F2-B95C-DF835AD9FB12

SIC3505

ท่ีแขวนเส้ือโค�ตถูกติดต้ังอยู�บริเวณเหนือกระจกข�าง ด�าน
หลัง (ด�านคนขับ)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-25

Condition:
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2-26 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ข�อควรระวัง:

ห�ามแขวนผ�าที่ มี น้ำหนักรวมมากกว�า 2 กก. (4
ปอนด�) บนตะขอ

ที่ใส�การ�ด (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-9C0CB445-8139-465A-A584-1C53AFA65DA6

JVI0018X

สอดการ�ดเข�าไปในที่ใส�การ�ด Ⓐ

ฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ
GUID-73AD9E6D-0988-4C6D-A2AB-045FA336AAB4

คำเตือน:

. ห�ามวางสิ่งของใดๆ ลงบนฝาป�ดห�องเก็บสัมภาระ
ไม�ว�าของสิ่ง น้ันจะมีขนาดเล็กแค�ไหน ส่ิงของ
เหล�าน้ันอาจส�งผลให�เกิดการบาดเจ็บเม่ือเกิด
อุบัติเหตุหรือการหยุดรถกะทันหัน

. ห�ามปล�อยฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระที่ปลดออกจาก
ตัวยึดไว�ในรถยนต�

. สายยึดด�านบนของเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ถ�ามี
ติดตั้ง) อาจเสียหาย หากสัมผัสกับฝาป�ดส�วนเก็บ
สัมภาระหรือวัตถุในห�องเก็บสัมภาระ ให�ถอดฝา
ป�ดส�วนเก็บสัมภาระออกจากรถยนต� หรือยึดฝา

ป�ดและสัมภาระให�แน�น เด็กอาจได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือ เสียชีวิตจากการชน ถ�าสายยึด
ด� าน บน ของ เบาะ นั่ ง สำหรับ เด็ก เ สีย หาย

— ถ�าฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระสัมผัสกับสายยึด
ด�านบนเมื่อทำการเกี่ยวเข�ากับที่ยึดสายยึด
ด�านบน ให�ถอดฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระออก
จาก รถยนต� หรือ ยึด ไว� กับ พ้ืน ส�วน เก็บ
สัมภาระใต�ตำแหน�งที่ใช�ยึด ถ�าไม�ถอดฝาป�ด
ส�วน เก็บสัมภาระออก อาจส�งผลให� เกิด
ความเสียหายกับสายยึดด�านบนระหว�าง
การชน

— ห�ามปล�อยให�ส�วนเก็บสัมภาระสัมผัสกับสาย
ยึดด�านบนเมื่อทำการเกี่ยวเข�ากับที่ยึดสาย
ยึดด�านบน ยึดส�วนเก็บสัมภาระให�แน�น เพื่อ
ไม�ให�สัมผัสกับสายยึดด�านบน สัมภาระที่ไม�
ได� รับการยึดเอาไว�ให�แน�น หรือสัมผัสกับ
สายยึดด�านบนอาจทำความเสียหายให�กับ
สายยึดด�านบนระหว�างการชน

ฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระช�วยบังไม� ให�ภายนอกมองเห็น
สัมภาระในส�วนเก็บสัมภาระ

JVI0292X

การถอดฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระออก:

1. ปลดสายยึด ① ออกจากประตูท�าย

2. ปลดตัวยึดฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ ②

Condition:
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ตะขอเกี่ยวส�วนเก็บสัมภาระ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-AAC70B0C-3DE3-4704-AB27-24713D6A4F62

JVI0293X

ตะขอติดตั้งอยู�ในพื้นที่ส�วนเก็บสัมภาระ

ข�อควรระวัง:

ห�ามยึดสัมภาระที่น้ำหนักมากกว�า 3 กก. (7 ปอนด�)
บนตะขอตัวเดียว

GUID-DE6C9486-A891-4CE9-85EA-4990109A028C

SIC2872

1. ให�เป�ดแผ�นบังแดดลงมา ① เพื่อบังแดดจากด�านหน�า

2. ถอดแผ�นบังแดดออกจากแท�นยึดตรงกลาง แล�วเลื่อน
ไป ไว� ด� าน ข� าง ② เ พ่ือ บัง แดด จาก ด� าน ข� าง

GUID-B2421D01-116A-4BF7-A7F6-3E979908B4FE

ข�อควรระวัง:

. ห�ามเป�ดสวิตช� ไฟทิ้งไว� เม่ือ เคร่ืองยนต� ไม� ได�
ทำงานเป�นเวลานานเพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

. ป�ดไฟเมื่อออกจากรถ

ไฟส�องสว�างภายในห�องโดยสาร
GUID-29EA7276-8B60-4B5A-9975-033DCA510EFA

SIC2063A

ไฟส�องสว�าง ในห�องโดยสารจะมี สวิตช� สามตำแหน�ง

เมื่อ สวิตช� อย ู� ในตำแหน�ง “ON” ① ไฟส�องสว�าง ใน
ห�องโดยสารจะสว�างขึ้น

เมื่อสวิตช�อยู� ในตำแหน�ง “DOOR” ② ไฟส�องสว�างใน
ห�องโดยสารจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดประตู

ตัวตั้งเวลาของไฟส�องสว�างภายในจะเป�ดไฟส�องสว�างใน
ห� อง โดยสาร ให� สว� า ง เป� น เ วลา 15 วิ นา ที เมื่ อ :

. กุญแจถูกดึงออกจากสวิตช�กุญแจในขณะที่ประตูด�าน
คน ขับ ป�ด อย ู� (ร ุ�น ท่ี ไม�มี ระบบ ก ุญแจ อัจฉริยะ)

. สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” (รุ�นที่มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

. ปลดล็อกประตูโดยการกดปุ�ม “UNLOCK” (บน
รีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะ) หรือกดบนสวิตช�

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-27

แผ�นบังแดด ไฟส�องสว�างภายใน

Condition:
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2-28 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

คำส่ัง (รุ�นท่ีติดต้ังระบบกุญแจอัจฉริยะ) ในขณะท่ี
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดแล�วป�ดลง ขณะที่สวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”

ตัวตั้งเวลาของไฟส�องสว�างภายในจะถูกยกเลิกการทำงาน
เมื่อ:

. ล็อกประตูด�านคนขับ

. สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

เมื่อ สวิตช� อยู� ท่ี ตำแหน�ง “OFF” ③ ไฟส�องสว�าง ใน
ห� อ ง โ ด ย ส า ร จ ะ ไ ม� ส ว� า ง ไ ม� ว� า ใ น ก รณี ใ ด ๆ

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-5B6D333F-E307-4FAD-A056-0073CA6D7F46

ถ�ามีประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดค�างไว�ช�วงหนึ่งขณะที่สวิตช�
ไฟส�องสว�างในห�องโดยสารอยู� ท่ีตำแหน�ง “DOOR” ไฟ
ส�อง สว� าง ใน ห�อง โดยสาร จะ ดับ ลง โดย อัตโนมั ติ

ไฟอ�านแผนที่
GUID-50E56458-D710-4F96-B3EA-A53AA4FB330B

SIC2873

กดท่ีตัวเลนส�เพื่อเป�ดไฟอ�านแผนที่ ในการป�ดไฟอ�าน
แผนที่ ให�กดที่ตัวเลนส�อีกครั้ง

ไฟกระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-2CD7F5D0-D649-4893-848C-9DE98CEB581E

SIC3869

เพื่อเป�ดกระจกแต�งหน�า ดึงแผ�นบังแดดลงมา แล�วเป�ดฝา
ป�ดกระจกขึ้น

ไฟกระจกแต�งหน�าจะสว�างขึ้นเม่ือเป�ดฝาป�ดกระจกแต�ง
หน�า เมื่อป�ดฝา ไฟจะดับลง

ไฟห�องสัมภาระ
GUID-1026B869-2FC5-478D-9902-07330C3D2DA8

ไฟห�องสัมภาระจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดประตูท�าย เมื่อป�ดประตู
ท�าย ไฟจะดับลง

Condition:
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3 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่
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3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

GUID-26997D54-98E9-47F6-A30B-EB8B80EB4A7F

รถของท�านสามารถใช�งานได�ด�วยกุญแจที่ ให�มากับรถ
เท�านั้น แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจจะมีมาพร�อมกับตัวกุญแจ
กรุณาบันทึกหมายเลขกุญแจและเก็บแผ�นป�ายหมายเลข
กุญแจไว�ในท่ีปลอดภัยยกเว�นในรถ เผื่อในกรณีที่ต�องการ
ทำกุญแจขึ้นมาใหม�

การทำกุญแจขึ้นมาใหม�จะสามารถทำได�โดยการใช�กุญแจ
เดิมหรือหมายเลขกุญแจเดิมท่ีให�มากับรถเท�านั้น ถ�าท�าน
ทำกุญแจท้ังหมดหายและไม�มีกุญแจเดิม จำเป�นต�องใช�
หมายเลขกุญแจเพ่ือทำกุญแจใหม� ถ�าท�านทำกุญแจหาย
หรือต�องการทำกุญแจ เพิ่ม กร ุณานำกุญแจ เดิมหรือ
หมายเลขกุญแจไปติดต�อยังศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:

ห�ามทิ้ง ก ุญแจ ไว� ใน รถ เมื่อ ท�าน ไม� ได� อย ู� ใน รถ

กุญแจ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-0F61C278-2C63-4F85-BA0D-98E4447E59B0

SPA2405

1. กุญแจหลัก (2)
2. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

รถยนต� หน่ึง คัน สามารถ ลงทะเบียน ก ุญแจ หลัก ท่ี มี
รีโมทคอนโทรลได�สูงสุด 5 ดอก

กุญแจระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน
(NATS*) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-68F8BEE7-EB86-467F-A893-A9370884070D

SPA2405

1 กุญแจ NATS (2)
2 แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

รถยนตฺ�สามารถทำการขับขี่ด�วยกุญแจ NATS ท่ีได�ทำการ
ลงทะเบียนไว� ในระบบ NATS เท�านั้น รถยนต�หนึ่ง คัน
สามารถใช�งานกับกุญแจ NATS ได�สูงสุดถึง 5 ชุด กุญแจ
ใหม�ต�องได�รับการลงทะเบียนโดยศูนย�บริการนิสสันก�อนนำ
ไปใช�กับระบบกุญแจ NATS ในรถยนต� เนื่องจากขั้นตอน
การลงทะเบียนจำเป�นต�องลบหน�วยความจำท้ังหมดใน
ระบบกุญแจ NATS เมื่อต�องลงทะเบียนกุญแจชุดใหม� ให�
แน�ใจว�าได�นำกุญแจ NATS ทุกชุดที่มีไปยังศูนย�บริการ
นิสสัน
*: ระบบป�องกันการสตาร�ท

ข�อควรระวัง:

ห�ามมิให�กุญแจ NATS ซึ่งมีอุปกรณ�รับส�งสัญญาณ
ไฟฟ�าอยู�ภายใน สัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม ซึ่งจะส�ง
ผลต�อการทำงานของระบบ

กุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-6B940429-FDF2-41D1-8475-8D7DD9A87880

SPA2406

1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

รถของท�านสามารถใช�งานได�ด�วยกุญแจอัจฉริยะที่ลง
ทะเบียนไว�ในระบบกุญแจอัจฉริยะ และระบบป�องกันการ
ขโมยของนิสสัน (NATS*) ภายในรถเท�านั้น รถยนต�หน่ึง
คันสามารถลงทะเบียนและใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะได�
สูงสุดถึง 4 ชุด กุญแจใหม�ต�องได�รับการลงทะเบียนโดย
ศูนย�บริการนิสสันก�อนนำไปใช�กับระบบกุญแจอัจฉริยะ และ
NATS ในรถของท�าน เน่ืองจากขั้นตอนการลงทะเบียน
จำเป�นต�องลบหน�วยความจำ ท้ังหมดในระบบกุญแจ
อัจฉริยะ เมื่อต�องลงทะเบียนกุญแจชุดใหม� ให�แน�ใจว�าได�
นำกุญแจ อัจฉริยะทุกชุด ท่ีมี ไป ยังศูนย� บริการนิส สัน

*: ระบบป�องกันการสตาร�ท

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�านำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย ห�าม
ทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถยนต�

กุญแจ

Condition:
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. ให�แน�ใจว�าพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัวในขณะขับ
รถ กุญแจอัจฉริยะเป�นอุปกรณ�ที่ละเอียดอ�อนและ
ติด ตั้ง ตัว ส�ง สัญญาณไว� ภายใน เพื่อ ไม� ให�
เสียหาย ให�ระวังสิ่งต�อไปนี้

— กุญแจอัจฉริยะกันน้ำ อย�างไรก็ตาม เม่ือ
เป�ยกก็อาจจะเสียหายได� ถ�ากุญแจอัจฉริยะ
เป�ยก ให�เช็ดให�แห�งสนิททันที

— ห�ามงอ ทำตก หรือ นำไปเคาะกับวัตถุอื่น

— หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า −108C
(14 8F) แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะอาจ
ทำงานได�ไม�ปกติ

— ห�าม วางกุญแจ อัจฉริยะ ไว� นาน ในที่ ที่ มี
อุณหภูมิเกิน 608C (1408F)

— ห�าม เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลงกุญแจ
อัจฉริยะ

— ห� า ม ใช� พ ว ง ก ุญแจ ที่ เ ป� น แม� เ ห ล็ ก

— ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อุปกรณ�
เค ร่ือง เ สียง และ เค ร่ือง คอมพิว เตอร�

— ห�ามให�กุญแจอัจฉริยะโดนน้ำ หรือ น้ำเค็ม
และห�ามนำไปล�างในเคร่ืองซักผ�า ซึ่งจะส�ง
ผลต�อการทำงานของระบบ

. ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสัน
แนะนำให�ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้น
ออก ซึ่งจะช�วยป�องกันไม�ให�กุญแจอัจฉริยะน้ัน
ปลดล็อกรถยนต�ไดยไม�ได� รับอนุญาต สำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการลบ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

กุญแจธรรมดา
GUID-679F262F-4F4A-4C2A-B9F3-B1282A58EFB6

SPA2033

เพื่อถอดกุญแจธรรมดาออกมา ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของ
กุญแจอัจฉริยะ

เพื่อติดตั้งกุญแจธรรมดา ให�เสียบเข�าไปในกุญแจอัจฉริยะ
ให� แน�น จนกว�า ปุ�มล็อกจะกลับมาอยู� ที่ ตำแหน�ง ล็อก

ใช�กุญแจธรรมดาเพื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู และ กล�อง
เก็บของ ถ�าติดตั้งช�องเสียบกุญแจ (โปรดดูที่ “ล็อกประตู”
(หน� า 3 -3 ) และ “ช�อง เก็ บ ของ” (หน� า 2 -24 ) )

GUID-EB526B21-C49A-4D84-977C-6731136A3558

คำเตือน:

. ให�สังเกตรอบๆ ก�อนเป�ดประตูเสมอเพื่อหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุในเส�นทางจราจร

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู�อื่นไว�ในรถแต�ลำพัง เน่ืองจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู� เท�าไม�ถึงการณ�ซึ่ง
ทำให� เกิด อ ุ บัติ เหต ุ ร� าย แรง โดย ไม� ต้ั งใจ

การล็อกด�วยกุญแจ
GUID-EABFEFD4-C9D9-4513-ABEB-6674D6999B8D

SPA2602

สำหรับการล็อกประตู ให�เสียบกุญแจลงในช�องเสียบกุญแจ
ท่ีประตูด�านคนขับ แล�วหมุนกุญแจไปทางด�านหน�ารถ ①
ประตูด�านคนขับจะล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตู ให�หมุนกุญแจไปทางด�านหลัง
รถ ② ประตูด�านคนขับจะปลดล็อก

เพื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ให�ใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
ปุ� ม “LOCK” หรือ ปุ� ม “UNLOCK” บน
รีโมทคอนโทรล ก ุญแจ อัจฉริยะ หรือ สวิตช� คำ ส่ัง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-3

ล็อกประตู

Condition:
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การล็อกด�วยปุ�มล็อกด�านใน
GUID-629A6066-531D-4132-A558-183B789AC274

JVP0057X

ข�อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านใน ให�แน�ใจว�าไม�ได�
ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

สำหรับการล็อกประตูหน�า ให�กดปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① จากนั้นให�ป�ดประตู ขณะที่ดึงมือจับประตู
ไว�

สำหรับการล็อกประตูหลัง ให�ผลักปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① จากนั้นให�ป�ดประตู

สำหรับการปลดล็อก ให�ผลักปุ�มล็อกด�านในไปยังตำแหน�ง
ปลดล็อก ②

การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
GUID-C7EADB00-4DE8-4897-9B93-CF6FBD217578

SPA2803

ข�อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ให�แน�ใจ
ว�าไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

สำหรับการล็อกประตูให� กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① ในขณะที่เป�ดประตูด�านคนขับอยู� จากนั้น
ป�ดประตูในขณะที่ดึงมือจับประตูไว� ทุกประตูรวมท้ังประตู
ท�ายจะล็อก

สำหรับการปลดล็อก ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยัง
ตำแหน�งล็อก ②

การป�องกันการล็อก
GUID-ED56D328-804D-4737-9FE3-5F8AAC166E06

สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าจะไม�ทำการล็อก ภายใต�เงื่อนไขดัง
ต�อไปนี้:

รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ::
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. เมื่อกุญแจยังเสียบอยู�ที่สวิตช�กุญแจและประตูด�านคน
ขับยังคงเป�ดอยู�

. เมื่อประตูตัวอื่นที่ไม�ใช�ประตูด�านคนขับเป�ดอยู�

รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ::
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะยังคงอยู�ในรถยนต�และประตูด�าน
คนขับเป�ดอยู�

กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-04EA80D0-B8C2-4DA2-8099-FC1B6CCEFF93

ทุกประตูจะล็อกโดยอัตโนมัติ เมื่อความเร็วรถยนต�ถึง 10
กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.) เมื่อปลดล็อกประตูขณะขับขี่ กลไก
ล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถจะไม�ล็อกประตูอีกครั้ง
เ ว� น แ ต� จ ะ ก ร ะท ำ อ ย� า ง ใ ด อ ย� า ง หนึ่ ง ต� อ ไ ป นี้

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “LOCK”

การใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกล็อกประตู
อัตโนมัติตามความเร็วรถ

GUID-A6BB9DC0-42C7-4550-8916-039A519AD243

ในการใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกปลดล็อกประตู
อัตโนมัติ ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในยังตำแหน�ง “ON”

2. ภายใน 20 วินาที กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าค�างไว�ที่
ตำแหน�ง “LOCK” นาน 5 วินาที

3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบตามรายการข�างล�าง ถ�า
เปลี่ยนได�สำเร็จ:

. สองครั้ง — ใช�งาน

. ครั้งเดียว — ยกเลิกการใช�งาน

Condition:
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กลไกปลดล็อกประตูอัตโนมัติ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-27B58B1A-D230-4263-AC30-2995F5696A5B

ประตู ท้ังหมดจะถูกปลดล็อกอัตโนมัติ เม่ืออยู�ในสภาพ
เงื่อนไขดังต�อไปนี้:

. เมื่อสวิตช�กุญแจถูกเลื่อนจากตำแหน�ง “ON” ไปยัง
ตำแหน�ง “OFF” (ร ุ�น ที่ มี ระบบ ก ุญแจ อัจฉริยะ)

. เมื่อดึงกุญแจออกจากสวิตช�กุญแจ (รุ�นท่ีไม�มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

การใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไก
การปลดล็อกประตูอัตโนมัติ

GUID-649E6258-B3E5-40B2-AD7F-52EFA7E97BCC

ในการใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกปลดล็อกประตู
อัตโนมัติ ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในยังตำแหน�ง “ON”

2. ภายใน 20 วินาที กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าค�างไว�ที่
ตำแหน�ง “UNLOCK” นาน 5 วินาที

3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบตามรายการข�างล�าง ถ�า
เปลี่ยนได�สำเร็จ:

. สองครั้ง — ใช�งาน

. ครั้งเดียว — ยกเลิกการใช�งาน

กลไกปลดล็อกประตูตามแรงกระแทก (ถ�า
มีติดตั้ง)

GUID-4008906F-C98A-4425-A3EA-C456FB5028FB

ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร�รับแรง
กระแทกตรวจพบแรงกระแทก ขณะท่ีสวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “ON”

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง
GUID-ADD70D42-8303-42F0-A0E3-3C53E818F4E7

SPA2801

ตัวล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลังช�วยป�องกันการเป�ดประตู
หลังโดยไม�เจตนา โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กอยู�ในรถ

เม่ือปุ�มล็อกอยู�ในตำแหน�งล็อก ① ล็อกป�องกันเด็กเป�ด
ประตูหลังจะทำงาน และจะสามารถเป�ดประตูหลังได�จาก
มือจับประตูภายนอกรถเท�านั้น

สำหรับการปลดล็อก เลื่อนปุ�มไปยังตำแหน�งปลดล็อก ②

GUID-4D5AD9DB-0062-48F5-8791-69286B9F5A81

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมทสามารถทำงานได�กับทุก
ประตู (รวม ถึงประตู ท�าย) ผ�านทาง รีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลสามารถใช�งานได�ภายในระยะประมาณ 1
เมตร (3.3 ฟุต) ห�างจากตัวรถ ระยะทำงานจะขึ้นอยู�กับ
สภาพแวดล�อมโดยรอบรถ

รถหนึ่งคันจะสามารถใช�งานกับรีโมทคอนโทรลได�สูงสุดถึง
5 ช ุด สำห รับ ข�อม ูล เ ก่ียว กับ การ ซื้ อ และ ใช� งาน
รีโมทคอนโทรลเพิ่มเติม กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

รีโมทคอนโทรลจะไม�ทำงานภายใต� สภาวะต�อไป น้ี :

. เมื่อรีโมทคอนโทรลกับตัวรถห�างกันเกิน 1 เมตร (3.3
ฟุต) โดยประมาณ

. เมื่อแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลไฟหมด

. เมื่อกุญแจยังเสียบอยู�ในสวิตช�กุญแจ

ข�อควรระวัง:

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�รีโมทคอนโทรล ให�แน�ใจว�า
ไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

. ห�ามมิ ให� รีโมทคอนโทรล ซ่ึง มีอุปกรณ� รับส�ง
สัญญาณไฟฟ�าอยู�ภายใน สัมผัสโดนน้ำหรือน้ำ
เ ค็ม ซ่ึง จะ ส�ง ผล ต�อ การ ทำงาน ของ ระบบ

. ห�ามทำรีโมทคอนโทรลหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกรีโมทคอนโทรลเข�ากับวัตถุอื่นอย�าง
รุนแรง

. หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า −108C
(148F) แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงาน
ได�ไม�ปกติ

. ห�ามวางรีโมทคอนโทรลไว�นานในที่ที่มีอุณหภูมิ
เกิน 608C (1408F)

ถ�ารีโมทคอนโทรลสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให�

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-5

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท (ถ�า
มีติดตั้ง)

Condition:
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3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ลบรหัส ID ของรีโมทคอนโทรลชุดน้ันออกจากระบบของ
รถ เพื่อป�องกันการใช�รีโมทคอนโทรปลดล็อกรถโดยไม�ได�
รับอนุญาต สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

สำหรับข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-18)

การใช�งานระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจ
รีโมท

GUID-D46DA053-8288-43B1-99DB-019797F653AD

JVP0213X

① ปุ�ม LOCK
② ปุ�ม UNLOCK
③ ปุ�ม PANIC
④ ไฟแสดงแบตเตอรี่

การล็อกประตู
GUID-2BFC8BDE-3B87-4A39-8FC9-5702C38812D3

1. ดึงกุญแจสตาร�ทออก

2. ป�ดประตูทุกบาน

3. กดปุ�ม “LOCK” ① บนรีโมทคอนโทรล

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

ข�อควรระวัง:

หลังจากล็อกประตูโดยใช�รีโมทคอนโทรล ให�แน�ใจว�า
ประต ู ได� ล็อก แน�น แล�ว โดย ลองดึง มือ จับ ประต ู

การปลดล็อกประตู
GUID-CBDCE4B1-1D60-4751-AE87-CB506FCCEB50

1. กดปุ�ม “UNLOCK” ② บนรีโมทคอนโทรล

2. ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อก

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำสิ่ง
ใด ส่ิงหนึ่งต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาที หลังจากกดปุ�ม
“UNLOCK” ②
. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง
. เสียบกุญแจลงในสวิตช�กุญแจ

การใช�สัญญาณเตือนภัย
GUID-53D0690D-307D-4CCE-A2CB-FF855F2F7357

หากท�านอยู�ใกล�รถและรู�สึกไม�ปลอดภัย อาจเป�ดสัญญาณ
เตือน ภัย เ พ่ือ ขอ ความ ช�วย เหลือ ได� ดัง ต�อ ไป นี้ :

1. กดปุ�มม “PANIC” ③ บนรีโมทคอนโทรล นาน
กว�า 1 วินาที

2. สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นเป�นเวลา 25 วินาที

3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:

. เวลาผ�านไป 25 วินาที หรือ

. เมื่อกดปุ�มใดๆ บนรีโมทคอนโทรล (หมายเหตุ: ควร
กดปุ�ม PANIC นานเกิน 1 วินาที)

ไฟแสดงแบตเตอรี
G่UID-8CAFDF79-7778-4322-9D73-9AF335B819FB

ไฟแสดงแบตเตอร่ี ④ สว�าง ขึ้น เมื่อ ท�าน กด ปุ�ม ใดๆ
แบตเตอรี่อ�อน หรือ ต�องเปลี่ยนใหม� ถ�าไฟไม�สว�าง สำหรับ
ข�อมูลที่เก่ียวข�องกับการเปล่ียนแบตเตอรี่ ดูท่ี “แบตเตอรี่
ของรีโมทคอนโทรล” (หน�า 8-19)

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
GUID-F7798145-F60E-4341-805A-2A6DFF918831

เมื่อล็อก หรือ ปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
ขึ้นเพื่อยืนยัน

. “LOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหนึ่งครั้ง

. “UNLOCK”: ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสองครั้ง

Condition:
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GUID-FC296357-4B62-4F10-8E84-9DD2A3C8C3B6

SPA2406

1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุอาจส�งผลกระทบต�ออุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�
ในการแพทย� ผู�ที่ใช�อุปกรณ�ควรสอบถามผู�ผลิต
อุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�ในการแพทย�ถึงผลกระทบที่
เป�นไปได�ก�อนการใช�งาน

. กุญแจอัจฉริยะจะส�งคลื่นวิทยุออก เม่ือกดปุ�ม
คล่ืนวิทยุอาจมีผลต�อระบบการนำทางและการ
สื่อสารของเครื่องบิน ห�ามใช�งานกุญแจอัจฉริยะ
ขณะที่อยู�บนเครื่องบิน ให�แน�ใจว�าปุ�มจะไม�ถูกกด
โดยไม�ได�ตั้งใจ เมื่อเก็บกุญแจไว�ขณะอยู�บน
เครื่องบิน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถส่ังการทำงานของล็อกประตู
ท ุก บาน (รวม ถึง ประต ู ท�าย) ด�วย การ ทำงาน ของ
รีโมทคอนโทรลหรือการกดสวิตช�คำส่ังบนรถยนต�โดย
ไม�ต�องหยิบกุญแจออกมาจากกระเป�า ส่ิงแวดล�อมและ/
หรือสภาพในการใช�งานอาจจะมีผลกระทบต�อการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะ

ให�แน�ใจว�าได�อ�านข�อมูลต�อไปน้ีก�อนใช�งานระบบกุญแจ
อัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:

. ให� แน�ใจว�ามีก ุญแจ อัจฉริยะติดตัว เมื่อ ใช� รถ

. ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือท�านไม�ได�อยู�
ในรถ

กุญแจอัจฉริยะจะติดต�อสื่อสารกับรถอยู�ตลอดเวลาเมื่อได�
รับ คลื่น วิทย ุ ก ุญแจ อัจฉริยะ จะ ส�ง คลื่น วิทย ุ อ�อนๆ
สภาพแวดล�อมอาจรบกวนการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะภายใต�สภาพการใช�งานต�อไปนี้

. เมื่อใช�งานใกล�บริเวณท่ีมีการส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น
เสาส�งคลื่นโทรทัศน� สถานีไฟฟ�า และสถานีวิทยุ

. เมื่อมีการใช�อุปกรณ� ส่ือสารไร�สาย เช�น โทรศัพท�
มื อ ถื อ เ ค รื่ อ ง รั บ ส� ง วิ ท ย ุ แ ล ะ วิ ท ย ุ C B

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับ หรือ ถูกหุ�มด�วยวัสดุท่ี
เป�นโลหะ

. เมื่อมีการใช�รีโมทคอนโทรลแบบคล่ืนวิทยุชนิดใดใน
บริเวณใกล�เคียง

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�เครื่องใช�ไฟฟ�า เช�น
เครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล

. เมื่อรถจอดอยู�ใกล�มิเตอร�เก็บค�าจอดรถ

ถ�าเกิดกรณีเหล�านี้ให�แก�ไขสภาพการใช�งานก�อนใช�กุญแจ
อัจฉริยะ หรือ ใช�กุญแจธรรมดาแทน

แบตเตอร่ีจะมีอายุการใช�งานประมาณ 2 ป� แม�ว�าอายุ
การ ใช� งานของ แบตเตอร่ี จะ แตกต�าง กัน ตามสภาพ
การใช�งาน ถ�าแบตเตอร่ีไฟหมด ให�เปล่ียนแบตเตอร่ีใหม�

สำหรับข�อมูล ท่ี เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดู ท่ี
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-20)

เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู�ตลอดเวลา ถ�า
ท้ิงกุญแจไว�ใกล�อุปกรณ�ท่ีส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น สัญญาณ
จากโทรทัศน� และเคร่ืองคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล อายุ
การใช�งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง

เน่ืองจากพวงมาลัยจะ ล็อกด�วยไฟฟ�า จะไม� สามารถ
ปลดล็อกพวงมาลัยเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”
ได� ถ�าแบตเตอร่ีของรถยนต�หมด ให�ตรวจสอบให� ดีว�า
แบตเตอรี่รถยนต�ยังมีประจุไฟอยู�

รถหนึ่งคันจะสามารถใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะ ได�สูงสุดถึง
4 ชุด สำหรับข�อมูลเก่ียวกับการซื้อและใช�งานกุญแจ
อัจฉ ริยะ ช ุด ใหม� กร ุณา ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน

ข�อควรระวัง:

. ห�ามมิให�กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
เนื่องจากกุญแจจะมีอุปกรณ� รับส�ง สัญญาณ
ไฟฟ�าอยู�ภายใน ซึ่งจะส�งผลต�อการทำงานของ
ระบบ

. ห�ามทำกุญแจอัจฉริยะหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุ อ่ืนอย�าง
รุนแรง

. ห�ามเปล่ียนแปลง หรือ ดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจอัจฉริยะอาจเสียหายได� เมื่อ เป�ยก ถ�า
กุญแจอัจฉริยะเป�ยก ให�เช็ดให�แห�งสนิททันที

. หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า −108C
(148F) แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงาน
ได�ไม�ปกติ

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกิน
กว�า 608C (1408F) ติดต�อกัน เป�น เวลานาน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-7

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:



(80,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

. ห�ามใส�กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม�เหล็ก

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คล่ืนแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อ ุปกรณ�
เครื่องเสียง และเครื่องคอมพิวเตอร�

ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให�ลบ
รหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้นออกจากรถ เพื่อป�องกัน
การใช�กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม�ได�รับอนุญาต สำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

สามารถเลือกไม�ใช�งานกุญแจอัจฉริยะได� สำหรับข�อมูล
เกี่ยวกับการยกเลิกการทำงานกุญแจอัจฉริยะ กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

ระยะการใช�งาน
GUID-79523823-E89F-4B5D-A69F-959FBA7C1E24

SPA2074

SPA2075

ฟ�งก�ชั่นต�างๆ ของกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�ได�เมื่อกุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายในระยะทำงานที่กำหนดจากตัวส�งสัญญาณ
①

เมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะไฟหมดหรือมีคลื่นวิทยุที่
แรง ใกล�บริเวณใช� งาน ระยะทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะจะแคบลง และกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานไม�
ถูกต�อง

ระยะทำงานอยู�ภายใน 80 ซม. (31.5 นิ้ว) จากสวิตช�แต�ละ
ตัว ①

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ใกล�กระจก มือจับประตู หรือ กันชน
ท� า ย ม า ก เ กิ น ไ ป ส วิ ต ช� อ า จ จ ะ ไ ม� ท ำ ง า น

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู� ในระยะทำงาน คนท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช�คำสั่งเพื่อล็อก/ปลดล็อก
ประตูได�

การใช�งานระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-617CCC55-66D7-433D-B927-62447BC311CC

SPA2408

Condition:



(81,1)
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สวิตช� คำ สั่ ง จะ ไม� ทำงาน ภาย ใต� สภาวะ ต�อ ไป น้ี :

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในรถยนต�

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู�หรือป�ดไม�แน�น

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

. เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

SPA2407

. ห�ามกดสวิตช�คำ ส่ัง ท่ีมือจับประตู เม่ือถือกุญแจ
อัจฉริยะ ไว� ในมือ ดัง ท่ี แสดง ในภาพ เม่ือกุญแจ
อัจฉริยะอยู�ใกล�มือจับประตูมากเกินไป ระบบกุญแจ
อัจฉริยะจะตรวจจับว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ภายนอก
รถยนต�ได�ยากขึ้น

. หลังจากล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำส่ังที่มือจับประตู
ให�แน�ใจว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับ
ประตู

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตู ให�
แน�ใจว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�กับตัวท�านก�อนกดสวิตช�ที่
มือจับประตูเพ่ือป�องกันไม�ให�ลืมกุญแจอัจฉริยะไว�ใน
รถ

. สวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตูจะทำงานเฉพาะเม่ือระบบ
ก ุญแจ อัจฉริยะ ตรวจพบกุญแจ อัจฉริยะ เท�า น้ัน

. ห�ามดึงมือจับประตูก�อนกดสวิตช�คำส่ังท่ีมือจับ ประตู
จะปลดล็อก แต�จะไม�เป�ด ปล�อยมือจับประตูครั้งหน่ึง
ก�อน แล�วดึงอีกครั้งเพื่อเป�ดประตู

SPA2710

SPA2545

เมื่อพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัว สามารถปลดล็อกประตูทุก
บานได� โดยกดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู (ด�านคนขับ หรือ
ผู�โดยสารหน�า) Ⓐ หรือสวิตช�คำส่ังประตูท�าย Ⓑ ภายใน
ระยะการทำงาน

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู หรือเป�ดประตูท�าย ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินจะกะพริบ และเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นเพ่ือ
ยืนยัน สำหรับรายละเอียด โปรดดูท่ี “การทำงานของไฟ
กะพริบฉุกเฉินและเสียง เตือนภายนอก” (หน�า 3-13)

การล็อกประตู
GUID-46A34B66-C7EC-44ED-B6E4-34709BCF1EB0

1. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

3. ป�ดประตูทุกบาน

4. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู (ฝ��งคนขับหรือผู�โดยสาร
ด� าน หน� า ) Ⓐ หรือ สวิตช� คำ ส่ัง ประต ู ท� าย Ⓑ

5. ทุกประตูและประตูท�ายจะล็อก

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

การป�องกันการล็อก:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพื่อป�องกัน
การล็อกประตู เมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถโดยไม�ต้ังใจ

. เมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว�ในรถยนต� และล็อกประตู
โดยใช�ปุ�มล็อกด�านในด�านคนขับ หลังจากออกจาก
รถยนต� ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ และ
เสียงเตือนจะดังขึ้นหลังจากประตูป�ด

. เมื่อประตูด�านคนขับเป�ดออก และกุญแจอัจฉริยะอยู�ใน
รถยนต� (รวมถึงห�องเก็บสัมภาระ) จะไม�สามารถล็อก
ประตูด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าได�

ข�อควรระวัง:

การป�องกันการล็อกจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้
:

. เมื่อ วาง ก ุญแจ อัจฉริยะ ไว� บน แผง หน�า ป�ด

. เม่ือ วางกุญแจ อัจฉริยะ ไว� บนฝาป�ดส�วน เก็บ
สัมภาระ

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในกล�องเก็บของ

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในช�องเก็บของที่
ประตู

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-9

Condition:



(82,1)
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3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�ข�างในหรือใกล�วัตถุที่
เป�นโลหะ

การป�องกันการล็อกอาจทำงานเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�
ภายนอก รถ แต� อย ู� ใกล� กับ ตัว รถ มาก เกิน ไป

การปลดล็อกประต
GูUID-4C06CE36-CA33-4E53-96FA-D9242916BE3F

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

2. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู (ฝ��งคนขับหรือผู�โดยสาร
ด� าน หน� า ) Ⓐ หรือ สวิตช� คำ ส่ัง ประต ู ท� าย Ⓑ

3. ทุกประตูและประตูท�ายจะปลดล็อก

ถ�าดึงมือจับประตูขณะปลดล็อกประตู ประตูอาจจะไม�
ปลด ล็อก ให� ปล�อยมือ จับประตู กลับ เข�าที่ ประต ู จะ
ปลดล็อกได� ถ�าประตูไม�ปลดล็อกหลังจากปล�อยมือจับ
ประตู ให�กดสวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตูเพื่อปลดล็อกประตู

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

ทุกประตูจะล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะกระทำอย�างหนึ่ง
อย�างใดดังต�อไปนี้ ภายในเวลา 30 วินาทีหลังจากกด
สวิตช�คำสั่งในขณะที่ประตูล็อกอยู�

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช�กุญแจ

ถ�าระหว�างช�วงเวลาที่กำหนด เมื่อกดปุ�ม “UNLOCK”
บนกุญแจ อัจฉริยะ ประตูทุกบานจะกลับมา ล็อกโดย
อัตโนมัติหลังช�วงเวลาที่กำหนดต�อมา

การเป�ดประตูท�าย
GUID-0CD299CD-0286-4C11-B0AF-3E552439AB77

1. พกกุญแจอัจฉริยะติดตัว

2. กดสวิตช�คำสั่งประตูท�าย Ⓒ
3. ประตูท�ายจะปลดล็อกและเป�ดออก

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-BC851CDF-ADC2-4B42-AAD2-6DB445A0AC51

เมื่อพบสภาวะท้ังหมดต�อไปน้ีในระยะเวลาหนึ่ง ระบบ
ประหยัดไฟแบตเตอร่ีจะตัดการจ�ายไฟเพื่อป�องกันไฟ
แบตเตอรี่หมด

. สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” และ

. ประตูทุกบานป�ด และ

. คันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�นเกียร� CVT)

ไฟเตือนและเสียงเตือน
GUID-F1838F66-C436-4050-916F-4C2899FC2471

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานท่ีได�รับการออกแบบมา
เพ่ือลดการใช�งานที่ไม�ถูกต�องและช�วยป�องกันรถจากการ
ถูกโจรกรรม เสียงเตือนภายในและภายนอกรถยนต� และไฟ
เตือนจะสว�างขึ้น หรือ กะพริบ

ดูที่วิธีแก�ไขป�ญหาท่ีหน�าถัดไป และ “ไฟเตือน/ไฟแสดง
และเสียงเตือน” (หน�า 2-9)

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ไฟเตือนเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง P: (รุ�นระบบควบคุม
การเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง)

ข�อควรระวัง:

เมื่อเสียงเตือนดัง หรือ ไฟเตือนสว�าง หรือ กะพริบ ให�
แน�ใจว�าตรวจสอบทั้งรถยนต�และกุญแจอัจฉริยะ

Condition:
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วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น
GUID-5A1782C3-C48A-416C-BE3D-7DD3A7E9F25E

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช�กุญแจเพื่อดับเครื่องยนต�

ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P ในมาตรวัด
สว�างขึ้น และเสียงเตือนภายในดังขึ้น
ประมาณสองสามวินาที (รุ�นที่มีระบบควบคุม
การเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง)

คันเกียร�ไม�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง P (จอด)
(รุ�นเกียร� CVT)

เสียงเตือนภายในดังขึ้นสองสามวินาที
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ
“ON”

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อเป�ดประตูด�านคนขับเพื่อออกจากรถยนต� เสียงเตือนภายในจะดังอย�างต�อเนื่อง สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อป�ดประตู หลังจากออกจากรถยนต�

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะในมาตรวัด
กะพริบสีเหลือง เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น 3
ครั้ง และเสียงเตือนภายในดังขึ้นสองสาม
วินาที

สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ
“ON”

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

ไฟเตือนเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง P ในมาตรวัด
สว�าง และเสียงเตือนภายนอกดังขึ้นต�อเนื่อง
(รุ�นเกียร� CVT)

สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ
“OFF” และคันเกียร�ไม�อยู�ที่ตำแหน�ง “P”
(จอด)

เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด) และ
กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งหรือปุ�ม “LOCK”
บนกุญแจอัจฉริยะเพื่อล็อกประตู

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นสองสามวินาที
และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต�หรือห�องเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อป�ดประตูโดยปุ�มล็อกด�านในอยู�ที่
“LOCK”

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นสองสามวินาที
และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต�หรือห�องเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นสองสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต�หรือห�องเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

ป�ดประตูไม�สนิท ป�ดประตูให�แน�น

กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูก�อนป�ดประตู
กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู หลังจากป�ด
ประตู

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-11
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3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดปุ�มสวิตช�กุญแจเพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัด
กะพริบเป�นสีเขียว

แบตเตอรี่เหลือน�อย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-20))

ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัด
กะพริบสีเหลือง และเสียงเตือนภายในดังขึ้น
สองสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�กุญแจ
ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะบนมาตรวัด
สว�างเป�นสีเหลือง

เตือนว�าเกิดการทำงานผิดปกติของระบบ
ล็อกพวงมาลัยไฟฟ�า หรือ ระบบกุญแจ
อัจฉริยะ

กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที

Condition:
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การใช�งานระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจ
รีโมท

GUID-2AE42741-EBE2-4FE8-BF1B-689F0094ACB4

SPA2252

① ปุ�ม LOCK
② ปุ�ม UNLOCK
③ ปุ�ม PANIC

ระยะการใช�งาน
GUID-D3BB5654-7185-45AE-9C12-C3962F5F9FD5

ไม�สามารถล็อก/ปลดล็อกทุกประตู รวมถึงประตูท�ายด�วย
ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท และส�งสัญญาณเตือน
ภัยได� ระยะทำงานจะข้ึนอยู�กับสภาพแวดล�อมโดยรอบตัว
รถ เพื่อให�แน�ใจว�าใช�งานปุ�มล็อกและปลดล็อกได� ควรอยู�
ห� า ง จาก ประต ู รถยนต� ป ระมาณ 1 ม. (3 .3 ฟุ ต )

รีโมทคอนโทรลจะไม�ทำงานภายใต� สภาวะต�อไป น้ี :

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะหมด

สำหรับข�อมูล ท่ี เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดู ท่ี
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-20)

การล็อกประตู
GUID-7ABF6AB4-A10F-45F7-A6A2-FD87D2681DAF

เมื่อล็อก หรือ ปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
แล ะ เ สี ย ง เ ตื อ น ภ า ย นอก จ ะ ดั ง ขึ้ น เ พ่ื อ ยื น ยั น

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “OFF” และพกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัว

2. ป�ดประตูทั้งหมด (รวมทั้งประตูท�าย)

3. กด ปุ� ม “ LOCK” ① บน ก ุญแจ อั จฉริ ย ะ

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

ข�อควรระวัง:

หลังจากล็อกประตูโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ ให�แน�ใจว�า
ประต ู ได� ล็อก แน�น แล�ว โดย ลองดึง มือ จับ ประต ู

การปลดล็อกประต
GูUID-68632249-BE76-4075-AE4E-73EE90E081B8

1. กด ปุ�ม “UNLOCK” ② บน กุญแจ อัจฉริยะ

2. ท ุ ก ประต ู ( ร วม ท้ั ง ประต ู ท� าย ) จะ ปลด ล็อก

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

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกดปุ�ม
“UNLOCK” ② บนกุญแจอัจฉริยะ ขณะที่ประตูล็อก
ถ�าระหว�าง 30 วินาที เม่ือกดปุ�ม “UNLOCK” ② บน
กุญแจอัจฉริยะ ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ
หลังจากอีก 30 วินาทีต�อมา

. เป�ดประตูใดก็ได� หรือประตูท�าย

. กดสวิตช�กุญแจ

การใช�สัญญาณเตือนภัย
GUID-D9610C4E-3B68-4E70-9961-4400E269C2F0

หากท�านอยู�ใกล�รถและรู�สึกไม�ปลอดภัย อาจเป�ดสัญญาณ
เตือน ภัย เ พ่ือ ขอ ความ ช�วย เหลือ ได� ดัง ต�อ ไป นี้ :

1. กดปุ�ม “PANIC” ③ บนกุญแจอัจฉริยะ นาน
กว�า 1 วินาที

2. สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นเป�นเวลา 25 วินาที

3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:

. เวลาผ�านไป 25 วินาที หรือ

. เม่ือกดปุ�มใด ๆ บนกุญแจอัจฉริยะ (หมายเหตุ: ควร
กดปุ�ม PANIC นานเกิน 1 วินาที)

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียง
เตือนภายนอก

GUID-84D278A3-8EED-4771-B809-191F06531A2A

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือประตูท�ายด�วยสวิตช�คำสั่ง
หรือฟ�งก�ชั่นเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท ไฟกะพริบฉุกเฉิน
จะกะพริบ และเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นเพ่ือยืนยัน

คำอธิบายต�อไปนี้แสดงการทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
และเสียงเตือนภายนอก เม่ือทำการล็อกหรือปลดล็อก
ประตู หรือประตูท�าย

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-13
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3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ใช�สวิตช�คำสั่ง
ที่มือจับประตูหรือที่ประตูท�าย)

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท
(ใช�งาน หรือ ปุ�ม )

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

Condition:
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GUID-C3B71A2F-2263-4BD0-AEF3-1E0562880E42

รถของท�าน ติด ต้ัง ระบบป�องกันการขโมยของนิส สัน
(NATS)*

สภาพความปลอดภัยจะแสดงข้ึนด�วยไฟแสดงระบบกัน
ขโมย

(* ระบบป�องกันการสตาร�ท)

ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)
GUID-036EA410-EB76-4EA4-B53B-6ABB4343E2A9

ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) จะไม� ให�
เครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�าไม�ใช�กุญแจ NATS ที่ลงทะเบียน
แล�ว

ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด แม�ว�าจะใช�กุญแจ NATS ที่ลง
ทะเบียนแล�ว อาจ เกิดการ รบกวนที่ มี สาเหตุ มาจาก:

. กุญแจ NATS อีกชุดหนี่ง

. เครื่องเก็บค�าผ�านทางอัตโนมัติ

. เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ

. อุปกรณ�ชนิดอื่นที่ส�งสัญญาณคล�ายกัน

สตาร�ทเครื่องยนต�ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. นำ ส่ิง ท่ีอาจรบกวนการทำงานให�ห�างจากกุญแจ
NATS

2. ให� สวิตช� ก ุญแจอยู� ในตำแหน�ง “ON” เป�น เวลา
ประมาณ 5 วินาที

3. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”
แล�วรอเป�นเวลาประมาณ 10 วินาที

4. ปฏิบัติขั้นที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

5. สตาร�ทเครื่องยนต�

6. ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำจนกว�าจะไม�มีการรบกวนที่อาจ
เป�นไปได�อีก

ถ�าขั้นตอนน้ีทำให�เครื่องยนต�สตาร�ทติดได� นิสสันแนะนำ
ให�วางกุญแจ NATS ที่ลงทะเบียนแล�ว แยกจากอุปกรณ�อื่น

ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-76978921-F8F5-4B9C-B81F-AAE7B38642C4

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยอยู�ท่ีแผงหน�าป�ด ซึ่งแสดงสถานะ
ของ NATS

ไฟจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “LOCK”
“OFF” หรือ “ACC” ไฟแสดงระบบกันขโมยบ�งชี้ว�าระบบกัน
ขโมยในรถกำลังทำงานอยู�

ถ�า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟนี้จะสว�างค�างอยู� ขณะท่ี
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

ถ�าไฟแสดงระบบกันขโมยสว�างค�างไว� และ/หรือ
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบและซ�อมแซม NATS โดยเร็ว
ที่สุด ให�แน�ใจว�าได�นำกุญแจ NATS ทุกชุดที่มีไปยัง
ศูนย�บริการนิสสันเพื่อรับบริการ

GUID-84DFC8CD-2300-48BD-B6F0-707623C404FF

คำเตือน:

. ฝากระโปรงหน�าต�องป�ดสนิทและล็อกแน�นก�อน
ขับรถ ไม� เช�นนั้น ฝากระโปรงหน�าจะเป�ดปลิว
ออกไปและทำให�เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอหรือควันออกมา
จากห�อง เคร่ืองยนต� เพื่อหลีก เลี่ยงการได� รับ
บาดเจ็บ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-15

ระบบนิรภัย (ถ�ามีติดตั้ง) ฝากระโปรงหน�า

Condition:
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3-16 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การเป�ดฝากระโปรงหน�า
GUID-E2773E78-51C8-45B7-B6C8-B152AF808F99

JVP0058X

1. ดึง คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน�า ① ท่ี อย ู� ใต�
แผงหน�า ป�ด จนกระทั่ง ฝาก ระ โปรงหน�า เด�ง ขึ้น

2. จับก�านดึง ② ท่ีอยู�ระหว�างฝากระโปรง แล�วใช�น้ิวดัน
ไปด�านข�าง

3. ยกฝากระโปรงหน�าขึ้น ③
4. ถอดก�านค้ำฝากระโปรงหน�า ④ แล�วเสียบเข�าไปใน

ช�อง ⑤

ให� จับส�วนท่ีมีฉนวนหุ�ม Ⓐ เมื่อถอด หรือติดต้ังก�านค้ำ
ฝากระโปรงหน�า หลีกเล่ียงการสัมผัสกับส�วนที่ เป�น
โลหะโดยตรง เพราะอาจร�อนหลังจากที่ เพิ่ง ดับ
เครื่องยนต�

การป�ดฝากระโปรงหน�า
GUID-BF1C1017-F13A-42F0-BA94-57D4BCDCA2AC

1. ระหว�างที่ค้ำฝากระโปรงเอาไว� ให�เลื่อนก�านค้ำ
ฝากระโปรงหน�ากลับไปสู�ตำแหน�งเดิม

2. ค�อยๆ ลดฝากระโปรงหน�าลงช�าๆ ให�อยู�ที่ประมาณ 20
ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 นิ้ว) เหนือท่ีล็อกฝากระโปรง
จากนั้นปล�อยลง

3. ให�แน�ใจว�าล็อกสนิทแล�ว

ข�อควรระวัง:

ก�อนป�ดฝากระโปรงหน�าลง ให�แน�ใจว�าได�ปลดก�านค้ำ
ฝากระโปรงหน�าและเก็บเข�าที่ ไม� เช�นน้ัน ก�านค้ำ
ฝากระโปรงหน�าจะเสียหายได�

GUID-024607D4-DAF0-4850-9251-C15DC8955DAA

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าประตูท�ายป�ดสนิทเพ่ือป�องกันไม�ให�
ประตูเป�ดออกมาระหว�างการขับขี่

. ไม�ควรขับขี่ในขณะที่ประตูท�ายเป�ดอยู� อาจทำให�
ก�าซไอเสียที่มีอันตรายไหลเข�าไปในรถยนต�ได�

ข�อควรระวัง:

. ก�อนเป�ดประตูท�าย ให�แน�ใจว�าได�กำจัดหิมะ
น้ำแข็ง หรือฝุ�นซึ่งอาจติดเข�ากับประตูท�ายออก
ไปหมดแล�ว ถ�าประตูท�ายเป�ดอยู�ระหว�างที่มีวัตถุ
ใดๆ ติดอยู� ประตูท�ายอาจป�ดลงอีกครั้งในทันที
เพราะน้ำหนักของวัตถุนั้นๆ

. ให�แน�ใจว�าได�เป�ดประตูท�ายจนสุด ถ�าประตูท�าย
ไม�เป�ดจนสุด ประตูอาจป�ดลงทันที

. โปรดใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษเมื่อทำการเป�ด
ประตูท�ายในขณะที่ลมพัดแรง ประตูอาจป�ดลง
ทันทีเมื่อเจอลมแรงฉับพลัน

JVP0059X

ประตูท�าย

Condition:



(89,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

ข�อควรระวัง:

. ก�านยึดประตูท�าย Ⓐ ติดตั้งไว�เพื่อรองรับน้ำหนัก
ของประตูท�าย เพื่อป�องกันไม�ให�ก�านยึดเสียหาย
หรือ ทำงาน ผิด ปกติ ให� แน�ใจ ว�า ได� สังเกต
คำแนะนำดังต�อไปนี้

— อย�าสอดมือ หรือเชือกเข�าไปในก�านยึด Ⓐ
หรือใช�แรงใดๆ เข�าที่ด�านข�าง

— อย�าติดวัตถุแปลกปลอม เช�น ช้ินพลาสติก
หรือสต๊ิกเกอร� เข�ากับ ส�วน ท่ี เป�นก�าน Ⓑ

. ห�ามป�ดประตูท�ายในขณะที่จับหรือแขวนอะไรเอา
ไว�บนก�านยึด การทำเช�นนั้น อาจส�งผลให�มือหรือ
แขนติดเข�าไปในประตูท�ายและส�งผลให�เกิดการ
บาดเจ็บได�

การเป�ดประตูท�าย
GUID-7D15E425-43F6-416F-85FD-6125AE9AEE34

JVP0060X

ในการเป�ดประตูท�าย ให�ปลดล็อก และกดสวิตช�เป�ดประตู
ท�าย Ⓐ ดึงประตูท�ายให�เป�ดขึ้น

สามารถปลดล็อกประตูท�ายได�โดย:

. กดสวิตช�คำ ส่ังประตูท�าย (ถ�ามี ติด ต้ัง) โปรดดู ท่ี
“ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามี ติด ต้ัง) ” (หน�า 3-7)

. กดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)
โปรดดูท่ี “ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า
3-7)

. กดปุ�ม “UNLOCK” บนรีโมทคอนโทรล (ถ�ามีติดต้ัง)
(โปรดดูที่ “ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท (ถ�ามี
ติดตั้ง)” (หน�า 3-5))

. กดสวิตช� ล็อกประตูไฟฟ�า ท่ีตำแหน�ง “UNLOCK”

การป�ดประตูท�าย
GUID-32E32717-B19D-4B86-BAD2-DAF93C07D5C4

JVP0061X

คำเตือน:

. อย�าป�ดประตูท�ายด�วยมือเดียว ในขณะท่ีมืออีก
ข�างยังคงอยู�ที่ประตูท�ายหรือตัวรถ การทำเช�น
นั้น อาจส�งผลให�มือติดเข�าไปในประตูท�ายและส�ง
ผลให�เกิดการบาดเจ็บได�

. เมื่อทำการป�ดประตูท�าย ห�ามวางมือไว�ใกล�กับ
ขอบประตูท�าย ให�แน�ใจเสมอว�าได�ป�ดประตูท�าย
จากด�านนอก

. หลังจากป�ดประตูท�าย ตรวจสอบให�แน�ใจว�าประตู
ท�ายป�ดสนิทแล�ว ถ�าประตูท�ายเป�ดออกระหว�าง
การขับข่ี อาจส�งผลให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงได�

ในการป�ดประตูท�าย ให�กดมือจับประตูท�าย Ⓐ เพื่อดึง
ประตูลงมา แล�วกดลงให�แน�นสนิท

คันปลดล็อกประตูท�าย
GUID-848C9311-575B-429F-A2CB-2569289BADEC

JVP0062X

ถ�าไม�สามารถปลดล็อกประตูท�ายเนื่องจากแบตเตอรี่ไฟ
หมด ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้

1. ใช�อุปกรณ�ท่ีเหมาะสมถอดฝาครอบภายในประตูท�าย
ออก

2. ดันคันปลดล็อกไปตามทิศทาง Ⓐ ที่แสดงในรูป เพื่อ
เป�ดประตูท�าย

ติดต�อศูนย�บริการนิสสันให�เร็วที่สุดเท�าท่ีจะทำได� เพ่ือรับ
การซ�อมแซม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-17

Condition:
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3-18 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

GUID-33A73EC6-E3E9-4C09-B87E-45FC8F7A7C4B

คำเตือน:

. น้ำมันเช้ือเพลิงจะติดไฟได�ง�ายและจะระเบิดได�
ภายใต�สภาพบางอย�าง ท�านอาจได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือเป�นแผลไหม�พอง ถ�าใช�งานหรือ
จัดการ กับน้ำมัน เบนซินอย�างไม�ถูกต�อง ดับ
เคร่ืองยนต�และห�ามสูบบุหรี่หรือปล�อยให�มีเปลว
ไฟหรือประกายไฟใกล�กับตัวรถเม่ือเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงทุกครั้ง

. น้ำมันเชื้อเพลิงอาจอยู�ภายใต�แรงดัน หมุนฝาถัง
ไปคร่ึงรอบแล�วรอจนกระท่ังเสียง “ฟู�” หยุดลง
เพื่อป�องกันไม�ให�น้ำมันเชื้อเพลิงพุ�งออกมาและ
ทำให�ได� รับบาดเจ็บ จากน้ันจึงเป�ดฝาถังออก

. ให�ใช�แต�ฝาป�ดช�องเติมเช้ือเพลิงแท�ของนิสสัน
เมื่อต�องเปลี่ยน เนื่องจากจะมีวาล�วนิรภัยอยู�ในตัว
เพ่ือให�ระบายน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบควบคุม
การปล�อยไอเสียทำงานได�อย�างถูกต�อง ฝาถังที่
ไม�ถูกต�องจะทำให�ระบบทำงานผิดพลาดร�ายแรง
และอาจทำให�เกิดอันตรายได�

การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-70C53833-21DD-49A2-889E-5A3565B4D0C7

SPA2336

ในการเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให�ดึงคัน
ป ล ด ล็ อ ก ฝ า ป� ด ช� อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-4371145D-372C-44F1-B5AD-399F351B8DDD

JVP0064X

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงเป�นแบบเกลียวล็อกหมุนฟรี
ทางเดียว หมุนฝาถังทวนเข็มนาฬิกา ① เพื่อถอดออก
หมุนฝาถังตามเข็มนาฬิกา ② จนกระทั่งได�ยินเสียงเกลียว
คลิก มากกว�า สองคร้ังหลัง จาก เติม น้ำมัน เชื้อ เพลิง

วางฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงบนท่ีวางฝาป�ด Ⓐ
ระหว�างเติมน้ำมัน

ข�อควรระวัง:

ถ�าน้ำมันเช้ือเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให�ล�างออก
ด�วยน้ำเพื่อไม�ให�สีรถเสียหาย

GUID-155DD79C-F9FA-4446-9C3C-658401D47962

คำเตือน:

ห�ามปรับพวงมาลัยขณะขับขี่เพื่อให�คนขับมีสมาธิเต็ม
ที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับวงพวงมาลัยในแนวเอียงหรือขึ้น
ลง

GUID-31190639-F631-4E38-868B-A5A6D6912FB9

JVP0150X

ขณะที่ดึงคันล็อกขึ้น ① ปรับวงพวงมาลัยขึ้น, ลง, ไปด�าน
หน�า หรือ ด�าน หลัง ② จน ได� ตำแหน�ง ท่ี ต�องการ

ดึง คันล็อกลงแรง ๆ ③ เพื่อล็อกพวงมาลัย ให� เข�า ท่ี

ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง วงพวงมาลัย

Condition:
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GUID-D5C9F9CE-0CC3-414E-BAB0-ACDD06428BD1

คำเตือน:

ปรับตำแหน�งของกระจกทั้งหมดก�อนขับรถ ห�ามปรับ
กระจกขณะ ขับข่ี เพื่อ ให� คนขับ มี สมาธิ เต็มที่ ใน
การบังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
GUID-70428961-428B-4E74-8FDB-B4B0BBD3C4C9

ขณะที่จับกระจกมองหลังเอาไว�ให�ปรับมุมกระจกจนกระทั่ง
ได�ตำแหน�งที่ต�องการ

SPA2143

ดึงคันปรับ ① เมื่อแสงไฟหน�าของรถที่ขับตามมาข�างหลัง
ส� อง รบกวน สายตา ขณะ ขับ รถ ใน เวลา กลาง คืน

ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพื่อให�มองด�านหลังได�
อย�างชัดเจน

กระจกมองข�าง
GUID-1CA29965-E808-4DBC-8766-482221B11AAC

คำเตือน:

. ห�ามจับกระจกมองข�างขณะกำลังปรับกระจก
เนื่องจากอาจจะหนีบ น้ิวของท�าน หรือ ทำให�
กระจกเสียหายได�

. ห�าม ขับ รถ โดย กระจก มอง ข�าง ยัง พับ อย ู�
เน่ืองจากเป�นการลดทัศนวิสัยด�านหลังและทำให�
เกิดอุบัติเหตุได�

. วัตถุที่ เห็นในกระจกมองข�าง อาจจะดูใกล�กว�า
ความจริง (ถ�ามีติดตั้ง)

. ขนาดและระยะห�างของภาพในกระจกมองข�างจะ
ไม�ตรงกับความเป�นจริง

การปรับตั้ง
GUID-BA772B9A-BDEB-4A66-8B11-44E022F0FD05

SPA2214

สวิตซ�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

1. เลื่อนสวิตช�เพื่อเลือกกระจกขวา ① หรือซ�าย ②

2. ปรับกระจกแต�ละข�างด�วยการกดสวิตช�จนกระทั่งได�
ตำแหน�งที่ต�องการ ③

การพับเบาะนั่ง
GUID-B72E02F0-F6CE-4952-A331-280DB1590690

แบบควบคุมด�วยสวิตช�:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA1732A

สวิตซ�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติ เม่ือกดสวิตช�กระจก
มองข�างไปยังตำแหน�ง “CLOSE” ① สำหรับการเป�ดออก
ให�กดสวิตช�ไปที่ตำแหน�ง “OPEN” ②

ข�อควรระวัง:

. การกดสวิตช�ให�กระจกมองข�างพับ/เป�ดออก
อย�าง ต�อ เ น่ือง จะ ทำให� ส วิตช� หย ุด ทำงาน

. อย�าสัมผัสกระจกขณะเคล่ือนไหว มือของท�าน
อาจถูกหนีบ และกระจกอาจทำงานผิดปกติ

. ห�ามขับรถโดยพับกระจกไว� ท�านจะไม�สามารถ
เห็นส�วนหลังของรถได�

. ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก อาจส�งผลให�กระจก
เคลื่อนไปข�างหน�าหรือถอยหลังระหว�างการขับขี่

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-19

กระจกต�าง ๆ

Condition:
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3-20 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก ให�แน�ใจว�าได�ปรับตั้ง
กระจก อีก ครั้ง ด�วย ไฟฟ�า ก�อน ทำ การ ขับขี่

ชนิดควบคุมด�วยตัวเอง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA1829

พับกระจกมองข�างลง โดยดัน ไปด�านหลังของ ตัว รถ

กระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-3BBC66EB-AB23-4A75-833B-9562E91FEDD9

SPA2192

ในการใช�งานกระจกแต�งหน�าด�านหน�า ให�ดึงแผ�นบังแดด
ลงมา และดึงฝาป�ดกระจกขึ้น

GUID-ABB97913-7F76-4D46-BF6E-5E27714E1F2C

คำเตือน:

. อย�าขับรถขณะเข�าเบรกมือ จะทำให�เบรกมี
ความร�อนสูงผิดปกติและทำงานผิดพลาด และซึ่ง
จะนำไปสู�การเกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามปล�อยเบรกมือจากนอกรถ ถ�ารถไหล จะไม�
สามารถ เหยียบ แป�น เบรก และ จะทำให� เกิด
อุบัติเหตุได�

. ห�ามใช�คัน เกียร�แทนเบรกมือ เมื่อจอดรถ ให�
แน�ใจว�าได�เหยียบเบรกจอดจนสุดแล�ว

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู�อื่นไว�ในรถเพียงลำพัง เน่ืองจากอาจไป
ปล�อยเบรกมือโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�อาจทำให�เกิด
อุบัติเหตุร�ายแรงโดยไม�ตั้งใจ

SPA2110

เพื่อใช�งานเบรกมือ ให�ดึงก�านเบรกมือขึ้น ①

เพ่ือปล�อยเบรกมือ เหยียบแป�นเบรกจนสุดและค�างไว� ดึง
ก�านเบรกมือขึ้นเล็กน�อย แล�วกดปุ�ม ② และเลื่อนก�านเบรก
มือลงให�สุด ③

ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกดับลงแล�ว

เบรกมือ

Condition:
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4 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .................................................... 4-2
หน�าจอมองหลัง (ถ�ามีติดตั้ง) ...................................................... 4-2

วิธีอ�านเส�นที่แสดงบนหน�าจอ ................................................. 4-2
ความแตกต�างระหว�างระยะห�างในจอ และระยะห�างจริง ................ 4-3
วิธีการปรับหน�าจอ ............................................................... 4-4
หมายเหตุ .......................................................................... 4-4

ช�องลม .................................................................................. 4-5
ช�องลมกลาง ...................................................................... 4-5
ช�องลมด�านข�าง .................................................................. 4-5
ช�องลมด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง) ................................................. 4-5

ระบบปรับอากาศ ...................................................................... 4-6
ข�อแนะนำในการใช�งาน (สำหรับเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ) ......... 4-6
เครื่องปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได� ..................................... 4-7
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ .................................................... 4-9
การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ............................................ 4-10
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ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง .................................. 4-11
เสาอากาศ ..................................................................... 4-18
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วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (รุ�นมีหน�าจอสี) ..................... 4-22
การดูแลรักษาและทำความสะอาด CD/หน�วยความจำ USB ....... 4-28
สวิตช�ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณพวงมาลัย
(ถ�ามีติดตั้ง) ................................................................... 4-28
ขั้วต�อ USB/AUX (รุ�นที่มีระบบนำทาง) ................................. 4-29

โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB ................................................ 4-29
ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® (ถ�ามีติดตั้ง) ........................ 4-29

ข�อมูลระเบียบข�อบังคับ ..................................................... 4-30
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4-2 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

GUID-EB68331A-AB52-4043-829E-CC3572EDA3B3

คำเตือน:

. ไม�ควรปรับปุ�มควบคุมระบบปรับอากาศ หรือ
ระบบเครื่องเสียงขณะขับรถ เพื่อให�มีสมาธิเต็มที่
ในการควบคุมรถ

. ถ�าพบว�ามีวัตถุแปลกปลอมเข�ามาในอุปกรณ�ของ
ระบบ มีน้ำเข�าระบบ หรือมีควัน หรือไอ ออกมา
จากระบบ หรือสังเกตเห็นการทำงานท่ีผิดปกติ
ใดๆ ให�หยุดการใช�ระบบนั้นทันที และติดต�อศูนย�
บริการนิสสันที่ใกล�ที่สุด หากไม�ใส�ใจกับสภาพที่
กล�าวมาอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม� หรือไฟ
ช็อตได�

. ห�ามถอดแยกชิ้นส�วนหรือดัดแปลงระบบ หากทำ
เช�นน้ัน อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม� หรือไฟ
ช็อตได�

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�งานระบบเมื่อเครื่องยนต�ไม�ได�ทำงานเป�นเวลา
นาน เพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

GUID-10AFA7C1-CB91-4B5B-9BCE-890B3A9C63E0

เมื่อคันเกียร�ถูกเลื่อนไปที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) หน�าจอ
มอง หลั ง จะ แสดง ม ุ ม มอง ด� าน หลั ง ของ รถยนต�

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อช�วยเหลือผู�ขับขี่ในสถานการณ�
เช�น การ จอด รถ ใน ช�อง จอด หรือ การ จอด เข�า ซอง

รูปแบบและรายการที่ปรากฎบนหน�าจออาจแตกต�างกันไป
ในแต�ละรุ�น

คำเตือน:

. หน�าจอมองหลังจะช�วยให�มองด�านหลังขณะ
ถอยหลังได�สะดวกข้ึน แต�ไม�ได�ทดแทนการมอง
ไป ด� าน หลัง ผ ู� ขับขี่ ต� อง รับ ผิด ชอบ เ ร่ือง
ความปลอดภัยระหว�างจอดรถและการหลบหลี
กอื่นๆเสมอ

. วัตถุที่ เห็นในหน�าจอมองหลังจะแตกต�างจาก
ระยะทางจริง เน่ืองจากใช�เลนส�มุมกว�าง วัตถุที่
เห็นในหน�าจอมองหลังจะเห็นตรงกันข�ามกับการ
มองในกระจกมองหลัง และกระจกมองข�าง

. ให� แน�ใจ ว�า ประตู ท�ายป�ดแน�น เมื่อ ถอยหลัง

. จะไม�สามารถมองเห็นใต�กันชน และบริเวณมุม
ของกันชนจากหน�าจอมองหลังได� เน่ืองจากมุม
การมองเห็นที่จำกัด

. ห�ามวางสิ่งของไว�บนกล�องมองหลัง

. กล�อง มอง หลัง ติด ต้ัง ไว� เหนือ ป�าย ทะเบียน

. เมื่อล�างรถยนต�ด�วยน้ำแรงดันสูง ให�แน�ใจว�าไม�
ได� ฉีดที่บริเวณรอบๆ กล�อง มิเช�น น้ัน น้ำอาจ
เข�าไปในตัวกล�อง เป�นสาเหตุทำให�น้ำควบแน�น
บนเลนส� เกิดการทำงานผิดปกติ ไฟไหม� หรือไฟ
ฟ�าช็อตได�

. อย�ากระแทกกล�อง เน่ืองจาก เป�นอุปกรณ�ที่
ละเอียดอ�อน มิเช�นนั้น อาจทำให�ทำงานผิดปกติ
หรือทำให�เสียหาย เป�นผลให�เกิดไฟไหม�หรือไฟ
ฟ�าช็อต

ข�อควรระวัง:

ห�ามขูดเลนส�ของกล�อง เมื่อเช็ดฝุ�นหรือหิมะออกจาก
เลนส�

วิธีอ�านเส�นที่แสดงบนหน�าจอ
GUID-B9963594-2D85-4A0D-B298-9AF6F289A0F5

SAA2776

เส�นที่แสดงความกว�างของรถยนต� และระยะห�างจากวัตถุ
โดยอ�างอิงจากเส�นของกันชน จะแสดงข้ึนบนหน�าจอ

เส�นแสดงระยะห�าง:

แสดงระยะห�างจากตัวถังรถยนต�

. เส�นแดง ①: ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)

. เส�นเหลือง ②: ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)

. เส�นเขียว ③: ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)

. เส�นเขียว ④: ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)

ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย หน�าจอมองหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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เส�นบอกความกว�างรถยนต� ⑤:

แสดงความกว�างของรถยนต�เมื่อถอยหลัง

หมายเหตุ:

สำหรับรุ�นที่มีระบบนำทาง สามารถเป�ดและป�ดเส�น
แสดงได�โดยกดปุ�ม CAMERA

ความแตกต�างระหว�างระยะห�างในจอ และ
ระยะห�างจริง

GUID-A2C84B41-3A67-489B-A2CE-15AA68709FD1

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
GUID-61901F9C-7FA0-466D-B1D2-A606D5F7827C

SAA1978

เมื่อถอยหลังขึ้นทางลาด ระยะเส�นท่ีแสดง และเส�นแสดง
ความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาใกล�กว�าระยะห�างจริง
ตัวอย�างเช�น หน�าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน�ง Ⓐ
แต�ระยะห�าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางลาดคือท่ีตำแหน�ง
Ⓑ สังเกตได�ว�าวัตถุใดๆ ที่อยู�บนทางลาดจะอยู�ไกลว�าที่
แสดงขึ้นบนหน�าจอ

การถอยหลังลงทางลาดชัน
GUID-D3586A73-2C52-467E-94F4-7B1E64A7F1D5

SAA1979

เมื่อถอยหลังลงทางลาด ระยะเส�นท่ีแสดงและเส�นแสดง
ความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาไกลกว�าระยะทางจริง

ตัวอย�างเช�น หน�าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน�ง Ⓐ
แต�ระยะห�าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางลาดคือท่ีตำแหน�ง
Ⓑ สังเกตได�ว�าวัตถุท่ีอยู�บนทางลาดจะอยู�ใกล�ว�าท่ีแสดง
ขึ้นบนหน�าจอ

การถอยหลังใกล�กับวัตถุที่ยื่นเข�ามา
GUID-8E93DA4C-AEC9-4DC0-A420-8A75BE0D107B

SAA3440

รถยนต�อาจดูเหมือนจะถอยพ�นวัตถุที่อยู�บนหน�าจอ อย�างไร
ก็ตาม รถยนต�อาจชนกับวัตถุได� ถ�าส�วนท่ีย่ืนเข�ามาอยู�
สูงกว�าเส�นทางที่ถอยจริง

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-3

Condition:
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4-4 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข�ามา
GUID-817A4BD2-22EE-4EC4-B3D3-1D6955988858

JVH0418X

ตำแหน�ง Ⓒ แสดงขึ้นบนจอว�า ไกลกว�าตำแหน�ง Ⓑ
อย�างไรก็ตาม ตำแหน�ง Ⓒ ท่ีจริงแล�วระยะห�างเท�ากับ
ตำแหน�ง Ⓐ รถยนต�อาจชนเข�ากับวัตถุได� เม่ือถอยไปท่ี
ตำแหน�ง Ⓐ ถ�าส�วนท่ีย่ืนเข�ามาอยู�สูงกว�าเส�นทางท่ีถอย
จริง

วิธีการปรับหน�าจอ
GUID-509CFCEC-CEF2-42AA-B299-44572B217738

รุ�นที่มีระบบนำทาง:

เส�นที่แสดง:

การแสดงเส�นสามารถเป�ด และป�ดได�โดยกดปุ�ม CAMERA

การปรับหน�าจอ:

สำหรับวิธีการปรับการตั้งค�าที่หน�าจอซึ่งรวมถึงความสว�าง
ภาษา ฯลฯ โปรดดูที่คู�มือการใช�งานนิสสันคอนเน็คที่จัดให�
แยกต�างหาก

รุ�นที่ไม�มีระบบนำทาง:

สามารถปรับความสว�าง ความเข�ม และภาษาของข�อความ
บนหน�าจอมองหลังได�

1. กดปุ�ม ENTER/SETTING ขณะที่หน�าจอมองหลัง
แสดงขึ้น แต�ละครั้งท่ีกดปุ�ม ENTER/SETTING จะ
เป�นการเลือกการตั้งค�าถัดไป

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุม TUNE·FOLDER เพื่อปรับ
การตั้งค�าของรายการ

3. กดปุ�ม ENTER/SETTING เพื่อเลือกการปรับตั้งค�านั้น

4. กดปุ�ม ENTER/SETTING อีกครั้งเพื่อเลือกราย
การตั้งค�าถัดไป

โหมดการปรับตั้งค�าจะป�ดลง ถ�ากดปุ�ม ENTER/SETTING
ขณะที่เลือกรายการตั้งค�าสุดท�ายอยู� ถ�ากดปุ�ม BACK หรือ
ถ�าปล�อยหน�าจอท้ิงไว�โดยไม�ทำอะไรเป�นระยะเวลาหนึ่ง

หมายเหตุ
GUID-CDAC01D7-4D60-4ABD-AC33-DB65BFB27E34

. เมื่อเปลี่ยนมุมมอง รูปที่แสดงบนหน�าจออาจแสดงขึ้น
มาช�าเล็กน�อย

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน�าจออาจไม�แสดง
วัตถุขึ้นมาอย�างชัดเจน ซ่ึงไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. เม่ือแสงสว�างมากส�องตรงมาที่กล�อง วัตถุอาจแสดง
ขึ้ น ไม� ชั ด เ จน ซึ่ ง ไม� ใช� ก า ร ทำงาน ผิด ปกติ

. อาจเห็นเส�นแนวต้ังบนวัตถุ ท่ีแสดงบนหน�าจอ ซ่ึง
เกิดขึ้นเนื่องจากแสงไฟสว�างมากที่สะท�อนจากกันชน
ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. หน�าจออาจกะพริบในแสงไฟฟลูออเรสเซนส� ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ

. สีของวัตถุบนหน�าจอมองหลังอาจแตกต�างจากสีของ
วัตถ ุ จริง เล็ก น�อย ซึ่ง ไม�ใช� การ ทำงาน ผิด ปกติ

. วัตถุบนหน�าจออาจแสดงขึ้นไม�ชัดเจนในสภาพที่
ภายนอกมืด ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. ถ�าเศษฝุ�น น้ำฝน หรือหิมะสะสมบนกล�อง หน�าจอ
มองหลังอาจไม�แสดงวัตถุบนจออย�างชัดเจน ทำ
ความสะอาดกล�อง

. ห�ามใช�แอลกอฮอล� เบนซิน หรือ ทินเนอร�ทำ
ความสะอาดกล�อง เพราะจะทำให� เปลี่ยน สี ทำ
ความสะอาดกล�องด�วยผ�าท่ีชุบสารทำความสะอาด
อ ย� า ง อ� อ น แ ล� ว เ ช็ ด ใ ห� แ ห� ง ด� ว ย ผ� า แ ห� ง

. ห�ามทำให�กล�องเสียหายเน่ืองจากจะมีผลกระทบกับ
หน�าจออย�างมาก

. ห�ามใช�แว็กซ�บนหน�าจอกล�อง เช็ดแว็กซ�ออกด�วยผ�า
สะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย�างอ�อนที่ผสมน้ำ

Condition:
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GUID-561C1B64-A1BB-40F1-AA9E-F43C26FE3339

ช�องลมกลาง
GUID-C16C9225-3735-455F-AFF6-7C15D8857951

JVH0293X

เป�ด/ป�ดช�องลมโดยเลื่อนปุ�มควบคุมไปด�านใดด�านหนึ่ง

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมป�ด การเลื่อนปุ�ม
ควบคุมด�านข�างไปทางด�านนี้จะเป�นการป�ด
ช�องลม

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมเป�ด การเลื่อนปุ�ม
ควบคุมด�านข�างไปทางด�านนี้จะเป�นการเป�ด
ช�องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อนปุ�ม
ตรงกลาง (ข้ึน/ลง, ซ�าย/ขวา) จนกระท่ังได�ตำแหน�งที่
ต�องการ

ช�องลมด�านข�าง
GUID-284A8689-F07A-4411-B714-B69AB2B6DC80

JVH0880X

เป�ด/ป�ดช�องลมโดยเลื่อนปุ�มควบคุมไปด�านใดด�านหนึ่ง

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมป�ด การเลื่อนปุ�ม
ควบคุมด�านข�างไปทางด�านนี้จะเป�นการป�ด
ช�องลม

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมเป�ด การเลื่อนปุ�ม
ควบคุมด�านข�างไปทางด�านนี้จะเป�นการเป�ด
ช�องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อนปุ�ม
ตรงกลาง (ข้ึน/ลง, ซ�าย/ขวา) จนกระท่ังได�ตำแหน�งที่
ต�องการ

ช�องลมด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-BD5C6473-4577-4142-8218-1FFB594E6FF7

SAA0564B

เป�ด/ป�ดช�องลมโดยเลื่อนปุ�มควบคุมไปด�านใดด�านหนึ่ง

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมป�ด การเลื่อนปุ�ม
ควบคุมด�านข�างไปทางด�านนี้จะเป�นการป�ด
ช�องลม

: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมเป�ด การเลื่อนปุ�ม
ควบคุมด�านข�างไปทางด�านนี้จะเป�นการเป�ด
ช�องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อนปุ�ม
หมุนตรงกลาง (ขึ้น/ลง, ซ�าย/ขวา) จนกระทั่งได�ตำแหน�ง
ที่ต�องการ

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-5

ช�องลม

Condition:
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4-6 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

GUID-D6D9F812-CB78-4FA4-ADF1-EACDF071310D

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู�อื่นไว�ในรถแต�ลำพัง ไม�ควรปล�อยสัตว�เลี้ยง
ไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ� ซึ่ง
ทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บโดย
ไม� ต้ังใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจ เกิด อันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว� ได�

. ห�ามใช�โหมดหมุนเวียนอากาศเป�นระยะเวลานาน
เน่ืองจากจะทำให�อากาศภายในรถไม�บริสุทธิ์
และทำให�กระจกเป�นฝ�า

. ไม�ควรปรับปุ�มควบคุมระบบปรับอากาศขณะขับขี่
เพื่อให�คนขับมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ระบบปรับอากาศจะทำงานเมื่อเครื่องยนต�ทำงาน ถ�าสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” พัดลมจะทำงานได� แม�ว�าจะ
ดับเครื่องยนต�ไปแล�วก็ตาม

หมายเหตุ:
. กลิ่นจากด�านในและด�านนอกรถยนต�สามารถ

สะสมในชุดเครื่องปรับอากาศ กลิ่นเหม็นสามารถ
เข�าสู�ห�องโดยสารผ�านทางช�องแอร�

. เม่ือจอดรถ ตั้งการควบคุมระบบปรับอากาศเพ่ือ
ป�ดการหมุนเวียนอากาศภายในเพื่อให�อากาศ
บริสุทธ์ิเข�าไปในห�องผู�โดยสาร จะเป�นการช�วย
ลดกลิ่นภายในรถยนต�

ข�อแนะนำในการใช�งาน (สำหรับ
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ)

GUID-16DCCDD4-D69F-42A3-BE18-3ABDA970B57C

JVH0067X

JVH0063X

เม่ืออุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�และอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำ ช�องลมที่เท�าอาจไม�มีการจ�ายลมออกมา ซ่ึง
ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ หลังจากอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นสูง
ขึ้ น ช� อ ง ลม ท่ี เท� า จ ะ จ� า ย ลม ออก มา ต าม ปก ติ

เซ็นเซอร� ① และ ② ซึ่งอยู�บนแผงหน�าป�ดจะช�วยรักษา
ระดับอุณหภูมิให�คงที่ ห�ามวางส่ิงของใดๆ ก็ตามบนหรือ
รอบๆ เซ็นเซอร�นี้

ระบบปรับอากาศ

Condition:
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เครื่องปรับอากาศแบบเลือกปรับเองได�
GUID-B9F02A01-7443-43F7-84EC-9EEBAFE5A528

JVH0499X

1. ตัวปรับการไหลเวียนอากาศ (การหมุนเวียนอากาศ
ภายนอก “ ” /การหมุนเวียนอากาศภายใน
“ ”)

2. ปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลม
3. ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
4. ปุ�ม “A/C” (เครื่องปรับอากาศ)
5. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
6. ปุ�ม ไล� ฝ�า กระจก บังลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี

“สวิตช�ไล�ฝ�า” (หน�า 2-19))

เพ่ือป�ดระบบปรับอากาศ ให�บิดปุ�มหมุนควบคุมความเร็ว
พัดลม “ ” ไปที่ตำแหน�ง “OFF” (0)

การควบคุม
GUID-3B92B3BB-498F-4734-93D4-D381D317DF19

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

เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ตำแหน�ง “ ”
อากาศ จาก ภายนอก จะ ไหล เ วี ยน เข� า ม า ใน รถ

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

เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปท่ีตำแหน�ง “ ”
อากาศจะไหลเวียนอยู�ภายในรถ

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

หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมเพ่ือเปล่ียนโหมดการไหล
เวียนอากาศ

— ลมออกจากช�องลมกลาง และด�านข�าง

— ลมออกจากช�องลมกลาง ด�านข�าง และที่เท�า

— ลมออกที่ช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�

— ลมออกที่ช�องลมไล�ฝ�าด�านหน�า และที่เท�า

— ลมออกที่ช�องลมไล�ฝ�าด�านหน�าเป�นส�วนใหญ�

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

หมุน ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อลดความเร็วพัดลม

การทำงาน A/C (เครื่องปรับอากาศ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม “A/C” เพื่อเป�ดหรือป�ดเคร่ืองปรับอากาศ เมื่อเป�ด
เครื่องปรับอากาศ ไฟแสดง “A/C” ท่ีอยู�บนปุ�มจะสว�างข้ึน

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

หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือต้ังอุณหภูมิท่ีต�องการ
หมุนปุ�มหมุนให�อยู�ระหว�างตำแหน�งตรงกลางและทางขวา
เพ่ือให�ร�อน หมุนปุ�มหมุนให�อยู�ระหว�างตำแหน�งตรงกลาง
และทางซ�ายเพื่อให�เย็น

การทำงานของฮีตเตอร�
GUID-ED0DE5AF-6692-440D-A937-F37C2F707C77

การทำความร�อน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้ใช�เพื่อเป�ดลมร�อนลงสู�ช�องลมที่เท�า

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ” สำหรับการทำความร�อนธรรมดา

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)

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

โหมดนี้จะควบคุมให�อากาศภายนอกไหลไปยังช�องลมด�าน
ข�างและช�องลมกลาง

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-7

Condition:
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4-8 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การละลายน้ำแข็งหรือการไล�ฝ�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้จะควบคุมลมให�ออกทางช�องไล�ฝ�า เพื่อละลาย
น้ำแข็ง/ไล�ฝ�าที่กระจก

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปท่ีตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)

. เพ่ือละลายน้ำแข็งท่ีอยู�ภายนอกกระจกบังลมหน�า
อย�างรวดเร็ว ให�หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปที่
ตำแหน�งร�อนสุด และปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม
“ ” ไปที่ตำแหน�งเร็วสุด

. ถ�าไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�าได�ยาก ให�เป�ดปุ�ม “A/C”

การทำความร�อนสองระดับ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้จะควบคุมลมเย็นให�ออกทางช�องลมด�านข�างและ
ช�องลมกลาง และลมร�อนจะออกทางช�องลมที่เท�า เม่ือ
หมุนปุ�มควบคุมอุณหภูมิไปท่ีตำแหน�งร�อนสุดหรือเย็นสุด
ลมระหว�างช�องลมด�านบนและช�องลมท่ีเท�าจะมีอุณหภูมิ
เท�ากัน

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

การทำความร�อนและไล�ฝ�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้จะทำให�ภายในรถร�อนขึ้นและไล�ฝ�ากระจก

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งร�อนสุด
(ขวา)

5. กดปุ�มเป�ด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

การทำงานของระบบปรับอากาศ
GUID-D47C17DA-AC30-4F0E-ADA4-8C2DE01347BA

ควรใช�งานระบบปรับอากาศอย�างน�อยเดือนละประมาณ 10
นาที เพื่อช�วยไม�ให�ระบบปรับอากาศเสียหายเนื่องจากขาด
การหล�อลื่น

การระบายความร�อน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้ใช�สำหรับทำให�อากาศเย็น และลดความชื้นใน
อากาศ

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. กดปุ�มเป�ด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งเย็น (ซ�าย)

อาจมองเห็นไอออกมาจากช�องลมในสภาวะที่ร�อนชื้น ขณะ
ที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�าเกิด
การทำงานผิดปกติ

การทำความร�อนไล�ความชื้น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดน้ีใช�สำหรับทำให�อากาศร�อน และลดความช้ืนใน
อากาศ

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปที่ตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. กดปุ�มเป�ด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
ระหว�างตำแหน�งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)

การไล�ความชื้นและไล�ฝ�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้ใช�สำหรับไล�ฝ�าที่กระจก และลดความชื้นในอากาศ

1. เล่ือนตัวปรับการไหล เวียนอากาศไป ท่ีตำแหน�ง
“ ”

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมทิศทางลมไปท่ีตำแหน�ง “ ”

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

4. กดปุ�มเป�ด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว�างขึ้น)

5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

Condition:
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เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
GUID-EEDABBD4-5460-4E74-8DA6-F18F780C0A98

JVH0053X

1. ปุ�มควบคุมอุณหภูมิ (ด�านผู�โดยสาร)
2. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ”
3. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”
4. หน�าจอแสดงผล
5. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า “ ”
6. ปุ�ม ไล� ฝ�า กระจก บังลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี

“สวิตช�ไล�ฝ�า” (หน�า 2-19))
7. ปุ�มควบคุมอุณหภูมิ (ด�านคนขับ)
8. ปุ�ม ON/OFF การควบคุมพื้นที่ “DUAL”
9. ปุ�ม “A/C” (เครื่องปรับอากาศ)
10. ปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
11. ปุ�ม “MODE”
12. ปุ�ม “AUTO”
13. ปุ�ม “ON·OFF”

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
GUID-3C1766E6-9820-4047-AC2F-476AFCB48C8B

โหมด AUTO สามารถใช�ได�ตลอดท้ังป� เนื่องจากระบบจะ
ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ทิศทางการจ�ายลม และ
ความเร็ว พัดลมโดยอัตโนมัติให�คงที่ หลังจากที่ตั้งค�า
อุณหภูมิที่ต�องการไว�แล�ว

เพื่อเป�ดหรือป�ดระบบปรับอากาศ ให�กดปุ�ม “ON·OFF”

การทำความเย็นและการทำความร�อนไล�ความชื้น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม “AUTO” (ไฟแสดง AUTO จะสว�างขึ้นมา)

2. ถ�าไฟแสดง A/C ไม�สว�าง ให�กดปุ�ม “A/C” (ไฟแสดง
A/C จะสว�างขึ้นมา)

3. กดปุ�มควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”) เพื่อตั้ง
อุณหภูมิที่ต�องการ
. เม่ือไฟแสดง DUAL ไม�สว�าง ให�กดปุ�ม “AUTO”
(ไฟแสดง AUTO จะสว�างขึ้นมา) เพื่อ เปลี่ยน
อ ุ ณหภ ู มิ ท้ั ง ด� า น คน ขั บ แ ล ะ ผ ู� โ ด ย ส า ร

. เมื่อไฟแสดง DUAL ไม�สว�าง ให�กดปุ�ม “DUAL”
(ไฟแสดง DUAL จะสว�างขึ้นมา) จะทำให�ผู� ใช�
สามารถเปล่ียนอุณหภูมิด�านคนขับและผู�โดยสาร

ได� โดย ใช� ปุ�ม ควบคุม อ ุณหภูมิ (“ ” และ
“ ”)

. เพื่อยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให�กดปุ�ม “DUAL”
(ไฟแสดง DUAL จะ ดับลง) และจะใช�การตั้ง
อุณหภูมิด�านคนขับสำหรับทั้งด�านคนขับและด�าน
ผู�โดยสาร

4. กดปุ�มการหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ” หรือปุ�ม
การหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ปุ�มไฟแสดงจะ
สว�างขึ้น) ประมาณ 2 วินาที เพื่อเปลี่ยนเป�นโหมดการ
ควบคุมการไหลเวียนอากาศอัตโนมัติ (ไฟแสดงจะ
กะพริบสองครั้ง)

อาจมองเห็นไอออกมาจากช�องลมในสภาวะที่ร�อนชื้น ขณะ
ที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�าเกิด
การทำงานผิดปกติ

การทำความร�อน (A/C off):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม “AUTO” (ไฟแสดง AUTO จะสว�างขึ้นมา)

2. ถ�าไฟแสดง A/C สว�างอยู� ให�กดปุ�ม “A/C” (ไฟแสดง
A/C จะดับลง)

3. กดปุ�มควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”) เพื่อตั้ง
อุณหภูมิที่ต�องการ
. เม่ือไฟแสดง DUAL ไม�สว�าง ให�กดปุ�ม “AUTO”
(ไฟแสดง AUTO จะสว�างขึ้นมา) เพื่อ เปลี่ยน
อ ุ ณหภ ู มิ ท้ั ง ด� า น คน ขั บ แ ล ะ ผ ู� โ ด ย ส า ร

. เมื่อไฟแสดง DUAL ไม�สว�าง ให�กดปุ�ม “DUAL”
(ไฟแสดง DUAL จะสว�างขึ้นมา) จะทำให�ผู� ใช�
สามารถเปล่ียนอุณหภูมิด�านคนขับและผู�โดยสาร
ได� โดย ใช� ปุ�ม ควบคุม อ ุณหภูมิ (“ ” และ
“ ”)

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-9

Condition:
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4-10 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

. เพื่อยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให�กดปุ�ม “DUAL”
(ไฟแสดง DUAL จะ ดับลง) และจะใช�การตั้ง
อุณหภูมิด�านคนขับสำหรับทั้งด�านคนขับและด�าน
ผู�โดยสาร

. ห�ามต้ังอุณหภูมิให�ต่ำกว�าอุณหภูมิอากาศภายนอก
เน่ืองจากจะทำให� ไม�สามารถควบคุมอุณหภูมิ ได�
ถูกต�อง

. ถ�ากระจกเป�นฝ�า ให�ใช�โหมดการทำความร�อนไล�
ค ว ามชื้ น แทน โหมด ทำ ความ ร� อน A /C o f f

การไล�ความชื้นและละลายน้ำแข็ง/ไล�ฝ�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�มไล�ฝ�าด�านหน�า “ ” (ไฟแสดง “ ” จะ
สว�างขึ้น)

2. กดปุ�มควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”) เพื่อตั้ง
อุณหภูมิที่ต�องการ

. เพ่ือละลายน้ำแข็งท่ีอยู�ภายนอกกระจกบังลมหน�า
อย�างรวดเร็ว ให�ต้ังอุณหภูมิให�สูงและปรับความเร็ว
พัดลมให�แรงสุด

. หลังจากกระจกบังลมหน�าใสแล�ว ให�กดปุ�ม “AUTO”
อีกครั้ง (ไฟแสดง AUTO จะดับลง)

. เมื่อกดปุ�มไล�ฝ�าด�านหน�า “ ” เครื่องปรับอากาศจะ
เป�ดไล�ฝ�าขึ้นโดยอัตโนมัติ เพ่ือไล�ฝ�าท่ีกระจกบังลม
หน�า หากอุณหภูมิภายนอกสูงกว�า -2 8C ถ�าเป�ด
โหมดการหมุนเวียนอากาศภายในอยู� ช�องลมจะ
เปลี่ยนจากโหมดหมุนเวียนอากาศภายในเป�นโหมด
การไหลเวียนอากาศภายนอก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การไล�ฝ�า

ห�ามต้ังอุณหภูมิต่ำเกินไป เมื่อเป�ดโหมดไล�ฝ�าด�านหน�า
(“ ” ไฟแสดงจะสว�างขึ้น) เพราะการทำเช�นนั้นจะ
ทำให�กระจกบังลมหน�าเป�นฝ�าได�

การทำงานแบบควบคุมเอง
GUID-7294676B-E045-4948-9356-7E8823822C9D

โหมดการทำงานแบบควบคุมเองสามารถใช�ควบคุมระบบ
ปรับอากาศตามการตั้งค�าที่ท�านต�องการได�

เพื่อป�ดระบบปรับอากาศ ให�กดปุ�ม “ON·OFF”

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

กดปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” (ด�าน + หรือ ด�าน
−) เพื่อควบคุมความเร็วพัดลมด�วยตัวเอง

กดปุ�ม “AUTO” เพื่อเปลี่ยนความเร็วพัดลมไปเป�นโหมด
อัตโนมัติ

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

กดปุ�ม “MODE” เพื่อเลือกโหมดทิศทางลมที่ต�องการ:

— ลมออกจากช�องลมกลาง และด�านข�าง

— ลมออกจากช�องลมกลาง ด�านข�าง และที่เท�า

— ลมออกจากช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�

— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าด�านหน�า และที่เท�า

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

กดปุ�มควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”) เพื่อ ต้ัง
อุณหภูมิที่ต�องการ

. เมื่อไฟแสดง DUAL ไม�สว�าง ให�กดปุ�ม “AUTO” (ไฟ
แสดง AUTO จะสว�างขึ้นมา) เพ่ือเปลี่ยนอุณหภูมิท้ัง
ด�านคนขับและผู�โดยสาร

. เมื่อไฟแสดง DUAL ไม�สว�าง ให�กดปุ�ม “DUAL” (ไฟ
แสดง DUAL จะสว�างขึ้นมา) จะทำให�ผู�ใช�สามารถ
เปลี่ยนอุณหภูมิด�านคนขับและผู�โดยสารได� โดยใช�ปุ�ม
ควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”)

. เพื่อยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให�กดปุ�ม “DUAL”
(ไฟแสดง DUAL จะดับลง) และจะใช�การตั้งอุณหภูมิ

ด�านคนขับสำหรับท้ังด�านคนขับและด�านผู�โดยสาร

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

กดปุ�มการไหลเวียนอากาศภายนอกเพ่ือให�อากาศจาก
ภายนอกรถไหลเข�ามา (ไฟแสดง “ ” จะสว�างขึ้น)

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

กดปุ�มการหมุนเวียนอากาศภายในเพื่อให�อากาศหมุนเวียน
ภ า ย ใ น ร ถ ( ไ ฟ แ ส ด ง “ ” จ ะ ส ว� า ง ขึ้ น )

การควบคุมอากาศเข�าอัตโนมัติ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�มการไหลเวียนอากาศภายนอก“ ” หรือปุ�ม
การหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ปุ�มท่ีมีไฟแสดงจะ
สว�างขึ้น) นานประมาณ 2 วินาที ไฟแสดง “ ”และ
“ ”จะกะพริบสองครั้ง และอากาศไหลเข�าจะถูกควบคุม
โดยอัตโนมัติ เม่ือต้ังการควบคุมแบบอัตโนมัติ ระบบจะ
เปลี่ยนโหมดการไหลเวียนอากาศภายนอก “ ” และ
การหมุนเวียนอากาศภายใน“ ” โดยอัตโนมัติ (ไฟ
แ ส ด ง ข อ ง โ ห ม ด ที่ ท ำ ง า น อ ย ู� จ ะ ส ว� า ง ขึ้ น )

การซ�อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
GUID-A358679E-16A8-4C30-82BD-E71957911A2C

คำเตือน:

ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร�อัดอยู�ภายใต�แรงดัน
สูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให� เกิดการบาดเจ็บ การซ�อม
บำรุงระบบปรับอากาศใดๆ ควรดำเนินการโดยช�าง
ผ ู� เ ช่ี ย วชาญ และ ใช� เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ เ หมา ะ สม

ระบบปรับอากาศในรถของท�านมีน้ำยาแอร�ที่ได�รับ
การออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล�อม

น้ำยาแอร�น้ีจะไม�ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย�างไรก็ตาม สารน้ีอาจส�งผลกระทบเล็กน�อยต�อสภาวะ
โลกร�อน

Condition:
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เม่ือซ�อมบำรุงระบบปรับอากาศ จำเป�นต�องใช�เคร่ืองมือ
ประจุแบบพิเศษและน้ำมันหล�อล่ืน การใช�น้ำยาแอร� หรือ
น้ำมันหล�อ ล่ืนที่ ไม� ถ ูกต�องจะทำให� ระบบปรับอากาศ
เสี ย หาย ร� าย แรง ได� ( โปรด ด ู ท่ี “ น้ ำยา แอร� และ
น้ ำ มั น หล� อ ลื่ น ร ะบบ ปรั บ อ ากาศ ” (หน� า 9 - 5 ) )

ศูนย�บริการนิสสันสามารถให�บริการแก�ระบบปรับอากาศท่ี
เ ป� น มิ ต ร กั บ ส่ิ ง แ ว ด ล� อ ม ใ น ร ถ ข อ ง ท� า น ไ ด�

ตัวกรองระบบปรับอากาศ
GUID-598DCD57-C75B-4CC2-896D-998308A85BC5

ระบบปรับอากาศจะมีตัวกรองเพื่อดักสิ่งฝุ�นละออง เพื่อให�
แน�ใจว�าระบบปรับอากาศสามารถทำความร�อน ไล�ฝ�า และ
ระบายอากาศได�อย�างมีประสิทธิภาพ ควรเปลี่ยนตัวกรอง
ตามช�วงเวลาการเข�ารับการบริการที่กำหนดตามที่ระบุไว�ใน
คู�มือการบริการและบำรุงรักษา สำหรับการเปลี่ยนตัวกรอง
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ควรเปลี่ยนตัวกรอง ถ�าลมออกมาน�อยลงอย�างเห็นได�ชัด
หรือถ�ากระจกหน�าต�างเป�นฝ�าได�ง�าย เม่ือเป�ดใช�งานฮีต
เตอร�หรือเครื่องปรับอากาศ

GUID-CCFAECDB-BC93-44CD-9D95-5827181DFAD8

ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง
GUID-FF66CA17-020A-4205-81A4-DB987BF13DDD

คำเตือน:

ห�ามปรับระบบเคร่ืองเสียงขณะขับขี่ เพื่อให�คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

วิทยุ
GUID-0B22E016-C5A2-4BB7-945F-32ABB0463B62

. ความแรงของสัญญาณ ระยะห�างจากเครื่องส�งวิทยุ,
สิ่งก�อสร�าง สะพาน ภูเขา และการรบกวนภายนอกจะมี
ผลต�อการรับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงอย�างไม�
ต�อ เนื่องของคุณภาพการรับ สัญญาณมักเกิดจาก
การรบกวนภายนอกเหล�านี้

. การใช�โทรศัพท�มือถือในหรือใกล�กับรถยนต�อาจมีผล
ต�อคุณภาพการรับสัญญาณ

เครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก� (CD)
GUID-98ECA5CC-50DD-4E69-97E6-07A6CF8348FC

. ในวันที่อากาศหนาวหรือฝนตก เครื่องเล�นอาจทำงาน
ผิดปกติเนื่องจากความชื้น ถ�าเกิดอาการดังกล�าว ให�
นำแผ�น CD ออกจากเคร่ืองเล�น CD แล�วทำการลด
ความชื้น หรือระบายอากาศให�ทั่ว

. เครื่องเล�นอาจเล�นกระตุกขณะขับรถบนถนนขรุขระ

. บางครั้งเครื่องเล�น CD อาจไม�ทำงาน ถ�าอุณหภูมิใน
ห�อง โดยสารสูงมาก ให� ลดอุณหภูมิ ก�อนใช� งาน

. ห�ามวางแผ�น CD ให�รับแสงแดดโดยตรง

. แผ�น CD ท่ีมีคุณภาพต่ำ สกปรก เป�นรอยขีดข�วน มี
รอยนิ้วมือ หรือเป�นรูเล็กๆ อาจจะไม�สามารถใช�งานได�

. แผ�น CD ต�อไปนี้อาจจะไม�สามารถใช�งานกับเครื่อง
เล�นนี้ได�
— แผ�นดิสก�แบบควบคุมการทำสำเนา (CCCD)

— แผ�นดิสก�แบบบันทึกได� (CD-R)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกซ้ำได� (CD-RW)

SAA0480

. ห�ามใช�แผ�น CD ที่มีลักษณะต�อไปน้ี เนื่องจากอาจ
ทำ ให� เ ค ร่ื อ ง เ ล� น CD ทำ ง าน ผิ ด พล าด ได�
— แผ�นดิสก�ขนาด 8 ซม.(3.1 นิ้ว)
— แผ�นดิสก�ที่ไม�กลม
— แผ�นดิสก�ที่มีฉลากกระดาษติดอยู�
— แผ�นดิสก�ที่งอ เป�นรอยขีดข�วน หรือมีขอบที่

ผิดปกติ

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-11

ระบบเครื่องเสียง

Condition:
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4-12 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

— แผ�นทำความสะอาดเลนส�
. ระบบเคร่ืองเสียงสามารถใช�เล�นแผ�น CD ได��เท�าน้ัน

ไ ม� ส า ม า ร ถ บั น ทึ ก ห รื อ ไ ร ท� แ ผ� น C D ไ ด�
. ถ�าไม�สามารถเล�นแผ�น CD ได� ข�อความต�อไปนี้อย�าง

ใดอย�างหนึ่งจะแสดงขึ้น

Error CD:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. ยืนยันว�าใส� CD เข�าไปอย�างถูกต�อง (ใส�ด�านที่มีฉลาก
หันขึ้น ฯลฯ)

. ยืนยันว�าแผ�น CD ไม�งอ หรือ พับ และไม�มีรอยขีด
ข�วน

. ยืนยัน ว�า แผ�น ดังกล�าว เป�น แผ�น CD ไม�ใช� DVD

. ยืนยันว�าในแผ�นมีไฟล�เพลง

Eject CD:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป�นการทำงานผิดปกติที่เกิดจากอุณหภูมิภายในเครื่องเล�น
สูงเกินไป ดึงแผ�น CD โดยกดปุ�ม EJECT และรอสักครู�
ก�อนใส�แผ�น CD กลับเข�าไป จะสามารถเล�น CD ได�เมื่อ
อุณหภูมิของเครื่องเล�นกลับไปเป�นปกติ

คำเตือน:

ห�ามปรับระบบเครื่องเสียงในขณะขับขี่

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจ อยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON” ถ�าต�องการฟ�งวิทยุหรือ CD ขณะที่
เคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงาน ให�บิดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง
“ACC” ห�ามใช�งานเป�นเวลานานโดยที่เคร่ืองยนต�ดับ

USB (Universal Serial Bus) (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-C9263E7B-31BF-4CE4-BACA-6A31CCA69271

คำเตือน:

ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ในขณะ
ขับข่ี เพราะทำให� เสียสมาธิ จนทำให�สูญเสียการ
ควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB ลงในช�องเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ� USB ที่เอียงหรือกลับหัวกลับ
หางลงในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบเสียหาย
ได� ให�แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบ
USB อย�างถูกต�อง

. ห�ามดึงฝาครอบช�องเสียบ USB (ถ�ามี ติดต้ัง)
ขณะที่ ดึง อ ุปกรณ� USB ออกจากช�อง เสียบ
เพราะอาจทำให�ช�องเสียบและฝาครอบเสียหาย
ได�

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจจะทำให�
ช�องเสียบเสียหาย

รถยนต�ไม�มีอุปกรณ� USB ติดต้ังมาด�วย ต�องซื้ออุปกรณ�
USB แยกเองต�างหากตามจำเป�น

ระบบนี้ไม�สามารถฟอร�แมตอุปกรณ� USB ได� เพื่อฟอร�แมต
อุปกรณ� USB ให�ใช�เครื่องคอมพิวเตอร�

ในบางรัฐ/พื้นท่ี อุปกรณ� USB สำหรับเบาะนั่งด�านหน�าจะ
เล�นเฉพาะเสียง แต�ไม�แสดงรูปเนื่องจากข�อบังคับ แม�ว�า
รถยนต�จะจอดอยู�

ระบบนี้รองรับอุปกรณ�ความจำ USB หลายชนิด ฮาร�ดไดร�ฟ
แบบ USB และเครื่องเล�น iPod ระบบอาจไม�รองรับอุปกรณ�
USB บางอย�าง

. อุปกรณ� USB ที่ถูกแบ�งไดร�ฟ (พาร�ติชั่น) อาจเล�นไม�
ได�อย�างถูกต�อง

. อักขระบางแบบในภาษาอ่ืน (จีน, ญี่ปุ�น ฯลฯ) อาจ
แสดงขึ้นไม�ถูกต�องบนหน�าจอของรถยนต� แนะนำให�
ใช�อักขระภาษาอังกฤษกับอุปกรณ� USB

ข�อสังเกตทั่วไปในการใช�งาน USB:

โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�านเพื่อดูการใช�งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ�ที่เหมาะสม

ข�อสังเกตสำหรับการใช�งาน iPod:

iPod เป�น เครื่องหมายการค�า ของ Apple Inc. ท่ี จด
ทะเบียนในอเมริกา และประเทศอื่นๆ

. การ ต�อ iPod เข�า อย�าง ไม� ถ ูก ต�อง อาจ ทำให�
เครื่องหมาย ถ ูก แสดง ขึ้น และ ดับ ลง (กะพริบ)
ตรวจสอบให�แน�ใจเสมอว�า iPod ต�อเข�าอย�างถูกต�อง

. iPod nano (รุ�นแรก) อาจยังคงอยู�ในโหมดเร�งไป
ข�างหน�าหรือข�างหลัง ถ�าต�อเข�าขณะท่ีทำการค�นหา
ในกรณีนี้ ให�รีเซ็ต iPod

. iPod nano (รุ�นท่ีสอง) จะยังเร�งไปข�างหน�าหรือข�าง
หลัง ถ�าถอดออกขณะที่ทำการค�นหา

. ชื่อเพลงอาจขึ้นมาผิด เมื่อเปลี่ยนโหมดเล�นเพลงขณะ
ที่ใช� iPod nano (รุ�นที่สอง)

. หนังสือเสียงอาจไม�เล�นตามลำดับที่แสดงอยู�บน iPod

. ไฟล�วีดีโอขนาดใหญ�จะทำให� iPod ตอบสนองช�า
หน�าจอของรถยนต�อาจดับไปพักหน่ึง แต�จะกลับมา
หลังจากผ�านไปสักครู�

Condition:
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. ถ�า iPod เลือกไฟล�วีดีโอขนาดใหญ�โดยอัตโนมัติขณะ
ท่ีอยู�ในโหมด Shuffle หน�าจอของรถยนต�อาจดับไป
พัก หนึ่ ง แต� จะ กลับ มา หลัง จาก ผ�าน ไป สัก คร ู�

คอมแพ็คดิสก� (CD)/หน�วยความจำ USB ที่มี
MP3 หรือ WMA (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-CD96BDCB-91CE-4EBD-989E-265CB8B6578E

คำศัพท�:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. MP3 — MP3 ย�อมาจาก Moving Pictures Experts
Group Audio Layer 3 MP3 เป�นนามสกุลไฟล�เสียง
บีบอัดท่ีเป�นท่ีรู�จักมากท่ีสุด นามสกุลนี้จะมีคุณภาพ
เสียงท่ีใกล�เคียงกับ “คุณภาพเสียงจาก CD” แต�มี
ขนาดเล็กเม่ือเทียบกับไฟล�เสียงธรรมดา การแปลง
ไฟล� เสียงธรรมดาเป�น MP3 จาก CD สามารถลด
ขนาดลงได�เป�นอัตราส�วน 10:1 แซมปลิ้ง: 44.1 kHz,
บิทเรท: 128 kbps) โดยไม�รู�สึกว�าคุณภาพแตกต�าง
กัน การบีบอัดแบบ MP3 จะนำส�วนของสัญญาณเสียง
ท่ีซ้ำซ�อน และไม�เกี่ยวข�องท่ีหูของมนุษย�ไม�ได�ยิน
ออกไป

. WMA — Windows Media Audio (WMA)* เป�น
นามสกุลไฟล�เสียงบีบอัดท่ี Microsoft สร�างขึ้นเพ่ือ
เป�นทางเลือกแทน MP3 ตัวเข�ารหัส/ถอดรหัสของ
WMA สามารถบีบอัดไฟล�ได�มากกว�า ตัวเข�ารหัส/
ถอดรหัสของ MP3 ทำให� สามารถ เก็บไฟล� เสียง
ดิจิตอลได�มากกว�าในปริมาณความจุ ท่ีเท�ากัน เม่ือ
เทียบกับ MP3 ที่มีคุณภาพเท�ากัน

. บิทเรท (Bit Rate) — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต�อ
วินาที ที่ ใช� ใน ไฟล� เสียง แบบ ดิจิตอล ขนาดและ
คุณภาพของไฟล�เสียงดิจิตอลจะตัดสินจากบิทเรทท่ี
ใช�เมื่อเข�ารหัสไฟล�

. แซมปล้ิงความถ่ี (Sampling Frequency) — แซมป
ลิ้งความถี่ คือ อัตราที่ตัวอย�างของสัญญาณถูกเปลี่ยน
จากอนาล็อกเป�นดิจิตอล (การแปลง A/D) ต�อวินาที

. มัลติเซสช่ัน (Multisession) — มัลติเซสช่ัน คือ วิธี
การเขียนข�อมูลลงบนแผ�น การเขียนข�อมูลลงบนแผ�น
1 ครั้ง เรียกว�า ซิงเกิ้ลเซสชั่น (Single Session) และ
การเขียนมากกว�า 1 ครั้ง เรียกว�า มัลติเซสชั่น

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA เป�นส�วนหนึ่ง
ของไฟล�ที่เข�ารหัส MP3 หรือ WMA ซึ่งจะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล�เพลงดิจิตอล เช�น ช่ือเพลง
ชื่อศิลป�น ช่ืออัลบ้ัม บิทเรทที่เข�ารหัส ความยาวของ
เพลง ฯลฯ ข�อมูลแท็ก ID3 จะแสดงขึ้นบนบรรทัดท่ี
แสดงอัลบั้ม/ศิลป�น/ชื่อเพลงบนหน�าจอ

* W i n d ow s ® แ ล ะ W i n d ow s M e d i a ® เ ป� น
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค� า จ ด ท ะ เ บี ย น แ ล ะ / ห รื อ
เคร่ืองหมายการค�าของ Microsoft Corporation ใน
สหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่นๆ

ลำดับการเล�น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SAA2494

ลำดับการเล�นของ CD ที่มี MP3 หรือ WMA จะเป�นดังภาพ
ด�านบน

. ชื่อของโฟลเดอร�ที่ไม�มีไฟล� MP3/WMA จะไม�แสดง
ขึ้นบนหน�าจอ

. ถ�ามีไฟล�อยู� ท่ีโฟล�เดอร�บนสุดของแผ�น “Root” จะ
แสดงขึ้น

. ลำดับการเล�นจะเป�นไปตามลำดับที่ไฟล�ถูกเขียนลงใน
แผ�นด�วยโปรแกรมเขียนแผ�น ดังน้ัน ไฟล�อาจไม�เล�น
ตามลำดับที่ต�องการ

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-13

Condition:
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4-14 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

ตารางค�าจำเพาะ (รุ�นไม�มีหน�าจอสี):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สื่อที่สนับสนุน CD, CD-R, CD-RW

ระบบไฟล�ที่สนับสนุน

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ไม�สนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
* ไม�สนับสนุนไฟล�ที่บันทึกโดยใช� Live File System component (บนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช�
Windows Vista)

รุ�นที่สนับสนุน*1

MP3

รุ�น MPEG1, MPEG2, MPEG2.5

แซมปลิ้งความถี่ 8 kHz - 48 kHz

บิทเรท 8 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*3

รุ�น WMA7, WMA8, WMA9 (ยกเว�น WMA9 Pro, WMA9 Lossless, WMA9 Voice)

แซมปลิ้งความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR*4

ข�อมูลแท็ก (ชื่อเพลง และชื่อศิลป�น)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เท�านั้น)

แท็ก WMA (WMA เท�านั้น)

ระดับโฟลเดอร� ระดับโฟลเดอร�: 8 โฟลเดอร�:255 (รวมโฟล�เดอร�บนสุด) ไฟล�: 512

รหัสอักขระที่แสดงได�*2

01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE
(UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16
BOM Little Endian)

*1 ไฟล�ที่สร�างขึ้นโดยการรวมแซมปลิ้งความถี่ 48 kHz และ 64 kbps บิทเรทจะไม�สามารถเล�นได�
*2 รหัสที่ใช�จะขึ้นอยู�กับชนิดของสื่อ รุ�น และข�อมูลที่จะถูกแสดงผล
*3 ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่ป�องกัน WMA (DRM)
*4 เมื่อเล�นไฟล� VBR อาจแสดงผลเวลาที่เล�นเพลงไม�ถูกต�อง WMA7 และ WMA8 ใช�กับ VBR ไม�ได�

Condition:
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ตารางค�าจำเพาะ (รุ�นมีหน�าจอสี):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สื่อที่สนับสนุน CD, CD-R, CD-RW, USB2.0

ระบบไฟล�ที่สนับสนุน

CD, CD-R, CD-RW: ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ไม�สนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
* ไม�สนับสนุนไฟล�ที่บันทึกโดยใช� Live File System component (บนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช�
Windows Vista)

ความจำ USB: FAT16, FAT32

รุ�นที่สนับสนุน*1

MP3

รุ�น MPEG1 Audio Layer 3

แซมปลิ้งความถี่ 8 kHz - 48 kHz

บิทเรท 8 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*2

รุ�น WMA7, WMA8, WMA9

แซมปลิ้งความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR*4

ข�อมูลแท็ก (ชื่อเพลง และชื่อศิลป�น)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เท�านั้น)

แท็ก WMA (WMA เท�านั้น)

ระดับโฟลเดอร�

CD, CD-R, CD-RW ระดับโฟลเดอร�: 8 โฟลเดอร�และไฟล�: 999 (สูงสุด 255 ไฟล�ในโฟลเดอร�หนึ่ง)

USB
ระดับโฟลเดอร�: 8 โฟลเดอร� 255 ไฟล�: 2500 (สูงสุด 255 ไฟล�ในโฟลเดอร�หนึ่ง)
ขนาดความจำ: 4GB

รหัสอักขระที่แสดงได�*3

01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-
16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little
Endian), 07: SHIFT-JIS

*1 ไฟล�ที่สร�างขึ้นโดยการรวมแซมปลิ้งความถี่ 48 kHz และ 64 kbps บิทเรทจะไม�สามารถเล�นได�
*2 ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่ป�องกัน WMA (DRM)
*3 รหัสที่ใช�จะขึ้นอยู�กับชนิดของสื่อ รุ�น และข�อมูลที่จะถูกแสดงผล
*4 เมื่อเล�นไฟล� VBR อาจแสดงผลเวลาที่เล�นเพลงไม�ถูกต�อง

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-15

Condition:
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4-16 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น (รุ�นไม�มีหน�าจอสี):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อาการป�ญหา สาเหตุและวิธีแก�ไข

ไม�สามารถเล�นได�

ตรวจสอบว�าใส�แผ�นดิสก�เข�าไปถูกต�องหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�นซีดีมีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�

ตรวจสอบว�ามีไอน้ำควบแน�นภายในเครื่องเล�นหรือไม� และถ�ามี ให�รอจนกว�าไอน้ำที่ควบแน�นนั้นจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก�อนใช�เครื่อง
เล�น

ถ�าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย�างผิดปกติ เครื่องเล�นซีดีจะเล�นอย�างถูกต�องหลังจากกลับสู�อุณหภูมิปกติ

ถ�ามีการผสมของไฟล�ซีดีเพลง (ข�อมูล CD-DA) และไฟล� MP3/WMA บนแผ�นซีดี เครื่องจะเล�นเพียงไฟล�ซีดีเพลง (ข�อมูล CD-DA) เท�านั้น

ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่ไม�ใช�นามสกุล “.MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3” หรือ “.wma” ได� นอกจากนี้ รหัสตัวอักษรและหมายเลขของตัว
อักษรสำหรับชื่อโฟลเดอร� และชื่อไฟล�ควรเป�นไปตามค�าจำเพาะ

ตรวจสอบแผ�นซีดีหรือไฟล�ว�าใช�รูปแบบที่ผิดปกติหรือไม� ป�ญหาอาจเกิดขึ้นได�ขึ้นอยู�กับการเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค�าของโปรแกรมที่เขียน
MP3/WMA หรือโปรแกรมแก�ไขข�อความอื่นๆ

ตรวจสอบว�ากระบวนการสุดท�าย เช�น การป�ดเซสชั่นและป�ดแผ�นดิสก�สำหรับดิสก� เสร็จสิ้นหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�นซีดีมีการป�องกันการทำสำเนาหรือไม�

คุณภาพเสียงไม�ดี ตรวจสอบว�าแผ�นซีดีมีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�

ใช�เวลาค�อนข�างนานก�อนที่เพลงจะเริ่ม
เล�น

ถ�ามีหลายโฟลเดอร�หรือระดับไฟล� MP3/WMA บนแผ�นดิสก�มาก บางครั้งอาจต�องใช�เวลาก�อนที่เพลงจะเริ่มเล�น

ดนตรีถูกตัดออกหรือข�ามไป
ซอฟต�แวร�เขียนแผ�นและฮาร�ดแวร�ที่ใช�ร�วมกันอาจไม�ตรงกัน หรือความเร็วในการเขียน ความลึกในการเขียน ความกว�างในการเขียน และอื่นๆ
อาจไม�ตรงกับค�าจำเพาะ ลองใช�ความเร็วในการเขียนแผ�นที่ช�าที่สุด

ข�ามไฟล�ที่มีบิทเรทสูง การข�ามอาจเกิดขึ้นได� หากข�อมูลมีปริมาณมาก เช�น ข�อมูลดังกล�าวเป�นข�อมูลบิทเรทสูง

เลื่อนไปที่เพลงถัดไปทันทีเมื่อเล�น
เมื่อไฟล�ที่ไม�ใช�-MP3/WMA ถูกเปลี่ยนนามสกุลไฟล�เป�น .MP3, .WMA, .mp3 หรือ .wma หรือเมื่อเล�นเพลงที่ป�องกันการทำสำเนา เครื่อง
เล�นจะข�ามไปยังเพลงต�อไป

เพลงไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ ลำดับการเล�นเป�นไปตามลำดับซึ่งไฟล�ได�ถูกเขียนด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�อาจไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ

Condition:
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วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น (รุ�นมีหน�าจอสี):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อาการป�ญหา สาเหตุและวิธีแก�ไข

ไม�สามารถเล�นได�

ตรวจสอบว�าใส�แผ�นดิสก�หรืออุปกรณ� USB เข�าไปถูกต�องหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�นซีดีมีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�

ตรวจสอบว�ามีไอน้ำควบแน�นภายในเครื่องเล�นหรือไม� และถ�ามี ให�รอจนกว�าไอน้ำที่ควบแน�นนั้นจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
ก�อนใช�เครื่องเล�น

ถ�าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย�างผิดปกติ เครื่องเล�นจะเล�นอย�างถูกต�องหลังจากกลับสู�อุณหภูมิปกติ

ถ�ามีการผสมของไฟล�ซีดีเพลง (ข�อมูล CD-DA) และไฟล�เพลงแบบบีบอัดบนแผ�นซีดี เครื่องจะเล�นเพียงไฟล�ซีดีเพลง (ข�อมูล
CD-DA) เท�านั้น

ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่ไม�ใช�นามสกุล “.MP3 (.mp3)” หรือ “.WMA (.wma)” ได� นอกจากนี้ รหัสตัวอักษรและหมายเลขของตัว
อักษรสำหรับชื่อโฟลเดอร� และชื่อไฟล�ควรเป�นไปตามค�าจำเพาะ

ตรวจสอบแผ�นซีดีหรือไฟล�ว�าใช�รูปแบบที่ผิดปกติหรือไม� ป�ญหาอาจเกิดขึ้นได�ขึ้นอยู�กับการเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค�าของ
โปรแกรมที่เขียนไฟล�เสียงบีบอัด หรือโปรแกรมแก�ไขข�อความอื่นๆ

ตรวจสอบว�ากระบวนการสุดท�าย เช�น การป�ดเซสชั่น และป�ดดิสก�สำหรับดิสก� เสร็จสิ้นหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�นซีดีมีการป�องกันการทำสำเนาหรือไม�

คุณภาพเสียงไม�ดี ตรวจสอบว�าแผ�นซีดีมีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�

ใช�เวลาค�อนข�างนานก�อนที่เพลงจะเริ่มเล�น ถ�ามีหลายโฟลเดอร� หรือหลายระดับไฟล�ในแผ�นหรืออุปกรณ� USB มาก บางครั้งอาจต�องใช�เวลาก�อนที่เพลงจะเริ่มเล�น

ดนตรีถูกตัดออกหรือข�ามไป
ซอฟต�แวร�เขียนแผ�นและฮาร�ดแวร�ที่ใช�ร�วมกันอาจไม�ตรงกัน หรือความเร็วในการเขียน ความลึกในการเขียน ความกว�างในการ
เขียน และอื่นๆ อาจไม�ตรงกับค�าจำเพาะ ลองใช�ความเร็วในการเขียนแผ�นที่ช�าที่สุด

ข�ามไฟล�ที่มีบิทเรทสูง การข�ามอาจเกิดขึ้นได� หากข�อมูลมีปริมาณมาก เช�น ข�อมูลดังกล�าวเป�นข�อมูลบิทเรทสูง

เลื่อนไปที่เพลงถัดไปทันทีเมื่อเล�น
หากไฟล�เสียงบีบอัดที่ระบบไม�รองรับถูกเปลี่ยนนามสกุลเป�นไฟล�ที่ระบบรองรับ เช�น .MP3 หรือเมื่อการเล�นถูกขัดขวางโดยไฟล�
ป�องกันการทำสำเนา เครื่องเล�นจะข�ามไปยังเพลงต�อไป

เพลงไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ
ลำดับการเล�นเป�นไปตามลำดับซึ่งไฟล�ได�ถูกเขียนด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�อาจไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ

อาจเป�ดการสุ�ม/เล�นเพลงแบบสุ�มไว�ในระบบเครื่องเสียง หรือบนอุปกรณ� USB

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-17
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4-18 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

เสาอากาศ
GUID-5594B0A7-2298-4DAF-B984-1C023A577F5E

SAA1834

ป รั บ เ ส า อ าก าศ เ พ่ื อ ก า ร รั บ สัญญาณ ที่ ดี ที่ ส ุ ด

ข�อควรระวัง:

ให�แน�ใจว�าถอดเสาอากาศออกก�อนนำรถยนต�เข�าไป
ในเครื่องล�างรถอัตโนมัติ

การถอดเสาอากาศ
GUID-AF071DE0-A955-4539-B053-F5E8A4F3C594

สามารถถอดเสาอากาศออกได� ถ�าจำเป�น

จับฐานของเสาอากาศ และถอดออกโดยหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา

เพื่อติดต้ังเสาอากาศ หมุนเสาอากาศตามเข็มนาฬิกาและ
ขันให�แน�น

Condition:
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วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD
GUID-383F18A5-23D3-4216-8157-B74B41A1CE89

JVH0333X

1. ปุ�ม SEEK/TRACK/Rewind
2. ปุ�ม SEEK/TRACK/Fast Forward
3. ปุ�ม CD EJECT
4. ปุ�ม Display
5. ปุ�ม Radio memory
6. ปุ�ม SCAN
7. ปุ�ม DISP (Display)

8. ปุ�ม RPT (Repeat)·RDM (Random)
9. ปุ�ม VOL (Volume)/Power
10. ปุ�ม FM
11. ปุ�ม AM
12. ปุ�ม CD
13. ปุ�ม AUX (Auxiliary)
14. แจ็ก AUX (Auxiliary) IN
15. ปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-FF9B23C7-C1D9-4522-B9C1-E91B3696951F

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจ อยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

POWER ON/OFF:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เ พ่ื อ เป� ด ร ะบบ เค ร่ือง เ สียง กด ปุ� ม VOL/Power

. ระบบจะเป�ดในโหมด (วิทยุหรือ CD) ที่เป�ดค�างไว�เดิม
ก�อนที่จะป�ดระบบเครื่องเสียง

. ถ�าไม�ได�ใส� CD ไว� วิทยุจะเป�ดขึ้นมา

เพ่ือเป�ดและป�ดระบบเครื่องเสียง กดปุ�ม VOL/Power

ปุ�มควบคุม VOLUME:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อควบคุมระดับเสียง หมุนปุ�ม VOL/Power

หมุนปุ�ม VOL/Power ตามเข็มนาฬิกาเพ่ือเพ่ิมระดับเสียง

หมุนปุ�ม VOL/Power ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเสียง

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

1. เพื่อปรับการ ต้ังค�า เสียง กดปุ�ม TUNE·FOLDER/
MENU จนกว�ารายการ (Bass, Treble, Balance,
Fade, Spd sen Vol (ระดับเสียงตามความเร็ว) หรือ
ระดับ เสียง AUX IN) ที่ ต�องการปรับจะแสดงขึ้น

2. หมุนปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU เพื่อปรับการต้ังค�า

เมื่อไม�ได�ทำสิ่งใดนาน 5 วินาที หน�าจอจะเปลี่ยนกลับไป
ยังโหมดเดิมโดยอัตโนมัติ

การตั้งค�านาฬิกา:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การเป�ด/ป�ดนาฬิกา:
1. กดปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU จนกว�า “Clock: ON”

หรือ “Clock: OFF” จะแสดงขึ้น

2. หมุนปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU เพ่ือเปลี่ยนระหว�าง
“Clock: ON” และ “Clock: OFF”

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-19
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4-20 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การปรับนาฬิกา:
1. เป�ดนาฬิกา

2. กด ปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU จนกว�า “Adjust
Clock: No” จะแสดงขึ้น

3. หมุนปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU จนกว�า “Adjust
Clock: Yes” จะแสดงขึ้น

4. ปรับเลขชั่วโมงโดยหมุนปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU
ขณะที่ตัวเลขกะพริบและ “Change Hour” แสดงขึ้น

5. กดปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU ปรับเลขนาทีโดยหมุน
ปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU ขณะที่ตัวเลขกะพริบและ
“Change Minute” แสดงขึ้น

เมื่อไม�ได�ทำสิ่งใดนาน 5 วินาที หน�าจอจะเปลี่ยนกลับไป
ยังโหมดเดิมโดยอัตโนมัติ

ปุ�ม AUX:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

แจ็ก AUX IN อยู�ท่ีชุดเคร่ืองเสียง แจ็กเสียบ IN จะ
รับ สัญญาณเสียง สัญญาณเข�าอนาล็อกมาตรฐานจาก
อุปกรณ� เช�น เครื่องเล�นเทปแบบพกพา เครื่องเล�น CD
เครื่องเล�นเพลงดิจิตอล หรือโน�ตบุ�ค

กดปุ�ม AUX เพื่อเล�นอุปกรณ�ที่รองรับ เมื่อเสียบเข�าที่แจ็ก
AUX IN แล�ว

นิสสันแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
เสียบอุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเคร่ืองเสียง เพลงอาจ
เล�นไม�เป�นปกติ เมื่อใช�สายแบบโมโน

การทำงานวิทยุ
GUID-13A472C1-417E-4046-AABD-E47CCD538998

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจ อยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

/ ปุ�ม FM/AM:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม / ขณะที่ระบบเครื่องเสียงป�ด ระบบ
เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง จ ะ เ ป� ด แ ล ะ วิ ท ย ุ จ ะ เ ป� ด ข้ึ น ม า

เมื่อกดปุ�ม / ขณะที่เครื่องเสียงกำลังเล�นอย�างอื่น
อย ู� สิ่ ง นั้น จะ หย ุด ลง และ วิทย ุ จะ เป�ด ขึ้น มา แทน

เพ่ือเปลี่ยนเป�นช�วงคล่ืนอื่น (FM1, FM2 หรือ AM) ให�กด
ปุ�ม /

ปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อต�องการปรับความถ่ีของสถานีท่ีออกอากาศอยู�ด�วย
ตัวเอง ให�หมุนปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU จนกระท่ังพบ
ความถี่ที่ต�องการ

ปุ�ม SEEK/TRACK:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพ่ือปรับความถ่ีของสถานีท่ีออกอากาศโดยอัตโนมัติ ให�
กดปุ�ม หรือ ค�างไว�แล�วปล�อย ระบบจะหยุด
ค�นหาเมื่อพบสถานีที่ออกอากาศ

จะข�ามสถานีที่ตรวจพบ เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างไว�

ปุ�ม SCAN:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ระบบจะค�นหา และหยุดที่สถานท่ีท่ีพบ
น า น 5 วิ น า ที แ ล� ว จ ะ ค� น ห า ส ถ า นี ต� อ ไ ป

กดปุ�ม ภายใน 5 วินาทีนี้ เพื่อหยุดการค�นหา

ปุ�มหน�วยความจำวิทยุ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบเคร่ืองเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได� 12
สถานี (สำหรับ FM 1 และ FM 2) และความถี่สถานี AM
ได�อีก 6 สถานี

ระหว�างการรับสัญญาณวิทยุ กดปุ�มบันทึกสถานีวิทยุไว�
น�อยกว�า 1.5 วินาที วิทยุจะเปลี่ยนไปเป�นสถานีวิทยุ ท่ี
บันทึกไว�

การบันทึกความถี่สถานีด�วยตัวเอง:

1. เลือกความถ่ีของสถานี ท่ีต�องการโดยใช� ปุ�ม

2. กดปุ�มความจำวิทยุ ① - ⑥ ปุ�มใดปุ�มหน่ึงค�างไว�
จนกว�าได�ยินเสียงบี๊ป

3. หมายเลขช�องของความถี่จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ เมื่อ
บันทึกเรียบร�อย

4. ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับปุ�มบันทึกสถานี อ่ืนๆ

การทำงานของเครื่องเล�น CD
GUID-8F2143D0-16A1-4ACF-95FC-4B6DCF54F1C8

การใส�แผ�น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใส�แผ�น CD ลงในช�องโดยให�ด�านที่มีฉลากหันขึ้น แผ�น CD
จะถูกดูดเข�าไปในช�องโดยอัตโนมัติ แล�วจะเริ่มเล�นเอง
หลังจากใส�แผ�นลงไปแล�ว ข�อมูลเพลงจะปรากฏขึ้นบน
หน�าจอ

ข�อควรระวัง:

ห�ามฝ�นดันแผ�น CD ลงในช�อง เนื่องจากจะทำให�
เครื่องเล�นเสียหายได�

Condition:
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ปุ�ม CD:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ขณะที่มี CD ค�างอยู� CD จะเริ่มเล�น

ปุ�ม DISP:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือกดปุ�ม ขณะท่ี CD ท่ีมีข�อมูลเพลงกำลังเล�นอยู�
ข�อมูลบนหน�าจอจะเปลี่ยนไปดังนี้:

CD:

ความยาวเพลง ? ชื่ออัลบั้ม ? ชื่อศิลป�น ? ชื่อเพลง ?

ความยาวเพลง

CD ที่มี MP3/WMA:

ความยาวเพลง ? ชื่อโฟลเดอร� ? ชื่ออัลบั้ม ?

ชื่ อ ศิ ล ป� น ? ชื่ อ เ พ ล ง ? ค ว า ม ย า ว เ พ ล ง

ปุ�ม SEEK/TRACK (เร�งไปข�างหลัง (-
Rewind) /ข�างหน�า (Fast Forward)):

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

เร�งไปข�างหน�า/ข�างหลัง:

กดปุ�ม หรือ ค�างไว�นานกว�า 1.5 วินาที เพื่อเร�ง
เพลงไปข�างหน�าหรือ ข�างหลัง ปล�อยปุ�มเพื่อเล�น CD ด�วย
ความเร็วปกติ

การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก�อนหน�า:

เพื่อเล�นเพลงถัดไป กดปุ�มเร�งไปข�างหน�าน�อยกว�า 1.5
วินาที เมื่อ CD กำลังเล�นอยู�

เพื่อเล�นเพลงก�อนหน�า กดปุ�มเร�งไปข�างหลังน�อยกว�า 1.5
วินาที ภายใน 2 วินาที เมื่อเพลงป�จจุบันเริ่มเล�น เพ่ือกลับ
ไปที่ต�นเพลง กดปุ�มเร�งไปข�างหลังน�อยกว�า 1.5 วินาที
ห ลั ง จ า ก 2 วิ น าที เ มื่ อ เ พล ง ป� จ จ ุ บั น เ ริ่ ม เ ล� น

ปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU (CD ที่มี MP3/WMA):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อข�ามไปโฟลเดอร� ถัดไป หมุนปุ�ม TUNE·FOLDER/
MENU

เพื่อข�ามไปยังเพลงถัดไป หรือ ก�อนหน�าภายในโฟลเดอร�
กดปุ�ม

ปุ�ม RPT·RANDOM:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ขณะที่ CD กำลังเล�นอยู� โหมดการเล�นจะ
เปลี่ยนไป ดังนี้:

CD:

DISC REPEAT ? TRACK REPEAT ? DISC RANDOM
? DISC REPEAT

CD ที่มี MP3/WMA:

DISC REPEAT ? FOLDER REPEAT ? TRACK
REPEAT ? DISC RANDOM ? FOLDER RANDOM ?

DISC REPEAT

DISC REPEAT:

เพลงทุกเพลงในแผ�น CD ที่เลือกจะเล�นซ้ำไปตามลำดับ

FOLDER REPEAT (เฉพาะ CD ท่ีมี MP3 หรือ WMA
เท�านั้น):

เพลงทุกเพลงในโฟลเดอร�ที่เลือกจะเล�นซ้ำไปตามลำดับ

TRACK REPEAT:

จะเล�นเพลงที่เลือกซ้ำไปเรื่อยๆ

DISC RANDOM:

เพลงทุกเพลงในแผ�น CD ที่เลือกจะเล�นซ้ำแบบสุ�ม

FOLDER RANDOM (เฉพาะ CD ท่ีมี MP3 หรือ WMA
เท�านั้น):

เพลงทุกเพลงในโฟลเดอร�ที่เลือกจะเล�นซ้ำแบบสุ�ม

ปุ�ม SCAN:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ขณะที่ CD กำลังเล�นอยู� จะเริ่มเล�น 10
วินาทีแรกของทุกเพลง

เมื่อกดปุ�ม อีกครั้ง CD จะกลับไปเล�นในโหมดปกติ

ปุ�ม CD EJECT:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

CD ในเครื่องเล�นจะถูกคายออกมา เมื่อกดปุ�ม ถ�า CD
ไม�ถูกนำออก และยังค�างอยู�ท่ีช�องใส�ของเครื่องเล�นนาน
20 วินาที จะถูกดึงกลับเข�าไปเพื่อป�องกันแผ�น

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-21
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4-22 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (รุ�นมีหน�าจอสี)
GUID-1BA79115-B2B8-43DD-B5B9-252764988FEF

JVH0298X

1. ปุ�ม AUX (Auxiliary)
2. ปุ�มเลือกช�วงคลื่น FM·AM
3. ปุ�ม CD EJECT
4. ปุ�ม CD
5. ปุ�ม DISP (display)
6. หน�าจอสี
7. ปุ�ม iPod MENU

8. ปุ�ม SEEK/TRACK/Rewind
9. ปุ�มหมุน SCAN
10. ปุ�ม SEEK/TRACK/Fast Forward
11. ปุ�ม BACK
12. ปุ�มหมุนควบคุม PWR (power) /VOL (volume)
13. ปุ�ม RPT (repeat)
14. ปุ�ม RDM (random)

15. ปุ�มเลือกตั้งค�าสถานีวิทยุ
16. แจ็ก AUX (Auxiliary) IN
17. ปุ�มหมุนควบคุม TUNE·FOLDER
18. ปุ�ม ENTER/SETTING

Condition:
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การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-1AAF68DA-BD5F-49DD-BB10-110C903AEED1

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

วงจรปรับความดังอัตโนมัติ จะเสริมช�วงความถ่ีต่ำและสูง
โดยอัตโนมัติ ท้ังในการรับสัญญาณวิทยุและการเล�น CD

PWR/ควบคุมระดับเสียง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง ACC หรือ ON แล�วกดปุ�ม
PWR ขณะที่ระบบกำลังป�ดอยู� เพื่อเป�ดโหมดสุดท�ายที่เล�น
ขึ้นมา ซึ่งใช�อยู�ก�อนท่ีระบบจะถูกป�ด ขณะท่ีระบบเป�ดอยู�
ให�กดปุ�ม PWR เพื่อป�ดระบบ

หมุนปุ�มหมุนควบคุม VOL เพื่อปรับระดับเสียง

การตั้งค�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หน�าจอตั้งค�าจะแสดงขึ้นมา เมื่อกดปุ�ม ENTER/SETTING

สามารถต้ังค�ารายการข�างล�างท่ีแสดงข้ึนบนหน�าจอได�

. Bass, Treble, Balance และ Fade

ควบคุมเสียงของระบบเครื่องเสียง Balance จะปรับ
เสียงระหว�างลำโพงซ�าย และลำโพงขวา Fade จะ
ปรับ เสียง ระหว�าง ลำโพงหน�า และ ลำโพงหลัง

เลือก “Bass” “Treble” “Balance” หรือ “Fade” โดย
ใช� ปุ�ม หมุนควบคุม TUNE·FOLDER แล�ว กด ปุ�ม
E N T ER / S E TT I NG หม ุ น ปุ� ม ห ม ุ น ค ว บค ุ ม
TUNE·FOLDER เพื่อปรับ Bass Treble Balance และ
Fade บนหน�าจอไปยังระดับที่ต�องการ

. Speed Sens Vol.

เพ่ือเปลี่ยนระดับเสียงตามความเร็ว (Speed Sens
Vol.) จากป�ด (0) ถึง 5 ให�หมุน ปุ�มหมุนควบคุม
TUNE·FOLDER

. AUX Vol.

ควบคุมระดับเสียงของเสียงส�งเข�าจากอุปกรณ� Aux ที่
เช่ือมต�อเข�า กับระบบเคร่ืองเสียง เลือกการตั้งค�า
ระหว� าง 1 ถึง 3 หรือ เ ลือก 0 เ พ่ือ ไม� ใช� งาน

. ค�าความสว�าง และความเข�ม

ป รับ ความ สว� า ง และ ความ เข� ม ของ หน� า จอ

เลือก “brightness” หรือ “contrast” โดยใช�ปุ�มหมุน
ควบค ุม TUNE·FOLDER แล�ว กด ปุ�ม ENTER/
SETTING หมุนปุ�มหมุนควบคุม TUNE·FOLDER เพื่อ
ปรับค�าความสว�าง และความเข�มของหน�าจอไปยัง
ระดับที่ต�องการ

. การปรับนาฬิกา

ปรับนาฬิกาตามขั้นตอนต�อไปนี้

JVH0306X

1) เลือก "Clock Adjust" โดยใช�ปุ�มหมุนควบคุม
TUNE·FOLDER ① แล� ว กด ปุ�ม ENTER/
SETTING ②

2 ) ป รั บ ชั่ ว โ ม ง โ ด ย ใ ช� ปุ� ม ห ม ุ น ค ว บ ค ุ ม
TUNE·FOLDER ① แล� ว กด ปุ�ม ENTER/
SETTING ②

3) ปรับนาทีโดยใช�ปุ�มหมุนควบคุม TUNE·FOLDER
① แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING ②

ไม�มีนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง
. นาฬิกาบนหน�าจอ

เมื่อใช�งานรายการน้ี นาฬิกาจะแสดงขึ้นมาท่ีมุมขวา
บนของหน�าจอเสมอ

เลือก “On-Screen Clock” โดยใช�ปุ�มหมุนควบคุม
TUNE·FOLDER แล�ว กด ปุ�ม ENTER/SETTING
สามารถเปล่ียนได�ระหว�าง ON และ OFF โดยใช�ปุ�ม
หมุนควบคุม TUNE·FOLDER

. หน�าจอ RDS (ถ�ามีติดตั้ง)

ข�อมูล RDS (ระบบข�อมูลวิทยุ) สามารถแสดงขึ้นบน
หน�าจอได� เลือก “RDS Display” โดยใช� ปุ�มหมุน
ควบค ุม TUNE·FOLDER แล�ว กด ปุ�ม ENTER/
SETTING สามารถเปล่ียนได�ระหว�าง ON และ OFF
โดยใช�ปุ�มหมุนควบคุม TUNE·FOLDER

. ภาษาของเมนู iPod

สามารถเปลี่ยนภาษาของเมนู iPod ได�

เลือก “iPod menu language” โดยใช� ปุ�มหมุน
ควบค ุม TUNE·FOLDER แล�ว กด ปุ�ม ENTER/
SETTING ใช�ปุ�มหมุนควบคุม TUNE·FOLDER เพื่อ
เลือกภาษาที่ต�องการ

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

สามารถยกเลิกการแสดงหน�าจอได�โดยกดปุ�ม DISP จะยัง
สามารถฟ�งเพลงท่ีกำลังเล�นอยู� ได� ถ�าต�องการให�หน�า
จอแสดงขึ้นมาอีกครั้ง ให�กดปุ�ม DISP อีกคร้ังหรือกดปุ�ม
FM·AM หรือปุ�ม AUX

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-23
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4-24 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

แจ็ก AUX IN:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

แจ็ก AUX IN อยู�ที่ชุดเครื่องเสียง แจ็กเสียบ AUX IN จะ
รับ สัญญาณเสียง สัญญาณเข�าอนาล็อกมาตรฐานจาก
อุปกรณ� เช�น เคร่ืองเล�นเทป/เคร่ืองเล�น CD เคร่ืองเล�น
MP3 หรือโน�ตบุ�ค

นิสสันแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
เสียบอุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเคร่ืองเสียง เพลงอาจ
เล�นไม�เป�นปกติ เมื่อใช�สายแบบโมโน

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

กดปุ�ม AUX หน�าจอจะเปลี่ยนไปดังนี้:

iPod/USB ? AUX ? iPod/USB

เมื่อกดปุ�ม AUX โดยท่ีไม�มีอุปกรณ�เสียบไว�ที่แจ็ก ระบบ
เครื่องเสียงจะไม�เปลี่ยนเป�นโหมด AUX

การทำงานวิทยุ
GUID-052683ED-ECB9-4FCE-BC7E-0E89F3482F7B

การเลือกช�วงคลื่นวิทยุ (FM/AM):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�มเลือกช�วงคลื่นวิทยุ จะเปลี่ยนช�วงคลื่นวิทยุไปดังนี้:

AM ? FM1 ? FM2 ? AM

TUNE (การเลือกคลื่น):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมุนปุ�มหมุนควบคุม TUNE·FOLDER วิทยุเพื่อเลือกคล่ืน
ด�วยตนเอง

ระบบข�อมูลวิทยุ (RDS) (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

RDS ย�อมาจาก Radio Data System และเป�นข�อมูล
บริการที่ส�งมาจากสถานีวิทยุบางสถานีในช�วง FM (ไม�ใช�
ช�วง AM) ซึ่งเข�ารหัสอยู�ในรายการทั่วไปที่ส�งสัญญาณออก
มา ป�จจุบัน สถานีท่ีมี RDS มักอยู�ในเมืองใหญ� แต�สถานี

วิทยุจำนวนมากก็เริ่มหันมาพิจารณาการใช�งานการออก
อากาศข�อมูล RDS

RDS จะสามารถแสดง:

. ชื่อสถานี เช�น “The Groove”

. รูปแบบของดนตรีหรือรายการ เช�น “คลาสสิก” “ลูก
ทุ�ง” หรือ “ร็อค”

การเปลี่ยนคลื่น SEEK:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม หรอื เพ่ือเปลี่ยนคลื่นความถ่ีจากต่ำไป
ส ู ง ห รือ จาก ส ู ง ไป ต่ ำ และ หย ุ ด ท่ี สถา นี ถัด ไป

การเปลี่ยนคลื่น SCAN:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�มเลือกคล่ืน SCAN เพ่ือเปลี่ยนคล่ืนความถี่จากต่ำไป
สูง และหยุดท่ีแต�ละสถานีนาน 5 วินาที กดปุ�มอีกครั้ง
ระหว�าง 5 วินาทีน้ี เพื่อหยุดการเปล่ียนคลื่น SCAN และ
วิทยุจะยังคงอยู�ที่สถานีนั้น

ถ�าไม�ได�กดปุ�มเปลี่ยนคลื่น SCAN ภายใน 5 วินาทีนี้
การ เปล่ียนคลื่น SCAN จะ เปล่ียน ไป ยังสถานี ถัด ไป

ถึง การบันทึกสถานี:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถตั้งสถานีได� 12 สถานี สำหรับช�วงคลื่น FM (อย�าง
ละ 6 สถานีสำหรับ FM และ FM2) และสามารถต้ังสถานี
ได� 6 สถานีสำหรับช�วงคลื่น AM

1. เลือกช�วงคลื่นโดยใช�ปุ�มเลือกช�วงคลื่นวิทยุ

2. เปล่ียนคลื่นวิทยุ ไปยังสถานี ท่ีต�องการโดยใช� ปุ�ม
SEEK·TRACK SCAN หรือ ปุ�ม หมุนควบคุม วิทย ุ
TUNE·FOLDER

3. กดปุ�มตั้งวทิยุ ถึง ที่ต�องการค�างไว�จนกว�า
วิทยุจะเงียบลง

4. ตัวแสดงสถานีจะแสดงขึ้นมา และเสียงจะ ดัง ข้ึน
เหมือนเดิม การตั้งสถานีเสร็จสิ้น

5. สามารถตั้งปุ�มอื่นๆ ได�ด�วยวิธีการเดียวกัน

ถ�าถอดสายแบตเตอร่ีออกหรือฟ�วส�ของระบบเครื่องเสียง
ขาด หน�วยความจำของวิทยุจะถูกลบไป ถ�า เกิดกรณี
ดั ง ก ล� า ว ใ ห� ต้ั ง ส ถ า นี ที่ ต� อ ง ก า ร ใ ห ม� อี ก ค ร้ั ง

การทำงานของเครื่องเล�น CD
GUID-EB9ABA6A-DBDF-49C5-B823-0C6BB6DEB75E

ให�สวิตช� ก ุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง ACC หรือ ON และใส�
คอมแพคดิสก� (แผ�น CD) เข�าในช�องใส� โดยให�ด�านที่มี
ฉลากหันขึ้น แผ�น CD จะถูกดูดเข�าไปในช�องโดยอัตโนมัติ
แล�วจะเริ่มเล�นเอง

หลังจากใส�แผ�น CD จำนวนเพลงใน CD และเวลาจะปราก
ฎขึ้นบนหน�าจอ

ถ�ากำลังฟ�งวิทยุอยู� วิทยุจะป�ดโดยอัตโนมัติ จากนั้น CD จะ
เริ่มเล�นเอง

ถ�าระบบป�ดลงขณะที่ CD กำลังเล�นอยู� เม่ือกดปุ�ม PWR
CD จะเริ่มเล�น

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

เม่ือกดปุ�ม CD โดยที่ระบบป�ดอยู�และมี CD อยู�ในเคร่ือง
ระบบจะเป�ดขึ้นและ CD จะเริ่มเล�น

เมื่อกดปุ�ม CD โดยที่มี CD อยู�ในเครื่องและวิทยุกำลังเป�ด
อย ู� วิทย ุ จะ ดับลง โดย อัตโนมัติ และ CD จะ เร่ิม เล�น

เปลี่ยนเป�นเพลงถัดไป/ก�อนหน�า และ
เร�งไปข�างหน�า/ข�างหลัง:

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

เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างนานกว�า 1.5 วินาทีขณะที่
กำลังเล�น CD CD จะเล�นโดยเร�งไปข�างหน�าหรือข�างหลัง

Condition:
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เม่ือปล�อยปุ�ม เคร่ืองเล�น CD จะกลับไปเล�นด�วยความเร็ว
ปกติ

เม่ือกดปุ�ม หรือ ไว�น�อยกว�า 1.5 วินาทีขณะท่ี
กำลังเล�น CD CD จะเล�นเพลงต�อไปหรือช�วงต�นของเพลง
ป�จจุบัน

REPEAT (RPT):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม RPT ขณะที่กำลังเล�น CD รูปแบบการเล�นเพลง
จะเปลี่ยนไปดังนี้:

(CD)

ปกติ ⇔ เล�นซ้ำ 1 เพลง

(CD ที่มีไฟล�เสียงแบบบีบอัด)

ปกติ ? เล�นซ้ำ 1 โฟลเดอร� ? เล�นซ้ำ 1 เพลง ? ปกติ

RANDOM (RDM):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม RDM ขณะที่กำลังเล�น CD รูปแบบ
การเล�นเพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

(CD)

ปกติ ⇔ เล�นแบบสุ�ม 1 แผ�น

(CD ที่มีไฟล�เสียงแบบบีบอัด)

ปกติ ? เล�นแบบสุ�ม 1 แผ�น ? เล�นแบบสุ�ม 1 โฟลเดอร�
? ปกติ

CD EJECT:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือกดปุ�ม CD EJECT ขณะมี CD อยู� CD จะถูกคายออก
มา

เมื่อกดปุ�มขณะที่กำลังเล�น CD CD จะถูกคายออก

ถ�า CD คายออกมา แล�วไม�ได�ถูกหยิบออก CD จะถูก
ดึงกลับเข�าไปในช�องใส� เพื่อป�องกันไม�ให�เสียหาย

การใช�งานหน�วยความจำ USB
GUID-56A06FF1-C36F-444C-AD16-78BD4A8A6FAF

JVH0299X

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

ช�องเสียบ USB จะอยู�ท่ีคอนโซลกลาง เป�ดฝาและเสียบ
หน� ว ย ค ว า ม จ ำ USB เ ข� า ไ ป ดั ง แสด ง ใ น ภ าพ

ถ�าระบบป�ดลงขณะที่หน�วยความจำ USB กำลังเล�นอยู� การ
ก ด ปุ� ม PWR จ ะ เ ริ่ ม เ ล� น หน� ว ย ค ว า ม จ ำ USB

คำเตือน:

ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ในขณะ
ขับข่ี เพราะทำให� เสียสมาธิ จนทำให�สูญเสียการ
ควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB ลงในช�องเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ� USB ที่เอียงหรือกลับหัวกลับ
หางในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบเสียหายได�

ให�แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบ
USB อย�างถูกต�อง

. ห�ามดึงฝาครอบช�องเสียบ USB (ถ�ามี ติดต้ัง)
ขณะที่ ดึง อ ุปกรณ� USB ออกจากช�อง เสียบ
เพราะอาจทำให�ช�องเสียบและฝาครอบเสียหาย
ได�

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ ดึงสายเคเบ้ิลอาจจะทำให�ช�อง
เสียบเสียหาย

โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�านเพื่อดูการใช�งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ�ที่เหมาะสม

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

เม่ือกดปุ�ม AUX ขณะท่ีระบบป�ดอยู� และมีหน�วยความจำ
USB เสียบอยู� ระบบจะเป�ดขึ้น

ถ�ากำลังเล�นอย�างอ่ืนอยู� และมีหน�วยความจำ USB เสียบ
อยู� กดปุ�ม AUX ซ้ำๆ จนกว�าหน�าจอแสดงจะเปล่ียนเป�น
โหมดหน�วยความจำ USB

เปลี่ยนเป�นไฟล�ถัดไป/ก�อนหน�า และ
เร�งไปข�างหน�า/ข�างหลัง:

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

เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างนานกว�า 1.5 วินาทีขณะที่
กำลังเล�นหน�วยความจำ USB หน�วยความจำ USB จะเล�น
โดยเร�งไปข�างหน�าหรือข�างหลัง เมื่อปล�อยปุ�ม หน�วย
ความ จำ USB จะ กลับ ไป เล�น ด� วย ความเร็ ว ปกติ

เมื่อกดปุ�ม หรือ ไว�น�อยกว�า 1.5 วินาที ขณะที่
กำลังเล�นหน�วยความจำ USB หน�วยความจำ USB จะเล�น
เ พ ล ง ต� อ ไ ป ห รื อ ช� ว ง ต� น ข อ ง เ พ ล ง ป� จ จ ุ บั น

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-25

Condition:
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4-26 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การเลือกโฟลเดอร�:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเปลี่ยนไปโฟลเดอร�อื่นในหน�วยความจำ USB หมุนปุ�ม
หมุนควบคุม TUNE·FOLDER

REPEAT (RPT):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม RPT ขณะที่หน�วยความจำ USBเล�นอยู� รูปแบบ
การเล�นเพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

เพ่ือเปลี่ยนโหมดการเล�น กดปุ�ม RPT ซ้ำๆ และโหมดจะ
เปลี่ยนไปดังนี้

ปกติ ? เล�นซ้ำ 1 โฟลเดอร� ? เล�นซ้ำ 1 เพลง ? ปกติ

RANDOM (RDM):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือกดปุ�ม RDM ขณะที่กำลังเล�นหน�วยความจำ USB รูป
แบบการเล�นเพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้

เพ่ือเปล่ียนโหมดการเล�น กดปุ�ม RDM ซ้ำๆ และโหมดจะ
เปลี่ยนไปดังนี้

ปกติ ? เล�นแบบสุ�มทั้งหมด ? เล�นแบบสุ�ม 1 โฟลเดอร�
? ปกติ

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

เ ม่ือ กด ปุ�ม BACK จะ กลับ ไป ท่ี หน�า จอ ก�อน หน�า นี้

การทำงานของเครื่องเล�น iPod
GUID-52F770B4-BC4B-4EF3-B2D6-6CCCEE424259

JVH0300X

การเชื่อมต�อ iPod:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ช�องเสียบ USB จะอยู�ที่คอนโซลกลาง เป�ดฝา และเสียบ
สาย iPod เข�ากับข้ัวต�อ USB ในขณะท่ีมีการเชื่อมต�อใน
รถยนต� แบต เตอ ร่ี ของ i Pod จะ มี ก า ร ชา ร� จ ไฟ

หลังจากเสร็จส้ินการเชื่อมต�อ หน�าจอของ iPod จะแสดง
คำว�า NISSAN หรือหน�าจอติดต้ังอุปกรณ�เสริม ขึ้นอยู�กับ
รุ�นของ iPod เมื่อทำการเชื่อมต�อ iPod เข�ากับรถยนต�
สามารถเลือกรายการเพลงที่บันทึกใน iPod ได�โดยการใช�
ปุ�มควบคุมเครื่องเสียงของรถยนต�เท�านั้น

* iPod และ iPhone เป�น เคร่ืองหมายทางการค�าของ
Apple Inc. ลงทะเบียนในอเมริกาและประเทศอื่นๆ

คำเตือน:

ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ในขณะ
ขับข่ี เพราะทำให� เสียสมาธิ จนทำให�สูญเสียการ
ควบคุมรถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB ลงในช�องเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ� USB ที่เอียงหรือกลับหัวกลับ
หางลงในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบเสียหาย
ได� ให�แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบ
USB อย�างถูกต�อง

. ห�ามดึงฝาครอบช�องเสียบ USB (ถ�ามี ติดต้ัง)
ขณะที่ ดึง อ ุปกรณ� USB ออกจากช�อง เสียบ
เพราะอาจทำให�ช�องเสียบและฝาครอบเสียหาย
ได�

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจจะทำให�
ช�องเสียบเสียหาย

โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�านเพื่อดูการใช�งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ�ที่เหมาะสม

อุปกรณ�ที่สามารถใช�งานร�วมกันได�:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อ ุปกรณ� ร ุ� น ต�อ ไป นี้ ท่ี สามารถ ใช� งาน ร� วม กัน ได� :

. iPhone รุ�นที่สาม (เฟ�ร�มแวร�รุ�น IOS4/4.0)

. iPhone รุ�นที่สี่ (เฟ�ร�มแวร�รุ�น IOS4/4.0)

. iPod รุ�นที่ห�า (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.3)

. iPod คลาสสิค รุ�นแรก (เฟ�ร�มแวร� ร ุ�น 1.1.1 หรือ
1.1.2PC)

. iPod คลาสสิค รุ�นที่สอง (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 2.0.1)

. iPod ทัช รุ�นแรก (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.1.5 หรือ 2.2.1)

. iPod ทัช รุ�นที่สองและสาม (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 2.2.1 หรือ
IOS4/4.0.0)

. iPod นาโน รุ�นแรก (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.3.1)

. iPod นาโน รุ�นที่สอง (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.1.3)

Condition:
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. iPod นาโน รุ�น ท่ีสาม (เฟ�ร�มแวร� ร ุ�น1.1.2PC หรือ
1.1.3PC)

. iPod นาโน รุ�นที่สี่ (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0.2 หรือ 1.0.4)

. iPod นาโน รุ�นที่ห�า (เฟ�ร�มแวร�รุ�น 1.0.1 หรือ 1.0.2)

ในบางกรณี iPod ทัช อาจจะไม�ตอบสนองต�อระบบทันที

ให�แน�ใจว�าอัพเดตเฟ�ร�มแวร�ของ iPod แล�ว

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

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง ACC หรือ ON จากนั้น กด
ปุ� ม A U X ซ้ ำ ๆ เ พ่ื อ เ ป ล่ี ย น ไ ป ยั ง โ ห ม ด i P o d

ถ�าระบบป�ดลงในขณะที่ iPod กำลังเล�นอยู� เมื่อกดปุ�มPWR
iPodจะเริ่มเล�นอีกครั้ง

iPod MENU:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง ACC หรือ ON จากนั้น กด
ปุ� ม i Pod MENU เพื่ อ เป ล่ี ยน ไป ยัง โหมด iPod

ถ�ามีการเล�นเพลงจากแหล�งข�อมูลเสียงอ่ืนๆอยู� และ iPod
มีการเชื่อมต�อ การกดปุ�ม iPod MENU จะเปลี่ยนเป�นโหมด
iPod

ถ�าระบบป�ดลงในขณะท่ี iPod กำลังเล�นอยู� เม่ือกดปุ�ม
PWR iPodจะเริ่มเล�นอีกครั้ง

เม่ือกดปุ�ม iPod MENU ในขณะท่ีมีการเชื่อมต�อ iPod
หน�าจอสำหรับการทำงานของ iPod จะแสดงบนหน�าจอ
วิทยุ สามารถเล่ือนรายการในเมนูได�โดยการกด
หรือ ในขณะท่ี iPod กำลังทำงาน กดปุ�ม ENTER
เพื่อเลือกรายการ รายการท่ีอยู�ในเมนูของ iPod จะแสดง
บนหน�าจอตามลำดับดังต�อไปนี้

. Now playing (รายการที่กำลังเล�น)

. Playlists (รายการเพลง)

. Artists (ชื่อศิลป�น)

. Albums (ชื่ออัลบั้ม)

. Songs (เพลง)

. Podcasts (พอดแคสท�)

. Genres (แนวดนตรี)

. Composers (นักแต�งเพลง)

. Audiobooks (หนังสือเสียง)

. Shuffle songs (เล�นเพลงแบบสุ�ม)

. Play mode (โหมดการเล�น)

สำหรับข�อมูล เพ่ิมเติมเกี่ยว กับแต�ละรายการ ดูที่ ค ู�มือ
การใช�งานของ iPod

เปลี่ยนเป�นเพลงถัดไป/ก�อนหน�า และ
เร�งไปข�างหน�า/ข�างหลัง:

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

เมื่อกดปุ�ม หรือ ค�างนานกว�า 1.5 วินาทีขณะที่
กำลังเล�น iPod iPodจะเล�นโดยเร�งไปข�างหน�าหรือข�าง
หลัง เมื่อปล�อยปุ�ม iPodจะกลับไปเล�นด�วยความเร็วปกติ

เม่ือกดปุ�ม หรือ ไว�น�อยกว�า 1.5 วินาทีขณะท่ี
กำลังเล�น iPod เพลงต�อไปหรือช�วงต�นของเพลงป�จจุบัน
ใน iPod จะเล�น

REPEAT (RPT):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม RPT ในขณะที่เพลงกำลังเล�นอยู� รูปแบบ
การเล�นเพลงจะเปลี่ยนดังนี้:

ป�ดการเล�นซ้ำ ? เล�นซ้ำ 1 เพลง ? เล�นซ้ำท้ังหมด ?

ป�ดการเล�นซ้ำ

RANDOM (RDM):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม RDM ในขณะที่เพลงกำลังเล�นอยู� รูปแบบ
การเล�นเพลงจะเปลี่ยนดังนี้:

ป�ดการเล�นแบบสุ�ม ? เล�นเพลงแบบสุ�ม ? เล�นอัลบั้ม
แบบสุ�ม ? ป�ดการเล�นแบบสุ�ม

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

ห น� า จ อ ที่ แ ส ด ง ก� อ น ห น� า นี้ จ ะ แ ส ด ง ขึ้ น ม า

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-27
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4-28 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การดูแลรักษาและทำความสะอาด CD/
หน�วยความจำ USB

GUID-A5D47549-D687-4866-BD7E-D9DE42CFED28

CD
GUID-8B3BCAC4-3ED5-42E8-AE4C-4C946E3DA09B

SAA0451

. จับบริเวณขอบแผ�น ห�ามจับบนผิวหน�าของแผ�นหรือ
งอแผ�น

. เก็บแผ�นในกล�องทุกครั้งเมื่อไม�ใช�งาน

. ในการทำความสะอาด ให�ใช�ผ�าท่ีสะอาดและนุ�มเช็ด
พื้นผิวของแผ�นจากตรงกลางไปยังขอบ ห�ามเช็ดแผ�น
วนเป�นวง

ห�าม ใช� น้ำยา ทำ ความ สะอาด แผ�น ทั่ วไป หรือ
แอลกอฮอล�ที่ใช�ในโรงงานอุตสาหกรรม

. บริเวณขอบนอกและขอบในของแผ�นที่ยังใหม�อาจยัง
ขรุขระอยู� ใช�ด�านข�างของปากกาหรือดินสอขัดบริเวณ
ขอบนอกและขอบใน เพื่อลบความขรุขระ

หน�วยความจำ USB (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-6B07A410-900E-4BAE-8419-4C5C6E298DEA

. ห�ามสัมผัสบริเวณปลายขั้วของหน�วยความจำ USB

. ห�าม วาง วัตถ ุ ที่ หนัก ลง บนหน�วย ความ จำ USB

. ห�างวางหน�วยความจำ USB บนบริเวณท่ีมีความช้ืน

. ห�ามวางหน�วยความจำ USB ให�รับแสงแดดโดยตรง

. ห� าม เท ของเหลว ลง บน หน� วย ความ จำ USB

โปรดดูที่ ค ู� มือการใช� งานหน�วยความจำ USB สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สวิตช�ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณ
พวงมาลัย (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-5340BAAA-8CC3-4555-AF7F-9768B8069B2A

JVH0868X

1. สวิตช�เปลี่ยนคลื่น
2. สวิตช�เลือกแหล�งที่มา
3. สวิตช�ควบคุมระดับเสียง

สามารถสั่งงานระบบวิทยุได�โดยใช�ปุ�มควบคุมบนพวงมาลัย

สวิตช�เลือกแหล�งที่มา
GUID-58DEF7BE-F407-4C23-B805-4B323BB3BC7A

กดสวิตช�เลือกแหล�งที่มาเพื่อเปลี่ยนโหมดไปที่แหล�งที่มา
ที่มีอยู�

สวิตช�เปลี่ยนคลื่น
GUID-B1DAD262-2878-4A9E-9791-C65B618574D4

การเปลี่ยนหน�วยความจำ (วิทยุ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช� เปลี่ยนคล่ืน หรือ ขึ้น/ลงเป�นเวลา
น�อยกว�า 1.5 วินาที เพื่อเปลี่ยนความถี่คลื่นวิทยุ

ปุ�มค�นหาคลื่น (วิทยุ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช�เปลี่ยนคลื่น หรือ ขึ้น/ลงเป�นเวลานาน
กว�า 1.5 วินาที เพื่อค�นหาสถานีวิทยุก�อนหน�าหรือหลัง

APS (ค�นหารายการอัตโนมัติ) FF, APS REW (CD):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช� เปลี่ยนคล่ืน หรือ ขึ้น/ลงเป�นเวลา
น�อยกว�า 1.5 วินาที เพื่อกลับไปยังช�วงเริ่มต�นของรายการ
ป�จจุบัน หรือข�ามไปยังรายการถัดไป กดหลายๆ ครั้งเพื่อ
ข�ามกลับไปรายการก�อนหน�า หรือข�ามผ�านรายการป�จจุบัน

iPod (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. เลื่อนหมายเลขเพลงขึ้นหรือลง โดยการกดข้ึน/ลง
เป�นเวลาน�อยกว�า 1.5 วินาที

USB (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. เลื่อนหมายเลขเพลงขึ้นหรือลง โดยการกดข้ึน/ลง
เป�นเวลาน�อยกว�า 1.5 วินาที

. เล่ือนหมายเลขโฟลเดอร�ขึ้นหรือลง โดยการกดขึ้น/
ลงเป�นเวลามากกว�า 1.5 วินาที

Condition:
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สวิตช�ควบคุมระดับเสียง
GUID-15379E76-6BE7-42B2-A4FD-2912DF4C5182

กดด�าน + หรือ - ของสวิตช�ควบคุมระดับเสียงเพื่อเพิ่ม
หรือลดระดับเสียง

ขั้วต�อ USB/AUX (รุ�นที่มีระบบนำทาง)
GUID-3393C35B-8B96-45BB-AC59-1087D0FDFD42

JVH0546X

ขั้วต�อ USB/AUX จะอยู�ที่คอนโซลกลาง

สำหรับรายละเอียด ดูที่คู�มือการใช�งานนิสสันคอนเน็คที่จัด
ให�แยกต�างหาก

GUID-2B6EF082-07D8-462B-801C-3763A80129DC

เมื่อติดต้ังวิทยุ CB วิทยุสมัครเล�นหรือโทรศัพท�ในรถยนต�
ไว� ให�แน�ใจว�าดูข�อควรระวังดังต�อไปนี้แล�ว ไม� เช�นน้ัน
อุปกรณ�ท่ีติดต้ังอาจส�งผลต�อระบบควบคุมเครื่องยนต�และ
อุปกรณ�ไฟฟ�าอื่นๆ

ข�อควรระวัง:

. ให� เสา อากาศ อย ู� ห� าง จาก โมด ูล ควบค ุม
อิ เ ล็ก ทรอ นิก ให� มาก ที่ ส ุด เท� า ที่ จะ ทำได�

. ให� เสาอากาศอยู� ห�างจากชุดสายไฟควบคุม
เครื่องยนต�อย�างน�อย 20 ซม. (8 น้ิว) ห�ามวาง
เสา อา กาศ ไว� ข�� า งๆ ช ุด สาย ไฟ ท ุก ชนิด

. ปรับ อัตราส�วน คลื่น นิ่ง ตามที่ ผ ู� ผลิต แนะนำ

. เชื่อมต�อสายกราวด�จากตัว วิทยุ เข�ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

GUID-AF850075-D090-42DF-93FD-FCBA44A16888

*ระบบนี้มีไว�สำหรับรุ�นที่ไม�มีระบบนำทาง

สำหรับรุ�นที่มีระบบนำทาง โปรดดูท่ีคู�มือการใช�งานนิสสัน
คอนเน็คที่จัดให�แยกต�างหาก

คำเตือน:

. ใช�โทรศัพท�หลังจากหยุดรถในที่ปลอดภัยแล�ว
ถ�าท�านจำเป�นต�องใช�โทรศัพท�ในขณะที่ขับขี่ ให�
ใช�ความระมัดระวังอย�างมากตลอดเวลา เพื่อให�มี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ถ�าท�านพบว�าไม�สามารถใช�สมาธิเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถในขณะที่ใช�โทรศัพท� ให�ขับ
รถไปจอดในสถานที่ปลอดภัยก�อนใช�โทรศัพท�

ข�อควรระวัง:

ใช�โทรศัพท�หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� เพื่อหลีกเลี่ยง
การสิ้นเปลืองแบตเตอรี่รถยนต�

หมายเหตุ:

ฟ�ง ก� ช่ั นกา รสื่ อสา ร ไร� สาย LAN (Wi-Fi) และ
Bluetooth® ใช�คลื่นความถ่ีร�วมกัน (2.4 GHz) การ
ใช�ฟ�งก�ชั่น Bluetooth® และการสื่อสารไร�สาย LAN
ในเวลาเดียวกัน อาจส�งผลให�การสื่อสารช�าลงหรือ
ขาดไป และเป�นสาเหตุให�เกิดเสียงอันไม�พึงประสงค�
ได� จึงขอแนะนำว�าให�ท�านป�ดฟ�งก�ชั่นการส่ือสารไร�
สาย LAN (Wi-Fi) ในขณะที่ใช�ฟ�งก�ชั่น Bluetooth®

รถยนต�ของท�านติดตั้งระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®

ไว� ถ�าหากท�านมีมือถือที่สามารถใช�งาน Bluetooth® ได�
ท�านสามารถติดต้ังโทรศัพท�มือถือให�เช่ือมต�อกับโมดูล
โทรศัพท�ในรถยนต�แบบไร�สายได� ด�วยเทคโนโลยีไร�สาย
ของ Bluetooth® ท�านสามารถโทรออกหรือ รับสาย

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-29

โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®
(ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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4-30 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

โทรศัพท�ได� ถึงแม�โทรศัพท�มือถือจะยังอยู� ในกระเป�า

เมื่อจับคู�โทรศัพท�มือถือเข�ากับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�
แล�ว ไม�จำเป�นต�องดำเนินการเชื่อมต�อโทรศัพท�มือถืออีก
โทรศัพท�ของท�านจะเชื่อมต�อกับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�
โดยอัตโนมัติ เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง "ON" โดยที่
โทรศัพท�มือถือที่ลงทะเบียนแล�วเป�ดอยู� และอยู�ในรถยนต�

ท�านสามารถลงทะเบียนโทรศัพท�มือที่ใช�งาน Bluetooth®

ท่ีแตกต�างกันได�ถึง 5 เครื่องกับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�
อย�างไรก็ตาม ในแต�ละครั้งท�านสามารถใช�โทรศัพท�ได�แค�
เครื่องเดียว

เมื่อ มี การ ใช� โทรศัพท� จะ ใช� ระบบ เครื่อง เสียง และ
ไมโครโฟน (ติดต้ังอยู�บริเวณท่ีใกล� กับไฟอ�านแผนท่ี)
สำหรับการสื่อสารแบบแฮนด�ฟรี

ถ�า ระบบ เครื่อง เสียงถูก ใช� งานอยู� ในขณะ ท่ีมี การ ใช�
โทรศัพท� โหมดเครื่องเสียงจะเงียบลงจนกระทั่งการใช�
โทรศัพท�หยุดไป

ก�อนการใช�ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®โปรด
จดจำสิ่งต�างๆ ต�อไปนี้

. ติดตั้งการเชื่อมต�อแบบไร�สายระหว�างโทรศัพท�มือถือ
เข�ากับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�ก�อนการใช�งาน ระบบ
โทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®

. โมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�อาจไม�รู�จักโทรศัพท�มือถือที่
ใช�งาน Bluetooth® บางเครื่อง

. ท�านจะไม�สามารถใช�ระบบโทรศัพท�แบบแฮนด�ฟรีได�
ภายใต�เงื่อนไขต�อไปนี้:
— รถยนต� ของท�าน อย ู� ใน พ้ืนท่ี นอก เขตบริการ

โทรศัพท�
— รถยนต� ของท�านอยู� ใน พ้ืนที่ ท่ี ยากต�อการ รับ

คลื่นวิทยุ เช�น อยู�ภายในอุโมงค� โรงจอดรถใต�ดิน

ข�างหลังตึกสูง หรืออยู�ในเขตภูเขา
— โทรศัพท�ของท�านถูกล็อกไม�ให�โทรได�

. เมื่อคลื่นวิทยุไม�ดีหรือเสียงรอบๆ ดังเกินไป อาจทำให�
ไม�ได�ยินเสียงคู�สนทนาชัดเจนในขณะใช�โทรศัพท�

. ทันทีหลังจากที่สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง "ON" อาจ
เป�นไปไม� ได�ที่ จะ รับ โทรศัพท� เป�นช�วง เวลาสั้นๆ

. ห�ามวางโทรศัพท�มือถือในพื้นที่ที่มีโลหะล�อมรอบหรือ
ห�าง จาก โมดูล โทรศัพท� ใน รถยนต� เ พ่ือ ป�องกัน
ความเสื่อมของคุณภาพโทนเสียงและการขัดขวาง
สัญญาณการเชื่อมต�อแบบไร�สาย

. ใน ขณะ ท่ี โทรศัพท� มือ ถือ ถ ูก เชื่ อม ต�อ เข� า กับ
เทคโนโลยีไร�สาย Bluetooth® พลังงานแบตเตอร่ี
ของ โทรศัพท� มือ ถือ อาจ หมด เ ร็ว ขึ้น กว� า ปกติ

. ถ�าระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® ไม�สามารถ
ทำงานได�อย�างปกติ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

. โทรศัพท�มือถือหรืออุปกรณ�บางอย�างอาจทำให�เกิด
เสียง รบกวน หรือ เสียง ห่ึง ออก มา จาก ลำโพง
เครื่องเสียงได� การเก็บอุปกรณ�ต�างๆ ในบริเวณท่ีต�าง
กั น อ า จ ช� ว ย ลด ห รื อ ก ำ จั ด เ สี ย ง รบก วน ได�

. โปรดดูคู�มือการใช�งานโทรศัพท�มือถือของท�านสำหรับ
ขั้นตอนการจับคู�โทรศัพท�ของท�านกับอุปกรณ� การ
ชาร�จ แบตเตอรี่ เสา ส�ง สัญญาณ โทรศัพท� ฯลฯ

. เสาสัญญาณที่แสดงบนหน�าจอบนรถยนต�จะแสดงผล
ไม�ตรงกับเสาสัญญาณแสดงผลของโทรศัพท�บาง
เครื่อง

. รักษาความเงียบภายในห�องโดยสารให�มากที่สุดเท�าที่
จะเป�นไปได� เพื่อให�ได�ยินเสียงโทรศัพท�ชัดเจน และ
ลดการเกิดเสียงสะท�อนด�วย

. ถ�าหากการรับสัญญาณระหว�างผู�ใช�โทรศัพท�ไม�ชัดเจน
ให�ปรับระดับเสียงเข�าหรือออก อาจจะช�วยให�การรับ
สัญญาณชัดเจนขึ้น

. ชุดอุปกรณ�การส่ือสารไร�สายแฮนด�ฟรีสำหรับใช�งาน
ใน รถยนต� ต� อ ง ทำงาน ควบค ู� กั บ เทคโนโลยี
Bluetooth® เป�นหลัก
— ความถี่: 2402 MHz - 2480 MHz
— การจ�ายไฟฟ�า: 4.14 dBm E.I.R.P
— การปรับเสียง: FHSS GFSK 8DPSK, p/4DQPSK
— จำนวนสถานี: 79
— ไม�สามารถใช�อุปกรณ�ไร�สายนี้กับบริการใดๆ ท่ี

เกี่ยวข�อง กับความปลอดภัย ได� เพราะอาจมี
สัญญาณวิทยุรบกวน

ข�อมูลระเบียบข�อบังคับ
GUID-9FDBF6EE-C1BB-4404-B495-7BDAAB6669B3

เครื่องหมายทางการค�า Bluetooth®
GUID-2FEF272A-DB9E-4802-8181-0E8BCC82C578

Bluetooth® เป�นเครื่องหมาย
ทางการค�าของ Bluetooth SIG,
Inc. และให�อำนาจในการใช�สิทธิ
บัตรแก�บริษัท Visteon

คำแถลงการณ�ของ CE
GUID-C2A810EB-9B90-48E1-B44E-47B1B9E24FFC

เพราะฉะนั้น บริษัท Yangfeng Visteon Automotive
Electronics จำกัด จึงขอประกาศว�าชุดอุปกรณ� Bluetooth
ในรถยนต�นี้ได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดท่ีจำเป�นและข�อกำ
หนด อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข�อง ตาม กฎ บัญญัติ 1999/5/EC

NSY0105

Condition:
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การใช�ระบบ
GUID-05B0D9E0-38C8-4CEE-ACED-9E2E3B464C67

ปุ�ม:

JVH0304X

1. ปุ�ม PHONE SEND

2. ปุ�ม PHONE END

ไมโครโฟน:

ไมโครโฟน ติด ต้ังอยู� บริเวณ ท่ี ใกล� กับ ไฟอ�านแผนที่

ระบบจดจำเสียงของนิสสันช�วยในการทำงานกับระบบ
โทรศัพท�แฮนด�ฟรีของ Bluetooth®

ในระหว�างที่รถเคลื่อนที่ คำสั่งบางอย�างอาจจะไม�สามารถ
ใช�งานได� เพ่ือช�วยให�คนขับมีสมาธิเต็มที่ ในการขับขี่

การตั้งค�า
GUID-304EE107-C4F0-4AF4-9D0E-04083E545116

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

ท�านสามารถส่ือสารด�วยการใช�ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี
Bluetooth® ได�ทั้งภาษาอังกฤษ อารบิก จีนกลาง รัสเซีย
หรือเกาหลี สำหรับการเปลี่ยนภาษา ให�ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปนี้

1. กดปุ�ม PHONE SEND ค�างไว� เป�นเวลานานกว�า
5 วินาที

2. ระบบจะออกเสียง: “Press the PHONE END ( )
button to select a different language.”

3. กดปุ�ม PHONE END

4. ระบบจะออกเสียงภาษาที่ท�านกำลังใช�อยู� และแจ�งตัว
เลือกภาษาอ่ืน กดปุ�ม SEEK ~/! เพ่ือเลือกภาษา
อื่น

หมายเหตุ:
ท�านต�องกดปุ�ม PHONE SEND หรือปุ�ม
PHONE END ภายใน 5 วินาที เพ่ือเปล่ียน
ภาษา

5. ถ�าหากท�านไม�ต�องการเปลี่ยนภาษา ห�ามกดปุ�มใดๆ
ท้ังส้ิน หลังจาก 5 วินาที ระบบ VR จะดับลง และ
ภ าษา ท่ี ท� า น ก ำ ลั ง ใช� อ ย ู� จ ะ ไ ม� ถ ู ก เ ปลี่ ย น

ขั้นตอนการจับคู�:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม PHONE SEND ระบบจะแจ�งให�ท�านจับคู�
โทรศัพท�เครื่องใหม�

2. ครั้งแรกในการจับคู�จากโทรศัพท�มือถือจะต�องมีการ
ป�อนรหัส PIN สำหรับจับคู�กับ Bluetooth® ให�ป�อน
รหัส “1234”

รหัสที่ใช�จะเป�น “1234” ทุกครั้ง ไม�ว�าจะต�องจับคู�กับ
โทรศัพท�จำนวนเท�าไหร�ก็ตาม ขั้นตอนการจับคู�ของ
โทรศัพท�มือถือแตกต�างกันออกไปขึ้นอยู�กับผู�ผลิต
โทรศัพท� แต�ละ ย่ีห�อ กร ุณาดู ท่ี ค ู�มือ การ ใช� งาน
โทรศัพท� มือ ถือ ของท�านสำหรับ ข�อม ูล เพ่ิม เติม

3. หลังจากได�ยินเสียงระบบ “Please say a name for
the phone.” (กรุณาพูดชื่อสำหรับโทรศัพท�) ให�พูด
ชื่อสำหรับโทรศัพท�ทันที ถ�าหากชื่อยาวเกินไป อาจ
จะไม�ได�ลงทะเบียนเต็มชื่อ

4. ระบบจะแจ�งท�านว�า โทรศัพท�ได�ลงทะเบียนเรียบร�อย
แล�ว

การลงทะเบียนโทรศัพท�เพิ่มเติม:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ท�านสามารถลงทะเบียนโทรศัพท�มือที่ใช�งาน Bluetooth®

ท่ีแตกต�างกันได�ถึง 5 เครื่องกับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�
อย�างไรก็ตาม ในแต�ละครั้งท�านสามารถใช�โทรศัพท�ได�แค�
เครื่องเดียว

1. กด ปุ� ม PHONE SEND และ ปุ� ม SEEK
/ เพื่อเลือก “Connect Phone”

(การเชื่อมต�อโทรศัพท�) หลังจากน้ันกดปุ�ม PHONE
SEND

2. กดปุ�ม SEEK / เพ่ือเลือก “Add Phone”
(เพิ่ม โทรศัพท�) และหลังจากนั้นกด ปุ�ม PHONE
SEND

3. ระบบจะแจ�งให�จับคู�จาก Bluetooth® ในโทรศัพท�
มือถือและแจ�งให�ป�อนรหัส PIN เพื่อจับคู�โทรศัพท�ใน
ค ร้ั ง แ ร ก ที่ ใ ช� ง า น ใ ห� ป� อ น ร หั ส “ 1 2 3 4 ”

ขั้นตอนการจับคู�ของโทรศัพท�มือถือแตกต�างกันออก
ไปขึ้นอยู�กับผู�ผลิตโทรศัพท�แต�ละยี่ห�อ กรุณาดูที่ คู�มือ
การใช�งานโทรศัพท�มือถือของท�านสำหรับข�อมูลเพ่ิม
เติม

4. หลังจากได�ยินเสียงระบบ “Please say a name for
the phone.” (กรุณาพูดชื่อสำหรับโทรศัพท�) ให�พูด
ชื่อสำหรับโทรศัพท�ทันที ถ�าหากชื่อยาวเกินไป อาจ
จะไม�ได�ลงทะเบียนเต็มชื่อ

5. ระบบจะแจ�งท�านว�า โทรศัพท�ได�ลงทะเบียนเรียบร�อย
แล�ว

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-31

Condition:
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4-32 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

การเลือกโทรศัพท�ที่ได�ลงทะเบียนแล�ว:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กด ปุ� ม PHONE SEND และ ปุ� ม SEEK
/ เพื่อเลือก “Connect Phone”

(การเชื่อมต�อโทรศัพท�) หลังจากน้ันกดปุ�ม PHONE
SEND

2. กดปุ�ม SEEK / เพื่อเลือก “Select Phone”
(เลือกโทรศัพท�) และหลังจากนั้นกดปุ�ม PHONE
SEND

3. กดปุ�ม SEEK / ในแต�ละครั้งที่ ปุ�มถูกกด
ระบบจะออกเสียงชื่อโทรศัพท� ให�เลือกชื่อโทรศัพท�ที่
ท�านต�องการใช�

4. กดปุ�ม PHONE SEND เพื่อสิ้นสุดการเลือก

การลบโทรศัพท�ที่ได�ลงทะเบียนไว�แล�ว:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กด ปุ� ม PHONE SEND และ ปุ� ม SEEK
/ เพื่อเลือก “Connect Phone”

(การเชื่อมต�อโทรศัพท�) หลังจากน้ันกดปุ�ม PHONE
SEND

2. กดปุ�ม SEEK / เพื่อเลือก “Delete Phone”
(ลบโทรศัพท�) และหลังจากนั้นกดปุ�ม PHONE SEND

3. กดปุ�ม SEEK / ในแต�ละครั้งที่ ปุ�มถูกกด
ระบบจะออกเสียงชื่อโทรศัพท� ให�เลือกชื่อโทรศัพท�ที่
ท�านต�องการลบ

4. เมื่อ ระบบถามว�าท�านต�องการลบหรือ ไม� กด ปุ�ม
PHONE SEND ถ�าหากต�องการยกเลิกการลบ
ให�กดปุ�ม PHONE END

5. ระบบจะถามการยืนยันการลบ เพ่ือลบโทรศัพท� ท่ี
ต�องการลบ ให�กดปุ�ม PHONE SEND อีกครั้ง

หมายเหตุ:

เมื่อท�านลบโทรศัพท� สมุดโทรศัพท�ที่บันทึกไว� ใน
เครื่องก็จะถูกลบไปด�วย
เป�ด/ป�ด Bluetooth®:

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

1. กดปุ�ม PHONE SEND ค�างไว�จนกระทั่งระบบ
ออกเสียงว�า “Settings menu” (การตั้งเมนู)

2. กด ปุ�ม SEEK / เพ่ือ เลือก เป�ด หรือป�ด
Bluetooth®

3. เพื่อเป�ด/ป�ดระบบโทรศัพท�แบบแฮนด�ฟรี Bluetooth®

ให�กดปุ�ม PHONE SEND

เมื่อ Bluetooth® ป�ดอยู� ท�านไม�สามารถรับหรือโทรออก
โดยใช�โหมดแฮนด�ฟรีได� รวมทั้งท�านจะไม�สามารถเข�าถึง
ข�อมูลในสมุดโทรศัพท�ได�ด�วย

สมุดโทรศัพท�
GUID-2DCD5B53-F29E-4E98-97B0-68BEB8DB6900

สมุดโทรศัพท�บรรจุข�อมูลได�ถึง 40 ช่ือสำหรับโทรศัพท�
แต�ละเครื่องที่จับคู�กับระบบ

หมายเหตุ:

โทรศัพท�จะมีสมุดโทรศัพท�แยกเป�นของตัวเองใน
แต�ละเครื่อง ท�านไม�สามารถเข�าถึงข�อมูลในสมุด
โทรศัพท�ของเคร่ือง A ได� ถ�าท�านกำลังเช่ือมต�อกับ
โทรศัพท�เครื่อง B อยู�
การเพิ่มรายการใหม�:

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

ฟ�งก�ชั่นนี้ไม�ทำงานในขณะขับขี่
1. กด ปุ� ม PHONE SEND และ ปุ� ม SEEK

/ เ พ่ือ เลื อก “PHONEBOOK” (สม ุด
โทรศัพท�) หลังจากนั้นกดปุ�ม PHONE SEND

2. กด ปุ�ม SEEK / เพื่อ เ ลือก “Transfer
Entry” (ถ�ายโอนรายการ) และหลังจากนั้นกดปุ�ม

PHONE SEND

3. เมื่อ ระบบพูด ว�า “Please transfer the phone
number from your handset.” (กรุณาถ�ายโอน
หมายเลขโทรศัพท�จากมือถือของท�าน) ให�ทำการส�ง
ข�อม ูล จาก สม ุด โทรศัพท� ของ ท�าน ไป ยัง ระบบ

ขั้นตอนการส�งถ�ายหน�วยความจำจากโทรศัพท�มือถือ
ที่ใช�งาน Bluetooth® แตกต�างกันไป ขึ้นอยู�กับผู�ผลิต
โทรศัพท� แต�ละ ย่ีห�อ กร ุณาดู ท่ี ค ู�มือ การ ใช� งาน
โทรศัพท� มือ ถือ ของท�านสำหรับ ข�อม ูล เพ่ิม เติม

4. เมื่อระบบพร�อมแล�ว ให�พูดชื่อท่ีท�านต�องการเพ่ิมใน
รายการใหม�

พูดโดยใช�เสียงธรรมชาติโดยไม�ต�องหยุดระหว�างคำ

5. เมื่อระบบให�พูดชื่อซ้ำอีกครั้ง ให�ท�านพูดชื่ออีกครั้ง

6. กดปุ�ม PHONE SEND เพื่อทำรายการใหม�ต�อ
หรือกดปุ�ม PHONE END เพ่ือหยุดการทำงาน
ของโหมดโทรศัพท�นี้

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

ฟ�งก�ชั่นนี้ไม�ทำงานในขณะขับขี่
1. กด ปุ� ม PHONE SEND และ ปุ� ม SEEK

/ เ พ่ือ เลื อก “PHONEBOOK” (สม ุด
โทรศัพท�) หลังจากนั้นกดปุ�ม PHONE SEND

2. กดปุ�ม SEEK / เพื่อเลือก “Delete Entry”
(ลบรายการ) และหลังจากน้ันกดปุ�ม PHONE SEND

3. กดปุ�ม SEEK / และเลือกรายการชื่อในสมุด
โทรศัพท�ที่ท�านต�องการลบ

4. เมื่อระบบถามว�าท�านต�องการลบรายชื่อผู�ติดต�อหรือไม�
ให� กด ปุ�ม PHONE SEND ถ�าหากต�องการ
ยกเลิกการลบ ให�กดปุ�ม PHONE END

Condition:
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5. ระบบจะถามการยืนยันการลบ

6. เพื่อลบรายชื่อผู�ติดต�อที่ต�องการลบ ให�กดปุ�ม PHONE
SEND อีกครั้ง

7. กดปุ�ม PHONE SEND เพื่อทำการลบต�อ หรือ
กดปุ�ม PHONE END เพ่ือหยุดการทำงานของ
โหมดโทรศัพท�นี้

การโทรออก
GUID-B1B742B9-8265-4A16-B2AD-B568DD0498DE

สมุดโทรศัพท�:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กด ปุ� ม PHONE SEND และ ปุ� ม SEEK
/ เพื่อเลือก “CALL” (การโทร) หลังจากนั้น

กดปุ�ม PHONE SEND

2. กดปุ�ม SEEK / เพ่ือเลือก “List Name”
(บัญชีรายชื่อ) และหลังจากนั้นกดปุ�ม PHONE SEND

3. กดปุ�ม SEEK / และเลือกรายการชื่อในสมุด
โทรศัพท�ที่ท�านต�องการโทร เมื่อระบบตอบรับชื่อแล�ว
จะเริ่มทำการโทรออก

การต�อเลขหมายซ้ำ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กด ปุ� ม PHONE SEND และ ปุ� ม SEEK
/ เพื่อเลือก “CALL” (การโทร) หลังจากนั้น

กดปุ�ม PHONE SEND

2. กดปุ�ม SEEK / เพื่อเลือก “Redial” (การต�อ
หมายเลขซ้ำ) และหลังจากนั้นกดปุ�ม PHONE SEND

3. กดปุ�ม PHONE SEND และหลังจากนั้นระบบจะ
เริ่มทำการโทรออก

แป�นพิมพ�โทรศัพท�มือถือ Bluetooth®:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ท�านสามารถทำการโทรโดยการทำงานบนโทรศัพท�มือถือ
ที่ลงทะเบียนกับโมดูลโทรศัพท�ในรถยนต�เพื่อใช�โทรศัพท�
ระบบแฮนด�ฟรี

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

กดปุ�ม PHONE END ท่ีอยู�บนพวงมาลัย หรือปุ�มป�ด
บนโทรศัพท�มือถือ

การรับหรือปฏิเสธสายเรียกเข�า
GUID-D77FB421-02D1-4FDC-A50B-B708B0BEBD81

เมื่อท�านได�ยินเสียงสัญญาณเรียกเข�า ให�กดปุ�ม PHONE
SEND บนพวงมาลัย

ถ�าท�านไม�ต�องการรับสายเมื่อได�ยินเสียงสัญญาณเรียกเข�า
ให�กดปุ�ม PHONE END

การโอนสายโทรศัพท�
GUID-96D77C04-3C21-42CE-879C-5BF921EE570D

ในขณะที่ทำการโทร กดปุ�ม PHONE SEND เพ่ือสับ
เปล่ียนการโทรจากระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®

เป�นระบบโทรศัพท�มือถือเม่ือต�องการความเป�นส�วนตัว

กดปุ�ม PHONE SEND อีกครั้ง เพื่อกลับไปยังโหมด
แฮนด�ฟรี

โทรศัพท�มือถือที่ใช� Bluetooth® บางเครื่องอาจจะไม�
สามารถเปล่ียนกลับไปเป�นโหมดแฮนด�ฟรีได� กรุณาดูท่ี
คู�มือการใช�งานโทรศัพท�มือถือของท�านสำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต�อกลับ

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง "OFF" และตำแหน�ง "ON"
อีกครั้ง ระบบจะเปล่ียนเป�นโหมดแฮนด�ฟรีโดยอัตโนมัติ
เป�นการตั้งค�าโดยปริยาย

ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-33
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4-34 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง
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5-2 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-41CA11C8-A71B-431A-9816-BFD8BE3B85AC

ในระหว�าง 1,600 กม. (1,000 ไมล�) แรก ให�ทำตาม
คำแนะนำเหล�าน้ี เพ่ือให�เครื่องยนต�มีประสิทธิภาพสูงสุด
และให�แน�ใจว�ารถของท�านจะประหยัดและเชื่อถือได�ใน
อนาคต ไม� เช� น น้ัน จะ ทำให� อาย ุ การ ใช� งาน และ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต�ลดลง

. ห�ามขับรถด�วยความเร็วคงที่เป�นระยะเวลานานไม�ว�าจะ
เร็วหรือช�า

. ห�ามให�เครื่องยนต�ทำงานเกิน 4,000 รอบ/นาที

. ห�ามเร�งเครื่องยนต�จนถึงความเร็วรอบสูงสุดในแต�ละ
เกียร�

. ห�ามออกตัวอย�างรวดเร็ว

. ห�ามเหยียบเบรกรุนแรงเท�าที่จะทำได�

GUID-E8B3C646-A778-4313-AF16-0B6BA360E60C

คำเตือน:

ลักษณะการขับเคล่ือนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย�าง
เห็นได�ชัด ถ�ามีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและ
การกระจายน้ำหนักรวมทั้งอุปกรณ�เสริม (รางหลังคา
ฯลฯ) ท�านต�องปรับเปล่ียนรูปแบบของการขับและ
ความเร็วที่ ใช�ตามสภาพแวดล�อม โดยเฉพาะเม่ือ
บรรทุกของหนัก ท�านต�องลดความเร็วลงให�เพียงพอ

. ให�แน�ใจว�าบริเวณรอบรถไม�มีสิ่งกีดขวาง

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด�วยตาเปล�า วัด
และตรวจสอบว�าแรง ดันลมยางเหมาะสมหรือไม�

. ตรวจสอบว�ากระจกทุกบานและไฟทุกดวงสะอาด

. ปรับตำแหน�งเบาะนั่งและหมอนพิงศีรษะ

. ปรับกระจกมองหลังและกระจกมองข�าง

. คาดเข็มขัด นิรภัยทั้งคนขับและผู� โดยสารทั้งหมด

. ตรวจสอบว�าประตูทุกบานป�ด

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต�างๆ เมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

. รายการท่ีต�องบำรุงรักษาในหมวด “8 การซ�อมบำรุง
และการดูแลรักษาด�วยตนเอง” ควรทำการตรวจสอบ
เป�นระยะ

GUID-31CD6104-0310-4DC0-AF37-02F08BEF2110

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู�อื่นไว�ในรถเพียงลำพัง ไม�ควรปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถเพียงลำพังเช�นกัน เน่ืองจาก
อาจไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึง
การณ� ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับ
บาดเจ็บโดยไม�ต้ังใจ ในวันที่อากาศร�อนและมี
แสงแดดจัด อุณหภูมิ ในรถที่ ไม�มีการระบาย
อากาศจะสูงจนอาจเกิดอันตรายร�ายแรงกับคน
หรือสัตว�ได�

. มัดสัมภาระทุกช้ินให�แน�นหนา เพ่ือป�องกันการ
เล่ือนหรือเคลื่อนท่ี ห�ามวางสัมภาระให�สูงกว�า
พนักพิงหลัง ในการหยุดรถอย�างกะทันหันหรือ
การชน ผู�โดยสารอาจได�รับบาดเจ็บจากสัมภาระ
ที่ ไม� ได� จัด เก็บอย�าง เรียบร�อยและแน�นหนา

หมายเหตุ:

ระหว�างสองสามเดือนแรกหลังจากซื้อรถยนต�ใหม� ถ�า
ได�กลิ่นของสารประกอบอินทรีย�ระเหยง�าย (VOCs)
ภายในรถยนต� ให�ระบายออกจากห�องโดยสารให�
หมด เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบานก�อนเข�าหรือขณะอยู�
ในรถยนต� นอกจากน้ี เม่ืออุณหภูมิในห�องโดยสาร
เพ่ิมขึ้น หรือเมื่อรถยนต�จอดในที่ที่ ได� รับแสงแดด
โดยตรงเป�นเวลาหนึ่ง ป�ดโหมดการหมุนเวียนอากาศ
ภายในของเคร่ืองปรับอากาศและ/หรือเป�ดกระจก
หน�าต�างเพื่อให�อากาศบริสุทธ์ิเข�ามาในห�องโดยสาร
อย�างเพียงพอ

ระยะรันอิน ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และ
ขับขี่

Condition:
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ก�าซไอเสีย (คาร�บอนมอนอกไซด�)
GUID-FF415DD8-A3E6-4538-B550-ED73193BFA0D

คำเตือน:

. ห�ามหายใจสูดเอาก�าซไอเสียเข�าไปเน่ืองจากมี
คาร�บอนมอนอกไซด� ซ่ึง ไม�มี สี และไม�มีกลิ่น
คาร�บอนมอนอกไซด�เป�นอันตราย อาจทำให�สลบ
โดยไม�รู�ตัวหรือเสียชีวิตได�

. ถ�าสงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในรถ ให�ขับรถโดยเป�ด
กระจก หน�าต�าง ท ุก บาน และ นำ รถ เข�าไป
ตรวจสอบทันที

. ห�ามให�เคร่ืองยนต�ทำงานในพ้ืนท่ีป�ดที่ไม�มีการ
ระบายอากาศ เช�น โรงรถ

. ห�ามจอดรถโดยท่ีเครื่องยนต�ทำงานอยู�เป�นระยะ
เวลานาน

. ป�ดประตูท�ายทุกครั้งขณะขับขี่ ไม�เช�นนั้น ก�าซ
ไอเสียอาจไหลเข�ามาในห�องโดยสาร ถ�าจำเป�น
ต�องขับรถโดยเป�ดประตูท�าย ให�ทำตามข�อควร
ระวังเหล�านี้:

— เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

— ป�ดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และตั้งปุ�ม
ควบคุมความเร็วพัดลมไปที่ระดับสูงสุดเพ่ือ
หมุนเวียนอากาศ

. ถ�ามีติดตั้งอุปกรณ�เสริมตัวถังหรืออุปกรณ�อื่นเพิ่ม
เติม เพื่อกิจกรรมสันทนาการหรือใช�งานด�านอื่นๆ
ให�ทำตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อป�องกันไม�ให�
คาร�บอนมอนอกไซด�ไหลเข�ามาในรถ (เครื่องใช�
ไฟฟ�าในรถเพ่ือสันทนาการ เช�น เตาอบ ตู�เย็น
ฮีตเตอร� ฯลฯ อาจสร�างคาร�บอนมอนอกไซด�
ด�วย)

. ควรให�ช�างผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

— ต�องยกรถขึ้นเพื่อรับบริการ

— สงสัย ว�า มี ไอ เสีย เข�าไป ในห�อง โดยสาร

— ได�ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลงไป

— ได� รับอุบัติเหตุที่ มีความเสียหายเกี่ยวกับ
ระบบไอเสีย ใต�ท�องรถ หรือด�านหลังของรถ

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
GUID-8BE2416E-1724-4A2B-858D-F590C9D3C8F1

คำเตือน:

. ก�าซไอเสียและระบบไอเสียจะร�อนมาก ให�คน
สัตว� หรือวัตถุไวไฟอยู�ห�างจากส�วนประกอบของ
ระบบไอเสีย

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น
หญ�าแห�ง เศษกระดาษ หรือเศษผ�า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให�ไฟไหม�ได�

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง เป�นอุปกรณ�ควบคุม
การปล�อยไอเสียที่ ติดตั้งในระบบไอเสีย ก�าซไอเสียใน
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางจะถูกเผาไหม�ที่อุณหภูมิสูง
เพื่อช�วยลดสารพิษ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันเบนซินที่ มีสารตะก่ัว (โปรดดูที่
“น้ำมันเช้ือเพลิง/น้ำมันหล�อลื่น และปริมาณ
ความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2)) เขม�าสะสมจาก
น้ำมันเบนซินที่มีสารตะก่ัวจะทำให�ประสิทธิภาพ
การลดสารพิษของเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสาม
ทางลดลงอย�างมาก และ/หรือทำให�เคร่ืองฟอก

ไอเสียแบบสามทางเสียหายได�

. ปรับตั้งเครื่องยนต�อยู�เสมอ การทำงานผิดปกติใน
ระบบจุดระเบิด ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ
ระบบไฟฟ�า อาจทำให�มีน้ำมันเชื้อเพลิงส�วนเกิน
ไหลเข�าไปในเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง
ทำให�เคร่ืองร�อนสูงผิดปกติ ห�ามขับรถต�อ ถ�า
เครื่องยนต�จุดระเบิดไม�ครบสูบ สูญเสียสมรรถนะ
อย�างเห็นได�ชัดหรือมีสภาวะทำงานที่ผิดปกติอื่นๆ
นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน
ทันที

. หลีกเลี่ยงการขับรถที่ เหลือน้ำมันเช้ือเพลิงใน
ระดับต่ำมาก เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำให�
เครื่องยนต� จ ุด ระเบิด ไม� ครบสูบ ซ่ึง จะทำให�
เค ร่ือง ฟอก ไอ เสีย แบบ สาม ทาง เ สีย หาย

. ห�ามเร�งเครื่องยนต�ขณะที่กำลังอุ�นเครื่อง

. ห�ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-3

Condition:
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5-4 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-365EE49C-5FF9-4447-845A-3881038C5420

การขับรถให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเป�นส่ิงจำเป�น
สำหรับการควบคุมความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ของท�าน คนขับควรจะรู�วิธีขับขี่ในสภาพแวดล�อมต�างๆ ได�
ดีที่สุด

ช�วงสตาร�ทในขณะที่เครื่องยนต�ยังเย็นอยู�
GUID-B89C453D-A996-4A1A-A896-4FC3520E6BFC

เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่เครื่องเย็น เครื่องยนต�จะใช�
ความเร็วรอบท่ีสูงกว�าปกติในช�วงอุ�นเครื่อง ทำให�ต�องใช�
ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

น้ำหนักบรรทุก
GUID-C663B3F6-8EAA-46C6-9228-B3141F69D6D3

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ� อ่ืน (อุปกรณ�ข�อต�อพ�วง ที่ รองรับสัมภาระบน
หลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคลื่อนของรถอย�าง
เห็นได�ชัด ท�านต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและ
ความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ
GUID-3DDDCE8B-46F7-4220-938D-F02C21034A4A

. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล� รถคันข�างหน�ามาก เกินไป

เมื่อมีน้ำนองบนพื้นถนนที่มีแอ�งน้ำ ธารน้ำเล็กๆ ฯลฯ ให�ลด
ความเร็วเพ่ือป�องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให�รถล่ืนไถล
และไม�สามารถบังคับควบคุมได� ถ�าใช�ยางที่สึกหรอมากจะ
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด�วย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
GUID-3939347B-E446-4695-87D1-257AFA202DC2

. ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง

. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเล่ียงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล� รถคันข�างหน�ามาก เกินไป

GUID-91DDB153-CBCA-454D-B139-A71B18FD2EDC

คำเตือน:

ห�ามดึงกุญแจออกหรือบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง
“LOCK” ขณะขับรถ พวงมาลัยจะล็อกและไม�สามารถ
บั ง คับ ควบค ุม รถ ได� ซึ่ ง อาจ ทำให� รถ ได� รับ
ความเสียหายหรือผู�โดยสารได�รับการบาดเจ็บรุนแรง

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT)

GUID-54525C04-496D-421C-8752-6B511BA7402C

SSD0392

ล็อกสวิตช�กุญแจได� รับการออกแบบเพื่อไม�ให�บิดสวิตช�
กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได� จนกว�าจะเลื่อนคันเกียร�
ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด) เม่ือเลื่อนสวิตช�กุญแจไปยัง
ตำแหน�ง “LOCK” เพื่อดึงกุญแจออกจากสวิตช�กุญแจ ให�
แ น� ใ จ ว� า คั น เ กี ย ร� อ ย ู� ใ น ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

เมื่อไม�สามารถบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

2. ค�อยๆ บิด สวิตช� ก ุญแจ ไป ทาง ตำแหน�ง “ON”

3. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK”

การดูแลรักษารถยนต�ในขณะขับขี่ สวิตช�กุญแจ (รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

Condition:
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4. ดึงกุญแจสตาร�ทออก

ถ�าบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” คันเกียร�จะไม�
สามารถเลื่อนออกจากตำแหน�ง “P” (จอด) ได� คันเกียร�จะ
เลื่อนได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” และเหยียบ
แป�นเบรกไว�

ตำแหน�ง “OFF” ① จะอยู�ระหว�างตำแหน�ง “LOCK” กับ
ตำแหน�ง “ACC” แต�จะไม�มีการทำอักษรไว�บนสวิตช�กุญแจ

เกียร�ธรรมดา (MT)
GUID-21B70D8F-F098-475A-A77E-979553F48594

SSD0503

สวิตช�กุญแจมีอุปกรณ�ท่ีช�วยไม�ให�ดึงกุญแจออกมาโดย
บังเอิญขณะที่ขับขี่

จะสามารถ ดึงกุญแจออกได� เม่ือสวิตช� ก ุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “LOCK” เท�านั้น

เพ่ือบิดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “LOCK” จากตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON” ให�บิดกุญแจไปท่ีตำแหน�ง “OFF” ดัน
ก ุญแจ เข� าไป แล� ว จึง บิด ไป ที่ ตำแหน� ง “LOCK”

ตำแหน�ง “OFF” ① จะอยู�ระหว�างตำแหน�ง “LOCK” กับ
ตำแหน�ง “ACC” และจะไม�มีการทำอักษรไว�บนสวิตช�
กุญแจ

ล็อกพวงมาลัย
GUID-84FC5F17-E3C7-4BE1-842B-2338DC8B9E85

การล็อกพวงมาลัย
GUID-643D9CDC-8445-49BB-8146-1F81F862C0B9

1. บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK”

2. ดึงกุญแจออกจากสวิตช�กุญแจ

3. หมุนพวงมาลัยตามเข็มนาฬิกาไป 1/6 รอบจาก
ตำแหน�งล�อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
GUID-F991849F-1987-473E-AFAD-235CD32C3712

1. เสียบกุญแจลงในสวิตช�กุญแจ

2. ค�อยๆ บิดสวิตช�กุญแจพร�อมกับหมุนพวงมาลัยไปทาง
ขวาและทางซ�ายเล็กน�อย

ตำแหน�งกุญแจ
GUID-95CA75D5-0D2E-4FAF-BC0D-63E3D92C30B8

LOCK (0)
GUID-144974C4-67B8-4F45-92DA-6954532EDEFE

กุญแจสตาร�ทจะสามารถ ดึงออกได� เฉพาะ เม่ืออยู� ใน
ตำแหน�งนี้

ล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได�เฉพาะเมื่ออยู�ในตำแหน�ง
นี้

OFF (1)
GUID-54D824D0-1B74-4475-84F5-CA80FB23D19C

เครื่องยนต�จะดับแต�พวงมาลัยจะไม�ล็อก

ACC (2)
GUID-17E1619A-16C2-4F88-A958-D19A3883078C

อุปกรณ� ไฟฟ�าจะทำงานได� โดยไม�สตาร�ท เครื่องยนต�

ON (3)
GUID-8FAE5841-E613-460B-A914-0927C1C5B9A6

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�โดยไม�
สตาร�ทเครื่องยนต�

START (4)
GUID-16D5423F-AB96-440A-A9B2-60948BDBB14C

มอเตอร�สตาร�ทจะทำงานและเครื่องยนต�จะสตาร�ทติด เมื่อ
ปล�อยสวิตช�กุญแจจะคืนกลับไปยังตำแหน�ง “ON” โดย
อัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:

เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ให�ปล�อยสวิตช�กุญแจทันที

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-5

Condition:
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5-6 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-8D8CC42A-9474-401D-AE63-E7B674B40563

ข�อควรระวังในการใช�งานสวิตช�กุญแจ
แบบปุ�มกด

GUID-13562CA9-9E1B-4EA6-B476-DA4BA15F7D32

คำเตือน:

อย�าใช� งานสวิตช�กุญแจแบบปุ�มกดขณะที่ ขับรถ
นอกจากในเหตุฉุกเฉิน (เคร่ืองยนต�จะหยุดเม่ือกด
สวิตช�กุญแจ 3 ครั้งติดต�อกัน หรือกดสวิตช�กุญแจ
ค�างไว�นานเกิน 2 วินาที) พวงมาลัยจะล็อกและไม�
สามารถบังคับควบคุมรถได� ซ่ึงอาจทำให�รถได�รับ
ความเสียหายหรือผู�โดยสารได�รับการบาดเจ็บรุนแรง

ก�อนใช�งานสวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด ให�แน�ใจว�าได�เลื่อนคัน
เกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด) (สำหรับรุ�นเกียร� CVT) หรือ
เลื่อนไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง) (สำหรับรุ�นเกียร� MT)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-771FA3AD-C30C-4693-98E4-B9AE610D746B

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�งานสวิตช�กุญแจได�โดย
ไม�ต�องนำกุญแจออกมาจากกระเป�า สิ่งแวดล�อมและ/หรือ
สภาพในการใช�งานอาจจะมีผลกระทบต�อการทำงานของ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:

. ให� แน�ใจว�ามีก ุญแจ อัจฉริยะติดตัว เมื่อ ใช� รถ

. ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือท�านไม�ได�อยู�
ในรถ

. ถ�าแบตเตอร่ีรถยนต�หมด สวิตช�กุญแจจะไม�
สามารถเปล่ียนจากตำแหน�ง “LOCK” และถ�า
พวงมาลัยล็อกอยู� จะไม�สามารถใช�งานได� ให�
ชาร�จแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด (โปรดดูที่ “การพ�วง

สตาร�ท” (หน�า 6-5))

ระยะการใช�งาน
GUID-80A44E43-0A1B-4ABB-A7E6-BD571734D53C

SSD0436

กุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ได� เม่ือ
กุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในระยะการทำงานท่ีกำหนดเท�าน้ัน
①

เม่ือแบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะ ใกล� จะหมด หรือมี
คลื่นวิทยุที่แรงใกล�บริเวณใช�งาน ระยะการใช�งานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจจะทำงานไม�ถูกต�อง

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ในระยะการใช�งาน ผู� ท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะ ติดตัวก็ สามารถกดสวิตช�ก ุญแจ เพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�ได�

. บริเวณห�องเก็บสัมภาระจะไม�รวมอยู�ในระยะการใช�งาน
แต�กุญแจอัจฉริยะอาจจะทำงานได�

. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผงหน�าป�ด ภายในกล�อง
เ ก็บ ของ ช�อง ใส� ของ ท่ี ประต ู หรือ ที่ ม ุ ม ของ
ห� อง โดยสาร ก ุญแจ อัจฉริ ย ะ อาจ ไม� ทำงาน

. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะใกล�ประตูหรือกระจกหน�าต�าง
ด� าน นอก รถ ก ุญแจ อั จฉ ริย ะ อาจ จะ ทำงาน

รุ�นใช�ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT):

GUID-59131ECE-A47C-4849-A212-5FF7051D7462

ล็อกสวิตช�กุญแจได�รับการออกแบบเพื่อไม�ให�เปลี่ยนสวิตช�
กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได� จนกว�าจะเลื่อนคันเกียร�
ไปที่ ตำแหน�ง “P” (จอด) เมื่อ กดสวิตช� ก ุญแจไป ท่ี
ตำแหน�ง “OFF” ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง “P”
(จอด)

เมื่อไม�สามารถเปลี่ยนสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK”
ได�:

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

2. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

3. เป�ดประตู สวิตช�กุญแจจะเปล่ียนไปอยู� ท่ีตำแหน�ง
“LOCK”

ถ�าสวิตช�กุญแจถูกเปลี่ยนไปยังตำแหน�ง “LOCK” คันเกียร�
จะไม�สามารถเล่ือนออกจากตำแหน�ง “P” (จอด) ได� คัน
เกียร�จะเลื่อนได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” และ
เหยียบแป�นเบรกไว�

ล็อกพวงมาลัย
GUID-E0563F6E-C5FD-4C6A-83D7-9D4CAE048AA9

สวิตช�กุญแจมีอุปกรณ�ล็อกพวงมาลัยป�องกันขโมย

การล็อกพวงมาลัย
GUID-1990FCB9-1E45-4067-9185-B54F65489D5D

1. กดสวิตช�กุญแจไปท่ีตำแหน�ง “OFF” ซ่ึงไฟแสดง
ตำแหน�งสวิตช�กุญแจจะไม�สว�างขึ้น

2. เป�ดหรือป�ดประตู สวิตช�กุญแจเปลี่ยนไปเป�นตำแหน�ง
“LOCK”

3. หมุนพวงมาลัยไปทางซ�ายหรือขวา 1/6 รอบจาก
ตำแหน�งล�อตรง

สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด (รุ�นที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

Condition:
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การปลดล็อกพวงมาลัย
GUID-836CAB5B-2A97-4D4D-BA13-0D61A7DEAB3B

กดสวิตช�กุญแจ แล�วพวงมาลัยจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:

. ถ�าแบตเตอรี่รถยนต�หมด สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด
จะไม�สามารถเปลี่ยนจากตำแหน�ง “LOCK” ได�

. ถ�าตำแหน�งสวิตช�กุญแจไม�เปล่ียนจากตำแหน�ง
“LOCK” ให�กดสวิตช�กุญแจอีกคร้ัง ขณะท่ีหมุน
พวงมาลัยไปทางขวาและทางซ�าย เล็กน�อย

ตำแหน�งสวิตช�กุญแจ
GUID-78788975-EF20-4EEC-9BD9-C8FD1F38789B

SSD0859

เมื่อกดสวิตช�กุญแจโดยที่ไม�ได�เหยียบแป�นเบรก (รุ�นเกียร�
CVT) หรือแป�นคลัตช� (รุ�นเกียร� MT) ตำแหน�งสวิตช�กุญแจ
จะเปลี่ยนดังต�อไปนี้:

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ACC”

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”

. กดสามครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “OFF”

. กดสี่ครั้งเพื่อกลับไปที่ “ACC”

. เป�ดหรือป�ดประตูบานใดๆ เพื่อ เปล่ียนกลับไป ท่ี
ตำแหน�ง “LOCK” เมื่ อ อย ู� ท่ี ตำแหน�ง “OFF”

ไฟแสดง Ⓐ บนสวิตช�กุญแจจะสว�างขึ้น เมื่อสวิตช�กุญแจ
อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

ตำแหน�ง LOCK
GUID-43425BBE-7F00-4ED4-A875-071702F2842A

สวิตช�กุญแจและล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได�เฉพาะ
เมื่ออยู�ในตำแหน�งนี้

สวิตช�กุญแจจะปลดล็อกเมื่อกดไปที่ตำแหน�ง “ACC” ขณะ
ที่พกกุญแจอัจฉริยะเอาไว�

ตำแหน�ง ACC
GUID-202F5141-00BE-47DC-B76C-7268FE6DC636

ท่ีตำแหน�งนี้อุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�โดยไม�สตาร�ท
เครื่องยนต�

ตำแหน�ง ON
GUID-9FF5AE68-135D-4D67-8BBC-43E8DC88123E

ที่ตำแหน�งนี้ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�
โดยไม�สตาร�ทเครื่องยนต�

ตำแหน�ง OFF
GUID-81EA9526-2AC3-4FF2-91B3-F3E0BFFFA02D

เครื่องยนต�จะดับแต�พวงมาลัยจะไม�ล็อก

คำเตือน:

ห�ามกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF” ขณะที่ขับขี่
พวงมาลัยอาจล็อกและทำให�ไม�สามารถบังคับรถยนต�
ได� ทำให�เกิดความเสียหายร�ายแรงต�อรถยนต�หรือผู�
ขับขี่ได�รับบาดเจ็บ

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ
“ON” และเครื่องยนต�ไม�ทำงานเป�นเวลานาน จะทำให�
ไฟแบตเตอรี่หมดได�

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
GUID-EC7BC919-57BA-4B13-9C48-52E1663770CA

SSD0860

ถ�าไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด หรือสภาพแวดล�อม
รบกวนการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ ให�สตาร�ทเครื่องยนต�
ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. รุ�นใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง
(CVT):

เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว�าง)

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

2. เหยียบแป�นเบรกจนสุด

3. แตะสวิตช�กุญแจด�วยกุญแจอัจฉริยะ ดังที่แสดงใน
ภาพ (เสียงเตือนจะดังขึ้น)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-7

Condition:
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5-8 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

4. กดสวิตช�กุญแจขณะท่ีเหยียบแป�นเบรก (รุ�นระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง) หรือแป�นคลัตช�
(รุ�นเกียร�ธรรมดา) ภายใน 10 วินาทีหลังจากเสียง
เตือนดัง เครื่องยนต�จะสตาร�ท

หลังจากปฏิบัติขั้นตอนที่ 3 แล�ว เมื่อกดสวิตช�กุญแจโดยที่
ไม�ได�เหยียบแป�นเบรก (รุ�นระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�
แบบต�อเนื่อง) หรือแป�นคลัตช� (รุ�นเกียร�ธรรมดา) ตำแหน�ง
สวิตช�กุญแจจะเปลี่ยนไปที่ “ACC”

หมายเหตุ:
. เมื่อกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ

“ON” หรือ เคร่ืองยนต�สตาร�ทโดยขั้นตอนข�าง
ต�น ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะอาจกะพริบข้ึน
เป�นสีเหลือง แม�ว�ากุญแจอัจฉริยะจะอยู�ภายใน
รถยนต� ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ เพ่ือหยุด
การกะพริบของไฟเตือน ให�แตะสวิตช�กุญแจด�วย
กุญแจอัจฉริยะอีกครั้ง

. ถ�า ไฟเตือนระบบกุญแจ อัจฉริยะในมาตรวัด
กะพริบเป�นสีเขียว ให�เปลี่ยนแบตเตอรี่ให�เร็วที่สุด
เท�าที่จะเป�นไปได� (โปรดดูที่ “แบตเตอร่ี” (หน�า
8-18))

GUID-CBF21064-B60B-405D-A4B8-F9ACF8015B5A

1. เข�าเบรกมือ

2. เหยียบแป�นเบรก

3. รุ�นใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง
(CVT):

เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว�าง)

มอเตอร�สตาร�ทได� รับการออกแบบให�ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�องเท�านั้น
รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

เล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) และเหยียบ
แป�น คลัตช� ให� ติด พ้ืน ขณะ ท่ี สตาร�ท เครื่องยนต�

มอเตอร�สตาร�ทออกแบบมาเพ่ือไม�ให�ใช�งานได�
จนกว�าจะเหยียบแป�นคลัตช�

4. สตาร�ทเครื่องยนต�โดยไม�เหยียบคันเร�งโดยบิดสวิตช�
กุญแจไปยังตำแหน�ง “START”

5. ปล�อยสวิตช�กุญแจทันทีเมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก
. ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดยากในสภาพอากาศหนาว
จัด หรือเมื่อทำการรีสตาร�ท ให�เหยียบคันแร�งเล็ก
น�อย (ประมาณ 1/3 ของพื้นที่) เหยียบค�างไว�และ
สตาร�ทเครื่องยนต� ปล�อยคันเร�งเมื่อเครื่องยนต�
สตาร�ทติด

. ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดยากเน่ืองจากน้ำท�วม ให�
เหยียบ คัน เร�ง ลง จนถึง พ้ืนและ เหยียบค�าง ไว�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�ประมาณ 5 - 6 วินาที หลังจาก
สตาร�ท เครื่องยนต� ให� ปล�อย คัน เร�ง สตาร�ท
เครื่องยนต�โดยไม�เหยียบคันเร�งโดยบิดสวิตช�
กุญแจไปยังตำแหน�ง START ปล�อยสวิตช�กุญแจ
เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�
ติด ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก

ข�อควรระวัง:

. ห�ามสตาร�ทแช�นานเกินกว�า 15 วินาทีต�อครั้ง ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ดับสวิตช�กุญแจแล�ว
รอ 10 วินาที ก�อนจะสตาร�ทเคร่ืองยนต�อีกครั้ง
ไม� เช�น น้ัน มอเตอร� สตาร�ท จะ เ สีย หาย ได�

. ถ�าจำเป�นต�องสตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยการพ�วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและข�อควรระวัง
ในหมวด “6 ในกรณีฉุกเฉิน” อย�างระมัดระวัง

6. ปล�อยให�เคร่ืองยนต�เดินเบาเป�นเวลาอย�างน�อย 30
วินาที หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต�เพื่ออุ�นเครื่อง ขับขี่
ท่ีความเร็วปานกลางเป�นระยะทางส้ันๆ ก�อน โดย
เฉพาะในสภาพอากาศหนาว

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยรถท้ิงไว�ตามลำพังในขณะอุ�นเคร่ืองยนต�

สตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่ไม�มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

Condition:
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GUID-27686CF6-E6E5-4E98-9C0E-E33A1613D9C9

1. เข�าเบรกมือ

2. รุ�นใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง
(CVT):

เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว�าง)

มอเตอร�สตาร�ทได� รับการออกแบบให�ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�องเท�านั้น
รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

มอเตอร�สตาร�ทออกแบบมาเพ่ือไม�ให�ใช�งานได�
จนกว�าจะเหยียบแป�นคลัตช�จนสุด
ต�องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเม่ือใช�งานสวิตช�
กุญแจ

3. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON” เหยียบแป�นเบรก
(รุ�นเกียร� CVT) หรือแป�นคลัตช� (รุ�นเกียร� MT) และกด
สวิตช�กุญแจเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

เพื่อสตาร�ทเคร่ืองยนต�ทันที ให�กดสวิตช�กุญแจและ
ปล�อย ขณะที่เหยียบแป�นเบรกหรือแป�นคลัตช� โดยที่
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�งใดก็ได�

4. ถ�าเคร่ืองยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำ
อีก
. ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดยากในสภาพอากาศหนาว
จัด หรือเมื่อทำการรีสตาร�ท ให�เหยียบคันแร�งเล็ก
น�อย (ประมาณ 1/3 ของพื้นที่) เหยียบค�างไว�และ
สตาร�ทเครื่องยนต� ปล�อยคันเร�งเมื่อเครื่องยนต�
สตาร�ทติด

. ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดยากเน่ืองจากน้ำท�วม ให�
เหยียบ คัน เร�ง ลง จนถึง พ้ืนและ เหยียบค�าง ไว�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�ประมาณ 5 - 6 วินาที หลังจาก
สตาร�ท เครื่องยนต� ให� ปล�อย คัน เร�ง สตาร�ท

เครื่องยนต�โดยไม�เหยียบคันเร�งโดยบิดสวิตช�
กุญแจไปยังตำแหน�ง START ปล�อยสวิตช�กุญแจ
เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�
ติด ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีก

ข�อควรระวัง:

. เม่ือเคร่ืองยนต�สตาร�ทติด ให�ปล�อยสวิตช�กุญแจ
ทันที

. ห�ามสตาร�ทแช�นานเกินกว�า 15 วินาทีต�อครั้ง ถ�า
เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�กดสวิตช�กุญแจไปที่
ตำแหน�ง “OFF” แล�ว รอ 10 วินาที ก�อน จะ
สตาร�ทเคร่ืองยนต�อีกคร้ัง ไม� เช�นน้ัน มอเตอร�
สตาร�ทจะเสียหายได�

. ถ�าจำเป�นต�องสตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยการพ�วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและข�อควรระวัง
ในหมวด “6 ในกรณีฉุกเฉิน” อย�างระมัดระวัง

5. ปล�อยให�เคร่ืองยนต�เดินเบาเป�นเวลาอย�างน�อย 30
วินาที หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต�เพื่ออุ�นเครื่อง ขับขี่
ท่ีความเร็วปานกลางเป�นระยะทางส้ันๆ ก�อน โดย
เฉพาะในสภาพอากาศหนาว

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยรถท้ิงไว�ตามลำพังในขณะอุ�นเคร่ืองยนต�

6. เพื่อดับเครื่องยนต� ให�เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) (สำหรับเกียร� CVT) หรือเล่ือนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “N” (ว�าง) (รุ�นเกียร� MT) เข�าเบรกมือและ
กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

GUID-FC8DD999-532D-4255-B52B-8544BBF23419

การขับขี่ด�วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT)

GUID-CA3CA43B-2A6A-4E78-9419-61BAC1DDD7EF

ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง (CVT) ในรถ
ของท�านจะควบคุมด�วยอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือสร�างกำลัง
สูงสุดและทำงานได�อย�างราบรื่น

ขั้นตอนที่แนะนำในการใช�เกียร�น้ีจะแสดงอยู�ในหน�าถัดไป
ให�ทำตามขั้นตอนเหล�านี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและ
ความเพลิดเพลินในการขับขี่

คำเตือน:

ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเมื่ออยู�บนถนนที่ลื่น อาจ
ทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

ข�อควรระวัง:

. ความเร็วรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต�ขณะเย็นจะ
สูง ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะ
เข�าเกียร�เดินหน�าหรือถอยหลังก�อนช�วงอุ�นเครื่อง

. หลีกเลี่ยงการเร�งเคร่ืองยนต�ขณะที่รถจอดอยู�
เนื่องจากอาจทำให�รถเคล่ือนที่โดยไม�ได�ตั้งใจ

. ห�ามเล่ือนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล�น เนื่องจากจะ
ทำให�เกียร�เสียหายมาก

. ห�ามเปล่ียนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ใน
ขณะขับข่ี ยกเว�นในกรณีฉุกเฉิน การเล่ือนคัน
เกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) อาจทำให�เกียร�
เกิดความเสียหายรุนแรง

. สตาร�ทเครื่องยนต�โดยที่เกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P”
(จอด) หรือในตำหน�ง “N” (ว�าง) เคร่ืองยนต�จะ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-9

สตาร�ทเครื่องยนต� (รุ�นที่มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ) การขับขี่รถยนต�

Condition:
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5-10 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ไม�สตาร�ทในตำแหน�งเกียร�อื่น แต�ถ�าสตาร�ทได�
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เลื่อนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และเข�า
เบรกมือ เม่ือจอดรถนานเกินกว�าการจอดรอใน
ช�วงสั้นๆ

. ต�องให� เคร่ืองยนต�ทำงานที่ รอบเดินเบา ขณะ
เปลี่ยน เกียร� จากตำแหน�ง “N” (ว�าง) ไป ยัง
ตำแหน�งขับขี่ใดๆ

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห�ามใช�วิธีเลี้ยงคันเร�ง
เพื่อไม�ให�รถยนต�ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบเบรก

การสตาร�ทรถยนต�
GUID-9E5839FD-C453-4C86-B658-6D40F7F1CF16

1. หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุดก�อน
เลื่ อน คัน เ กียร� ออก จาก ตำแหน� ง “P” (จอด)

2. เหยียบเบรกค�างไว�แล�วเล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
ขับขี่

3. ปลดเบรกมือ ปล�อยแป�นเบรก แล�วค�อยๆ ให�รถเคลื่อน
ออกไป

เกียร� CVT ได� รับการออกแบบให�ต�องเหยียบแป�น
เบรกก�อน จึง จะสามารถ เลื่อนคัน เกียร� ออกจาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ไปยังตำแหน�งขับข่ีอ่ืนได� เม่ือ
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
คันเกียร�จะไม�สามารถเล่ือนออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหน�งอื่นได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “LOCK” “OFF” หรือ “ACC” หรือถ�าดึง
กุญแจออก

ข�อควรระวัง:

. เหยียบแป�นเบรก - การเลื่อนคันเกียร�ไปยัง “D”,
“R”, “L”หรือโหมดเลื่อนธรรมดาโดยไม�เหยียบ
แป�นเบรก จะทำให�รถออกตัวช�าเมื่อเคร่ืองยนต�

ทำงาน ให�แน�ใจว�าเหยียบแป�นเบรกจนสุดและรถ
หยุดนิ่งก�อนเลื่อนคันเกียร�

. ตรวจสอบตำแหน�งเกียร�ให�แน�ใจ - ให�แน�ใจว�าคัน
เกียร�อยู�ในตำแหน�งที่ต�องการ “D” และ “L” หรือ
โหมดเลื่อนธรรมดาใช�สำหรับเดินหน�า และ “R”
ใช�สำหรับถอยหลัง

. อุ�นเครื่องยนต� - เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่
เครื่องยนต�เย็น เครื่องยนต�จะใช�ความเร็วรอบเดิน
เบาที่สูงกว�าปกติ ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวัง
เป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

การเปลี่ยนเกียร�
GUID-22528BF3-29D9-403E-AE79-BEA15D2F63FE

JVS0199X

แบบมีโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา

JVO0030X

แบบไม�มีโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา

: กดปุ�ม Ⓐ ขณะเหยียบแป�นเบรก

: กดปุ�ม Ⓐ

: เลื่อนคันเกียร�

คำเตือน:

. เข�าเบรกมือไว�ไม�ว�าคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งใดก็
ตามขณะที่เครื่องยนต�ไม�ได�ทำงาน ไม�เช�นนั้น รถ
อาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม�ถึงหรือแล�นออกไป
ทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรงหรือทรัพย�สินเสียหาย

. ถ�าไม�สามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ขณะเคร่ืองยนต�ทำงานและเหยียบ
เบรกแล�ว อาจเป�นไปได�ว�าไฟเบรกไม�ทำงาน ไฟ
เบรกท่ีไม�ทำงานน้ีอาจเป�นสาเหตุของอุบัติเหตุ
ซึ่ ง ทำให� ท� าน และ คน อ่ืน ได� รั บ บาด เ จ็บ

หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุด กดปุ�มที่
คันเกียร�ก�อนเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P” (จอด)

ถ�าสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ “ACC” ไม�ว�า
ด�วยเหตุผลใดก็ตามขณะท่ีคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งอื่นท่ี

Condition:
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ไม�ใช�ตำแหน�ง “P” (จอด) จะไม�สามารถให�สวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “LOCK” ได�

ถ�าไม�สามารถให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK” ได�
ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เข�าเบรกมือ

2. ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “ON” โดยที่ เหยียบ
เบรกเท�าเอาไว�

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ P ” ( จ อด )

4. รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “LOCK”

P (จอด):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งน้ีเมื่อรถจอดหรือเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต� ให�
แน�ใจว�ารถยนต�จอดสนิท แล�ว เลื่อนคันเกียร� ไปที่
ตำแหน�ง “P” (จอด) เข�าเบรกมือ เมื่อจอดรถบนทาง
ลาดชัน ให�เหยียบเบรกก�อน เข�าเบรกมือ แล�วเล่ือนคัน
เกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

R (ถอยหลัง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งน้ีเพื่อถอยหลัง ให�แน�ใจว�ารถจอดสนิทก�อนท่ี
จะ เลื่ อน คัน เ กียร� ไป ยัง ตำแหน�ง “R” (ถอย หลัง)

N (ว�าง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป�นตำแหน�ง เกียร� ว�าง ไม�มีการ เข�า เกียร� เดินหน�าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต�สามารถสตาร�ทได�ในตำแหน�งนี้ ท�าน
อาจเล่ือนเกียร� ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง) แล�วสตาร�ท
เ ค รื่ อ ง ย น ต� ที่ ดั บ ไ ป ขณ ะ ที่ ร ถ ก ำ ลั ง แ ล� น อ ย ู�

D (ขับ):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถเดินหน�าปกติ

L (ต่ำ) (ถ�ามีติดตั้ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถขึ้นเขาที่สูงชันหรือขับช�าๆ ผ�านหิมะ
ทรายหรือโคลนลึก หรือเพื่อใช�แรงหน�วงของเครื่องยนต�ใน
การขับลงเขาที่ลาดชันมากๆ

โหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-6A3E48D3-F545-466F-B2D2-4F57072F6D78

เมื่อเล่ือนคันเกียร�จากตำแหน�ง “D” ไปยังช�องการเปลี่ยน
เกียร�ธรรมดา ในขณะที่รถจอดอยู�หรือขณะขับขี่ เกียร�จะ
เข�าสู�โหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา สามารถเลือกช�วง
การเปลี่ยนเกียร�ด�วยตนเอง

ในโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา ตำแหน�งช�วงเกียร�ที่ใช�อยู�
จะแสดงบนหน�าป�ด

สามารถเลื่อนช�วงเกียร�ข้ึนหรือลงทีละช�วงตามขั้นตอนข�าง
ล�าง:

M1
?

/
M2

?

/
M3

?

/
M4

?

/
M5

?

/
M6

. เมื่อต�องเลื่อนขึ้น ให�เลื่อนคันเกียร�ไปยังด�าน + (ขึ้น)
(เลื่อนไปยังช�วงที่สูงขึ้น)

. เม่ือต�องเล่ือนลง ให�เลื่อนคันเกียร�ไปยังด�าน − (ลง)
(เลื่อนไปยังช�วงที่ต่ำลง)

. ต�องเลื่อนคันเกียร� ไปด�านเดียวกันสองคร้ัง จึงจะ
สามารถเลื่อนไปยังช�วงท่ีต�องการได� อย�างไรก็ตาม
ถ�า เลื่อน คัน เกียร� อย�าง เร็ว ในคร้ังแรก อาจจะไม�
สามารถเลื่อนคันเกียร�ในคร้ังท่ีสองได�อย�างถูกต�อง

M6 (เกียร�หก):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งน้ีสำหรับการขับรถเดินหน�าปกติที่ความเร็วสูง

อย�างไรก็ตาม ท�านจำเป�นต�องเล่ือนช�วงเกียร�ด�วยตนเอง
เ มื่ อ เ ร� ง ค ว า ม เ ร็ ว ห รื อ ก ำ ลั ง ขั บ แซ ง ร ถ คั น อ่ื น

M5 (เกียร�ห�า):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เมื่อขับรถขึ้นทางลาดยาว หรือใช�ในการหน�วง
เครื่องยนต�ขณะขับรถลงทางลาดยาว

M4 (เกียร�สี่) M3 (เกียร�สาม) และ M2 (เกียร�สอง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตำแหน�งนี้ใช�สำหรับขับขึ้นเขา หรือใช�หน�วงเคร่ืองยนต�
ขณะขับลงเขา

M1 (เกียร�หนึ่ง):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถขึ้นเขาที่สูงชันหรือขับช�าๆ ผ�านหิมะ
ทรายหรือโคลนลึก หรือเพื่อใช�แรงหน�วงของเครื่องยนต�ใน
การขับลงเขาที่ลาดชันมากๆ

. ระวังอย�าขับรถด�วยความเร็วสูงเป�นเวลานานเม่ือช�วง
เกียร� ต่ำกว�าช�วง M6 จะทำให� ส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือ
เพลิง

. ในโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา เกียร�จะเลื่อน
ไปยัง M1 (เกียร�หนึ่ง) โดยอัตโนมัติก�อนรถหยุด
เม่ือเร�งเคร่ืองยนต�อีกคร้ัง จำเป�นต�องเลื่อนเกียร�
ขึ้นไปยังช�วงความเร็วที่เหมาะสม

. ในโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา เกียร�อาจจะไม�
เลื่อนไปยังช�วงที่เลือก ซึ่งช�วยรักษาสมรรถนะใน
การขับขี่ และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับ
เคร่ืองยนต�หรือสูญเสียการควบคุมรถ เม่ือเกิด
เหตุการณ�นี้ ข้ึน ไฟเตือนตำแหน�งเกียร� (CVT)
(บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�) จะกะพริบและมี
เสียงเตือน

. เมื่อยกเลิกโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา ให�เลื่อนคัน
เกียร�กลับไปที่ตำแหน�ง “D” เกียร�จะกลับไปยังโหมด
การขับขี่แบบปกติ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-11
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5-12 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

. เมื่ออุณหภูมิน้ำมัน CVT ต่ำมาก โหมดการเปลี่ยนแบบ
เกียร� ธรรมดาจะหยุดทำงานและกลับไปยังโหมด
การขับขี่อัตโนมัติ ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ในกรณี
นี้ ให�เลื่อนคันเกียร�กลับไปยังตำแหน�ง “D” และขับรถ
ต�อไปสักครู� จากน้ันจึงเล่ือนคันเกียร�กลับไปยังโหมด
การเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา

. เมื่ออุณหภูมิน้ำมัน CVT สูง อัตราความเร็วรอบ
การขับขี่ในแต�ละช�วงเกียร�อ�านจะต่ำกว�าปกติ ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ

สวิตช�โหมด SPORT (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-161DA12F-AD1B-4C66-B85E-E57B792E856D

SSD0729

เพ่ือเลือกโหมด SPORT ให�กดสวิตช�โหมด SPORT ขณะ
ท่ีเกียร�อยู�ท่ีตำแหน�ง “D” (ขับขี่) ไฟแสดงโหมด SPORT

ในแผงหน�าป�ดสว�างขึ้น เพื่อป�ดโหมด SPORT ให�กด
สวิตช�โหมด SPORT อีกคร้ัง ไฟแสดงโหมด SPORT จะ
ดับลง เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�งอื่นนอกจากตำแหน�ง
“D” โหมด SPORT จะ หย ุด ทำงาน โดย อัตโนมั ติ

ตำแหน�ง “OFF”:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับข่ีธรรมดาและการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ให�ใช�ตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�ง “ON”:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับขึ้นหรือลงทางลาดยาว เม่ือจำเป�นต�องใช�
แรงหน�วงเครื่องยนต�หรือเร�งความเร็วอย�างมาก ให�ใช�
ตำแหน�ง “ON” ชุด เกียร� จะ เลือก อัตราทด เกียร� โดย
อัตโนมัติ ทำให�เครื่องยนต�ป�ดการใช�งานโหมด SPORT

เม่ือสภาพการ ขับข่ี เปล่ียนไป กดสวิตช� เพ่ือป�ดโหมด
SPORT

ระวังอย�าขับด�วยความเร็วสูง เป�น เวลานานเมื่อโหมด
SPORT อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” จะทำให�สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิง

การเหยียบคันเร�งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร�ต่ำ - ใน
ตำแหน�งเกียร� “D”

GUID-FE4ECFFF-36B2-40BE-8768-DFB973246910

สำหรับการเร�งแซงหรือขึ้นเขา ให�เหยียบคันเร�งจนสุด เกียร�
จะ เปล่ียนไปใช� เกียร� ต่ำลง ตามความเร็ว ในขณะนั้น

การปลดล็อกเกียร�
GUID-7F9F39D1-CCBB-4C10-990D-C12C1B7B40EB

JVO0027X

แบบไม�มีโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา
ถ�าแบตเตอรี่เหลือน�อยหรือหมด คันเกียร�อาจจะไม�เล่ือน
จากตำแหน�ง “P” (จอด) แม�ว�าจะเหยียบแป�นเบรก และกด
ปุ�มบนคันเกียร�

เพื่อ เ ล่ือน คัน เกียร� ให� ปฎิ บั ติ ตาม ขั้น ตอน ต�อ ไป น้ี :

1. รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”

รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ี ตำแหน�ง “LOCK” และถอด
กุญแจออกถ�าเสียบกุญแจอยู�

2. เข�าเบรกมือ

3. กดปุ�มบนคันเกียร� และเล่ือนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง
“N” (ว�าง) ขณะที่กดปุ�มปลดล็อกเกียร�

ให� สวิตช� ก ุญแจอยู� ท่ี ตำแหน�ง “ON” เพ่ือ ปลด ล็อก
พวงมาลัย ขณะนี้ จะสามารถ เข็น รถไป ยังตำแหน�งที่
ต�องการได�

สำหรับรุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ: ถ�าไฟแบตเตอรี่หมด จะ
ไม�สามารถปลดล็อกพวงมาลัยได� อย�าเล่ือนรถขณะท่ี

Condition:
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พวงมาลัยล็อก

ถ�า ยังไม�สามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ได� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบเกียร� CVT ท่ีศูนย�
บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

คำเตือน:

ถ�าไม�สามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ขณะเคร่ืองยนต�ทำงานและเหยียบเบรกแล�ว
อาจเป�นไปได�ว�าไฟเบรกไม�ทำงาน ไฟเบรกที่ ไม�
ทำงานนี้อาจเป�นสาเหตุของอุบัติเหตุ ซึ่งทำให�ท�าน
และคนอื่นได�รับบาดเจ็บ

โหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันสูง
GUID-92F6203D-4431-412E-BD73-BE0106E26143

ชุดเกียร�นี้มีโหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันสูง ถ�าน้ำมันเกียร�
สูงเกินไป (ตัวอย�างเช�น เมื่อขับขึ้นทางลาดขณะที่บรรทุก
น้ำหนักมาก อาทิ เมื่อลากรถพ�วง) แรงเครื่องยนต� และใน
บางสภาพความเร็วรถยนต�จะลดลงโดยอัตโนมัติ เพ่ือลด
โอกาสที่ชุดเกียร�จะเสียหาย สามารถควบคุมความเร็ว
รถยนต�โดยใช�คันเร�ง แต�ความเร็วเครื่องยนต�และรถยนต�
อาจถูกจำกัด

ระบบสำรอง (Fail-safe)
GUID-4C5CA011-BE46-48EA-A16F-D6F3A9BF72B8

เมื่อระบบสำรองทำงาน CVT จะไม�เลื่อนไปยังตำแหน�งขับ
ที่เลือก

ถ�ารถถูกใช�งานหนักมากผิดปกติ เช�น ล�อหมุนฟรี
มากเกินไปหรือเบรกรุนแรงอย�างต�อ เนื่อง ระบบ
สำรอง (Fail-safe) อาจจะทำงาน แม�ว�าวงจรไฟฟ�า
ทั้งหมดจะทำงานเป�นปกติก็ตาม ในกรณีนี้ ให�สวิตช�
กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” แล�วรอเป�นเวลา 10
วินาที จากน้ันบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON”
รถควรจะกลับคืนสู�สภาวะการทำงานปกติ ถ�ายังไม�

กลับคืนสู�สภาวะการทำงานปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสัน เพื่อตรวจสอบเกียร�และทำการซ�อมแซม
ถ�าจำเป�น

คำเตือน:

เม่ือระบบสำรองทำงาน ความเร็วรถยนต�อาจค�อยๆ
ลดลง ความเร็วที่ลดลงอาจน�อยกว�ารถคันอ่ืนๆ ซึ่ง
อาจเพ่ิมโอกาสให�รถชนกันได� ให�ระมัดระวังให�มาก
ในขณะขับขี่ ถ�าจำเป�น ให�หยุดรถในที่ปลอดภัย และ
รอให�เกียร�กลับสู�การทำงานปกติ หรือให�ซ�อมแซมถ�า
จำเป�น

การขับขี่ด�วยเกียร�ธรรมดา (MT)
GUID-08EE8EF5-22CA-45AE-97E1-FC6FB2E7A861

คำเตือน:

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเม่ืออยู�บนถนนที่ลื่น
อาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

. ห�ามเร�งเครื่องมากเกินไป เมื่อเปลี่ยนเป�นเกียร�ต่ำ
อาจ ทำให� ไม� สามารถ ควบค ุม รถยนต� หรือ
เครื่องยนต�เสียหายได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามพักเท�าไว�บนแป�นคลัตช�ขณะขับรถ อาจ
ทำให�ระบบคลัตช�เสียหายได�

. เหยียบแป�นคลัตช�จนสุดก�อนเปล่ียนเกียร� เพ่ือ
ป�องกันไม�ให�ชุดเกียร�เสียหาย

. จอดรถยนต�ให�สนิทก�อนจะเปลี่ยนเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

. เม่ือรถยนต�หยุดเป�นระยะเวลาสั้นๆ เช�น หยุดรอ
สัญญาณไฟ ให�เปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N”

(ว�าง) แล�วปล�อยแป�นคลัตช�ขณะที่เหยียบเบรก
อยู�

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ขณะ
ขับรถ อาจทำให� เกิดอุบัติเหตุ เพราะไม�มีแรง
หน�วงจากเครื่องยนต�

การสตาร�ทรถยนต�
GUID-16757328-65FA-4660-BD9B-5E43351F3AF1

1. หลังจากสตาร�ทเครื่อง ให�เหยียบแป�นคลัตช�จนถึงพื้น
แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “1” (เกียร� 1) หรือ
“R” (ถอยหลัง)

2. ค�อยๆ เหยียบคันเร�ง ปล�อยแป�นคลัตช�และแป�นเบรก
ในเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนเกียร�
GUID-708BE0C7-A6C5-48DA-A9C3-3AD53F8A3232

เพื่อเปลี่ยนเกียร� หรือเมื่อเปลี่ยนเกียร�ขึ้นหรือลง ให�เหยียบ
แป�นคลัตช�จนสุด เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�งท่ีเหมาะสม
แล�วค�อยๆ ปล�อยแป�นคลัตช�

เพื่อให�เปลี่ยนเกียร�ได�อย�างราบร่ืน ให�เหยียบคลัตช�จนสุด
ก�อนจะเลื่อนคันเกียร� ถ�าไม�ได�เหยียบคลัตช�จนสุดก�อนจะ
เปล่ียนเกียร� อาจได�ยินเสียงเกียร�ได� ชุดเกียร�อาจเสียหาย
ได�

สตาร�ทเครื่องยนต�ท่ีตำแหน�ง “1” (เกียร� 1) แล�วเปลี่ยน
เกียร�ไปที่ “2” (เกียร� 2), “3” (เกียร� 3), “4” (เกียร� 4),
“5” (เกียร� 5) และ “6” (เกียร� 6) (ถ�ามีติดต้ัง) ตามลำดับ
ตามความเร็วรถยนต�

ถ�าเปลี่ยนเป�นเกียร� “R” (ถอยหลัง) หรือ “1” (ท่ี 1) ได�
ยาก ให�เล่ือนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) แล�วปล�อย
แป�นคลัตช�คร้ังหน่ึง เหยียบคลัตช�จนสุดอีกครั้งหนึ่ง แล�ว
เปลี่ยนเป�นเกียร� “R” หรือ “1”

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-13
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5-14 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

SSD0084

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) 5-สป�ด:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ไม�สามารถ เปล่ียนจากตำแหน�ง “5” (เกียร� 5) ไปยัง
ตำแหน�ง R (ถอยหลัง) ได� โดยตรง ให� เปลี่ยน ไปที่
ตำแหน�ง N (ว�าง) ก�อน แล�วจึงเปล่ียนไปยังตำแหน�ง R
(ถอยหลัง)

SSD0552

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) 6-สป�ด:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. เพ่ือถอยหลัง ให�หยุดรถยนต�และเลื่อนคันเกียร�ไปท่ี
ตำแหน�ง N (ว�าง) จากน้ันดึงแหวนคันเกียร� ① ข้ึน
เพื่ อ เลื่ อน เกียร� ไป ยัง ตำแหน�ง R (ถอย หลัง)

. แหวนคันเกียร�จะกลับไปยังตำแหน�งเดิม เมื่อเลื่อนคัน
เกียร�ไปยังตำแหน�ง N (ว�าง)

ความเร็วสูงสุดที่แนะนำสำหรับแต�ละเกียร�
GUID-11EBED13-E731-4C5E-A85D-AC41FFF83620

ให�เปลี่ยนเกียร�ลงถ�าเครื่องยนต�วิ่งไม�เรียบ หรือ ถ�าต�องการ
เร�งความเร็ว

ห�ามใช�ความเร็วแต�ละเกียร�เกินที่แนะนำ (แสดงอยู�
ด�านล�าง) สำหรับการขับบนพ้ืนราบ ให�ใช�เกียร�สูงสุดท่ี
แนะนำสำหรับความเร็วนั้น ให�ตรวจสอบการจำกัดความเร็ว
เสมอ และขับข่ีตามสภาพถนน เพ่ือให� ขับข่ี ได� อย�าง
ปลอดภัย ห�ามเร�งเคร่ืองมากเกินไปเม่ือเปลี่ยนเกียร�ลง
เพราะอาจทำให�เครื่องยนต�เสียหาย หรือไม�สามารถบังคับ
รถได�

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) 5-สป�ด:

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กม./ชม. (ไมล�/ชม.)

ตำแหน�งที่ 1 45 (28)

ตำแหน�งที่ 2 83 (51)

ตำแหน�งที่ 3 121 (75)

ตำแหน�งที่ 4 164 (102)

ตำแหน�งที่ 5 — (—)

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) 6-สป�ด:

เครื่องยนต�รุ�น MRA8DE:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กม./ชม. (ไมล�/ชม.)

ตำแหน�งที่ 1 47(29)

ตำแหน�งที่ 2 84(52)

ตำแหน�งที่ 3 117(72)

ตำแหน�งที่ 4 152(94)

กม./ชม. (ไมล�/ชม.)

ตำแหน�งที่ 5 — (—)

ตำแหน�งที่ 6 — (—)

เครื่องยนต�รุ�น MR16DDT:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กม./ชม. (ไมล�/ชม.)

ตำแหน�งที่ 1 49(30)

ตำแหน�งที่ 2 85(53)

ตำแหน�งที่ 3 119(74)

ตำแหน�งที่ 4 149(92)

ตำแหน�งที่ 5 182(113)

ตำแหน�งที่ 6 — (—)

Condition:
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GUID-664D8AFF-261B-4944-B0D6-F0B3F5767B92

คำเตือน:

. ระบบ VDC ออกแบบมาเพื่อช�วยผู� ขับข่ีรักษา
ความ เสถียรภาพของรถยนต� แต� ไม� ได� ช�วย
ป�องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหักเลี้ยวพวงมาลัย
กะทันหันเมื่อขับข่ีรถยนต�ด�วยความเร็วสูง หรือ
การ ใช� เทคนิคการ ขับขี่ ที่ ไม� ระมัดระวัง หรือ
อันตราย ลดความเร็วรถยนต� และระมัดระวังเป�น
พิเศษเม่ือเลี้ยวตรงมุมบนพ้ืนถนนล่ืน และควร
ขับขี่อย�างระมัดระวังเสมอ

. ห�ามดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต�
การใช�ช้ินส�วนระบบรองรับน้ำหนัก เช�น โช�คอัพ
สตรัท สปริง เหล็กกันโคลง บู�ช และล�อที่นิสสัน
ไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต� หรือช้ินส�วนเหล�า
นั้นเสื่อมสภาพอย�างมาก และอาจทำให�ระบบ
VDC ทำงานไม�ถูกต�อง ซ่ึงส�งผลเสียต�อการ
ควบคุมรถยนต� และไฟเตือน VDC จะสว�าง
ขึ้น

. ถ�าใช� ช้ินส�วนเบรก เช�น ผ�าเบรก โรเตอร� และ
คาลิเปอร�ที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต�
ของท�าน หรือช้ินส�วนเหล�าน้ันเส่ือมสภาพอย�าง
มาก ระบบ VDC อาจทำงานไม�ถูกต�องและไฟ
เตือน VDC อาจสว�างขึ้น

. ถ�า ใช� ช้ิน ส�วน ที่ เกี่ยวข�อง กับ ระบบ ควบค ุม
เคร่ืองยนต�ที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต�
ของท�าน หรือช้ินส�วนเหล�าน้ันเส่ือมสภาพอย�าง
ม าก ไฟ เตื อ น VDC อ าจ ส ว� า ง ข้ึ น

. เมื่อขับข่ีบนถนนลาดเอียงมาก เช�น มุมเขาสูง
ระบบ VDC อาจทำงานไม�ถูกต�อง และไฟเตือน
VDC อาจสว�างข้ึน ห�ามขับขี่บนสภาพถนน

เหล�านี้

. เม่ือขับขี่บนถนนที่ไม� ม่ันคง เช�น พื้นที่หมุนได�
ท�าเรือข�ามฟาก พื้นที่เล่ือนได� หรือทางลาด ไฟ
เตือน VDC อาจสว�างขึ้น ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ รีสตาร�ทเคร่ืองยนต�หลังจาก
ขับขี่บนพื้นถนนที่ไม�มั่นคง

. ถ�าใช�ล�อหรือยางรถที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับ
รถยนต� ของท�าน ระบบ VDC อาจทำงานไม�
ถูกต�อง และไฟเตือน VDC อาจสว�างข้ึน

. ระบบ VDC ไม�สามารถใช�แทนยางฤดูหนาว หรือ
โซ� พันล�อที่ ใช�บนถนนที่ ปกคลุมด�วยหิมะได�

ระบบควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC) ใช�เซ็นเซอร�หลายตัว
ในการควบคุมคำส่ังในการขับข่ีจากผู�ขับและการเคล่ือนท่ี
ของรถยนต� ภายใต�สภาพการขับข่ีท่ีคงที่ ระบบ VDC จะ
ปฎิบัติฟ�งก�ชั่นดังต�อไปนี้

. ควบคุมแรงดันเบรกเพ่ือลดการล่ืนไถลของล�อขับ
เคลื่อนด�านหนึ่ง พลังงานการขับเคลื่อนจึงส�งไปยังล�อ
ขับเคลื่อนอีกด�านที่ไม�มีการลื่นไถลในแกนล�อเดียวกัน

. ควบคุมแรงดันเบรกและการส�งกำลังเคร่ืองยนต� เพื่อ
ลดการลื่นไถลของล�อขับเคลื่อนตามความเร็วรถยนต�
(ฟ�งก�ชั่นควบคุมการทรงตัว)

. ควบคุมแรงดันเบรกของแต�ละล�อและการส�งกำลัง
เคร่ืองยนต� เพ่ือช�วยผู�ขับรักษาการควบคุมรถยนต�ใน
สภาพดังต�อไปนี้:
— ด้ือโค�ง (รถยนต�มักจะไม�ขับเคลื่อนตามการหมุน

ของพวงมาลัย แม�ว�าจะเพิ่มกำลังในการบังคับ
พวงมาลัย)

— ท�ายป�ด (รถยนต�จะหมุนเนื่องจากสภาพถนนหรือ
สภาพการขับขี่บางอย�าง)

ระบบ VDC สามารถช�วยผู�ขับรักษาการควบคุมรถยนต� แต�
ไม�สามารถป�องกันการสูญเสียการควบคุมได�ในทุก ๆ
สถานการณ�

เมื่อระบบ VDC ทำงาน ไฟเตือน VDC บน
แผง หน� า ป�ด จะ กะพริบ โปรด สัง เกต ส่ิง ต�อ ไป นี้ :

. ถนนอาจลื่น หรือระบบได�รับคำสั่งช�วยเหลือในการหัก
เลี้ยวพวงมาลัย

. ท�านอาจรู�สึกถึงการสั่นของแป�นเบรก และได�ยินเสียง
หรือการส่ันจากใต�ฝากระโปรงหน�า ซึ่งเป�นเรื่องปกติ
และแสดงว�าระบบ VDC กำลังทำงานได�อย�างปกติ

. ปรับความเร็วและขับข่ีให� เหมาะสมกับสภาพถนน

ถ� า ระบบ ทำงาน ผิด ปกติ ไฟ เตือน VDC บน
แผงหน�า ป�ด จะสว�าง ขึ้น ระบบ VDC จะหยุดทำงาน
อัตโนมัติ

ใช�สวิตช� OFF VDC เพ่ือยกเลิกการใช�งานระบบ VDC ไฟ
แสดง OFF VDC สว�างขึ้นเพ่ือแสดงว�าได�ป�ดระบบ
VDC แล�ว เมื่อใช�งานสวิตช� OFF VDC เพื่อป�ดการทำงาน
ของระบบ ระบบ VDC จะยังคงทำงานอยู� เพื่อป�องกัน
การลื่นไถลของล�อด�านหนึ่ง เมื่อพลังการขับเคลื่อนได�ถ�าย
ไปยังล�ออีกด�านที่ไม�มีการลื่นไถล ถ�าสิ่งนี้เกิดขึ้น ไฟเตือน
VDC จะกะพริบ ฟ�งก�ช่ัน VDC อ่ืนๆ ท้ังหมดจะหยุด
ทำงาน และไฟเตือน VDC จะไม�กะพริบ ระบบ VDC
จะรีเซ็ตอัตโนมัติเพ่ือเป�ดการทำงาน เม่ือให�สวิตช�กุญแจ
อยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” และบิดกลับไปยังตำแหน�ง “ON”

โปรดดูท่ี “ไฟเตือนระบบควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC)
(ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 2-12) และ “ไฟแสดงควบคุมไดนามิก
รถยนต� (VDC) OFF (ถ� า มี ติด ต้ัง) ” (หน�า 2-14)

คอมพิวเตอร�จะมีฟ�งก�ชั่นวินิจฉัยข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซึ่งจะ
ทดสอบระบบทุกคร้ังท่ีสตาร�ทเคร่ืองยนต�และขับรถไป

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-15

ระบบควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC)
(ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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5-16 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ข�างหน�า หรือถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำการ
ทดสอบตัวเอง ท�านจะได�ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู�สึกถึง
อาการ ส่ัน ท่ี แป�น เบรก ซ่ึง ไม�ใช� การทำงาน ผิด ปกติ

สวิตช� OFF ควบคุมไดนามิกรถยนต�
(VDC)

GUID-A9257017-A8BE-40D0-9E2E-3215E14F5026

SSD1149

ในสภาพการขับข่ีส�วนใหญ�ควรขับข่ีรถยนต� ในขณะท่ีเป�ด
ใช�งานระบบควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC)

เมื่อรถยนต�ติดหล�มโคลนหรือหิมะ ระบบ VDC จะลดแรงส�ง
กำลังเครื่องยนต�เพ่ือลดแรงการหมุนของล�อ ความเร็ว
รถยนต�จะลดลง ถึงแม�จะเร�งเครื่องยนต�จนสุด ถ�าจำเป�น
ต�องเร�งเครื่องยนต�จนถึงขีดสุดเพื่อออกจากหล�ม ป�ด
การทำงานระบบ VDC

ป�ดระบบ VDC โดยการกดสวิตช� OFF VDC ไฟแสดง
จะสว�างขึ้น

กดสวิตช� OFF VDC อีกครั้ง หรือสตาร�ทเครื่องยนต�ใหม�อีก
ครั้งหนึ่งเพื่อเป�ดระบบ

GUID-D9A2662F-4922-45F1-98FB-77EC7CFF7173

SSD0694

1. สวิตช� RESUME/ACCELERATE
2. สวิตช� SET/COAST
3. สวิตช� CANCEL
4. สวิตช� หลัก ควบค ุม ความเร็ ว รถยนต� อัตโนมัติ

คำเตือน:

. สังเกตป�ายจำกัดความเร็ว เสมอและห�าม ใช�
ความเร็วเกินกว�านั้น

. ห�ามใช�ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติใน
สภาพการขับข่ีดังต�อไปนี้ มิฉะน้ัน จะทำให�สูญ
เสียการควบคุมรถยนต� และเกิดอุบัติเหตุข้ึนได�

— เมื่อไม�สามารถรักษาความเร็วรถยนต�ให�คงที่
ได�

— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรแออัด

— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรที่ใช�ความเร็วไม�คงที่

— เมื่อขับขี่ในพื้นที่มีลมแรง

— เมื่อขับขี่บนถนนคดเคี้ยวหรือเนินเขา

— เมื่อขับข่ีบนถนนล่ืน (ฝน หิมะ น้ำแข็ง ฯลฯ)

ข�อควรระวัง:

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) ห�ามเลื่อนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “N” (ว�าง) โดยไม�ได�เหยียบแป�นคลัตช�เมื่อ
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติกำลังทำงาน
ถ�าเหตุการณ�นี้ เกิด ข้ึน เหยียบแป�นคลัตช�และป�ด
สวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติทันที มิ
ฉะนั้น เครื่องยนต� อาจ ได� รับ ความ เสีย หาย ได�

ข�อควรระวังในการควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ

GUID-F50E3DC7-859C-46F8-BC38-59BFA63C6C90

. ถ�า ระบบควบคุมความเร็ว รถยนต� อัตโนมัติทำงาน
ผิดปกติ ระบบจะยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติ ไฟ
แสดง CRUISE บนแผงมาตรวัดจะกะพริบเพ่ือเตือน
คนขับ

. ถ�าอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�สูงเกินไป ระบบ
ควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติจะยกเลิกการทำงาน
โดยอัตโนมัติ

. ถ�าไฟแสดง CRUISE กะพริบ ป�ดสวิตช�หลักควบคุม
ความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ และนำรถไปตรวจสอบระบบ
ที่ศูนย�บริการนิสสัน

. ไฟแสดง CRUISE อาจจะกะพริบ เมื่อเป�ดสวิตช�หลัก
ควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ในขณะที่กดสวิตช�
RESUME/ACCELERATE, SET/COAST หรือ
CANCEL เพื่อ ต้ัง ระบบควบคุม ความเร็ว รถยนต�
อัตโนมัติอย�างถูกต�อง ปฎิบัติ ข้ันตอนดังต�อไปนี้

การควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
(ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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การทำงานของระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต�อัตโนมัติ

GUID-738F3BB0-3C2E-4375-95D7-54DD457F2984

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต� อัตโนมัติจะยอมให�ขับ ท่ี
ความเร็วต้ังแต� 40 กม./ชม. (25 ไมล�/ชม.) ขึ้นไปโดย
ไม�ต�องเหยียบคันเร�ง

ระบบควบคุมความเร็ว รถยนต� อัตโนมัติ จะถ ูก ยกเลิก
การทำงานโดยอัตโนมัติ ถ�าความเร็วรถยนต�ลดลงต่ำกว�า
ความเร็วที่ ต้ังไว�มากกว�าประมาณ 13 กม./ชม. (8 ไมล�/
ชม.)

เล่ือนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “N” (ว�าง) (รุ�นเกียร� CVT)
หรือ เหยียบแป�นคลัตช� (ร ุ�น เกียร� ธรรมดา) จะยกเลิก
การทำงานของระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ และ
ไฟแสดง CRUISE จะดับลง

เป�ดระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
GUID-5EE83BAE-9DA6-4DFF-97D2-23EA9F05B504

กดสวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ไฟแสดง
CRUISE สว�างขึ้น

การตั้งความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
GUID-A62E93CF-7746-4F51-9653-74B5844CB6C7

1. เร�งเครื่องไปยังความเร็วที่ต�องการ

2. กดสวิตช� SET/COAST และปล�อย

3. ปล�อยเท�าออกจากคันเร�ง

รถยนต�จะรักษาความเร็วที่ได�ตั้งไว�

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

เหยียบ คันเร�ง เพื่อ เร�งความเร็ว หลังจากปล�อยคันเร�ง
ร ถยนต� จ ะ ขั บ เ คลื่ อ น ต าม คว าม เ ร็ ว ที่ ไ ด� ตั้ ง ไ ว�

รถยนต�จะไม�ขับเคลื่อนตามความเร็วที่ตั้งไว� เมื่อขับขึ้นหรือ
ลง เขา ชัน ในกรณี น้ี ให� ขับข่ี โดยไม� ใช� ระบบควบคุม

ความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ

การปรับตั้งใหม�เพื่อลดความเร็ว:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ปฎิบัติตามขั้นตอนใดๆ ดังต�อไปนี้ เพื่อปรับความเร็วให�
ช�าลงกว�าเดิม

. แตะแป�นเบรกเบาๆ เมื่อได�ความเร็วรถยนต�ท่ีต�องการ
กดสวิตช� SET/COAST และปล�อย

. กดสวิตช� SET/COAST ค�างไว� เมื่อได�ความเร็วรถยนต�
ที่ต�องการ ปล�อยสวิตช� SET/COAST

. กดและปล�อยสวิตช� SET/COAST อย�างเร็ว จะลด
ความเร็วรถยนต�ประมาณ 1กม./ชม. (0.6 ไมล�/ชม.)

การปรับตั้งใหม�เพื่อเพิ่มความเร็ว:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ปฎิบัติตามขั้นตอนใดๆ ดังต�อไปนี้ เพื่อปรับความเร็วให�เร็ว
ขึ้นกว�าเดิม

. เหยียบคันเร�ง เม่ือได�ความเร็วรถยนต�ท่ีต�องการ กด
สวิตช� SET/COAST และปล�อย

. กดสวิตช� RESUME/ACCELERATE ค�างไว� เมื่อได�
ความเร็วรถยนต�ที่ต�องการ ปล�อยสวิตช� RESUME/
ACCELERATE

. กดและปล�อยสวิตช� RESUME/ACCELERATE อย�าง
เร็ว จะเพ่ิมความเร็วรถยนต�ประมาณ 1กม./ชม. (0.6
ไมล�/ชม.)

กลับไปยังความเร็วก�อนการตั้งค�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดและปล�อยสวิตช� RESUME/ACCELERATE

รถยนต�จะกลับไปใช�ความเร็วอัตโนมัติเดิมท่ีได�ต้ังไว� เม่ือ
ขับขี่รถยนต�ที่ความเร็วสูงกว�า 40 กม./ชม. (25 ไมล�/ชม.)

การยกเลิกความเร็วอัตโนมัติ
GUID-DDCB3479-7AFA-43FE-8B66-181517721EEC

ปฎิบัติตามขั้นตอนใดๆ ดังต�อไปนี้ เพื่อยกเลิกความเร็ว
อัตโนมัติที่ตั้งไว�

. กดสวิตช� CANCEL

. แตะแป�นเบรกเบาๆ

. กดสวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ไฟ
แสดง CRUISE จะดับลง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-17
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5-18 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-63C20373-8237-4559-8ED1-DFC76D027C63

คำเตือน:

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น
หญ�าแห�ง เศษกระดาษ หรือเศษผ�า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให�ไฟไหม�ได�

. ข้ันตอนการจอดรถอย�างปลอดภัยต�องเข�าเบรก
มือ และให�เกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�น
เกียร� CVT) หรือคันเกียร�อยู�ตำแหน�งที่เหมาะสม
(รุ�นเกียร�ธรรมดา) ไม�เช�นน้ัน รถอาจจะเคลื่อนที่
โดยคาดไม�ถึงทำให�เกิดอุบัติเหตุ

. เมื่อจอดรถ ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) คัน เกียร� ไม� สามารถ เลื่อน ออก จาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ได� หากไม�ได�เหยียบแป�น
เบรกเท�า (รุ�นเกียร� CVT)

. ห�ามปล�อยรถทิ้งไว�ตามลำพังในขณะเคร่ืองยนต�
กำลังทำงาน

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากผู�อื่นไว�ในรถแต�ลำพัง ไม�ควรปล�อยสัตว�เลี้ยง
ไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ� ซึ่ง
ทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บโดย
ไม� ต้ังใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจ เกิด อันตรายร�ายแรงกับคนและสัตว� ได�

SSD0489

1. เข�าเบรกมือจนสุด

2. ร ุ�น ใช� ระบบควบคุมการ เปล่ียนเกียร� แบบต�อ เน่ือง
(CVT): เลื่อนคันเกียร� ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
“R” (ถอยหลัง) เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ให�เล่ือน
คันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “1” (เกียร� 1)

3. เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล�อดังแสดงใน
ภาพประกอบ

หันลงทางราบโดยมีขอบทางเท�า ①

หันล�อไปยังขอบทางเท�าและเลื่อนรถไปข�างหน�าจน
ล� อ ชิ ด กั บ ข อ บ ท า ง แ ล� ว เ ข� า เ บ ร ก มื อ

หันขึ้นทางราบโดยมีขอบทางเท�า ②

หันล�อออกจากขอบทางเท�าและเล่ือนรถกลับจนล�อ
ชิดกับขอบทางเท�า แล�วเข�าเบรกมือ

หันขึ้นหรือลงทางลาด โดยไม�มีขอบทางเท�า ③

หันล�อไปทางขอบถนนเพื่อให�รถเล่ือนออกจากกลาง
ถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล แล�วเข�าเบรกมือ

4. รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ:

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “LOCK” แล�วดึงกุญแจ
ออก

การจอดรถ

Condition:
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GUID-DFB9BB02-A8E0-46F3-B664-EF030E33D6AA

JVS0086X

คำเตือน:

. ระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) เป�นระบบที่เพิ่ม
ความสะดวกสบายในการจอดรถ แต�ไม�สามารถ
ใช�งานแทนการจอดรถด�วยวิธีที่ถูกต�อง มองและ
ตรวจสอบบริเวณรอบๆ เพ่ือดูว�าปลอดภัยก�อน
ทำการจอดรถเสมอ ค�อยๆ เคล่ือนที่อย�างช�าๆ
เสมอ

. อ�านและทำความเข�าใจข�อจำกัดการใช�งานระบบ
โซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) ตามที่ระบุไว�ในหมวด
นี้ อากาศที่ ไม� เหมาะสมอาจส�งผลกระทบต�อ
ฟ�งก�ช่ันของระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ)
รวมถึงลดประสิทธิภาพหรือการทำงานผิดปกติ

. ระบบนี้ไม�ได�ถูกออกแบบมาเพ่ือป�องกันการชน
หรือสัมผัสวัตถุเล็กๆ หรือวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่
ได�

. ระบบน้ีออกแบบมาเพ่ือช�วยคนขับตรวจจับวัตถุ
ช้ินใหญ�ๆ เพ่ือช�วยหลีกเล่ียงความเสียหายที่จะ
เกิดกับรถยนต� ระบบจะไม�ตรวจจับวัตถุเล็กๆ ที่
อยู�ใต�กันชน และอาจไม�ตรวจจับวัตถุที่อยู�ใกล�กับ

กันชนหรือบนพื้นถนน

. ถ�าบริเวณแผงกันชนได�รับความเสียหายหรืองอ
พื้นที่การรับสัญญาณของระบบโซนาร�อาจได�รับ
ผลกระทบ ส�งผลให�การวัดระยะทางจากสิ่ง
กีดขวางถึงตัวรถผิดพลาด หรือส�งเสียงเตือนคน
ขับอย�างไม�ถูกต�อง

ข�อควรระวัง:

ให�ภายในของรถยนต�เงียบที่สุดเท�าที่จะเป�นไปได�เพื่อ
จะได�ยินเสียงเตือนอย�างชัดเจน

เมื่อ สวิตช� ก ุญแจอยู� ที่ ตำแหน�ง “ON” ระบบ โซนาร�
(เซ็นเซอร�จอดรถ) จะทำงาน

ระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) จะส�งเสียง เพื่อเตือนให�
คนขับทราบว�ามีสิ่งกีดขวางอยู�ใกล�กันชน ระบบจะตรวจจับ
สิ่งกีดขวางด�านหลัง เมื่อเปลี่ยนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง) ระบบอาจไม�ตรวจจับวัตถุท่ีความเร็วมากกว�า
10 กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.) และอาจไม�ตรวจจับบางมุมหรือ
วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

ระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) ตรวจจับส่ิงกีดขวางได�

มากถึง 1 ม. (3.3 ฟุต) จากกันชน กับบริเวณที่ครอบคลุม
ท่ีมุมด�านนอกของกันชนจะแคบลง (โปรดดูท่ีภาพสำหรับ
บริเวณที่ครอบคลุมโดยประมาณ) เมื่อเคลื่อนเข�าไปใกล�สิ่ง
กีดขวาง อัตราของเสียงเตือนจะเพิ่มขึ้น เมื่อสิ่งกีดขวางอยู�
ห�างน�อยกว�า 30 ซม. (11.8 นิ้ว) เสียงเตือนจะดังอย�าง
ต�อเนื่อง

อย�าให�หิมะ น้ำแข็ง และส่ิงสกปรกสะสมติดค�างอยู�บน
เซ็นเซอร� โซนาร� (ติด ต้ังอยู� บนแผง กันชน) (อย�าทำ
ความสะอาดเซ็นเซอร�ด�วยของมีคม) ถ�าเซ็นเซอร�ถูกบัง จะ
ส�งผลต�อความแม�นยำของระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ)

ถ�าระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) ทำงานผิดปกติ
เสียงเตือนจะดังข้ึนเป�นเวลา 3 วินาที เมื่อเล่ือนคัน
เกียร�ไปที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-19

ระบบโซนาร� (เซ็นเซอร�จอดรถ) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition:
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5-20 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-6A1A5448-1FA0-4D3C-BDDB-09F45F69CF96

รถยนต� คันนี้ถ ูกออกแบบมาเพ่ือบรรทุกผู� โดยสารและ
สัมภาระ นิสสันไม�แนะนำให�ใช�ลากรถพ�วง เพราะจะทำให�
เคร่ืองยนต� ระบบส�งกำลัง ระบบบังคับเล้ียว เบรก และ
ระบบอื่น ๆ ทำงานหนักขึ้น

ข�อควรระวัง:

รถยนต�ที่ เสียหายจากการลากรถพ�วงไม�รวมอยู�ใน
การรับประกัน

GUID-EAB6A8C3-C092-41F6-A582-7BF83E12921F

คำเตือน:

. ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ
ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะไม�ทำงาน พวงมาลัย
จะหนักขึ้นมาก

. เม่ือไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าสว�างข้ึน
ขณะ ที่ เครื่ องยนต� ทำงาน ระบบ ช�วย หม ุน
พวงมาลัยจะหยุดทำงาน จะยังสามารถควบคุมรถ
ได� แต�พวงมาลัยจะหนักขึ้น

ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าออกแบบมาเพ่ือสร�างแรง
ช�วยหมุนขณะขับข่ี ทำให�ไม�ต�องใช�แรงสำหรับบังคับ
พวงมาลัยมาก

เมื่อใช�งานพวงมาลัยซ้ำๆ หรือ ต�อเนื่องกันขณะท่ีรถยนต�
จอดอยู� หรือขณะท่ีขับด�วยความเร็ว ต่ำ แรงช�วยหมุน
พวงมาลัยจะลดลง เพ่ือป�องกันไม�ให�ระบบพวงมาลัยพาว
เวอร�ไฟฟ�าร�อนเกินไป และช�วยป�องกันไม�ให�ระบบเสียหาย
ขณะท่ีแรงช�วยหมุนลดลง พวงมาลัยจะหนัก เมื่ออุณหภูมิ
ของระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าลดลง แรงช�วยหมุนจะ
กลับเป�นปกติ หลีกเล่ียงการใช�งานพวงมาลัยในแบบท่ี
กล�าวมาซ้ำๆ เพราะอาจทำให�ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�
ไฟฟ�ามีความร�องสูงเกินไปได�

อาจเกิดเสียงเสียดสี ข้ึนได� เมื่อใช�งานพวงมาลัยอย�าง
รวดเร็ว ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

ถ�าไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า สว�างข้ึนขณะ
เครื่องยนต�ทำงาน แสดงว�าระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า
อาจทำงานผิดปกติ และอาจต�องเข�ารับบริการ นำรถเข�ารับ
การตรวจสอบระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าที่ศูนย�บริการ
นิสสันทันที (โปรดดูที่ “ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า”
(หน�า 2-11))

เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�าสว�าง ข้ึนขณะที่
เครื่องยนต�ทำงาน ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน
จะยังสามารถควบคุมรถยนต�ได� แต�ต�องใช�แรงในการหมุน
พวงมาลัยมากข้ึน โดยเฉพาะในโค�งที่หักมุมมากและที่
ความเร็วต่ำ

การลากรถพ�วง ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า

Condition:
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GUID-524F2163-875B-4D31-9A49-A2DA9D150D31

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถ�าวงจร
หนึ่งไม�ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการเบรกอีกสอง
ล�อ

ข�อควรระวังในการเบรก
GUID-995F14BA-3250-45E8-A4D5-EFBD0B632895

หม�อลมเบรกสุญญากาศ
GUID-7AE8E208-0576-4BD2-8C93-C8FFF26A62C6

หม�อลมเบรกจะช�วยเพ่ิมแรงเบรกโดยใช�สุญญากาศของ
เครื่องยนต� ถ�าเครื่องยนต�ดับ ท�านจะยังคงสามารถหยุดรถ
ได�โดยการเหยียบแป�นเบรก แต�ต�องใช�แรงในการเหยียบ
แป�นเบรกมากขึ้นเพื่อหยุดรถ และระยะเบรกจะยาวขึ้น

ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบช�วย
เบรกจะไม�ทำงาน ทำให�เบรกแข็งขึ้น

คำเตือน:

อย�าแล�นรถขณะที่เครื่องยนต�ดับ

สำหรับรุ�นที่มีระบบช�วยเบรก เมื่อเหยียบแป�นเบรกช�าๆ จน
สุด อาจเกิดเสียงคล๊ิกและรู�สึกได�ถึงการสั่นเบาๆ สิ่งนี้เป�น
ปกติ และ แสดง ว�า ระบบ ช�วย เบรก กำลัง ทำงาน อย ู�

การใช�งานเบรก
GUID-B3E7B0F5-C532-43D1-8150-97FB7B385CFC

หลีกเลี่ยงการพักเท�าไว�บนแป�นเบรกขณะขับรถ เนื่องจาก
จะทำให�เบรกร�อนจัด ผ�าเบรก/แผ�นเบรกสึกหรอเร็วขึ้น และ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

เพื่อช�วยลดการสึกหรอของเบรกและป�องกันไม�ให�เบรกร�อน
จัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำ ก�อนขับรถลง
เนินหรือทางลาดยาว เบรกท่ีร�อนจัดจะมีประสิทธิภาพใน
การเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถได�

เมื่อ ขับรถบนถนน ล่ืน ให� ระมัดระวัง เมื่อต�อง เบรก เร�ง

ความเร็ว หรือเปลี่ยนเกียร�ต่ำ การเบรกหรือเร�งความเร็ว
กะทันหันจะทำให�ล�อลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุได�

เบรกเป�ยก
GUID-11304DAE-D8A1-41C5-9629-EB4E233FA326

เมื่อล�างรถหรือขับผ�านแอ�งน้ำ เบรกจะเป�ยกชื้น ทำให�ระยะ
เบรกยาวขึ้น และอาจทำให�รถป�ดไปด�านใดด�านหน่ึงขณะ
เบรก

สำหรับการทำให� เบรกแห�ง ให� ขับ รถด�วยความเร็ว ท่ี
ปลอดภัยและแตะแป�นเบรกเบาๆ เพื่อให�เบรกร�อน ทำเช�น
นี้จนกระทั่งเบรกแห�งกลับสู�สภาพปกติ หลีกเลี่ยงการขับรถ
ด�วยความเร็วสูงจนกว�าเบรกจะสามารถทำงานได�เป�นปกติ

ก�ามเบรกมือรันอิน
GUID-9F650418-1153-4519-A067-F7B1AB1F0389

รันอินก�ามเบรกมือเมื่อประสิทธิภาพในการเบรกแย�ลง หรือ
เมื่อก�ามเบรกมือ และ/หรือดรัม/โรเตอร�ถูกเปลี่ยนใหม� เพื่อ
ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของเบรก

ขั้นตอนการทำงานได�ถูกอธิบายเอาไว�ในคู�มือนี้ และสามา
รถดําเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน

การขับขึ้นเนิน
GUID-98F5E8C2-2DFE-4585-B8B6-542F87613B7A

เมื่อสตาร�ทรถบนทางลาดชัน บางครั้งการใช�งานคลัตช�และ
เบรกจะทำได�ยากขึ้น (สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา) ให�เข�าเบรก
มือไว�เพื่อให�รถยนต�หยุดอยู� กับท่ี อย�าเลี้ยงคลัตช� เม่ือ
พร�อมสตาร�ทรถ ให�ค�อยๆ ปล�อยเบรกมือ ขณะที่เหยียบคัน
เร�ง และปล�อยแป�นคลัตช�

การขับลงเนิน
GUID-32139F93-F218-4D2C-BC4E-B0CC3241F2E9

การหน�วงเคร่ืองยนต�สามารถใช�ควบคุมรถยนต�ได�ดี ขณะ
ขับลงทางลาด สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT) คันเกียร�ควร
อยู� ท่ีตำแหน�งความเร็วต่ำก�อนจะเริ่มขับลง สำหรับรุ�นใช�
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) ควรอยู�ที่
โหมดเลื่อนเกียร�ธรรมดา หรือตำแหน�ง “L”

ระบบช�วยเบรก (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-CDBFBD03-A9DF-438C-AF95-F32FB9DAFFB2

เมื่อแรงที่เหยียบเบรกเกินค�าหน่ึง การช�วยเบรกจะทำงาน
สร�างแรงเบรกที่แรงข้ึนกว�าหม�อลมเบรกธรรมดา แม�จะใช�
แรงเหยียบไม�มาก

คำเตือน:

การช�วยเบรกนี้มีไว�เพื่อช�วยการเบรกเท�านั้น ไม�ใช�
อุปกรณ�เตือนหรือหลีกเลี่ยงการชน เป�นหน�าท่ีของผู�
ขับข่ีที่ต�องระมัดระวัง ขับขี่ให�ปลอดภัย และควบคุม
รถได�ในทุกเวลา

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-C5C2BDDA-1861-49E4-A3EF-B800D31DBF5F

คำเตือน:

. ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) เป�น
อุปกรณ�ที่ทันสมัย แต�จะไม�ช�วยป�องกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากการขับข่ีที่ประมาทหรือเป�นอันตราย
ระบบจะช�วยให�สามารถบังคับควบคุมรถขณะ
เบรกบนถนนลื่น ให�พึงระลึกไว�ว�าระยะหยุดบน
พื้นที่ลื่นจะยาวกว�าบนพื้นผิวปกติ แม�จะเป�นเบรก
ABS ระยะหยุดอาจจะยาวข้ึนบนถนนที่ขรุขระ มี

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-21

ระบบเบรก

Condition:
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5-22 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

กรวด มีหิมะปกคลุม หรือเมื่อใช�งานโซ�พันล�อ ให�
รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน�าเสมอ อย�างไร
ก็ ตาม คน ขับ ต� อง เป� น ผ ู� รั บ ผิด ชอบ ต�อ
ความปลอดภัย

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต�อการเบรกด�วย
— เมื่อ เปล่ียนยาง ให� ใส� ยางที่ มี ขนาดตาม
กำหนดทั้งสี่ล�อ

— เมื่อติดตั้งยางอะไหล�ให�แน�ใจว�าเป�นชนิดและ
ขนาดตามที่กำหนดในแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง (โปรดดูที่ “แผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง” (หน�า 9-9))

— สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ล�อและ
ยาง” (หน�า 8-30)

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพื่อไม�
ให�ล�อล็อก ขณะที่เบรกอย�างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพื้นผิว
ล่ืน ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล�อแต�ละข�าง
และปรับแรงดันน้ำมันเบรก เพื่อป�องกันไม�ให�ล�อล็อกและ
ล่ืนไถล ซึ่งจะช�วยให�คนขับสามารถบังคับควบคุมรถ และ
ช�วย ลด อาการ เลี้ ยว ป�ด ห รือ ลื่ น ไถล ให� น�อย ท่ีส ุด

การใช�งานระบบ
GUID-33131E90-4EC6-4CBB-B87D-88A622F21705

เหยียบแป�นเบรกค�างไว� เหยียบแป�นเบรกจนสุด ไม�ต�องย้ำ
เบรก ABS จะทำงานเพ่ือป�องกันไม�ให�ล�อ ล็อก บังคับ
รถยนต�หลีกสิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

ห�ามย้ำเบรก เพราะจะทำให�ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟ�งก�ชั่นทดสอบตัวเอง
GUID-25A12632-42C1-404E-B198-BDCF201D1532

ABS ประกอบไปด�วยเซ็นเซอร�อิเล็กทรอนิกส� ป��มไฟฟ�า
โซลินอยด�ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร� คอมพิวเตอร�จะมี
ฟ�งก�ชั่นวินิจฉัยข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบทุก
คร้ัง ท่ี สตาร�ท เครื่องยนต� และ ขับ รถไปข�างหน�า หรือ
ถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เม่ือระบบทำการทดสอบตัวเอง
ท�านจะได�ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู�สึกถึงอาการสั่นที่แป�น
เบรก ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ถ�าคอมพิวเตอร�ตรวจพบ
ว�ามีการทำงานผิดปกติ ABS จะหยุดทำงานและไฟเตือน
ABS บนแผงหน�าป�ดจะสว�างขึ้น ซ่ึงระบบเบรกจะทำงาน
เ ป� น ป ก ติ แ ต� ไ ม� มี ก า ร ช� ว ย ป� อ ง กั น ล� อ ล็ อ ก

ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะทำการทดสอบตัวเองหรือ
ขณะขับข่ี ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบ

การทำงานปกติ
GUID-7317FE84-7DF1-491B-AE03-A1D35165D3DC

ABS ทำงานที่ความเร็วมากกว�า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 ไมล�/ชม.) ความเร็วจะแตกต�างกันไปตามสภาพถนน

เมื่อ ABS รู�สึกว�าล�อใดล�อหนึ่งหรือมากกว�ากำลังจะล็อก
อุปกรณ�ควบคุมการทำงานจะทำงานทันทีและปล�อยแรงดัน
ไฮดรอลิก การทำเช�นนั้นจะคล�ายกับการย้ำเบรก ท�านอาจ
รู�สึกถึงแรงส่ันสะเทือนท่ีแป�นเบรก และได�ยินเสียงจากใต�
ฝากระโปรงหน�า หรือรู� ถึงแรงส่ันสะเทือนจากอุปกรณ�
ควบคุมการทำงาน ขณะที่อุปกรณ�กำลังทำงานอยู� ซึ่งเป�น
เร่ืองปกติ และแสดงว�า ABS กำลังทำงานได�อย�างปกติ
อย�างไรก็ตาม แรงสั่นสะเทือนดังกล�าวอาจแสดงว�าสภาพ
ถนนเป�นอันตราย และต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษใน
ขณะขับขี่

GUID-16129265-62AC-4A0C-9B39-48A5D69BB276

เมื่อออกจากรถ:

. นำกุญแจรถติดตัวเสมอ - แม�ว�าจะจอดรถในโรงรถ
ของท�านเองก็ตาม

. ป�ดกระจกหน�าต�างทุกบานให�สนิทและล็อกประตูทุก
บาน

. จอดรถในบริเวณที่มองเห็นได�เสมอ จอดรถในบริเวณ
ที่มีแสงสว�างเพียงพอในเวลากลางคืน

. เป�ดระบบกันขโมย ถ�ามีติดตั้งไว� - แม�ว�าจะจอดรถเป�น
เวลาสั้นๆ ก็ตาม

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือสัตว�เล้ียงอยู�ในรถเพียงลำพัง

. ห�ามทิ้งสิ่งของมีค�าไว�ในรถ ให�นำสิ่งของมีค�าติดตัวไว�
เสมอ

. ห�ามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไว�ในรถ

. ห�ามทิ้งส่ิงของไว�บนรางหลังคา ให�นำส่ิงของบนราง
หลังคามาเก็บในรถยนต�และล็อกรถให�เรียบร�อย

. ห�ามเก็บกุญแจสำรองไว�ในรถ

ความปลอดภัยของรถยนต�

Condition:
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GUID-EBC97F4F-D1CC-40F0-8EC6-B8EC419B4084

คำเตือน:

. ไม�ว�าในสภาพใด ให�ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง
เร�งและลดความเร็วอย�างระมัดระวัง ถ�าเร�ง หรือ
ลดความเร็วเร็วเกินไป ล�อที่ ขับเคลื่อนจะย่ิงไม�
เกาะถนน

. เผื่อระยะหยุดให�มากข้ึนเมื่อขับขี่ขณะอากาศ
หนาว ควรเริ่มเบรกเร็วกว�าขณะขับข่ีบนถนนที่
แห�ง

. บนถนนที่ลื่น ให�อยู�ห�างจากรถคันหน�าให�มากขึ้น

. น้ำแข็งเป�ยก (08C, 328F และฝนที่แข็งตัว) หิมะ
ที่เย็นมาก และน้ำแข็งจะลื่นมาก และทำให�ขับรถ
ได�ยากขึ้น รถยนต�จะเกาะถนนน�อยลงมากใน
สภาพดังกล�าว พยายามหลีกเลี่ยงการขับขี่บน
น้ำแข็งเป�ยกจนกว�าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ
ทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่เป�นน้ำแข็งชัดเจน) จุดเหล�านี้
จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม�โดนแสงแดด หาก
เห็นพื้น ผิวน้ำแข็ง ให� เบรกก�อนจะ ขับไปถึง
พยายาม อย�า เบรก บน พ้ืน ผิว น้ำแข็ง และ
หลีกเลี่ยงการบังคับเลี้ยวอย�างกะทันหัน

. ห�ามใช�การควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนถนนลื่น

. หิมะอาจอุดก�าซไอเสียให�อยู�ใต�ท�องรถของท�าน
ได� ทำความสะอาดไม�ให�หิมะไปอุดท�อไอเสียหรือ
รอบ ๆ ตัวรถ

แบตเตอรี่
GUID-C2CA590A-9BA8-4FC1-9CCC-FDAEE005A29C

ถ�าไม�ได�ชาร�จไฟแบตเตอรี่ให�เต็มในสภาพอากาศหนาวจัด
น้ำกรดแบตเตอร่ีอาจแข็ง และทำให�แบตเตอร่ีเสียหายได�
เพื่อให�สามารถใช� งานได�อย�าง เต็มประสิทธิภาพ ควร
ตรวจสอบแบตเตอรี่อย�างสม่ำเสมอ สำหรับข�อมูล โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-18)

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
GUID-7A6B0449-65CB-41B1-8B96-CE9ED7D446D2

ถ�าต�องจอดรถไว�ข��างนอกโดยไม�มีสารป�องกันการแข็งตัว
ให�ถ�ายระบบหล�อเย็น รวมถึงเสื้อสูบ เติมใหม�ก�อนใช�งาน
รถยนต� สำหรับข�อมูล โปรดดูที่ “การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�” (หน�า 8-8)

การติดตั้งยาง
GUID-64E9A9C9-4E88-4008-9967-F2592A02E8D2

1. หากติดต้ังยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล�อหน�า/หลังของ
รถยนต�แล�ว ล�อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก โครงสร�าง
และประเภท (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือ
เ ร เ ดี ย ล ) เ ห มื อ น กั บ ย า ง ท่ี ใ ช� อ ย ู� ธ ร ร ม ด า

2. ถ�าต�องใช�งานรถยนต�ในสภาพอากาศหนาวจัด ควรใช�
ยางสำหรับวิ่งบนหิมะทั้งสี่ล�อ

3. เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งาน
ยางที่มีสตัทฝ�งอยู�ได� แต�ในบางประเทศ เขต หรือรัฐ
จะไม�อนุญาตให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฎหมาย
ท�อง ถ่ิน รัฐ หรือ เขตก�อน ติด ต้ัง ยางที่ มี สตัทฝ�ง

ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะ
แบบมีสตัทฝ�ง บนพื้นผิวที่เป�ยกหรือแห�ง อาจแย�
กว�ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

4. สามารถใช�โซ�พันล�อได�ถ�าต�องการ ให�แน�ใจว�าโซ�มี
ขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้งตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิต ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตยางแนะนำให�ใช� เพื่อให�

แน�ใจว�าโซ� รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�าน ท่ี
ปล�อยไว�ให�แน�น หรือถอดออกเพ่ือป�องกันไม�ให�ฟาด
โดนบังโคลนหรือใต�ท�องรถ นอกจากนั้น ควรลด
ความเร็วในการขับ ไม�เช�นนั้น รถของท�านอาจได�รับ
ความเสียหาย และ/หรืออาจส�งผลกระทบอย�างมาก
ต�อการบังคับและสมรรถนะของรถยนต�ได�

อุปกรณ�พิเศษสำหรับใช�ในฤดูหนาว
GUID-87A06AD4-9E97-40C3-AE6B-765ECEC9A0CA

แนะนำให�เตรียมอุปกรณ�ต�อไปน้ีไว�ในรถในช�วงฤดูหนาว:

. ที่ขูดหรือแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็งและหิมะ
ออกจากหน�าต�าง

. แผ�นไม�ที่เรียบและแข็งแรงสำหรับวางรองใต�แม�แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต�ออกจากกองหิมะ

เบรกมือ
GUID-AA570ECB-5F9D-4900-BD7B-65F841C1AAD8

เมื่อจอดรถในพ้ืนท่ีที่อุณหภูมิภายนอกต่ำว�า 08C (328F)
ห�ามเข�าเบรกมือเพื่อป�องกันไม�ให�แข็ง เพื่อให�จอดได�อย�าง
ปลอดภัย:

. ให�คันเกียร�อยู�ท่ีตำแหน�ง “P” (จอด) (รุ�นเกียร� CVT)

. ให� คันเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง “1” (เกียร� 1) หรือ “R”
(ถอยหลัง) (รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT))

. บล็อกล�อให�แน�นหนา

การป�องกันสนิม
GUID-605EEE0A-D879-474B-9CA2-428161302F6C

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธิ์กัดกร�อนอย�าง
มาก และจะ เร�งการ เกิดสนิมและการ เส่ือมสภาพของ
ชิ้นส�วนใต�ตัวถังรถ เช�น ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเชื้อเพลิง
และเบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะๆ
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การป�องกันสนิม”

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-23

การขับขี่ขณะที่อากาศหนาว

Condition:



(150,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

5-24 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

(หน�า 7-5)

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป�นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

Condition:



(151,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

6 ในกรณีฉุกเฉิน
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(152,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

GUID-DC13C8BB-D3C5-4ABE-9B25-588DE68D652F

SIC2475

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตช�
กุญแจจะอยู�ในตำแหน�งใดก็ตาม ยกเว�นเมื่อแบตเตอรี่ไฟ
หมด

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินใช�เพื่อเตือนคนขับในรถคันอื่น เมื่อ
ท� าน ต�อง หย ุด ห รือ จอด รถ ใน สถานการณ� ฉ ุก เฉิน

เม่ือกดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟสัญญาณไฟเล้ียวทุก
ดวงจะกะพริบ สำหรับการป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให�กดสวิตช�
ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง

GUID-731D6607-4AFE-4B6B-8CEA-9FC3B0AD95C8

ถ� า ยาง แบน ให� ป ฏิ บั ติ ตาม คำ แนะนำ ดัง ต�อ ไป นี้

การหยุดรถยนต�
GUID-6E3362D8-C092-442C-91E5-C16CBD838BC7

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าเข�าเบรกมือจนสุดแล�ว

. ให� แน�ใจว�า เลื่อน คัน เกียร� ไปที่ ตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง) (รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT))

. ให� แน�ใจว�า เล่ือนคัน เกียร� ไปที่ ตำแหน�ง “P”
(จอด) (รุ�นเกียร� CVT)

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�ารถจอดอยู�บนทางลาดเอียง มี
น้ำแข็งหรือพื้นท่ีลื่น ซึ่งอาจ เกิดอันตรายได�

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�าจอดรถอยู�ในบริเวณที่มี
การจราจรแออัด ให� เรียกช�างผู� เชี่ยวชาญมา
ทำการช�วยเหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. จอดรถบนพื้นราบ

4. เข�าเบรกมือ

5. ร ุ�น ใช� ระบบควบคุมการ เปล่ียนเกียร� แบบต�อ เน่ือง
(CVT): เลื่อนคันเกียร� ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
“R” (ถอยหลัง)

6. ดับเครื่องยนต�

7. เป�ดฝากระโปรงหน�า:
. เพื่อเป�นสัญญาณเตือนรถคันอื่น
. เพ่ือให� สัญญาณแก�ช�างผู� เชี่ยวชาญท่ี เรียกมา

8. ให�ผู� โดยสารทั้งหมดออกนอกตัวรถ และ ยืนใน ท่ี
ปลอดภัย ห� าง จาก ตัว รถ และ เส�น ทาง จราจร

การเตรียมเครื่องมือและยางอะไหล�
GUID-0A9AE268-59C1-4A9D-8532-F6593649CFF6

JVE0104X

เป�ดประตูท�าย ยกกระดานตรงพื้นห�องเก็บสัมภาระขึ้น ①
นำอุปกรณ�ยกรถออกมา

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน

Condition:



(153,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

JVE0019X

ยางอะไหล� ติดตั้งอยู� ตรงด�านล�างกระดานพ้ืนห�องเก็บ
สัมภาระ

คลายแคลมป� รัด ② และถอดสเปเซอร� ① และนำยาง
อะไหล�ออกมา

การบล็อกล�อ
GUID-23E7DEFB-5802-48C9-BB6F-FDF013EA5A18

MCE0001D

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าได�บล็อกล�อแน�นแล�ว เพ่ือป�องกันไม�ให�รถ
เคลื่อนซึ่งอาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด�านหน�าและด�านหลังของล�อ
ท่ีอยู�ตรงข�ามกับยางเส�นที่แบนตามแนวทแยงมุม Ⓐ เพ่ือ
ป�องกัน ไม� ให� รถ เคล่ือนท่ี เมื่อ ถ ูก ยกขึ้น ด�วย แม�แรง

การถอดฝาครอบล�อ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-03E2B6E6-23A9-4BB1-9E8F-DBC8ACF2A577

SCE0630

คำเตือน:

ห�ามใช�มือในการถอดฝาครอบล�อ ซึ่งอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บได�

ให�ใช�ด�ามหมุนแม�แรง ① ถอดฝาครอบล�อตามภาพที่แสดง

วางผ�า ② ระหว�างล�อและด�ามหมุนแม�แรง เพ่ือป�องกันล�อ
และฝาครอบล�อได�รับความเสียหาย

การถอดยาง
GUID-F9E36B2A-7AA5-4B04-8663-E2B23C1A97CC

ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง
GUID-B37ACDE4-B409-461F-93E1-BF96415D844D

JVE0016X

จุดขึ้นแม�แรง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-3

Condition:



(154,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

6-4 ในกรณีฉุกเฉิน

SCE0504

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านและปฏิบัติตามคำแนะนำใน
หมวดนี้

. ห�ามมุดเข�าใต�ท�องรถขณะที่ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง
เพียงอย�างเดียว

. ห�ามใช�แม�แรงอื่นที่ไม�ได�ให�มากับรถ

. แม�แรงที่ ให� มา กับ รถ ได� รับ การออกแบบ ให�
สามารถยกรถของท�านขึ้นได� เมื่อต�องการเปลี่ยน
ยางเท�านั้น ห�ามใช�แม�แรงสำหรับรถยนต�ของ
ท�านกับรถยนต�คันอื่น

. ห�ามยกรถตรงจุดอื่นที่ ไม�ใช� จ ุดขึ้นแม�แรงที่
กำหนดไว�

. ห�ามยกรถสูงเกินความจำเป�น

. ห�ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต�แม�แรง

. ห�ามสตาร�ทเคร่ืองยนต�หรือให�เคร่ืองยนต�ทำงาน
ขณะท่ีรถอยู�บนแม�แรง รถอาจเคล่ือนทันทีและ
ทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามมีผู�โดยสารอยู�บนรถขณะที่ยางไม�ได�อยู�ติด
พื้น

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านแผ�นป�ายคำเตือนที่ติดอยู�บน
แม�แรงก�อนใช�งาน

1. วางแม�แรงไว�ใต�จุดขึ้นแม�แรงโดยตรงดังแสดงในภาพ
ประกอบ เพ่ือให�ด�านบนของแม�แรงสัมผัสกับรถท่ีจุด
ขึ้นแม�แรง

ควรวางแม�แรงไว�บนพื้นแข็ง
2. จัดแนวหัวแม�แรงไว�ระหว�างร�องทั้งสองที่จุดขึ้นแม�แรง

ที่ส�วนหน�าหรือส�วนหลัง

3. จัดให�ช�องที่หัวแม�แรงอยู�ระหว�างร�องดังภาพ

4. คลายน็อตล�อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง
หรือสองรอบ โดยใช�ประแจขันน็อตล�อ

ห�ามถอดน็อตล�อออกจนกว�ายางจะลอยพ�นจาก
พื้น

5. ค�อยๆ ยกรถขึ้นจนกระทั่งได�ระยะห�างระหว�างยางกับ
พื้น

6. สำหรับการยกรถขึ้น ให�จับด�ามหมุนแม�แรงและก�านต�อ
เอาไว�ด�วยมือทั้งสองข�าง แล�วหมุนด�ามหมุนแม�แรง

การถอดยาง
GUID-972115C8-16B3-429F-9DF1-CC69110A00AF

1. ถอดน็อตล�อ

2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข�อควรระวัง:

ยางจะมีน้ำหนักมาก ให�แน�ใจว�าเท�าของท�านพักอยู�
พ�นจากยาง และ ใช� ถ ุงมือตามความจำ เป�น เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล�
GUID-028A15EE-D4CA-4435-AFC6-94D3C9EC3071

SCE0039

คำเตือน:

. ห�ามใช�น็อตล�อที่ไม�ได�ให�มากับรถของท�าน น็อต
ล�อที่ ไม�ถูกต�องหรือขันไม�แน�น อาจทำให�ล�อ
หลวมหรือหลุดออกมา ซ่ึงทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล�อหรือ
น็อตล�อ เนื่องจากจะทำให�น็อตล�อลื่นหลวม

1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
ระหว�างล�อกับดุมล�อ

Condition:
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2. ค�อยๆ ใส�ยางอะไหล�เข�าที่ แล�วขันน็อตล�อด�วยมือ
ตรวจสอบว�าน็อตล�อทุก ตัวสัมผัส กับ พ้ืนผิวล�อใน
แนวนอน

3. ขันน็อตล�อสลับ กันตามลำดับ และขันให� น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันตามภาพประกอบ (① - ⑤) มากกว�า 2
ครั้ง โดยการใช� ประแจขัน น็อตล�อจนกระทั่ง แน�น

4. ลดระดับรถลงช�าๆ จนยางสัมผัสกับพื้น

5. ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยประแจขันน็อตล�อตามลำดับท่ี
แสดงอยู�ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล�อด�วยประแจขันน็อตล�อตามแรงบิดที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล�อ:
108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)

น็อตล�อต�องได�รับการขันแน�นด�วยแรงบิดที่กำหนดอยู�
เสมอ ขอแนะนำให�ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยแรงบิดที่
กำหนดทุกครั้งที่เข�ารับบริการเปลี่ยนถ�ายน้ำมันตาม
ช�วงเวลา

คำเตือน:

ขันน็อตล�อให�แน�นอีกคร้ัง เม่ือขับรถยนต�เป�นระยะ
ทาง 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงเมื่อยางแบน
ฯลฯ)

การจัดเก็บยางที่ได�รับความเสียหายและ
เครื่องมือ

GUID-1FABB527-F376-4605-B0E8-545A3C1B479F

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าได�เก็บยาง แม�แรง และเครื่องมือเข�าที่
หลังจากใช�งาน เนื่องจากของเหล�าน้ีอาจพุ�งออกมา
จนเกิดอันตรายในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดรถ
กะทันหัน

1. เก็บแม�แรง เคร่ืองมือ และยางท่ีเสียหายในที่เก็บให�
เรียบร�อย

2. เก็บกระดานพื้นห�องเก็บสัมภาระเข�าที่เดิม

3. ป�ดประตูท�าย

GUID-CA3FC571-40A7-4E0F-A6D6-412F4AB6C190

คำเตือน:

. การพ�วงสตาร�ทที่ไม�ถูกต�องจะทำให�แบตเตอรี่
ระเบิด การระเบิดของแบตเตอร่ีอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� และยังอาจ
ทำให�รถเสียหายได� ให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตาม
คำแนะนำในหมวดนี้

. บริเวณโดยรอบแบตเตอร่ีจะมีก�าซไฮโดรเจนที่
ไวไฟอยู�ตลอดเวลา ระมัดระวังไม�ให�เกิด
ประกาย ไฟ หรือ เปลว ไฟ บริ เวณ แบตเตอรี่

. ให�สวมแว�นตานิรภัย และถอดแหวน กำไลข�อมือ
และเครื่องประดับอื่นๆ เมื่อทำงานกับหรือใกล�กับ
แบตเตอรี่

. ห�ามชะโงกหน�าหรือเท�าแขนบนแบตเตอร่ีขณะ
พ�วงสตาร�ท

. ระวัง ไม� ให� น้ำกรดแบตเตอร่ีกระเด็น โดนตา
ผิวหนัง เส้ือผ�า หรือสีรถ น้ำกรดแบตเตอร่ีเป�น
กรดซัลฟูริกท่ีมีฤทธ์ิกัดกร�อน ซึ่งทำให�เกิดการ
ไหม�พองอย�างรุนแรงขึ้นได� ถ�าโดนน้ำกรด ให�รีบ
ล�างบริเวณที่โดนด�วยน้ำมากๆ ทันที

. เก็บแบตเตอรี่ให�ห�างมือเด็ก

. แบตเตอร่ีที่จะใช�พ�วงต�องมีแรงเคลื่อนไฟฟ�า 12
โวลต� การใช�แบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ�าไม�
ถ ูก ต�อง จะ ทำให� รถ ของ ท� าน เ สีย หาย ได�

. ห�ามพยายามพ�วงสตาร�ทแบตเตอรี่ที่หมดไฟแล�ว
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและทำให�ได�รับ
บาดเจ็บรุนแรง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-5

การพ�วงสตาร�ท

Condition:
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6-6 ในกรณีฉุกเฉิน

JVE0108X

1. ถ�าแบตเตอร่ีที่ใช�พ�วงอยู�ในรถอีกคันหน่ึง Ⓑ ให�จอด
รถ Ⓐ และ Ⓑ โดยให�แบตเตอรี่ของทั้งสองคันอยู�
ใกล�กัน

ข�อควรระวัง:

ถ�าแบตเตอรี่ของรถ Ⓐ ที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ
หมดไฟ จะไม�สามารถเลื่อนสวิตช�กุญแจจากตำแหน�ง
“LOCK” ได� นอกจากนี้ ถ�าพวงมาลัยอยู�ในตำแหน�ง
ล็อกก็จะไม�สามารถหมุนพวงมาลัยได�อีก ต�อสายพ�วง
เข�าที่แบตเตอรี่ที่ ใช�พ�วงของรถ Ⓑ ก�อนบิดสวิตช�
กุญแจและปลดล็อกพวงมาลัย

2. เข�าเบรกมือ

3. ร ุ�น ใช� ระบบควบคุมการ เปล่ียนเกียร� แบบต�อ เน่ือง
(CVT): เลื่อนคันเกียร� ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“N” (ว�าง)

4. ป�ดการทำงานของระบบไฟฟ�าที่ไม�จำเป�นทั้งหมด (ไฟ
หน�า ฮีตเตอร� เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ)

5. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “LOCK”

6. ถ อ ด ฝ า ร ะ บ า ย บ น แ บ ต เ ต อ รี่ ถ� า มี ติ ด ต้ั ง

7. หุ�มแบตเตอรี่ด�วยผ�าชุบน้ำที่บิดจนแห�งหมาด เพื่อลด
อันตรายจากการระเบิด

8. ต�อสายพ�วงตามลำดับตามภาพ (①, ②, ③, ④)

ข�อควรระวัง:

. ต�อขั้วบวก + เข�ากับขั้วบวก + และต�อขั้วลบ 7

เข�ากับกราวด�ตัวถังเสมอ ไม�ใช�ต�อเข�ากับขั้วลบ
ของแบตเตอรี่ 7

. ให� แน�ใจ ว�า สายพ�วง ไม� สัมผัส โดน ช้ินส�วนที่
เคลื่อนที่ในห�องเครื่องยนต�

. ให�แน�ใจว�าแคลมป�รัดสายพ�วงไม�สัมผัสโดนโลหะ
อื่นๆ

9. สตาร�ทเคร่ืองยนต�ของรถคันที่ใช�พ�วง Ⓑ และปล�อย
ให�ทำงานสองถึงสามนาที

10. เหยียบคัน เร�งของรถ คันที่ ใช�พ�วง Ⓑ ท่ี ประมาณ
2,000 รอบ/นาที

11. สตาร�ทเครื่องยนต�ของรถคันท่ีใช�แบตเตอรี่หมด Ⓐ
ในแบบปกติ

ข�อควรระวัง:

ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานเกินกว�า 10 วินาที ถ�า
เคร่ืองยนต�ยังสตาร�ทไม� ติด ให�สวิตช�กุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “OFF” แล�วรออย�างน�อย 10 วินาที จากนั้น
ลองสตาร�ทใหม�

12. หลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� ค�อยๆ ปลดสายพ�วงตาม
ลำดับตรงกันข�ามกับที่แสดงในภาพประกอบ (④, ③,
②, ①)

13. ดึงผ�าที่ใช�หุ�มแบตเตอร่ีออกแล�วกำจัดทิ้งเนื่องจาก
อาจเป��อนน้ำกรด

14. ใส�ฝาระบายเข�าที่เดิม ถ�ามีการถอดออก

Condition:
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GUID-9D920AF3-899E-4949-B9DE-B9DA38EBCD0D

อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�โดยการเข็นรถ

ข�อควรระวัง:

. รถยนต�รุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อ เนื่อง (CVT)/รุ�น เกียร� ธรรมดา (MT) ไม�
สามารถสตาร�ทได� โดยการเข็น การพยายาม
สตาร�ท โดยการ เข็น สตาร�ท อาจทำให� เกียร�
เสียหายได�

. รถรุ�นที่มีเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางไม�ควร
สตาร�ทด�วยการเข็นรถ การพยายามสตาร�ทด�วย
วิธี นี้ อาจทำให� เครื่องฟอกไอเสีย เสียหายได�

. อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยการลากจูง
เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด รถอาจกระชากไป
ข�างหน�าทำให�รถพุ�งไปชนกับรถที่ทำการลากจูง

GUID-6FF3F0CC-8B6E-46AC-926D-3EB9C863FE4D

คำเตือน:

. ห�ามขับรถต�อ ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูง
ผิด ปกติ เ น่ืองจาก อาจ ทำให� ไฟ ไหม� รถ ได�

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอน้ำพุ�งออกมา

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็น
ในขณะที่เครื่องยนต�ยังร�อน ถ�าเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำ
หรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็นในขณะที่เครื่องยนต�ยัง
ร�อนอยู� น้ำร�อนจะถูกดันพุ�งออกมา ซึ่งอาจจะลวก
พองหรือบาดเจ็บรุนแรงได�

. ถ�า มี ไอ น้ำ หรือ น้ำ หล�อ เย็น พ ุ�ง ออก มา จาก
เคร่ืองยนต� ให�ยืนออกห�างจากรถเพื่อไม�ให�ถูก
ลวกพอง

. พัดลมระบายความร�อนจะ เร่ิมทำงานทันทีที่
อ ุณหภูมิ น้ำ หล�อ เย็น ส ูง เกิน ระดับที่ กำหนด

. ระมัดระวังไม�ให�มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ�า
สัมผัส โดน หรือหลุด เข�าไปในพัดลมระบาย
ความร�อนหรือสายพาน

ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ (แสดงข้ึนโดยไฟ
เตือนอุณหภูมิสูง) หรือถ�ารู�สึกว�าเครื่องยนต�ไม�มีกำลัง
ได�ยินเสียงผิดปกติ ฯลฯ ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. เข�าเบรกมือ

4. ร ุ�น ใช� ระบบควบคุมการ เปล่ียนเกียร� แบบต�อ เน่ือง
(CVT): เลื่อนคันเกียร� ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“N” (ว�าง)

อย�าดับเครื่องยนต�

5. เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

6. ป�ดเครื่องปรับอากาศ ตั้งการควบคุมอุณหภูมิไปที่ร�อน
สุด และ เป�ดการควบคุมพัดลม ท่ีความเร็วสูงสุด

7. ออกจากรถ

8. ตรวจสอบด�วยตา เปล�าและฟ�งดู ว�า มี ไอ น้ำ หรือ
น้ ำ หล�อ เย็น พ ุ� ง ออก มา จาก หม�อ น้ ำ ก�อน เป�ด
ฝากระโปรงหน�าหรือไม� รอจนกระท่ังไม�มีไอน้ำหรือ
น้ำ หล�อ เย็น ออก มา ก�อน เริ่ม ทำ ขั้น ตอน ต�อ ไป

9. เป�ดฝากระโปรงหน�า

10. ตรวจสอบด�วยตาเปล�าดูว�าพัดลมระบายความร�อน
ทำงานอยู�หรือไม�

11. ตรวจสอบด�วยตาเปล�าดูหม�อน้ำและท�อยางต�างๆ เพื่อ
หารอยรั่วซึม

ถ�าพัดลมระบายความร�อนไม�ทำงานหรือมีน้ำหล�อเย็น
รั่วออกมา ให�ดับเครื่องยนต�

12. หลัง จาก เครื่องยนต� เย็น ลง ให� ตรวจ สอบ ระดับ
น้ำหล�อเย็นในถังพัก ขณะเครื่องยนต�ทำงานอยู� ห�าม
เป�ดฝาหม�อน้ำ

13. เ ติ ม น้ ำ ห ล� อ เ ย็ น ล ง ใ น ถั ง พั ก ถ� า จ ำ เ ป� น

นำรถเข�ารับการตรวจสอบ/ซ�อมแซมที่ศูนย�บริการนิสสัน

ในกรณีฉุกเฉิน 6-7

การเข็นสตาร�ท ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ
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6-8 ในกรณีฉุกเฉิน

GUID-69740B53-3C7A-41B9-8F95-F0E7FA4B4FAC

เม่ือต�องลากจูงรถ ต�องปฏิบัติตามข�อกำหนดของท�องถ่ิน
ในการลากจูง อุปกรณ�ลากจูงที่ไม�ถูกต�องอาจทำให�รถของ
ท�านเสียหายได� นิสสันขอแนะนำให�เรียกช�างผู�เชี่ยวชาญ
มาทำการลากรถของท�าน เพ่ือให�มั่นใจว�ารถถูกลากอย�าง
ถูกวิธี และเพ่ือป�องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับรถ
ของท�าน และควรแนะนำให�ช�างผู�เชี่ยวชาญได�อ�านข�อควร
ระวังต�อไปนี้

ข�อควรระวังสำหรับการลากจูงรถ
GUID-8DAF4418-6E64-4D27-BC10-07511BA91A9C

. ให�แน�ใจว�าเกียร� ระบบพวงมาลัย และระบบส�งกำลังอยู�
ในสภาพท่ีพร�อมทำงาน ก�อนทำการลากจูง ถ�าระบบ
ใดระบบหนึ่งข�างต�นเสียหาย ต�องลากรถโดยใช�ดอลลี่
หรือยกรถขึ้นทั้งคัน

. นิสสันแนะนำให�ลากรถโดยยกล�อขับเคลื่อน (ล�อหน�า)
ให�พ�นจากพื้น

. ล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ

คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
GUID-9EF33807-9D9B-4011-8B78-623D89036CBF

รุ�นขับเคลื่อนสองล�อ (2WD)
GUID-3646D4FA-EFB8-4F09-A7F3-936517691C4D

JVE0020X

นิสสันแนะนำให�ใช�ดอลลี่ใต�ล�อหน�าในขณะลากรถ หรือให�
ขนรถยนต� ไปโดยยกรถขึ้น ท้ัง คัน ดังที่ แสดงในภาพ

แบบให�ล�อหน�าสัมผัสพื้นถนน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถที่ใช�ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบ
ต�อ เนื่อง (CVT) โดย ให� ล�อ หน�า สัมผัส พ้ืน ถนน
เนื่องจากจะทำระบบส�งกำลัง เสียหายมากและมี
ค�าใช�จ�ายในการซ�อมแพง

รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

2. ยึดพวงมาลัยให�อยู�ที่ ตำแหน�งตรงด�วยเชือกหรือ
อุปกรณ�อื่นที่คล�ายกัน

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

4. ปลดเบรกมือ

5. ล�ามโซ�นิรภัยทุกครั้งเมื่อลากรถ

แบบให�ล�อหลังสัมผัสพื้นถนน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

2. ยึดพวงมาลัยให�อยู�ที่ ตำแหน�งตรงด�วยเชือกหรือ
อุปกรณ�อื่นที่คล�ายกัน

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

4. ปลดเบรกมือ

5. ล�ามโซ�นิรภัยทุกครั้งเมื่อลากรถ

แบบให�ล�อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถยนต�รุ�นเกียร� CVT โดยให�ทั้งสี่ล�อสัมผัส
พื้นถนน เนื่องจากจะทำเกียร� เสียหายมากและมี
ค�าใช�จ�ายในการซ�อมแพง

การลากจูงรถยนต�

Condition:
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รุ�นเกียร�ธรรมดา (MT):

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร� ไ ป ยั ง ต ำ แหน� ง “ N ” ( ว� า ง )

3. ปลดเบรกมือ

การช�วยเหลือรถที่ติดหล�ม
GUID-E1C53A8A-382D-4409-936A-B6A11CAB094F

คำเตือน:

. ห�ามยืนใกล�แนวลากดึงในระหว�างการดึงรถขึ้น
จากหล�ม

. ห�ามเร�งความเร็วจนยางล�อหมุนฟรี เน่ืองจากจะ
ทำให�ยางระเบิดและทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรง
นอกจากน้ัน ช้ินส�วนอื่นๆของรถก็อาจจะร�อนสูง
ผิดปกติและเสียหายได�

. ห�ามลากดึงรถด�วยห�วงที่อยู�ด�านหลัง ห�วงที่อยู�
ด�านหลังนี้ไม�ได�ออกแบบไว�สำหรับลากดึงรถออก
ในกรณีที่รถติดหล�ม

ในกรณีที่รถติดหล�มทราย หิมะ หรือโคลน และไม�สามารถ
ออกจากหล�มได�เอง ให�ใช�ห�วงสำหรับลากดึง

. ใช�ห�วงสำหรับลากดึงเท�าน้ัน ห�ามติดอุปกรณ�ลากดึง
เข�ากับชิ้นส�วนอ่ืนใดของตัวถังรถ ไม�เช�นน้ัน ตัวถังรถ
อาจเสียหายได�

. ใช�ห�วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจากหล�ม
เท�านั้น

. ห�วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช�ดึงรถ
ออกจากหล�ม ให�ดึงอุปกรณ�ลากดึงรถในแนวตรงจาก
รถเสมอ ห�ามดึงห�วงสำหรับลากดึงในแนวเฉียงกับตัว
รถ

ด�านหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVE0017X

ด�านหน�า

SCE0833

ด�านหน�า
① ถอดฝาครอบห�วงออกจากกันชนด�วยเครื่องมือท่ี

เหมาะสม
② ติดตั้งห�วงสำหรับลากดึงให�แน�นดังที่แสดงในภาพ

(ห�วงเก็บอยู�กับชุดแม�แรง)

ให�แน�ใจว�าเก็บห�วงสำหรับลากดึงอย�างถูกต�องในที่เก็บ
หลังจากใช�งาน

ด�านหลัง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SCE0944

ด�านหลัง
ห�ามใช�ห�วงด�านหลังสำหรับลากดึงรถยนต�

ในกรณีฉุกเฉิน 6-9

Condition:
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6-10 ในกรณีฉุกเฉิน

บันทึก

Condition:
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7-2 การดูแลรักษาสภาพรถ

GUID-7CB8924B-F9C4-429D-ADB0-BC9E02AD6934

การรักษาสภาพรถให�สวยงามอยู�เสมอน้ันจำเป�นท่ีจะต�อง
ทำการดูแลรักษาอย�างถูกต�องและเหมาะสม

ควรจอดรถภายในโรงรถหรือในบริเวณที่มีหลังคาอยู�เสมอ
เ พ่ือ ลด โอกาส ท่ี จะ เกิด ความ เสีย หาย ขึ้น กับ สี รถ

หากจำเป�นที่จะต�องจอดรถกลางแจ�ง ควรจอดรถในท่ีร�ม
หรือใช�ผ�าคลุมรถ ระมัดระวังไม�ให�ขีดข�วนสีรถจนเป�น
รอยเมื่อทำการคลุมหรือเป�ดผ�าคลุมรถออก

การล�างรถ
GUID-9F6B826F-F269-47EF-A485-4DEB2E726776

ในกรณีต�อไปนี้ ให�ล�างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพสีรถ
ของท�าน:

. หลัง จากฝนตก เนื่องจากฝนกรดอาจทำให� สี รถ
เสียหายได�

. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ
ทำให�รถเป�นสนิมได�

. เม่ือมีสิ่งสกปรกต�างๆ เช�น คราบเขม�า มูลนก ยางไม�
ผงโลหะ หรือแมลงติดอยู�บนสีรถ

. เมื่อมีฝุ�นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล�างรถด�วยฟองน้ำที่เป�ยกชุ�มโดยใช�น้ำมากๆ

2. ทำความสะอาดรถเบาๆ ให�ท่ัวถึงด�วยสบู�อ�อน แชมพู
ล�างรถ หรือน้ำยาล�างจานทั่วไป ผสมกับน้ำอุ�น ท่ี
สะอาด (ห�ามใช�น้ำร�อน)

ข�อควรระวัง:

. ห�ามล�างรถด�วยสบู�ที่มีฤทธิ์แรง ผงซักฟอกเข�ม
ข�น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอย�างอื่น

. ห�ามล�างรถกลางแดดจัด หรือขณะที่ตัวถังรถร�อน
เนื่องจากสีรถจะเป�นรอยคราบน้ำ

. หลีกเล่ียงการใช�ผ�าที่ มีขนแข็งหรือหยาบ เช�น
ถุงมือล�าง ให� ระมัดระวังขณะท่ีล�าง เอาคราบ
สกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอย�างอ่ืนออก เพื่อไม�
ใ ห� สี ร ถ เ ป� น ร อย ขี ด ข� ว น ห รื อ เ สี ย ห าย

3. ล�างออกให�ทั่วด�วยน้ำสะอาดมากๆ

4. ใช�ผ�าชามัวร�หมาดๆ เช็ดสีรถให�แห�ง โดยไม�ปล�อยให�
มีคราบน้ำหลงเหลืออยู�

เมื่อล�างรถ ให�ระมัดระวังสิ่งเหล�านี้:

. บริเวณภายในหน�าแปลน ข�อต�อบนประตู ประตูเล็ก
และฝากระโปรงหน�า เพราะเป�นส�วนที่ไวต�อเกลือที่ใช�
โรยถนน ต�องทำความสะอาดบริเวณเหล�านี้อยู�เสมอ

. ให�แน�ใจว�ารูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตูไม�
อุดตัน

. ฉีดน้ำล�างใต�ท�องรถและในช�องล�อเพื่อขจัดสิ่งสกปรก
และ/หรือล�างเกลือที่ใช�โรยถนน

การขจัดคราบสกปรกที่เป�นจุด
GUID-717DD9B1-5C26-44D0-A76C-3E699BC0B183

ข จัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ำ มัน ฝุ�น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม�ออกจากสีรถให�เร็วท่ีสุด
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดรอยด�างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ�ทำ
ความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน�ายที่ศูนย�บริการนิสสัน หรือ
ร�านค�าจำหน�ายอุปกรณ�ตกแต�งรถยนต�ทั่วไป

การเคลือบเงา
GUID-FE346184-0DE5-4B3B-8AEC-E842874E9E91

การเคลือบเงาเป�นประจำจะช�วยปกป�องสีรถ และรักษา
สภาพรถให�ดูใหม�เสมอ

หลังจากการเคลือบเงา นิสสันขอแนะนำให�ขจัดคราบสะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เป�นคราบฝ�งแน�น

ศูนย�บริการนิสสันสามารถช�วยท�านเลือกผลิตภัณฑ�เคลือบ
เงาที่เหมาะสมได�

ข�อควรระวัง:

. ล�างรถให�ทั่ว ถึงจนเสร็จเรียบร�อยก�อนลงสาร
เคลือบเงาสีรถ

. ให�ทำตามคำแนะนำของผู�ผลิตที่ให�มากับสาร
เคลือบเงาเสมอ

. ห�ามใช�สารเคลือบเงาที่มีส�วนผสมของสารขัดสี
สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจไป
ทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

สารขัดหยาบหรือการขัดอย�างรุนแรงบนช้ันเคลือบสีพ้ืน/
เคลือบใส อาจทำให�ชั้นเคลือบสีหมองลงไป หรือมีรอยขัด
วนหลงเหลือเอาไว�

กระจก
GUID-F15B5E23-8886-4DD3-AB87-39274A06846B

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว�กลางแดดจัดจะทำให�มีคราบหมอง
อยู�บนผิวกระจกซึ่งเป�นเรื่องปกติ ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�า
นุ�มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

การทำความสะอาดภายนอกรถ

Condition:
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ใต�ท�องรถ
GUID-89AF2A41-6CEA-44E0-80F8-1B7040436EE7

ในบริเวณท่ีใช� เกลือที่ ใช�โรยถนนในฤดูหนาว ควรทำ
ความสะอาดใต�ท�องรถอยู�เสมอ เพ่ือป�องกันการสะสมส่ิง
สกปรกและเกลือ ซ่ึงทำให�เกิดสนิมบริเวณใต�ท�องรถและ
ระบบรองรับน้ำหนักได�ง�าย

ก�อนฤดูหนาวและในช�วงใบไม�ผลิ ต�องตรวจสอบซีลใต�ท�อง
รถ และถ�าจำเป�นให�ทำใหม�

ล�อ
GUID-2390DE90-52B6-4CC6-847A-7DC2BA9E7940

. เมื่อล�างรถ ให�ล�างล�อด�วย เพื่อรักษาให�อยู�ในสภาพดี

. ทำความสะอาดด�านในของล�อเมื่อเปลี่ยนล�อ หรือเมื่อ
ทำความสะอาดด�านล�างของล�อ

. เม่ือล�างล�อรถ ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร�อน

. ตรวจสอบขอบกระทะล�อสม่ำเสมอดูการงอหรือการ
สึกหรอ สิ่งนี้อาจจะทำให�แรงดันลมยางลดลงหรือ
ทำให�ตัวยางเสียหายได�

. นิสสันแนะนำให�ลงสารเคลือบสีกระทะล�อ เพื่อป�องกัน
เกลือที่ใช�โรยถนนในฤดูหนาว

ล�ออลูมินั่มอัลลอย
GUID-1A54676E-FE36-464E-B750-86EA828DF50B

ล�างล�ออย�างสม่ำเสมอด�วยฟองน้ำชุบสบู�อ�อนๆ โดยเฉพาะ
ระหว�างฤดูหนาวในพื้นที่ที่ใช�เกลือโรย เกลือที่ตกค�างจาก
เกลือท่ีใช�โรยถนนจะทำให�ล�อสีด�าง ถ�าไม�ได�ล�างเป�น
ประจำ

ข�อควรระวัง:

ทำตามขั้นตอนด�านล�างเพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�ล�อสกปรก
หรือสีด�าง:

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป�นกรดหรือ
ด�างรุนแรงทำความสะอาดล�อ

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดล�อ ขณะที่ล�อยังร�อน
อยู� อุณหภูมิของล�อควรจะเท�ากับอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก

. ล�างล�อให�สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่ใช�
สารทำความสะอาดล�อ

ชิ้นส�วนที่เป�นโครเมียม
GUID-A28C0751-4F80-44DA-8C22-EFE406D2DF5D

ทำความสะอาดอยู�เสมอด�วยน้ำยาขัดโครเมียมท่ีไม�มีฤทธิ์
กัดกร�อน เพื่อรักษาความเงางาม

GUID-E4C0088E-D11B-428E-9FC8-BCF4B6D9231F

ใช�เครื่องดูดฝุ�นหรือแปรงขนอ�อนขจัดฝุ�นละอองออกจาก
คิ้วขอบตกแต�ง ชิ้นส�วนที่เป�นพลาสติก และเบาะนั่งเป�นครั้ง
คราว เช็ดส�วนที่เป�นไวนิลและหนังด�วยผ�านุ�มท่ีสะอาดชุบ
น้ำสบู�อ�อน แล�วใช�ผ�านุ�มที่แห�งเช็ดทำความสะอาดอีกคร้ัง

ต�องดูแลและทำความสะอาดเป�นประจำเพื่อรักษาสภาพ
ของหนังเอาไว�

ก�อนการใช�น้ำยารักษาเน้ือผ�าใดๆ ให�อ�านคำแนะนำของ
ผู�ผลิตทุกครั้ง น้ำยารักษาเนื้อผ�าบางชนิดจะมีสารเคมี ซึ่ง
อาจ ทำให� ผ� า ห ุ� ม เบาะ เป�น รอย ด� าง ห รือ สี ตก ได�

ใช�ผ�านุ�มชุบน้ำเปล�าเท�านั้นเช็ดทำความสะอาดฝาเลนส�เกจ
วัดและมาตรวัดต�างๆ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันเบนซิน ทินเนอร� หรืออย�างอื่นที่
คล�ายกัน

. เศษฝุ�นอาจกัดกร�อนและทำให�ผิวของหนัง
เสียหายได� ควรนำออกทันที ห�ามใช�สบู�ฟอกหนัง
แว็กซ�รถยนต� สารขัด น้ำมัน สารทำความสะอาด
สารละลาย ผงซักฟอก หรือสารทำความสะอาดที่
มีส�วนประกอบหลักเป�นแอมโนเนีย เพราะทำให�
สภาพพื้น ผิวตามธรรมชาติของหนัง เสียหาย

. ห�ามใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�า เว�นแต�จะได�รับ
คำแนะนำจากผู�ผลิต

. ห�ามใช�น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติกเช็ดฝา
เลนส� เกจวัดหรือมาตรวัดต�างๆ เนื่องจากอาจ
ทำให�ฝาเลนส�เสียหาย

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-3

การทำความสะอาดภายในรถยนต�

Condition:
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7-4 การดูแลรักษาสภาพรถ

ที่ปรับอากาศ
GUID-491C1655-FB80-42E5-B748-615749AEB247

ท่ีปรับอากาศส�วนมากใช�น้ำยาที่อาจจะมีผลกระทบต�อ
ภายในของรถยนต� ถ�าใช�ท่ีปรับอากาศ ให�ทำตามขั้นตอน
ดังต�อไปนี้:

. ท่ีปรับอากาศแบบแขวนสามารถทำให�เกิดการเปลี่ยน
สีอย�างถาวร เม่ือสัมผัสกับพ้ืนผิวภายในของรถยนต�
วางท่ีปรับอากาศในตำแหน�งที่สามารถแขวนได�อย�าง
อิสระและไม�สัมผัสกับพื้นผิวภายใน

. น้ำหอมปรับอากาศแบบเหลวจะเป�นแบบหนีบที่
ช�อง แอร� ผลิตภัณฑ� เหล�า น้ี สามารถ ทำให� เ กิด
ความเสียหายและการเปลี่ยนสีได�ในทันทีเม่ือหกบน
พื้นผิวภายใน

อ�านและทำตามคำแนะนำของผู�ผลิตอย�างระมัดระวังก�อน
การใช�ที่ปรับอากาศ

แผ�นรองปูพื้น
GUID-FEB53C0F-2B13-4DA5-9FFC-A4B230889197

การใช�แผ�นรองปูพื้นแท�ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง) จะช�วยยืด
อายุพรมในรถของท�าน และทำให�ทำความสะอาดภายใน
รถได�ง�ายขึ้น ไม�ว�าท�านจะใช�แผ�นรองแบบใดก็ตาม ให�
แน�ใจว�าแผ�นรองดังกล�าวมีขนาดพอดีกับรถของท�าน และ
วางในตำแหน�งช�องวาง เท�าให� ถูกต�อง เพ่ือไม� ให� ไป
กีดขวางการทำงานของแป�นเหยียบต�างๆ ควรดูแลรักษา
แผ�นรองโดยการทำความสะอาดอยู�เสมอ และเปลี่ยนใหม�
ถ�าแผ�นรองสึกหรอมากเกินไป

จุดช�วยจัดตำแหน�งแผ�นรองปูพื้น (ด�านคนขับ)
GUID-0F3306F1-4AE6-4165-B183-646B6719990D

JVA0010X

ตัวอย�าง
รถคันนี้จะมีตะขอยึดแผ�นรองปูพ้ืนด�านหน�า เพ่ือทำหน�าที่
เป�นจุดช�วยจัดตำแหน�งแผ�นรองปูพื้น แผ�นรองปูพ้ืนของ
นิ ส สั น ไ ด� รั บ ก า ร อ อ ก แบบ ม า เ ฉพ า ะ ร ถ ร ุ� น นี้

จัดวางแผ�นรองให�อยู�ตรงกลางในบริเวณที่วางเท�าโดยขยับ
แ ผ� น ร อ ง ใ ห� ต ะ ข อ เ ก่ี ย ว ล อ ด ร ู ท่ี แ ผ� น ร อ ง

หมั่นตรวจสอบดู ว�าแผ�น รองอยู� ในตำแหน�ง ท่ีถูกต�อง

กระจก
GUID-47B68639-6537-4853-8BB4-A5E527CF1D3C

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว�กลางแดดจัดจะทำให�มีคราบหมอง
อยู�บนผิวกระจกซึ่งเป�นเรื่องปกติ ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�า
นุ�มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดกระจกด�านใน ห�ามใช�เครื่องมือที่
มีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ�าเชื้อโรคที่มีส�วนผสม
ของคลอรีน อาจจะทำให� ตัวนำ ไฟฟ�า เช�น ส�วน
ประกอบ ของ ไล� ฝ�า กระจก บัง ลม หลัง เสีย หาย

เข็มขัดนิรภัย
GUID-30F2EF69-84CD-4146-8EDF-44903B81C08C

คำเตือน:

. ห�ามให� เข็มขัดนิรภัยที่ ยัง เป�ยกอยู� เลื่อนกลับ
เข�าไปในตัวดึงกลับ

. ห�ามใช�น้ำยาฟอกย�อมหรือน้ำยาเคมีทำ
ความสะอาด เข็มขัด นิรภัย เน่ืองจากอาจไป
กัดกร� อน สาย เข็มขัด ให� เป�� อย บาง ลง ได�

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด�วยการเช็ดด�วยฟองน้ำชุบน้ำ
สบู�อ�อน

ปล�อยให�เข็มขัดนิรภัยแห�งสนิทในที่ร�มก�อนนำมาใช� (โปรด
ดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-7))

Condition:
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GUID-B2B2F40E-6DE1-431F-BFF7-7AD3044C6450

ป�จจัยที่พบมากที่สุดที่ทำให�รถยนต�เป�น
สนิม

GUID-55FEEED2-A1C3-4B27-A550-4BBB7C8BF9E6

. ความชื้นสะสมในส่ิงสกปรก และดินทรายตามแผง
ช�องต�างๆ และบริเวณอื่นๆ

. ชั้นผิวสีหรือชั้นเคลือบท่ีกะเทาะลอกหลุดออกไป
เน่ืองจากเศษหินและกรวด หรือการเฉ่ียวชนบนท�อง
ถนน

ป�จจัยด�านสิ่งแวดล�อมอื่นๆ ที่ส�งผลให�เกิด
สนิม

GUID-4D36D387-64CA-4EA3-9221-169D30C6EC41

ความชื้น
GUID-6F6421FF-23F2-4A51-AC98-F8467A5769E8

ทราย ส่ิงสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพ้ืนด�านในตัวถังรถจะ
เป�นตัวเร�งให�เกิดสนิม พรมปูพื้น/แผ�นรองปูพื้นที่เป�ยกจะไม�
แห�งสนิท ถ�าปล�อยท้ิงไว�ในรถ ดังนั้น จึงควรนำออกมาผึ่ง
ให� แห�ง เ พ่ือ ป�อง กัน ไม� ให� เกิด สนิม ท่ี พ้ืน ตัว ถัง รถ

ความชื้นสัมพัทธ�
GUID-C51023EB-DA4E-4AAD-B646-D10FD3960B66

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ�สูงจะทำให�เกิดสนิมได�เร็วขึ้น

อุณหภูมิ
GUID-08419ED2-3D09-4F9D-9B36-E32282165145

อุณหภูมิสูงจะเร�งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิ้นส�วนที่
ไม�ได�รับการระบายอากาศที่ดี

นอกจากนี้ รถจะเป�นสนิมได�ง�ายในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิใกล�
จุดเยือกแข็ง

มลภาวะทางอากาศ
GUID-4130D607-9939-412C-83E9-6FC9F3EC20D9

มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเลหรือเกลือท่ีใช�โรยถนนจะเร�งให�เกิดสนิมเร็วขึ้น
เกลือท่ีใช�โรยถนนจะทำให�พ้ืนผิวของสีละลายเร็วขึ้นเช�น
กัน

เพื่อป�องกันรถของท�านไม�ให�เกิดสนิม
GUID-77A08170-1FEB-45EA-BDB9-316B61A611C0

. ให�ล�างรถให�สะอาดและเคลือบเงารถบ�อยๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู�เสมอ ถ�าพบรอยชำรุด
ให�รีบซ�อมโดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม�ให�รูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตู
อุดตันเพื่อป�องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย สิ่งสกปรก หรือเกลือที่สะสมอยู�ใต�ท�อง
รถ ถ�าพบให�ล�างออกด�วยน้ำโดยเร็วที่สุด

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�สายยางฉีดน้ำล�างทำความสะอาดสิ่ง
สกปรก ทราย หรือเศษดินจากห�องโดยสาร ทำ
ความ สะอาด สิ่ ง สกปรก ด�วย เค ร่ือง ด ูด ฝุ�น

. ห�ามปล�อยให�มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆ สัมผัสโดน
อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ภายในรถ เนื่องจากจะ
ทำให�เกิดความเสียหายได�

สารเคมีท่ีใช�ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร�อน
อย�างมาก จะเร�งการเกิดสนิมและการเสื่อมสภาพของ
ชิ้นส�วนใต�ท�องรถ เช�น ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
เบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะๆ

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป�นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-5

การป�องกันสนิม

Condition:



(166,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

7-6 การดูแลรักษาสภาพรถ

บันทึก
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8-2 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

GUID-59942846-7166-4224-BF7F-2B18FC065A82

อย�างไรก็ตาม การบำรุงรักษาทั่วไปและประจำวันบางอย�าง
ยังเป�นส่ิงจำเป�น เพื่อบำรุงรักษาสภาพกลไกที่ดีของรถ
ท�าน รวมท้ังประสิทธิภาพของเครื่องยนต�และการปล�อย
ไอเสีย

ซึ่งเป�นความรับผิดชอบของเจ�าของรถที่จะต�องทำการ
บำร ุง รักษา ท้ัง แบบ ท่ัวไป และ แบบ เฉพาะ เจาะจง

และเนื่องจากท�านเป�นเจ�าของรถ ท�านจึงเป�นเพียงคนเดียว
ท่ีสามารถแน�ใจได�ว�ารถได�รับการดูแลรักษาอย�างถูกต�อง

การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
GUID-81E26708-DAB3-41AE-A752-C19E294DF186

เพื่อความสะดวกสบายของท�าน การบำรุง รักษาตาม
กำหนดเวลาที่จำเป�นต�องทำจะมีรายการแจ�งและอธิบายอยู�
ในคู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�มหนึ่ง ท�านต�องปฎิบัติตามคู�มือ
เล�มนั้นเพ่ือให�แน�ใจว�ารถของท�านได�รับการบำรุงรักษาท่ี
จำเป�นตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
GUID-1163C165-40B6-4B3A-B9E9-F57588E6EADF

การบำรุง รักษา ท่ัวไปจะรวมไปถึง ส่ิง ท่ีควรได� รับการ
ตรวจสอบทุกๆวันที่มีการใช�รถ ซึ่งเป�นสิ่งจำเป�นที่จะทำให�
รถของท�านทำงานเป�นปกติได�อย�างต�อเนื่อง โดยเป�นความ
รับผิดชอบของท�านที่จะทำตามขั้นตอนเหล�าน้ีเป�นประจำ
ตามที่กำหนดไว�

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ัวไปนี้ไม�จำเป�นต�องใช�
ทักษะทางช�างสูง และใช�เครื่องมือรถท่ัวไปเพียงไม�ก่ีช้ิน

ท�านสามารถทำการตรวจสอบเหล�านี้ได�ด�วยตัวเองหรือ
เรียกช�างผู�เชี่ยวชาญ หรือให�ศูนย�บริการนิสสันดำเนินการ
ตามที่ท�านต�องการ

สถานที่เข�ารับบริการ
GUID-8553854F-873D-40F5-B030-38E68B98CDBD

ถ�ารถของท�านต�องเข�ารับบริการเพื่อบำรุงรักษา หรือมี
การทำงานที่ผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน เพื่อ
ตรวจสอบและปรับแต�งระบบ

GUID-41D52985-13EF-4849-BE86-06FE33BE5839

ในระหว�างการใช�รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษาทั่วไป
เป�นประจำตามที่กำหนดไว�ในบทนี้ ถ�าพบเสียง การส่ัน
หรือกลิ่นผิดปกติ ให�ตรวจหาสาเหตุหรือให�ศูนย�บริการ
นิสสันดำเนินการตรวจสอบทันที นอกจากนี้ ถ�าท�านคิดว�า
ต� อง มี การ ซ�อม แซม ควร แจ� ง ศ ูนย� บริการ นิส สัน

เมื่อตรวจสอบหรือซ�อมแซม ให�ดู “ข�อควรระวังในการ
บำรุงรักษา” (หน�า 8-4)

คำอธิบายของรายการที่ต�องบำรุงรักษา
ทั่วไป

GUID-93ED51D4-2178-43ED-8D01-7CDF6194EAC9

ข�อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายการที่มีเครื่องหมาย “*” จะ
พบได�ในหน�าถัดไป

ภายนอกรถ
GUID-E2608191-CBFF-4F8A-B24A-EDE685639B84

สิ่งที่ต�องบำรุงรักษาที่แสดงไว�นี้ควรทำเป�นครั้งคราว ถ�าไม�
ได�ระบุไว�เป�นพิเศษ

ประตูและฝากระโปรงหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน�าทำงานเป�น
ปกติ รวมถึงประตูท�าย กระโปรงท�าย และประตูเล็ก และให�
แน�ใจว�าตัวล็อกทุกตัวยึดแน�น ใช�น้ำมันหล�อลื่นหากจำเป�น
ดูให�แน�ใจว�าตัวล็อกเสริมของฝากระโปรงหน�า ร้ังไม�ให�
ฝากระโปรงหน�าเป�ดขึ้น เมื่อปลดล็อกตัวหลักแล�ว เม่ือขับ
รถในพื้นท่ีท่ีมีวัสดุท่ีมีฤทธ์ิกัดกร�อนอ่ืนๆ ให�ตรวจสอบการ
หล�อลื่นบ�อยๆ

ไฟส�องสว�าง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ทำความสะอาดไฟหน�าเป�นประจำ ให�แน�ใจว�าไฟหน�า ไฟ
เบรก ไฟท�าย ไฟสัญญาณไฟเล้ียว และไฟอื่นๆ ทำงาน
เป�นปกติและติดตั้งยึดแน�น และตรวจสอบมุมระดับไฟหน�า

ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป

Condition:
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ยาง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัดบ�อยๆ และทุกครั้งก�อน
เดินทางไกล ปรับแรงดันลมยางทุกเส�นรวมทั้งยางอะไหล�
ตามแรงดันท่ีกำหนด ตรวจหาความเสียหาย รอยฉีกขาด
หรือการสึกหรอผิดปกติอย�างละเอียด

การสสับยาง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล�อ (2WD) และยางล�อหน�า
& หลังมีขนาดเดียวกัน; ควรสลับยางทุกๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล�) ล�อท่ีมีสัญลักษณ�ตัวชี้นำทาง สามารถสลับ
ได� ระหว�าง ล�อ หน�า และ ล�อ หลัง เท�า น้ัน ให� แน�ใจ ว�า
สัญลักษณ�ตัวชี้นำทางชี้ไปในทิศทางของการสลับล�อ
หลังจากสลับยางเรียบร�อยแล�ว

ในกรณีของรถขับเคลื่อนส่ีล�อ (4WD) และยางล�อหน�า &
หลังมี ขนาด เดียวกัน; ควรสลับยางทุกๆ 5,000 กม.
(3,000 ไมล�) ล�อท่ีมีสัญลักษณ�ตัวชี้นำทาง สามารถสลับ
ได� ระหว�าง ล�อ หน�า และ ล�อ หลัง เท�า น้ัน ให� แน�ใจ ว�า
สัญลักษณ�ตัวชี้นำทางชี้ไปในทิศทางของการสลับล�อ
หลังจากสลับยางเรียบร�อยแล�ว

ในกรณีท่ีล�อหน�าขนาดไม�เท�ากับล�อหลัง; จะไม�สามารถ
สลับยางได�

อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกัน
ตาม นิ สัย การ ขับ ข่ี ของ ท�าน และ สภาพ พ้ืน ผิว ถนน

ส�วนประกอบตัวส�งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS) (ถ�าติดตั้ง):

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

เมื่อทำการเปลี่ยนล�อที่สึกหรอหรือเส่ือมสภาพ ให�เปล่ียน
ซีลลูกยางยึดตัวส�งสัญญาณ TPMS แกนลิ้นจุ�บยาง และฝา
ป�ดด�วย

การตั้งศูนย�ล�อและการถ�วงล�อ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�าหากพบว�ารถยนต�ดึงไปด�านในด�านหน่ึงขณะขับรถบน
ถนนเส�นตรงและราบ หรือถ�าท�านพบล�อท่ีไม�เท�ากันหรือ
สึกหรอผิดปกติ อาจจำเป�นต�องทำการ ต้ังศูนย�ล�อ ถ�า
พวงมาลัยหรือเบาะน่ังส่ันขณะท่ีขับในความเร็วปกติ อาจ
จำเป�นต�องทำการถ�วงล�อ

กระจกบังลมหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ทำความสะอาดกระจกบังลมหน�าเป�นประจำ ตรวจสอบ
กระจกบังลมหน�าอย�างน�อยทุกหกเดือน เพ่ือหารอยแตก
หรือความเสียหายอื่นๆ ซ�อมแซมถ�าจำเป�น

ใบป�ดน้ำฝน*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจ หา รอย แตก หรือ สึกหรอ ถ�า ป�ด น้ำ ฝน ได� ไม� ดี

ภายในรถ
GUID-554469D2-1296-4F49-B7A0-0A8847FB7455

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�นประจำ อย�างเช�น เมื่อทำการบำรุงรักษาตามกำหนด
เวลา เมื่อทำความสะอาดรถ ฯลฯ

คันเร�ง:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบคันเร�งว�าสามารถทำงานได�อย�างราบรื่น และให�
แน�ใจว�าคันเร�งไม�ติดขัดหรือต�องออกแรงมากผิดปกติ วาง
พรมปูพื้นให�ห�างจากแป�น

แป�นเบรก*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแป�นเบรกว�าสามารถทำงานได�อย�างราบร่ืน และ
ให�แน�ใจว�ามีระยะห�างจากพรมปูพื้นที่เหมาะสมเมื่อเหยียบ
จนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรก วางพรมปู
พื้นให�ห�างจากแป�น

เบรกมือ*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมั่นตรวจสอบการทำงานของเบรกมือ ตรวจสอบว�าคัน
เบรกมือ (ถ�ามีติดต้ัง) หรือแป�นเบรก (ถ�ามีติดตั้ง) มีระยะ
การเคลื่อนที่ท่ีเหมาะสม ให�แน�ใจว�ารถยนต�สามารถจอด
พักบนเนินเขาได�อย�างปลอดภัย เมื่อต�องเข�าเบรกมือไว�
อย�างเดียว

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

ตรวจสอบว�าส�วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย�างเช�น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ตัวปรับตั้ง และชุดดึง
กลับ) ทำงานปกติ ราบร่ืนและติดต้ังยึดแน�น ตรวจสอบ
สายเข็มขัดเพ่ือหารอยฉีกขาด เป�นลุ�ยฝอย สึกหรอหรือ
เสียหาย

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

ตรวจหาความเปล่ียนแปลงของสภาวะการบังคับเล้ียว
อย�างเช�น ระยะที่หลวมมากเกินไป บังคับเลี้ยวได�ยาก หรือ
ส�งเสียงผิดปกติ

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

ให�แน�ใจว�าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเป�นปกติ

ไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�ามีอากาศไหลออกมาจากช�องไล�ฝ�าในปริมาณ
ท่ีพอ เหมาะ เม่ือ เป�ด ฮีต เตอร� หรือ เครื่อง ปรับ อากาศ

ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหน�า*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจกทำงานเป�น
ป ก ติ แ ล ะ ท่ี ป� ด น้ ำ ฝ น ไ ม� ล า ก เ ป� น ร อ ย เ ส� น

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-3
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8-4 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ใต�ฝากระโปรงหน�าและใต�ท�องรถ
GUID-E5D10961-EA14-4A37-B87E-268783A0FC38

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�นระยะๆ (ตัวอย�างเช�น แต�ละครั้งที่ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง
หรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)

แบตเตอรี่*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ยกเว�นรุ�นใช�แบตเตอร่ีแบบไม�ต�องดูแลรักษา ตรวจสอบ
ระดับน้ำกรดในแต�ละเซลล� ควรอยู�ระหว�างขีด “UPPER”
และ “LOWER” รถท่ีใช�งานท่ีอุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนัก
ต�องได�รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอร่ีเป�นประจำ

ระดับน้ำมันเบรก (และคลัตช�)*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT); ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรก
และน้ำมันคลัตช�อยู�ระหว�างขีด “MAX” และ “MIN” บน
กระปุก

ยกเว�นรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT); ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรก
อยู�ระหว�างขีด “MAX” และ “MIN” บนกระปุก

ระดับน้ำหล�อเย็น*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นขณะน้ำหล�อเย็นน้ันเย็น ให�
แน�ใจว�า ระดับน้ำหล�อ เย็นอยู� ระหว�างขีด “MAX” และ
“MIN” บนกระปุก

สายพานเครื่องยนต�*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�แน�ใจว�าสายพานไม�ลุ�ย สึกหรอ แตก หรือ มีน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับหลังจากจอดรถ(บนพื้นราบ) และ ดับ
เครื่องยนต�

การรั่วของของเหลวต�างๆ:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบใต�ท�องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเครื่อง น้ำ หรือของเหลวอื่นๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว�
สักพัก น้ำที่หยดจากเครื่องปรับอากาศหลังจากใช�งานเป�น
เรื่องปกติ ถ�าสังเกตเห็นว�ามีการรั่วหรือมีไอน้ำมันเชื้อเพลิง
ระเหยออกมาชัดเจน ให�ตรวจหาสาเหตุและทำการแก�ไข
ทันที

น้ำยาล�างกระจกบังลมหน�า*:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�ามี น้ำยาล�างกระจกอยู� ใน ถังฉีด เพียงพอ

ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา
GUID-E469E0D9-6CFF-4A9B-8459-D2B589DFA455

เม่ือทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาใดๆ กับรถของท�าน
ให�ระมัดระวังเสมอ เพ่ือป�องกันการบาดเจ็บร�ายแรงจาก
อุบัติเหตุที่อาจเกิดกับท�านหรือสร�างความเสียหายกับ
รถยนต� ต�อไปน้ีเป�นข�อควรระวังท่ัวไปซึ่งควรเอาใจใส�เป�น
พิเศษ

คำเตือน:

. จอดรถบนพื้นราบ เข�าเบรกมือให�มากพอ และกั้น
ล�อเพื่อป�องกันรถไหล เลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�ง “P” (จอด) (ร ุ�น เกียร� CVT) หรือ
ตำแหน�ง “N” (ว�าง) (รุ�นเกียร� MT)

. ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF”
หรือ “LOCK” เมื่อทำการซ�อมแซมหรือเปล่ียน
ชิ้นส�วนใดๆ

. ห�าม ทำงาน อย ู� ใต� ฝาก ระ โปรง หน� า ขณะ
เคร่ืองยนต�ร�อน ดับเคร่ืองยนต�ทุกคร้ังและรอจน
กระทั่งเครื่องยนต�เย็นลง

. ถ�าต�องทำงานโดยที่ เครื่องยนต�ติดอยู� ให�มือ
เส้ือผ�า ผม และเครื่องมือต�างๆห�างจากพัดลม
สายพาน และชิ้นส�วนอื่นๆ ที่เคลื่อนไหว

. แนะนำให�รัดหรือถอดเสื้อผ�าที่หลวมและ
เครื่องประดับต�างๆ ออก เช�น แหวน นาฬิกา ฯลฯ
ก�อนทำงานกับรถ

. ถ�าต�องติดเคร่ืองยนต�ในพ้ืนที่จำกัด เช�น โรงรถ
ให�แน�ใจว�ามีการระบายก�าซไอเสียออกไปอย�าง
เหมาะสม

. ห�ามมุดเข�าใต�ท�องรถขณะที่ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง

. ระวังไม�ให�บุหรี่ เปลวไฟ และประกายไฟอยู�ใกล�
กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห�ามต�อหรือปลดแบตเตอรี่หรือ ข้ัวต�อ ช้ินส�วน
ทรานซิสเตอร� ขณะสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ON”

. ในรถรุ�นเครื่องยนต�เบนซินที่มีระบบหัวฉีด
มัลติพอร�ต (MFI) กรองน้ำมันเช้ือเพลิงและท�อ
ทางน้ำมันเชื้อเพลิงควรได�รับการบริการโดยศูนย�
บริการนิสสัน เน่ืองจากท�อทางน้ำมันเช้ือเพลิงมี
แรงดันสูง แม�ว�าจะดับเครื่องยนต�ไปแล�วก็ตาม

. รถ ของ ท�าน ได� รับ การ ติด ต้ัง พัดลม ระบาย
ความร�อนอัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได�ทุกเวลา
โดยไม�มี การ เตือน แม�ว�าสวิตช�กุญแจอยู� ใน
ตำแหน�ง “OFF” และเคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดการบาดเจ็บ ให�ถอดสาย
ข้ัวลบของแบตเตอรี่ออกทุกคร้ังก�อนทำงานใกล�
กับพัดลม

. ใส�แว�นตานิรภัยทุกครั้งที่ทำงานกับรถ

Condition:
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. ห�ามปลดขั้วต�อชุดสายไฟของช้ินส�วนที่เกี่ยวกับ
เกียร�หรือเครื่องยนต�ออก ขณะสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “ON”

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเครื่องและ
น้ำหล�อ เย็นที่ ใช� แล�ว การกำจัดน้ำมัน เครื่อง
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� และ/หรือของเหลวอื่นๆที่
ใช�ในรถยนต�อย�างไม�ถูกต�องจะเป�นการทำลายสิ่ง
แวดล�อม ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนดท�องถิ่นในการ
ก ำ จั ด ข อ ง เ ห ล ว ที่ ใ ช� ใ น ร ถ ย นต� เ ส ม อ

หมวด “8. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษารถด�วยตนเอง”
นี้จะมีคำแนะนำเฉพาะที่ เก่ียวขัองกับส่ิงที่ เจ�าของรถจะ
สามารถทำเองได�ง�าย

ควรระลึกไว�ว�า การให�บริการที่ไม�ถูกต�องหรือไม�สมบูรณ�
อาจทำให�เกิดความยากลำบากในการทำงานหรือการปล�อย
ไอ เสียที่ มาก เกินไป และส�งผล ถึงการคุ�มครองจาก
การรับประกันรถ ถ�ามีข�อสงสัยเกี่ยวกับการให�บริการ
ใดๆ ควร ให� ศ ู นย� บ ริ ก า ร นิ ส สั น ดำ เ นิน การ

GUID-66B2162B-2CD7-470F-9DAD-BD99AF54AF2C

เครื่องยนต�รุ�น MRA8DE
GUID-EF68A5F3-BA43-45B8-853E-91FCC2309EB6

JVC0363X

1. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช�*
2. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
3. กรองอากาศ
4. แบตเตอรี่

— การพ�วงสตาร�ท
5. ถังฉีดน้ำยาล�างกระจก
6. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต�

7. ก�านวัดระดับน้ำมันเกียร�
8. ฝาหม�อน้ำ

— รถมีความร�อนสูงผิดปกติ
9. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
10. กล�องสายฟ�วส�/ฟ�วส�

*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-5

จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต�

Condition:
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8-6 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

เครื่องยนต�รุ�น MR16DDT
GUID-934CC1DB-4294-4799-AEA9-ED2B57AE333C

JVM0262X

1. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช�*
2. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
3. ฝาหม�อน้ำ

— รถมีความร�อนสูงผิดปกติ
4. กรองอากาศ
5. ถังฉีดน้ำยาล�างกระจก
6. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต�

7. ก�านวัดระดับน้ำมันเกียร�
8. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
9. กล�องสายฟ�วส�/ฟ�วส�
10. แบตเตอรี่

— การพ�วงสตาร�ท

*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

Condition:
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เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
GUID-C9ABEEC8-90E9-4A9F-9977-AA38DC1C1F0A

JVC0364X

1. กระปุกน้ำมันเบรกและคลัตช�*
2. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
3. กรองอากาศ
4. แบตเตอรี่

— การพ�วงสตาร�ท
5. ถังฉีดน้ำยาล�างกระจก
6. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต�

7. ก�านวัดระดับน้ำมันเกียร�
8. ฝาหม�อน้ำ

— รถมีความร�อนสูงผิดปกติ
9. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
10. กล�องสายฟ�วส�/ฟ�วส�

*: สำหรับรุ�นเกียร�ธรรมดา (MT)

GUID-431BB6E1-F915-4C1F-8B9B-5A5747425D98

คำเตือน:

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็น
เม่ือเคร่ืองยนต�ร�อน อาจทำให�เกิดการไหม�พอง
อย�างรุนแรงเนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ�งออก
จากหม�อน้ำ ให�รอจนกระทั่งเคร่ืองยนต�และหม�อ
น้ำเย็นลง

. น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�มีพิษ และควรเก็บอย�าง
ระมัดระวังในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและ
วางให�ไกลมือเด็ก

. ถ�าดับเคร่ืองยนต�ขณะที่ เครื่องยนต�ยังร�อนอยู�
พัดลมหม�อ น้ำ อาจ จะทำงาน เป�น ระยะ เวลา
ประมาณ 10 นาทีหลังจากดับเครื่องยนต� เพื่อลด
อุณหภูมิของช้ินส�วนในห�องเคร่ืองยนต� ขณะที่
พัดลมหม�อน้ำกำลังทำงาน ให�แน�ใจว�ามือหรือ
วัตถุอื่นๆ ไม�ได�สัมผัสโดนพัดลมหม�อน้ำ (สำหรับ
เครื่องยนต�รุ�น MR16DDT)

ระบบทำความเย็นเคร่ืองยนต� ได�รับการเติมสารหล�อเย็น
คุณภาพสูง ซึ่งใช�ได�ตลอดท้ังป�มาจากโรงงาน สารหล�อ
เย็นคุณภาพสูงมีส�วนผสมของสารยับย้ังสนิมและการ
กัดกร�อน ดังน้ันจึงไม�จำเป�นต�องเติมสารเติมแต�งลงใน
ระบบทำความเย็นเครื่องยนต�

ข�อควรระวัง:

. ห�าม ใช� สาร เติม แต�ง กับ ระบบ ทำความ เย็น
เคร่ืองยนต� เช�น ซีลหม�อน้ำ สารเติมแต�งนั้นอาจ
จะ ไป อ ุด ตัน ระบบ ทำความ เย็น และ ทำให�
เครื่องยนต� เกียร� และ/หรือ ระบบทำความเย็น
เสียหาย

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-7

ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�

Condition:
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8-8 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น ให�แน�ใจว�าได�ใช�
น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�แท�ของนิสสัน หรือที่มี
คุณภาพเทียบเท�าในอัตราส�วนผสมที่เหมาะสม
ตัวอย�างของ อัตราส�วนผสมที่ เหมาะสมของ
น้ำหล�อเย็นและน้ำจะแสดงอยู�ในตารางต�อไปนี้:

ด�านนอก
อุณหภูมิลดลง

เหลือ

เครื่องยนต�
น้ำหล�อเย็น
(ความเข�มข�น)

น้ำสกัดแร�ธาตุ
ออกหรือน้ำกลั่น

บริสุทธิ์
8C 8F

-15 5 30% 70%

-35 -30 50% 50%

การใช�สารหล�อเย็นชนิดอื่นอาจทำให�ระบบทำความเย็น
เครื่องยนต�เสียหาย

หม�อ น้ำมี ฝาป�ด เพ่ือ รักษาแรง ดัน เพ่ือป�องกัน ไม� ให�
เคร่ืองยนต�เสียหาย ให�ใช� เฉพาะฝาป�ดหม�อน้ำแท�ของ
นิสสันหรือ เทียบ เท�า เท�าน้ัน เมื่อ ต�องทำการ เปล่ียน

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
GUID-D03A92CA-BED2-48B1-BCC9-483FEBCF0743

SDI2641

เครื่องยนต�รุ�น MR16DDT

JVM0160X

เครื่องยนต�รุ�น MRA8DE และ HR16DE
ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต�เย็น ถ�า
ระดับ น้ำ หล�อ เย็น อย ู� ต่ำ กว�า ระดับ MIN ② ให� เ ติม
น้ำหล�อเย็นจนถึงระดับ MAX ① ถ�าถังพักไม�มีน้ำเลย ให�
ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในหม�อน้ำ เมื่อเครื่องยนต�เย็น
ถ�าในหม�อน้ำมีน้ำหล�อเย็นไม�เพียงพอ ให�เติมน้ำหล�อเย็น
ลงในหม�อน้ำจนถึงปากช�องเติม และให�เติมลงในถังพัก
จนถึงระดับ MAX ①

ถ�าพบว�าระบบทำความเย็นขาดน้ำหล�อเย็นบ�อยๆ ให�
นำ รถ เข�า รับการตรวจสอบที่ ศ ูนย� บริการ นิสสัน

การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
GUID-48C2A2F9-80B7-4B82-8607-B4C24D1C4773

ถ�าจำเป�นต�อง เปล่ียน กรุณา ติดต�อศูนย� บริการ นิส สัน

การซ�อมแซมใหญ� ระบบทำความเย็น เคร่ืองยนต� ควร
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน ขั้นตอนการซ�อมแซม
สามารถหาได�ในคู�มือการบริการของนิสสัน

การซ�อมแซมที่ไม�ถูกต�องสามารถทำให�ประสิทธิภาพของ
ฮีต เตอร� ลดลง และทำให� เคร่ืองยนต� ร�อนสูง ผิดปกติ

คำเตือน:

. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก ห�ามเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�เมื่อเครื่องยนต�กำลังร�อน

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็น
เม่ือเคร่ืองยนต�ร�อน อาจทำให�เกิดการไหม�พอง
อย�างรุนแรงเนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ�งออก
จากหม�อน้ำ

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล�อเย็นที่ใช�แล�วโดยตรง
ถ�าสัมผัสผิวหนัง ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือน้ำยา
ล�างมือให�ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำหล�อ เย็นให�พ�นจากเด็กและสัตว� เล้ียง

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัด
อย�างถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

Condition:
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GUID-B120ADA3-D03C-49B1-B529-7A274BD909D0

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
GUID-7FB3D707-060C-4B57-BBE7-3BDD80ACE305

SDI1993

แบบ A

SDI2721

แบบ B
1. จอดรถบนพื้นราบและเข�าเบรกมือไว�

2. สตาร�ท เคร่ืองยนต� และ อุ�น เครื่องยนต� จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต� ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต�

4. รออย�างน�อย 10 นาที เพื่อให�น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ�างน้ำมัน

5. ดึง ก�าน วัด ระดับ ออก แล�ว เ ช็ด ทำ ความ สะอาด

6. ใส�ก�านวัดระดับกลับลงจนสุด

7. ดึงก�านวัดระดับออกแล�วตรวจสอบระดับน้ำมัน ควรอยู�
ภายในช�วง Ⓒ

8. ถ�าระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำกว�า Ⓐ ให�เป�ดฝาช�องเติม
น้ำมันเครื่องแล�วเติมน้ำมันเครื่องท่ีแนะนำลงในช�อง
เติม ห�ามเติมเกิน Ⓑ
ขณะเติมน้ำมันเคร่ือง ห�ามถอดก�านวัดระดับ

9. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องด�วยก�านวัดระดับอีกครั้ง

เป�น เร่ืองปกติที่ จะ มีการ เติมน้ำมัน เคร่ืองใน
ระหว�างช�วงเวลาที่ต�องเข�ารับการบำรุงรักษา หรือ
ในระยะเวลารันอินโดยขึ้นอยู�กับความรุนแรงของ
สภาพการใช�งาน

ข�อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป�นประจำ การใช�รถ
โดยท่ีมีประมาณน้ำมันเครื่องไม� เพียงพอจะทำให�
เครื่องยนต�เสียหาย และความเสียหายดังกล�าวจะไม�
รวมอยู�ในการรับประกัน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง

GUID-BFC63F3B-A179-42CF-BDF1-B43386889AD1

คำเตือน:

. น้ำมันเคร่ืองที่ใช�แล�วต�องได�รับการกำจัดอย�าง
ถูกต�อง ห�ามเทหรือทิ้งน้ำมันเครื่องลงบนพื้น
คลอง แม�น้ำ ฯลฯ ควรได�รับการกำจัดในสถานที่
กำจัด ที่ เหมาะ สม นิส สัน แนะนำ ให� เปล่ียน
น้ำมันเครื่องที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เน่ืองจากน้ำมันเคร่ืองอาจจะร�อน ระวังไม�ให�ลวก
โดนตัวท�านเอง

. การสัมผัสกับน้ำมันเคร่ืองใช�แล�วบ�อยๆ และเป�น
เ ว ล า น าน อ าจ ทำ ให� เ กิ ด ม ะ เ ร็ ง ผิ วห นั ง

. หลีก เลี่ยง การ สัมผัส น้ำมัน เคร่ือง ที่ ใช� แล�ว
โดยตรง ถ�ามีการสัมผัส ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือ
น้ำยาล�างมือและน้ำมากๆ ให� ท่ัวโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองที่ใช�แล�วในภาชนะที่มีการทำ
เครื่องหมายและวางให�พ�นมือเด็ก

1. จอดรถบนพื้นราบและเข�าเบรกมือไว�

2. สตาร�ท เคร่ืองยนต� และ อุ�น เครื่องยนต� จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต� ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต�

4. รออย�างน�อย 10 นาที เพื่อให�น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ�างน้ำมัน

5. ยกและยึดรถโดยใช�แม�แรงจรเข�ที่เหมาะสม และขาตั้ง
รองรับแม�แรงที่ปลอดภัย
. วางขาตั้งรองรับแม�แรงท่ีปลอดภัยใต�จุดที่ใช�ขึ้น
แม�แรงจรเข�

. ติดอุปกรณ�รองรับที่เหมาะสมบริเวณแท�นของขาตั้ง
รองรับ

6. สำหรับเครื่องยนต�รุ�น HR16DE ให�ถอดพลาสติกคลุม
ใต�เครื่องยนต�ออก
. ถอดสลักเกลียวและคล๊ิปยึดพลาสติกออกจากใต�
ห�องเครื่อง

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-9

น้ำมันเครื่อง

Condition:
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8-10 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง
GUID-5F013F78-EE34-4C18-BFFB-79938408A1A2

JVM0161X

เครื่องยนต�รุ�น MRA8DE

SDI2652

เครื่องยนต�รุ�น MR16DDT

JVM0081X

เครื่องยนต�รุ�น MRA8DE และ MR16DDT

SDI2722

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
① ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
② ปลั๊กถ�ายน้ำมัน
③ กรองน้ำมันเครื่อง
1. วางอ�างรองน้ำมันขนาดใหญ�ไว�ใต�ปลั๊กถ�าย

2. ถอดปลั๊กถ�ายออกด�วยประแจ

3. ถอดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่องและถ�ายน้ำมันเครื่อง
ออกจนหมด

ถ�าต�องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให�ถอดและเปลี่ยนใน
ช�วงนี้

ข�อควรระวัง:

น้ำมันเครื่องที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัดอย�าง
ถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

4. คลายกรองน้ำมันเคร่ืองออกด�วยประแจถอดกรอง
น้ำมันเครื่อง

5. ใช�มือหมุนกรองน้ำมันเครื่องออก

6. เช็ดผิวหน�าติดต้ังกรองน้ำมันเครื่องด�วยผ�าที่สะอาด

ให�แน�ใจว�าได�ขจัดปะเก็นเก�าที่ตกค�างบนผิวหน�าติดตั้ง
ออกจนหมด

7. ทา น้ำมัน เครื่ อง ใหม� บน ปะ เ ก็น เก� า ของ กรอง
น้ำมันเครื่องใหม�

8. หมุนกรองน้ำมันเครื่องจนรู�สึกว�ามีแรงต�าน แล�วขัน
เพ่ิมไปอีก 2/3 รอบเพ่ือให�กรองน้ำมันเครื่องแน�น
แรงขันกรองน้ำมัน:
15 to 20 N·m
(1.5 ถึง 2.0 kg-m, 11 ถึง 15 ft-lb)

9. ทำความสะอาดและติดต้ังปล๊ักถ�ายและแหวนรองตัว
ใหม�กลับเข�าไป ขันปลั๊กถ�ายให�แน�นด�วยประแจ ห�าม
ใช�แรงมากเกินไป
แรงขันปลั๊กถ�าย:
29 to 39 N·m
(3.0 ถึง 4.0 kg-m, 22 ถึง 29 ft-lb)

10. เติมน้ำมันเครื่องและปริมาณตามที่แนะนำ (โปรดดูท่ี
“น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่น และปริมาณความจุท่ี
แนะนำ” (หน�า 9-2))

ขณะเติมน้ำมันเคร่ือง ห�ามถอดก�านวัดระดับ
(ยกเว�นเครื่องยนต�รุ�น HR16DE)

11. ป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันให�แน�น

Condition:
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12. สตาร�ทเครื่องยนต�

13. ตรวจ สอบ ป ล๊ัก ถ� าย ว� า มี ก า ร ร่ั ว ไหล ห รือ ไม�

14. ท้ิงน้ำมันเคร่ืองใช�แล�วด�วยวิธีท่ีเหมาะสม ตรวจสอบ
ข�อกำหนดท�องถิ่น

15. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-
9))

หลังการทำงาน
GUID-D31C7ECF-FDA1-4CF1-B6A7-3C0771BADAF0

1. สำหรับเคร่ืองยนต�รุ�น HR16DE ให�ติดต้ังแผงป�ดใต�
ห�อง เค ร่ืองยนต� ใน ตำแหน�ง ตาม ขั้น ตอน ดัง น้ี

a. ดึงส�วนกลางของคลิ๊ปพลาสติกขนาดเล็กออก

b. ยึดแผงป�ดใต�ห�องเครื่องยนต�ให�เข�าที่

c. สอดคล๊ิปผ�านแผงป�ดใต�ห�องเคร่ืองยนต�ลงในรูใน
เฟรม จากนั้นดันส�วนกลางของคลิ๊ปเพ่ือล็อกคลิ๊ป
ให�เข�าที่

d. ติด ต้ังสลัก เกลีย วอื่นๆ ซึ่ง ยึดแผงป�ด ใต�ห�อง
เครื่องยนต� ให� เข�า ที่ ระ วัง อย�า ท ุบ กระแทก
สลักเกลียวหรือขันแน�นจนเกินไป

2. ลด ความ ส ู ง ของ รถ ลง ส ู� พ้ืน อย� าง ระมัดระวั ง

3. กำจัดน้ำมันเครื่องใช�แล�วและกรองน้ำมันเครื่องอย�าง
เหมาะสม

GUID-4B37DD34-9FBB-48DA-870F-42F88580E4D7

SDI1881

เครื่องยนต�รุ�น MRA8DE และ MR16DDT
1. ไดชาร�จ
2. ตัวปรับความตึงสายพานอัตโนมัติ
3. พูเล�ย�เพลาข�อเหวี่ยง
4. คอมเพรสเซอร�เครื่องปรับอากาศ
5. ป��มน้ำ

SDI1862

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
1. ป��มน้ำ
2. ไดชาร�จ
3. พูเล�ย�เพลาข�อเหวี่ยง
4. คอมเพรสเซอร�เครื่องปรับอากาศ
!: จุดตรวจสอบความตึงสายพาน

ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF”

ตรวจสอบสายพานแต�ละเส�นด�วยตาเปล�าเพื่อดูการสึกหรอ
ท่ีผิดปกติ รอยขาด เป�นลุ�ยฝอย หรือหลวม ตรวจสอบ
สภาพและความตึง เป�นประจำ (สำหรับ เคร่ืองยนต� ร ุ�น
HR16DE) ถ�าสายพานอยู� ในสภาพแย� หรือ หลวม ให�
เปลี่ ยน ห รือ ป รับ ตั้ ง ใหม� โดย ศ ูนย� บ ริการ นิส สัน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-11

สายพาน

Condition:
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8-12 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

GUID-5EDAE568-00C3-4A3B-9C28-6044BCDA9F5A

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าดับเคร่ืองยนต�และสวิตช�กุญแจอยู�ที่ OFF
และเข�าเบรกมือแล�ว

เปลี่ยนหัวเทียนตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แสดงในคู�มือ
การบำรุงรักษาตามระยะอีกเล�มหนึ่ง

ถ�า จำเป�นต�อง เปล่ียน กรุณา ติดต�อศูนย� บริการ นิส สัน

SDI2670

หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวอิริเดียม
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-410FE3E4-441B-4391-8865-CAF43CB9DCEE

หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวอิริเดียมไม�จำเป�นต�องเปลี่ยน
บ�อยเท�ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนเหล�านี้ได�รับ
การออกแบบให�มีอายุการใช�งานยาวนานกว�าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข�อควรระวัง:

. ห�ามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวอิริเดียม
กลับมาใช�ใหม�โดยการทำความสะอาดหรือปรับ
ระยะเขี้ยว

. ให�ใช�แต�หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวอิริเดียมที่
แนะนำเท�านั้น

หัวเทียนแบบเขี้ยวอัลลอยทองคำขาว (ถ�า
มีติดตั้ง)

GUID-8A4B4C64-A675-4D67-A626-E073893DD58D

หัวเทียนแบบเขี้ยวอัลลอยทองคำขาวไม�จำเป�นต�องเปลี่ยน
บ�อยเท�ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนเหล�านี้ได�รับ
การออกแบบให�มีอายุการใช�งานยาวนานกว�าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข�อควรระวัง:

. ห�ามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวอัลลอยทองคำขาวกลับ
มาใช�ใหม�โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะ
เขี้ยว

. ให�ใช�แต�หัวเทียนแบบเขี้ยวอัลลอยทองคำขาวที่
แนะนำเท�านั้น

GUID-F497334F-4BCC-481C-99C2-53B8238FFDF5

การตรวจสอบเบรกมือ
GUID-7CB565C4-0463-4945-B007-47D7F7E6B757

SDI1447A

จากตำแหน�งปลดเบรก ดึงก�านเบรกมือขึ้นช�าๆและมั่นคง
ถ�าจำนวนคล๊ิกไม�อยู�ในช�วงที่กำหนด ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสัน

แรงดึง
196 N (20 kg, 44 lb)

รุ�นดิสก�เบรกหลัง:
9 ถึง 10 คลิ๊ก

รุ�นดรัมเบรกหลัง:
8 ถึง 9 คลิ๊ก

หัวเทียน เบรก

Condition:
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การตรวจสอบแป�นเบรก
GUID-0E50006C-EEFA-471F-802B-36E5E95578F4

DI1020MR

คำเตือน:

ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ
เบรก ถ�าความสูงของแป�นเบรกไม�กลับคืนสู�ปกติ

ให�เครื่องยนต�ทำงาน แล�วตรวจสอบระยะ Ⓐ ระหว�างผิว
ด�านบนของแป�นกับพ้ืนตัวรถบริเวณใต�แป�นเบรก ถ�าไม�อยู�
ใน ระยะ ท่ี ระบ ุ ให� นำ รถ ไป ยัง ศ ูนย� บริการ นิส สัน
Ⓐ: แรงเหยียบ
490 N (50 kg, 110 lb)

รุ�นดิสก�เบรกหลัง:
— 85 มม. (3.35 นิ้ว) หรือมากกว�า

เบรกแบบปรับตั้งเอง
GUID-E1391AD9-018D-40D0-9FCB-F7BFE6269D65

รถของท�านมีเบรกแบบปรับตั้งเองติดต้ังอยู� ดิสก�เบรกจะ
ปรับตั้งเองทุกครั้งที่เหยียบแป�นเบรก

เสียงเตือนผ�าเบรกหมด
GUID-0AD9F709-9ABC-45A7-8A9A-BEC9A3A9E863

ผ�าเบรกดิสก�เบรกจะมีเสียงเตือนเมื่อใกล�หมด หากจำเป�น
ต�องเปลี่ยนผ�าเบรก ผ�าเบรกจะมีเสียงแหลมเสียดสี เมื่อรถ
เคล่ือนที่ เสียงนี้ จะ เริ่ม เกิดขึ้น เม่ือ เหยียบแป�น เบรก
หลังจากผ�าเบรกเริ่มสึกมากข้ึน จะได�ยินเสียงเตือนตลอด
เวลา แม�จะไม�ได�เหยียบแป�นเบรก ให�ตรวจสอบเบรกโดย
เร็วที่สุด ถ�าได�ยินเสียงเตือนผ�าเบรกสึก

ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย�าง อาจได�ยิน
เสียงดังเอี๊ยดๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่นๆ จากเบรกเป�น
บางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางครั้งท่ีเกิดข้ึนจากการเบรก
เบาๆ หรือปานกลาง เป�น เร่ืองปกติ และไม� ส�ง ผลต�อ
การทำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย�างเหมาะสมตามระยะเวลา
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่คู�มือการบำรุงรักษาตาม
ระยะอีกเล�มหนึ่ง

หม�อลมเบรก
GUID-79F46EFD-F47C-47DD-98FB-536B7D3C7D06

ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรกดังนี้:

1. ดับเครื่องยนต� เหยียบและปล�อยแป�นเบรกหลายๆ
ครั้ง เมื่อการเคลื่อนที่ของแป�นเบรก (ระยะเคลื่อนตัว)
เท�ากันทุกคร้ัง ท่ี เหยียบ ให�ปฏิบัติขั้นตอนต�อไป

2. ขณะที่เหยียบแป�นเบรก ให�สตาร�ทเครื่องยนต�
ค ว าม ส ู ง ของ แป� น เ บ รก จ ะ ลด ลง เ ล็ ก น� อ ย

3. เหยียบแป�นเบรกค�างไว� แล�วดับเคร่ือง เหยียบแป�น
เบรกค�างไว�นานประมาณ 30 วินาที ความสูงของแป�น
เบรกไม�ควรจะเปลี่ยน

4. ให� เครื่องยนต�ทำงาน เป�น เวลา 1 นาที โดยท่ีไม�
เหยียบแป�นเบรก และดับเครื่องยนต� เหยียบแป�นเบรก
หลายๆ ครั้ง ระยะทางท่ีแป�นเบรกเคลื่อนไปจะค�อยๆ

ลดลงขณะท่ีเหยียบแป�นเบรกแต�ละคร้ัง เน่ืองจาก
สุญญากาศค�อยๆ ถูกปล�อยออกจากหม�อลมเบรก

ถ�าเบรกทำงานไม�ปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบ

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-13

Condition:
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8-14 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

GUID-7B48C533-E5D3-486B-BF9A-FB22BA267E0A

คำเตือน:

. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ที่ป�ดสนิทเท�านั้น
น้ำมันเก�า เสื่อมสภาพ หรือมีการปนเป��อน อาจ
ทำให�ระบบเบรกเสียหายได� การใช�น้ำมันที่ไม�
ถูกต�องจะทำให�ระบบเบรกเสียหายและส�งผลต�อ
ความสามารถในการหยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันก�อนถอด
ออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย�างระมัดระวังไว�
ในภาชนะที่มีการทำเคร่ืองหมายและวางให�ไกล
มือเด็ก

ข�อควรระวัง:

ระวังไม�ให�น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให�สีรถเสียหาย ถ�าน้ำมันกระเด็นไปโดน ให�ล�าง
ออกทันทีด�วยน้ำปริมาณมาก

SDI2500

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ�าน้ำมันเบรกอยู�
ต่ำกว�าขีด MIN ① ไฟเตือนเบรกจะสว�างขึ้น เติมน้ำมัน
เบรกให�ถึงขีด MAX ② (สำหรับชนิดของน้ำมันท่ีแนะนำ

โปรดดู ท่ี “น้ำมันเช้ือเพลิง/น้ำมันหล�อล่ืน และปริมาณ
ความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2))

ถ�าต�องเติมน้ำมันบ�อยๆ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อตรวจสอบระบบอย�างละเอียด

GUID-49CB670B-6D6F-47EA-A1B5-33D3AF6563F7

คำเตือน:

. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ที่ป�ดสนิทเท�านั้น
น้ำมันเก�า เสื่อมสภาพ หรือ มีการปนเป��อน อาจ
ทำให�ระบบคลัตช�เสียหายได�

. ทำความสะอาดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันก�อนถอด
ออก

. น้ำมันคลัตช�มีพิษ และควรเก็บอย�างระมัดระวังไว�
ในภาชนะที่มีการทำเคร่ืองหมายและวางให�ไกล
มือเด็ก

ข�อควรระวัง:

ระวังไม�ให�น้ำมันคลัตช�กระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจาก
จะทำให�สีรถเสียหาย ถ�าน้ำมันคลัตช�กระเด็นไปโดน
ให�ล�างออกทันทีด�วยน้ำปริมาณมาก

SDI2500

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ�าน้ำมันอยู�ต่ำกว�า
ขีด MIN ①ให�เติมน้ำมันจนถึงขีด MAX ② (สำหรับชนิด
ของ น้ำ มัน ท่ี แนะนำ โปรด ด ู ท่ี “ น้ำ มัน เชื้ อ เพลิง/
น้ำมันหล�อล่ืน และปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2))

ถ�าต�องเติมน้ำมันบ�อยๆ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน

น้ำมันเบรก น้ำมันคลัตช� (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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เพื่อตรวจสอบระบบคลัตช�อย�างละเอียด
GUID-85F3A377-AEC4-4B2C-8B1A-DCA92F23BD68

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:

. ใช�น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 แท�เท�านั้น ห�าม
ผสมกับน้ำมันชนิดอื่น

. การใช�น้ำมันเกียร�ที่ไม�ใช� NISSAN CVT NS-3
ของแท�จะทำให�เกียร� CVT เสียหาย ซ่ึงไม�อยู�ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

GUID-31654BFB-7FD1-4485-8577-CEC93F60D8BD

SDI2667

คำเตือน:

การให�เคร่ืองยนต�ทำงานโดยไม�มีกรองอากาศ อาจ
ทำให�ท�านหรือบุคคลอ่ืนเป�นแผลไหม�พุพองได� กรอง
อากาศไม�เพียงทำหน�าท่ีกรองอากาศเข�า แต�ยังก้ัน
เปลวไฟที่เกิดจากจุดระเบิดย�อนกลับของเครื่องยนต�
ถ�าไม�ใส�กรองอากาศและเคร่ืองยนต�เกิดจุดระเบิด
ย�อนกลับ ท�านอาจได�รับแผลไหม�พุพองได� ห�ามขับ
รถโดยไม�มี กรองอากาศ ให� ระวัง เมื่อทำงานกับ
เครื่องยนต�เมื่อไม�ใส�กรองอากาศไว�

ในการถอดกรองอากาศ ให�ดึงท�ออากาศ ① ขึ้นเพ่ือถอด
ออก ดึงแถบ ② จากนั้นดึงฝาป�ด ③ ขึ้น

กรองอากาศแบบกระดาษอาบไขไม�ควรทำความสะอาด
แล�วนำกลับมาใช�ใหม� กรองแบบกระดาษแห�งสามารถทำ
ความสะอาดแล�วนำกลับมาใช�ใหม�ได� เปลี่ยนกรองอากาศ
ตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แสดงในคู�มือการบำรุงรักษา
อีกเล�มหนึ่ง

เมื่อเปลี่ยนกรองอากาศ ให�เช็ดภายในของเสื้อกรองอากาศ
และฝาครอบด�วยผ�าเป�ยกหมาดๆ

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-15

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง (CVT) (ถ�ามีติดตั้ง) กรองอากาศ

Condition:
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8-16 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

GUID-1E87C0C3-19A7-495E-AF48-A77448AE4962

ใบป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า
GUID-CB3E500E-FF38-4A23-B90C-E296B23CFC7A

การทำความสะอาด
GUID-1F848096-A502-4F62-82A8-5DCF0E18CBBB

ถ�ากระจกบังลมหน�าไม�สะอาดขึ้นหลังจากใช�ฉีดน้ำล�าง
กระจกบังลมหน�า หรือถ�าใบป�ดน้ำฝนมีเสียงดังขณะท่ีใช�
งานที่ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า อาจมีขี้ผึ้งหรือวัสดุอื่นอยู�
บนกระจกบังลมหน�า และ/หรือใบป�ดน้ำฝน

ทำความสะอาดด�านนอกของพ้ืนผิวหน�ากระจกบังลมหน�า
ด�วยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อน
กระจกบังลมหน�าจะสะอาดถ�าไม�มีหยดน้ำเกาะบนกระจก
เมื่อล�างออกด�วยน้ำ

ทำความสะอาดใบป�ดโดยใช�ผ�าชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ
น้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อนเช็ด ล�างใบป�ดน้ำฝนด�วย
น้ำ ถ�ากระจก บังลมหน�ายัง ไม� ใสสะอาดหลัง จากทำ
ความสะอาดและใช�ที่ป�ดน้ำฝน ให�เปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนใหม�

SDI1865

ระวังอย�าทำให�หัวฉีดน้ำล�างกระจกอุดตัน Ⓐ อาจทำให�ฉีด
น้ำล�างกระจกบังลมหน�าทำงานผิดปกติได� ถ�าหัวฉีดอุดตัน
ให�นำวัตถุที่อุดอยู�ออกด�วยเข็มเล็กๆ Ⓑ ระวังอย�าทำให�หัว
ฉีดเสียหาย

ใบป�ดน้ำฝน

Condition:
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การเปลี่ยน
GUID-4462DA2C-A6A5-41D7-9863-C47C1EA48EA4

SDI1649

ถ� า ใ บ ป� ด น้ ำ ฝน สึ กห รอ ให� เ ป ลี่ ย น ใ บ ป� ด ใหม�

ก�อนทำการเปล่ียนใบป�ดน้ำฝน ใบป�ดควรอยู�ในตำแหน�ง
ต้ังตรง เพ่ือหลีกเล่ียงการขีดข�วนกับฝากระโปรงหน�าหรือ
ทำความเสียหายกับก�านป�ดน้ำฝน สำหรับการดึงก�านป�ด
น้ำฝน โปรดดูที่ “สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก”
(หน�า 2-18)

1. ยก ก� าน ป�ด น้ ำ ฝน ออก จาก กระจก บัง ลม หน� า

2. ดันและยึดแถบปลด Ⓐ แล�วเลื่อนใบป�ดน้ำฝนลงใต�
ก�านป�ดน้ำฝนเพื่อถอด ①

3. ถอดใบป�ดน้ำฝน

4. ใส�ใบป�ดน้ำฝนใหม�ลงบนก�านป�ดน้ำฝนจนกระทั่งล็อก
เข�าที่

ข�อควรระวัง:

. หลังจากเปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนแล�ว ให�ดันก�านป�ด
น้ำฝนกลับไปยังตำแหน�งเดิม ไม�เช�นนั้น ก�านป�ด
น้ำฝนหรือฝากระโปรงหน�าอาจจะครูดทำให�เป�น
รอยเสียหายได� ระหว�างที่ฝากระโปรงหน�าเป�ดอยู�

. ใบป�ดน้ำฝนที่สึกหรออาจทำให�กระจกบังลมหน�า
เสียหาย และทำให�ทัศนวิสัยของคนขับแย�ลง

ใบป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหลัง
GUID-BFB99CBF-6874-4939-8C1C-B539C651C360

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

GUID-7DA18CA2-4A81-4DD7-B18F-1925A54D06B4

SDI2475

คำเตือน:

สารป�องกันการแข็งตัว มี พิษ และควร เก็บอย�าง
ระมัดระวังไว�ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวาง
ให�ไกลมือเด็ก

ในการตรวจสอบระดับน้ำยาล�างกระจก ใช�นิ้วของท�านอุดรู
กลาง ① ของชุดฝาป�ด/ท�อ จากนั้นถอดออกจากถังพัก

ไม�มีน้ำมันในท�อ ให�ทำการเติมน้ำมัน

ให� เติมน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงในน้ำเพ่ือให�ทำ
ความสะอาดได�ดีขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป�องกันการแข็ง
ตัวของน้ำยาล�างกระจกบังลมหน�า ตามอัตราส�วนท่ีระบุไว�
ในคำแนะนำของผู�ผลิต

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-17

น้ำยาล�างกระจก

Condition:
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8-18 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

GUID-3C02603D-9124-4B12-AABD-F53153752600

SDI1573

แบตเตอรี่รถยนต�
GUID-528D82D4-0CAF-445B-8A89-04F410575D60

คำเตือน:

ห�ามขับรถ ถ�าน้ำกรดแบตเตอร่ีต่ำ น้ำกรดแบตเตอร่ี
ต่ำอาจทำให�เกิดโหลดสูงในแบตเตอรี่ ซึ่งทำให�เกิด
ความร�อน ลดอายุแบตเตอรี่ และในบางครั้งจะนำไปสู�
การระเบิดได�

แบตเตอรี่

Condition:



(185,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

การตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
GUID-186BA008-7353-47D6-8A9C-7999C9AD8744

DI0137MD

SDI1480D

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต�ละเซลล� ระดับน้ำกรดควรอยู�
ระหว�างขีด UPPER LEVEL ① และ LOWER LEVEL ②

ถ�าจำเป�นต�องเติมน้ำ ให�เติมน้ำสกัดแร�ธาตุออก/น้ำกลั่น
บริสุทธิ์จนถึงระดับตัววัดในแต�ละช�องเติมเท�านั้น ห�ามเติม
เกิน

1. ถอดจุกเซลล� ③ (ถ�ามี ติด ต้ัง) โดยใช� เครื่องมือที่
เหมาะสม

2. เติมน้ำสกัดแร� ธาตุออก/น้ำกลั่นบริสุทธ์ิจนถึงขีด
UPPER LEVEL ①

ถ�าด�านข�างของแบตเตอรี่ไม�ใส ให�ตรวจสอบระดับน้ำ
กลั่นบริสุทธ์ิโดยมองขึ้นตรงๆ จากด�านบนเซลล� ถ�า
พบสภาพ Ⓐ แสดงว�า OK และถ�าพบสภาพ Ⓑ แสดง
ว�าต�องเติมน้ำกลั่นบริสุทธิ์เพิ่ม

3. ใส�จุกเซลล�กลับเข�าที่แล�วขันให�แน�น

. รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนักต�องได�รับการ
ตรวจ สอบ ระดับ น้ำกรด แบตเตอรี่ เป� น ประจำ

. รักษาผิวหน�าแบตเตอรี่ให�สะอาดและแห�ง ทำ
ค ว า ม ส ะ อ า ด ด� ว ย น้ ำ ผ ส ม เ บ ก กิ้ ง โ ซ ด า

. ให�แน�ใจว�าขั้วต�อสะอาดและขันจนแน�น

. ถ�าไม�ใช�รถนานเกินกว�า 30 วัน ให�ปลดสายขั้วลบ (−)
ของแบตเตอรี่ออก เพื่อป�องกันแบตเตอรี่หมด

การพ�วงสตาร�ท
GUID-11D3C5DB-2A0B-4018-86AB-51CB482BFC29

หากจำเป�นต�องพ�วงสตาร�ท โปรดดูท่ี “การพ�วงสตาร�ท”
(หน�า 6-5) ถ�าเครื่องยนต�ไม�ติดหลังจากพ�วงสตาร�ทหรือ
แบตเตอรี่ไม�ประจุไฟ ต�องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม� ติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม�

แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
GUID-00EE2301-30E3-4755-8C51-422C4840D84C

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-FB1AADF7-FC76-4F67-9ADF-BAF8834ECB80

ข�อควรระวัง:

. ระวังไม�ให�เด็กกลืนแบตเตอร่ีและช้ินส�วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัด แบตเตอร่ี อย�าง ไม� ถ ูกต�อง จะ เป�น
การทำลายสิ่งแวดล�อม ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนด
ท�องถิ่นในการกำจัดแบตเตอรี่เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได� ถ�าเปลี่ยนอย�างไม�
ถูกต�อง ให�เปลี่ยนเป�นแบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือ
ที่เทียบเท�ากันเท�านั้น

. อย�าให�แบตเตอรี่ โดนความร�อน จัด เช�น แสง
อาทิตย� ไฟ ฯลฯ

SDI2134A

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-19

Condition:
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8-20 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ให�ถอดสกรู Ⓐ
2. สอดไขควงเล็กเข�าไปในช�องท่ีมุม Ⓑ และบิดเพ่ือ

แยกส�วนบนออกจากส�วนล�าง ใช�ผ�าหุ�มเพื่อป�องกัน
ฝาครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�

แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR1620 หรือที่เทียบเท�า
. ห�ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ�า เนื่องจากจะ
ทำให�ทำงานผิดพลาด

. ให�แน�ใจว�าด�านที่มีเครื่องหมาย + อยู�ด�านล�างของ
ฝาครอบ Ⓒ

4. ป�ดฝาและขันสกรูให�แน�น

5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต�อศูนย� บริการนิส สัน ถ�าต�องการความช�วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
GUID-DF12F1B1-793B-42C2-A0D7-466ECF2BE1FA

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-D30A852B-CF01-4B8D-A3A3-742BD4A4C40D

ข�อควรระวัง:

. ระวังไม�ให�เด็กกลืนแบตเตอร่ีและช้ินส�วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัด แบตเตอร่ี อย�าง ไม� ถ ูกต�อง จะ เป�น
การทำลายสิ่งแวดล�อม ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนด
ท�องถิ่นในการกำจัดแบตเตอรี่เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได� ถ�าเปลี่ยนอย�างไม�
ถูกต�อง ให�เปลี่ยนเป�นแบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือ
ที่เทียบเท�ากันเท�านั้น

. อย�าให�แบตเตอรี่ โดนความร�อน จัด เช�น แสง
อาทิตย� ไฟ ฯลฯ

SDI2451

เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของกุญแจอัจฉริยะ แล�วถอด
กุญแจธรรมดาออก

2. สอดไขควงเล็กเข�าไปในช�องท่ีมุม และบิดเพ่ือแยก
ส�วนบนออกจากส�วนล�าง ใช�ผ�าหุ�มเพื่อป�องกัน
ฝาครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�
. แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2025 หรือที่เทียบเท�า
. ห�ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ�า เนื่องจากจะ
ทำให�ทำงานผิดพลาด

. ให�แน�ใจว�าด�านที่มีเครื่องหมาย + อยู�ด�านล�างของ
ฝาครอบ

SDI2452

4. จัดแนวปลายชิ้นส�วนด�านบนและด�านล�าง ① จากน้ัน
กด ลง ไป พร�อมๆ กัน จน กระ ท่ัง ป�ด สนิท ดี ②

5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต�อศูนย� บริการนิส สัน ถ�าต�องการความช�วย เหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

Condition:



(187,1)
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GUID-B6C972E1-44C7-4B02-9DB2-A30BF24E457A

ข�อควรระวัง:

. ห�ามต�ออุปกรณ�เสริมลงบนข้ัวแบตเตอร่ีโดยตรง
เนื่องจากจะขัดขวางการทำงานของระบบควบคุม
แรงเคล่ือนไฟฟ�า และส�งผลให�แบตเตอรี่รถยนต�
ชาร�จไม�เต็มที่

. ใช�อุปกรณ�ไฟฟ�าขณะที่รถยนต�วิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม�ให�แบตเตอรี่หมด

รถยนต�ของท�านมีการติดต้ังระบบควบคุมการเปลี่ยนแรง
เคล่ือนไฟฟ�า ระบบนี้ทำหน�าที่วัดปริมาณไฟฟ�าที่ปล�อย
ออกจากแบตเตอรี่ และควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ�าที่สร�างขึ้น
จากไดชาร�จ

GUID-9514CEEE-B80E-4951-BA34-D456909231DC

ห�องเครื่องยนต�
GUID-2566CF78-9D09-4E62-BA83-FDDD99EB8FFB

SDI2654

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนดไว�
บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เน่ืองจากอาจทำให� ระบบ
ไฟฟ�าเสียหายและเกิดไฟไหม�

ถ� า อ ุปกรณ� ไฟฟ� า ไม� ทำงาน ให� ตรวจ หา ฟ� วส� ขาด

1. ให� แน�ใจ ว�า สวิตช� ก ุญแจอยู� ใน ตำแหน�ง “OFF”

2. ให� แน�ใจ ว�าสวิตช� ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

3. เป�ดฝากระโปรงหน�า

4. ถอดฝาป�ดกล�องฟ�วส�/สายฟ�วส�โดยการดันแถบ ①
และยกฝาป�ดขึ้นจากด�านขวา ② และจากนั้นจึงยก
ด�านซ�าย ③

5. หาฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน

SDI1754

6. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส�ที่อยู�ในห�องโดยสาร

7. ถ�าฟ�วส�ขาด Ⓐ ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม� Ⓑ

ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากใส�ลงไป ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ�า และทำการซ�อม
แซมถ�าจำเป�น

แท�นยึด ④ บรรจุฟ�วส�ไว�เช�นกัน สำหรับการตรวจสอบและ/
หรือ การ เปลี่ ยน กร ุณา ติดต�อ ศ ูนย� บริการ นิส สัน

สายฟ�วส�
GUID-E011CEDE-E1DF-4E53-A5B4-49B72B73D3E5

SDI2642

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าใดไม�ทำงานและฟ�วส�อยู�ในสภาพท่ีดี ให�
ตรวจสอบสายฟ�วส�ในแท�นยึด ① และ ② ถ�าสายฟ�วส�เส�น

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-21

ระบบควบคุมการเปลี่ยนแรงเคลื่อน
ไฟฟ�า (ถ�ามีติดตั้ง) ฟ�วส�

Condition:
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8-22 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ใดละลาย ให� เปลี่ยนใหม�โดยใช�อะไหล�แท�ของนิสสัน

กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน สำหรับการตรวจสอบและ
การเปลี่ยนสายฟ�วส�ในแท�นยึด ②

ห�องโดยสาร
GUID-A499C18A-796A-46C2-94E3-543D18706760

JVM0184X

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนดไว�
บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เน่ืองจากอาจทำให� ระบบ
ไฟฟ�าเสียหายและเกิดไฟไหม�

ถ� า อ ุปกรณ� ไฟฟ� า ไม� ทำงาน ให� ตรวจ หา ฟ� วส� ขาด

1. ให� แน�ใจ ว�า สวิตช� ก ุญแจอยู� ใน ตำแหน�ง “OFF”

2. ให� แน�ใจ ว�าสวิตช� ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล�องฟ�วส� ①
4. หาฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน

5. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส� ②

SDI1754

6. ถ�าฟ�วส�ขาด Ⓐ ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม� Ⓑ

ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากใส�ลงไป ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ�า และทำการซ�อม
แซมถ�าจำเป�น

Condition:
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สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-5C00252D-3068-4605-8AA0-2F3EB6F6A11D

SDI2705

ถ�ามีอุปกรณ�ไฟฟ�าใดๆ ไม�ทำงาน ให�ถอดสวิตช�ฟ�วส�เม่ือ
จอด รถ นาน ออก และ ตรวจ ด ู ว� า ฟ� วส� ขาด หรือ ไม�

หมายเหตุ:

ถ�าสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานทำงานผิดปกติหรือขาด
ไม�จำเป�นต�องเปล่ียนสวิตช�ใหม� ในกรณีน้ี ให�ถอด
สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานออก และเปล่ียนใหม�ด�วย
ฟ�วส�ที่มีคุณภาพเท�ากัน
วิธีการถอดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน:

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

1. สำหรับการถอดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน ให�แน�ใจว�า
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK”

2. ให� แน�ใจ ว�าสวิตช� ไฟหน�าอยู� ในตำแหน�ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล�องฟ�วส�

4. จับสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานและดึงออกตามทิศทาง
ที่แสดงในภาพ

GUID-0CA4CBD7-552D-4275-8986-132CF6DFB30B

ไฟหน�า
GUID-2A2B2E01-3752-481E-ADE0-0FB5E73813F7

อาจจะ เกิดฝ�าภายในเลนส�ของไฟส�องสว�างภายนอก
ชั่วคราวในช�วงฝนตกหรือล�างรถ อุณหภูมิที่แตกต�างกัน
ระหว�างภายในและภายนอกของเลนส�จะทำให�เกิดฝ�า ซึ่ง
ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ถ�าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ�ขึ้น
ภายในเลนส� กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

รุ�นไฟหน�าแบบซีนอน
GUID-A9B63013-3258-4FA3-B5A7-51CE4118ED89

ถ�าจำเป�นต�อง เปล่ียน กรุณา ติดต�อศูนย� บริการ นิส สัน

คำเตือน:

แรงเคลื่อนไฟฟ�าสูง

เมื่อเป�ดไฟหน�าแบบซีนอน จะมีแรงเคลื่อนไฟฟ�าสูง
เกิดข้ึน เพ่ือป�องกันไฟฟ�าช็อต ห�ามพยายามทำการ
ดัดแปลงหรือถอดแยกชิ้นส�วน ให�เปลี่ยนไฟหน�าแบบ
ซีนอนที่ศูนย�บริการนิสสันเสมอ

ใ ช� ก ำ ลั ง วั ต ต� ใ ห� เ ท� า กั บ ขอ ง เ ดิ ม ที่ ติ ด ต้ั ง ม า :
ไฟสูง/ไฟต่ำ (ซีนอน)
กำลังวัตต�: 35
เบอร�ของหลอดไฟ: D2S

รุ�นไฟหน�าแบบฮาโลเจน
GUID-2113779C-8969-4483-818E-EFB621042A37

ไฟหน�าแบบฮาโลเจนเป�นประเภทโคมกึ่งผนึก ซึ่งใช�
หลอดไฟหน�า (ฮาโล เจน) แบบ เปล่ียนใหม� ได� โดย
สามารถทำการเปล่ียนได�จากภายในห�องเครื่องยนต� โดย
ไม�ต�องถอดชุดประกอบไฟหน�าออก

ข�อควรระวัง:

ก�าซฮา โล เจนแรงดันสูง ถ ูกซีลอยู� ในหลอดไฟ
หลอดไฟอาจจะแตกได� ถ�าหลอดแก�วถูกขีดข�วนหรือ
ทำหลอดไฟตก

JVM0070X

1. ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่

2. ปลดขั้วต�อไฟ Ⓐ ออกจากปลายด�านหลังของ
หลอดไฟ

3. ดึงยางครอบ Ⓑ ออก

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-23

ไฟส�องสว�าง

Condition:



(190,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

8-24 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

4. ดันและหมุนสลักล็อก Ⓒ เพื่อคลายออก

5. ถอดหลอดไฟหน�า ห�ามเขย�าหรือหมุนหลอดไฟเพ่ือ
ถอดออก

6. ใส�หลอดไฟกลับเข�าไปใหม�ในลำดับกลับกันกับที่ถอด

ข�อควรระวัง:

. เ ม่ื อ จั บ หลอด ไฟ ห� า ม จั บ ที่ ห ลอด แก� ว

. ห�ามปล�อยให�โคมไฟไฟหน�าไม�มีหลอดไฟเป�น
เวลานาน เนื่องจากฝุ�นละออง ความชื้น และควัน
จะ เข�าไป ใน ตัว เ รือน ไฟ หน�า และ ส�ง ผล ถึง
ประสิทธิภาพของไฟหน�า

ใ ช� ก ำ ลั ง วั ต ต� ใ ห� เ ท� า กั บ ขอ ง เ ดิ ม ที่ ติ ด ต้ั ง ม า :
รุ�นไฟหน�าแบบฮาโลเจน
หลอด ไฟ สูง/ ไฟ ต่ำ: 60W/55W (H4)

ไม�จำเป�นต�องปรับมุมแสง ถ�าเปล่ียนเฉพาะหลอดไฟ เม่ือ
ต�องปรับมุมแสงไฟหน�า กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ไฟส�องสว�างภายนอก
GUID-A39ABF0E-9793-4A72-8940-2C4F41CC93E8

รายการ กำลังวัตต� (W)

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหน�า 21

ไฟหรี่ด�านหน�า 5

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) 35

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง

ชนิดของบังโคลน 5

ชนิดกระจกมองข�าง LED*

ชุดไฟท�าย

สัญญาณไฟเลี้ยว 21

ไฟเบรก/ไฟท�าย 21/5

ไฟถอยหลัง 21

ไฟเบรกพิเศษ LED*

ไฟส�องป�ายทะเบียน 5

* : ติดต� อ ศ ู นย� บ ริ ก า ร นิ ส สัน เพื่ อ ทำ การ เป ล่ียน

ไฟส�องสว�างภายใน
GUID-F16248C6-8448-48CC-A907-253EFE587A2A

รายการ กำลังวัตต� (W)

ไฟส�องสว�างภายในห�องโดยสาร 8

ไฟอ�านแผนที่ 8

ไฟกระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) 1.8

ไฟห�องสัมภาระ 5

Condition:



(191,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

ตำแหน�งไฟ
GUID-1973B783-D758-4430-9B7D-C0DCAC417CD8

JVM0263X

1. ไฟอ�านแผนที่
2. ไฟห�องโดยสาร
3. ไฟตัดหมอกหน�า*
4. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า
5. ไฟหน�า (ไฟสูง/ไฟต่ำ)
6. ไฟหรี่
7. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (บนบังโคลนหน�าหรือ

ที่กระจกมองข�าง)
8. ไฟเบรกพิเศษ
9. ไฟห�องสัมภาระ
10. ไฟส�องป�ายทะเบียน
11. ไฟถอยหลัง
12. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหลัง
13. ไฟจอด/ไฟท�าย

*: ถ�ามีติดตั้ง

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-25

Condition:



(192,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

8-26 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ขั้นตอนการเปลี่ยน
GUID-48FFC193-56B1-491E-B974-207C25ED351B

SDI1805

: ถอด

: ติดตั้ง

ไฟทุกดวงเป�นแบบ A, B, C หรือ D เมื่อเปล่ียนหลอดไฟ
ขั้นแรกให�ถอดเลนส�และ/หรือฝาครอบออก

JVM0074X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า
JVM0075X

ไฟหรี่

Condition:



(193,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

JVM0072X

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)

SDI2445

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (แบบบังโคลน)
JVM0071X

ชุดไฟท�าย
เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟชุดไฟท�าย:

1. ถอตน็อตออก Ⓐ และเลื่อนชุดไฟท�าย Ⓑ ไปด�าน
หลังเพื่อให�มีระยะห�าง จากนั้นงัดไฟขึ้นมาโดยใช�
อุปกรณ�ที่เหมาะสม

2. เปลี่ยนหลอดไฟ (ไฟจอด/ไฟท�าย ③ ไฟสัญญาณไฟ
เลี้ยว ② ไฟถอยหลัง ①)

3. ใส�ชุดไฟท�ายใหม�ในลำดับกลับกันกับที่ถอดออก

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-27

Condition:



(194,1)
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8-28 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

JVM0073X

ไฟส�องป�ายทะเบียน
JVM0318X

ไฟอ�านแผนที่

SDI1499A

ไฟส�องสว�างภายในห�องโดยสาร

SDI1839

ไฟกระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:



(195,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

SDI2653

ไฟห�องสัมภาระ

ข�อกำหนดทางด�านกฎหมายสำหรับการปรับไฟหน�า (ไฟหน�าแบบฮาโลเจน)
GUID-0FC3C854-D96A-4F2B-ABAB-4262F03CFE47

JVM0248X

เมื่อขับรถในต�างประเทศที่มีช�องทางการขับที่แตกต�างจาก
ประเทศของท�าน ให�ติดสติกเกอร�ทึบแสงบนไฟหน�า

1. บิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง "OFF" และรอจนกระทั่ง
ไฟหน�าเย็นลง

2. เตรียมสติกเกอร�โดยอ�างอิงจากในรูป ทำสติกเกอร� Ⓐ
ที่จะไปติดตรงพื้นผิวหน�าด�านซ�ายและด�านขวาของไฟ
หน�า

หมายเหตุ:
. ใช�วัสดุที่ทึบแสงที่ไม�ยอมให�แสงผ�าน
. โปรดจำไว�ว�า การใช�วัสดุโปร�งแสงชนิดอื่น จะ
ไม�สามารถป�ดแสงได�อย�างมีประสิทธิภาพ

3. ติดสติกเกอร�โดยวางให�ขอบ Ⓑ ของสติกเกอร�กับ
ตำแหน�งเครื่องหมาย Ⓒ ตรงกับบริเวณผิวหน�าของไฟ
หน� า ซ่ึ ง ส ามา รถ มอง เ ห็น จาก ด� าน หน� า ได�

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-29

Condition:



(196,1)
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8-30 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ติดสติกเกอร�ตามท่ีแสดงในรูป โดยวางเครื่องหมาย
Ⓒ ใ ห� ต ร ง กั บ เ ส� น ท่ี แ บ� ง Ⓓ แ ล ะ Ⓔ

หมายเหตุ:
วางเครื่องหมาย Ⓒ ให�ตรงกับเครื่องหมาย
ตรงกลาง ของหลอดไฟหน�า

GUID-89AA9F92-CFAE-4F92-AA2C-BA49362A5AC1

ถ�ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-2)

แรงดันลมยาง
GUID-04203F7D-291C-40D7-90BE-10B1CCA7D953

ตรวจสอบแรงดันลมยางและยางอะไหล�เป�นระยะ แรงดัน
ลมยางที่ไม�ถูกต�องจะส�งผลในทางลบต�ออายุยางและ
การบังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเม่ือยาง
เย็น การพิจารณาว�ายางเย็นคือต�องจอดรถเป�นเวลา 3
ชั่วโมงหรือนานกว�า หรือขับรถน�อยกว�า 1.6 กม. (1 ไมล�)
แรงดันลมยางที่ เย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง

แรงดันลมยางที่ไม�เพียงพออาจทำให�ยางร�อนผิดปกติ และ
เกิดความเสียหายภายในตามมาภายหลัง ท่ีความเร็วสูง
อ า จ ท ำ ใ ห� ด อ ก ย า ง แ ย ก แ ล ะ ย า ง ร ะ เ บิ ด ไ ด�

ประเภทของยาง
GUID-FD4C9C50-5C6C-4EF5-B23D-7ED0D15DD332

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือใส�ยางเส�นใหม� ให�แน�ใจว�ายาง
ทั้งสี่เส�นเป�นยางประเภทเดียวกัน (ยางสำหรับฤดูร�อน
ทุกฤดู หรือสำหรับวิ่งบนหิมะ) และมีโครงสร�างแบบ
เดียวกัน ศูนย�บริการนิสสันสามารถให�ข�อมูลเก่ียวกับ
ประเภท ขนาด ความเร็วจำกัดของยาง และอะไหล�
ยางที่มีให�เลือก

การเปลี่ยนยางอาจได�ยางที่จำกัดความเร็วไว�ต่ำกว�ายางที่
ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความเร็วได�สูงสุด
ที่เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�าความเร็วจำกัดของ
ยาง

ยางสำหรับทุกฤดู
GUID-02E78856-75F7-450C-A4E5-A056B38650FC

นิสสันระบุให�ใช�ยางสำหรับทุกฤดูกับบางรุ�น เพื่อสมรรถนะ
การใช�งานที่ดีตลอดทั้งป� รวมทั้งในสภาพที่ถนนมีหิมะและ
น้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมีคำว�า ALL SEASON และ/
หรือ M&S เขียนอยู�ท่ีด�านข�างของยาง ยางสำหรับวิ่งบน
หิมะจะสามารถเกาะถนนที่มีหิมะได�ดีกว�ายางสำหรับทุกฤดู
และอาจเหมาะกับบางพื้นที่มากกว�า

ยางสำหรับฤดูร�อน
GUID-1BCA3371-A230-4062-AA5F-8C5A87D25FD6

นิสสันระบุให�ใช�ยางสำหรับฤดูร�อนกับบางรุ�น เพื่อสมรรถนะ
การใช�งานท่ีดีกว�าบนถนนแห�ง สมรรถนะของยางสำหรับ
ฤดูร�อนจะลดลงอย�างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับ
ฤดูร�อนจะไม�มีอัตราการเกาะถนน M&S ที่ด�านข�างของยาง

ถ�าท�านวางแผนจะใช�งานรถยนต�ในสภาพที่มีหิมะและ
น้ำแข็ง นิสสันแนะนำให�ใช�ยางสำหรับวิ่งบนหิมะหรือยาง
สำหรับทุกฤดูทั้งสี่ล�อ

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
GUID-BD71A441-BE44-414B-A336-9620651A7A92

หากจำเป�นต�องใช�ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ จำเป�นต�องเลือก
ยางที่มีขนาดและดัชนีการรับน้ำหนักเท�ากับยางที่ใช�อยู�เดิม
ไม�เช�นนั้น จะมีผลกระทบอย�างมากต�อความปลอดภัยและ
การบังคับรถยนต�

โดยทั่วไป ยางสำหรับวิ่งบนหิมะมักจะจำกัดความเร็วไว�
ต่ำกว�ายางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความ
เร็วได�สูงสุด ท่ี เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�า
ความเร็วจำกัดของยาง ถ�าท�านติดตั้งยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
ยางน้ันจะต�องมีขนาด ยี่ห�อ โครงสร�าง และลายดอกยาง
เหมือนกับยางเดิมทั้งสี่ล�อ

เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งานยาง

ล�อและยาง

Condition:
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ท่ีมีสตัทฝ�งอยู�ได� แต�ในบางรัฐ และบางเขตจะไม�อนุญาต
ให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฎหมายท�องถิ่น รัฐ หรือเขต
ก�อนติดต้ังยางที่มีสตัทฝ�ง ความสามารถในการเกาะถนน
ของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัทฝ�ง บนพื้นผิวที่เป�ยกหรือแห�ง
อาจแย�กว�ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

โซ�พันล�อ
GUID-B3C50512-BC75-4874-9813-A33A083D2770

บางพื้นท่ี อาจ ไม� อน ุญาต ให� ใช� โซ� พันล�อ ตรวจสอบ
กฎหมายในท�องถ่ินน้ันก�อนติดต้ังโซ�พันล�อ เม่ือติดต้ังโซ�
พันล�อ ให�แน�ใจว�าโซ�มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดต้ัง
ตามคำแนะนำของผู�ผลิต

ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตยางแนะนำให�ใช� เพื่อให�แน�ใจว�าโซ�
รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�านที่ปล�อยไว�ให�แน�น หรือ
ถอดออกเพื่อป�องกันไม�ให�ฟาดโดนบังโคลนหรือใต�ท�องรถ
ถ�าเป�นไปได� หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มที่เม่ือใช�โซ�
พันล�อ และควรลดความเร็วเมื่อขับ ไม�เช�นนั้น รถยนต�อาจ
เสียหาย และ/หรือ มีผลกระทบอย�างมากต�อการบังคับและ
สมรรถนะของรถยนต�

ติดต้ังโซ�พันล�อที่ล�อหน�าเท�านั้น ห�ามติดต้ังที่ล�อหลัง

อย�า ขับ รถ ท่ี ติด ต้ัง โซ� พันล�อ บนถนน ราบ ท่ี ไม�มี หิมะ
การขับรถที่ติดตั้งโซ�พันล�อในสภาวะดังกล�าวอาจส�งผลให�
เกิด ความ เสีย หาย กับ กลไก ต�างๆ ของ รถ เนื่องจาก
การเสียดทานที่มากเกินไป

การสสับยาง
GUID-23DF55B4-DD3E-4C02-BE3A-0192E6257BCB

SDI1662

นิสสันแนะนำให�สลับยางทุกๆ 10,000 กม. (6,000 ไมล�)
อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกัน
ตามนิสัยการขับข่ีของท�านและสภาพพ้ืนผิวถนน (สำหรับ
การ เปลี่ยน ยาง โปรด ด ู ที่ “ยาง แบน” (หน�า 6-2))

สำหรับรุ�นที่ใช�ยาง 17-นิ้ว ยางที่มีเครื่องหมายบอกสามารถ
สลับได�ระหว�างล�อหน�าและล�อหลังเท�าน้ัน ให�แน�ใจว�า
สัญลักษณ�ตัวชี้นำทางชี้ไปในทิศทางของการสลับล�อ
หลังจากสลับยางเรียบร�อยแล�ว

คำเตือน:

. หลัง จากสลับยาง ให� ปรับตั้ง แรง ดันลมยาง

. ขันน็อตล�อให�แน�นอีกครั้ง เมื่อขับรถยนต� เป�น
ระยะทาง 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงเมื่อ
ยางแบน ฯลฯ)

. ห�ามรวมยางอะไหล�ในการสลับยาง

. การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือบำรุงรักษาที่
ไม�ถูกต�องมีผลต�อความปลอดภัยของรถ และมี
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและได�รับบาดเจ็บ
หากมีข�อสงสัย ให�สอบถามศูนย�บริการนิสสัน

หรือผู�ผลิตยาง

ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย
GUID-4A2BCF51-D55C-4334-A8D6-DC2F85B46DC2

SDI1663

① เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
② เค ร่ืองหมาย บอก ตำแหน�ง เตือน ดอก ยาง สึก

ควรตรวจสอบยางเป�นระยะ เพื่อดูการสึกหรอ รอยแตก การ
บวม หรือส่ิงที่ติดในดอกยาง ถ�าพบการสึกหรอท่ีมากเกิน
ไป รอยแตก การบวม หรือรอยฉีกขาดควรเปลี่ยนยางทันที

ยางเดิมจะมีเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง เม่ือ
เห็นเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการเปลี่ยนยาง

ยางอะไหล�ที่ไม�สามารถใช�งานได�ดีอาจทำให�การบาดเจ็บ
ร�ายแรง ถ�าจำเป�นจะต�องซ�อมแซมยางอะไหล� กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-31

Condition:
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8-32 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

อายุยาง
GUID-3E7975C3-C597-4CE1-A08D-2C08AEA23F88

ห�ามใช�ยางที่มีอายุเกินกว�า 6 ป� ไม�ว�ายางนั้นจะใช�งานไป
แล�วหรือไม�ก็ตาม

ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช�งานของรถ
ให�นำยางเข�าตรวจสอบและถ�วงล�อสม่ำเสมอท่ีร�านซ�อม
หรือศูนย�บริการนิสสัน

การเปลี่ยนล�อและยาง
GUID-5D645BC0-1936-4CCB-9C94-6EABD270F7CD

คำเตือน:

ห�ามใส�ล�อหรือยางที่เสียรูปทรง แม�ว�าจะได�รับ
การซ�อมแซมมาแล�วก็ตาม เนื่องจากล�อหรือยางน้ัน
อาจได�รับความเสียหายทางด�านโครงสร�าง และอาจ
พังได�โดยไม�มีการเตือน

เมื่อเปลี่ยนยางให�ใช�ยางที่มีขนาด ความเร็วจำกัดของยาง
และ อัตราการ รับน้ำหนัก เดียว กับยาง เดิมที่มากับ รถ
(สำหรับประเภทและขนาดของล�อและยางที่แนะนำ โปรดดู
ที่ “ล�อและยาง” (หน�า 9-7)) การใช�ยางอื่นที่ไม�ได�แนะนำ
หรือการใช�ยางผสมยี่ห�อ โครงสร�าง (ยางธรรมดา ยางเสริม
เข็มขัดรัด หรือยางเรเดียล) หรือดอกยาง จะส�งผลในทาง
ลบต�อการขับข่ี การเบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพ้ืน
ถนน ระยะตัวถังถึงยาง การปรับเทียบมาตรวัดความเร็ว มุม
แสงไฟหน�า และความสูงของกันชน ผลบางอย�างอาจ
ทำให�เกิดอุบัติเหตุและได�รับบาดเจ็บรุนแรง

ถ�าต�องเปลี่ยนล�อไม�ว�าจะด�วยเหตุผลใด ให�ใช�ล�อที่มีระยะ
ออฟเซ็ทเท�าเดิม ล�อท่ีมีระยะออฟเซ็ทท่ีแตกต�างกันจะ
ทำให�ยางสึกหรอเร็ว อาจไปลดประสิทธิภาพในการบังคับ
ควบคุม รถ และ/หรือไปมีผลต�อ ดิสก� เบรก/ดรัม เบรก
เนื่องจากอาจมีผลทำให�ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง

และ/หรือผ�าเบรก/ก�ามเบรกสึกหรอเร็ว

การถ�วงล�อ
GUID-EF520D36-944C-4819-9F18-969AB3E2512F

ล�อท่ีไม�สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุยาง
แม�ว�าจะใช�งานตามปกติ ล�อก็อาจเสียสมดุลได� ดังนั้น ควร
ถ�วงล�อทั้งสี่ให�สมดุลเมื่อต�องการ

ยางอะไหล�
GUID-7AD87379-2C2C-452F-A3F4-CA9047048BFA

ยางอะไหล�ทั่วไป
GUID-C35D69D8-8A75-438A-A442-EA2A275D4E11

ยางขนาดมาตรฐาน (ขนาดเดียวกับที่ใช�ติดรถวิ่ง) จะมีมา
ให�ในรถ

สำหรับรุ�น ท่ี ใช� ยาง 17-นิ้ว การติด ต้ังยางอะไหล� ท่ี มี
เครื่องหมายบอกตรงกันข�ามกับทิศทางการสลับยางจะไม�มี
ผลกระทบต�อการขับขี่ปกติ อย�างไรก็ตาม ในกรณีน้ีควร
เปลี่ยนยางอะไหล�เป�นยางธรรมดาที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด

Condition:
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9 ข�อมูลทางเทคนิค

น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่น และปริมาณความจุที่แนะนำ ................ 9-2
ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ........................................................... 9-4
ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ .................................................. 9-4
น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ ............................. 9-5

เครื่องยนต� .............................................................................. 9-6
ล�อและยาง ............................................................................. 9-7
ขนาดตัวรถ ............................................................................. 9-7
เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต�างประเทศหรือ
จดทะเบียนที่ต�างประเทศ ........................................................... 9-8
หมายเลขประจำรถยนต� ............................................................. 9-8

แผ�นป�ายประจำรถยนต� ......................................................... 9-8

แผ�นป�ายแสดงหมายเลขประจำรถยนต� (VIN) (ถ�ามีติดตั้ง) ......... 9-8
หมายเลขประจำรถยนต� (หมายเลขแชสซี) ............................. 9-8
หมายเลขเครื่องยนต� .......................................................... 9-8
ป�ายประจำรถยนต� (ถ�ามีติดตั้ง) ............................................. 9-9
แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง ................................................... 9-9
แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ ........................... 9-9

เกรดบอกคุณภาพยาง (ถ�ามีติดตั้ง) .............................................. 9-9
Treadwear ...................................................................... 9-9
Traction AA, A, B และ C .................................................. 9-9
อุณหภูมิ A, B และ C ....................................................... 9-10

Condition:



(200,1)

[ Edit: 2014/ 3/ 27 Model: C12-TH ]

9-2 ข�อมูลทางเทคนิค

GUID-53320E59-E6E6-477B-926D-8FBE547E0530

ปริมาณความจุต�อไปนี้เป�นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต�างไปจากนี้เล็กน�อย เมื่อทำการเติม ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหมวด “8 การซ�อมบำรุงและการดูแล
รักษาด�วยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ความจุ (โดยประมาณ)
น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นที่แนะนำ

ลิตร การวัด Imp

น้ำมันเชื้อเพลิง 52 11-1/2 gal โปรดดูที่ “ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน�า 9-4)

น้ำมันเครื่อง (เติม)
สำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง โปรดดูที่ “น้ำมันเครื่อง” (หน�า
8-9)
. น้ำมันเครื่องนิสสันแท�
. API เกรด SL, SM หรือ SN
. ILSAC เกรด GF-3, GF-4 หรือ GF-5
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ค�าความหนืด SAE ที่
แนะนำ” (หน�า 9-4)

MRA8DE
รวมกรองน้ำมันเครื่อง 3.9 3-3/8 qt

ไม�รวมกรองน้ำมันเครื่อง 3.7 3-1/4 qt

MR16DDT
รวมกรองน้ำมันเครื่อง 4.5 4 qt

ไม�รวมกรองน้ำมันเครื่อง 4.3 3-3/4 qt

HR16DE
รวมกรองน้ำมันเครื่อง 3.0 2-5/8 qt

ไม�รวมกรองน้ำมันเครื่อง 2.8 2-1/2 qt

ระบบหล�อเย็น
(มีถังพัก)

. สารหล�อเย็นแท�ของนิสสันหรือเทียบเท�า

. ใช�สารหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของนิสสันหรือที่มี
คุณภาพเทียบเท�า เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�อลูมิเนียมใน
ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�เป�นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได�
หากใช�สารหล�อเย็นเทียม

. จำไว�ว�าการซ�อมใดๆภายในระบบหล�อเย็น
เครื่องยนต�โดยใช�น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ที่ไม�ใช�
ของแท�จะไม�รวมอยู�ในประกัน ถึงแม�ว�าป�ญหาจะ
เกิดระหว�างที่ยังอยู�ในระยะประกันก็ตาม

ทั้งหมด

MR16DDT 8.3 7-1/4 qt

HR16DE และ
MRA8DE

6.6 5-7/8 qt

ถังพัก 0.8 3/4 qt

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT)

— —

. น้ำมันเกียร�แท�ของนิสสัน CVT NS-3

. ใช�น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 ของแท�เท�านั้น
การใช�น้ำมันเกียร�ที่ไม�ใช� NISSAN CVT NS-3
ของแท�จะทำให�เกียร� CVT เสียหาย ซึ่งไม�อยู�ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเกียร�ธรรมดา (MT)

น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่น และ
ปริมาณความจุที่แนะนำ

Condition:
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รุ�นเกียร� MT 5-speed — —

. น้ำมันเกียร�ธรรมดาแท�ของนิสสัน (MTF) HQ Multi
75W-85 หรือเทียบเท�า

. หากไม�สามารถหาน้ำมันเกียร�ธรรมดาแท�ของ
นิสสัน (MTF) HQ Multi ได� สามารถใช� API GL-
4 ค�าความหนืด 75W-85 แทนได�ชั่วคราว
อย�างไรก็ตาม ให�ใช�น้ำมันเกียร�ธรรมดาแท�ของ
นิสสัน (MTF) HQ Multi ทันทีที่หาได�

รุ�นเกียร� MT 6-speed — —

. น้ำมันเกียร�ธรรมดาแท�ของนิสสัน (MTF) Chevron
Texaco ETL 8997B 75W-80 หรือเทียบเท�า

. หากไม�สามารถหาน้ำมันเกียร�ธรรมดาแท�ของ
นิสสัน (MTF) Chevron Texaco ETL 8997B ได�
สามารถใช� API GL-4 ค�าความหนืด SAE 75W-
80 แทนได�ชั่วคราว อย�างไรก็ตาม ให�ใช�น้ำมัน
เกียร�ธรรมดาแท�ของนิสสัน (MTF) Chevron
Texaco ETL 8997B ทันทีที่หาได�

น้ำมันเบรกและคลัตช� เติมให�ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำในหมวด “8 การซ�อมบำรุงและ
การดูแลรักษาด�วยตนเอง”

น้ำมันเบรกแท�ของนิสสัน หรือ DOT 3 ที่เทียบเท�า

จาระบีอเนกประสงค� — — NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู�ลิเธียม)

น้ำยาแอร� — — HFC-134a (R-134a)

น้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ

MRA8DE — — น้ำมันชนิด S ระบบ A/C ของนิสสันหรือเทียบเท�า

MR16DDT และ HR16DE — — น้ำมันชนิด R ระบบ A/C ของนิสสันหรือเทียบเท�า
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ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-37026D02-5291-4945-95D4-DC57AE1253E5

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

เครื่องยนต�รุ�น MRA8DE
GUID-46986ABD-69B6-4B65-A7B8-A7330B55C4D1

ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล�
(ใช�ได� ถึง E20*) ท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 91(RON)

*: แก�สโซฮอล� คือ น้ำมันท่ีผสมแอลกอฮอล� เช�น “E20”
คือน้ำมันที่ผสมเอทานอล 20% และน้ำมันไร�สารตะกั่ว
80%

เครื่องยนต�รุ�น MR16DDT
GUID-BBE42002-27CC-4D91-BE94-591204436EE9

ใช�น้ำมันเบนซินไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล� (ใช�ได�ถึง
E 10* ) ท่ี มี ค� า ออก เทน อย� า ง น� อ ย 95 (RON )

ถ�าไม�ได� ใช�น้ำมันเบนซินไร�สารตะกั่วหรือแก�สโซฮอล�
(ใช�ได� ถึง E10*) ท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 95 (RON)
น้ำมันเบนซินไร�สารตะกั่ว ท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 91
(RON) อาจจะใช�ได� แต�จะลดสมรรถภาพลง เล็กน�อย
อย�างไรก็ตาม เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของรถและความ
สามารถในการขับท่ีดีท่ีสุด แนะนำให�ใช�น้ำมันเบนซินไร�
สารตะก่ัวหรือแก�สโซฮอล� (ใช�ได�ถึง E10*) ท่ีมีค�าออก
เทนอย�างน�อย 95 (RON)

*: แก�สโซฮอล� คือ น้ำมันท่ีผสมแอลกอฮอล� เช�น “E10”
คือน้ำมันที่ผสมเอทานอล 10% และน้ำมันไร�สารตะกั่ว
90%

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
GUID-25107F2B-664D-46D9-94DC-C0E897950935

ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล� (ใช�ได�
ถึง E20*) ที่ มี ค� า ออก เทน อย�าง น�อย 95 (RON)

ถ�าไม�ได�ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะก่ัว น้ำมันเบนซิน
ธรรมดาไร�สารตะกั่วที่มีค�าออกเทนอย�างน�อย 91 (RON)
อาจใช�ได�แต�จะลดสมรรถภาพลงเล็กน�อย อย�างไรก็ตาม
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของรถและความสามารถในการขับ
ท่ี ดี ท่ีสุด แนะนำให�ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะก่ัว

*: แก�สโซฮอล� คือ น้ำมันท่ีผสมแอลกอฮอล� เช�น “E20”
คือน้ำมันที่ผสมเอทานอล 20% และน้ำมันไร�สารตะกั่ว
80%

ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ
GUID-B69B25E9-F64E-4D5C-BAA6-35926C1D7140

เครื่องยนต�รุ�น MR16DDT
GUID-DD763383-95BD-4BCD-B3A1-332FAF901BF3

ควรใช� 5W-30
หากไม�มี 5W-30 เลือกความหนืดจากตาราง
ด�านล�าง ที่เหมาะสมสำหรับช�วงอุณหภูมิภายนอก

STI0589

Condition:
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เครื่องยนต�รุ�น MRA8DE และ HR16DE:
GUID-E56FDDBF-A4C2-4697-AC94-8ABA1E238CE7

ควรใช� 10W-30
หากไม�มี 10W-30 เลือกความหนืดจากตาราง
ด�านล�าง ที่เหมาะสมสำหรับช�วงอุณหภูมิภายนอก

STI0589

น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับ
อากาศ

GUID-F50D0177-18DA-4E61-88BE-04797457828A

ระบบปรับอากาศในรถของท�านต�องใช�น้ำยาแอร� HFC-
134a (R-134a) และน้ำมันหล�อลื่นชนิด S ระบบ A/C ของ
นิส สัน (ร ุ�น เครื่องยนต� MRA8DE) หรือ ชนิด R (ร ุ�น
เครื่องยนต� MR16DDT และ HR16DE) หรือเทียบเท�า การ
ใช�น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อ ล่ืนชนิดอื่นจะทำให� ระบบ
เสียหาย และท�านอาจจะต�องเปลี่ยนระบบปรับอากาศในรถ
ทั้งระบบใหม�

การปล�อยน้ำยาแอร�ออกสู�บรรยากาศภายนอกเป�นสิ่งต�อง
ห�ามในหลายประเทศและในหลายภูมิภาค น้ำยาแอร� HFC-
134a (R-134a) ในรถของท�านจะไม�ทำลายโอโซนในช้ัน
บรรยากาศของโลก อย�างไรก็ตาม สารนี้อาจส�งผลกระทบ
เล็กน�อยต�อสภาวะโลกร�อน นิสสันขอแนะนำให�นำน้ำยา
แอร�นี้กลับมาใช�ใหม�อย�างเหมาะสม ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน เม่ือต�องการรับบริการสำหรับระบบปรับอากาศ

ข�อมูลทางเทคนิค 9-5
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GUID-A78EA9EA-3DB9-49F8-93FC-A8730B890A74

รุ�นเครื่องยนต� MRA8DE MR16DDT HR16DE

ชนิด น้ำมันเบนซิน 4 จังหวะ DOHC น้ำมันเบนซิน 4 จังหวะ DOHC น้ำมันเบนซิน 4 จังหวะ DOHC

การจัดกระบอกสูบ 4 สูบแถวเรียง 4 สูบแถวเรียง 4 สูบแถวเรียง

กระบอกสูบ x ระยะชัก มม. (นิ้ว) 79.7 6 90.1 (3.138 6 3.547) 79.7 6 81.1 (3.138 6 3.193) 78.0 6 83.6 (3.071 6 3.291)

ปริมาตรความจุ
ซม.3 (ลบ.

นิ้ว)
1,798 (109.71) 1,618 (98.78) 1,598 (97.51)

ความเร็วรอบเดินเบาที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) rpm 700±50 650±50 650±50

องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.) ที่ตำแหน�ง
“N” (ว�าง)

องศารอบเดิน
เบา

MT: 8±28

CVT: 8±28

MT: 6±28

CVT: 8±28

MT: 10±28

CVT: 9±28

หัวเทียน

ชนิด มาตรฐาน PLZKAR6A-11D DILKAR7C9H PLZKAR6A-11D

ช�องว�าง มม. (นิ้ว) 1.1 (0.043) 0.9 (0.035) 1.1 (0.043)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ�ไทม�มิ่ง (โซ�ราวลิ้น) โซ�ไทม�มิ่ง (โซ�ราวลิ้น) โซ�ไทม�มิ่ง (โซ�ราวลิ้น)

ความเร็วรถยนต�สูงสุด (สำหรับรุ�นมาตรฐาน Gulf)*1

CVT: กม./ชม. (ไมล�/ชม.) 180 (111) - 175 (108)

MT: กม./ชม. (ไมล�/ชม.) - - 187 (116)

*1: มาตรฐาน Gulf จะต�องให�ผู�ผลิตรถยนต�ระบุความเร็วสูงสุดของรถยนต�สำหรับรุ�นที่นำมาปรับใช� ความเร็วสูงสุดของรถยนต�ที่ระบุไว�ข�างต�น เป�นการวัดความเร็วภายใต�เงื่อนไขการทดสอบบางอย�าง ค�าที่แท�จริงอาจจะแตกต�าง
อ อ ก ไ ป ต า ม ก า ร ใ ช� ร ถ ย น ต� แ ล ะ ถ น น แ ล ะ ส ภ า ว ะ แ ว ด ล� อ ม นิ ส สั น แ น ะ น ำ ใ ห� ท� า น ขั บ ร ถ ด� ว ย ค ว า ม เ ร็ ว ท่ี ก ำ ห น ด เ ส ม อ แ ล ะ อ ย� า ขั บ ร ถ เ ร็ ว เ กิ น ไ ป ใ น ท ุ ก ๆ ส ถ า น ก า ร ณ�

เครื่องยนต�

Condition:
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GUID-24309904-7562-4E72-AA0B-98F9FF73A9FF

มาตรฐาน ยางอะไหล�

ขนาดยาง
195/65R15 91H
195/60R16 89H
205/50R17 89V

195/65R15 91H
195/60R16 89H
205/50R17 89V

ขนาด ออฟเซ็ต มม. (นิ้ว)

กะทะล�อ
อลูมิเนียม

16 6 6 1/2J 40 (1.57)

17 6 6 1/2J 45 (1.77)

เหล็ก 15 6 5 1/2JJ 40 (1.57)

อะไหล� เหล็ก

15 6 5 1/2JJ 40 (1.57)

16 6 6 1/2JJ 40 (1.57)

17 6 6 1/2J 45 (1.77)

GUID-ED65DAB9-BF6F-4D2B-A659-EF3C41067548
หน�วย: มม. (นิ้ว)

ความยาวทั้งหมด 4,295 (169.1)

ความกว�างทั้งหมด 1,760 (69.3)

ความสูงทั้งหมด 1,520 (59.8)

ฐานล�อหน�า 1,530 (60.2)*1
1,540 (60.6)*2

ฐานล�อหลัง 1,530 (60.2)*1
1,540 (60.6)*2

ความยาวฐานล�อ 2,700 (106.3)

*1: สำหรับรุ�นที่ใช�ยาง 17-นิ้ว
*2: ยกเว�นรุ�นที่ใช�ยาง 17-นิ้ว

ข�อมูลทางเทคนิค 9-7
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GUID-A3C259B5-3957-48F9-AD1A-28F71CFE7919

เมื่อวางแผนเดินทางไปยังต�างประเทศหรือภูมิภาคอื่น
ตรวจสอบว�าน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีต�องใช�กับรถยนต�มีจำหน�าย
ในประเทศนั้นหรือภูมิภาคนั้นหรือไม� การใช�น้ำมันเชื้อเพลิง
ท่ีมีค�าออกเทนต่ำอาจทำให�เคร่ืองยนต�เสียหายได� ดังนั้น
ให�แน�ใจว�ามีน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่ต�องใช�ในที่ที่ท�านจะเดิน
ทางไป สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับน้ำมันเช้ือเพลิงท่ี
แนะนำ ให�ดูช�วงก�อนหน�าในหมวดนี้

เม่ือโอนการจดทะเบียนรถยนต�ของท�านไปยังประเทศ รัฐ
จังหวัด หรือเขตอ่ืน ให�ติดต�อเจ�าหน�าท่ีท่ีเกี่ยวข�อง เพ่ือ
ตรวจสอบว�ารถยนต�ของท�านอยู�ในข�อกำหนดของท�องถิ่น
นั้นหรือไม� ในบางกรณี หากรถยนต�ไม� เป�นไปตามข�อ
กำหนดตามกฎหมายของท�องถิ่น อาจจำเป�นต�องดัดแปลง
เพ่ือให�เป�นไปตามกฎหมายและข�อกำหนดในท�องถิ่นน้ันๆ
นอกจากน้ี รถยนต�อาจไม�สามารถดัดแปลงเพ่ือใช�ในบาง
พื้นที่

กฎหมายและข�อกำหนดเก่ียวกับการควบคุมการปล�อย
ไอเสียรถยนต� และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต�างกัน
ในแต�ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขต ดังนั้น ค�าจำเพาะ
ของรถยนต�อาจแตกต�างกัน

เมื่อต�องนำรถไปใช�ในต�างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ
เขต ผู�ใช�ต�องรับผิดชอบต�อการดัดแปลง การขนส�ง
การจดทะเบียน และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
นิสสันจะไม�รับผิดชอบความไม�สะดวกใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น

GUID-C3451F67-29CF-4696-AC8F-FF53FB6D9318

ห�ามป�ด พ�นสีทับ เช่ือม ตัด เจาะ ปรับเปลี่ยน หรือถอด
หมายเลขประจำรถยนต� (VIN)

แผ�นป�ายประจำรถยนต�
GUID-A8D4A33D-8E44-4B77-9564-66061CA3EC29

JVT0042X

แผ�นป�ายจะติดไว�ตามที่แสดงในภาพ

แผ�นป�ายแสดงหมายเลขประจำรถยนต�
(VIN) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-3B7B24DD-84D3-4756-8386-8720807E4FB9

STI0612

แผ�นป�ายแสดงหมายเลขประจำรถยนต�จะติดไว�ตามที่แสดง
ในภาพ หมายเลขนี้เป�นหมายเลขประจำรถของท�าน และ

ใช�สำหรับการจดทะเบียนรถยนต�

หมายเลขประจำรถยนต� (หมายเลข
แชสซี)

GUID-505A7DA9-C3BF-4C75-AB40-5946EE343054

JVT0043X

หมายเลขประจำรถยนต�จะติดไว�ตำแหน�งตามท่ีแสดงใน
ภาพ

ดึงส�วนที่ป�ดออกเพื่อดูหมายเลข

หมายเลขเครื่องยนต�
GUID-8C4F3838-A433-4C32-8CBD-475661B53BEE

STI0785

เครื่องยนต� MRA8DE / HR16DE / MR16DDT
หมายเลขเครื่องยนต�ติดไว�บนเคร่ืองยนต�ตามท่ีแสดงใน

เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต�างประเทศ
หรือจดทะเบียนที่ต�างประเทศ หมายเลขประจำรถยนต�

Condition:
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ภาพ

ป�ายประจำรถยนต� (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-8CD1DEBF-7616-4A6D-9195-9F3C4ADA5D20

STI0441

แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
GUID-D14A8E63-463A-4F44-9209-FCD6E928E5F2

STI0720

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ล ม ย า ง ที่ ติ ด อ ย ู� ที่ เ ส า เ ก� ง ก ล า ง ด� า น ค น ขั บ

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของ
เครื่องปรับอากาศ

GUID-4D037102-4D39-497F-B75D-28FF1A27ECEA

STI0739

GUID-1A844B35-7025-42E7-B48F-CF34AF5074F4

การแบ�งเกรดคุณภาพ: ยางทุกเส�นของรถยนต�นั่งส�วน
บุคคลจะต�องเป�นไปตามข�อกำหนดความปลอดภัยท�องถิ่น
ห า ก มี เ พ่ิ ม เ ติ ม จ า ก ท่ี ร ะ บ ุ ไ ว� ใ น เ ก ร ด นี้

การแบ�งเกรดคุณภาพสามารถพบได�ท่ีด�านข�างของยาง
ระหว�างบ�าดอกยางและส�วน ท่ีกว�าง ท่ีสุดของยาง ยก
ตัวอย�างเช�น:

Treadwear 200 Traction AA อุณหภูมิ A

TREADWEAR
GUID-87CA7CF8-84FA-41DC-8F1E-3C42A142B7F1

การแบ�งเกรดของดอกยาง (Treadwear) เป�นการประเมิน
เปรียบเทียบโดยดู จากอัตราการ สึกหรอของยาง เม่ือ
ทดสอบภายใต�สภาวะควบคุมบนสนามทดสอบท่ีรัฐบาล
ระบุไว� ยกตัวอย�างเช�น ยางที่มีเกรด 150 อาจจะสึกหน่ึง
และหน่ึงเท�าครึ่ง (1 1/2) เช�นเดียวกับยางท่ีมีเกรด 100
บนสนามทดสอบของรัฐบาล ประสิทธิภาพท่ีสอดคล�อง
ของยางขึ้น อยู� กับสภาพการ ใช� งานจริง และอาจจะ
เปล่ียนแปลงอย�างมากจากมาตรฐาน เนื่องจากความ
แตกต�างในนิสัยการขับรถ การเข�ารับการบริการเป�นกิจวัตร
และ ความ แตก ต� า ง ของ ถนน และ สภาพ อากาศ

TRACTION AA, A, B และ C
GUID-7E4038D1-426B-4B33-913E-7F708D05FE2C

เกรดของแรงฉุดลาก (Traction) จากสูงสุดไปต่ำสุดคือ
AA, A, B, และ C ระดับเหล�านั้นจะแสดงความสามารถของ
ยางที่จะหยุดบนถนนเป�ยกที่วัดภายใต�สภาวะควบคุมบนพื้น
ผิวการทดสอบที่รัฐบาลระบุไว�ของยางมะตอยและคอนกรีต
ยางที่มีเครื่องหมาย C อาจจะมีสมรรถนะของแรงฉุดลากที่
ไม�ดี

ข�อมูลทางเทคนิค 9-9

เกรดบอกคุณภาพยาง (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition:
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คำเตือน:

เกรดของแรงฉุดลากที่กำหนดกับยางน้ีจะข้ึนอยู�กับ
การทดสอบแรงฉุดลากการเบรกตั้งตรง และไม�รวม
การเร�ง การเข�าโค�ง รถลื่นไถล หรือลักษณะแรงฉุด
ลากสูงสุด

อุณหภูมิ A, B และ C
GUID-561FF33D-0916-46E5-BA38-82D578CFF229

เกรดอุณหภูมิคือ A (สูงสุด), B และ C แสดงให�เห็นแรง
ต�านทานของยาง ท่ี จะทำให� เกิดความร�อนและความ
สามารถที่จะกระจายความร�อนเมื่อทดสอบภายใต�เงื่อนไขที่
ควบคุมบนล�อทดสอบท่ีระบุไว�ในห�องปฏิบัติการภายใน
อาคาร อุณหภูมิสูงท่ีรักษาไว�สามารถทำให�วัสดุของยาง
เสื่อมลงและลดอายุการใช�งานของยาง และอุณหภูมิที่มาก
เกินไปสามารถทำให�เกิดการทำงานผิดพลาดของยางใน
ทันที เกรด C สอดคล�องกับระดับของประสิทธิภาพซึ่งยาง
ทุกเส�นของรถยนต�นั่งส�วนบุคคลจะต�องอยู�ภายใต�ข�อ
กำหนดของท�องถ่ิน เกรด B และ A จะบ�งบอกระดับของ
ประสิทธิภาพบนล�อทดสอบในห�องปฏิบัติการท่ีสูงกว�าท่ี
กฎหมายกำหนดไว�ขั้นต่ำ

คำเตือน:

เกรดของอุณหภูมิสำหรับยางนี้ถูกกำหนดเพื่อให�ยาง
มี ลมอย�าง เหมาะสมและ ไม� บรรทุกหนัก เกิน ไป
ความเร็วที่มากเกินไป ยางมีลมต่ำเกินไป หรือบรรทุก
หนัก เกิน ไป ไม� ว�า จะ แยกกัน หรือ ในกา รวม กัน
สามารถทำให�เกิดความร�อนขึ้นและอาจจะทำให�เกิด
การผิดพลาดของยาง

Condition:
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ที่ใส�แว�นตา ....................................................... 2-25
โทรศัพท�, โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB .............. 4-29
โทรศัพท�, ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® ........ 4-29
โทรศัพท�ในรถยนต�หรือวิทยุ CB ............................. 4-29

น

นาฬิกา ............................................................. 4-23
น้ำมัน

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-9
น้ำมันคลัตช� ................................................. 8-14
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-9
น้ำมันเบรก ................................................... 8-14
น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) ......................................................... 8-15

น้ำมันคลัตช� ...................................................... 8-14
น้ำมันเชื้อเพลิง

การจัดอันดับค�าออกเทนน้ำมันเชื้อเพลิง .............. 9-4

เกจวัด .......................................................... 2-5
ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ...................................... 9-4

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT) .............................................................. 8-15
น้ำยา

น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-9
น้ำยาล�างกระจก ..................................... 8-4, 8-17
หล�อเย็นเครื่องยนต� ......................................... 8-7

น้ำยาล�างกระจก .......................................... 8-4, 8-17
น้ำหล�อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ............ 8-8
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ....................... 8-8

บ

เบรก
การใช�งานเบรกมือ ......................................... 5-23
การตรวจสอบเบรกมือ ..................................... 8-12
น้ำมันเบรก ................................................... 8-14
ไฟเตือน ...................................................... 2-10
ระบบเบรก .................................................... 5-21
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ................ 5-21
หม�อลมเบรก ................................................ 8-13

เบาะนั่ง, เบาะ ..................................................... 1-2
เบาะนั่งด�านหน�า, การปรับตั้งเบาะนั่งด�านหน�า ............ 1-2
เบาะนั่งด�านหลัง .................................................. 1-3
เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-12
แบตเตอรี่ ................................................... 8-4, 8-18

การเปลี่ยนแบตเตอรี่, กุญแจอัจฉริยะ ................. 8-20
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ
รีโมทคอนโทรล ................................... 8-19, 8-20
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ .............................. 2-16

ป

ประตูท�าย ......................................................... 3-16
ปรับระดับวงพวงมาลัย ......................................... 3-18
ปลดล็อกฝากระโปรงหน�า ..................................... 3-15
ป�าย

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ ........ 9-9
หมายเลขประจำเครื่องยนต� ............................... 9-8
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หมายเลขประจำรถยนต� (VIN) ........................... 9-8

ผ

แผงหน�าป�ด ........................................................ 2-3
แผ�นบังแดด ...................................................... 2-27

ฝ

ฝาป�ด, ฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ ............................... 2-26
ฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ ......................................... 2-26
ฝาป�ดห�องบรรทุก (ดูที่ ฝาป�ดส�วนเก็บสัมภาระ) ......... 2-26

พ

พวงมาลัย
ปรับระดับวงพวงมาลัย .................................... 3-18
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า ......................... 5-20
ล็อกพวงมาลัย ......................................... 5-5, 5-6

ฟ

ฟ�วส� ................................................................ 8-21
ไฟ

ไฟเตือน/ไฟแสดง และเสียงเตือน ..................... 2-10
ไฟแสดง ...................................................... 2-13
ไฟหน�าแบบซีนอน ......................................... 2-15
สวิตช�ไฟตัดหมอก ......................................... 2-17
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-15

ไฟกระจกแต�งหน�า .............................................. 2-28
ไฟเตือน

ไฟเตือน/ไฟแสดง และเสียงเตือน ...................... 2-9
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ..................................... 2-12
ไฟเตือนความเร็ว [120 กม./ชม.
(75 ไมล�/ชม.)] ............................................. 2-12
ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ ...................... 2-11
ไฟเตือนน้ำยาล�างกระจกมีระดับต่ำ .................... 2-12
ไฟเตือนประตูเป�ด .......................................... 2-11
ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า ..................... 2-11
ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................ 2-11
ไฟเตือนระบบเบรก ........................................ 2-10

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS) ......................................................... 2-10

ไฟเตือนความเร็ว [120 กม./ชม. (75 ไมล�/ชม.)] ...... 2-12
ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ ........................... 2-11
ไฟเตือนน้ำยาล�างกระจกมีระดับต่ำ ......................... 2-12
ไฟเตือนประตูเป�ด ............................................... 2-11
ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า .......................... 2-11
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) .......... 2-10
ไฟฟ�า

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า ..................................... 2-20
ช�องจ�ายไฟ .................................................. 2-23
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า ......................... 5-20

ไฟส�องสว�าง
การเปลี่ยน ............................................ 8-2, 8-23
การเปลี่ยนหลอดไฟ ................................ 8-2, 8-23
การเปลี่ยนหลอดไฟหน�า ................................. 8-23
ไฟกระจกแต�งหน�า ......................................... 2-28
ไฟส�องสว�างภายใน ........................................ 2-27
ไฟส�องสว�างภายในห�องโดยสาร ....................... 2-27
ไฟอ�านแผนที่ ............................................... 2-28

ไฟส�องสว�างภายใน ............................................. 2-27
ไฟส�องสว�างภายในห�องโดยสาร ............................ 2-27
ไฟแสดง ........................................................... 2-13
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต�
(MIL) .............................................................. 2-13
ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ ......................................... 2-14
ไฟหน�า

การควบคุมการปรับ ........................................ 2-17
การเปลี่ยนหลอดไฟ ....................................... 8-23
ไฟหน�าแบบซีนอน ......................................... 2-15
สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-15

ไฟหน�าแบบซีนอน .............................................. 2-15
ไฟอ�านแผนที่ .................................................... 2-28

ม

มาตรวัด, คอมพิวเตอร�ระยะทาง .............................. 2-6
มาตรวัดรอบเครื่องยนต� ......................................... 2-4
มาตรวัดและเกจวัด .............................................. 2-4

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด ................ 2-5

ย

ยาง
การสลับยาง .......................................... 8-3, 8-31
เกรดบอกคุณภาพยาง ...................................... 9-9
โซ�พันล�อ ..................................................... 8-31
ประเภทของยาง ............................................ 8-30
ยางแบน ....................................................... 6-2

ยางแบน ............................................................ 6-2
ยางอะไหล� ........................................................ 8-32

ร

รถ
ขนาด .......................................................... 9-7
หมายเลขประจำรถยนต� (VIN) ........................... 9-8

รถยนต�
ระบบควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC) .................. 5-15
หน�าจอแสดงข�อมูล ......................................... 2-6

ร�อนสูงผิดปกติ, ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูง
ผิดปกติ ............................................................. 6-7
ระบบกุญแจรีโมท ................................................ 3-5
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................................. 3-7

ไฟเตือนเกียร�อยู�ตำแหน�ง P .............................. 2-12
ไฟเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................ 2-11

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ................... 1-21
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner .................... 1-27
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) ........ 5-4
ระบบควบคุมการเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ�า ................. 8-21
ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ..................... 5-16
ระบบเครื่องเสียง ................................................ 4-11
ระบบโซนาร� ...................................................... 5-19
ระบบถุงลม

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�าง ............................................. 1-18, 1-24
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�า ............................................. 1-18, 1-24
ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง ......................... 1-18, 1-24

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง .................. 1-18
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง ................... 1-24
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า .................. 1-24
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ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® ...................... 4-29
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ..................... 5-21
ระบบเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท
(โปรดดูที่ระบบการเป�ดประตูโดยใช�กุญแจรีโมท) ........ 3-5
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ไฟฟ�า .............................. 5-20
ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง ....................................... 1-24
ระยะรันอิน ......................................................... 5-2
ระยะรันอินรถยนต�ใหม� .......................................... 5-2

ล

ล็อก
กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ .............. 3-4
ล็อกประตูท�าย .............................................. 3-16

ล็อกประตูหลัง, ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ........... 3-5
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ................................ 3-5
ล�อและยาง ................................................. 8-30, 9-7

การดูแลรักษาล�อ ............................................. 7-3
การทำความสะอาดล�ออลูมินั่มอัลลอย .................. 7-3

ว

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (รุ�นมีหน�าจอสี) ........ 4-22
วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD ............................. 4-19
วิทยุ ................................................................ 4-11

โทรศัพท�ในรถยนต�หรือ วิทยุ CB ....................... 4-29
วิทยุ FM-AM radio ที่มีเครื่องเล�นคอมแพคดิสก�
(CD) .......................................................... 4-19
วิทยุ FM-AM radio ที่มีแผ�นคอมแพคดิสก� (CD)
(รุ�นมีหน�าจอสี) .............................................. 4-22

ส

สภาวะการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ................................................................ 1-24
สวิตช� OFF ควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC) .............. 5-16
สวิตช�

การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า ....................... 2-17
สวิตช�ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณ
พวงมาลัย .................................................... 4-28
สวิตช�ไฟตัดหมอก ......................................... 2-17

สวิตช�ไฟหน�า ................................................ 2-15
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ...................................... 3-4
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว ................................... 2-17
สวิตช�โหมด SPORT ....................................... 5-12

สวิตช�กุญแจ
(รุ�นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ) .............................. 5-6
(รุ�นที่ไม�มีระบบกุญแจอัจฉริยะ) .......................... 5-4
ตำแหน�งกุญแจ .............................................. 5-5

สวิตช�กุญแจแบบปุ�มกด ......................................... 5-6
สวิตช�ฉีดน้ำล�างกระจก, สวิตช�ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�าง
กระจกบังลมหน�า ................................................ 2-18
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหน�า ........ 2-18
สวิตช�ไฟตัดหมอก .............................................. 2-17
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว ........................................ 2-17
สวิตช�โหมด SPORT ............................................ 5-12
สัญญาณเตือนภัย ............................................... 3-13
สายพาน ........................................................... 8-11
สายฟ�วส� ........................................................... 8-21
เสาอากาศ ........................................................ 4-18
เสียงเตือน ........................................................ 2-14

ห

หน�าจอ, หน�าจอมองหลัง ...................................... 4-2
หน�าจอมองหลัง .................................................. 4-2
หน�าจอแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอก ...................... 2-6
หมอนพิงศีรษะ .................................................... 1-5
หัวเทียน ........................................................... 8-12

ฮ

ฮีตเตอร�
การทำงานของระบบปรับอากาศ ......................... 4-6
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11 บทส�งท�าย
GUID-FC020EBC-318A-41B4-A3F2-617B777F8E4A

ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
GUID-20666506-3478-4880-B39F-040D3664C358

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

เครื่องยนต�รุ�น MRA8DE
GUID-FAD849F5-D734-4EBE-9EDC-0164156D6BD2

ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล�
(ใช�ได� ถึง E20*) ท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 91(RON)

*: แก�สโซฮอล� คือ น้ำมันท่ีผสมแอลกอฮอล� เช�น “E20”
คือน้ำมันที่ผสมเอทานอล 20% และน้ำมันไร�สารตะกั่ว
80%

เครื่องยนต�รุ�น MR16DDT
GUID-96CD6C80-6952-4E53-B4B2-A42DA4563F40

ใช�น้ำมันเบนซินไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล� (ใช�ได�ถึง
E 10* ) ท่ี มี ค� า ออก เทน อย� า ง น� อ ย 95 (RON )

ถ�าไม�ได� ใช�น้ำมันเบนซินไร�สารตะกั่วหรือแก�สโซฮอล�
(ใช�ได� ถึง E10*) ท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 95 (RON)
อาจใช�น้ำมันเบนซินไร�สารตะกั่วท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย
91 (RON) ได�โดยประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน�อย อย�างไร
ก็ตาม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของรถและความสามารถใน
การขับที่ดีที่สุด แนะนำให�ใช�น้ำมันเบนซินไร�สารตะกั่วหรือ
แก�สโซฮอล� (ใช�ได�ถึง E10*) ท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย
95 (RON)

*: แก�สโซฮอล� คือ น้ำมันท่ีผสมแอลกอฮอล� เช�น “E10”
คือน้ำมันที่ผสมเอทานอล 10% และน้ำมันไร�สารตะกั่ว

90%

เครื่องยนต�รุ�น HR16DE
GUID-ADE17F02-888C-4487-8FCD-B5FB87DEE0D4

ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะกั่ว หรือแก�สโซฮอล� (ใช�ได�
ถึง E20*) ที่ มี ค� า ออก เทน อย�าง น�อย 95 (RON)

ถ�าไม�ได�ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สารตะก่ัว อาจใช�น้ำมัน
เบนซินธรรมดาไร�สารตะก่ัวท่ีมีค�าออกเทนอย�างน�อย 91
(RON) ได�โดยประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน�อย อย�างไรก็
ตาม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของรถและความสามารถใน
การขับท่ีดีท่ีสุด แนะนำให�ใช�น้ำมันเบนซินพิเศษไร�สาร
ตะกั่ว

*: แก�สโซฮอล� คือ น้ำมันท่ีผสมแอลกอฮอล� เช�น “E20”
คือน้ำมันที่ผสมเอทานอล 20% และน้ำมันไร�สารตะกั่ว
80%

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
GUID-70F2E9E1-D682-4B36-92E1-9C63677FAC4C

โปรดดู ท่ี “น้ำมันเช้ือเพลิง/น้ำมันหล�อล่ืน และปริมาณ
ความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2)

. น้ำมันเครื่องนิสสันแท�

. เกรด API: SL, SM หรือ SN

. เกรด ILSAC: GF-3, GF-4 หรือ GF-5

แรงดันลมยางขณะเย็น
GUID-FC18257F-ACB3-4279-A379-E6BE9799F8AF

โปรดดูแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยางท่ีติดตรงเสาเก�งกลาง
ด�านคนขับ

GUID-829EC5B8-3D12-4D53-83F3-8FE4909536CE

. ในกรณีฉุกเฉิน... 6-1

(ยางแบน เครื่องยนต�สตาร�ทไม� ติด ความร�อนสูง
ผิดปกติ การลากจูง)

. การสตาร�ทเครื่องยนต�... 5-1

. วิธีการอ�านมาตรวัดและเกจวัด... 2-1

. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง... 8-1

. ข�อมูลทางเทคนิค... 9-1

ข�อมูลป��มน้ำมัน ดัชนีอ�างอิงอย�างเร็ว

Condition:




