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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

JVR0243X

“ห�ามใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กหันเข�าหาเบาะนั่งที่มี
การป�องกันด�วยถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�ด�านหน�า จะ
ทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�”

ให�แน�ใจว�าอ�าน “ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย”
(หน�า 1-22)

Bluetooth® เป�น เครื่องหมาย
ทางการ ค�า ของ Bluetooth SIG,
Inc.

*C 2013 บริษัท นิสสันมอเตอร� (ประเทศไทย) จำกัด

Condition: 'Except for China'/China/
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(1,1)

สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม 1

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบ
เครื่องเสียง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

การดูแลรักษาสภาพรถ

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ข�อมูลทางเทคนิค

ดัชนี
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ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

0 สารบัญภาพประกอบ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 0-2
ด�านหน�าภายนอก ..................................................................... 0-3
ด�านหลังภายนอก ..................................................................... 0-4
ห�องโดยสาร ........................................................................... 0-5
ที่นั่งคนขับ .............................................................................. 0-6

แผงหน�าป�ด ........................................................................... 0-7
มาตรวัดและเกจวัด .................................................................. 0-8
ห�องเครื่องยนต� ....................................................................... 0-9

เครื่องยนต�รุ�น QR25DE ...................................................... 0-9
เครื่องยนต�รุ�น MR20DE .................................................... 0-10

Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

0-2 สารบัญภาพประกอบ

L33-A-121009-0C6368F0-1269-4528-BB66-76AEBD766B08

JVC0510X

1. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า (หน�า 1-
19)

2. เบาะนั่งด�านหน�า (หน�า 1-2)
3. ม�านนิรภัยด�านข�าง (หน�า 1-19)
4. เข็มขัดนิรภัย (หน�า 1-8)

— ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner* (หน�า
1-28)

5. หมอนพิงศีรษะ (หน�า 1-6)
6. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก (สำหรับสายยึดด�านบน

ของเบาะนั่งสำหรับเด็ก)* (หน�า 1-14)

7. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (หน�า 1-
19)

8. ที่พักแขน (หน�า 1-5)
9. เบาะนั่งด�านหลัง (หน�า 1-4)

— เบาะนั่งสำหรับเด็ก (หน�า 1-12)
10. เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX (หน�า 1-13)
*: ถ�ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition: 'Except for China'/China/



(7,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

L33-A-121009-9936312F-62FF-406D-B082-0B9A186EE902

JVC0530X

1. กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (หน�า 2-26)
2. ซันรูฟ* (หน�า 2-28)
3 ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจกบังลม

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-24)
— การเปลี่ยนใบป�ดน้ำฝน (หน�า 8-14)
— น้ำฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า 8-15)

4 ฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-14)
5. กล�องมองด�านหน�า* (หน�า 4-5)
6. ประตู

— กุญแจ (หน�า 3-2)

— ล็อกประตู (หน�า 3-3)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ (หน�า 3-5)
— ระบบกันขโมย (หน�า 3-13)

7. ไฟสัญญาณไฟเล้ียวด�านข�าง (หน�า 2-23, หน�า 8-
21)

8. กระจกมองข�าง (หน�า 3-18)
— กล�องมองข�าง* (หน�า 4-5)

9. ยาง
— ล�อและยาง(หน�า 8-23, หน�า 9-6)
— ยางแบน (หน�า 6-2)

— แผ�นป�ายกำหนดค�าแรงดันลมยาง (หน�า 9-8)
10. ไฟหน�า

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-21)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-21)

11. ที่ทำความสะอาดไฟหน�า* (P.2-24)
12. ไฟหรี่ ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว และไฟตัดหมอก*

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-21, หน�า 2-24)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-21)

13. เซ็นเซอร�จอดรถ* (หน�า 5-22)
14. ห�วงสำหรับลากจูง (หน�า 6-8)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด�านหน�าภายนอก

Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

0-4 สารบัญภาพประกอบ

L33-A-121009-E8F55CA3-916C-42CE-996B-FFB94CF96A0A

JVC0509X

1. กระจกหลัง
— ไล�ฝ�ากระจกหลัง (หน�า 2-26)
— เสาอากาศ (หน�า 4-27)

2. ไฟเบรกพิเศษ (หน�า 8-21)
3. ฝากระโปรงท�าย (หน�า 3-15)

— ระบบกุญแจอัจฉริยะ (หน�า 3-5)
4. ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง (หน�า 3-4)
5. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

— การทำงาน (หน�า 3-16)
— ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 9-4)

6. ชุดไฟท�าย
— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-23)
— การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน�า 8-21)

7. เซ็นเซอร�จอดรถ* (หน�า 5-22)
8. กล�องมองหลัง* (หน�า 4-2 หน�า 4-5)
*: ถ�ามีติดตั้ง

ด�านหลังภายนอก

Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

GUID-45A1005F-A08B-419C-8648-A0729B6F7A14

JVC0508X

1. กระจกมองหลัง (หน�า3-17)
2. ที่ใส�แว�นตา (หน�า 2-31)
3. ไฟอ�านแผนที่ (หน�า 2-33)
4. ซันรูฟ* (หน�า 2-28)
5. แผ�นบังแดด (หน�า 2-32 หน�า 3-19)
6. ระบบปรับตำแหน�งเบาะน่ังคนขับอัตโนมัติ* (หน�า

3-19)
7. ที่พักแขนที่ประตู

— สวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (หน�า 2-26)
— สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (ด�านคนขับ) (หน�า 3-3)

— สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�าง (ด�านคนขับ) (หน�า
3-18)

8. ไฟอ�านแผนที่ด�านหลัง (หน�า 2-33)
9. ที่แขวนเสื้อ (ด�านคนขับ) (หน�า 2-31)
10. กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง (หน�า 2-30)

— ช�องจ�ายไฟ (หน�า 2-29)
11. ที่พักแขนด�านหลัง

— ที่วางแก�ว (หน�า 2-31)
*: ถ�ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห�องโดยสาร

Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

GUID-F0DE7CF0-0DF5-4F98-A459-E5E0DDD75198

JVO0113X

1. สวิตช�ท่ีป�ดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล�างกระจก (หน�า 2-
24)

2. พวงมาลัย
— ระบบพวงมาลัยพาวเวอร� (หน�า 5-26)
— แตร (หน�า 2-26)
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยหน�าด�านคนขับ*
(หน�า 1-19)

3. สวิตช�ไฟหน�า ไฟตัดหมอก* และสัญญาณไฟเลี้ยว
— ไฟหน�า (หน�า 2-21)
— สัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-23)

— ไฟตัดหมอก (หน�า 2-24)
4. ตัวควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด (หน�า 2-6)
5. สวิตช�รีเซ็ตคอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-5)
6. ที่วางแก�ว (หน�า 2-31)
7. คันเกียร�

— การขับขี่รถยนต� (หน�า 5-7)
— กล�องมองหลัง* (หน�า 4-2)
— หน�าจอมุมมองโดยรอบ* (หน�า 4-5)

8. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)
— สวิตช�ควบคุมระบบเครื่องเสียงที่พวงมาลัย (หน�า

4-36)
— สวิตช�ควบคุมจอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-
12)

9. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านขวา)
— สวิตช�หลักควบคุม/ตั้งค�าความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ* (หน�า 5-18)
— สวิตช�ระบบโทรศัพท�แฮนด�-ฟรี Bluetooth®*
(หน�า 4-38 หรือโปรดดูท่ีคู�มือการใช�ระบบนำทาง
อีกเล�มหนึ่ง)

10. คันล็อกปรับระดับพวงมาลัย (หน�า 3-17)
11. สวิตช�ระบบการเตือน* (หน�า 5-13)
12. สวิตช� ECO (หน�า 5-19)
13. สวิตช�แผ�นบังแดดด�านหลัง* (หน�า 2-29)
14. สวิตช� OFF ระบบควบคุม รถยนต� แบบไดนามิก

(VDC) (หน�า 5-12)
15. คันปลดล็อกฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-14)
16. คันเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 3-16)
17. สวิตช�ควบคุมการปรับระดับไฟหน�า* (หน�า 2-22)

หรือสวิตช�แผ�นบังแดดด�านหลัง* (หน�า 2-29)
18. ที่เป�ดฝากระโปรงท�าย (หน�า 3-15)
*: ถ�ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

GUID-7384C001-5132-4D86-84ED-9C1109BE9391

JVC0506X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยหน�าด�านผู�โดยสาร (หน�า
1-19)

2. ระบบเครื่องเสียง (หน�า 4-19) หรือหน�าจอแสดง**
— กล�องมองหลัง* (หน�า 4-2)
— หน�าจอมุมมองโดยรอบ* (หน�า 4-5)
— ระบบนำทาง**

3. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน�า 6-2)
4. ช�องลมกลาง (หน�า 4-15)
5. ก�านเปลี่ยนเกียร�ที่พวงมาลัย* (หน�า 5-9)

6. มาตรวัดและเกจวัด (หน�า 2-4)
7. ช�องลมด�านข�าง (หน�า 4-15)
8. กล�องเก็บของ (หน�า 2-30)
9. ชุดควบคุมฮีตเตอร�/ระบบปรับอากาศ (หน�า 4-16)

— สวิตช�ไล�ฝ�า (หน�า 2-26)
10. ช�องจ�ายไฟ (หน�า 2-29)/ช�องเสียบ USB* (หน�า 4-

33)/ขั้วต�อ iPod* (หน�า 4-34)
11. ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ (หน�า 5-4)
12. การตรวจสอบเบรกจอด

— การทำงาน (หน�า 3-19)

— การจอด (หน�า 5-20)
— การบำรุงรักษา (หน�า 8-11)

13. แป�นเบรก
— ระบบเบรก (หน�า 5-26)
— การบำรุงรักษา (หน�า 8-11)

14. ฝาครอบกล�องฟ�วส� (หน�า 8-19)
*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�ระบบนำทางอีกเล�มหนึ่ง (ถ�ามี

ติดตั้ง)

สารบัญภาพประกอบ 0-7

แผงหน�าป�ด

Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

L33-A-121009-268C6CF4-0BA7-4628-8168-3BA6BD56BE94

JVO0087X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต� (หน�า 2-5)
2. ไฟเตือน/ไฟแสดง (หน�า 2-7)
3. จอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-12)

— การ เตือนและการแสดงบนจอแสดงข�อมูล
รถยนต� (หน�า 2-17)
— ระบบโหมด ECO (หน�า 5-19)
— หน�าจอเริ่มต�น (หน�า 2-12)
— การตั้งค�า (หน�า 2-12)

4. มาตรวัดความเร็ว (หน�า 2-4)

5. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (หน�า 2-5)
6. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเท่ียว

(หน�า 2-5)/ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุม
การเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง (CVT) (หน�า 2-5,
หน�า 5-7)

7. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 2-6)

มาตรวัดและเกจวัด

Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

L33-A-121009-91C1C782-A6B9-4C29-B7A3-F8412C251D10

เครื่องยนต�รุ�น QR25DE
L33-A-121009-A3FD6B45-EA19-443F-865A-9BA1FBBFAB0E

JVC0511X

1. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร� (หน�า 8-13)
2. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (หน�า 8-6)
3. กระปุกน้ำมันเบรก (หน�า 8-12)
4. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-8)
5. กรองอากาศ (หน�า 8-13)
6. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-18)
7. ถังน้ำฉีดล�างกระจก (หน�า 8-15)

8. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-9)
9. ฝาป�ดช�องเติมหม�อน้ำ (หน�า 8-6)

— รถยนต�มีความร�อนสูง (หน�า 6-7)
10. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-7)
11. แบตเตอรี่ (หน�า 8-16)

— การพ�วงสตาร�ท (หน�า 6-5)

สารบัญภาพประกอบ 0-9

ห�องเครื่องยนต�

Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

0-10 สารบัญภาพประกอบ

เครื่องยนต�รุ�น MR20DE
L33-A-121009-6F5CDFAC-B613-4876-BABD-5CCD5A5F253A

JVC0512X

1. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร� (หน�า 8-13)
2. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (หน�า 8-6)
3. กระปุกน้ำมันเบรก (หน�า 8-12)
4. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-8)
5. กรองอากาศ (หน�า 8-13)
6. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-18)
7. ถังน้ำฉีดล�างกระจก (หน�า 8-15)

8. ฝาป�ดหม�อน้ำ (หน�า 8-6)
— รถยนต�มีความร�อนสูง (หน�า 6-7)

9. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-9)
10. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-7)
11. แบตเตอรี่ (หน�า 8-16)

— การพ�วงสตาร�ท (หน�า 6-5)

Condition: 'Except for China'/China/
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1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม

เบาะนั่ง .................................................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหน�า ................................................................. 1-2
เบาะนั่งด�านหลัง ................................................................. 1-4
ที่พักแขน .......................................................................... 1-5

หมอนพิงศีรษะ ........................................................................ 1-6
ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบปรับได� .............................. 1-6
ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบไม�สามารถปรับได� ............... 1-6
การถอด ............................................................................ 1-6
การติดตั้ง .......................................................................... 1-7
การปรับ ............................................................................ 1-7

เข็มขัดนิรภัย ........................................................................... 1-8
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ........................................... 1-8
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ..................................................... 1-9
ความปลอดภัยสำหรับหญิงมีครรภ� ......................................... 1-10
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ................................................................. 1-10
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย .................................. 1-10

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ............................................... 1-10
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ................................................ 1-12

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-12
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................... 1-12
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ............................................... 1-13
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................... 1-14
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช� ISOFIX ......................... 1-14
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
3 จุด ............................................................................ 1-16

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................................... 1-19
ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-19
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .......................................... 1-24
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ............ 1-25
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ................................. 1-28
ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน .......................................... 1-28

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

L33-A-121009-18BD8867-DE8C-4585-BEF1-DD984EC9CB4F

SSS0133A

คำเตือน:

. ห�ามขับรถ และ/หรือนั่งรถที่ปรับเอนพนักพิงหลัง
มากเกินไป ซึ่งอาจเป�นอันตรายได� เนื่องจาก
สายเข็มขัดช�วงไหล�จะไม�แนบกับลำตัวอย�าง
ถูกต�อง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ คุณและผู�โดยสารอาจ
ถูกฟาดด�วยสายเข็มขัดช�วงไหล�ได� ซึ่งจะทำให�
ได�รับบาดเจ็บที่คอ หรือบริเวณอื่นที่เป�นอันตราย
นอกจากนี้ คุณและผู�โดยสารยังอาจลื่นไถลไปใต�
สายเข็มขัดช�วงหน�าตัก อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บ
รุนแรงได�

. ดังนั้น เพื่อเป�นการป�องกันอันตรายดังกล�าว ขณะ
ที่รถกำลังแล�น พนักพิงหลังควรอยู�ในตำแหน�ง
ตั้งตรง ให�น่ังเอาหลังชิดกับพนักพิงเสมอ และ
ปรับเบาะ น่ังให� เหมาะสม (โปรดดูที่ “เข็มขัด
นิรภัย” (หน�า 1-8))

ข�อควรระวัง:

เมื่อปรับตำแหน�งเบาะ ให�แน�ใจว�าไม�ได�สัมผัสถูก
ชิ้นส�วนที่เคลื่อนไหว เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิด

ความเสียหาย และ/หรือได�รับบาดเจ็บ

เบาะนั่งด�านหน�า
L33-A-121009-85C968F1-A418-40A7-8EBB-06AE500A830F

คำเตือน:

ไม�ควรปรับเบาะนั่งคนขับขณะขับข่ี เพ่ือให�มีสมาธิ
เต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด�วยตัวเอง
L33-A-121009-D88BFF11-C073-46C1-B896-AB43B3BB4685

คำเตือน:

หลังจากปรับเบาะน่ังแล�ว ให�ลองขยับเบาะน่ังเบาๆ
เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะล็อกแน�นแล�ว ถ�าเบาะล็อกไม�แน�น
เบาะอาจเลื่อนออกไปทันที ทำให�ไม�สามารถควบคุม
รถได�

เบาะนั่ง

Condition: 'Except for China'/China/
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SSS0724

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. เอนพนักพิงหลังไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

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

การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับพนักพิงหลังให�เหมาะสม
กับคนนั่งท่ีมีขนาดร�างกายต�างกัน เพ่ือช�วยให�คาดเข็มขัด
นิรภัยได�พอดี (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให�คนนั่งได�ผ�อนคลายขณะที่จอด
รถ

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

ดึงคันปรับขึ้นหรือลง ③ เพื่อปรับความสูงของเบาะน่ัง
จนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

การปรับเบาะนั่งไฟฟ�า
L33-A-121009-9906F271-D106-49F6-81F7-DF9101013620

คำเตือน:

ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแลจาก
คนอ่ืนไว�ในรถแต�ลำพัง ไม�ควรปล�อยสัตว�เลี้ยงไว�ใน
รถตามลำพังเช�นกัน เน่ืองจากอาจไปกดสวิตช�หรือ
ปุ�ม ควบคุม โดยรู� เท�า ไม� ถึง การณ� ซึ่ง ทำให� เกิด
อุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บโดยไม�ตั้งใจ

ข�อแนะนำในการใช�งาน:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
. มอเตอร�ของเบาะนั่งไฟฟ�ามีวงจรป�องกันโอเวอร�โหลด

แบบรีเซ็ตอัตโนมัติ ถ�ามอเตอร�หยุดทำงานระหว�าง
การปรับเบาะนั่ง ให�รอ 30 วินาที แล�วจึงใช�งานสวิตช�
ใหม�

. เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�แบตเตอรี่ไฟหมด อย�าใช�งาน
เบาะนั่งไฟฟ�าเป�นเวลานานเมื่อเครื่องยนต�ไม�ทำงาน

สำหรับระบบปรับตำแหน�งเบาะนั่งอัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)
โปรดดู ท่ี “ตัวปรับตำแหน�งขับอัตโนมัติ (ถ�ามีติด ต้ัง)”
(หน�า 3-19)

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3
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1-4 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

JVR0054X

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

ใช�สวิตช�ปรับเลื่อนไปข�างหน�าหรือถอยหลัง ① เพื่อให�ได�
ตำแหน�งที่ต�องการ

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

ใช�สวิตช�ปรับเลื่อนไปข�างหน�าหรือถอยหลัง ② เพื่อให�ได�
ตำแหน�งที่ต�องการ

การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับพนักพิงหลังให�เหมาะสม
กับคนนั่งท่ีมีขนาดร�างกายต�างกัน เพ่ือช�วยให�คาดเข็มขัด
นิรภัยได�พอดี (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให�คนนั่งได�ผ�อนคลายขณะที่จอด
รถ

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

JVR0055X

แบบ A

JVR0267X

แบบ B

. ดึงคันปรับขึ้นหรือลง เพื่อปรับความสูงของเบาะนั่ง
จนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ (ถ�ามีติดตั้ง)

. เล่ือนสวิตซ�ขึ้นหรือลง เพ่ือปรับองศาของเบาะน่ัง
จนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

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

JVR0056X

ส�วนรองหลังช�วยรองรับหลังส�วนล�างของคนขับ

กดแต�ละด�านของสวิตช�ปรับ ① และ ② เพ่ือปรับบริเวณ
ส�วนรองหลังของเบาะนั่งจนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

เบาะนั่งด�านหลัง
GUID-D7707B6D-2551-4B57-A39B-3C36B31A7049

การพับ
GUID-6CA0E8DA-5AEC-4584-9E98-AA0CA592C8DC

คำเตือน:

. ห�ามให�ผู�โดยสารนั่งในห�องเก็บสัมภาระหรือเบาะ
หลัง เมื่อเบาะนั่งด�านหลังพับลงอยู� การใช�พ้ืนที่
เหล�านี้โดยไม�มี เคร่ืองป�องกันที่ เหมาะสม อาจ
ทำให�บาดเจ็บร�ายแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือขณะ
หยุดรถกะทันหันได�

Condition: 'Except for China'/China/
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. มัดสัมภาระทุกช้ินด�วยเชือกหรือสายรัดให�แน�น
เพื่อป�องกันการ เลื่อนหรือ เคล่ือนท่ี ห�ามวาง
สัมภาระสูงกว�าพนักพิงหลัง ในระหว�างการหยุด
รถหรือการชนอย�างกะทันหัน ผู�โดยสารอาจได�
รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ ไม� ได� จัดเก็บอย�าง
เรียบร�อยและแน�นหนา

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

. ควรดูแลเด็กอย�างใกล�ชิดขณะที่เล�นอยู�รอบ ๆ รถ
ของคุณเพ่ือป�องกันไม�ให�เล�นกันจนเข�าไปติด
ล็อกอยู�ในกระโปรงท�ายซึ่งอาจทำให�เกิดอันตราย
ร�ายแรงได� ล็อกรถพร�อมพนักพิงหลังด�านหลัง
และฝากระโปรงท�ายเมื่อไม�ใช�งาน และระวังไม�ให�
เด็กเล�นกุญแจรถ

JVR0195X

สามารถพับพนักพิงหลังด�านหลังได�ตามขั้นตอนดังต�อไปนี้

ก�อนพับพนักพิงหลัง:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
. นำเครื่องดื่มออกจากที่วางแก�วด�านหลัง

เพื่อพับพนักพิงหลัง:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
1. เป�ดฝากระโปรงท�าย

2. ดึงสายรัดท่ีติดตั้งอยู�ทางด�านซ�ายและขวาของห�อง
เก็บสัมภาระ พนักพิงหลังด�านหลังจะถูกปลดล็อก

3. พับพนักพิงหลังด�านหลังลง

เพื่อยกพนักพิงหลังกลับเข�าที่:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
1. ยกพนักพิงหลังด�านหลังขึ้น

2. ล็อกพนักพิงหลังให�อยู�ในตำแหน�ง

ที่พักแขน
L33-A-121009-989199A5-A9EB-4969-8F94-26AE8B09C1CD

ด�านหลัง
L33-A-121009-4F4938E6-FF99-49EE-8EA5-1B9BB6CEC644

SSS0886

สามารถใช�พนักพิงตรงกลางเบาะนั่งด�านหลังเป�นที่พักแขน
ด�านหลังได� ดึงพนักพิงลงจนกระทั่งอยู�ในแนวระนาบ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5
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1-6 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

L33-A-121009-9F46CC48-179E-4D38-92F3-B4FF1FEE5E49

คำเตือน:

หมอนพิงศีรษะช�วยเสริมระบบความปลอดภัยอ่ืนๆ
ของรถยนต� ซ่ึงอาจช�วยป�องกันการบาดเจ็บที่ เกิด
จากการชนทางด�านหลัง ต�องปรับหมอนพิงศีรษะแบบ
ปรับได�ให�เหมาะสม ตามที่แนะนำในหมวดนี้
ตรวจสอบการปรับหมอนพิงศีรษะ หากมีผู�ใช�ก�อน
หน�า ห�ามติดตั้งวัตถุใดๆ เข�ากับก�านหมอนพิงศีรษะ
หรือถอดหมอนพิงศีรษะออก ห�ามใช�เบาะน่ังที่ถอด
หมอนพิงศีรษะออก ถ�าถอดหมอนพิงศีรษะออก ให�
ติดตั้งกลับเข�าที่เดิม และปรับให�เหมาะสมก�อนใช�งาน
เบาะนั่ง หากไม�ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล�านี้ จะลด
ประสิทธิภาพการใช�งานของหมอนพิงศีรษะ ซึ่งอาจ
เพิ่มความเสี่ยงในการได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตจากการชน

. รถยนต�ของคุณอาจติดตั้งหมอนพิงศีรษะแบบผสม
แบบปรับได� หรือแบบไม�สามารถปรับได�

. หมอนพิงศีรษะแบบปรับได�จะมีร�องหลายร�องบนก�าน
หมอนพิง เพื่อล็อกให�อยู�ในตำแหน�งที่ต�องการ

. หมอนพิงศีรษะแบบไม�สามารถปรับได�จะมีร�องล็อก
เพียงร�องเดียว เพื่อยึดหมอนพิงเข�ากับโครงเบาะนั่ง

. การปรับที่ถูกต�อง:
— สำหรับแบบปรับได� ปรับหมอนพิงศีรษะจนกระทั่ง

ก่ึงกลางของหมอนพิงศีรษะอยู� ระดับเดียว กับ
กึ่งกลางหู

— ถ�าตำแหน�งหูของคุณยังคงสูงกว�าตำแหน�ง ท่ี
แนะนำ ให�ปรับหมอนพิงศีรษะไปยังตำแหน�งที่สูง
ที่สุด

. ถ�าถอดหมอนพิงศีรษะออก ให�แน�ใจว�าติดตั้งหมอนพิง
ศีรษะกลับเข�าที่เดิม และล็อกอยู�ในตำแหน�งก�อนใช�

งานเบาะนั่ง

ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบปรับ
ได�

GUID-F3A65286-93E8-4D14-A2D5-703365D47467

SSS0992

1. หมอนพิงศีรษะที่สามารถถอดออกได�

2. ร�องหลายร�อง

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านหมอนพิง

ส�วนประกอบของหมอนพิงศีรษะแบบไม�
สามารถปรับได�

GUID-BD91B4DC-F0DE-4B8D-A4B4-92312A294B82

JVR0203X

1. หมอนพิงศีรษะที่สามารถถอดออกได�

2. ร�องหนึ่งร�อง

3. ปุ�มล็อก

4. ก�านหมอนพิง

การถอด
GUID-C936CA30-6028-443A-AA34-6D7719F454AF

SSS1037

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้ เพื่อถอดหมอนพิงศีรษะ

1. ดึงหมอนพิงศีรษะขึ้นไปยังตำแหน�งที่สูงที่สุด

2. กดปุ�มล็อกค�างไว�

3. ถอดหมอนพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง

4. เก็บหมอนพิงศีรษะไว�ในที่เหมาะสม เพ่ือป�องกันการ
สูญหาย

5. ติดตั้งหมอนพิงศีรษะกลับเข�าที่เดิม และปรับให�
เหมาะสมก�อนใช�งานเบาะนั่ง

หมอนพิงศีรษะ

Condition: 'Except for China'/China/
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การติดตั้ง
GUID-2CDC6030-E49D-4BE0-9201-0E4F22D499C0

SSS1038

1. จัดก�านหมอนพิงศีรษะเข�ากับรูที่เบาะนั่ง ให�แน�ใจว�า
หมอนพิงศีรษะหันไปในทิศทางที่ถูกต�อง ต�องติดตั้ง
ก�านที่มีร�องแบบปรับได� ① เข�ากับรูที่มีปุ�มล็อก ②

2. กดปุ�มล็อกค�างไว� แล�วดันหมอนพิงศีรษะลง

3. ปรับหมอนพิงศีรษะให�เหมาะสมก�อนใช�งานเบาะนั่ง

การปรับ
L33-A-121009-7DD10CEA-6E14-41AB-A788-7E77D9E53719

SSS0997

สำหรับหมอนพิงศีรษะแบบปรับได�

ปรับหมอนพิงศีรษะจนกระทั่งกึ่งกลางของหมอนพิงศีรษะ
อยู�ระดับเดียวกับกึ่งกลางหู ถ�าตำแหน�งหูของคุณยังคง
สูงกว�าตำแหน�งที่แนะนำ ให�ปรับหมอนพิงศีรษะไปยัง
ตำแหน�งที่สูงที่สุด

JVR0259X

สำหรับหมอนพิงศีรษะแบบไม�สามารถปรับได�

ให�แน�ใจว�าปรับหมอนพิงศีรษะจากตำแหน�งเก็บหรือไม�ตรง
ล็อก ให�อยู�ในตำแหน�งท่ีร�องล็อกเข�ากับปุ�มล็อก ก�อนใช�
งานเบาะนั่ง

การปรับขึ้น
GUID-D72E2B33-83F3-4DDF-B7E9-9F051E7ED547

SSS1035

เพื่อปรับหมอนพิงศีรษะขึ้น ให�ดึงหมอนพิงขึ้น

ให�แน�ใจว�าปรับหมอนพิงศีรษะจากตำแหน�งเก็บหรือไม�ตรง
ล็อก ให�อยู�ในตำแหน�งท่ีร�องล็อกเข�ากับปุ�มล็อก ก�อนใช�
งานเบาะนั่ง

การปรับลง
GUID-7FB30D6B-6AD8-45F4-BD51-50A7964811BF

SSS1036

เพื่อปรับลง ให�กดปุ�มล็อกค�างไว� แล�วดันหมอนพิงศีรษะลง

ให�แน�ใจว�าหมอนพิงศีรษะอยู�ในตำแหน�งที่ร�องล็อกเข�ากับ
ปุ�มล็อก ก�อนใช�งานเบาะนั่ง

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-7
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L33-A-121009-02A01F02-FF7E-47A0-BAE4-8459B337122A

ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย
L33-A-121009-0ACE675E-596A-48F6-83E5-62CAFAD8A630

การคาดเข็มขัดนิรภัยท่ีปรับอย�างถูกต�อง และนั่งหลังตรง
และชิดกับพนักพิงหลัง จะช�วยลดโอกาสที่จะได�รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ/หรือช�วยลดระดับความรุนแรง
ลงได�อย�างมาก นิสสันขอสนับสนุนให�คนขับและผู�โดยสาร
ทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง แม�ว�าตำแหน�งที่
นั่งนั้นจะมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�แล�วก็ตาม

SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

เข็มขัดนิรภัย

Condition: 'Except for China'/China/
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คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบมาให�คาดแนบ
กับโครงสร�างกระดูกของร�างกาย และควรจะคาด
ผ�านด�านหน�าของกระดูก เชิงกราน หรือ กับ
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
เพิ่มความเสี่ยงที่จะได�รับบาดเจ็บภายในร�างกาย
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช� เข็มขัดนิรภัยเส�นเดียวกันคาดผ�านคน
มากกว�าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส�นต�องใช�กับคนคน
เดียวเท�านั้น การคาดเข็มขัดนิรภัยผ�านเด็กซึ่งนั่ง
อยู�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
เนื่องจากจะไปขัดขวางการทำงานของตัวปรับ
ความตึง เข็มขัดนิรภัย หรือ ขัดขวางการปรับ
ความตึงสายเข็มขัดนิรภัย

. 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
หลังจากท่ีมีการชนเกิดข้ึน นิสสันขอแนะนำให�
เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทุกชุดที่มีการใช�งานใน
ขณะที่เกิดการชน เว�นแต�จะเป�นการชนเบาและ
เข็มขัด ไม�มี ร�อง รอยความ เสีย หาย และ ยัง
สามารถทำงานได�อย�างถูกต�อง นอกจากนี้ ควร
ตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยที่ไม�ได�ใช�งานขณะท่ี
เกิดการชน และเมื่อจำเป�น ให�เปลี่ยนใหม� ถ�าพบ
ความเสียหายหรือทำงานไม�ถูกต�อง

. หากถูกใช�งานในการชนท่ีรุนแรง จำเป�นต�อง
เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งชุด แม�ว�า
ความเสียหายนั้นจะไม�เด�นชัดก็ตาม

. เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบ pre-tensioner ถูกใช�งาน
ไปแล�ว ไม�ควรที่จะนำกลับมาใช�ใหม� อีก ต�อง
เปลี่ยนใหม�พร�อม กับชุด ดึงกลับ ติดต�อศูนย�
บริการนิสสันเพื่อเข�ารับบริการ

. การถอดและติดตั้งส�วนประกอบของระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบ pre-tensioner ควรดำเนินการโดย
ศูนย�บริการนิสสัน

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
L33-A-121009-B5648D61-1516-415B-9FF4-2BFA4FC7CD59

คำเตือน:

. ทารกและเด็กเล็กต�องได�รับการดูแลเป�นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม�พอดีกับตัว
เด็ก สายเข็มขัดช�วงไหล�อาจพาดมาอยู� ใกล�
ใบหน�าหรือลำคอมากเกินไป สายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักอาจไม�แนบผ�านกระดูกสะโพกท่ีมีขนาดเล็ก
ของเด็กได�พอดี หากเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยที่
มีขนาดไม�ถูกต�องพอดี อาจทำให�เกิดการ
บาดเจ็บรุนแรงหรืออันตรายถึงแก�ชีวิตได�

. ให�ใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมเสมอ

เด็กต�องการผู�ใหญ�ช�วยในการป�องกัน โดยเด็กต�องได�รับ
การปกป�องอย�างถูกต�อง การปกป�องที่ถูกต�องจะขึ้นอยู�กับ
ขนาดของเด็ก
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ทารกและเด็กเล็ก
L33-A-121009-DF6A9362-8675-4179-AF50-A58D9E8B014F

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็ก
คุณควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสมกับรถ
และเด็ก และควรทำการติดตั้งและใช�งานตามคำแนะนำ
ของผู�ผลิตทุกครั้ง

เด็กโต
L33-A-121009-067AF272-0DC0-4EFD-94BE-8AC648273899

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เด็กยืนหรือคุกเข�าบนเบาะนั่ง

. ห�ามปล�อยให� เด็กอยู� ในบริเวณที่ เก็บสัมภาระ
ขณะที่รถกำลังแล�น เด็กอาจได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือหยุดกะทันหัน

เด็กท่ีตัวโตกว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรนั่งบนเบาะนั่ง และ
คาดเข็มขัดนิรภัย

ถ�าตำแหน�งที่นั่งของเด็กมีสายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�ใกล�กับ
ใบหน�าและลำคอ ควรให� เด็ก น่ังบน เบาะนั่ง เสริม (มี
จำหน�ายทั่วไป) เบาะนั่งเสริมจะช�วยยกตัวเด็กจน
สายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�ในตำแหน�งที่เหมาะสม ผ�านท�อน
บนช�วงกลางไหล� และสายเข็มขัดช�วงหน�าตักพาดต่ำแนบ

กับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาดพอดีกับเบาะนั่งในรถ
ด�วย เมื่อเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดไม�อยู�ใกล�ใบหน�าหรือลำ
คออีกต�อไป ให�คาดเข็มขัดโดยไม�ต�องใช�เบาะนั่งเสริม ถ�า
เป�นไปได� ควรใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กโตท่ีมีให�เลือกหลาย
แบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ความปลอดภัยสำหรับหญิงมีครรภ�
L33-A-121009-8535DF19-E4B9-4E3F-B551-D63E7FD8DAD4

นิสสันขอแนะนำให�หญิงมีครรภ�คาดเข็มขัดนิรภัย โดยควร
คาดเข็มขัดให�แนบตัว และพาดสายเข็มขัดช�วงหน�าตักให�
ต่ำที่สุดเท�าที่เป�นไปได�ไว�บริเวณรอบสะโพก แต�ไม�ใช�คาด
ที่เอว ให�คาดเข็มขัดช�วงไหล�ผ�านบนไหล�และหน�าอก ต�อง
ไม�ให�สายเข็มขัดช�วงหน�าตัก/ช�วงไหล�คาดผ�านบริเวณ
ท�องน�อย กรุณาปรึกษาแพทย�สำหรับคำแนะนำแบบเฉพาะ
เจาะจง

ผู�ได�รับบาดเจ็บ
L33-A-121009-CDE57920-066D-4D92-8F4B-61FBBC88D6FD

นิสสันขอแนะนำให�ผู�ได�รับบาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัย กรุณา
ปรึกษาแพทย�สำหรับคำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจง

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย
L33-A-121009-57A582CC-0CDE-4B48-87D9-BDB5FB699519

เลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต�อง
L33-A-121009-F2530D75-E5EC-47BC-A377-E96B24C3957D

SSS0671

หัว เข็มขัด นิรภัย ของ เบาะ น่ัง กลาง จะ มี เครื่องหมาย
CENTER ติดไว� ลิ้นเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถ
ล็อกเข�ากับหัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางเท�านั้น

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
L33-A-121009-E90D906F-7179-483F-A8CE-2939112EA9C1

SSS0292
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คำเตือน:

คนขับและผู� โดยสารทุกคนที่ น่ังอยู� ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว�ตลอดเวลา

การคาดเข็มขัดนิรภัย
L33-A-121009-C84F842D-6816-45B0-82BC-0F755E0DFEAC

คำเตือน:

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

1. ปรับเบาะนั่ง (โปรดดูที่ “เบาะนั่ง” (หน�า 1-2))

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช�าๆ และสอด
ล้ินเข็มขัดลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได�ยินเสียง และ
ลองดึงให�แน�ใจว�าขาล็อกถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว
. ชุดดึงกลับได�รับการออกแบบให�ล็อก เม่ือมี
แรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช�าๆ
ทำให�สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได� และทำให�
คุณมีอิสระในการเคลื่อนตัวบนเบาะนั่ง

. 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
ระดับแนบรอบสะโพก ดังแสดงในภาพ

4. ดึงสายเข็มขัดช�วงไหล�ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม�ให�มี
ระยะหย�อน ให�สายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�บนไหล�และ
แนบผ�านหน�าอก

การปรับความสูงของสายเข็มขัดช�วงไหล�
(สำหรับเบาะนั่งด�านหน�า)

L33-A-121009-DB4FA7E4-7AFB-40A5-998A-C87D450CC231

SSS0351A

คำเตือน:

. ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�
ให�อยู�ในตำแหน�งที่พอดีกับลำตัว การปรับ
ความสูงที่ไม�ถูกต�องอาจลดประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมความปลอดภัยทั้งระบบ และยังเพิ่ม
โอกาสและความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

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

. ให�แน�ใจว�าเข็มขัดนิรภัยไม�บิดตัวไปทางใดทาง
หนึ่ง

. ให�แน�ใจว�าตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ล็อกแน�น
โดยลองเล่ือนตัวยึดสายเข็มขัดช�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�มเพื่อล็อกตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ให�อยู�ใน
ตำแหน�ง

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

ปลดเข็มขัดนิรภัย
L33-A-121009-6B2FCB5C-0ECC-4CC5-85C2-56DC96048B32

กดปุ�มบนหัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับโดย
อัตโนมัติ

ตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
L33-A-121009-8A88E1D7-0503-491C-8881-957627E5AE03

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบให�ล็อกการ
เคลื่อนที่ของสายเข็มขัด:

. เมื่อดึงสายเข็มขัดออกจากชุดดึงกลับอย�างเร็ว

. เมื่อลดความเร็วรถยนต�ลงอย�างรวดเร็ว

เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช�เข็มขัดนิรภัย ให�ตรวจสอบ
การทำงานโดยการจับสายเข็มขัดช�วงไหล� และดึงไป
ข�างหน�าเร็วๆ ชุดดึงกลับควรจะล็อกไม�ให�สายเข็มขัดเลื่อน
ออกมาได�อีก ถ�าชุดดึงกลับไม�ล็อกในระหว�างการ
ตรวจสอบ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
L33-A-121009-7F37C59E-8849-4E54-AB60-A70E8CF21156

ให�ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส�วนประกอบโลหะทั้งหมด
ตามระยะเวลา เพื่อดูว�าส�วนประกอบ เช�น หัวเข็มขัด
ลิ้นเข็มขัด ชุดดึงกลับ สายยืดหยุ�น และตัวยึดทำงาน
ถูกต�องหรือไม� ถ�าพบว�ามีชิ้นส�วนท่ีหลวม เสื่อมสภาพ มี
รอยตัด หรือเกิดความเสียหายอย�างอื่นบนสายเข็มขัด ควร
เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งชุด

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

การทำความสะอาดสายเข็มขัดให�ใช�น้ำสบู�อ�อน หรือน้ำยา
ซักแห�งทำความสะอาด แล�วเช็ดออกด�วยผ�าแห�งที่สะอาด
ทิ้งไว�ในร�มจนเข็มขัดนิรภัยแห�ง ห�ามปล�อยให�เข็มขัดนิรภัย
ถูกดึงกลับเข�าไปจนกว�าสายเข็มขัดจะแห�งสนิท

L33-A-121009-40095FB4-959D-40CC-8C8C-A53C651F2481

ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
L33-A-121009-008AB0E5-0DF0-477B-8A23-DE796F025B15

SSS0099

คำเตือน:

. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควรให�
นั่งอยู�ในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสม ถ�าไม�ใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็ก 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
ชิ้นส�วนของรถยนต� และห�ามคาดเข็มขัดนิรภัย
เส�นเดียวผ�านทั้งเด็กและตัวคุณ

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

. การใช�งานหรือการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ไม�
ถูกต�องจะเพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บของเด็ก
หรือผู�โดยสารคนอื่นๆ และอาจทำให�ได�รับ

บาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

. ทำการติดตั้งและใช�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

. 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
ยึดไม�แน�น ให�ดึงสายเข็มขัดยึดให�ตึง หรือติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่งตัวอ่ืน แล�วทดสอบ
อีกครั้ง

. เมื่อไม�ใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ยึดเบาะนั่งไว�กับ
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX หรือเข็มขัดนิรภัย
เพื่อ ป�องกัน ไม� ให� กล้ิง ไปมา ในกรณีที่ หย ุด
กะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุ

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

เบาะนั่งสำหรับเด็ก
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ทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได�

. อาจจำเป�นต�องใช�อุปกรณ�ล็อกที่ตำแหน�งติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็ก เพราะถ�าไม�ใช� อาจทำให�เด็ก
ได� รับบาดเจ็บจากการพลิกคว่ำของเบาะ น่ัง
สำหรับเด็ก ในขณะที่รถเบรกหรือเข�าโค�ง

ข�อควรระวัง:

โปรดจำไว�ว�าการปล�อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว�ในรถ
ที่ป�ดกระจกกลางแดด อาจทำให�เบาะนั่งร�อนมาก
ตรวจสอบพื้นผิวเบาะและหัวเข็มขัด ก�อนให�เด็กนั่งใน
เบาะนั่งสำหรับเด็ก

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็ก
คุณควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสมกับรถ
และเด็ก และควรทำการติดตั้งและใช�งานตามคำแนะนำ
ของผู�ผลิตทุกครั้ง ถ�าเป�นไปได� ควรใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
โตที่มีให�เลือกหลายแบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
L33-A-121009-80F0EFB1-A98F-486F-B723-0BADA5924973

รถยนต�ของคุณติดต้ังจุดยึดพิเศษที่ใช�กับเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ISOFIX

ตำแหน�งจุดยึด ISOFIX ด�านล�าง
L33-A-121009-F9376EB7-B5AE-4AAD-92B4-D6B4B7CBBABE

จุดยึด ISOFIX ใช�สำหรับติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กลงบน
เบาะหลังด�านข�างเท�านั้น อย�าพยายามติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็กที่ตำแหน�งตรงกลางโดยใช�ตัวยึด ISOFIX

SSS1046

ตำแหน�งเครื่องหมาย ISOFIX

SSS0637

ตำแหน�งตัวยึด ISOFIX ด�านล�าง
ตัวยึด ISOFIX ติดตั้งอยู�ที่ด�านหลังของเบาะรองนั่งใกล�กับ
พนักพิงหลัง เครื่องหมายถูกติดไว�ที่พนักพิงหลัง เพื่อช�วย
ระบุตำแหน�งตัวยึด ISOFIX

การติดตั้งตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
L33-A-121009-A537A246-8345-49B4-A12E-7D8DFF3A3757

SSS0644

การติดตั้งตัวยึด
เบาะน่ังสำหรับเด็ก ISOFIX มีตัวเก่ียวสองตัว เพ่ือยึดเข�า
กับตัวยึดสองจุดที่เบาะนั่ง ด�วยระบบนี้ จึงไม�จำเป�นต�องใช�
เข็มขัดนิรภัยเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ตรวจสอบ
ป�ายข�อมูลเบาะน่ังสำหรับเด็กว�าสามารถใช�งานกับตัวยึด
ISOFIX ได� ข�อมูลนี้อาจอยู�ในคำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

โดยทั่วไป เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX จำเป�นต�องใช�สาย
ยึดด�านบน หรืออุปกรณ�ป�องกันการหมุนอื่นๆ เช�น ขาค้ำยัน
เมื่อทำการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ให�ศึกษาและ
ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือเล�มนี้ และของผู�ผลิตเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก (โปรดดูท่ี “การติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กโดย
ใช� ISOFIX” (หน�า 1-14))

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

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
L33-A-121009-3CF58FA0-110F-48B6-BD3E-0AA5FB83E437

รถยนต�ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับ
เด็กบนเบาะนั่งด�านหลัง เมื่อทำการติดต้ังเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ให�ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือของผู�ผลิต
เบาะนั่งสำหรับเด็ก

คำเตือน:

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำ
หนักเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมเท�านั้น ห�ามใช�ใน
การยึดเข็มขัดนิรภัย สายไฟ หรือใช�ในการยึดวัตถุ
หรืออุปกรณ�อ่ืนๆ เข�ากับรถยนต� ไม�ว�าในกรณีใดๆ
ก็ตาม

ตำแหน�งของจุดยึด
L33-A-121009-34D2E2A2-A0AB-483B-9974-1D7751B4E0E5

JVR0200X

ยกเว�นประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด�

JVR0277X

สำหรับประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด�
จุดยึดอยู�ใต�ฝาป�ดจุดยึดบนแผงป�ดชั้นวางของด�านหลัง

พาดสายยึดด�านบนระหว�างหมอนพิงศีรษะและพนักพิงหลัง
และเกี่ยวเข�ากับตัวยึดของสายยึด เพ่ือติดต้ังให�ตรงที่สุด
ยึดสายยึดตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อป�องกันไม�ให�สาย
หย�อน

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�
ISOFIX

L33-A-121009-EC610055-99A2-4018-9558-F293B2A8A7E9

คำเตือน:

. ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ลงบน
ตำแหน�งที่กำหนดเท�านั้น สำหรับตำแหน�งตัวยึด
ISOFIX ด�านล�าง โปรดดูที่ “เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ISOFIX” (หน�า 1-13) ถ�ายึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ไม�แน�น เด็กอาจได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ในอุบัติเหตุได�

. อย�าติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่จำเป�นต�องใช�สาย
ยึดด�านบนลงบนเบาะนั่งที่ไม�มีตัวยึดสายยึด

. ห�ามยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีตำแหน�งเบาะ น่ัง
กลางด�านหลังโดยใช�ตัวยึด ISOFIX ด�านล�าง

เบาะนั่งสำหรับเด็กจะไม�ถูกยึดอย�างเหมาะสม

. ตรวจสอบตัวยึดด�านล�างโดยสอดน้ิวเข�าไปใน
บริเวณตัวยึด และให�แน�ใจว�าไม�มี ส่ิงกีดขวาง
เหนือตัวยึด ISOFIX เช�น สายเข็มขัดนิรภัย หรือ
วัสดุเบาะรองน่ัง เบาะนั่งสำหรับเด็กจะไม�ถูกยึด
อย�างเหมาะสม ถ�ามีสิ่งกีดขวางตัวยึด ISOFIX

. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อรับ
น้ำหนักเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ี เหมาะสมเท�าน้ัน
ห�ามใช�ในการยึดเข็มขัดนิรภัย, สายไฟ หรือใช�
ในการยึดวัตถุหรืออุปกรณ�อื่นๆ เข�ากับรถยนต�
ไม�ว�าในกรณีใดๆ ก็ตาม

Condition: 'Except for China'/China/
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การติดตั้งลงบนเบาะหลังด�านข�าง
L33-A-121009-42D6FB04-48DD-4F99-87C3-B55F2FB75396

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

SSS0646A

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 1 และ 2
ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามขั้นตอนของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกลง
บนเบาะหลังด�านข�างโดยใช� ISOFIX:

1. วางเบาะนั่งสำหรับเด็กลงบนเบาะนั่ง ①
2. ยึดตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กเข�ากับตัวยึด ② ด�านล�าง

3. ควรยึดให�ด�านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กแนบสนิท
กับพนักพิงหลัง

SSS0754A

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 4
4. ปรับตัวเกี่ยวให� ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให�

แน�นขึ้น กดลง ③ และดันไปข�างหลัง ④ ให�แน�นด�วย
เข�าที่บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

5. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด�านบน ให�พาดสายยึด
และเกี่ยวเข�ากับจุดยึดสายยึด (โปรดดูที่ “จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน�า 1-14))

6. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีเครื่องมือป�องกันการหมุนอื่นๆ
เช�น ขาค้ำยัน ให�ใช�สิ่งนั้นแทนสายยึดด�านบนตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0755A

แบบหันหน�าออก: ขั้นที่ 7

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน
เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งาน หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้นท่ี
3 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

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

SSS0649A

แบบหันหลังออก: ขั้นที่ 1 และ 2
ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามขั้นตอนของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกลง
บนเบาะหลังด�านข�างโดยใช� ISOFIX:

1. วางเบาะนั่งสำหรับเด็กลงบนเบาะนั่ง ①
2. ยึดตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กเข�ากับตัวยึด ② ด�านล�าง

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

SSS0756A

แบบหันหลังออก: ขั้นที่ 3
3. ปรับตัวเกี่ยวให� ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให�

แน�นขึ้น กดลง ③ และดันไปข�างหลัง ④ ให�แน�นด�วย
มือท่ีบริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

4. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด�านบน ให�พาดสายยึด
และเกี่ยวเข�ากับจุดยึดสายยึด (โปรดดูที่ “จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน�า 1-14))

5. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีเครื่องมือป�องกันการหมุนอื่นๆ
เช�น ขาค้ำยัน ให�ใช�สิ่งนั้นแทนสายยึดด�านบนตาม
คำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0757A

แบบหันหลังออก: ขั้นที่ 6

6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน
เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

7. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งาน หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้นท่ี
3 ถึง 6 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�
เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด

L33-A-121009-69C7CC4F-9441-4B39-9FB3-009D9128650E

การติดตั้งลงบนเบาะหลัง
L33-A-121009-8ECFA200-03F0-4930-8350-8DD2E1757D6B

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

SSS0758A

ขั้นที่ 1
ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามขั้นตอนของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกลง
บนเบาะหลัง โดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดแบบไม�มี
โหมดล็อกอัตโนมัติ:

1. วางเบาะนั่งสำหรับเด็กลงบนเบาะนั่ง ①

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�ดัน ไปทางด�านล�าง ③

และด�านหลัง ④ ให�แน�นด�วยเข�าเข�าที่บริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่ง
และพนักพิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น
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SSS0638A

ขั้นที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งาน หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้นท่ี
3 ถึง 5 ซ้ำอีกครั้ง

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

SSS0759A

ขั้นที่ 1

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามขั้นตอนของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกลง
บนเบาะหลัง โดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดแบบไม�มี
โหมดล็อกอัตโนมัติ:

1. วางเบาะนั่งสำหรับเด็กลงบนเบาะนั่ง 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

SSS0639A

ขั้นที่ 4
4. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง; ให�ดัน ไปทางด�านล�าง ③

และด�านหลัง ④ ให�แน�นด�วยเข�าเข�าที่บริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่ง
และพนักพิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0658A

ขั้นที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งาน หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้นท่ี
3 ถึง 5 ซ้ำอีกครั้ง
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1-18 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การติดตั้งลงบนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า
L33-A-121009-8B368645-FDFF-41D0-8CF2-8CE77A67A49D

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
เบาะหน�า

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�บน
เบาะน่ังด�านหลัง อย�างไรก็ตาม ถ�าท�านจำเป�น
ต�องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เบาะนั่งผู�โดยสาร
หน�า ให�เลื่อนเบาะนั่งผู�โดยสารถอยไปยัง
ตำแหน�งหลังสุด

. เบาะนั่งสำหรับเด็กทารกจำเป�นต�องใช�แบบหัน
หลังออก ดังนั้น จึงไม�สามารถใช�ที่เบาะนั่ง

ผู�โดยสารด�านหน�าได� เมื่อเบาะนั่งมีถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอยู�

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

SSS0627

ขั้นที่ 1 และ 2
ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามขั้นตอนของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ี เพื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกลง
บนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า โดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
3 จุดแบบไม�มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

1. เลื่อนเบาะนั่งถอยไปยังตำแหน�งหลังสุด ①
2. ปรับความสูงของหมอนพิงศีรษะให�สูงที่สุด 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
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6. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง; ให�ดัน ไปทางด�านล�าง ④
และด�านหลัง ⑤ ให�แน�นด�วยเข�าเข�าที่บริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่ง
และพนักพิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0302G

ขั้นที่ 7
7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กก�อนที่จะให�เด็กนั่ง ⑥ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึงไปด�าน
หน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นก�อน
เริ่มใช�งาน หากเบาะนั่งสำหรับเด็กหลวม ให�ทำขั้นท่ี
5 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

L33-A-121009-8856DC89-886E-4202-AE5E-C7AEFD91CAD0

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

L33-A-121009-60FC2972-4697-4A8A-931A-4A87EED5F877

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
L33-A-121009-8CD31616-7BFB-438F-9A3A-A3ECCAC2AAA5

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและทรวงอก
ของคนขับ และ/หรือผู�โดยสารด�านหน�า เมื่อเกิดการชน
ทางด�านหน�า ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าได�รับ
การออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด�านหน�า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง
L33-A-121009-99D476E7-93C1-4D1B-9C64-81017EE43FA8

ระบบนี้ จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณทรวงอกและ
กระดูกเชิงกรานของคนขับ และ/หรือผู�โดยสารด�านหน�า
เมื่อเกิดการชนทางด�านข�าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
ข�างได�รับการออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจาก
ด�านข�าง

ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง
L33-A-121009-1C7201F7-9B42-493D-8B1B-06F59F4ADC41

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของคนขับ,
ผู�โดยสารด�านหน�า และด�านหลังที่ น่ังตำแหน�งติดประตู
เมื่อเกิดการชนทางด�านข�าง ม�านนิรภัยด�านข�างได�รับ
การออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด�านข�าง

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ออกแบบมาเพื่อเสริม
การป�องกันอุบัติเหตุโดยเข็มขัดนิรภัยของผู�ขับและ
ผู�โดยสารและไม�ได�ออกแบบมาเพื่อทดแทนกัน ระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS) สามารถช�วยรักษาชีวิต และลด
การบาดเจ็บที่รุนแรงได� อย�างไรก็ตาม ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยที่พองขึ้นอาจทำให�เกิดแผลถลอก หรือการ
บาดเจ็บอ่ืนๆ ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม�ได�ป�องกันส�วน
ล�างของร�างกาย ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให�ถูกต�อง และ
ผู�โดยสารควรอยู�ห�างจากพวงมาลัยและแผงหน�าป�ดในระยะ
ที่เหมาะสมตลอดเวลา (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-
8)) ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองอย�างรวดเร็ว เพื่อช�วย
ปกป�องผู�โดยสาร แรงปะทะจากการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะได�รับบาดเจ็บ ถ�า
ผู�โดยสารนั่งอยู�ใกล�ถุงลมเสริมความปลอดภัยมากเกินไป
ในขณะที่ถุงลมพองตัว ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบ
ลงอย�างรวดเร็ว หลังจากถูกกระตุ�นให�ทำงาน

SRS จะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
หรือ “START” เท�านั้น
เม่ือบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” ไฟเตือน
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�างข้ึน
เป�นเวลา 7 วินาที แล�วจะดับลง ซ่ึงแสดงว�าถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS ยังทำงานได� เป�นปกติ
(โปรดดูที่ “ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS” (หน�า
1-23))

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-19

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)
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1-20 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:

. โดยปกติถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะไม�
พองตัว ถ�าเกิดการชนทางด�านข�าง, ด�านหลัง,
พลิกคว่ำ หรือชนด�านหน�าแต�ไม�รุนแรง ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�องเสมอ เพ่ือช�วยลด
ความเส่ียงและความรุนแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
หน�าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือคุณน่ังตัวตรง
และเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�างรุนแรง
ถ�าคุณและผู�โดยสารไม�คาดเข็มขัดนิรภัย, นั่ง
โน�มตัวไปข�างหน�า, น่ังชิดด�านข�าง หรือน่ังไม�
ตรงตำแหน�ง จะเพิ่มความเสี่ยงที่คุณและ
ผู�โดยสารจะได�รับบาดเจ็บถึงแก�ชีวิตได�หากเกิด
อุบัติเหตุ นอกจากนี้ คุณและผู�โดยสารอาจได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรงจากการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย ถ�านั่งใกล�ถุงลมมากเกินไป ให�นั่ง
เอาหลังชิดกับพนักพิงหลัง และห�างจาก
พวงมาลัยหรือแผงหน�าป�ดในระยะที่ เหมาะสม

ตลอดเวลา คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

SSS0006

SSS0007

SSS0008
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SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เด็กนั่งรถโดยไม�คาดเข็มขัดนิรภัย
หรือไม�น่ังบนเบาะสำหรับเด็ก และห�ามปล�อยให�
เด็กยื่นมือหรือหน�าออกทางหน�าต�าง ห�ามอุ�มเด็ก
ไว�บนตักหรือในอ�อมแขน ตัวอย�างตำแหน�ง
การนั่งที่เป�นอันตรายแสดงอยู�ในภาพ

. เด็กอาจได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต เมื่อ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง หรือม�านนิรภัยด�านข�าง
พองตัว ถ�าไม�ได�คาดเข็มขัดนิรภัยไว�อย�าง
เหมาะสม

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด�านหน�า เนื่องจากหากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าพองตัว อาจทำให�เด็กได�
รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� (โปรดดูที่ “
เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน�า 1-12))

SSS0059A

SSS0140

SSS0159

SSS0162

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-21
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1-22 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

คำเตือน:

. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างและ
ม�านนิรภัยด�านข�างจะไม�พองตัว ถ�าเกิดการชน
ทางด�านหน�า ด�านหลัง พลิกคว่ำ หรือชนด�าน
หน�าแต�ไม�รุนแรง ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย�าง
ถูกต�องเสมอ เพื่อช�วยลดความเสี่ยงและความ
รุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
ข�างจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อคุณนั่งตัวตรง
และเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างและม�านนิรภัยด�านข�างจะ
พองตัวอย�างรุนแรง ถ�าคุณและผู�โดยสารไม�คาด
เข็มขัดนิรภัย, น่ังโน�มตัวไปข�างหน�า, นั่งชิดด�าน
ข�าง หรือน่ังไม�ตรงตำแหน�ง จะเพ่ิมความเส่ียงที่
คุณและผู�โดยสารจะได�รับบาดเจ็บถึงแก�ชีวิตได�
หากเกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามวางมือ ขา หรือหน�าใกล�กับถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัยด�านข�าง
บนพนักพิงหลังของเบาะหน�า หรือใกล�กับราง
หลังคาด�านข�าง ห�ามให�ผู�โดยสารบนเบาะนั่งด�าน
หน�าหรือด�านหลังที่ น่ังข�างประตู ยื่นแขนออก
นอกกระจกหน�าต�างหรือนั่งพิงประตู ตัวอย�าง
ตำแหน�งการนั่งที่เป�นอันตรายแสดงอยู�ในภาพ

. เมื่อนั่งบนเบาะนั่งด�านหลัง ห�ามจับที่พนักพิงหลัง
ของเบาะนั่งด�านหน�า ถ�าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างและม�านนิรภัยด�านข�าง
พองตัว คุณอาจได� 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-0212D498-FED7-4B79-9AF9-6B7AADF81DD5

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ โดย
ทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช�วยดึง
สายเข็มขัดกลับทันทีที่รถชน ซึ่งจะช�วยเหนี่ยวรั้งผู�โดยสาร
ไว�กับเบาะนั่งด�านหน�า (โปรดดูที่ “ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner” (หน�า 1-28))

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
L33-A-121009-96A7D1AB-55EC-467D-865A-E6466B19753A

JVR0049X

ป�ายเตือนที่เกี่ยวกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยถูกติด
อยู�ภายในรถยนต� ดังที่แสดงในรูป

ป�ายเตือน ① อยู�หน�าแผ�นบังแดดด�านคนขับและ/หรือ
ผู�โดยสาร

ป�ายเตือน ② อยู�ข�างแผงหน�าป�ดด�านผู�โดยสาร

ป�ายน้ีจะเตือนไม�ให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง

ออกบนเบาะนั่งผู�โดยสารหน�า เนื่องจากการติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็กในตำแหน�งนี้อาจทำให�ทารกได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรง ถ�าถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวเมื่อเกิด
การชน

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

JVR0260X

① ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย (ตัวอย�าง)
รูปแบบป�ายเตือน ① เปลี่ยนแปลงตามรุ�นรถ

ป�ายเตือน:

“อันตรายร�ายแรง! ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หลังออกบนเบาะนั่งที่มีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�
ข�างหน�า!"

Condition: 'Except for China'/China/
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แบบ B: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0243X

① ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
ป�าย ① เตือน:

“ห�ามใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กหันเข�าหาเบาะนั่งที่มี
การป�องกันด�วยถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�ด�านหน�า จะ
ทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�”

ในรถที่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด�าน
หลังเท�านั้น

เมื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน ให�ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการติดตั้งของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ังสำหรับเด็ก”
(หน�า 1-12)

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
L33-A-121009-95B40408-0D83-4746-A726-7433FD0FEE9A

SPA1097

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยแสดง ขึ้นบน
แผงหน�าป�ด จะตรวจสอบวงจรระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย, ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ pre-tensioner
และระบบสายไฟที่เกี่ยวข�อง

เม่ือบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” หรือ “START”
ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�างขึ้น
เป�นเวลาประมาณ 7 วินาทีแล�วจะดับลง ซ่ึงแสดงว�าถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS ทำงานเป�นปกติ

ถ�าสภาวะต�อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว�าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ต�องได�รับการบริการ:

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

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบ
เป�นจังหวะ

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�าง
ขึ้นเลย

ถ�าไฟเตือนเป�นไปตามนี้ แสดงว�าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ pre-tensioner

อาจทำงานไม� ปกติ ซึ่ง ต�อง ได� รับการตรวจสอบและ
ซ�อมแซม กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-23
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1-24 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
L33-A-121009-768CC898-B90C-429B-A8AD-5266C08A2F3F

JVR0268X

1. โมดุลม�านนิรภัยด�านข�าง
2. โมดุลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง
3. โมดุลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
4. เซ็นเซอร�ตรวจจับพื้นที่การชน
5. เซ็นเซอร�แซทไลต�
6. ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
7. ชุดเซ็นเซอร�วิเคราะห�ถุงลมเสริมความปลอดภัย
8. Pre-tensioner ช�วงตัก (ด�านคนขับ และ/หรือ

ผู�โดยสาร)

คำเตือน:

. ห�ามวางสิ่งของใดๆ ไว�บนฝาครอบพวงมาลัย,
แผงหน�าป�ด, ใกล�แผงป�ดประตูด�านหน�า และ
เบาะนั่งด�านหน�า ห�ามวางสิ่งของใดๆ ระหว�าง
ผู�โดยสารและฝาครอบพวงมาลัย บนแผงหน�าป�ด
, และใกล�แผงป�ดประตูด�านหน�า และเบาะนั่งด�าน
หน�า เนื่องจากสิ่งของเหล�านั้นอาจกระเด็นออก
มาจนเกิดอันตราย และทำให�ได�รับบาดเจ็บ ถ�า
ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

. หลังจากการพองตัว ชิ้นส�วนของระบบถุงลมเสริม
ความ ปลอดภัย บาง ช้ิน จะ ร�อน ห�าม สัมผัส:
เนื่องจากอาจทำให�เกิดแผลไหม�ได�

. ห�ามดัดแปลงชิ้นส�วนใดๆ หรือสายไฟของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�วยตัวคุณเอง เพ่ือ
ป�องกันไม�ให�ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว
โดยไม�ได�ตั้งใจ หรือทำให�ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเกิดความเสียหาย

. ห�ามดัดแปลงระบบไฟฟ�า ระบบรองรับน้ำหนัก
โครงสร�างด�านหน�า และแผงข�างตัวถังด�วยตัว
คุณเอง เนื่องจากจะมีผลกระทบต�อการทำงาน
ของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. การเข�าไปรบกวนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บร�ายแรง การรบกวน
รวมถึงการวางส่ิงของไว�บนฝาครอบพวงมาลัย
และรอบๆ หรือบนแผงหน�าป�ด และการตกแต�ง
รอบๆ ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. การทำงานเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยควรดำเนินการโดยศูนย�บริการ
นิสสัน ห�ามเปล่ียนหรือถอดสายไฟ SRS ไม�ควร
ใช�อุปกรณ�ทดสอบทางไฟฟ�า หรือไขควงวัดไฟที่
ไม�ได�รับอนุญาตกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

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

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะได�ยินเสียงดังและ
มีควันออกมา ควันนี้ ไม� เป�น อันตรายและไม�ไวไฟ ควร
ระมัดระวังไม�สูดดมควันนี้เข�าไป เนื่องจากอาจทำให�ระคาย
เคืองและสำลักได� สำหรับผู�ที่มีป�ญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ
ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
L33-A-121009-91C5CE86-CC23-4AF9-9ACA-97772C7138AD

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��งคนขับติดตั้งอยู�
ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าฝ��ง
ผู�โดยสารติดตั้งอยู�ที่แผงหน�าป�ดบนกล�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�เกี่ยวข�องกับการทำงานที่
ถูกต�องของถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าเสมอไป

Condition: 'Except for China'/China/
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ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง
L33-A-121009-AE7C0A19-DD92-4348-9F20-4385AF87FF88

JVR0193X

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�เกี่ยวข�องกับ
การทำงานที่ถูกต�องของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�างเสมอไป

ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง
L33-A-121009-F3C1BEA9-F19E-49AF-A045-4931C74B95A3

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�เกี่ยวข�องกับการทำงานที่ถูกต�องของระบบม�าน

นิรภัยด�านข�างเสมอไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

GUID-EFC7F5FF-406A-40D1-B218-8BE0A3278B5D

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะทำงานในกรณีที่เกิด
การชนทางด�านหน�าหรือด�านข�าง ซึ่งผู�ใช�รถอาจได�รับ
บาดเจ็บสาหัส ถึงแม�จะคาดเข็มขัดนิรภัยไว�แล�วก็ตาม

ถุงลมอาจไม�ทำงานเมื่อแรงกระแทกจากการชนถูกดูดซับ
และ/หรือกระจายด�วยตัวถัง สภาพความเสียหายของรถ
(หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�เกี่ยวข�องกับการทำงานที่
ถูกต�องของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS เสมอไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัวเมื่อ
GUID-5B8B01A4-7AB3-4889-9F65-761B345D817D

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าถูกออกแบบมา
เพื่อให�พองตัว เม่ือเกิดการชนทางด�านหน�าอย�างรุนแรง
ตัวอย�างแสดงอยู�ในรูปต�อไปนี้

JVR0070X

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัว ในกรณี
ที่แรงการชนทางด�านหน�ามากกว�า 25 กม/ชม กับผนังที่ไม�
เคลื่อนที่หรือเสียรูป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าอาจพองตัว เมื่อ
ช�วงล�างของรถยนต�ได�รับความเสียหายอย�างร�ายแรง

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-25
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JVR0071X

. การชนขอบถนน หัวมุมฟุตบาท หรือ พ้ืนผิวแข็ง ท่ี
ความเร็วสูง

. การตกร�องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้นอย�างแรงหลังจากที่รถลอยขึ้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัย
ด�านข�าง: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างและม�านนิรภัยด�าน
ข�างถูกออกแบบมาเพื่อให�พองตัว เมื่อเกิดการชนทางด�าน
ข�างอย�างรุนแรง ตัวอย�างแสดงอยู�ในรูปต�อไปนี้

JVR0072X

(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง)

JVR0073X

(ระบบม�านนิรภัยด�านข�าง)
. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างและม�านนิรภัย

ด�านข�างจะพองตัว ในกรณีท่ีเกิดแรงการชนทางด�าน
ข�างกับรถยนต�โดยสารท่ัวไปที่ความเร็วมากกว�า 25
กม/ชม

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัว
เมื่อ

GUID-F05D94A3-8234-4C02-B496-F33E031DC147

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัว ในกรณีที่
แรงการชนไม�เพียงพอที่จะทำให�ถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS พองตัว

ตัวอย�าง ถ�ารถยนต�ชนวัตถุ เช�น รถยนต�ที่จอดอยู� หรือเสา
ป�ายแสดง ซึ่งสามารถเคลื่อนที่หรือเสียรูปได�จากการชน
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัว

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

JVR0074X

. การชนรถยนต�ซึ่งอยู�ในกลุ�มเดียวกันที่จอดอยู�

. การชนเสาไฟฟ�า

Condition: 'Except for China'/China/
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JVR0075X

. การวิ่งชนมุดท�ายรถบรรทุก

. การชนรั้วกั้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัย
ด�านข�าง: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0076X

. การชนจากด�านข�างที่มุมรถ

. การชนทางด�านข�างกับรถสองล�อ

JVR0077X

. การชนจากด�านข�างที่กระทบต�อห�องเครื่องยนต� (ห�อง
เก็บสัมภาระ)

. รถยนต�พลิกคว่ำ

JVR0078X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัวเมื่อ
GUID-6A467980-6F1C-4468-9B97-BD175BF134A8

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS พองตัวแล�ว โมดุล
ถุงลมจะไม�ทำงานอีก ถ�ารถยนต�ชนกับรถยนต�คันอื่นหรือ
วัตถุใดๆ

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

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

JVR0079X

. การชนจากด�านข�างหรือด�านหลัง

. รถยนต�พลิกคว่ำ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-27
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ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�านนิรภัย
ด�านข�าง: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0080X

. การชนทางด�านหน�ากับรถยนต�ที่จอดอยู�หรือเคลื่อนที่

. การชนทางด�านหลัง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ PRE-
TENSIONER

L33-A-121009-80C3FC50-BE55-4013-AADF-FBBF8BAD0906

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 ด�วยตัวคุณ
เอง เพ่ือป�องกันไม�ให� เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ทำงานโดยไม�ได� ต้ังใจ หรือทำให�

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner เกิด
ความเสียหาย

. การปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner ควรดำเนินการโดยศูนย�บริการ
นิสสัน ห�ามเปล่ียนหรือถอดสายไฟ SRS ไม�ควร
ใช�อุปกรณ�ทดสอบทางไฟฟ�า หรือไขควงวัดไฟที่
ไม�ได�รับอนุญาตกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner

. ถ�าคุณต�องการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน ข้ันตอนการทำลายเข็มขัดนิรภัย
แบบ Pre-tensioner ที่ถูกต�องมีระบุไว�ในคู�มือ
การบริการของนิสสัน การทำลายที่ไม�ถูกต�อง
อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจทำงานพร�อม
กับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชนบางแบบ โดย
ทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช�วยดึง
สายเข็มขัดกลับทันทีที่รถชน ซึ่งจะช�วยเหนี่ยวรั้งผู�โดยสาร
ไว�กับเบาะนั่งด�านหน�า

เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner จะอยู�ภายในตัวยึด และ
ชุดดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยด�านหน�า เข็มขัดนิรภัยแบบนี้
จะมีการใช�งานเหมือนกับเข็มขัดนิรภัยทั่วไป

เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ทำงาน จะได�ยิน
เสียงดังและมีควันออกมา ควันนี้ไม�เป�นอันตรายและไม�
ไวไฟ ควรระมัดระวังไม�สูดดมควันน้ีเข�าไป เน่ืองจากอาจ
ทำให�ระคายเคืองและสำลักได� สำหรับผู�ที่มีป�ญหาเกี่ยวกับ
ระบบหายใจ ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทันที

ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน
L33-A-121009-E2B60B7B-1FAF-4169-A358-663FE254DA22

คำเตือน:

. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล�ว โมดุล
ถุงลมจะไม�ทำงานอีก และต�องเปล่ียนใหม� ต�อง
ให�ศูนย�บริการนิสสัน เปล่ียนโมดุลถุงลมใหม�
เพราะไม�สามารถซ�อมโมดุลถุงลมที่พองตัวแล�ว
ได�

. ถ�าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นที่ด�านหน�าของตัวถัง
รถ ควรนำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน เพื่อทำการ
ตรวจสอบระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. ถ�าคุณต�องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริม
หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ขั้นตอนการทำลายที่ถูกต�องมีระบุไว�ในคู�มือ
การบริการของนิสสัน การทำลายที่ไม�ถูกต�อง
อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner ได� รับการออกแบบมาให�ใช�งานได�เพียงคร้ัง
เดียว ถ�าไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงาน
เป�นปกติ หลังจากถุงลมมีการพองตัว ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS จะสว�างค�างเพื่อเป�นการเตือน
การซ�อมและการเปลี่ยน SRS ควรต�องดำเนินการโดยศูนย�
บริการนิสสัน

เมื่อต�องนำรถเข�ารับบริการซ�อม ควรแจ�งข�อมูลเกี่ยวกับ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า, เข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner และชิ้นส�วนที่เกี่ยวข�องให�กับช�างที่ทำ
การซ�อมบำรุง สวิตช�กุญแจควรอยู�ในตำแหน�ง “LOCK”
เมื่อทำงานอยู�ใต�ฝากระโปรงหน�าหรือภายในรถ
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2-2 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-D59DD6B2-4B56-4AAE-AFDC-7420E919A644

JVO0113X

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

— ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�
— แตร
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านคนขับ

3. สวิตช�ไฟหน�า ไฟตัดหมอก* และสัญญาณไฟเลี้ยว
— ไฟหน�า
— สัญญาณไฟเลี้ยว
— ไฟตัดหมอก*

4. การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
5. สวิตช�รีเซ็ตคอมพิวเตอร�ระยะทาง
6. ที่วางแก�ว
7. คันเกียร�

— การขับขี่รถยนต�
— หน�าจอถอยหลัง*
— หน�าจอมุมมองโดยรอบ*

8. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)
— สวิตช�ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณ
พวงมาลัย

— สวิตช�ควบคุมหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
9. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านขวา)

— สวิตช�หลัก/ชุดควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ*
— สวิตซ�ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®*

10. คันปรับระดับพวงมาลัย
11. สวิตช�เตือน*
12. สวิตช� ECO
13. สวิตช�ที่บังแดดด�านหลัง*
14. สวิตช�ควบคุมเครื่องยนต�แบบไดนามิก (VDC) OFF
15. คันปลดล็อกฝากระโปรงหน�า
16. คันปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
17. สวิตช�ควบคุมระดับไฟหน�า* หรือ สวิตช�ท่ีบังแดด

ด�านหลัง*
18. ตัวเป�ดฝากระโปรงท�าย
*: ถ�ามีติดตั้ง

ที่นั่งคนขับ

Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

GUID-A67DFA8B-EB82-41F3-8CE4-56FEFCEDC724

JVC0506X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านผู�โดยสาร
2. ระบบเครื่องเสียง หรือ หน�าจอแสดง**

— หน�าจอถอยหลัง*
— หน�าจอมุมมองโดยรอบ*
— ระบบนำทาง**

3. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน
4. ช�องลมกลาง
5. ก�านเปลี่ยนเกียร�*
6. มาตรวัดและเกจวัด

7. ช�องลมด�านข�าง
8. กล�องเก็บของ
9. ชุดควบคุมฮีตเตอร�/ระบบปรับอากาศ

— สวิตช�ไล�ฝ�า
10. ช�องจ�ายไฟ/ขั้วต�อ USB*/ขั้วต�อ iPod*
11. ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ
12. เบรกจอด
13. แป�นเบรก
14. ฝาป�ดกล�องฟ�วส�

*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�ระบบนำทางอีกเล�มหนึ่ง (ถ�ามี

ติดตั้ง)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-3

แผงหน�าป�ด
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2-4 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

L33-A-121009-C226732B-02C9-482F-B1E5-28897FCDCC26

JVO0087X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
2. ไฟแจ�ง/เตือน
3. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

— การ เตือนและการแสดงบนจอแสดงข�อมูล
รถยนต�
— ระบบโหมด ECO
— หน�าจอเริ่มต�น
— การตั้งค�า

4. มาตรวัดความเร็ว

5. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
6. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว/

ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง (CVT)

7. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรวัดความเร็ว
L33-A-121009-75E5877F-E60E-4DEE-A68A-8C9EBC1EF411

SIC3950

มาตรวัดความเร็ววัดความเร็วของรถยนต�

มาตรวัดและเกจวัด

Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

มาตรวัดระยะทางรวม
L33-A-121009-4372DB0A-82BE-44DA-8F27-57FB0E7ECEDD

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว
L33-A-121009-BED390A6-5955-4137-9DAB-B719E436DF04

JVI0667X

มาตรวัดระยะทางรวม ① และมาตรวัดระยะเป�นเที่ยว ②
จะแสดงขึ้นใต�หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�เม่ือสวิตช�กุญแจ
อยู�ในตำแหน�ง “ON”

มาตรวัดระยะทางรวมจะบันทึกระยะทางท้ังหมดท่ีรถยนต�
ถูกใช�งาน

มาตรวัดระยะทางเป�นเท่ียวจะบันทึกระยะทางท่ีเดินทาง
เป�นเที่ยวๆ

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

กดสวิตช� TRIP/RESET ③ (บนแผงหน�าป�ด) เพ่ือเปล่ียน
การแสดงผลบนหน�าจอ ดังต�อไปนี้:

ระยะทาง A ? ระยะทาง B ? ระยะทาง A

ตั้งค�ามาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวใหม�:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช� TRIP/RESET ③ อย�างน�อย 1 วินาทีเพื่อรีเซ็ท
มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวให�เป�นศูนย�

ไฟแสดงตำแหน�งระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT)

L33-A-121009-A3DC356E-CE61-4CC3-AE62-AED37616D104

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

มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
L33-A-121009-54365200-C347-4DA1-90A2-9EF486051528

JVI0278X

มาตรวัดรอบเครื่องยนต�แสดงความเร็วรอบเครื่องยนต�ใน
หน�วยรอบต�อนาที (rpm) ห�ามเร�งเคร่ืองยนต�จนถึงขีด
แดง Ⓐ

ขีดแดงจะแตกต�างกันไปในแต�ละรุ�น

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�
L33-A-121009-D9FACDF5-D732-4471-8F20-7176FDC00D14

JVI0601X

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�จะแสดงอุณหภูมิ
น้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�

อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นของเครื่องยนต�จะเป�นปกติภายในช�วง
① ที่แสดงในภาพ

อุณหภูมิของน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�จะแตกต�างไปตาม
อุณหภูมิอากาศภายนอก และสภาพการขับขี่

ข�อควรระวัง:

. ถ�าเกจบ�งชี้ว�าอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�อยู�
ใกล�ด�านท่ีร�อน (H) ให�ลดความเร็วรถยนต�เพ่ือ
ลดอุณหภูมิ

. ถ�าเกจอยู�เกินช�วงปกติ ให�หยุดรถเร็วที่สุดเท�าที่
จะเป�นไปได�

. ถ�าเคร่ืองยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ การขับรถ
ต�อไปจะทำให�เครื่องยนต�เสียหายร�ายแรง (โปรด
ดูที่ “ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูง ผิดปกติ ”
(หน�า 6-7) สำหรับสิ่งที่ต�องปฏิบัติโดยทันที)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-5
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2-6 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
L33-A-121009-DD57250C-BD53-4F73-84A8-295691CA7B16

JVI0602X

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงระดับน้ำมันเช้ือเพลิง
ในถังน้ำมันโดยประมาณเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ON”

เกจวัดอาจเคลื่อนเล็กน�อยระหว�างการเบรก เล้ียว เร�ง
ความเร็ว หรือขับขึ้นหรือลงเขา เน่ืองจากการเคลื่อนไหว
ของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ จะแสดงขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� เมื่อระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหลือ
น�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่สะดวกก�อนที่เกจจะลด
ลงถึง 0 (น้ำมันหมด)

ลูกศร แสดงตำแหน�งฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่
ด�านซ�ายของรถยนต�

ข�อควรระวัง:

ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิงก�อนที่เกจจะลดถึง 0 (น้ำมัน
หมด)

ยังมีน้ำมันเช้ือเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเม่ือเกจจะลด

ถึง 0 (น้ำมันหมด)

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
L33-A-121009-542D6A6C-2412-426E-BFC8-05FAB0383407

JVI0603X

กดด�าน “+” Ⓐ เพื่อเพิ่มความสว�างให�กับไฟหน�าป�ดเมื่อ
ขับขี่ในเวลากลางคืน

กดด�าน “-” Ⓑ เพื่อลดความสว�างให�กับไฟหน�าป�ดเม่ือ
ขับขี่ในเวลากลางคืน

เมื่อระดับความสว�างถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุด จะมีเสียงบี๊ปดัง
ขึ้น

Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

L33-A-121009-9187F949-2F85-412C-B8D1-3AAC8E070D1A

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ไฟแสดงโหมด SPORT*

ไฟเตือนระบบเบรก
ไฟเตือนระบบควบคุมรถยนต�แบบไดนามิก
(VDC)

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนการชาร�จ ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน�า*
ไฟแสดงระบบควบคุมรถยนต�แบบไดนามิก
(VDC) OFF

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ ไฟแสดงการใช�ไฟสูง

ไฟเตือนหลัก
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต�
(MIL)

ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�แบบป��มไฮดรอลิก ไฟแสดงระบบรักษาความปลอดภัย

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า

*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-7

ไฟเตือน/ไฟแสดงและเสียงเตือน
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2-8 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การตรวจสอบหลอดไฟ
L33-A-121009-8CCB2E4C-A487-4C19-84B9-41434972B6D4

เมื่อป�ดประตูทุกบาน ให�เข�าเบรกจอด คาดเข็มขัดนิรภัย
แล�วบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON” โดยไม�สตาร�ท
เครื่องยนต� ถ�ามีติดตั้ง ไฟต�อไปนี้จะสว�างขึ้น: , ,

,

ถ�ามีติดต้ัง ไฟต�อไปน้ีจะสว�างขึ้นชั่วครู�และจากน้ันจะดับ
ลง: , , , ,

ถ�าไฟดวงใดดวงหนึ่งไม�สว�าง อาจแสดงว�ามีหลอดไฟขาด
หรือวงจรในระบบไฟฟ�าขาด นำรถเข�ารับการตรวจสอบและ
ซ�อมแซมหากจำเป�นที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ไฟแสดงและไฟเตือนบางอย�างยังแสดงขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�เช�นกัน (โปรดดูที่ “หน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-12))

ไฟเตือน
L33-A-121009-7A2E454B-D7CB-4ADE-BAC8-7F31F7B64CEA

ไฟเตือนระบบเบรกป�องกันล�อล็อก (ABS)
L33-A-121009-0951BCF5-0B14-4964-AB44-58E84771108A

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบเบรก
ป�องกันล�อล็อก (ABS) จะสว�างขึ้นแล�วจะดับไป แสดงว�า
ระบบ ABS กำลังทำงาน

ถ�าไฟเตือน ABS สว�างระหว�างท่ีเคร่ืองยนต�ทำงานหรือ
ระหว�างขับขี่ อาจแสดงว�า ABS ทำงานผิดปกติ นำรถเข�า
รับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ถ�าระบบ ABS ทำงานผิดปกติ ฟ�งก�ชั่นป�องกันล�อล็อกจะ
หยุดการทำงาน จากนั้นระบบเบรกจะทำงานปกติ แต�โดย
ปราศจากระบบป�องกันล�อล็อก (โปรดดูท่ี “ระบบเบรก”
(หน�า 5-26))

ไฟเตือนระบบเบรก
L33-A-121009-06962B40-13BE-4DDE-A24A-ABBBC733E216

คำเตือน:

. ถ�าระดับน้ำมันเบรกต่ำกว�าขีดต่ำสุดของกระปุก
น้ำมันเบรก ห�ามขับรถจนกว�าจะได�นำระบบเบรก
เข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

. ถึงแม�ว�าคุณอาจคิดว�าปลอดภัย แต�ควรทำการ
ลากจูงรถแทนการขับเอง เพราะอาจมีอันตราย
เกิดขึ้นได�

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

ไฟเตือนระบบเบรกแสดงการทำงานของระบบเบรกจอด
ระดับน้ำมันเบรกต่ำ และระบบเบรกป�องกันล�อล็อก (ABS)
ทำงานผิดปกติ

ไฟเตือนเบรกจอด:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนเบรกจะ
สว�างขึ้น เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และปลดเบรกจอด ไฟ
เตือนเบรกจะดับลง

ถ�าไม�ปล�อยเบรกจอดจนสุด ไฟเตือนเบรกจะยังสว�างค�าง
อยู� ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกดับแล�วก�อนขับรถ (โปรดดูที่
“เบรกจอด” (หน�า 3-19))

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

ถ�าไฟเตือนเบรกสว�างระหว�างท่ีเคร่ืองยนต�ทำงาน หรือ
ระหว�างการขับข่ี และปล�อยเบรกจอด อาจแสดงว�าระดับ
น้ำมันเบรกต่ำ

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว�างขึ้นระหว�างที่ขับรถ ให�หยุดรถ

อย�างปลอดภัยให�เร็วที่สุด ดับเคร่ืองยนต�และตรวจสอบ
ระดับน้ำมันเบรก ถ�าระดับน้ำมันเบรกอยู�ที่ขีดต่ำสุด ให�เติม
น้ำมันเบรกตามจำเป�น (โปรดดูที่ “น้ำมันเบรก” (หน�า 8-
12))

ถ�าระดับน้ำมันเบรกยังมีอยู�เพียงพอ ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS):GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อปล�อยเบรกจอดและระดับน้ำมันเบรกยังมีอยู�เพียงพอ
ถ�าทั้งไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรกป�องกันล�อ
ล็อก (ABS) สว�าง อาจแสดงว�าระบบ ABS ทำงานผิดปกติ
นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบเบรกและซ�อมแซมหาก
จำเป�นที่ศูนย�บริการนิสสันทันที (โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบ
เบรกป�องกันล�อล็อก (ABS)” (หน�า 2-8))

ไฟเตือนการชาร�จ
L33-A-121009-37954427-D3E5-45FC-8F04-27246DA6BFDA

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนการชาร�จจะ
สว�างขึ้น หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟเตือนการชาร�จจะ
ดับ แสดงว�าระบบการชาร�จกำลังทำงาน

ถ�าไฟเตือนการชาร�จสว�างระหว�างที่เครื่องยนต�ทำงานหรือ
ระหว�างขับขี่ อาจแสดงว�าระบบการชาร�จทำงานผิดปกติ
และอาจต�องนำรถเข�าศูนย�บริการ

เม่ือไฟเตือนการชาร�จสว�างขึ้นระหว�างท่ีขับรถ ให�หยุดรถ
อย�างปลอดภัยให�เร็วที่สุด ดับเคร่ืองยนต�และตรวจสอบ
สายพานไดชาร�ท ถ�าสายพานไดชาร�ทหย�อน เสียหาย
หรือหาย จำเป�นต�องซ�อมแซมระบบการชาร�จ (โปรดดูท่ี
“สายพาน” (หน�า 8-9))

ถ�าสายพานไดชาร�ททำงานเป�นปกติ แต�ไฟเตือนการชาร�จ
ยังสว�างค�างอยู� ให�นำระบบการชาร�จเข�ารับการตรวจสอบที่
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ศูนย�บริการนิสสันทันที

ข�อควรระวัง:

ห�ามขับรถต�อ ถ�าสายพานไดชาร�ทหลวม เสียหาย
หรือหาย

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับต่ำ
GUID-B95F7BD1-5AC8-4D1E-8AFB-DBC10034B8AE

ไฟเตือนน้ีจะสว�างขึ้นเมื่อน้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน�อย
ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่สะดวกก�อนท่ีเกจวัดระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงจะชี้ไปที่ตำแหน�ง 0 (น้ำมันหมด)

ยังมีน้ำมันเช้ือเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเมื่อเกจ
วัดน้ำมันเชื้อเพลิงชี้ไปที่ตำแหน�ง 0

ไฟเตือนหลัก
L33-A-121009-417BDE4E-DC0A-474A-82BE-E959C7F0597C

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนหลักจะ
สว�างขึ้น ถ�าการเตือนดังต�อไปนี้แสดงขึ้นบนจอแสดงข�อมูล
รถยนต�

. No Key Detected (ไม�พบกุญแจ)

. Low Fuel (น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ)

. Low Washer Fluid (น้ำล�างกระจกต่ำ)

. Release parking brake (ปลดเบรกจอด)

. Door Open (ประตูเป�ด)

. Trunk Open (กระโปรงท�ายเป�ด)

. Door and Trunk Open (ประตูและกระโปรงท�าย
เป�ด)

. Push ignition to OFF (กดสวิตช�กุญแจไปที่ OFF)

. Key ID Incorrect (หมายเลขกุญแจผิด)

. Shift to Park (เปลี่ยนเกียร�ที่ไปตำแหน�งจอด)

. I-Key System Error (ระบบกุญแจอัจฉริยะผิดปกติ)

. Key Registration Complete (การลงทะเบียนกุญแจ
เสร็จสิ้น)

. CVT Error (ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่องผิดปกติ)

. Low Oil Pressure (แรงดันน้ำมันต่ำ)

. Malfunction (ผิดปกติ) (ถ�ามีติดตั้ง สำหรับช�วยใน
การขับขี่)

. Parking Sensor Error (เซ็นเซอร�จอดรถผิดปกติ)
(ถ�ามีติดตั้ง)

. Transit Mode Re-insert Fuse (ฟ�วส� ระหว�าง
การขนส�ง)

โปรดดูที่ “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-12)

ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�แบบป��ม
ไฮดรอลิก

L33-A-121009-EF3EC7FB-680B-476E-A2F3-A3253FAC6F91

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ON" ไฟเตือนพวงมาลัย
พาวเวอร�แบบป��มไฮดรอลิกจะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ท
เครื่องยนต� ไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�แบบป��มไฮดรอลิก
จะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบพวงมาลัยพาวเวอร�ทำงานปกติ

ถ�าไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�แบบป��มไฮดรอลิกสว�างขึ้น
ขณะเครื่องยนต�ทำงานแสดงว�าระบบพวงมาลัยพาวเวอร�
อาจทำงานผิดปกติและอาจต�องเข�ารับบริการ นำรถเข�ารับ
การตรวจสอบระบบพวงมาลัยพาวเวอร�แบบใช�ป��ม
ไฮดรอลิกไฟฟ�าที่ศูนย�บริการนิสสันทันที (โปรดดูที่ “ป��ม
ไฮดรอลิกไฟฟ�าระบบพวงมาลัยพาวเวอร�” (หน�า 5-26))

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
GUID-20DEB1D1-2CE1-4BF7-A7D8-B8E10EC4C4EF

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนเข็มขัด
นิรภัยจะสว�างขึ้น ไฟเตือนจะสว�างอยู�จนกว�าก็ต�อเมื่อคนขับ
และ/ หรือ ผ ู� โดยสาร หน�า (สำหรับ ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด�) คาดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อรถยนต�วิ่งเร็วกว�า 15 กม./ชม. (10 MPH) เสียงเตือน
จะดังจนกว�าคนขับและ/หรือคนนั่ง เบาะหน�า (สำหรับ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด�) จะคาดเข็มขัดนิรภัย เสียง
เตือนจะดังต�อเน่ืองนานประมาณ 90 วินาทีจนกว�าจะคาด
เข็มขัดนิรภัย

โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8)

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

L33-A-121009-82A762F9-D4FE-4239-910B-FDA9C5202258

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” หรือ “START” ไฟ
เตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) สว�างประมาณ
7 วินาที และดับหลังจากนั้น ซึ่งแสดงว�าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS ทำงานปกติ

ถ�าไฟเตือนต�อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว�าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS และเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
ต�องได� รับการบริการ นำรถเข�า รับการตรวจสอบและ
ซ�อมแซมหากจำเป�นที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว�าง
ประมาณ 7 วินาทีหลังจากนั้น

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบ
เป�นจังหวะ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-9
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2-10 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�าง
ขึ้นเลย

หากไม�ทำการตรวจสอบและซ�อมแซม ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-
tensioner อาจทำงานผิดปกติ (โปรดดูที่ “ระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)” (หน�า 1-19))

ไฟเตือนระบบควบคุมรถยนต�แบบไดนามิก
(VDC)

L33-A-121009-E4E16768-275E-4273-B0EC-2288C0053EC7

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟเตือนระบบควบคุม
รถยนต�แบบไดนามิก (VDC) จะสว�างขึ้นแล�วจะดับไป

ไฟเตือนกะพริบในขณะที่ระบบ VDC ทำงาน

เมื่อไฟเตือนกะพริบระหว�างการขับขี่ แสดงว�ากำลังขับขี่บน
ถนนลื่น และอัตราการเสียดทานกำลังจะเกินค�าที่กำหนด

ถ�าไฟเตือนสว�างขึ้นขณะสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON”
แสดงว�าระบบ VDC อาจทำงานผิดปกติ และอาจต�องนำรถ
เข�าศูนย�บริการนิสสัน นำรถเข�ารับการตรวจสอบและ
ซ�อมแซมหากจำเป�นที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ถ�าระบบทำงานผิดปกติ การทำงานของระบบ VDC จะถูก
ยกเลิกแต�ยังสามารถขับรถได�

โปรดดู ท่ี “ระบบควบคุมรถยนต�แบบไดนามิก (VDC)”
(หน�า 5-11)

ไฟแสดง
L33-A-121009-8F29527E-A006-4E80-8340-B70283FD918B

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-9820D048-EA16-4D8E-81CA-0CBC8624DF3C

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�าจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟตัด
หมอกหน�า (โปรดดูท่ี “สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดต้ัง)”
(หน�า 2-24))

ไฟแสดงการใช�ไฟสูง
L33-A-121009-17FAA84C-9D28-4F9F-97F1-38A23692D1C9

ไฟแสดงการใช�ไฟสูงจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟสูง ไฟแสดงจะ
ดับลงเมื่อเลือกใช�ไฟต่ำ (โปรดดูท่ี “สวิตช�ไฟหน�าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-21))

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต� (MIL)

L33-A-121009-F69BDC2A-BE6E-4BD3-9467-FA402A6792C2

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงการทำงาน
ผิดปกติของเครื่องยนต� (MIL) จะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ท
เคร่ืองยนต� ไฟ MIL จะดับ ซึ่งแสดงว�า ระบบควบคุม
เครื่องยนต�ทำงานปกติ

ถ�าไฟ MIL สว�างขึ้นขณะเคร่ืองยนต�ทำงานแสดงว�าระบบ
ควบคุมเครื่องยนต�และ/หรือ CVT ทำงานผิดปกติและอาจ
ต�องนำรถเข�าศูนย�บริการนิสสัน นำรถเข�ารับการตรวจสอบ
และซ�อมแซมหากจำเป�นที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ถ�าไฟ MIL กะพริบ (ถ�ามีติด ต้ัง) ในขณะท่ีเครื่องยนต�
ทำงานแสดงว�าความ ผิดปกติอาจเกิดขึ้นได� กับระบบ
ควบคุมมลพิษ ในกรณีนี้ ระบบควบคุมมลพิษอาจทำงาน
ผิดปกติและอาจต�องเข�ารับบริการ นำรถเข�ารับการ

ตรวจสอบและซ�อมแซมหากจำเป�นที่ศูนย�บริการนิสสัน
ทันที

ข�อควรระวัง: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพ่ือเป�นการลดหรือหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดความเสียหายกับ
ระบบควบคุมเครื่องยนต�เมื่อไฟ MIL สว�างขึ้น:

. หลีกเลี่ยงการขับที่ความเร็วมากกว�า 70 กม./ชม. (43
MPH)

. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือการลดความเร็วทันที

. หลีกเลี่ยงการขับขึ้นเขาชัน

. หลีกเลี่ยงการบรรทุกหรือลากพ�วงน้ำหนักที่ไม�จำเป�น

ข�อควรระวัง:

. การขับรถต�อไปโดยไม�ตรวจสอบระบบควบคุม
เคร่ืองยนต�และ/หรือ CVT อย�างถูกต�องจะทำให�
ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลง อัตราส้ินเปลือง
น้ำมัน เ ช้ือ เพลิง ส ู ง ขึ้น และ ระบบ ควบค ุม
เครื่องยนต�เสียหายซึ่งส�งผลถึงการคุ�มครองจาก
การรับประกันรถ

. การตั้งค�าที่ไม�ถูกต�องในระบบควบคุมเครื่องยนต�
จะทำให�ไม�เป�นไปตามกฏหมายและข�อกำหนด
เกี่ยวกับการปล�อยไอเสียของรถยนต�

ไฟแสดงระบบกันขโมย
L33-A-121009-079965A1-FCDF-45CD-B766-937930E4512A

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK” ฟ�งก�ชั่นนี้แสดงว�า
ระบบกันขโมยที่ติดตั้งอยู�บนรถยนต�ทำงานปกติ

ถ�าระบบกันขโมยทำงานผิดปกติ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะ
สว�างค�างอยู� เมื่อสวิตซ�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ON" (โปรด
ดูที่ “ระบบรักษาความปลอดภัย” (หน�า 3-13) สำหรับ
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ข�อมูลเพิ่มเติม)

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า
L33-A-121009-A07319ED-6922-498D-9366-A541A268476A

ไฟแสดงการเป�ดไฟหร่ีด�านหน�าจะสว�างขึ้นเม่ือเป�ดไฟหรี่
ด�านหน�า ไฟแผงหน�าป�ด ไฟท�าย และไฟส�องป�ายทะเบียน
ไฟแสดงนี้จะดับลงเมื่อป�ดไฟเหล�านี้

ไฟแสดงโหมด SPORT (ถ�ามีติดตั้ง)
L33-A-121009-6F45FC54-8C2B-4BC6-8C21-E8483A094645

เม่ือสวิตช�กุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงโหมด
SPORT จะสว�างและดับลง

หมายเหตุ:

ไฟแสดงโหมด SPORT จะสว�างขึ้นและดับ เพื่อให�
ตรวจสอบหลอดไฟ แม�ว�า รถยนต� จะ ไม�มี โหมด
SPORT ก็ตาม

ไฟแสดงโหมด SPORT จะสว�างขึ้นเม่ือโหมด SPORT
“ON” (โปรดดูท่ี “การขับข่ีด�วยระบบควบคุมการเปล่ียน
เกียร�แบบต�อเน่ือง (CVT)” (หน�า 5-7) สำหรับการใช�งาน
สวิตช�โหมด SPORT)

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
L33-A-121009-DDBE34E9-C2DA-4F21-B69E-5B06A12045BF

สัญญาณไฟเล้ียว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเมื่อเป�ด
สวิตช�ไฟเล้ียวหรือไฟกะพริบฉุกเฉิน (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟ
หน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-21) หรือ “สวิตช�ไฟ
กะพริบฉุกเฉิน” (หน�า 6-2))

ไฟแสดงระบบควบคุมรถยนต�แบบ
ไดนามิก (VDC) OFF

L33-A-121009-B44C16B3-D7EA-4A5E-A329-2E28B93E3DB7

ไฟแสดงควบคุมรถยนต�แบบไดนามิก (VDC) OFF สว�าง
เมื่อกดสวิตช� VDC OFF ไปที่ตำแหน�ง "OFF"

เม่ือบิดสวิตช� VDC OFFไปท่ีตำแหน�ง “OFF” ระบบ VDC
จะป�ด

โปรดดู ท่ี “ระบบควบคุมรถยนต�แบบไดนามิก (VDC)”
(หน�า 5-11)

เสียงเตือน
L33-A-121009-9D868D2A-6AFE-4324-8061-752DEAF226DA

เสียงเตือนผ�าเบรกสึก
L33-A-121009-DFD4E4C9-8307-4386-8DB9-32988C010142

ผ�าเบรกมีเสียงเตือนผ�าเบรกสึก เมื่อจำเป�นต�องเปลี่ยน
ผ�าเบรกใหม� เสียงครูดสูงๆ จะดังขึ้นระหว�างท่ีรถเคล่ือนท่ี
เสียงครูดจะดังขึ้นเมื่อเหยียบเบรก หลังจากผ�าเบรกสึกมาก
ขึ้น เสียงจะดังอยู�ตลอดแม�ว�าจะไม�ได�เหยียบเบรก

นำรถเข�ารับการตรวจสอบและซ�อมแซมหากจำเป�นที่ศูนย�
บริการนิสสันทันที (โปรดดูที่ “เบรก” (หน�า 8-11))

เสียงเตือนกุญแจ
L33-A-121009-49072D70-38DA-47C3-905E-37DE19524EB7

เสียงเตือนกุญแจอัจฉริยะจะดังขึ้นถ�าท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�
ในรถเมื่อทำการล็อกประตู เมื่อมีเสียงเตือนดังขึ้น ให�
ตรวจสอบทั้งตัวรถและกุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูที่ “ระบบ
กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-5))

เสียงเตือนไฟ
L33-A-121009-89981F2C-2BDE-4C97-82F9-E8356C4BC054

เสียงเตือนไฟจะดังขึ้นเมื่อประตูด�านคนขับเป�ดออกขณะที่
สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง หรือ และสวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”

ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไปที่ตำแหน�ง “OFF” หรือ “AUTO”
(ถ�ามีติดตั้ง) เมื่อออกจากรถ

เสียงเตือนจะดังขึ้นเป�นเวลา 2 วินาทีเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “OFF” ในขณะที่เป�ดไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดต้ัง)
และสวิตช�ไฟหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) อยู�ที่ตำแหน�ง “AUTO”

เสียงเตือนเบรกจอด
L33-A-121009-3138DCDB-F234-4624-AF3A-B1A9931585DA

เสียงเตือนเบรกจอดจะดังขึ้นถ�าขับรถที่ความเร็วมากกว�า 7
กม./ชม. (4 MPH) ในขณะที่ยังเข�าเบรกจอด หยุดรถและ
ปล�อยเบรกจอด

เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-CFFF7C1D-AA7B-427C-98D8-01CFF98570FF

เมื่อรถยนต�วิ่งเร็วกว�า 15 กม./ชม. (10 MPH) เสียงเตือน
จะดังจนกว�าคนขับและ/หรือคนนั่ง เบาะหน�า (สำหรับ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด�) จะคาดเข็มขัดนิรภัย เสียง
เตือนจะดังต�อเน่ืองนานประมาณ 90 วินาทีจนกว�าจะคาด
เข็มขัดนิรภัย

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-11
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2-12 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

L33-A-121009-243B0A84-1C1A-413C-A41C-3A84E1FD559E

JVI0604X

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�อยู�ด�านซ�ายมือของมาตรวัด
ความเร็ว จะแสดงรายการดังต�อไปนี้:

. การตั้งค�ารถยนต�

. ข�อมูลคอมพิวเตอร�ระยะทาง

. ระบบช�วยเหลือคนขับ (ถ�ามีติดตั้ง)

. ข�อมูลระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

. ข�อมูลการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ

. ข�อมูลเสียง

. ระบบนำทาง - turn by turn (ถ�ามีติดตั้ง)

. ไฟแสดงและไฟเตือน

. ข�อมูลอื่นๆ

การใช�งานหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
L33-A-121009-98D1215A-C1B9-4D61-BF2F-EC84677381D6

JVI0605X

สามารถเปลี่ยนการแสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�
ด�วยสวิตช� ③ และ ENTER ① ที่วงพวงมาลัย
① - เลื่อนผ�านรายการต�างๆ ของหน�า

จอแสดงข�อมูลรถยนต�
ENTER - เปลี่ยนหรือเลือกรายการบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�

② - กลับไปยังเมนูก�อนหน�า
③ - เลือก/เข�าสู�เมนูรายการข�อมูลรถยนต� หรือ

เปลี่ยนรายการที่แสดงบนหน�าจอเป�นรายการถัดไป
(เช�น ระยะทาง, การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง)

สวิตช� ① ยังควบคุมการทำงานของฟ�งก�ช่ันควบคุม
เสียงและแผงควบคุม สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ปุ�ม
ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบนพวงมาลัย ” (หน�า 4-36)

หน�าจอเริ่มต�น
GUID-3FDAEED4-BF6B-4721-8875-725134870DF7

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” หรือ “ACC” หน�าจอ
จะแสดงข�อมูลรถยนต�ดังต�อไปนี้ ซึ่งรวมถึง:

. สถานะการใช�งานระบบ (ถ�ามีติดตั้ง)

. คอมพิวเตอร�ระยะทาง

. การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

. ไฟเตือน

ไฟเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อเกิดความผิดปกติใดๆ สำหรับ
ข�อมูลเพิ่มเติมของการเตือนและการแสดง โปรดดูที่ “
การเตือนและการแสดงบนจอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า
2-17)

ในการควบคุมรายการที่แสดงขึ้นบนจอแสดงข�อมูลรถยนต�
โปรดดูที่ “การเลือกเมนูหลัก” (หน�า 2-13)

การตั้งค�า
L33-A-121009-80D76FD6-A417-4654-8818-43793E70B557

โหมดการตั้งค�าช�วยให�คุณสามารถเปล่ียนแปลงข�อมูลท่ี
แสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�:

. ระบบช�วยเหลือคนขับ (ถ�ามีติดตั้ง)

. การเลือกเมนูหลัก

. สีตัวถัง

. ข�อมูล ECO

. การซ�อมบำรุง

. การเตือน

. การตั้งค�ารถยนต�

. หน�วย

. เอฟเฟ�กต�เริ่มการทำงาน

. รีเซ็ตเป�นค�าที่ตั้งจากโรงงาน

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
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ระบบช�วยเหลือคนขับ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-B01D5900-957A-46C0-B792-EE145469D9B4

ในการเปลี่ยนสถานะ การเตือน หรือเป�ด/ป�ดระบบหรือ
การเตือนใดๆ ท่ีแสดงขึ้นบนเมนู “Driver Assistance”
(ระบบช�วยเหลือคนขับ):

ใช� สวิตช� ① เพื่อ เลือก ENTER ① เพื่อ เปลี่ยน
รายการเมนู:

. Driving Aids (ช�วยเหลือการขับขี่)

. Parking Aids (ช�วยเหลือการจอด)

Driving Aids (ช�วยเหลือการขับขี่):GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในการเปลี่ยนสถานะ การเตือน หรือเป�ด/ป�ดระบบหรือ
การเตือนใดๆ ที่แสดงขึ้นบนเมนู “Driving Aids” (ระบบ
ช�วยเหลือการขับขี่):

ใช� สวิตช� ① เพื่อ เลือก ENTER ① เพื่อ เปลี่ยน
รายการเมนู:

. Lane (เลน)
— เป�ด/ป�ดระบบการเตือนออกจากเลน (LDW)

. Blind Spot (จุดบอด)
— เป�ด/ป�ดระบบการเตือนจุดบอด (BSW)

Parking Aids (ช�วยเหลือการจอด):GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในการเปลี่ยนสถานะ หรือเป�ด/ป�ดระบบใดๆ ที่แสดงขึ้นบน
เมนู “Parking Aids” ให�ใช�สวิตช� ① เพ่ือเลือกและ
ENTER ① เพื่อเปลี่ยนเมนูรายการ:

. Moving Object (วัตถุเคลื่อนไหว)
— เป�ด/ป�ดฟ�งก�ชั่นการตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหว

. Sensor
— เป�ด/เฉพาะ Fr/ป�ดเซ็นเซอร�จอดรถ

. Display
— เป�ด/ป�ดหน�าจอเซ็นเซอร�จอดรถ

. Volume
— ระดับเสียงเตือนเซ็นเซอร�จอดรถต่ำ/กลาง/สูง

. Range
— ระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร�จอดรถไกล/กลาง/

ใกล�

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ
(ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 5-22) และ “หน�าจอมุมมองโดยรอบ
(ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 4-5)

การเลือกเมนูหลัก
L33-A-121009-18A3BDE9-65B1-451A-86B7-959EA674727C

สามารถเป�ด/ป�ดการใช�งานรายการที่แสดงอยู�ได� เมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ในการเปลี่ยนรายการที่แสดง

ใช� สวิตช� ① เพื่อ เลือก ENTER ① เพื่อ เปลี่ยน
รายการเมนู:

. ระบบช�วยเหลือคนขับ (ถ�ามีติดตั้ง)

. คอมพิวเตอร�ระยะทาง

. เครื่องเสียง

. ระบบนำทาง (ถ�ามีติดตั้ง)

. การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

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

สามารถเป�ด/ป�ดระบบช�วยเหลือคนขับบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�ได� เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง
“ON”

จาก “Main Menu Select ion” ให� เลือก “Dr iver
Assistance” เพ่ือแสดงรายการบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�ได� เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

คอมพิวเตอร�ระยะทาง:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถเป�ด/ป�ดคอมพิวเตอร�ระยะทางบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�ได� เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง
“ON”

จาก “Main Menu Selection” ให�เลือก “Trip Computer”
เพ่ือแสดงรายการบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได� เม่ือ
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

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

สามารถเป�ด/ป�ดเสียงของหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�
เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON” เพื่อแสดงข�อมูลเสียง
ของหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

จาก “Main Menu Selection” ให� เลือก “Audio” เพ่ือ
แสดงรายการบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได� เมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

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

สามารถเป�ด/ป�ดระบบนำทางบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ได� เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

จาก “Main Menu Selection” ให�เลือก “Navigation”
เพื่อแสดงรายการบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได� เมื่อใช�
งาน turn-by-turn และสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

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

สามารถเป�ด/ป�ดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�ได� เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง
“ON”

จาก “Main Menu Selection” ให�เลือก “Fuel Economy”
เพ่ือแสดงรายการบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได� เม่ือ
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-13
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2-14 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

สีตัวถัง
L33-A-121009-12A34718-E7C2-4567-8CBD-217A497F5AFC

สีของรถยนต�สามารถแสดงข้ึนบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� ได� เมื่อสวิตช� ก ุญแจอยู� ท่ี ตำแหน�ง “ON” ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงได�

1. กดสวิตช� ③ จนกว�าเมนูตั้งค�าจะแสดงขึ้น

2. กดสวิตช� ① จนกว�า “Body Color” จะถูกเลือก
และกด ENTER ①

3. เลือกสีตัวถังด�วยสวิตช� ① และกด ENTER ①

การตั้งค�าโหมด ECO
GUID-FC814DCF-220E-42CF-A974-9CF1292E4A83

การตั้งค�าน้ีช�วยให�ลูกค�าสามารถเปลี่ยนการตั้งค�าระบบ
โหมด ECO ได�

1. กดสวิตช� ③ จนกว�าเมนูตั้งค�าจะแสดงขึ้น

2. กดสวิตช� ① จนกว�า “ECO Mode Settings” จะ
ถูกเลือก และกด ENTER ①

การแสดงโหมด ECO:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตั้งค�านี้จะช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดการแสดงโหมด
ECO บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�

1. ใช�สวิตช� ① เพื่อเลือก “ECO Indicator”

2. กด ENTER ① เพื่อเป�ด/ป�ดการแสดงโหมด ECO บน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

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

JVI0665X

การต้ังค�านี้จะช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดฟ�งก�ช่ันตัวชี้
อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได�

1. ใช�สวิตช� ① เพื่อเลือก “DISP Mode”

2. กด ENTER ① เพื่อเลือก “Pedal” หรือ “Inst. FE”

สำหรับข�อมูลรายละเอียด โปรดดูที่ “ระบบโหมด ECO”
(หน�า 5-19)

การซ�อมบำรุง
L33-A-121009-F4CB8613-4C60-48B8-89EB-0186C68038B4

JVI0776X

1. บริการ

2. ยาง

3. อื่นๆ

โหมดบำรุงรักษาช�วยให�คุณสามารถต้ังค�าการเตือนระยะ
เวลาการซ�อมบำรุงได� ในการเปลี่ยนรายการ:

1. กดสวิตช� ③ จนกว�าเมนูตั้งค�าจะแสดงขึ้น

2. เลือก “Maintenance” ด�วยสวิตช� ① และกด
ENTER ①

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

ไฟแสดงนี้จะแสดงขึ้นเมื่อเวลาที่ตั้งเอาไว�สำหรับเปลี่ยน
น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องมาถึง คุณสามารถตั้ง
หรือรีเซ็ตเวลาในการตรวจสอบและเปล่ียนอะไหล�เหล�านี้
ได� สำหรับการบำรุงรักษาตามกำหนดและระยะเวลา โปรด
ดูที่ คู�มือการบำรุงรักษาตามระยะอีกเล�มหนึ่ง

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

ไฟแสดงจะแสดงขึ้นเมื่อระยะทางที่ตั้งเอาไว�สำหรับเปลี่ยน
ยางมาถึง คุณสามารถตั้งหรือรีเซ็ตเวลาในการเปลี่ยนยาง
ได�

คำเตือน:

ไฟแสดงการเปลี่ยนยางไม�สามารถใช�แทนการ
ตรวจสอบยางเป�นประจำ รวมถึงการตรวจสอบแรงดัน
ยางได� โปรดดูที่ “การเปล่ียนล�อและยาง” (หน�า 8-
25) ป�จจัยหลายๆ ประการ รวมถึงลมยาง ศูนย�ล�อ
ลักษณะนิสัยในการขับขี่ และสภาพถนน ส�งผลให�ยาง
เสียหาย และระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนยาง การตั้งค�าไฟ
แสดงการเปล่ียนยางสำหรับระยะทางในการขับขี่
หนึ่งๆ ไม�ได�ส�งผลกับอายุการทำงานของยาง ว�าจะ
ยาวนานตามระยะที่ตั้งค�าเอาไว� ใช�ไฟแสดง
การเปลี่ยนยางเป�นแนวทางเท�านั้น และทำการ

Condition: 'Except for China'/China/



(57,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

ตรวจสอบยางบ�อยๆ การไม�ตรวจสอบยางเป�นประจำ
รวมถึงตรวจสอบแรงดันลมยาง อาจทำให�ยาง
เสียหายได� อาจเกิดความเสียหายของรถยนต�อย�าง
รุนแรงและอาจทำให�เกิดการชนได� ซึ่งอาจส�งผลให�
เกิดการบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิต

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

ไฟแสดงจะสว�างขึ้นเม่ือระยะทางในการตรวจสอบหรือ
เปลี่ยนอะไหล�ที่ต�องบำรุงรักษา นอกเหนือจากน้ำมันเครื่อง
กรองน้ำมันเครื่อง หรือยางมาถึง อะไหล�ที่ต�องบำรุงรักษา
อ่ืนๆ สามารถรวมถึงอุปกรณ�อ่ืนๆ เช�น กรองอากาศหรือ
สลับยาง คุณสามารถต้ังหรือรีเซ็ตเวลาในการตรวจสอบ
และเปลี่ยนอะไหล�ได�

การเตือน
L33-A-121009-DBAFB13D-611F-49E3-BF4E-2E14C9D40FF3

การตั้งค�านี้จะช�วยให�ลูกค�าสามารถตั้งค�าการเตือนได�

1. กดสวิตช� ③ จนกว�าเมนูตั้งค�าจะแสดงขึ้น

2. เลือก “Alarms” ด�วยสวิตช� ① และกด ENTER
①

Outside Temperature (อุณหภูมิภายนอก):GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การ ต้ังค�านี้ จะช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดการเตือน
อุณหภูมิภายนอกต่ำบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�

1. ใ ช� ส วิ ต ช� ① เ พ่ื อ เ ลื อ ก “ O u t s i d e
Temperature”

2. กด ENTER ① เพื่อ เป�ด/ ป�ด การ แสดงอุณหภูมิ
ภายนอกบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

เตือนไทม�เมอร�: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การตั้งค�าน้ีจะช�วยให�ลูกค�าสามารถตั้งค�าการเตือนเพราะ
บอกให�คนขับรู�ว�าเวลาที่ตั้งมาถึงแล�ว

1. ใช�สวิตช� ① เพื่อเลือก “Timer Alert”

2. กด ENTER ①
3. ในการเปลี่ยนเวลา ให�ใช�สวิตช� ① และ ENTER
① เพื่อบันทึกและเลือกเวลา

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

การตั้งค�าน้ีจะช�วยให�ลูกค�าสามารถเป�ด/ป�ดการเตือนของ
ระบบนำทางบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�

1. ใช�สวิตช� ① เพื่อเลือก “Navigation”

2. กด ENTER ① เพื่อเป�ด/ป�ดการเตือน

การตั้งค�ารถยนต�
L33-A-121009-22428332-89A7-4C99-A09C-DB7D5C3EC4F6

การตั้งค�ารถยนต�ช�วยให�ลูกค�าสามารถเปลี่ยนการตั้งค�าไฟ
ส�องสว�างภายใน, การตั้งค�ากุญแจอัจฉริยะ, การตั้งค�า
การปลดล็อก และการตั้งค�าอื่นๆ ของรถยนต�ได�

สามารถเปลี่ยนการตั้งค�ารถยนต�ได�โดยใช�สวิตช� ③,
① และ ENTER ①

ไฟส�องสว�างภายในอัตโนมัติ:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถเป�ดหรือป�ดไฟส�องสว�างภายในได� แม�ว�าประตูบาน
ใดๆ จะปลดล็อกอยู� จากเมนูปรับต้ังของรถยนต� เลือก
“Auto Room Lamp” กด ENTER ① เพื่อเป�ดหรือป�ด
การใช�งาน

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

สามารถตั้งค�าความไวแสงให�สว�างเร็วขึ้นตามความสว�าง
นอก รถ จาก เมน ู ปรับ ต้ัง ของ รถยนต� เ ลือก “Light
Sensitivity” กด ENTER ① เพื่อเปลี่ยนความไวแสง

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

สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของไฟหน�าอัตโนมัติได�จาก
0 ถึง 180 วินาที จากเมนูปรับตั้งของรถยนต� เลือก “Light
Off Delay” กด ENTER ① เพื่อเปลี่ยนระยะเวลา

ที่ป�ดน้ำฝนความเร็ว:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถต้ังค�าให�ที่ป�ดน้ำฝนความเร็วอยู�ที่เป�ดหรือป�ดได�
จากเมนูปรับตั้งของรถยนต� เลือก “Wiper with Speed”
กด ENTER ① เพื่อเป�ดหรือป�ดการใช�งาน

ล็อกประตูด�วยกุญแจอัจฉริยะ:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อเป�ดใช�งานรายการนี้ สวิตช�คำสั่งที่ประตูจะทำงาน จาก
เมนูปรับต้ังของรถยนต� เลือก “I-Key Door Lock” กด
ENTER ① เพื่อเป�ดหรือป�ดการใช�งาน

ล็อกประตูอัตโนมัติ:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
มีเมนูรอง 3 รายการภายใต�เมนูล็อกประตูอัตโนมัติ

. Off (ป�ดการใช�งาน):

ป�ดการใช�งานฟ�งก�ชั่นล็อกประตูอัตโนมัติ
. Vehicle Speed (ความเร็วรถยนต�):

ฟ�งก�ชั่นล็อกประตูอัตโนมัติจะล็อกประตูทุกบานโดย
อัตโนมัติโดยขึ้นอยู�กับความเร็วของรถ

. Shift out of P (เลื่อนออกจากตำแหน�ง P):

ฟ�งก�ชั่นล็อกประตูอัตโนมัติจะล็อกประตูทุกบานโดย
อัตโนมัติ เม่ือ คันเกียร� เล่ือนออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด)

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

มีเมนูรอง 3 รายการภายใต�เมนูปลดล็อกประตูอัตโนมัติ

. Off (ป�ดการใช�งาน):

ป�ดการใช�งานฟ�งก�ชั่นปลดล็อกประตูอัตโนมัติ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-15
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. IGN Off (ป�ดการใช�งานสวิตช�กุญแจ):

ฟ�งก�ชั่นปลดล็อกประตูอัตโนมัติจะปลดล็อกประตูทุก
บานโดยอัตโนมัติ เมื่อสวิตช� กุญแจอยู�ที่ ตำแหน�ง
“OFF”

. Shift into P (เลื่อนไปที่ตำแหน�ง P):

ฟ�งก�ชั่นปลดล็อกประตูอัตโนมัติจะปลดล็อกประตูทุก
บานโดยอัตโนมัติ เมื่อคัน เกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง “P”
(จอด)

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

เมื่อเป�ดใช�แตรตอบกลับ เสียงแตรจะดังขึ้นและไฟเตือนจะ
สว�างขึ้นครั้งหนึ่ง เม่ือทำการล�อกประตู รถด�วยกุญแจ
อัจฉริยะหรือฟ�งก�ชั่นกุญแจรีโมท

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

การเป�ดใช�งานการประหยัดแบตเตอร่ีจะดับสวิตช�กุญแจ
โดยอัตโนมัติหลังผ�านไประยะหนึ่ง เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “ACC” หรือ “OFF” และเครื่องยนต�ไม�ทำงาน
จากเมนูปรับตั้งของรถยนต� เลือก “Battery Saver” กด
ENTER ① เพื่อเป�ด/ป�ดการใช�งานฟ�งก�ชั่นการทำงานนี้

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

สามารถตั้งค�าฟ�งก�ชั่นปรับเลื่อนเบาะทางออกให�เป�ดหรือ
ป�ดได� จากเมนูปรับตั้งของรถยนต� เลือก “Exit Seat Slide”
กด ENTER ① เพื่อเป�ดหรือป�ดการใช�งาน

หน�วย
GUID-31B2283F-BF09-4157-BE58-5B95563CFBF4

สามารถเปลี่ยนหน�วยที่แสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ได�:

. ระยะทางการใช�งาน

. อุณหภูมิ

ใช�สวิตช� ③, ① และ ENTER ① เพ่ือเลือก

และเปล่ียนหน�วยบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� สามารถ
แยกเปล่ียนหน�วยบนหน�าจอระบบนำทางได� โปรดดู ท่ี
“ระบบเสียง” (หน�า 4-19)

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

หน�วยของระยะทางท่ีแสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
สามารถเปลี่ยนเป�น:

. km/h, km/L, cm

. km/h, L/100km, cm

ใช�สวิตช� ① และ ENTER ① เพ่ือเลือกและเปลี่ยน
หน�วย

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

หน�วยของอุณหภูมิท่ีแสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
สามารถเปลี่ยนเป�น:

. 8F (Fahrenheit)

. 8C (Celsius)

ใช� ENTER ① เพื่อเปลี่ยนหน�วย

เอฟเฟ�กต�เริ่มการทำงาน
GUID-281242F1-FFA8-4B7F-A4E9-073A0FCF1642

สามารถเป�ด/ป�ดการแสดงบนหน�าจอเริ่มการทำงานได�เมื่อ
สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON” ในการเป�ด/
ป�ดหน�าจอเริ่มการทำงาน:

1. กดสวิตช� ③ จนกว�าเมนูตั้งค�าจะแสดงขึ้น

2. เลือก “Welcome Effects” ด�วยสวิตช� ① และ
กด ENTER ① เพื่อเป�ดหรือป�ดฟ�งก�ชั่นการทำงาน

รีเซ็ตเป�นค�าที่ตั้งจากโรงงาน
GUID-09795B77-6CE0-47B9-97DE-380CDFEC603C

สามารถรีเซ็ตการ ต้ังค�าบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
สามารถให�กลับเป�นค�าที่ตั้งจากโรงงานได� การรีเซ็ตข�อมูล
บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�:

1. กดสวิตช� ③ จนกว�าเมนูตั้งค�าจะแสดงขึ้น

2. เลือก “Factory Reset” ด�วยสวิตช� ① และกด
ENTER ①

3. เลือก “YES” เพื่อให�การต้ังค�ากลับไปอยู�ท่ีค�าเร่ิมต�น
โดยการกด ENTER ①

Condition: 'Except for China'/China/
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การเตือนและการแสดงบนจอแสดงข�อมูลรถยนต�
L33-A-121009-315F38C2-6CDD-4651-A6E6-6AD59A186018

JVI0805X
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1. No Key Detected (ไม�พบกุญแจ)

2. Key ID Incorrect (หมายเลขกุญแจผิด)

3. Shift to Park (เปลี่ยนเกียร�ที่ไปตำแหน�งจอด)

4. Push ignition to OFF (บิดสวิตช�กุญแจไปที่ OFF)

5. Key low battery (แบตเตอรี่กุญแจต่ำ)

6. Engine start operation for Intelligent Key
system (การสตาร�ทเครื่องยนต�สำหรับระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)

7. Release parking brake (ปลดเบรกจอด)

8. Low Fuel (น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ)

9. Low Washer Fluid (น้ำล�างกระจกต่ำ)

10. Door Open (ประตูเป�ด)

11. Boot Open (เป�ดฝาท�าย)

12. Door and Boot Open (เป�ดประตูและฝาท�าย)

13. Have a break? (หยุดพัก)

14. Low Outside Temperature (อุณหภูมิภายนอกต่ำ)

15. Power will turn off to save the battery (ไฟจะดับ
เพื่อประหยัดแบตเตอรี่)

16. Power turned off to save the battery (ไฟดับเพื่อ
ประหยัดแบตเตอรี่)

17. CVT Error (ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่องผิดปกติ)

18. Turn OFF the lights (ป�ดไฟ)

19. Low Oil Pressure (แรงดันน้ำมันต่ำ)

20. Key Registration Complete (การลงทะเบียนกุญแจ
เสร็จสิ้น)

21. Transit Mode Re-insert Fuse (ฟ�วส� ระหว�าง
การขนส�ง)

22. I-Key System Error (ระบบกุญแจอัจฉริยะผิดปกติ)

23. Parking Sensor Error (เซ็นเซอร�จอดรถผิดปกติ)

24. Please select 4 items or less (กรุณา เลือก 4
รายการ หรือน�อยกว�า)

25. Engine start operation indicator (ไฟแสดง
การสตาร�ทเครื่องยนต�)

26. ไม� สามารถ ใช� งานได�: Select Driving Aids in
Settings (เลือกใช�ช�วยเหลือการขับขี่ในการตั้งค�า)
(ถ�ามีติดตั้ง)

27. ผิดปกติ: โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน (ถ�ามีติดตั้ง)

28. ไม�สามารถใช�งานได�: ทำความสะอาดกล�องหลัง (ถ�า
มีติดตั้ง)

29. ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)

30. Steering lock release malfunction indicator (ไฟ
แสดงปลดล็อกพวงมาลัยทำงานผิดปกติ)

1. No Key Detected (ไม�พบกุญแจ)
L33-A-121009-C8F8B54B-4B41-4F7A-A290-6B1B6F9E2B89

การเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว�ในรถยนต�
ในขณะที่สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” หรือ “ACC” ดู
ให�แน�ใจว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถ

2. Key ID Incorrect (หมายเลขกุญแจผิด)
L33-A-121009-92A69FE9-158C-4646-998B-BF3BFED821AD

ไฟเตือนแสดงขึ้นเมื่อสวิตช�กุญแจเลื่อนออกจากตำแหน�ง
“OFF” และระบบไม�สามารถจดจำสวิตช�กุญแจได� ไม�
สามารถสตาร�ทรถด�วยกุญแจที่ไม�ลงทะเบียนได�

โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-5) สำหรับข�อมูล
เพิ่มเติม

3. Shift to Park (เปลี่ยนเกียร�ที่ไปตำแหน�ง
จอด)

L33-A-121009-7AE4FA64-7595-4664-BB56-27D360593C03

ไฟเตือนจะสว�างเมื่อกดสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ACC”
or “OFF” และคันเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง อ่ืนนอกจาก "P"
(จอด) นอกจากนั้น เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง “OFF”

หากไฟเตือนนี้สว�างขึ้น ให�เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง "P"
(จอด) หรือ สตาร�ทเครื่องยนต�

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกุญแจอัจฉริยะ โปรดดูท่ี
“ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-5)

4. Push ignition to OFF (บิดสวิตช�กุญแจไปที่
OFF)

L33-A-121009-0DB43872-6699-4092-99E2-703A3BB1334B

การเตือนนี้จะแสดงข้ึนหากสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง
“ACC” เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด)

ป�ดไฟเตือนน้ีด�วยการบิดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON”
และจากนั้นบิดไปที่ตำแหน�ง “OFF”

5. Key low battery (แบตเตอรี่กุญแจต่ำ)
GUID-704B0A2D-3F63-4CDA-82B5-37D6B0940055

การเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อเมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะไฟ
หมด

ถ�าการเตือนน้ีแสดงขึ้น ให�เปล่ียนแบตเตอรี่ใหม� โปรดดูท่ี
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-17)

Condition: 'Except for China'/China/
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6. Engine start operation for Intelligent Key
system (การสตาร�ทเครื่องยนต�สำหรับระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

L33-A-121009-58595C53-EA7E-4512-998C-F4DA8B2B5298

ไฟแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะต่ำ
และเมื่อระบบกุญแจอัจฉริยะกับรถยนต�ไม�สามารถส่ือสาร
กันได�เป�นปกติ

ถ�าไฟแสดงน้ีปรากฏขึ้น ให�แตะสวิตช�กุญแจด�วยกุญแจ
อัจฉริยะระหว�างที่เหยียบเบรก สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 5-4)

7. Release parking brake (ปลดเบรกจอด)
L33-A-121009-3C8F1065-B39C-4095-892C-A5640C94875B

การเตือนจะแสดงขึ้นเม่ือขับรถท่ีความเร็วมากกว�า 7 กม./
ชม. (4 MPH) ในขณะที่ยังเข�าเบรกจอด

8. Low Fuel (น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ)
GUID-C8BF0BE4-D401-4F3A-AE46-923B95A8ACEA

ไฟเตือนน้ีจะแสดงขึ้นเมื่อระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือ
น�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีท่ีสะดวกก�อนท่ีเกจวัด
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะชี้ไปที่ตำแหน�ง 0 (น้ำมันหมด) ยัง
มีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเมื่อเข็มท่ีเกจวัด
น้ำมันเชื้อเพลิงชี้ไปที่ตำแหน�ง 0 (น้ำมันหมด)

9. Low Washer Fluid (น้ำล�างกระจกต่ำ)
GUID-181035E0-9346-4A74-A707-F4E5B3082119

ไฟเตือนนี้จะแสดงข้ึนเม่ือเม่ือระดับน้ำยาล�างกระจกในถัง
พักเหลือน�อย เติมน้ำยาล�างกระจกหน�าต�างตามจำเป�น
โปรดดูที่ “น้ำยาล�างกระจก” (หน�า 8-15)

10. Door Open (ประตูเป�ด)
GUID-93B68A1B-5712-4224-8D81-B5FA483018CF

ไฟเตือนนี้จะแสดงขึ้นเมื่อประตูเป�ด

11. Boot Open (บู�ตเป�ด)
GUID-77D9725C-2568-4306-A170-4D8C9DF4EAAB

ไฟเตือนนี้จะแสดงขึ้นเมื่อกระโปรงท�ายเป�ด

12. Door and Boot Open (ประตูและกระโปรง
ท�ายเป�ด)

GUID-3450FD2B-6F59-4378-BA31-610481F066F3

ไฟเตือนนี้จะแสดงขึ้นเมื่อกระตูและกระโปรงท�ายเป�ด

13. Have a break? (หยุดพัก)
GUID-DD75906E-7BFE-4343-AE12-C2BA1C7EE092

สัญลักษณ�เตือนจะแสดงขึ้นเม่ือเวลาท่ีตั้ง เอาไว�มาถึง
สามารถตั้งเวลาได�ถึง 6 ชม. สำหรับการตั้งเวลา โปรดดูที่
“การเตือน” (หน�า 2-15)

14. Low Outside Temperature (อุณหภูมิ
ภายนอกต่ำ)

GUID-78BF5820-8646-4818-99A5-F55944906E6C

ไฟเตือนจะแสดงขึ้นเมื่ออุณหภูมิภายนอกอยู�ต่ำกว�า 38C
(378F) สามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงอุณหภูมิให�อยู�ใน
หน�วยเซลเซียสหรือฟาเรนไฮได� โปรดดูที่ “หน�วย” (หน�า
2-16)

15. Power will turn off to save the battery
(ไฟจะดับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่)

GUID-EFC47A53-FE82-4A1B-B223-3287208E736B

การเตือนน้ีจะแสดงขึ้นหลังผ�านไประยะหนึ่ง หากไม�ได�
เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด)

16. Power turned off to save the battery
(ไฟดับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่)

GUID-BB65C38F-4FD2-4FCC-950B-5D99953A34D0

การเตือนนี้จะแสดงขึ้นหลังจากสวิตช�กุญแจถูกบิดไปที่
OFF โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

17. CVT Error (ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่องผิดปกติ)

GUID-EF61DA56-4FFD-4FA8-B943-C67B163C9CEC

ไฟเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบ CVT
ถ�าไฟเตือนนี้แสดงขึ้นให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�
บริการนิสสัน

18. Turn OFF the lights (ป�ดไฟ)
GUID-8F4A1D71-BEBB-4DA5-9497-CB9DEDD41451

การเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อไฟหน�าอยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” เมื่อ
ลงจากรถ ให�สวิตช�ไฟหน�าอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ
“AUTO” (ถ�ามีติดตั้ง) สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
“สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-21)

19. Low Oil Pressure (แรงดันน้ำมันต่ำ)
GUID-64DC176B-E12F-4C0B-95F1-4CE33C6BED30

ไฟเตือนนี้จะแสดงขึ้นเมื่อพบว�ามีแรงดันน้ำมันต่ำ เกจนี้ไม�
ได�ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ไฟ
เตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำไม�ได�ออกแบบมาเพื่อใช�แสดง
ระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ใช�ก�านวัดออกตรวจสอบระดับน้ำมัน
โปรดดูที่ “น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-7)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-19
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20. Key Registration Complete (การลง
ทะเบียนกุญแจเสร็จสิ้น)

GUID-1AB21F53-FD8F-43EB-9022-AC2B213FA5E1

จะแสดงขึ้น เม่ือได�ลงทะเบียนกุญแจอัจฉริยะใหม�กับ
รถยนต�

21. Transit Mode Re-insert Fuse (ฟ�วส�
ระหว�างการขนส�ง)

GUID-C921666C-5755-499C-AE6E-B3C156FE4A49

การเตือนจะแสดงข้ึนเมื่อไม�ได�กดสวิตช�ฟ�วส�เม่ือจอดรถ
นาน (สวิตช�เป�ดอยู�) ถ�าการเตือนน้ีแสดงขึ้นให�กดสวิตช�
ฟ�วส� เมื่อจอดรถนาน (สวิตช�เป�ดอยู�) เพ่ือป�ดการเตือน
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “สวิตซ�ฟ�วส�เม่ือจอดรถ
นาน” (หน�า 8-20)

22. I-Key System Error (ระบบกุญแจอัจฉริยะ
ผิดปกติ)

GUID-18D0FFA5-5290-4BDA-ABCC-5EDB38484D44

ไฟเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบ
กุญแจอัจฉริยะ ถ�าไฟเตือนนี้แสดงขึ้นให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

23. Parking Sensor Error (เซ็นเซอร�จอดรถ
ผิดปกติ) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-0A3D5749-79BF-427B-87B2-A0CEC594A6B9

ไฟเตือนจะแสดงขึ้นเม่ือเกิดความผิดปกติ ข้ึนในระบบ
เซ็นเซอร�จอดรถ ถ�าไฟเตือนนี้แสดงขึ้นให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

24. Please select 4 items or less (กรุณา
เลือก 4 รายการ หรือน�อยกว�า)

GUID-5C9E2809-DFE6-47B2-98E9-88C32C16159A

ถ�าไฟเตือนนี้แสดงขึ้นให�เมื่อคนขับพยายามเลือกรายการ 5
รายการหรือมากกว�านั้นบนเมนูหลัก พึงระลึกว�า คนขับ
สามารถเลือกรายการบนเมนูหลักได�มากสุด 4 รายการ

25. Engine start operation indicator (ไฟ
แสดงการสตาร�ทเครื่องยนต�)

GUID-4E593286-CA98-4D69-9BDE-4ED2B8416544

ไฟแสดงจะสว�างขึ้นเมื่อคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด)

ไฟแสดงนี้แสดงว�าเครื่องยนต�จะสตาร�ทเมื่อกดสวิตช�
กุญแจขณะที่ เหยียบแป�นเบรกไว� คุณสามารถสตาร�ท
เครื่องยนต�โดยตรงที่ตำแหน�งใดก็ได�

26. ไม�สามารถใช�งานได�: Select Driving Aids
in Settings (เลือกใช�ช�วยเหลือการขับขี่ใน
การตั้งค�า) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-79F2EF5A-E5C0-4FF7-BCFF-1CAC757A76F6

การเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อคนขับกดสวิตช�เตือนเมื่อป�ด
ช�วยเหลือการขับขี่ (ระบบการเตือนจุดบอด (BSW)/
การเตือนออกจากเลน (LDW)) ในเมนูระบบช�วยเหลือคน
ขับ โปรดดูท่ี “ระบบช�วยเหลือคนขับ (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า
2-13)

27. ผิดปกติ: โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-10D7D357-0176-4E2A-B831-C55C91600870

ไฟเตือนนี้จะแสดงข้ึนเมื่อระบบการเตือนจุดบอด (BSW)
และ/หรือ การเตือนออกจากเลน (LDW) ผิดปกติ ถ�าไฟ
เตือนนี้ แสดงขึ้น ให�หยุดรถในที่ปลอดภัย จากนั้น ดับ
เคร่ืองยนต�และสตาร�ทเคร่ืองยนต�อีกคร้ัง ถ�าไฟเตือนน้ียัง
คงสว�างอยู� ให�นำระบบการเตือนจุดบอด (BSW) และ/หรือ
การเตือนออกจากเลน (LDW) เข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�
บริการนิสสัน

28. ไม�สามารถใช�งานได�: ทำความสะอาดกล�อง
หลัง (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-1382AEA1-CF39-432E-A332-4A787D5B4039

การเตือนจะแสดงข้ึนเมื่อมีฝุ�นดิน ฝน หรือหิมะสะสมบน
กล�องหลังและไม�สามารถกำจัดออกได�ด�วยเครื่องล�างหรือ
พัดลมเป�าอัตโนมัติ โปรดดู ท่ี “ระบบการเตือนจุดบอด
(BSW)/การเตือนออกจากเลนวิ่ง (LDW) (ถ�ามีติดตั้ง)”
(หน�า 5-13))

29. ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-44813B52-8A36-4DAB-AC45-A155A4A62263

ไฟเตือนจะแสดงขึ้นหลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� ถ�ามี
เข็มขัดนิรภัยด�านหลังเส�นใดเส�นหน่ึงยังไม�ได�ถูกคาด ไฟ
แสดงสัญลักษณ�เข็มขัดนิรภัย จะสว�างข้ึนเป�นสีแดง
เพ่ือแสดงว�ายังไม�ได�คาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อคาดเข็มขัด
นิรภัยด�านหลัง สีที่แสดงสัญลักษณ�เข็มขัดนิรภัยจะเปลี่ยน
( ? ) เสียงเตือนจะหยุดการทำงานโดย
อัตโนมัติหลังจากผ�านไปประมาณ 35 วินาที

เมื่อความเร็วของรถยนต�เกิน 15 กม./ชม. (10 MPH) ถ�า
เข็มขัดนิรภัยด�านหลังยังไม�ถูกคาด เสียงเตือนจะดังและไฟ
เตือนเข็มขัดนิรภัยด�านหลังจะสว�างขึ้น ไฟแสดงสัญลักษณ�
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เข็มขัดนิรภัย จะสว�างขึ้นเป�นสีแดง จนกว�าเข็มขัด
นิรภัยด�านหลังจะถูกคาด เสียงเตือนจะหยุดการทำงานโดย
อัตโนมัติหลังจากผ�านไปประมาณ 35 วินาที

สำหรับข�อควร ระวัง ในการ ใช� เข็มขัดนิรภัย โปรดดู ท่ี
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8)

30. Steering lock release malfunction
indicator (ไฟแสดงปลดล็อกพวงมาลัยทำงาน
ผิดปกติ)

GUID-AB010AF6-09AF-4CB2-A1B3-D0FF0763AFB9

ไฟแสดงจะสว�างขึ้นเมื่อไม�สามารถปลดล็อกพวงมาลัยจาก
ตำแหน�ง “LOCK” ได�

ถ�าไฟแสดงนี้สว�างขึ้น ให�กดสวิตช�กุญแจระหว�างค�อยๆ
หมุนพวงมาลัยไปทางขวาและซ�าย

L33-A-121009-BFDFC0F7-740A-4E17-831B-658ACAF37FB3

ไฟหน�าแบบซีนอน (ถ�ามีติดตั้ง)
L33-A-121009-74304AB7-5011-4044-AE6D-F2D5B0816C4B

คำเตือน:

แรงเคลื่อนไฟฟ�าสูง

. เม่ือไฟหน�าแบบซีนอนสว�าง จะผลิตแรงเคล่ือน
ไฟฟ�า แรง ส ูง เพื่อ ป�องกัน ไฟฟ�า ช็อต ห�าม
พยายามดัดแปลงหรือถอดแยกชิ้นส�วน โปรดนำ
ไฟหน�าแบบซีนอนเข�า รับการตรวจเช็คอย�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
อาจจะยังไม�คงที่ อย�างไรก็ตาม เมื่อรอสักครู�สีและ
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�างหนึ่งข�างต�นหรือมากกว�า
เกิดขึ้น กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ควบคุมการปรับระดับไฟหน�าอัตโนมัติ
L33-A-121009-E05BF9D3-DC15-4259-A3EA-1ADAF8EC558A

รถยนต�ที่ใช�ไฟหน�าแบบซีนอนจะมีระบบปรับระดับอัตโนมัติ
ติดตั้งอยู� ระดับของไฟหน�าจะถูกบังคับโดยอัตโนมัติ

สวิตช�ไฟหน�า
L33-A-121009-EBB47642-4598-4A4C-B85A-5E85ED317FF7

SIC3783

นิสสันขอแนะนำให�ใช�งานไฟต�างๆ ให�สอดคล�องกับ
กฎหมายท�องถิ่น

ตำแหน�ง AUTO (ถ�ามีติดตั้ง)
L33-A-121009-C4E910D6-E492-4738-A51F-5A117A101C21

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง "ON" และสวิตช�ไฟหน�าอยู�
ที่ตำแหน�ง "AUTO" ไฟหน�า ไฟหรี่ด�านหน�า ไฟ
แผงหน�าป�ด ไฟท�าย และไฟอื่นๆ จะสว�างขึ้นโดยอัตโนมัติ
โดยขึ้นอยู�กับความสว�างของบริเวณโดยรอบ

ไฟหน�าจะเป�ดขึ้นอัตโนมัติในเวลากลางคืนหรือช�วงฝนตก
(ในขณะที่ที่ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมมีการทำงานอย�าง
ต�อเนื่อง) (ถ�ามีติดตั้ง)

เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” ไฟจะป�ดโดย
อัตโนมัติ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-21
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SIC3784A

ข�อควรระวัง:

ห�ามวางวัตถุใดๆ ไว�บนเซ็นเซอร� Ⓐ เซ็นเซอร�จะ
ตรวจจับระดับความสว�างและควบคุมฟ�งก�ชั่นไฟ
อัตโนมัติ ถ�าครอบเซ็นเซอร�เอาไว� ตัวเซ็นเซอร�จะมี
ปฏิกิริยาเช�นเดียวกับอยู�ในความมืด และไฟหน�าจะ
สว�าง

การหน�วงเวลาการดับไฟหน�าลงอัตโนมัติ:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

คุณสามารถให�ไฟหน�าสว�างเป�นเวลา 45 วินาทีหลังจากบิด
สวิตช�กุญแจไปที่ OFF และเป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง จาก
นั้นป�ดประตูทั้งหมด

คุณสามารถปรับช�วงเวลาที่ความเร็วการดับไฟหน�า
อัตโนมัติจะช�าลง จาก 0 วินาที (ป�ด) ถึง 180 วินาที ค�าที่
ตั้งจากโรงงานคือ 45 วินาที สำหรับการตั้งค�าลดความเร็ว
การดับไฟหน�าลงโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ “หน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-12)

ตำแหน�ง
L33-A-121009-C46774A9-78DF-49A2-9F42-1E93780E9092

ตำแหน�ง ② จะเป�ดไฟหรี่ด�านหน�า ไฟท�าย ไฟส�อง
ป�ายทะเบียน และไฟแผงหน�าป�ด

ตำแหน�ง
L33-A-121009-86BD70E0-F393-453F-A165-6BC4A288062C

ตำแหน�ง ③ จะเป�ดไฟหน�าเพิ่มเติมจากไฟอื่นๆ

การปรับไฟหน�า
L33-A-121009-C1918AE0-7BAD-4818-978A-B6D20C49E917

SIC4639

ในการเป�ดไฟสูงให�ดันคันปรับไปที่ตำแหน�งด�านหน�า ①

ในการป�ดไฟสูงให�ดันคันปรับกลับมาที่ตำแหน�งด�านว�าง ②

ในการเป�ดไฟหน�ากะพริบ ให�ดันคันปรับไปที่ตำแหน�งหลัง
สุด ③ สามารถเป�ดไฟหน�ากะพริบได�แม�ว�าไฟหน�าจะไม�ได�
สว�างอยู�ก็ตาม

การควบคุมการปรับระดับไฟหน�า
L33-A-121009-8A8A8BC9-0E3B-41D2-846F-96B396895ED5

แบบปรับด�วยตัวเอง
L33-A-121009-F531A0D1-B379-4472-83C4-1D154672248F

JVI0497X

ควบคุมการปรับระดับไฟหน�าทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “ON” และไฟหน�าเป�ดอยู� เพ่ือปรับระดับของไฟ
หน�าให�เหมาะสมกับสภวะในการขับขี่

เมื่อขับรถโดยท่ีไม�ได�บรรทุกน้ำหนัก/สัมภาระ หรือขับรถ
บนถนนเรียบ ให�เลือกตำแหน�งปกติ “0”

ถ�าจำนวนผู�โดยสารและน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระในรถยนต�
เปลี่ยนแปลง ระดับของไฟหน�าอาจจะสูงขึ้นกว�าระดับปกติ

ถ�าขับรถขึ้นเนินเขา ไฟหน�าอาจส�องตรงไปด�านหลังและ
กระจกมองข�างของรถคันหน�า หรือกระจกบังลมของรถที่
ขับผ�านมา ซึ่งอาจส�งผลต�อทัศนวิสัยของคนขับได�

บิดสวิตช�เพื่อปรับระดับความสูงของไฟให�เหมาะสม ยิ่ง
ตัวเลขบนสวิตช�มีค�ามากขึ้นเท�าไหร� ระดับของไฟหน�าจะ
ต่ำลงเท�านั้น

Condition: 'Except for China'/China/
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แบบอัตโนมัติ
L33-A-121009-F87F103B-366B-476F-A5F7-4470E2A6E75D

สำหรับรถยนต� ท่ีติดต้ังระบบไฟหน�าปรับระดับอัตโนมัติ
(automatic leveling system) ระดับของไฟหน�าจะถูก
บังคับโดยอัตโนมัติ

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
L33-A-121009-017B7ECF-A9D8-425E-9E11-24F85E7C26D9

เสียงเตือนไฟจะดังขึ้นเมื่อสวิตช�ไฟหน�าอยู� ท่ีตำแหน�ง
หรือ และเมื่อประตูด�านคนขับเป�ดออก ในขณะ

ที่สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”

ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” ระหว�าง
ท่ีสวิตช�ไฟหน�าอยู� ท่ีตำแหน�ง หรือ ฟ�งก�ชั่น
ประหยัดแบตเตอร่ีจะดับไฟหลังจากผ�านไประยะหน่ึงเพ่ือ
ป�องกันไม�ให�แบตเตอรี่ไฟหมด

ข�อควรระวัง:

ห�ามเป�ดไฟทิ้งเอาไว� เม่ือเครื่องยนต�ไม�ทำงานเป�น
เวลานานเพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

ที่ทำความสะอาดไฟหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-2B61F3F7-AAB2-4176-AD91-451B004E2C9B

ท่ีทำความสะอาดไฟหน�าจะทำงานเม่ือไฟหน�าสว�างและ
สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

การใช�งานที่ทำความสะอาดไฟหน�า:

. ดึงสวิตช�ที่ฉีดน้ำล�างกระจกบังลมเข�าหาตัว
— ท่ีทำความสะอาดไฟหน�าจะทำงานร�วมกับการฉีด

น้ำล�างกระจกบังลม การทำงานในแต�ละครั้งจะเริ่ม
ขึ้นเมื่อสวิตช�กุญแจหรือสวิตช�ไฟหน�าป�ดหรือเป�ด

— หลังจากการทำงานครั้งแรก ที่ทำความสะอาดไฟ
หน�าจะทำงานหนึ่งครั้งทุกๆ การฉีดน้ำล�างกระจก
บังลมหน�าทำงานห�าครั้ง

โปรดดูที่ “สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก” (หน�า
2-24)

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฉีดน้ำล�างกระจก ถ�าน้ำในถังพักหมด

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว
L33-A-121009-75046FDB-2A46-4D83-A432-917072485F48

JVI0495X

ข�อควรระวัง:

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวจะถูกยกเลิกการทำงานโดย
อัตโนมัติ ถ�าองศาการหมุนของพวงมาลัยไม�เกินค�าที่
กำหนด หลังจากเลี้ยวหรือเปล่ียนเลน ให�แน�ใจว�า
สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวกลับไปอยู�ที่ตำแหน�งเดิม

สัญญาณไฟเลี้ยว
L33-A-121009-CDA5D29D-4F93-4425-81E8-A7AFD4776190

สำหรับการเป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ให�เล่ือนก�านไฟเลี้ยวข้ึน
หรือลง ① ไปในทิศทางที่ต�องการ หลังจากเล้ียวแล�ว
สัญญาณไฟเลี้ยวจะดับลงโดยอัตโนมัติ

สัญญาณเปลี่ยนเลน
L33-A-121009-4AE7ED2C-9353-4B7A-A726-72E71D162A40

สำหรับการเป�ดสัญญาณเปลี่ยนเลน ให�เล่ือนก�านไฟเล้ียว
ขึ้นหรือลง ② ไปในทิศทางที่ต�องการ ไฟจะเริ่มกะพริบ

ถ�าก�านไฟเลี้ยวตีกลับมายังตำแหน�งเดิมทันทีหลังจากการ
เลื่อนขึ้นหรือลง ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 3 ครั้ง

ในการป�ดการกะพริบ ให�เลื่อนก�านไฟเลี้ยวไปทางทิศตรง
ข�าม

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-23
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2-24 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-263A902A-C7D5-4990-A237-D64C66FED6EC

SIC3813

ไฟตัดหมอกหน�า
GUID-970AC8DA-5B34-4F08-91D3-C496E2CBAB07

ในการเป�ดไฟตัดหมอกหน�า ให�บิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไปที่
ตำแหน�ง ในขณะที่สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง
หรือ

ในการป�ดไฟตัดหมอก ให�บิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไปที่
ตำแหน�ง “OFF”

ในขณะที่สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง “AUTO” (ถ�ามีติดตั้ง)
การบิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไปท่ีตำแหน�ง จะทำให�ไฟ
หน�า ไฟตัดหมอกและไฟอื่นๆ เป�ดขึ้น

L33-A-121009-E4C36117-C67E-44C0-9B58-805685D9731F

คำเตือน:

ในอุณหภูมิเยือกแข็ง น้ำยาล�างกระจกอาจแข็งตัวบน
กระจกบังลมและขัดขวางทัศนวิสัยของคุณ อุ�นกระจก
บังลมด�วยการไล�ฝ�าก�อนล�างกระจก

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�งานท่ีฉีดน้ำล�างกระจกต�อเนื่องกันนาน
เกินกว�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” และทำ
ความสะอาดหิมะหรือน้ำแข็งที่อยู�รอบๆ ที่ป�ด
น้ำฝนออก หลังจากนั้นประมาณ 1 นาที ให�ลอง
เป�ดสวิตช�ให�ที่ป�ดน้ำฝนทำงานอีกครั้ง

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก
บังลม

L33-A-121009-2861A1F8-7DFA-49ED-9F7F-A18971C5BD88

SIC3926

แบบ A

JVI0781X

แบบ B
ท่ีป�ดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล�างกระจกบังลมจะทำงานเฉพาะ
เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

สวิตช�ไฟตัดหมอก (ถ�ามีติดตั้ง) สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล�างกระจก

Condition: 'Except for China'/China/
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การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
GUID-E282288D-0E06-41E9-A7DF-292916804238

สวิตช�ก�านป�ดน้ำฝนที่ตำแหน�ง “INT” ① (แบบ A) จะ
ทำการป�ดน้ำฝนเป�นจังหวะ

. การป�ดพักเป�นจังหวะนี้สามารถปรับระยะเวลาในการ
ป�ดได�โดยบิดปุ�มควบคุม (นานขึ้น) Ⓐ หรือ (สั้นลง)
Ⓑ

. การป�ดพักเป�นจังหวะจะแตกต�างไปตามความเร็วของ
รถยนต� (เช�น เม่ือรถยนต�วิ่งเร็ว การป�ดพักเป�นจังหวะ
จะเร็วขึ้น) สามารถป�ดใช�งานฟ�งก�ช่ันนี้ได� โปรดดูท่ี
“หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-12)

สวิตช�ก�านป�ดน้ำฝนที่ตำแหน�ง “AUTO” ① (แบบ B) จะสั่ง
การทำงานระบบท่ีป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก (โปรดดูท่ี
“ระบบท่ีป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า
2-25))

ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “LO” ② จะทำการป�ดน้ำฝน
ด�วยความเร็วต่ำ

ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “HI” ③ จะทำการป�ดน้ำฝน
ด�วยความเร็วสูง

ในการหยุดการทำงานของที่ป�ดน้ำฝน ให�เลื่อนก�านขึ้นไปที่
ตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�งก�านป�ดน้ำฝน “MIST” ④ จะทำการป�ดน้ำฝนหนึ่ง
ครั้ง ก�านป�ดน้ำฝนจะกลับไปที่ตำแหน�งเดิมโดยอัตโนมัติ

การทำงานของที่ฉีดน้ำล�างกระจก
L33-A-121009-C26CF235-8165-4D6F-A23F-FCCE80455ACF

สำหรับการฉีดน้ำล�างกระจก ให�ดึงก�านสวิตช�ไปทางด�าน
หลังรถ ⑤ จนกว�าน้ำล�างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจก
บังลมหน�าในปริมาณที่ต�องการ

ที่ทำความสะอาดไฟหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) จะทำงานร�วมกับ
การทำงานของน้ำล�างกระจกบังลมเช�นกัน โปรดดูที่ “ที่ทำ
ความสะอาดไฟหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 2-23)

ระบบที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-A7DF010F-60BE-47A5-BC66-4A258840A456

JVI0780X

ระบบท่ีป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเม่ือฝนตกสามารถเป�ดทำงาน
และปรับความเร็วอัตโนมัติตามความแรงของฝนท่ีตกและ
ความเร็วของรถยนต� จากการทำงานของเซ็นเซอร�ที่ติดตั้ง
อยู�ส�วนบนของกระจกบังลม

ในการตั้งระบบท่ีป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก ให�ดันคัน
ปรับลงมาท่ีตำแหน�ง “AUTO” ① ก�านป�ดน้ำฝนจะทำการ
ป�ดน้ำฝนหนึ่งครั้ง เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

สามารถปรับระดับเซ็นเซอร�ความไวต�อน้ำฝนได�โดยการบิด
ปุ�มไปด�านหน�า ② (สูง) หรือด�านหลัง ③ (ต่ำ)

. สูง — การทำงานแบบความไวสูง

. ต่ำ — การทำงานแบบความไวต่ำ

ในการป�ดการทำงานระบบที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเม่ือฝนตก
ให�ดันก�านบังคับไปที่ตำแหน�ง “OFF” หรือดึงก�านลงไปที่
ตำแหน�ง “LO” (ความเร็วต่ำ) หรือ “HI” (ความเร็วสูง)

ข�อควรระวัง:

ห�ามสัมผัสเซ็นเซอร�น้ำฝนและบริเวณรอบๆ ในขณะที่
สวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง “AUTO” และสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “ON” ที่ป�ดน้ำฝนอาจทำงานโดยคาดไม�ถึง
และส�งผลให�เกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหาย
กับที่ป�ดน้ำฝน

. ใช�งานที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเม่ือฝนตกระหว�างท่ี
ฝนตก ถ�าสวิตช�ยังค�างอยู�ที่ตำแหน�ง “AUTO” ที่
ป�ดน้ำฝนอาจทำงานโดยคาดไม�ถึง เม่ือฝุ�น รอย
นิ้วมือ คราบน้ำมัน หรือแมลงติดอยู�ที่เซ็นเซอร�
หรือพื้นที่รอบๆ ที่ป�ดน้ำฝนอาจทำงานเมื่อก�าซ
ไอเสียหรือความชื้นสัมผัสกับเซ็นเซอร�น้ำฝน

. เม่ือเคลือบกระจกบังลมด�วยสารกันน้ำ ความเร็ว
ของที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเม่ือฝนตกอาจเร็วกว�า
ถึงแม�ว�าปริมาณของฝนที่ตกจะน�อยก็ตาม

. ให�แน�ใจว�าได�ป�ดเซ็นเซอร�ระบบที่ป�ดน้ำฝน
อัตโนมัติเมื่อฝนตกเมื่อใช�งานเครื่องล�างรถ
อัตโนมัติ

. ที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติอาจไม�ทำงานหากฝนตกลง
มาไม�โดนเซ็นเซอร� ถึงแม�ว�าฝนกำลังจะตกก็ตาม

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-25
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L33-A-121009-60D68945-75B3-4575-800D-78A663F040B7

JVI0792X

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

ท่ีไล�ฝ�ากระจกจะใช�เพ่ือลดความชื้น หมอกหรือน้ำค�างบน
ผิวกระจกหลังเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยด�านหลังรถ

เมื่อกดสวิตช�ไล�ฝ�า ไฟแสดง ① จะสว�างขึ้นและไล�ฝ�าจะ
ทำงานเป�นเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากเวลาท่ีตั้งผ�าน
ไป ที่ป�ดน้ำฝนจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ

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

ข�อควรระวัง:

. เม่ือใช�งานไล�ฝ�าอย�างต�อเน่ือง ให�แน�ใจว�าได�
สตาร�ท เค ร่ืองยนต� ไม� อย�าง น้ัน อาจ ทำให�
แบตเตอรี่ไฟหมดได�

. เ ม่ือ ทำ ความ สะอาด ด� าน ใน ของ หน�าต� าง
ระมัดระวังอย�าขูดขีดหรือสร�างความเสียหายให�
กับสายเคเบ้ิลส�งกระแสไฟฟ�าบนพ้ืนผิวกระจก
หน�าต�าง

L33-A-121009-A55986F6-B596-4CF5-AE9A-D343350EB012

JVI0442X

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

เมื่อกดแตร (ส�วนเรียบ) ค�างไว� แตรจะส�งเสียงดัง
การปล�อยสวิตช�แตรจะเป�นการหยุดเสียงแตร

L33-A-121009-FA885E3E-3368-4158-94BB-111F83800CC2

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า
L33-A-121009-9D424E9E-5911-4A31-8672-FDC40725BE63

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารไม�ยื่นมือหรือส�วนใดส�วน
หน่ึงของร�างกายออกไปนอกรถก�อนใช� งาน
กระจกหน�าต�างไฟฟ�า

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอ่ืนไว�ในรถแต�ลำพัง เนื่องจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ� และ
ทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

กระจกหน�าต�างไฟฟ�าจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “ON”

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

ในการป�ดกระจกหน�าต�าง ให�ดึงสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า
ขึ้น

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับ
L33-A-121009-673E529B-A8C2-49D2-9829-AAA362DDA0CF

JVI0228X

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับ เป�นสวิตช�หลักท่ีควบคุม

สวิตช�ไล�ฝ�า แตร กระจกหน�าต�าง

Condition: 'Except for China'/China/
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กระจกหน�าต�างทุกบาน

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

เม่ือกดปุ�มล็อก ① กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารจะไม�
สามารถทำงานได�

เพื่อยกเลิกการล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร ให�กดปุ�ม
ล็อก ① อีกครั้ง

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร
L33-A-121009-25222F5F-B004-4288-B950-97B2B14A2F6B

SIC4523

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารควบคุมกระจกหน�าต�าง
บานนั้นๆ

เมื่อกดปุ�มล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารบนสวิตช�
กระจกหน�าต�างด�านคนขับ จะไม�สามารถใช�งานสวิตช�
กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารได�

ฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติ
L33-A-121009-20E7001F-36CF-4A18-8BC5-CF618EFFC3A8

JVI0230X

ฟ�งก�ช่ันอัตโนมัติจะทำงานบนสวิตช�ท่ีมีสัญลักษณ�
เท�านั้น

ฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติทำให�กระจกหน�าต�างสามารถเลื่อนเป�ด
หรือป�ดจนสุดโดยไม�ต�องกดปุ�มขึ้นหรือลงค�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

ในการหยุดการเป�ด/ป�ดกระจกหน�าต�างระหว�างฟ�งก�ชั่น
อัตโนมัติ ให�กดสวิตช�ลงหรือดึงสวิตช�ขึ้นในทิศทางตรง
ข�าม

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

คำเตือน:

ก�อนที่กระจกจะป�ดสนิทจะปรากฏระยะห�างเล็กน�อย
ซึ่งระบบไม�สามารถตรวจจับได� ให�แน�ใจว�าผู�โดยสาร
ไม�ยื่นมือหรือส�วนใดส�วนหนึ่งของร�างกายออกไปนอก

รถก�อนป�ดกระจกหน�าต�างไฟฟ�า

ระบบเลื่อนกลับอัตโนมัติส่ังการทำงานให�กระจกหน�าต�าง
เล่ือนไปในทิศทางตรงข�ามโดยอัตโนมัติเม่ือมีวัตถุเข�ามา
ติดที่กระจกระหว�างที่กระจกกำลังป�ดตัวลงด�วยฟ�งก�ชั่น
อัตโนมัติ เม่ือหน�วยควบคุมตรวจพบส่ิงกีดขวาง กระจก
หน�าต�างจะลดระดับลงโดยอัตโนมัติ

ระบบเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานเมื่อเกิดแรงปะทะหรือ
น้ำหนักซึ่งคล�ายกับส่ิงกีดขวางในกระจกหน�าต�าง โดยขึ้น
อยู�กับสภาพแวดล�อมและสภาพการขับขี่

เมื่อสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าไม�ทำงาน
L33-A-121009-75C66FA7-E6A6-4C7D-AD6E-4C8A0C068907

ถ�าฟ�งก�ชั่นอัตโนมัติของกระจกหน�าต�างไฟฟ�าทำงาน
ผิดปกติ ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพ่ือเร่ิมการทำงาน
ของฟ�งก�ชั่นกระจกหน�าต�างไฟฟ�าอีกครั้ง

1. สวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON”

2. ป�ดประตู

3. ใช�งานสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าเพ่ือเป�ดกระจกจน
สุด

4. ดึงสวิตช�หน�าต�างไฟฟ�าค�างไว�เพ่ือป�ดหน�าต�าง ดึง
สวิตช� ค�าง ไว� ประมาณ 3 วินาที หลัง จาก กระจก
หน�าต�างป�ดจนสุด

5. ปล�อยสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า ใช�งานฟ�งก�ชั่น
อัตโนมัติของกระจกเพื่อให�แน�ใจว�าฟ�งก�ช่ันอัตโนมัติ
ใช�งานได�แล�ว

ถ�าหากว�าฟ�งก�ช่ันการทำงานของกระจกหน�าต�างไฟฟ�ายัง
ไม�สามารถทำงานได�อย�างเหมาะสมหลังจากท่ีได�ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนข�างต�นแล�ว ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพ่ือ
ทำการตรวจสอบ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-27
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2-28 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

GUID-72E3A9F7-4EF3-4BAA-98C1-17D6C0544C33

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�างกายออกจากตัวรถ ขณะที่รถกำลังวิ่ง
หรือ ขณะที่ซันรู�ฟกำลังป�ด

ข�อควรระวัง:

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

. ห�ามวางสิ่งของใดๆ บนซันรู�ฟหรือพื้นที่รอบข�าง

. ห�ามกดหรือดึงที่บังแดด การทำเช�นนั้นอาจทำให�
ที่บังแดดเสียหาย

ซันรู�ฟอัตโนมัต
GิUID-B02C4427-4FDE-4D25-9C43-AA06703D3FCB

JVI0614X

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

ที่บังแดด
GUID-4C787140-9533-4055-8C46-F7DA0392462E

เป�ดและป�ดที่บังแดดโดยเลื่อนไปข�างหน�าหรือถอยหลัง

ซันรู�ฟ
GUID-27492C72-F681-444D-8F14-1BB61DEFCA75

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

ในการเอียงซันรู�ฟขึ้น ให�เร่ิมด�วยการป�ดซันรู�ฟเข�า จากนั้น
กดสวิตช�ให�อยู�ในตำแหน�ง TILT UP ① และปล�อยออก
โดยไม�ต�องกดค�างไว� ในการเอียงซันรู�ฟลง ให�กดสวิตช�ให�
อยู�ในตำแหน�ง TILT DOWN ②

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

ในการเป�ดหรือป�ดซันรู�ฟขึ้นจนสุด ให�ดันสวิตช�ซันรู�ฟไปที่
ตำแหน�ง OPEN ② หรือ CLOSE ① จากน้ันปล�อยออก
โดยไม�ต�องกดค�างไว� ซันรู�ฟจะเป�ดหรือป�ดจนสุดโดย
อัตโนมัติ ในการหยุดการป�ด/เป�ดซันรู�ฟ ให�กดสวิตช�อีก
ครั้งระหว�างที่ซันรู�ฟกำลังเป�ดหรือป�ด

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

สามารถใช�งานซันรู�ฟอัตโนมัติได�ในระยะเวลาหนึ่ง แม�ว�า
สวิตช�กุญแจจะอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ “OFF” ถ�าประตู
ด�านคนขับหรือผู�โดยสารด�านหน�าจะเป�ดในช�วงเวลา
ดังกล�าว กำลังไฟฟ�าของซันรู�ฟจะถูกตัด

ฟ�งก�ชั่นเลื่อนกลับอัตโนมัติ
GUID-715E1F07-0186-43C6-BE4D-64975FED0B58

คำเตือน:

ก�อนที่กระจกจะป�ดสนิทจะปรากฏระยะห�างเล็กน�อย
ซึ่งระบบไม�สามารถตรวจจับได� ให�แน�ใจว�าผู�โดยสาร
ไม�ยื่นมือหรือส�วนใดส�วนหนึ่งของร�างกายออกไปนอก
รถก�อนป�ดซันรู�ฟและบังแดด

สามารถใช�งานระบบเลื่อนกลับอัตโนมัติเมื่อซันรู�ฟป�ดหรือ

เอียงลงอัตโนมัติ เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

ระบบเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานเมื่อเกิดแรงปะทะหรือ
น้ำหนักซึ่งคล�ายกับสิ่งกีดขวางในซันรู�ฟ โดยขึ้นอยู�กับ
สภาพแวดล�อมและสภาพการขับขี่

เมื่อป�ด: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�าหน�วยควบคุมตรวจพบบางสิ่งที่ซันรู�ฟในขณะที่เลื่อนไป
ด�านหน�า ซันรู�ฟจะเลื่อนถอยหลังทันที

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

ถ�าหน�วยควบคุมตรวจพบบางสิ่งที่ซันรู�ฟในขณะท่ีเล่ือน
เอียงลง ซันรู�ฟจะเอียงขึ้นทันที

ถ�าฟ�งก�ชั่นเลื่อนกลับอัตโนมัติทำงานผิดปกติและเป�ดหรือ
เอียงซันรู�ฟขึ้นซ้ำๆ ให�กดสวิตช�เอียงลงค�างไว�ภายใน 10
วินาทีหลังเกิดการทำงานผิดปกติ; ซันรู�ฟจะค�อยๆ ป�ดจน
สนิท ดูให�แน�ใจว�าไม�มีอะไรติดอยู�ที่ซันรู�ฟ

ถ�าซันรู�ฟไม�ทำงาน
GUID-BA751A59-B394-4D56-9EB0-F85481B4A26D

ถ�าซันรู�ฟและที่บังแดดทำงานผิดปกติ ให�ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อเริ่มต�นการทำงานของระบบ

1. ถ�าซันรู�ฟเป�ด ให�ป�ดจนสุดด�วยการกดสวิตช�ซันรู�ฟไปที่
ตำแหน�ง CLOSE ①

2. กดสวิตช�ซันรู�ฟค�างไว�ที่ตำแหน�ง CLOSE ① เป�นเวลา
10 วินาที

3. ปล�อยสวิตช�ซันรู�ฟหลังจากซันรู�ฟเลื่อนเล็กน�อยไปที่
ตำแหน�งป�ด

4. ภายในเวลา 4 วินาที ให�กดและให�สวิตช�ซันรู�ฟอยู�ที่
ตำแหน�ง CLOSE ①

5. ซันรู�ฟจะเป�ดจนสุดจากนั้นจึงจะป�ดจนสุด

ซันรู�ฟ (ถ�ามีติดตั้ง)
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6. ตรวจสอบว�าสวิตช�ซันรู�ฟทำงานเป�นปกติหรือไม�

ถ�าหากว�าซันรู�ฟไม�สามารถทำงานได�อย�างเหมาะสม
หลังจากที่ได�ปฏิบัติตามขั้นตอนข�างต�นแล�ว ให�ติดต�อศูนย�
บริการนิสสันเพื่อทำการตรวจสอบ

L33-A-121009-D065CE05-6E57-46E2-B141-55F0D56AB4EF

คำเตือน:

. อย�าให�มือ น้ิว หรือส�วนใดๆ ของร�างกายอยู�ใน
รัศมีการทำงานของที่บังแดดด�านหลัง อาจได�รับ
บาดเจ็บ

. อย�าให�เด็กๆ เข�าใกล�ระบบที่บังแดดด�านหลัง อาจ
ได�รับบาดเจ็บ

. อย�าวางสิ่งของใดๆ ลงบนหรือใกล�กับระบบ
ที่บังแดดด�านหลัง ห�ามใช�มือดึงหรือกดที่บังแดด
ด�านหลัง เพราะอาจส�งผลให�การทำงานผิดพลาด
หรืออาจทำให�ระบบที่บังแดดด�านหลังเสียหายได�

SIC4349

ที่บังแดดด�านหลังจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง
“ON”

สวิตช�ที่บังแดดด�านหลังติดตั้งอยู�ที่ด�านล�างของ
แผงหน�าป�ด

ในการยกที่บังแดดด�านหลังขึ้นและลง ให�กดสวิตช�บน
แผงหน�าป�ด

เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) ที่บังแดด
ด�านหลังจะลดลงโดยอัตโนมัติ

L33-A-121009-C39B4AB6-2E43-4657-B337-D260BF7F9D44

JVI0615X

แผงหน�าป�ด

JVI0616X

กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง
ช�องจ�ายไฟใช�สำหรับจ�ายไฟให�กับอุปกรณ�ที่ใช�ไฟฟ�าต�างๆ
เช�น โทรศัพท�มือถือ มีอัตราสูงสุด 12 volt, 120W (10A)

ในการใช�งานช�องจ�ายไฟท่ีแผงหน�าป�ด ให�เป�ดฝาครอบ
ตามรูป

ในการใช�งานช�องจ�ายไฟที่กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง
ให�เป�ดส�วนล�างของกล�องเก็บของท่ีคอนโซลกลางออก
เพ่ือ เข�า ถึง ช�อง จ�าย ไฟ โปรดดู ที่ “กล�อง เก็บ ของ ท่ี
คอนโซลกลาง” (หน�า 2-30)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-29

ที่บังแดดด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง) ช�องจ�ายไฟ

Condition: 'Except for China'/China/



(72,1)
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2-30 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ข�อควรระวัง:

. ช�องจ�ายไฟและปลั๊กอาจะร�อนหลังการใช�งาน

. ช�องจ�ายไฟไม�ได�ออกแบบมาเพื่อเป�นที่จุดบุหรี่

. ห�าม ใช� งานกับ เครื่อง ใช� ไฟฟ�าที่ มี กำลัง ไฟ
มากกว�า 12 volt, 120W (10A) ห�ามใช�
อะแดปเตอร�คู�หรือใช�งานอุปกรณ�ไฟฟ�ามากกว�า
หนึ่งชิ้น

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

. หลีกเลี่ยงการใช�ช�องจ�ายไฟขณะที่เป�ด
เครื่องปรับอากาศ ไฟหน�า หรือ ไล�ฝ�ากระจกหลัง

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

. ดันปลั๊กเข�าไปลึกที่สุด ถ�าเสียบปลั๊กไม�ดี ปลั๊ก
อาจมีความร�อนสูงผิดปกติ หรือ ฟ�วส�อุณหภูมิ
ภายในอาจขาดได�

. ห�ามให�น้ำหรือของเหลวอื่นๆ โดนช�องจ�ายไฟ

. เมื่อไม�ได�ใช�งาน ให�แน�ใจว�าได�ป�ดฝาเอาไว�

L33-A-121009-9A5318CF-F0F5-471A-BABA-20EA08AF4B3F

คำเตือน:

. ไม�ควรใช�งานช�องเก็บของขณะขับข่ี เพ่ือให�คน
ขับมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

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

กล�องเก็บของ
L33-A-121009-8A0893FD-4A1E-45B0-9277-37121351E12E

JVI0622X

เป�ดกล�องเก็บของโดยดึงที่มือจับ ใช�กุญแจธรรมดาในการ
ล็อก ① หรือปลดล็อก ② กล�องเก็บของ

กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง
L33-A-121009-0A61D877-E428-481A-8602-244790866B8D

ครึ่งบน
GUID-95FBABF3-1AB9-4097-9B8A-15E5049D0F18

JVI0623X

ดึงขาล็อกด�านคนขับขึ้นเพื่อเป�ดส�วนครึ่งบนของกล�องเก็บ
ของที่คอนโซลกลาง

ครึ่งล�าง
GUID-4BB69583-DFDB-4C7E-B9A1-324747D269EE

JVI0624X

ดึงขาล็อกด�านผู�โดยสารขึ้นเพื่อเป�ดส�วนครึ่งล�างของกล�อง
เก็บของที่คอนโซลกลาง ช�องจ�ายไฟติดตั้งอยู�ที่กล�องเก็บ
ของที่คอนโซลกลาง

ช�องเก็บของ

Condition: 'Except for China'/China/
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ที่วางแก�วน้ำ
L33-A-121009-8768532B-1842-416C-969E-FC2894A7CB31

คำเตือน:

คนขับไม�ควรหยิบหรือวางแก�วในที่วางแก�วน้ำขณะ
ขับขี่ เพื่อให�มีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ข�อควรระวัง:

. หลีกเล่ียงการสตาร�ทและการเบรกกะทันหัน เมื่อ
ใช�งานที่วางแก�วน้ำเพ่ือป�องกันไม�ให�น้ำในแก�ว
กระเด็น ถ�าน้ำในแก�วที่วางร�อน น้ำอาจลวกตัว
คุณหรือผู�โดยสารได�

. วางเฉพาะแก�วที่ทำจากวัสดุที่อ�อนนุ�มลงในที่วาง
แก�ว เพราะแก�วแข็งๆ อาจเป�นอันตรายกับคุณใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ด�านหน�า
L33-A-121009-B704FDC7-0CC4-458B-BCA5-643FC9FED8FC

JVI0620X

ด�านหลัง
L33-A-121009-CC24A488-45AD-4BAF-99AB-EC6E3E7A56BD

SIC3804

ที่วางแก�วด�านหลังติดตั้งอยู�ที่ที่พักแขนด�านหลังที่พับลง

ที่ใส�ขวดที่ทำจากวัสดุที่อ�อนนุ�ม
GUID-A464F3B3-272B-4104-8A8D-AE313D7AA374

JVI0621X

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�ที่ใส�ขวดใส�วัตถุอื่นๆ ที่อาจกระเด็นออกมา
และทำให�ผู�โดยสารบาดเจ็บได� เมื่อเบรกรถอย�าง
กะทันหัน หรือ เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช�ที่ใส�ขวดสำหรับเป�ดภาชนะบรรจุน้ำ

ช�องใส�แว�นตา
L33-A-121009-26256B71-2BE8-4A24-A7E9-92EEBEF1EF30

JVI0619X

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�เก็บสิ่งของอย�างอื่นที่ไม�ใช�แว�นตา

. ห�ามทิ้งแว�นตาไว�ในช�องใส�แว�นตาเมื่อจอดรถ
กลางแดดจัด ความร�อนอาจทำให�แว�นตาเสียหาย
ได�

สำหรับการเป�ดช�องใส�แว�นตา ให�กดปุ�มและปล�อย เก็บ
แว�นตาในช�องใส�เพียงคู�เดียวเท�านั้น

ที่แขวนเสื้อโค�ต
GUID-AAF5A797-C0D4-4DD9-885A-5D0B10073E1B

SIC3505

ตะขอเก่ียวผ�าถูกติดต้ังอยู�บริเวณเหนือกระจกด�านหลัง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-31

Condition: 'Except for China'/China/
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2-32 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

(ด�านคนขับ)

ข�อควรระวัง:

ห�ามแขวนผ�าที่น้ำหนักมากกว�า 1 กก. (2 ปอนด�) บน
ตะขอ

ตะขอยึดในห�องเก็บสัมภาระ
L33-A-121009-914F0DEC-3D66-4C14-B033-4750DCA98519

JVI0793X

คำเตือน:

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ยึดสัมภาระไว�แน�นดีแล�ว
ใช�งานเชือกและตะขอที่เหมาะสม

. สัมภาระที่ยึดไว�ไม�แน�นอาจทำให�เกิดอันตรายใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดรถกะทันหัน

ข�อควรระวัง:

ห�ามแขวนผ�าท่ีน้ำหนักมากกว�า 9 กก. (20 ปอนด�)
บนตะขอตัวเดียว

ช�องเก็บแผนที่
L33-A-121009-83AA232E-017E-49FB-8125-E09CEAAC24AD

JVI0618X

L33-A-121009-4AC0A4B1-A01D-4751-AF53-1652BD262B9B

SIC2872

1. ในการบังแสงสว�างจากด�านหน�า ให�ดึงแผ�นบังแดดลง
มา ①

2. ในการบังแสงสว�างจากด�านข�าง ให�ปลดแผ�นบังแดด
ลงจากจุดยึดกลางและบิดไปด�านข�าง ②

แผ�นบังแดด

Condition: 'Except for China'/China/
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

L33-A-121009-5A325EB7-1F60-4E00-BAE6-716266645EC5

ข�อควรระวัง:

. ห�ามเป�ดสวิตช�ไฟทิ้ง เอาไว� เม่ือเครื่องยนต�ไม�
ทำงานเป�นเวลานานเพื่อป�องกันแบตเตอร่ีหมด
ประจุ

. ป�ดไฟเมื่อออกจากรถ

สวิตช�ไฟส�องสว�างภายใน
GUID-7AE5F9FA-300D-4F4B-9DC0-9C795D3B3B79

JVI0626X

① สามารถเป�ดไฟส�องสว�างภายในได�ไม�ว�าประตูจะอยู�
ในตำแหน�งใด ไฟจะดับหลังจากผ�านไประยะหนึ่ง
ยกเว�นว�าสวิตช�กุญแจจะอยู� ท่ีตำแหน�ง “ON” เมื่อ
ประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู�

② สามารถต้ังค�าไฟส�องสว�างให�ทำงานเมื่อประตูเป�ด
ได� ในการป�ดไฟส�องสว�างภายในเมื่อประตูบานใด
บานหนึ่งเป�ด ให�กดสวิตช� ไฟส�องสว�างภายในจะไม�
สว�างขึ้น ไม�ว�าประตูจะอยู�ที่ตำแหน�งใด ไฟจะดับ
หลังจากผ�านไประยะหนึ่ง เมื่อสวิตช�กุญแจจะอยู�ที่
ตำแหน�ง “ON” หรือเม่ือประตูด�านคนขับป�ดหรือ
ล็อก ไฟจะดับหลังผ�านไประยะหนึ่งเมื่อประตูเป�ด

ไฟคอนโซล (ถ�ามีติดตั้ง)
L33-A-121009-99D78D82-210C-4505-85B8-93AB64A4D88A

JVI0627X

ไฟคอนโซลจะสว�างเมื่อไฟหรี่หรือไฟหน�าสว�าง

ไฟอ�านแผนที่
L33-A-121009-A2BC98CE-E2B5-436E-B335-799CA723968C

JVI0628X

กดปุ�มเพื่อเป�ดไฟอ�านแผนที่ ป�ดไฟอ�านแผนที่ โดยกดปุ�ม
อีกครั้ง

ไฟอ�านแผนที่ด�านหลัง
L33-A-121009-7883E24A-7D5C-4227-A678-11AFF38435DA

SIC3250

เป�ดไฟอ�านแผนที่ด�านหลัง โดยการกดสวิตช� ป�ดไฟอ�าน
แผนที่ด�านหลัง โดยการกดที่สวิตช�อีกครั้ง

ไฟในกระโปรงท�าย
L33-A-121009-9AD24D7C-41F1-4F6A-B5B2-29A1968F7D70

ไฟจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดฝากระโปรงท�าย เมื่อป�ด
ฝากระโปรงท�าย ไฟจะดับลง

ไฟจะดับหลังผ�านไประยะหนึ่งเมื่อเป�ดฝากระโปรงท�ายทิ้ง
ไว�

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-33

ไฟส�องสว�างภายใน

Condition: 'Except for China'/China/
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2-34 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ไฟส�องกระจกแต�งหน�า
GUID-DB9DEA23-A6B7-4C7D-9E93-8458FE198E9A

SIC3869

เพ่ือเป�ดกระจกแต�งหน�า ดึงแผ�นบังแดดลงมา แล�วดึงฝา
ป�ดกระจกขึ้น กระจกเสริมสวยบางบานจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ด
ฝาป�ดกระจก

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
L33-A-121009-AE099490-700A-47F0-8B0E-5ADA77E7DAA1

เมื่อไฟส�องสว�างภายในสว�างค�างอยู� ไฟจะดับลงโดย
อัตโนมัติหลังจากช�วงเวลาหนึ่งหลังจากบิดสวิตช�กุญแจไป
ท่ีตำแหน�ง “OFF” (ยกเว�นไฟส�องกระจกแต�งหน�า) เพื่อ
เป�ดไฟอีกครั้งหนึ่ง บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “ON”

Condition: 'Except for China'/China/
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3 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

กุญแจ ................................................................................... 3-2
กุญแจอัจฉริยะ .................................................................... 3-2

การล็อกประตู .......................................................................... 3-3
การล็อกด�วยกุญแจ .............................................................. 3-3
การล็อกด�วยปุ�มล็อกประตูด�านใน ............................................ 3-3
การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า .......................................... 3-3
กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ .................................. 3-4
กลไกปลดล็อกประตูอัตโนมัติ ................................................ 3-4
กลไกปลดล็อกประตูตามแรงกระแทก ...................................... 3-4
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง ................................................ 3-4

ระบบกุญแจอัจฉริยะ ................................................................. 3-5
ระยะการใช�งาน ................................................................... 3-6
การใช�ระบบกุญแจอัจฉริยะ .................................................... 3-6
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ .................................................... 3-8
สัญญาณเตือน .................................................................... 3-8
วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น ...................................................... 3-10
การใช�งานระบบกุญแจรีโมท ................................................ 3-11
การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร ................................ 3-12

ระบบรักษาความปลอดภัย ........................................................ 3-13
ระบบเตือนกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง) .......................................... 3-13
ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS) ......................................... 3-13

ฝากระโปรงหน�า .................................................................... 3-14
การเป�ดฝากระโปรงหน�า .................................................... 3-15
การป�ดฝากระโปรงหน�า ..................................................... 3-15

ฝากระโปรงท�าย .................................................................... 3-15
การเป�ดฝากระโปรงท�าย ................................................... 3-15
การป�ดฝากระโปรงท�าย ..................................................... 3-16

ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................................................... 3-16
การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง .................................. 3-16
ฝาป�ดถังน้ำมันเชื้อเพลิง .................................................... 3-16

พวงมาลัย ............................................................................ 3-17
กระจกต�างๆ .......................................................................... 3-17

กระจกมองหลัง ............................................................... 3-17
กระจกมองข�าง ............................................................... 3-18
กระจกแต�งหน�า ............................................................... 3-19

เบรกจอด ............................................................................. 3-19
ตัวปรับตำแหน�งขับอัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง) .................................... 3-19

ฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออก ........................................................ 3-19
การบันทึกเก็บความจำ ...................................................... 3-20
การทำงานของระบบ ........................................................ 3-20

Condition: 'Except for China'/China/



(78,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

L33-A-121009-8E70FB89-6D93-47A5-A138-9FAB56DE58E4

รถของท�านจะสามารถใช�งานได�ด�วยกุญแจที่ให�มากับรถ
เท�านั้น กุญแจของท�านจะมีแผ�นป�ายหมายเลขกุญแจแนบ
มาด�วย กรุณาบันทึกหมายเลขกุญแจและเก็บไว� ในที่
ปลอดภัยยกเว�นในรถ เผ่ือในกรณีท่ีต�องการทำกุญแจข้ึน
มาใหม�

การทำกุญแจขึ้นมาใหม�จะสามารถทำได�โดยการใช�กุญแจ
เดิมหรือหมายเลขกุญแจเดิมท่ีให�มากับรถเท�าน้ัน ถ�าคุณ
ทำกุญแจท้ังหมดหายและไม�มีกุญแจเดิม จำเป�นต�องใช�
หมายเลขกุญแจเพ่ือทำกุญแจใหม� ถ�าคุณทำกุญแจหาย
หรือต�องการทำกุญแจ เพิ่ม กร ุณานำกุญแจ เดิมหรือ
หมายเลขกุญแจไปติดต�อยังศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:

ห�ามทิ้งกุญแจไว�ในรถเมื่อคุณไม�ได�อยู�ในรถ

SPA2505

1. กุญแจหลัก (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ(1)

กุญแจอัจฉริยะ
L33-A-121009-EF8E3C3F-BBF7-437F-8A86-24137B956899

รถของท�านจะสามารถใช�งานได�ด�วยกุญแจอัจฉริยะท่ีลง
ทะเบียนไว�ในระบบกุญแจอัจฉริยะ และระบบกันขโมยของ
นิสสัน (NATS*) เท�านั้น รถคันหนึ่งจะสามารถลงทะเบียน
และใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะได�สูงสุดถึง 4 ชุด กุญแจใหม�
ต�องได�รับการลงทะเบียนโดยศูนย�บริการนิสสันก�อนนำไป
ใช�กับระบบกุญแจอัจฉริยะ และ NATS ในรถของคุณ
เนื่องจากขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป�นต�องลบหน�วย
ความจำ ท้ังหมดในระบบกุญแจอัจฉริยะ เม่ือต�องลง
ทะเบียนกุญแจชุดใหม� ให�แน�ใจว�าได�นำกุญแจอัจฉริยะทุก
ชุดที่มีไปยังศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:

. ห�ามมิให�กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
เนื่องจากกุญแจจะมีอุปกรณ�ไฟฟ�าอยู�ภายใน ซึ่ง
จะส�งผลต�อการทำงานของระบบ

. ห�ามทำกุญแจอัจฉริยะหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุ อ่ืนอย�าง
รุนแรง

. หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า −108C (14
8F) แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานได�
ไม�ปกติ

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกิน
กว�า 608C (1408F) ติดต�อกันเป�นเวลานาน

. ห�ามใส�กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม�เหล็ก

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อุปกรณ�
เครื่องเสียง และเครื่องคอมพิวเตอร�

*: ระบบป�องกันการสตาร�ท

กุญแจธรรมดา
L33-A-121009-DE98446B-E274-4E5E-A809-061A61656970

SPA2033

เพื่อถอดกุญแจธรรมดาออก ให�ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของ
กุญแจอัจฉริยะ

เพื่อติดตั้งกุญแจธรรมดา ให�เสียบเข�าไปในกุญแจอัจฉริยะ
ให�แน�น จนกว�าปุ�มล็อกจะกลับมาอยู�ที่ตำแหน�งล็อก

ใช�กุญแจธรรมดา เพื่อล็อก หรือ ปลดล็อกประตูและกล�อง
เก็บของ (โปรดดูที่ “การล็อกประตู” (หน�า 3-3) และ “ช�อง
เก็บของ” (หน�า 2-30))

การบริการจอดรถ:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
เม่ือท�านต�องท้ิงกุญแจไว�กับผู�ให�บริการจอดรถ ให�กุญแจ
อัจฉริยะแก�คนขับและเก็บกุญแจธรรมดาไว�กับตัวท�านเพื่อ
รักษาทรัพย�สินของท�าน

เพื่อป�องกันกล�องเก็บของจากการเป�ดระหว�างการรับบริการ
จอดรถ ให�ทำตามขั้นตอนข�างล�าง

1. ดึงกุญแจธรรมดาออกจากกุญแจอัจฉริยะ

2. ล็อกกล�องเก็บของด�วยกุญแจธรรมดา

3. ให�กุญแจอัจฉริยะกับผู�ให�บริการจอดรถ เก็บกุญแจ
ธรรมดาไว�ในกระเป�าของท�านหรือกระเป�าสำหรับใส�
กุญแจอัจฉริยะเมื่อท�านได�รับรถคืน

กุญแจ
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L33-A-121009-0470CB59-08B7-4125-89B5-087D0B9DF60C

คำเตือน:

. ให�สังเกตรอบๆ ก�อนเป�ดประตูเสมอเพื่อหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุในเส�นทางจราจร

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอ่ืนไว�ในรถแต�ลำพัง เนื่องจากอาจไปกด
สวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู� เท�าไม�ถึงการณ�ซึ่ง
ทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงโดยไม�ตั้งใจ

การล็อกด�วยกุญแจ
L33-A-121009-DFB1E418-FBED-4CCF-B0E8-E3A964906DFD

SPA2588

สำหรับการล็อกประตู ให�เสียบกุญแจธรรมดาลงในช�อง
เสียบกุญแจที่ประตูด�านคนขับ แล�วหมุนกุญแจไปทางด�าน
หน�ารถ ① ประตูด�านคนขับจะถูกล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตู ให�หมุนกุญแจไปทางด�านท�าย
รถ ②. ประตูด�านคนขับจะถูกปลดล็อก

สำหรับการล็อกหรือปลดล็อคประตูบานอื่นๆ ใช�สวิตซ�ล็อก
ประตูไฟฟ�า หรือปุ�ม “UNLOCK” หรือปุ�ม “LOCK”

บนกุญแจอัจฉริยะ

การล็อกด�วยปุ�มล็อกประตูด�านใน
L33-A-121009-29B56C64-C714-4D89-BB34-112919C613F0

JVP0185X

ข�อควรระวัง:

. เม่ือล็อกประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านใน ให�แน�ใจว�า
ไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

. เม่ือทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว�ในรถยนต� และล็อก
ประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านในด�านคนขับหลังจาก
ออกจากรถยนต� ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดย
อัตโนมัติ และเสียงเตือนจะดังข้ึนหลังจากประตู
ป�ด

การล็อกประตูหน�า ให�ผลักปุ�มล็อกด�านในไปยังตำแหน�ง
ล็อก ①และต�อจากนั้นให�ป�ดประตูในขณะที่ดึงมือจับประตู
ไว�อยู�

สำหรับการล็อกประตูหลัง ให�ผลักปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① หลังจากนั้นให�ป�ดประตู

เพ่ือปลดล็อก ดึงปุ�มล็อกด�านในไปยังตำแหน�งปลดล็อก
②

เมื่อประตูด�านคนขับล็อกอยู� ท�านไม�จำเป�นต�องใช�ปุ�มล็อค
ด�านใน เพียงแต�ดึงมือจับประตูด�านในเพื่อเป�ดประตูด�านคน

ขับ

การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
L33-A-121009-2060A042-049D-4B87-B39E-75B88670B28C

SPA2803

การทำงานของสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าท่ีอยู�บริเวณท่ีวาง
แขนของคนขับจะทำการล็อคและปลดล็อคประตูทุกบาน

สำหรับการล็อกประตู ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยัง
ตำแหน�งล็อก ① ในขณะที่เป�ดประตูด�านคนขับอยู� จากนั้น
ป�ดประตูขณะที่ดึงมือจับประตูไว� ประตูทุกบานจะล็อก

ข�อควรระวัง:

. เม่ือล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ให�
แน�ใจว�าไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

. เมื่อ ท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว� ในรถยนต� และ ล็อก
ประตูโดยใช�ปุ�มล็อกประตูไฟฟ�าด�านในด�านคน
ขับหลังจากออกจากรถยนต� ประตูทุกบานจะ
ปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากที่ป�ดประตู

สำหรับการปลดล็อก ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยัง
ตำแหน�งปลดล็อก ②

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-3

การล็อกประตู
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ
GUID-BC9E1C72-54F2-4BF8-BEF6-5F7310820534

ประตูทุกบานจะล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถถึง 10
กม./ช.ม. (6 MPH) เมื่อปลดล็อกประตูระหว�างขับรถ
กลไกล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถจะไม�ล็อกประตู
อีกครั้ง นอกเสียจากว�าจะกระทำอย�างใดอย�างหนึ่งต�อไปนี้

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. บิดสวิตช�กุญแจให�อยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”

การใช�งานหรือไม�ใช�งานกลไกล็อกประตู
อัตโนมัติตามความเร็วรถ

GUID-63D5F032-ED15-41B7-BE29-015D4B77D11E

เพื่อใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกล็อกประตู ให�ทำ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้

1. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON”

2. ภายใน 20 วินาที กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าค�างไว�ที่
ตำแหน�ง “LOCK” นาน 5 วินาที

3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบดังต�อไปนี้ ถ�าเปลี่ยน
การทำงานได�สำเร็จ:

. กะพริบสองครั้ง - ใช�งาน

. กะพริบครั้งเดียว - ไม�ใช�งาน

หมายเหตุ:

ฟ�งก�ชั่นการล็อคประตูอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนแปลง
ได�โดยใช�การตั้งค�ารถยนต�ในหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� ตัวเลือกของ “Auto Door Lock” คือ:
. Off
. Vehicle Speed
. Shift out of P

กลไกปลดล็อกประตูอัตโนมัติ
GUID-876E4A83-5576-4AF4-8A44-45BDAED4E0AD

ประตูท้ังหมดจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อสวิตซ�กุญแจ
เลื่อนจากตำแหน�ง “ON” ไปยัง “OFF”

การใช�งานหรือไม�ใช�งานกลไกการปลดล็อกประตู
อัตโนมัติ

GUID-865DF8E7-F942-4FB1-B5F4-1E16E2981498

เพื่อใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกปลดล็อกประตู
อัตโนมัติ ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้

1. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�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:

. กะพริบสองครั้ง - ใช�งาน

. กะพริบครั้งเดียว - ไม�ใช�งาน

หมายเหตุ:

ฟ�ง ก�ชั่ นการ ปลด ล็อค ประต ู อัตโนมั ติ สามารถ
เปลี่ยนแปลงโดยใช�การตั้งค�ารถยนต�ในหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� ตัวเลือกของ “Auto Door
Unlock” ได�แก�:
. Off
. IGN OFF
. Shift into P

กลไกปลดล็อกประตูตามแรงกระแทก
GUID-7A697DF3-FE26-4207-8708-ED8DCAE4F283

ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร�รับแรง
กระแทกตรวจพบแรงกระแทก ขณะที่สวิตซ�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “ON”

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลัง
L33-A-121009-85CB0CB7-D3AA-4E96-9A41-0CEAD98C6D60

SPA2423

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูหลังช�วยป�องกันการเป�ดประตู
หลังโดยไม�เจตนา โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กอยู�ในรถ

เม่ือปุ�มล็อกอยู�ในตำแหน�งล็อก ① ล็อกป�องกันเด็กเป�ด
ประตูหลังจะทำงานและจะสามารถเป�ดประตูหลังได�จากมือ
จับประตูภายนอกรถเท�านั้น

สำหรับการปลดล็อก เลื่อนปุ�มไปยังตำแหน�งปลดล็อก ②

Condition: 'Except for China'/China/
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L33-A-121009-17AD3BBF-9EC0-48E1-AA27-FFD3D8C82756

SPA2505

1. กุญแจอัจฉริยะ
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุอาจส�งผลกระทบต�ออุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�
ในการแพทย� ผู�ที่ใช�เครื่องกระตุ�นการทำงานของ
หัวใจควรสอบถามผู�ผลิตอุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�ใน
การแพทย�ถึงผลกระทบที่เป�นไปได�ก�อน
การใช�งาน

. กุญแจอัจฉริยะจะส�งคลื่นวิทยุออก เม่ือกดปุ�ม
คล่ืนวิทยุอาจมีผลต�อระบบการนำทางและระบบ
การสื่อสาร ห�ามใช�งานกุญแจอัจฉริยะขณะที่อยู�
บนเครื่องบิน ให�แน�ใจว�าปุ�มจะไม�ถูกกดโดยไม�ได�
ตั้งใจ เมื่อเก็บกุญแจไว�ขณะอยู�บนเครื่องบิน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถสั่งงานประตูทุกบานและ
ฝาก ร ะ โป ร ง ท� า ย ด� ว ย กา ร ทำงาน ของ ฟ� ง ก� ชั น
รีโมทคอนโทรล หรือ ด�วยการกดสวิตช�คำสั่งบนรถยนต�
โดยไม�ต�องหยิบกุญแจออกมาจากกระเป�าหรือกระเป�าถือ
สิ่งแวดล�อมและ/หรือสภาพในการใช�งานอาจจะมี
ผลกระทบต�อการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ

ให�แน�ใจว�าได�อ�านข�อมูลต�อไปน้ีก�อนใช�งานระบบกุญแจ
อัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อใช�รถ

. ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเมื่อคุณไม�ได�อยู�
ในรถ

กุญแจอัจฉริยะจะติดต�อสื่อสารกับรถอยู�ตลอดเวลาเมื่อได�
รับคลื่นวิทยุ กุญแจอัจฉริยะจะส�งคลื่นวิทยุอ�อนๆ
สภาพแวดล�อมอาจรบกวนการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะภายใต�สภาพการใช�งานต�อไปนี้

. เมื่อใช�งานใกล�บริเวณท่ีมีการส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น
เสาส�งคลื่นโทรทัศน� สถานีไฟฟ�า และสถานีวิทยุ

. เมื่อมีการใช�อุปกรณ�สื่อสารไร�สาย เช�น โทรศัพท�
มือถือ เครื่องรับส�งวิทยุ และวิทยุ CB

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับ หรือถูกหุ�มด�วยวัสดุที่เป�น
โลหะ

. เมื่อมีการใช�รีโมทคอนโทรลแบบคล่ืนวิทยุชนิดใดใน
บริเวณใกล�เคียง

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�เครื่องใช�ไฟฟ�า เช�น
เครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล

ถ�าเกิดกรณีเหล�านี้ให�แก�ไขสภาพการใช�งานก�อนใช�กุญแจ
อัจฉริยะ หรือ ใช�กุญแจธรรมดาแทน

แบตเตอรี่จะมีอายุการใช�งานประมาณ 2 ป� แม�ว�าอายุ
การใช�งานของแบตเตอรี่จะแตกต�างกันตามสภาพ
การใช�งาน ถ�าแบตเตอรี่ไฟหมด ให�เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม�

เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู�ตลอดเวลา ถ�า
ท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ท่ีส�งคล่ืนวิทยุแรง เช�น
สัญญาณจากโทรทัศน� และเคร่ืองคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล

อายุการใช�งานของแบตเตอรี่อาจจะสั้นลง

สำหรับข�อมูล ท่ี เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดู ท่ี
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-16)

เนื่องจากพวงมาลัยจะล็อกด�วยไฟฟ�า จะไม�สามารถ
ปลดล็อกพวงมาลัยเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”
ได� ถ�าแบตเตอรี่ของรถยนต�ไฟหมด ในกรณีนี้ การปลค
ล็อคพวงมาลัยไม�สามารถทำได� ให�ตรวจสอบให�ดี ว�า
แบตเตอรี่รถยนต�ยังมีประจุไฟอยู�

รถคันหนึ่งจะสามารถใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะ ได�สูงสุดถึง
4 ชุด สำหรับข�อมูลเก่ียวกับการซื้อและใช�งานกุญแจ
อัจฉริยะชุดใหม� กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:

. ห�ามมิให�กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
เนื่องจากกุญแจจะมีอุปกรณ�ไฟฟ�าอยู�ภายใน ซึ่ง
จะส�งผลต�อการทำงานของระบบ

. ห�ามทำกุญแจอัจฉริยะหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุ อ่ืนอย�าง
รุนแรง

. ห�ามเปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจอัจฉริยะอาจเสียหายได� เมื่อเป�ยก ถ�า
กุญแจอัจฉริยะเป�ยก ให�เช็ดให�แห�งสนิททันที

. หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า −108C (14
8F) แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงานได�
ไม�ปกติ

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกิน
กว�า 608C (1408F) ติดต�อกันเป�นเวลานาน

. ห�ามใส�กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม�เหล็ก

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-5

ระบบกุญแจอัจฉริยะ

Condition: 'Except for China'/China/
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3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อุปกรณ�
เครื่องเสียง และเครื่องคอมพิวเตอร�

ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันขอแนะนำให�
ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดน้ันออกจากรถ เพื่อ
ป�องกันการใช�กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม�ได�รับอนุญาต
สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

สามารถป�ดการใช�งานฟ�งก�ชันกุญแจอัจฉริยะได� สำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการทำงานกุญแจอัจฉริยะ กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ระยะการใช�งาน
GUID-44DA3454-FD6A-469A-B1B6-AFB6F801E61B

SPA1744

ฟ�งก�ชั่นต�างๆ ของกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�ได�เมื่อกุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายในระยะทำงานที่กำหนดจากสวิตช�คำสั่ง 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 หรือกันชน
ท�ายมากเกินไป สวิตช�คำสั่งอาจจะไม�ทำงาน

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู� ในระยะทำงาน คนท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช�คำสั่งเพื่อล็อก/ปลดล็อก
ประตู และเป�ดฝากระโปรงท�ายได�

การใช�ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-C2068CDA-87B4-4E94-A3CB-AC1564A2A6B3

JVP0151X

สวิตช�จะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะถูกทิ้งไว�ในรถยนต� (เฉพาะเมื่อ
ฟ�งก�ชั่นปลดล็อกทำงานเท�านั้น)

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน

. เมื่อประตูเป�ดหรือป�ดไม�แน�น (เฉพาะฟ�งก�ชั่นปลดล็อค
ทำงาน)

Condition: 'Except for China'/China/
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. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะไฟหมด

. เมื่อเครื่องยนต�ทำงานอยู�

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�ที่มือจับประตู ให�
แน�ใจว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับประตู

. สวิตช�ท่ีมือจับประตูจะทำงานเฉพาะเมื่อระบบกุญแจ
อัจฉริยะตรวจพบกุญแจอัจฉริยะเท�านั้น

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำส่ังท่ีมือจับประตู ให�
แน�ใจว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�กับตัวท�านก�อนกดสวิตช�
คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อป�องกันไม�ให�ลืมกุญแจอัจฉริยะ
ไว�ในรถ

. เพื่อป�องกันไม�ให�ลืมกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถ หรือ ใน
กระโปรงท�าย ให�แน�ใจว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�กับตัวคุณ
แล�วจึงล็อกประตู หรือ ฝากระโปรงท�าย

. ห�ามดึงมือจับประตูก�อนกดสวิตช�คำส่ังท่ีมือจับ ประตู
จะปลดล็อกแต�ไม�เป�ดออกมา ปล�อยมือจับประตู
ครั้งหนึ่งก�อน แล�วดึงอีกครั้งเพื่อเป�ดประตู

JVP0015X

เมื่อพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัว ท�านสามารถปลดล็อกประตู
ทุกบานได�โดยใช�สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู Ⓐ ภายในระยะ
การทำงาน

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู หรือเป�ดฝากระโปรงท�าย ไฟ
กะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ และเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้น
เพื่อยืนยัน สำหรับรายละเอียด ดูท่ี “การทำงานของไฟ
กะพริบฉุกเฉินและแตร” (หน�า 3-12)

สวิตช�คำ ส่ังสำหรับประตูทุกบานและกระโปรงท�ายรถ
สามารถหยุดการทำงานเมื่อ I-Key Door Lock ถูกเปล่ียน
ไปที่ OFF ในการตั้งค�ารถยนต�บนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� โปรดดูท่ี “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-
12)

การล็อกประตู
GUID-4350F4A0-755C-41C5-8CAF-C336890021A6

1. ให�สวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “OFF” และพกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัว

2. ป�ดประตูทุกบาน

3. กดสวิตช�ที่มือจับประตู Ⓐ

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

การป�องกันการล็อก:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพื่อป�องกัน
การล็อกประตูโดยทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถโดยไม�ตั้งใจ

เมื่อประตูด�านคนขับเป�ด ประตูอื่นล็อคอยู� และจากนั้นใส�
กุญแจอัจฉริยะไว�ในรถและป�ดประตูท้ังหมด ล็อกจะถูก
ปลอดล็อกโดยอัตโนมัติและออดประตูจะส�งเสียงเตือน

ประตูจะไม�ล็อกด�วยสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู โดยที่กุญแจ
อัจฉริยะอยู�ในรถยนต�และจะมีเสียงบ๊ีบเตือนท�าน อย�างไร
ก็ตาม เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� ประตูอาจล็อกได�
ด�วยกุญแจอัจฉริยะดอกอื่น

ข�อควรระวัง:

การป�องกันการล็อกจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้
:

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผงหน�าป�ด

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนที่วางของด�านหลัง
รถ

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในกล�องเก็บของ

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในช�องเก็บของท่ี
ประตู

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�บน หรือ ใต�ส�วนท่ีเก็บ
ยางอะไหล�

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ด�านนอก
ฝากระโปรงท�าย

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะวางไว�ข�างในหรือใกล�วัตถุ
ที่เป�นโลหะ

การป�องกันการล็อกอาจทำงานเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-7

Condition: 'Except for China'/China/
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3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ภายนอกรถ แต�อยู�ใกล�กับตัวรถมากเกินไป

การปลดล็อกประตู
GUID-C30FA54C-E11A-471D-B8EA-C1DCDDB4FCD2

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

2. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู (ด�านคนขับหรือ
ผู�โดยสารด�านหน�า)Ⓐ

3. ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อก

4. ดึงที่มือจับประตูเพื่อเป�ดประตู

ถ�าดึงมือจับประตูขณะปลดล็อกประตู ประตูอาจจะไม�
ปลดล็อก ให�ปล�อยมือจับประตูกลับเข�าที่ ประตูจะ
ปลดล็อกได� ถ�าประตูไม�ปลดล็อกหลังจากปล�อยมือจับ
ประตู ให�กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อปลดล็อกประตู

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

ทุกประตูจะล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะกระทำอย�างหนึ่ง
อย�างใดดังต�อไปนี้ ภายในเวลา 1 นาทีหลังจากกดสวิตช�
คำสั่งในขณะที่ประตูล็อกอยู�

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช�กุญแจ

ถ�าระหว�างช�วงเวลาที่กำหนด เมื่อกดปุ�ม “UNLOCK”
บนกุญแจอัจฉริยะ ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดย
อัตโนมัติหลังหลังจากอีก 1 นาที

การเป�ดฝากระโปรงท�าย
GUID-EEF6EB14-5BA3-4DB5-AF7E-D60BD6BBFE0F

JVP0016X

1. พกกุญแจอัจฉริยะติดตัว

2. กดสวิตช�คำ ส่ังเป�ดฝากระโปรงท�าย Ⓐ เป�นเวลา
มากกว�า 1 วินาที

3. กลอนล็อกฝากระโปรงท�ายจะปลอดออกและเสียง
เตือนภายนอกจะดัง 4 ครั้ง

4. ยกฝากระโปรงหลังขึ้นเพื่อเป�ดห�องเก็บสัมภาระ

ข�อควรระวัง:

เมื่อป�ดฝากระโปรงท�าย ให�แน�ใจว�าพกกุญแจอัจฉริยะ
ไว�กับตัวก�อนป�ดฝากระโปรงท�าย เพื่อป�องกันไม�ให�ลืม
ไว�ในห�องเก็บสัมภาระ

การป�องกันการล็อก:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพื่อป�องกัน
การล็อกโดยทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถโดยไม�ตั้งใจ

เมื่อป�ดฝากระโปรงท�าย พร�อมกับกุญแจอัจฉริยะอยู�ในห�อง
เก็บสัมภาระ เสียงเตือนจะดังขึ้น และฝากระโปรงท�ายจะ
เป�ดออก

ข�อควรระวัง:

การป�องกันการล็อกจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้
:

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว�บน หรือ ใต�ส�วนท่ีเก็บ
ยางอะไหล�

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ด�านนอก
ฝากระโปรงท�าย

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในกล�องโลหะ

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
L33-A-121009-4CC1678B-DF02-4EB0-98C3-9DC3590F752A

เมื่อพบสภาวะท้ังหมดต�อไปน้ีในระยะเวลาหน่ึง ระบบ
ประหยัดไฟแบตเตอร่ีจะตัดการจ�ายไฟเพื่อป�องกันไฟ
แบตเตอรี่หมด

. สวิตซ�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” และ

. ประตูทุกบานป�ด และ

. คันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด)

สัญญาณเตือน
L33-A-121009-2B869B7A-CC13-4B31-BFAD-C68B6B4726A2

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานท่ีได�รับการออกแบบมา
เพ่ือลดการใช�งานที่ไม�ถูกต�องและช�วยป�องกันรถจากการ
ถูกโจรกรรม เสียงเตือนจะดังขึ้นและหน�าจอแสดงการเตือน
จะปรากฎบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�เมื่อตรวจพบ
การทำงานผิดปกติ

โปรดดูที่วิธีแก�ไขป�ญหาในหน�าต�อไป สำหรับไฟเตือนและ
ไฟแสดงที่แสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� โปรดดู
ที่ “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-12)

Condition: 'Except for China'/China/



(85,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

ข�อควรระวัง:

เมื่อมีเสียงเตือนและไฟเตือนแสดงข้ึน ให�ตรวจสอบ
ทั้งตัวรถและกุญแจอัจฉริยะ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-9

Condition: 'Except for China'/China/
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3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น
L33-A-121009-7DD69713-A147-4294-9ACF-0D65FDBB1BB1

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดปุ�มสวิตซ�กุญแจเพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�

ไฟแสดงแบตเตอรี่ของกุญแจต่ำปรากฎขึ้น
บนหน�าจอแสดงข�อมูลของรถยนต�

แบตเตอรี่มีไฟน�อย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน�า 8-16)

ไฟเตือนรหัสกุญแจไม�ถูกต�องปรากฎขึ้นบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

กุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดปุ�มสวิตซ�กุญแจเพื่อดับเครื่องยนต�
ไฟเตือน Shift to Park ปรากฎขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� และเสียงเตือน
ภายในจะดังอย�างต�อเนื่อง

คันเกียร�ไม�อยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด) เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

เมื่อเป�ดประตูด�านคนขับเพื่อออกจากรถยนต� เสียงเตือนภายในจะดังอย�างต�อเนื่อง สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อป�ดประตูหลังจากออกจากรถยนต�

พบคำเตือน No Key ปรากฎบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� เสียงเตือนภายนอก
ดังขึ้น 3 ครั้ง และเสียงเตือนภายในดังขึ้น
ประมาณ 3 วินาที

สวิตซ�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ACC" หรือ
"ON"

กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

ไฟเตือน Shift to Park ปรากฎบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�และเสียงเตือน
ภายนอกดังอย�างต�อเนื่อง

สวิตซ�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง "ACC" หรือ
"OFF" และคันเกียร�ไม�อยู�ในตำแหน�ง "P"
(จอด)

เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง "P" (จอด) และ
กดสวิตซ�กุญแจไปที่ตำแหน�ง "OFF"

เมื่อป�ดประตูโดยปุ�มล็อกด�านในอยู�ที่
ตำแหน�งล็อค

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณ 3
วินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� หรือ ห�องเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณ 2 วินาที
กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� หรือ ห�องเก็บ
สัมภาระ

นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อป�ดฝากระโปรงท�าย
เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณ 10
วินาที และฝาประโปรงท�ายเป�ดออก

กุญแจอัจฉริยะอยู�ในห�องเก็บสัมภาระ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

Condition: 'Except for China'/China/
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การใช�งานระบบกุญแจรีโมท
L33-A-121009-5FB1B1CC-9534-4DD3-913C-C71E1B53E5C6

ระยะการใช�งาน
GUID-E3E671EF-1471-401B-A5AB-895A3D3612FC

SPA2100

ระบบกุญแจรีโมทสามารถควบคุมล็อคประตูทุกบานและ
ฝากระโปรงท�าย ระบบกุญแจรีโมทสามารถควบคุมได�ท่ี
ระยะทางประมาณ 1 m (3.3 ft) จากรถยนต� ระยะทำงาน
จะขึ้นอยู�กับสภาพแวดล�อมโดยรอบของตัวรถ

ระบบกุญแจรีโมทจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน

. เมื่อประตูเป�ดอยู� (ฟ�งก�ชั่นปลดล็อกจะทำงาน)

. เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะไฟหมด

. เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

การล็อกประตู
L33-A-121009-8B830AFA-C09A-4154-8161-36490469123E

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู หรือเป�ดประตูท�ายหรือ
ฝากระโปรงท�าย ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ และแตร
(หรือเสียงเตือนภายนอก)จะดังขึ้นเพื่อยืนยัน สำหรับ
รายละเอียด ดูที่ “การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและ
แตร” (หน�า 3-12)

1. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF” และพกกุญแจ
อัจฉริยะติดตัว

2. ป�ดประตูทุกบาน

3. กดปุ�ม “LOCK” ① บนกุญแจอัจฉริยะ

4. ประตูทุกบานจะล็อก

5. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�ว

ข�อควรระวัง:

. หลังจากที่ล็อกประตูโดยใช�ปุ�ม LOCK บนกุญแจ
อัจฉริยะ ให�แน�ใจว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดย
ลองดึงมือจับประตู

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ ให�แน�ใจว�า
ไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

การปลดล็อกประตู
L33-A-121009-7B71FF01-0767-4711-870D-C61D3AE3E30A

ในการเปลี่ยนโหมดปลดล็อกประตูจากโหมดหนึ่งไปยังอีก
โหมด โปรดดูที่ “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-12)

1. กดปุ�ม “UNLOCK” ② บนกุญแจอัจฉริยะ

2. ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อก

3. ดึงมือจับประตูเพื่อเป�ดประตู

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

ประตูทุกบานจะล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำอย�างหนึ่ง
อย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 1 นาทีหลังจากกดปุ�ม “UNLOCK”

② บนรีโมทคอนโทรลระหว�างที่ประตูล็อก

. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช�กุญแจ

การเป�ดฝากระโปรงท�าย
L33-A-121009-15D6CB6A-5978-4BB0-9FE0-60BD732FBABE

1. กดปุ�ม “TRUNK” ③ บนกุญแจอัจฉริยะมากกว�า
1 วินาที

2. กลอนฝากระโปรงท�ายจะถูกปลดออก

3. ยกฝากระโปรงหลังขึ้นเพื่อเป�ดห�องเก็บสัมภาระ

การใช�สัญญาณเตือนภัย
L33-A-121009-C19AF1E1-C23E-4393-9B43-E1584FDC6BE5

หากท�านอยู�ใกล�รถและรู�สึกว�าไม�ปลอดภัย ท�านอาจเป�ด
สัญญาณเตือนภัยเพื่อขอความช�วยเหลือได�ดังนี้:

1. กดปุ�ม “PANIC” ④ บนกุญแจอัจฉริยะ นานกว�า
1 วินาที

2. สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นเป�นเวลา 25 วินาที

3. สัญญาณเตือนภัยจะหยุดเมื่อ:
. ได�ดังติดต�อกันเป�นเวลา 25 วินาที หรือ
. เมื่อกดปุ�มใดๆ บนกุญแจอัจฉริยะ (หมายเหตุ: ปุ�ม
Panic ④ หรือปุ�ม TRUNK ③ ควรกด
นานกว�า 1 วินาที)

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-11

Condition: 'Except for China'/China/



(88,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร
L33-A-121009-F5BD592E-571C-40F2-ABC6-3F2E1D125D1C

เมื่อท�าน ล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือฝากระโปรงท�ายด�วยสวิตช�คำสั่งหรือฟ�งก�ชั่นกุญแจรีโมท ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ
และเสียงเตือนภายนอก หรือแตรจะดังขึ้นเพื่อยืนยัน

คำอธิบายต�อไปนี้แสดงการทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและเสียงเตือนภายนอก/แตร เมื่อทำการล็อกหรือปลดล็อกประตู
หรือฝากระโปรงท�าย

โหมดไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร
L33-A-121009-CB5D95A7-C701-4E8B-85FA-CDF4094E1861

การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู เป�ดกระโปรงท�าย

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
(สวิตซ�คำสั่ง)

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สอง
ครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่ง
ครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - ไม�มี
เสียงเตือนภายนอก - 4
ครั้ง

ระบบล็อก/ปลดล็อกโดยใช�
รีโมทกุญแจ

ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง
แตร - หนึ่งครั้ง

ไฟฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
แตร - ไม�มี

ไฟฉุกเฉิน - ไม�มี
แตร - ไม�มี

โหมดไฟกะพริบฉุกเฉิน
L33-A-121009-982F045A-A41C-4060-B9EE-22406EADF02C

การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู เป�ดกระโปรงท�าย

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
(สวิตซ�คำสั่ง) ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง ไฟฉุกเฉิน - ไม�มี ไฟฉุกเฉิน - ไม�มี

ระบบล็อก/ปลดล็อกโดยใช�
รีโมทกุญแจ ไฟฉุกเฉิน - สองครั้ง ไฟฉุกเฉิน - ไม�มี ไฟฉุกเฉิน - ไม�มี

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน
L33-A-121009-C009267F-6C75-49A4-9A37-C7DB8701D9E4

สำหรับการเปลี่ยนการทำงานของไฟฉุกเฉินและแตร (เสียง
เตือน) กดปุ�ม LOCK ① และ UNLOCK ② บน
กุญแจอัจฉริยะในเวลาเดียวกันแเป�นเวลามากกว�า 2.5
วินาที

. เมื่อตั้งโหมดไฟฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉินจะกะพริบ 3 ครั้ง

. เมื่อต้ังโหมดไฟฉุกเฉินและแตร ไฟฉุกเฉินจะกะพริบ
หนึ่งครั้งและแตรจะดังหนึ่งครั้ง

JI0469

Condition: 'Except for China'/China/
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L33-A-121009-9DBE263E-1406-4AD7-A6CA-417E9D4E6E32

รถของท�านมีระบบรักษาความปลอดภัยดังต�อไปนี้:

. สัญญาณกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)

. ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)*

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะแสดงสภาพความปลอดภัยของ
รถยนต�

(* ระบบป�องกันการสตาร�ทเครื่องยนต�)

ระบบเตือนกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-FD4F96FB-D621-4540-B08A-2549E2C4B210

ระบบเตือนกันขโมยจะมีสัญญาณเตือนเป�นเสียงและมอง
เห็น ถ�าส�วนใดของรถยนต�ถูกรบกวน

ไฟแสดงระบบรักษาความปลอดภัย
GUID-14557B7F-C8EB-4142-A1B0-5EB30A1BF950

SIC2045

ไฟแสดงระบบรักษาความปลอดภัย ติดตั้งอยู�บน
แผงหน�าป�ดจะทำงานเมื่อไหร�ก็ตามที่สวิตช�กุญแจอยู�ใน
ตำแหน�ง “LOCK”, “OFF” หรือ “ACC” สิ่งนี้ถือว�าเป�นปกติ

วิธีการกระตุ�นระบบ
GUID-1664D450-0134-4DAA-B234-71E59F2686FD

1. ป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

สามารถใช�งานระบบได� ถึงแม�จะเป�ดหน�าต�างอยู�
2. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

3. ป�ดและล็อกประตูทุกบาน ฝากระโปรงท�าย และ
ฝากระโปรงหน�า ประตูสามารถล็อคด�วยปุ�ม “LOCK”

บนกุญแจอัจฉริยะหรือสวิตซ�คำสั่งใดๆ

4. ยืนยันว�ามีไฟแสดงรักษาความปลอดภัยสว�างขึ้น ไฟ
แสดงรักษาความปลอดภัยจะสว�างข้ึนประมาณ 30
วินาทีและจากนั้นกะพริบ ขณะนี้ระบบทำงานแล�ว ถ�า
ในระหว�างเวลา 30 วินาทีนี้ ประตูถูกปลดล็อกหรือ
สวิตซ�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON” ระบบจะ
ไม�ทำงาน

แม�ว�าคนขับและ/หรือผู�โดยสารอยู�ในรถยนต� ระบบจะ
ทำงานด�วยการล็อกประตูทั้งหมดและสวิตซ�กุญแจอยู�
ที่ OFF กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ACC” เพื่อป�ด
ระบบ

การทำงานของระบบกันขโมย
GUID-9EFB7B65-C219-4E1A-B87B-2DA7E9A49D0C

ระบบการเตือนจะให�เสียงดังต�อไปนี้:

. ไฟฉุกเฉินกะพริบและแตรดังเป�นจังหวะ

. สัญญาณเตือนป�ดอัตโนมัติหลังจากเวลาท่ีตั้งไว�หมด
ลง อย�างไรก็ตาม สัญญาณเตือนจะทำงานอีกครั้งถ�า
รถยนต�ถูกรบกวนอีกครั้งหนึ่ง

สัญญาณเตือนจะทำงานโดย:

. เป�ดประตูโดยไม�ใช�ปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจ
อัจฉริยะหรือสวิตซ�คำสั่ง

. เป�ดฝากระโปรงท�ายโดยไม�ใช�ปุ�ม บนกุญแจ
อัจฉริยะหรือสวิตซ�คำสั่ง

. เป�ดฝากระโปรงหน�า

วิธีการหยุดสัญญาณเตือน
GUID-AEB1EC34-3647-43F0-9E7D-6A8826B22213

. สัญญาณเตือนจะหยุดโดยการปลดล็อกประตูด�วยปุ�ม
“UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะหรือสวิตซ�คำสั่ง

. สัญญาณเตือนจะหยุด เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
"ACC" หรือ "ON"

ถ�าระบบไม�ทำงานตามที่อธิบายไว�ด�านบน ให�นำรถ
เข�าตรวจสอบกับศูนย�ตัวแทนจำหน�าย NISSAN

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)*
L33-A-121009-26544FDA-84B7-4F91-A55F-02FED2BA19B2

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS) จะไม�ให� เคร่ืองยนต�
สตาร�ทติด ถ�าไม�ใช�กุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียนแล�ว

ไฟแสดงระบบรักษาความปลอดภัย
L33-A-121009-BF9EDFB4-3CBE-4BA2-B0CA-CC44745EEDE4

SIC2045

ไฟแสดงระบบรักษาความปลอดภัยอยู� ในแผงหน�าป�ด
แสดงสถานะของ NATS

ไฟจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “LOCK”
“OFF” หรือ “ACC” ไฟนิรภัยจะแสดงว�าระบบนิรภัยในรถ
กำลังทำงานอยู�

ถ�า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟแสดงระบบกันขโมยจะสว�าง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-13

ระบบรักษาความปลอดภัย

Condition: 'Except for China'/China/
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3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ค�างอยู� เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

ถ�าไฟนิรภัยสว�างค�างไว� และ/หรือเครื่องยนต�สตาร�ท
ไม�ติด กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ
และซ�อมแซม NATS โดยเร็วที่สุด ให�แน�ใจว�าได�นำ
กุญแจอัจฉริยะทุกชุดที่ ลงทะเบียนไว� ไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพื่อรับบริการ

L33-A-121009-C25913F2-7469-40B9-A392-2599D10951BD

คำเตือน:

. ฝากระโปรงหน�าต�องป�ดสนิทและล็อกแน�นก�อน
ขับรถ ไม� เช�นนั้น ฝากระโปรงหน�าจะเป�ดปลิว
ออกไปและทำให�เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอหรือควันออกมา
จากห�องเครื่องยนต�เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

ฝากระโปรงหน�า

Condition: 'Except for China'/China/
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การเป�ดฝากระโปรงหน�า
L33-A-121009-138A2E4B-E3E5-48F2-B54F-3DC4FB204861

JVP0255X

1. ดึงคันปลดล็อกฝากระโปรงหน�า ① ที่อยู�ใต�
แผงหน�าป�ดด�านคนขับ จนกระทั่งฝากระโปรงหน�าเด�ง
ขึ้น

2. ดันกระเดื่องท่ีด�านหน�าของฝากระโปรงหน�า ② ตาม
รูปที่แสดงไว�ด�วยปลายนิ้มือของท�าน

3. ยกฝากระโปรงหน�าขึ้น

การป�ดฝากระโปรงหน�า
L33-A-121009-442ED29B-7F31-4E3C-BA32-535208E15ED8

ค�อย ๆ เลื่อนฝากระโปรงหน�าลง ให�เกี่ยวเข�ากับตัวล็อกทั้ง
ซ�ายและขวา ดันฝากระโปรงหน�าลงเพื่อล็อกให�สนิท

L33-A-121009-139D1F5B-110C-45EF-B0F2-2970D3417774

คำเตือน:

. ต�องป�ดฝากระโปรงท�ายให�สนิทก�อนขับขี่
ฝากระโปรงท�ายที่เป�ดอยู�จะทำให�ก�าซไอเสียที่มี
อันตรายถูกดูดเข�าไปในรถยนต�

. ควรดูแลเด็กอย�างใกล�ชิดขณะที่เล�นอยู�รอบๆ รถ
ของท�านเพื่อป�องกันไม�ให�เล�นกันจนเข�าไปติด
ล็อกอยู�ในกระโปรงท�ายซึ่งอาจทำให�เกิดอันตราย
ร�ายแรงได� ล็อกประตูและกระโปรงท�ายเมื่อไม�ใช�
งาน และระวังไม�ให�เด็กเล�นกุญแจรถ

การเป�ดฝากระโปรงท�าย
L33-A-121009-E809EF24-B612-47DD-ADB2-63F8D865CD38

ฝากระโปรงท�ายสามารถเป�ดออกได�โดยวิธีต�อไปนี้

. ใช�สวิตช�เป�ดกระโปรงท�ายในรถ

. ใช�สวิตซ�คำส่ังเป�ดกระโปรงท�ายในขณะท่ีถือกุญแจ
อัจฉริยะไว�กับตัว

. ใช�ปุ�ม TRUNK บนกุญแจอัจฉริยะ

การทำงานของตัวเป�ด
L33-A-121009-B60D4E27-6A01-4C25-89B6-F054A3B262C3

JVP0188X

เพื่อเป�ดฝากระโปรงท�าย กดสวิตซ�เป�ดนานกว�า 1 วินาที

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-15

ฝากระโปรงท�าย
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3-16 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

สวิตช�เป�ดฝากระโปรงท�าย
GUID-F4A8A79D-A47B-4FA6-8D72-132179757ED1

SPA2509

ฝากระโปรงท�ายสามารถเป�ดโดยกดสวิตซ�คำ ส่ัง เป�ด
กระโปรงท�ายเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�ในระยะทำงานของ
ฟ�งก�ชั่นล็อค/ปลดล็อคฝากระโปรงท�าย (โปรดดูที่ “ระบบ
กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-5))

การทำงานของกุญแจรีโมท
L33-A-121009-DDD755C1-0F72-4B6D-A694-AB8B2DE12485

สำหรับการเป�ดฝากระโปรงท�าย กดปุ�ม TRUNK ค�าง
ไว�บนกุญแจอัจฉริยะเป�นเวลามากกว�า 1 วินาที (โปรดดูที่
“การใช�งานระบบกุญแจรีโมท” (หน�า 3-11))

การป�ดฝากระโปรงท�าย
L33-A-121009-1B794B2D-264B-45F4-8BD4-9627F4011C10

สำหรับการป�ดฝากระโปรงท�าย ให�กดฝากระโปรงท�ายลง
จนล็อกแน�น

L33-A-121009-571DE73E-46C7-42E8-A7B3-17CE797676F7

คำเตือน:

. น้ำมันเชื้อเพลิงจะติดไฟได�ง�ายมากและจะระเบิด
ได�ภายใต�เงื่อนไขบางอย�างที่แน�นอน ท�านอาจได�
รับบาดเจ็บร�ายแรงหรือเป�นแผลไหม�พอง ถ�าใช�
งานหรือจัดการกับน้ำมันเบนซินอย�างไม�ถูกต�อง
ดับเครื่องยนต�และห�ามสูบบุหร่ีหรือปล�อยให�มี
เปลวไฟหรือประกายไฟใกล� กับตัวรถเมื่อเติม
น้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง

. น้ำมันเชื้อเพลิงอาจอยู�ภายใต�แรงดัน หมุนฝาถัง
ไปคร่ึงรอบแล�วรอจนกระท่ังเสียง "ฟู�" หยุดลง
เพื่อป�องกันไม�ให�น้ำมันเชื้อเพลิงพุ�งออกมาและ
ทำให�ได�รับบาดเจ็บ จากนั้นจึงเป�ดฝาออก

. ให�ใช�แต�ฝาป�ดช�องเติมเช้ือเพลิงแท�ของนิสสัน
เมื่อต�องเปลี่ยน เนื่องจากจะมีวาล�วนิรภัยอยู�ในตัว
เพ่ือให�ระบายน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบควบคุม
มลพิษทำงานได�อย�างถูกต�อง ฝาถังที่ไม�ถูกต�อง
จะทำให�ระบบทำงานผิดพลาดร�ายแรงและอาจ
ทำให�เกิดอันตรายได�

การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
L33-A-121009-17584926-17B7-4B76-82EF-D97F1955830F

SPA2371

คันปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู�ใต�
แผงหน�าป�ด สำหรับการเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ให�ดึงคันปลดล็อค สำหรับการล็อก ให�ป�ดฝาป�ดช�องเติม
น้ำมันเชื้อเพลิงให�สนิท

ฝาป�ดถังน้ำมันเชื้อเพลิง
L33-A-121009-A9A7EECD-B51D-4263-80D3-8B517B2CEE17

JVP0211X

ฝาป�ดถังน้ำมันเช้ือเพลิงเป�นแบบเกลียวหมุนฟรีได�ทาง
เดียวเมื่อขันแน�นตามกำหนด หมุนฝาถังทวนเข็มนาฬิกา
① เพ่ือเป�ดออก หมุนฝาถังตามเข็มนาฬิกา ② จนกระท่ัง
ได�ยินเสียงเกลียวคลิกมากกว�าสองครั้งหลังจากเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง

ครอบฝาป�ดช�อง เติม เช้ือ เพลิงลงบน ตัว ยึดฝาป�ด Ⓐ
ระหว�างเติมน้ำมัน

ข�อควรระวัง:

ถ�าน้ำมันเช้ือเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให�ล�างออก
ด�วยน้ำเพื่อไม�ให�สีรถเสียหาย

ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition: 'Except for China'/China/
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L33-A-121009-68BBBD78-67C9-4CAC-B62E-F8AC934E0551

SPA2468

คำเตือน:

ห�ามปรับพวงมาลัยขณะขับขี่เพื่อให�มีสมาธิเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถ

ดึงคันล็อก① ลงและปรับวงพวงมาลัยขึ้น, ลง, ไปด�านหน�า
หรือด�านหลัง จนได�ตำแหน�งท่ีต�องการ ดึงคันล็อกขึ้นแรง
ๆ เพื่อล็อกพวงมาลัยให�เข�าที่

L33-A-121009-8940A100-83DC-4E31-AB14-37A2D37FF9B5

คำเตือน:

ปรับตำแหน�งของกระจกทั้งหมดก�อนการขับรถ ห�าม
ปรับตำแหน�งกระจกขณะขับขี่เพื่อให�มีสมาธิเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
L33-A-121009-0E1362A8-7036-4273-AF0E-A215ED4C488A

SPA2447

จับกระจกมองหลังเอาไว� แล�วปรับมุมกระจกจนกระทั่งได�
ตำแหน�งที่ต�องการ

แบบปรับด�วยตนเอง
L33-A-121009-349AEA2D-C438-405B-8099-964DD43CE6CB

SPA2143

ดึงคันปรับ ① เมื่อแสงไฟหน�าของรถที่ขับตามมาข�างหลัง
ส�องรบกวนสายตาขณะขับรถในเวลากลางคืน

ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพื่อให�มองด�านหลังได�
อย�างชัดเจน

ระบบป�องกันแสงจ�าแบบอัตโนมัติ
L33-A-121009-F07EEBE9-03CF-4BAD-9D89-3A68872A8342

SPA2162

กระจกมองหลังได�รับการออกแบบให�สามารถเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการสะท�อนตามความสว�างของไฟหน�าของรถที่ขับ
ตามหลังมาโดยอัตโนมัติ

ระบบป�องกันแสงจ�าจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อบิดสวิตช�
กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON”

เมื่อเป�ดใช�งานระบบ ไฟแสดง Ⓑ จะสว�างขึ้น และแสง
สว�างเกินไปจากไฟหน�าของรถที่ขับตามมาด�านหลังจะลด
ลง

กดสวิตช� Ⓐ เป�นเวลา 3 วินาทีเพื่อทำให�กระจก
มองหลังด�านในทำงานโดยปกติและไฟแสดงจะดับลง กด
สวิตช� อีกครี่งเป�นเวลา 3 วินาทีเพื่อเป�ดระบบ

ห�ามแขวนวัตถุใดๆ ที่กระจกหรือใช�น้ำยาเช็ดกระจก
การทำเช�นนั้นอาจเป�นการความไวของเซ็นเซอร� Ⓒ
ส�งผลให�การทำงานไม�ถูกต�อง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-17

พวงมาลัย กระจกต�างๆ
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3-18 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

กระจกมองข�าง
L33-A-121009-FC560011-5E5C-4A12-AE2C-F3614B270F9C

คำเตือน:

. ห�ามจับกระจกมองข�างขณะกำลังปรับกระจก
เนื่องจากอาจจะหนีบ น้ิวของท�าน หรือ ทำให�
กระจกเสียหายได�

. ห�ามขับรถในขณะที่กระจกมองข�างยังพับอยู�
เ น่ืองจาก เป�นการลดทัศนวิสัยและทำให� เกิด
อุบัติเหตุได�

. วัตถุที่ เห็นในกระจกมองข�าง อาจจะดูใกล�กว�า
ความจริง (ถ�ามีติดตั้ง)

. ขนาดและระยะห�างของภาพในกระจกมองข�างจะ
ไม�ตรงกับความเป�นจริง

การปรับตั้ง
L33-A-121009-FB1322A5-8B52-4048-8C30-57F0A09860DB

JVP0133X

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตซ�กุญแจอยู�
ในตำแหน�ง "ACC" หรือ "ON"

1. เลื่อนสวิตช�เพื่อเลือกกระจกซ�าย (L) หรือขวา (R) ①

2. ปรับกระจกแต�ละข�างด�วยการกดสวิตช�จนกระทั่งได�
ตำแหน�งที่ต�องการ ②.

การพับกระจก
L33-A-121009-B38A4644-17B6-4CDE-975B-6B89F652A8B8

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

SPA1829

ดึงกระจกมองข�างมาทางประตูเพื่อพับ

แบบใช�สวิตช�ปรับ:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVP0134X

กระจกมองข�างจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติเมื่อกดสวิตช�กระจก
มองข�างลง สำหรับการเป�ดกระจก กดสวิตซ�อีกครั้ง

ข�อควรระวัง:

. การกดสวิตช�ให�กระจกมองข�างทำงาน พับเข�า/
เป�ดออกอย�างต�อเนื่องอาจเป�นสาเหตุทำให�สวิตช�
หยุดทำงาน

. อย�าสัมผัสกระจกมองข�างขณะเคลื่อนไหว มือ
ของท�านอาจถูกหนีบ และกระจกอาจทำงาน
ผิดปกติ

. ห�ามขับรถโดยพับกระจกไว� ท�านจะไม�สามารถ
เห็นส�วนหลังของรถได�

. ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก อาจส�งผลให�กระจก
เคลื่อนไปข�างหน�าหรือถอยหลังระหว�างการขับขี่
ถ�าใช�มือพับหรือเป�ดกระจก ให�แน�ใจว�าได�ปรับตั้ง
กระจกอีกครั้งด�วยไฟฟ�าก�อนทำการขับขี่

ฟ�งก�ชั่นปรับลงเมื่อถอยหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-FC1F57D9-3D05-4208-9F71-E0F3A3949D55

เมื่อถอยรถ กระจกมองข�างทั้งด�านซ�ายและขวาจะปรับลง
อัตโนมัติเพื่อให�มองเห็นด�านหลังได�ชัดเจนขึ้น

1. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON”

2. เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

3. เลือกกระจกมองข�างซ�ายหรือขวาโดยใช�สวิตซ�ควบคุม
กระจกมองข�าง

4. หน�ากระจกมองข�างเลื่อนในทิศทางลง

เมื่อหนึ่งในเงื่อนไขดังต�อไปนี้เกิดขึ้น หน�ากระจกมองข�างที่
เลือกจะกลับไปยังตำแหน�งเดิม

. คันเกียร�เลื่อนไปอยู�ในตำแหน�งใดๆที่ไม�ใช� “R” (
ถอยหลัง)

. สวิตซ�ควบคุมกระจกมองข�างตั้งอยู�ในตำแหน�ง
ตรงกลาง

Condition: 'Except for China'/China/
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. สวิตซ�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

กระจกแต�งหน�า
L33-A-121009-BA562725-B7F1-42EB-B802-034622EE94E7

SIC3869

เพ่ือเป�ดกระจกแต�งหน�า ดึงแผ�นบังแดดลงมา แล�วดึงฝา
ป�ดกระจกข้ึน กระจกแต�งหน�าบางบานจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ด
ฝาป�ดกระจก

L33-A-121009-33BBF52A-6E0A-4367-B369-180A0A48E743

คำเตือน:

. อย�าขับรถขณะเข�าเบรกจอด เบรกจะร�อนจัดจน
เบรกหมดและจะทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามปลดเบรกจอดขณะที่อยู�นอกรถ ถ�ารถไหล
จะไม�สามารถเหยียบแป�นเบรก และจะทำให�เกิด
อุบัติเหตุได�

. ห�ามใช�คันเกียร�แทนเบรกจอด เม่ือจอดรถ ให�
แน�ใจว�าได�เข�าเบรกจอดจนสุด

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอื่นไว�ในรถแต�ลำพัง เนื่องจากอาจไป
ปล�อยเบรกจอดโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�อาจทำให�
เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงโดยไม�ตั้งใจ

SPA2331

การใช�งานเบรกจอดแบบใช�คันเหยียบ ให�เหยียบแป�นเบรก
จอด①ลงจนสุด

สำหรับการปล�อยเบรกจอด ให�เหยียบแป�นเบรกเท�า②ค�าง
ไว� จากนั้นเหยียบแป�นเบรกจอด①จนสุดและปล�อย

ก�อนขับรถ ให�แน�ใจว�าไฟเตือนเบรกดับแล�ว

L33-A-121009-F0845DCD-D9DE-4580-BB23-C7761EA8E20D

ระบบปรับตำแหน�งขับอัตโนมัติมีลักษณะดังต�อไปนี้:

. ฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออก

. การบันทึกเก็บความจำ

ฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออก
L33-A-121009-E913E723-234B-440D-ABD4-99A92F655226

ระบบนี้ถูกออกแบบเพื่อให�เบาะนั่งคนขับเลื่อนอัตโนมัติเมื่อ
คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด) จะทำให�คนขับสามารถ
ลุกเข�าและออกจากที่นั่งได�ง�ายขึ้น

เบาะคนขับจะเลื่อนถอยหลังเมื่อประตูด�านคนขับเป�ดออก
พร�อมกับสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”

เบาะนั่งคนขับจะกลับสู�ตำแหน�งก�อนหน�านี้เมื่อสวิตช�กุญแจ
อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC”

เบาะคนขับจะไม�กลับสู�ตำแหน�งก�อนหน�านี้ถ�าสวิตช�ปรับ
เบาะทำงานเมื่อเบาะอยู�ในตำแหน�งออกจากรถ

การทำงานหรือการยกเลิกฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออก
L33-A-121009-28747172-4364-4282-B34D-91B4232D9F8A

คันเกียร�จะต�องอยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด) พร�อมกับสวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”

ฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออกสามารถให�ทำงานหรือยกเลิกโดยการ
กดสวิตช� SET ค�างไว�เป�นเวลามากกว�า 10 วินาที

ไฟแสดงบนสวิตช�ความจำ (1 และ 2) จะกะพริบหน่ึงครั้ง
เมื่อยกเลิกฟ�งก�ชั่น และไฟแสดงจะกะพริบสองครั้งเมื่อ
ฟ�งก�ชั่นทำงาน สังเกตว�าไฟแสดงอาจสว�าง ข้ึนหลัง 5
วินาทีในขณะที่กดสวิตช� SET ค�างไว� นี่จะบ�งบอกถึงความ
พร�อมในการเชื่อมต�อกุญแจอัจฉริยะไปที่ตำแหน�งเก็บ
ความจำ กดสวิตซ� SET ค�างไว�เป�นเวลานานกว�า 10 วินาที
เพื่อเป�ดหรือป�ดฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออก

ฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออกสามารถให�ทำงานหรือยกเลิกเช�นกัน
ถ�า “Exit Seat Slide” นั้นไปอยู�ที่ ON หรือ OFF ใน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-19

เบรกจอด ตัวปรับตำแหน�งขับอัตโนมัติ (ถ�ามี
ติดตั้ง)
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3-20 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การตั้งค�ารถยนต� (โปรดดูที่ “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�”
(หน�า 2-12))

การเริ่มต�นฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออก
L33-A-121009-5D165D51-4745-4AA8-8659-FA3BE44158CA

ถ�าสายแบตเตอรี่ไม�ได�เชื่อมต�อ หรือถ�าฟ�วส�ขาดอยู�
ฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออกจะไม�ทำงาน ถึงแม�ว�าฟ�งก�ช่ันนี้ถูกตั้ง
ค�ามาก�อน ในกรณีเช�นนี้ หลังจากต�อแบตเตอรี่หรือเปลี่ยน
ฟ�วส�ใหม� ให�เป�ดหรือป�ดประตูคนขับมากกว�าสองครั้ง
หลังจากสวิตช�กุญแจเลื่อนจากตำแหน�ง "ACC" ไปที่
ตำแหน�ง “LOCK” ฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออกจะทำงาน

การบันทึกเก็บความจำ
L33-A-121009-0C4BC662-1554-41C5-9D84-AAC7F91C3D7F

JVP0259X

มีสองตำแหน�งสำหรับที่น่ังคนขับและกระจกมองข�างด�าน
นอกสามารถเก็บไว�ในหน�วยความจำที่ปรับตำแหน�งขับ
อัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อใช�งานระบบความจำ

1. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

2. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON”

3. ปรับเบาะคนขับไปยังตำแหน�งท่ีต�องการโดยการปรับ
ด�วยมือที่สวิตช�ปรับตำแหน�งแต�ละตัว (โปรดดูที่ “
เบาะนั่ง” (หน�า 1-2))

4. กดสวิตช� SET และให�กดสวิตช�ความจำภายในห�า
วินาที (1 หรือ 2)

ไฟแสดงสำหรับสวิตช�ความจำที่ถูกกดจะสว�างอยู�เป�น
เวลาประมาณ 5 วินาทีหลังจากกดสวิตช�

ถ�าความจำถูกจัดเก็บไว�ในสวิตช�ความจำเดียวกัน
ความจำก�อนหน�าจะถูกลบออกไป

การเชื่อมต�อกุญแจอัจฉริยะไปยังตำแหน�ง
ความจำที่เก็บไว�

L33-A-121009-95AF7154-A694-46EA-97C1-9E680FF5E2DC

กุญแจอัจฉริยะสามารถเชื่อมต�อกับตำแหน�งความจำที่เก็บ
ไว�ด�วยขั้นตอนดังต�อไปนี้

1. ทำตามขั้นตอนเพื่อทำการบันทึกตำแหน�ง

2. ในขณะที่ไฟแสดงสำหรับสวิตซ�ความจำจะตั้งให�สว�าง
เป�นเวลา 5 วินาที กดปุ�ม บนกุญแจอัจฉริยะ ถ�า
ไฟแสดงกะพริบ กุญแจอัจฉริยะจะเชื่อมต�อกับ
ความจำถูกตั้งไว�

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

กดสวิตซ� ก ุญแจให� อยู� ที่ ตำแหน�ง “OFF” และกดปุ�ม
“UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ เบาะคนขับและ
กระจกมองข�างจะเลื่อนไปยังตำแหน�งที่บันทึกไว�หรือไปยัง
ตำแหน�งออกจากรถ เมื่อฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออกที่ตั้งไว�ให�
ทำงาน

การยืนยันการเก็บความจำ
L33-A-121009-3D1E20A7-C80E-4702-A120-5EEC554645FD

. กดสวิตซ�กุญแจให�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” และกดสวิตช�
SET ถ�าความจำหลักยังไม�ถูกบันทึกเก็บ ไฟแสดงจะ
สว�างเป�นเวลาประมาณ 0.5 วินาที เมื่อความจำถูก
บันทึกเก็บ ไฟแสดงจะสว�างอยู�เป�นเวลาประมาณ 5
วินาที

. ถ�าถอดสายแบตเตอรี่ออกหรือฟ�วส�ขาด หน�วยความจำ
จะถูกยกเลิก ในกรณีนี้ ให�ตั้งค�าตำแหน�งท่ีต�องการ
ใหม�โดยใช�ขั้นตอนก�อนหน�านี้

. ถ�ามีการเพิ่มกุญแจอัจฉริยะเข�ากับรถของท�าน ขั้นตอน
การเก็บความจำที่สวิตซ� 1 หรือ 2 และขั้นตอน
การเชื่อมต�อกุญแจอัจฉริยะเข�ากับตำแหน�งเก็บ
ความจำ ควรจะทำอีกครั้งหน่ึงสำหรับกุญแจอัจฉริยะ
แต�ละชุด สำหรับข�อมูลการเพิ่มเติมกุญแจอัจฉริยะ
โปรดดูที่ “กุญแจ” (หน�า 3-2).

การเลือกตำแหน�งที่จำไว�
L33-A-121009-F42C9136-D8F3-4221-AD6F-01782BB7F16C

1. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

2. ใช�หนึ่งในวิธีต�อไปนี้ในการปรับเบาะคนขับ
. กดสวิตซ�กุญแจให�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” และกด
สวิตซ� ความจำ (1หรือ 2)

. ให�กดสวิตซ�ความจำ (1หรือ 2)ภายใน 45 วินาที
หลังจากเป�ดประตูด�านคนขับ

เบาะคนขับจะเลื่อนไปยังตำแหน�งที่บันทึกไว�หรือไปยัง
ตำแหน�งออกจากรถ เมื่อฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออกท่ีตั้งไว�เร่ิม
ทำงานพร�อมกับมีไฟแสดงกะพริบ และจากนั้นไฟจะยัง
สว�างเป�นเวลาประมาณ 5 วินาที

การทำงานของระบบ
L33-A-121009-5FDB5A52-BF70-4E80-97C9-6B744B01B1DD

ระบบปรับตำแหน�งขับอัตโนมัติจะไม�ทำงานหรือจะหยุด
ทำงานภายใต�เงื่อนไขดังต�อไปนี้:

. เมื่อความเร็วรถยนต�มากกว�า 7 กม./ชม. (4 MPH) (
ฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออก)

. เมื่อรถยนต�กำลังขับเคลื่อน (หน�วยเก็บความจำ)

. เม่ือทั้งสวิตช�ปรับตำแหน�งขับอัตโนมัติ (สวิตซ� SET ,
สวิตซ�ความจำ 1 หรือ 2) หรือสวิตช�ปรับเบาะคนขับ

Condition: 'Except for China'/China/
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นั้นทำงาน ในขณะที่ตัวปรับตำแหน�งขับอัตโนมัติกำลัง
ทำงาน

. เมื่อเบาะเลื่อนไปยังตำแหน�งที่บันทึกไว�แล�ว

. เมื่อไม�มีตำแหน�งบันทึกไว�ในสวิตช�ความจำ

. เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่เลื่อนตัวปรับตำแหน�ง
ขับอัตโนมัติ

. เมื่อคันเกียร�เลื่อนจาก “P” (จอด) ไปยังตำแหน�งอื่น
ใดๆ (อย�างไรก็ตาม จะไม�ถูกยกเลิก ถ�าคันเกียร�ถูก
เล่ือนจากตำแหน�ง “P” (จอด) ในขณะท่ีเบาะเล่ือน
กลับไปยังตำแหน�งเดิม (ฟ�งก�ชั่นการเข�า/ออก)

. หลังจากประตูคนขับเป�ดประมาณ 45 วินาที (สวิตช�
กุญแจไม�ได�อยู�ในตำแหน�ง “ON”)

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-21
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3-22 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

บันทึก

Condition: 'Except for China'/China/
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บันทึก

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-23

Condition: 'Except for China'/China/
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3-24 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

บันทึก

Condition: 'Except for China'/China/
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4 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และ
ระบบเครื่องเสียง
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4-2 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

L33-A-121009-6873B8F7-1520-4D3F-8106-F474C705E9CE

คำเตือน:

. อย�าปรับตัวควบคุมหน�าจอ ฮีตเตอร�และ
เคร่ืองปรับอากาศ หรือตัวควบคุมเคร่ืองเสียงใน
ขณะขับข่ี เพื่อ ให�มี สมาธิ เต็ม ท่ี ในการบังคับ
ควบคุมรถ

. หากสังเกตเห็นว�ามีสิ่งแปลกปลอมอยู�ในระบบ
ฮาร�ดแวร� ของเหลวหกอยู�บนระบบ หรือมีควัน
หรือเปลวไฟออกมาจากระบบ หรือพบว�ามี
การทำงานผิดปกติอื่นๆ หยุดใช�งานระบบโดย
ทันทีและติดต�อตัวแทนจำหน�ายนิสสันท่ีอยู�ใกล�
ที่สุด การเพิกเฉยต�อสภาพการณ�เหล�านี้อาจนำ
ไปสู�อุบัติเหตุ เพลิงไหม� หรือไฟฟ�าช็อตได�

. ห�ามถอดประกอบหรือแก�ไขระบบน้ี การทำเช�น
นั้นอาจนำไปสู�อุบัติเหตุ เพลิงไหม� หรือไฟฟ�า
ช็อตได�

. จอดรถในที่ปลอดภัยและเข�าเบรกจอด เพื่อแสดง
ภาพที่หน�าจอด�านหน�า

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ระบบเม่ือเคร่ืองยนต�ไม�ทำงานเป�นเวลานาน
เพื่อป�องกันแบตเตอรี่หมดประจุ

L33-A-121009-4E1E932B-3850-4D91-9454-AE0A183494BE

เมื่อคันเกียร�ถูกเลื่อนไปที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) หน�าจอ
มองหลังจะแสดงมุมมองด�านหลังของรถยนต�

ระบบการทำงานน้ีออกแบบมาเพื่อช�วยคนขับตรวจจับวัตถุ
ชิ้นใหญ�ๆ เพื่อช�วยป�องกันความเสียหายที่จะเกิดกับรถยนต�
ระบบจะไม�ตรวจจับวัตถุเล็กๆ ที่อยู�ใต�กันชน และอาจไม�
ตรวจจับวัตถุที่อยู�ใกล�กับกันชนหรือบนพื้นถนน

คำเตือน:

. กล�องมองหลังจะช�วยให�มองด�านหลังขณะ
ถอยหลังได�สะดวกข้ึนแต�ไม�ได�ทดแทนการมอง
ไปด�านหลัง เอี้ยวตัวมองและตรวจสอบบริเวณ
รอบๆ เพื่อดูว�าปลอดภัยก�อนทำการถอยรถเสมอ
ถอยรถอย�างช�าๆเสมอ

. สิ่งของที่เห็นในหน�าจอมองหลังจะแตกต�างจาก
ระยะทางจริง เนื่องจากใช�เลนส�มุมกว�าง สิ่งของ
ที่เห็นในหน�าจอมองหลังจะเห็นกลับข�างกับเมื่อ
มองในกระจกมองหลังและกระจกมองข�าง

. ให�แน�ใจว�าฝากระโปรงหลังป�ดแน�น เมื่อถอยหลัง

. จะไม�สามารถมองเห็นใต�กันชนและมุมกันชนจาก
หน�าจอมองหลังได� เนื่องจากมุมการมองเห็นที่
จำกัด

. ห�ามวางสิ่งของไว�บนกล�องมองหลัง

. เมื่อล�างรถยนต�ด�วยน้ำแรงดันสูง ให�แน�ใจว�าไม�
ฉีดที่บริเวณรอบๆ กล�อง มิเช�นนั้นน้ำจะเข�าไปใน
ชุดกล�อง ทำให�มีหยดน้ำเกาะเลนส�กล�อง ทำงาน
ผิดปกติ เกิดเพลิงไหม� หรือไฟฟ�าช็อต

. อย�ากระแทกกล�อง เน่ืองจาก เป�นอุปกรณ�ที่
ละเอียดอ�อน มิเช�นนั้น อาจทำให�ทำงานผิดปกติ
หรือ ทำให�เสียหาย เป�นผลให�เกิดไฟไหม�หรือ

ไฟฟ�าช�อต

ข�อควรระวัง:

ห�ามขูดเลนส�ของกล�อง เมื่อเช็ดฝุ�น หรือ หิมะ ออก
จากเลนส�

วิธีการอ�านเส�นหน�าจอ
L33-A-121009-0BB024F2-A409-4260-BCCC-D2785F4F1F49

SAA2776

เส�น ท่ีแสดงความกว�างของรถยนต� และระยะห�างจาก
สิ่งของโดยอ�างอิงจากเส�นของกันชน Ⓐ จะแสดงขึ้นบน
หน�าจอ

เส�นกะระยะห�าง:

แสดงระยะห�างจากกันชน

. 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 3 ม. (10 ฟุต)
เส�นบอกความกว�างรถยนต� ⑤:

แสดงความกว�างของรถยนต�เมื่อถอยหลัง

ข�อควรระวังด�านความปลอดภัย หน�าจอมองหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/China/
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ความแตกต�างระหว�างระยะห�างจริงและ
การกะระยะ

L33-A-121009-05A9F6E5-DFA1-426D-A583-6B7229D0B334

เส�นแสดงระยะทาง และเส�นแสดงความกว�างควรใช�สำหรับ
อ�างอิงเมื่อรถยนต�อยู�บนพ้ืนที่ท่ีเรียบได�ระดับเท�าน้ัน ระยะ
ห�างที่เห็นบนหน�าจอใช�สำหรับอ�างอิงเท�านั้น และอาจ
แตกต�างจากระยะทางจริง ระหว�างรถยนต� และวัตถุที่แสดง

การถอยหลังขึ้นเนิน
GUID-622742C3-0B0D-4E77-8CAD-C8572DCF547B

JVH0307X

เม่ือถอยรถขึ้นทางชัน ระยะเส�นท่ีแสดง และเส�นแสดง

ความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาใกล�กว�าระยะทางจริง
ตัวอย�างเช�น หน�าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน�ง Ⓐ
แต�ระยะห�าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางลาดคือท่ีตำแหน�ง
Ⓑ พึงระลึกว�าวัตถุใดๆก็ตามท่ีอยู�บนเนิน เม่ือมองผ�าน
กล�องแล�วจะอยู�ไกลกว�าความเป�นจริง

การถอยหลังลงเนิน
GUID-7F95B528-7037-4E70-8373-652783DC0335

SAA2243

เมื่อถอยรถลงทางชัน ระยะเส�นท่ีแสดง และเส�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
Ⓑ พึงระลึกว�าวัตถุใดๆก็ตามท่ีอยู�บนเนิน เม่ือมองผ�าน
กล�องแล�วจะอยู�ใกล�กว�าความเป�นจริง

การถอยรถใกล�วัตถุที่ยื่นออกมา
GUID-0894EBA5-8A64-41F2-93E2-5FF4F41AD415

SAA3440

ในหน�าจออาจดูเหมือนรถอยู�ใกล�วัตถุอย�างชัดเจน อย�างไร
ก็ตาม รถยนต�อาจชนกับวัตถุได� ถ�าส�วนที่ยื่นเข�ามาอยู�
สูงกว�าเส�นทางที่เคลื่อนที่จริง

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-3

Condition: 'Except for China'/China/
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4-4 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การถอยรถหลังวัตถุที่ยื่นออกมา
GUID-D98060B7-D7C6-43E0-85CC-B4BE228EC8F3

JVH0623X

ตำแหน�ง Ⓒ จะแสดงอยู�ไกลจากตำแหน�ง Ⓑ ในหน�าจอ
อย�างไรก็ตาม ตำแหน�ง Ⓒ ที่จริงแล�วระยะห�างเท�ากับ
ตำแหน�ง Ⓐ รถยนต�อาจชนเข�ากับวัตถุได� เมื่อถอยไปที่
ตำแหน�ง Ⓐ ถ�าส�วนที่ยื่นเข�ามาอยู�สูงกว�าการถอยจริง

วิธีการปรับหน�าจอ
GUID-2D59852D-9367-4C12-B25B-EE1F881C3517

JVH0449X

เพื่อตั้งค�าหน�าจอมองหลังให�เป�นค�าที่ต�องการ ให�กดปุ�ม
ENTER/SETTING ② ในขณะท่ีหน�าจอมองหลังกำลัง
แสดงอยู� แต�ละครั้ง ท่ีกดปุ�ม ENTER/SETTING ② จะ
เป�นการ เ ลือก การ ต้ั ง ค� า ถัด ไป หม ุน ปุ� ม ควบค ุม
TUNE·FOLDER ① เพื่อปรับตั้งแต�ละรายการ

รายการตั้งค�าที่สามารถใช�ได�:
. ความสว�าง
. ความเข�ม
. ภาษา*

รายการตั้งค�าจะหายไปและหน�าจอจะกลับสู�หน�าจอดั้งเดิม
ถ�าปุ�ม ENTER/SETTING ② ถูกกดเมื่อรายการ ต้ังค�า
สุดท�ายถูกเลือก หรือถ�าหน�าจอถูกปล�อยทิ้งไว�โดยไม�มี
การใช�งานเป�นเวลาครู�หนึ่ง
*: สามารถเปลี่ยนภาษาได�เฉพาะข�อความแจ�งเตือนบน

หน�าจอกล�องเท�านั้น

ข�อแนะนำในการใช�งาน
L33-A-121009-E40953F8-EF49-41D3-A9DC-58878669A58F

. เมื่อคันเกียร�ถูกเลื่อนไปที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)
หน�าจอจะแสดงมุมมองด�านหลังของรถยนต�โดย
อัตโนมัติ อย�างไรก็ตาม จะยังได�ยินเสียงวิทยุอยู�

. อาจใช�เวลาสักครู�จนกว�าหน�าจอมองหลังหรือหน�าจอ
ปกติจะปรากฎขึ้นหลังจากเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
R จากตำแหน�งอื่น หรือจากตำแหน�งอื่นไปยัง
ตำแหน�ง R วัตถุอาจแสดงขึ้นมาบิดเบี้ยวครู�หน่ึง
จนกว�าหน�าจอถอยหลังจะแสดงขึ้นมาจนครบ

. เมื่ออุณหภูมิสูงมาก หรือ ต่ำมากหน�าจออาจไม�แสดง
วัตถุขึ้นมาอย�างชัดเจน ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. เม่ือแสงสว�างมากส�องตรงมาที่กล�อง วัตถุอาจแสดง
ขึ้นไม�ชัดเจน ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. อาจเห็นเส�นแนวตั้งในวัตถุในหน�าจอ ซึ่งเกิดจากแสง
จากกันชนตกกระทบ ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. หน�าจออาจสั่นไหวภายใต�แสงไฟนีออน ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ

. สีของวัตถุบนหน�าจอมองหลังอาจแตกต�างจากสีของ
วัตถุจริงเล็กน�อย

. วัตถุบนหน�าจออาจแสดงขึ้นไม�ชัดเจน เม่ือด�านนอก
มืดหรือในเวลากลางคืน ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. ถ�าฝุ�น น้ำฝน หรือหิมะสะสมบนกล�อง หน�าจอ
มองหลังอาจไม�แสดงวัตถุบนจออย�างชัดเจน ทำ
ความสะอาดกล�อง

. ห�ามใช�แอลกอฮอล� น้ำมันเบนซิน หรือทินเนอร�ทำ
ความสะอาดกล�อง เนื่องจากจะเป�นเหตุให�หน�าจอ
เปลี่ยนสี ทำความสะอาดกล�องด�วยผ�าที่ชุบสารทำ
ความสะอาดอย�างอ�อน แล�วเช็ดให�แห�งด�วยผ�าแห�ง

Condition: 'Except for China'/China/
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. ห�ามทำให�กล�องเสียหายเนื่องจากจะมีผลกระทบกับ
หน�าจออย�างมาก

. ห�ามใช�แว็กซ�กับกระจกกล�อง เช็ดแว็กซ�ออกด�วยผ�า
สะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย�างอ�อนที่ผสมน้ำ

GUID-0620035B-59B1-42EB-9E73-878880AD0997

JVH0624X

รุ�นที่มีระบบนำทาง

JVH0625X

รุ�นที่ไม�มีระบบนำทาง

เม่ือกดปุ�ม CAMERA (รุ�นท่ีมีระบบนำทาง)/DISP (รุ�นท่ี
ไม�มีระบบนำทาง) หรือเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง "R" (
ถอยหลัง) ในขณะที่สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง "ON"
หน�าจอมุมมองโดยรอบจะทำงาน หน�าจอจะแสดงมุมมอง
ในหลากหลายจุดของรถ

มุมมองที่สามารถใช�งานได�:
. มุมมองมุมสูง (Bird-eye View)

มุมมองบริเวณโดยรอบตัวรถ

. มุมมองหน�าด�านข�าง

มุมมองโดยรอบและด�านหน�าของด�านข�างล�อหน�าฝ��ง
ผู�โดยสาร

. มุมมองด�านหน�า

มุมมองด�านหน�าของรถ
. มุมมองหลัง

มุมมองด�านหลังของรถ

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อช�วยเหลือคนขับในสถานการณ�
เช�น จอดรถในช�องจอด หรือจอดเข�าซอง

JVH0428X

มีบางพ้ืนที่ที่ระบบจะไม�แสดงภาพวัตถุ เมื่อมุมมองด�าน

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-5

หน�าจอมุมมองโดยรอบ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/China/
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4-6 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

หน�าหรือหลังแสดงขึ้น จะไม�สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู�
ต่ำกว�ากันชนหรืออยู�บนพื้น ① เม่ือมองจากมุมสูง วัตถุ
ขนาดสูงที่อยู�ใกล�กับบริเวณขอบที่กล�องสามารถจับภาพได�
จะไม�แสดงบนหน�าจอ ②

คำเตือน:

. หน�าจอมุมมองโดยรอบมีไว� เพ่ือความสะดวก
สบาย แต�ไม�สามารถใช�แทนการใช�งานรถอย�าง
ถูกต�องได� เน่ืองจากยังมีพื้นท่ีที่ไม�สามารถจับ
ภาพวัตถุได�อยู� โดยเฉพาะมุมของรถทั้งสี่มุมที่
เป�นจุดบอดซึ่งไม�สามารถจับภาพวัตถุได�ทั้งใน
มุมมองแบบมุมสูง ด�านหน�า หรือด�านหลัง ให�มอง
ด�านนอกรถและตรวจสอบด�วยตาของท�านเอง
เสมอ เพื่อให�แน�ใจว�าสามารถเล่ือนรถได�อย�าง
ปลอดภัย ก�อนการใช�งานรถ เลื่อนรถช�าๆ เสมอ

. ห�ามใช�หน�าจอมุมมองโดยรอบโดยที่กระจก
มองข�างยังพับอยู� และตรวจสอบให�แน�ใจว�าฝาก
ระโปรงหลังป�ดสนิทขณะใช�งานหน�าจอมุมมอง
โดยรอบ

. ระยะห�างระหว�างวัตถุที่ปรากฎในหน�าจอมุมมอง
โดยรอบจะต�างกับระยะห�างจริง

. กล�องถูกติดต้ังไว�บนกระจังหน�า กระจกมองข�าง
และบนป�ายทะเบียนด�านหลัง ห�ามวางสิ่งของไว�
บนกล�อง

. เมื่อล�างรถยนต�ด�วยน้ำแรงดันสูง ให�แน�ใจว�าไม�
ฉีดที่บริเวณรอบๆ กล�อง มิเช�นนั้นน้ำจะเข�าไปใน
ชุดกล�อง ทำให�มีหยดน้ำเกาะเลนส�กล�อง ทำงาน
ผิดปกติ เกิดเพลิงไหม� หรือไฟฟ�าช็อต

. อย�ากระแทกกล�อง เน่ืองจาก เป�นอุปกรณ�ที่
ละเอียดอ�อน มิเช�นนั้น อาจทำให�ทำงานผิดปกติ

หรือ ทำให�เสียหาย เป�นผลให�เกิดไฟไหม�หรือ
ไฟฟ�าช�อต

ข�อควรระวัง:

ห�ามขูดเลนส�ของกล�อง เมื่อเช็ดฝุ�น หรือ หิมะ ออก
จากหน�ากล�อง

Condition: 'Except for China'/China/
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JVH0613X

: เลื่อนคันเกียร�

: กดปุ�ม CAMERA (รุ�นที่มีระบบนำทาง)/DISP (รุ�นที่
ไม�มีระบบนำทาง)

Ⓐ: หน�าจอปกติก�อนใช�งานหน�าจอมุมมองโดยรอบ
Ⓑ: หน�าจอมุมมองมุมสูง/มุมมองด�านหลัง
Ⓒ: หน�าจอมุมมองด�านหลัง/มุมมองหน�าด�านข�าง

Ⓓ: หน�าจอมุมมองด�านหน�า/มุมสูง
Ⓔ: หน�าจอมุมมองด�านหน�า/มุมหน�าด�านข�าง

วิธีการเปลี่ยนหน�าจอแสดงผล
GUID-E0776FA1-52DE-48A9-9D9C-A8DF4E61485F

หน�าจอมุมมองโดยรอบที่แสดงจะประกอบด�วยหน�าจอด�าน
ซ�ายและขวา ท�านสามารถดูมุมมองที่ต�างกันโดยรวมได�ดัง
รูป

เป�ดใช�งานหน�าจอมุมมองโดยรอบ
GUID-B5391BF9-C1E7-4C53-A7D3-58C989BBE710

การเลื่อนคันเกียร�:
. เมื่อเล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง "R" (ถอยหลัง) ①

ในขณะที่อีกหน�าจอ Ⓐ ปรากฎอยู� หน�าจอมุมมองโดย
รอบจะทำงานและหน�าจอมองหลังและหน�าจอมุมสูง
Ⓑ จะปรากฎขึ้น

หน�าจอมุมมองโดยรอบจะเปลี่ยนไปยังหน�าจอก�อน
หน�า เมื่อเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง "R" (
ถอยหลัง) ②

. มุมมองด�านคนขับเปลี่ยนไปเป�นมุมมองด�านหลัง ( Ⓑ
หรือ Ⓒ) เมื่อคันเกียร�เลื่อนไปอยู�ในตำแหน�ง "R" (
ถอยหลัง) ( ⑤ หรือ ⑦ )

มุมมองจะเปลี่ยนกลับเป�นมุมมองด�านหน�า ( Ⓓ หรือ
Ⓔ ) เมื่อคันเกียร�เลื่อนออกจากตำแหน�ง "R" (
ถอยหลัง) ( ④ หรือ ⑥ )

การทำงานของปุ�ม CAMERA (รุ�นที่มีระบบนำทาง)/
DISP (รุ�นที่ไม�มีระบบนำทาง):
. เมื่อกดปุ�ม CAMERA/DISP (⑧) ในขณะที่อีกหน�าจอ

อ่ืนที่ไม�ใช�มุมมองโดยรอบ Ⓐ ปรากฎอยู� หน�าจอมุม
มองโดยรอบจะทำงานและหน�าจอด�านหน�าและ
หน�าจอมุมสูง Ⓓ จะปรากฎขึ้น

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-7

Condition: 'Except for China'/China/
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4-8 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. เม่ือมุมมองด�านหลังปรากฎบนด�านซ�ายของหน�าจอ
Ⓑ หรือ Ⓒ มุมมองด�านขวาจะเปล่ียนเป�นมุมมองมุม
สูง Ⓑ และมุมมองหน�า-ด�านข�าง Ⓒ ทุกครั้งที่กดปุ�ม
CAMERA/DISP (③)

. เมื่อมุมมองด�านหน�า/มุมสูง Ⓓ ปรากฎข้ึนบนหน�าจอ
กดปุ�ม CAMERA/DISP (⑨) เพ่ือเปลี่ยนหน�าจอด�าน
ขวา ให� เป�นมุมมองหน�า-ด�านข�าง Ⓔ เม่ือกด ปุ�ม
CAMERA/DISP อีกครั้ง (⑩) หน�าจอที่ปรากฎอยู�ก�อน
ที่หน�าจอมุมมองโดยรอบจะทำงาน Ⓐ จะปรากฎขึ้น

วิธีการใช�มุมมองแต�ละมุมมอง
GUID-FD957BEE-8B34-4508-A536-331981E5DE85

คำเตือน:

. เส�นแสดงระยะทาง และเส�นแสดงความกว�างรถ
ควรใช�สำหรับอ�างอิงเม่ือรถยนต�อยู�บนพ้ืนที่ที่
เรียบได�ระดับเท�านั้น ระยะห�างที่เห็นบนหน�าจอใช�
สำหรับอ�างอิงเท�าน้ัน และอาจแตกต�างจากระยะ
ทางจริง ระหว�างรถยนต� และวัตถุที่แสดง

. ใช�เส�นท่ีแสดงและมุมมองมุมสูงเพ่ือการอ�างอิง
จำนวนผู�โดยสาร ระดับน้ำมัน ตำแหน�งรถ สภาพ
ถนน และระดับถนน มีผลอย�างมากต�อแนวเส�น
และมุมมองมุมสูง

. ถ�ามีการเปลี่ยนยางต�างขนาดกัน เส�นกะระยะและ
มุมมองมุมสูงอาจจะไม�สามารถแสดงผลได�อย�าง
ถูกต�อง

. เมื่อขับรถข้ึนเนิน วัตถุที่ปรากฎในหน�าจอจะอยู�
ห�างจากที่วัตถุนั้นปรากฎ เมื่อขับรถลงเนิน วัตถุที่
ปรากฎในหน�าจอจะอยู�ใกล�กว�าที่วัตถุนั้นปรากฎ
ใช�กระจกหรือมองดูวัตถุจริงเพื่อกะระยะทางที่
แน�นอนของวัตถุ

. สิ่งของที่เห็นในหน�าจอมองหลังจะเห็นกลับข�าง
กับเมื่อมองในกระจกมองหลังและกระจกมองข�าง

. บนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือมีสภาพลื่น เส�นกะ
ระยะอาจมีระยะแตกต�างกับระยะจริง

. เส�นมุมมองด�านหลังที่แสดงขึ้นมาอาจจะเบี้ยวไป
ด�านขวาเล็กน�อยเนื่องจากไม�ได�ติดตั้งกล�อง
มองหลังเอาไว�ตรงกลางด�านหลังของรถ

ความกว�างรถและเส�นกะระยะกว�างกว�าความกว�างและระยะ
จริง

มุมมองด�านหน�าและด�านหลัง
GUID-9BAACFD5-67D6-4EAE-AEB2-54231ECAD936

SAA1840

มุมมองด�านหน�า

SAA1896

มุมมองด�านหลัง
เส�น ท่ีแสดงความกว�างของรถยนต� และระยะห�างจาก
สิ่งของโดยอ�างอิงจากเส�นของตัวรถ Ⓐ จะแสดงขึ้นบน
หน�าจอ

เส�นกะระยะห�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 3 ม. (10 ฟุต)
เส�นบอกความกว�างรถยนต� ⑤ :

แสดงความกว�างของรถยนต�เมื่อถอยหลัง

เส�นกะระยะ ⑥ :

แสดงการกะระยะเม่ือขับขี่ เส�นกะระยะจะแสดงบนหน�าจอ
เมื่อมีการหมุนพวงมาลัย เส�นกะระยะจะขึ้นอยู�กับวงเลี้ยว
พวงมาลัยท่ีถูกหมุน และจะไม�แสดงขึ้นขณะท่ีพวงมาลัย
อยู�ในตำแหน�งปกติ

มุมมองด�านหน�าจะไม�ปรากฎขึ้นเมื่อความเร็วรถมากกว�า 10
km/h (6 MPH)

Condition: 'Except for China'/China/



(109,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

คำเตือน:

. ระยะห�างระหว�างวัตถุที่ปรากฎในหน�าจอมุมมอง
ด�านหลังจะต�างกับระยะห�างจริง ส่ิงของที่เห็นใน
มุมมองด�านหลังจะเห็นกลับข�างกับเมื่อมองใน
กระจกมองหลังและกระจกมองข�าง

. บนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือมีสภาพลื่น เส�นกะ
ระยะอาจมีระยะแตกต�างกับระยะจริง

. เส�นที่แสดงในมุมมองด�านหลังอาจจะเบี้ยวไปด�าน
ขวาเล็กน�อยเน่ืองจากไม�ได�ติดต้ังกล�องมองหลัง
เอาไว�ตรงกลางด�านหลังของรถ

ข�อควรระวัง:

เมื่อหน�าจอแสดงมุมมองด�านหน�าและมีการหมุน
พวงมาลัยประมาณ 90 องศาหรือน�อยกว�าจาก
ตำแหน�งปกติ เส�นกะระยะท้ังสองด�าน ขวาและซ�าย
⑥ จะปรากฎข้ึน เมื่อหมุนพวงมาลัยประมาณ 90
องศาหรือมากกว�านั้น เส�นกะระยะจะแสดงเฉพาะด�าน
ตรงข�ามของการเลี้ยว

มุมมองมุมสูง (Bird-eye View)
GUID-AD18AEA0-FC04-4A0A-9D44-8A5BBA5BBB57

JVH0430X

มุมมองมุมสูงแสดงมุมมองเหนือตัวรถซึ่งจะช�วยยืนยัน
ตำแหน�งของรถและช�วยกะระยะในการเข�าจอด

สัญรูปรถ ① แสดงตำแหน�งของตัวรถ พึงระลึกว�า ระยะ
ห�างระหว�างวัตถุที่มองจากมุมมองมุมสูงจะต�างกับระยะห�าง
จริง

พื้นที่ที่กล�องไม�สามารถเข�าถึงได� ② จะเป�นสีดำ

หลังจากบิดสวิตช�กุญแจ พื้นที่ที่ไม�สามารถมองเห็นได� ②
จะถูกเน�นด�วยสีเหลืองเป�นเวลา 3 วินาทีหลังจากแสดงมุม
มองมุมสูง

คำเตือน:

. วัตถุที่อยู�ในมุมมองมุมสูงจะปรากฎไกลกว�าระยะ
จริงเน่ืองจากมุมมองมุมสูงเป�นมุมมองจำลองที่
สร�าง ข้ึนจากการประมวลภาพจากกล�องบน
กระจกด�านข�าง ด�านหน�า และด�านหลังรถ

. วัตถุขนาดสูงเช�น ขอบ หรือตัวรถอาจจะผิดเพี้ยน
หรือไม�ปรากฎในกรอบมุมมอง

. ไม�สามารถแสดงภาพวัตถุที่อยู�เหนือกล�องได�

. มุมมองจากกล�องมุมสูงอาจผิดเพี้ยนได�ถ�า
ตำแหน�งของกล�องถูกกระทบ

. เส�นบนพ้ืนอาจเบ้ียวและทำให�กรอบมุมมองไม�
ตรง ความเบ้ียวจะเพ่ิมข้ึนตามความห�างที่ เส�น
ออกจากตัวรถ

มุมมองหน�าด�านข�าง
GUID-AFF37020-E7B5-4728-9323-1926DBDD0F8F

JVH0614X

เส�นที่แสดง:

เส�นแสดงที่แสดงความกว�างและสุดหน�ารถจะแสดงบน
หน�าจอ

เส�นด�านหน�าตัวรถ ① แสดงส�วนหน�าของตัวรถ

เส�นด�านข�างตัวรถ ② แสดงความกว�างของรถรวมท้ัง
กระจกมองข�าง

ส�วนขยาย ③ ของเส�นทั้งด�านหน�า ① และด�านข�าง ② จะ
แสดงด�วยเส�นประสีเขียว

ตัวแสดงเซ็นเซอร�ตรงมุม ④ จะปรากฎเมื่อมุมรถเคลื่อน
เข�าใกล�วัตถุ

สามารถป�ดตัวแสดงเซ็นเซอร�ตรงมุม ④ ได� โปรดดู ท่ี
“ระบบช�วยเหลือคนขับ (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 2-13)

ข�อควรระวัง:

. เท�าทั้งกล�องคลุมไว�ด�วยพลาสติก ห�ามขูด
พลาสติกคลุมกล�อง เมื่อเช็ดฝุ�น หรือ หิมะ ออก
จากที่คลุม

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-9

Condition: 'Except for China'/China/



(110,1)
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4-10 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. สัญญาณไฟเล้ียวอาจดูเหมือนเส�นด�านข�างรถ
ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

ความแตกต�างระหว�างระยะห�างจริงและ
การกะระยะ

GUID-00F0384F-0905-4DF4-9FF7-22A74914F1F0

การเคลื่อนรถขึ้นทางลาดชัน
GUID-1A934E8D-6EC5-4ABF-B172-895AF14BFABF

JVH0307X

เมื่อเคลื่อนรถขึ้นทางลาด ระยะเส�นที่แสดง และเส�นแสดง
ความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาใกล�กว�าระยะทางจริง
ตัวอย�างเช�น หน�าจอจะแสดง 1 ม. (3 ฟุต) ที่ตำแหน�ง Ⓐ

แต�ระยะห�าง 1 ม. (3 ฟุต) จริงบนทางลาดคือท่ีตำแหน�ง
Ⓑ พึงระลึกว�าวัตถุใดๆก็ตามท่ีอยู�บนเนิน เม่ือมองผ�าน
กล�องแล�วจะอยู�ไกลกว�าความเป�นจริง

การเคลื่อนรถลงทางลาดชัน
GUID-5D19A107-7E99-4AA8-BB55-C5AC07D8C6B8

SAA2243

เม่ือเคลื่อนรถลงทางลาด 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
Ⓑ พึงระลึกว�าวัตถุใดๆก็ตามท่ีอยู�บนเนิน เม่ือมองผ�าน

กล�องแล�วจะอยู�ใกล�กว�าความเป�นจริง

การเคลื่อนรถใกล�วัตถุที่ยื่นออกมา
GUID-650987D0-F288-4EC8-ADDC-2AEA5D77BBCB

JVH0497X

เส�นกะระยะ Ⓐ ไม�แตะกับวัตถุที่แสดงบนหน�าจอ อย�างไร
ก็ตาม รถยนต�อาจชนกับวัตถุได� ถ�าส�วนที่ยื่นเข�ามาอยู�
สูงกว�าเส�นทางที่เคลื่อนที่จริง

Condition: 'Except for China'/China/



(111,1)
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JVH0615X

อาจมีระยะห�างเล็กน�อยที่สามารถมองเห็นได�ระหว�างรถและ
วัตถุในมุมมองแบบมุมสูงบนหน�าจอ Ⓑ

การเคลื่อนรถเข�าใกล�วัตถุที่ยื่นเข�ามา
GUID-65A75C38-A53C-4F90-B806-1A780B1C4677

SAA2244

ตำแหน�ง Ⓒ จะแสดงอยู�ไกลจากตำแหน�ง Ⓑ ในหน�าจอ
อย�างไรก็ตาม ตำแหน�ง Ⓒ ที่จริงแล�วระยะห�างเท�ากับ
ตำแหน�ง Ⓐ รถยนต�อาจชนเข�ากับวัตถุได� เมื่อเคลื่อนไปที่
ตำแหน�ง Ⓐ ถ�าส�วนที่ยื่นเข�ามาอยู�สูงกว�าการเคลื่อนที่จริง

ฟ�งก�ชั่นของเซ็นเซอร�ที่มุมเพื่อช�วย
การทำงานของกล�อง

GUID-BE480A94-2B6A-4E2E-ACDC-20EA8A66D6F5

เม่ือมุมรถเคลื่อนเข�าใกล�กับวัตถุในขณะที่หน�าจอมุมมอง
โดยรอบแสดงอยู� ตัวแแสดงจะปรากฎขึ้นและฟ�งก�ชั่น
เซ็นเซอร�ที่มุมจะร�องเตือนคนขับ

สีของตัวแสดงเซ็นเซอร�ที่มุมและรูปแบบของเสียงเตือนจะ
ต�างกันไปตามระยะห�างของวัตถุ

ดูแลให�เซ็นเซอร�ท่ีมุม (ติดต้ังอยู�บนแผงกันชนหน�าและ
หลัง) ปราศจากหิมะ น้ำแข็งและการสะสมของฝุ�นดิน ห�าม
ทำความสะอาดเซ็นเซอร�ด�วยวัตถุมีคม ถ�ามีสิ่งแปลกปลอม
ปกคลุมเซ็นเซอร� ความแม�นยำของการทำงานเซ็นเซอร�ท่ี
มุมจะลดลง

เสียงเตือนและหน�าจอตัวแสดงเซ็นเซอร�สามารถ เป�ด/ป�ด
ได� และสามารถปรับตั้งความดังของเสียงเตือนและช�วงการ
ตรวจจับเซ็นเซอร� (โปรดดูที่ “ระบบช�วยเหลือคนขับ (ถ�ามี
ติดตั้ง)” (หน�า 2-13))

คำเตือน:

. ฟ�งก�ชั่นของเซ็นเซอร�ที่มุมไม�ได�ถูกออกแบบมา
เพื่อป�องกันวัตถุ

. สีของตัวจับเซ็นเซอร�ที่มุมและเส�นแสดงระยะห�าง
ของมุมมองด�านหน�า/หลังจะแสดงระยะห�างของ
วัตถุไม�เหมือนกัน

. อากาศที่ไม�เหมาะสมอาจส�งผลกระทบต�อฟ�งก�ชั่น
ของระบบเซ็นเซอร�ที่มุม รวมถึงลดประสิทธิภาพ
หรือการทำงานผิดปกติ

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-11

Condition: 'Except for China'/China/
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4-12 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. ฟ�งก�ชันการทำงานนี้ออกแบบมาเพื่อช�วยคนขับ
ตรวจจับวัตถุชิ้นใหญ�ๆ เพื่อช�วยป�องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดกับรถยนต� ระบบจะไม�
ตรวจจับวัตถุเล็กๆ ที่อยู�ใต�กันชน และอาจไม�
ตรวจจับวัตถุที่อยู�ใกล�กับกันชนหรือบนพื้นถนน
มากเกินไป

. ถ�าบริเวณแผงกันชนได�รับความเสียหายหรืองอ
พื้นที่การรับสัญญาณของระบบโซนาร�อาจได�รับ
ผลกระทบ ส�งผลให�การ วัดระยะทางจากสิ่ง
กีดขวางถึงตัวรถผิดพลาด หรือส�งเสียงเตือนคน
ขับอย�างไม�ถูกต�อง

ข�อควรระวัง:

รักษาความเงียบภายในห�องโดยสารให�มากที่สุดเท�าที่
จะทำได� เพื่อให�ได�ยินเสียงเตือนอย�างชัดเจน

ฟ�งก�ชั่นการตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหว
(MOD)

GUID-7C3582DC-1D39-45D5-803C-126DA1B2BD34

ระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหว (MOD) สามารถบอกคนขับ
ได�ว�ามีวัตถุใดเคล่ือนไหวเมื่อขับรถออกจากที่จอดรถ เข�า
จอดยังที่จอดรถ และในกรณีอื่นๆ

ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุโดยใช�เทคโนโลยีการสร�าง
ภาพบนภาพที่แสดงบนหน�าจอ กล�องมองหลังจะถูกติดตั้ง
พร�อมฟ�งก�ช่ันล�างกระจกอัตโนมัติโดยใช� น้ำยาฉีดล�าง
กระจก

ระบบ MOD จะทำงานจะทำงานดังต�อไปน้ี เม่ือมุมมอง
กล�องปรากฎขึ้น:

. เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง "P" หรือ "N" และรถ
หยุด ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวในมุมสูง
ระบบ MOD จะไม�ทำงานถ�ากระจกมองข�างพับเก็บ
หรือกางออก หรือถ�าประตูข�างใดข�างหนึ่งเป�ดออก

. เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง "D" และความเร็วรถ
ต่ำกว�า 8 km/h (5 MPH) โดยประมาณ ระบบ MOD
จะตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนไหวจากมุมมองด�านหน�า

. เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง "R" และความเร็วรถ
ต่ำกว�า 8 km/h (5 MPH) โดยประมาณ ระบบ MOD
จะตรวจจับวัตถุ ท่ี เคล่ือนไหวจากมุมมองด�านหลัง
ระบบ MOD จะไม�ทำงานถ�ากระโปรงหลังเป�ด

ระบบ MOD ไม�ตรวจจับวัตถุเคล่ือนไหวจากมุมมองหน�า
ด�านข�าง สัญรูป MOD จะไม�ปรากฎบนหน�าจอเมื่ออยู�ในมุม
มองนี้

คำเตือน:

. ระบบ MOD ไม�สามารถทดแทนการใช�งานรถ
อย�างถูกต�องเหมาะสม และไม�ได�ป�องกัน
การสัมผัสกับวัตถุที่อยู�บริเวณโดยรอบรถ เมื่อ
ถอยรถเข�าจอด ให�ใช�กระจกมองข�างและกระจก
มองหลัง และเอี้ยวตัวมองเพื่อตรวจสอบวัตถุโดย
รอบอยู� เสมอ เพื่อให�แน�ใจว�าสามารถถอยเข�า
จอดได�อย�างปลอดภัย

. ระบบ MOD ไม�ได�ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบวัตถุ
โดยรอบที่มีขนาดใหญ�

JVH0616X

มุมมองมุมสูง

JVH0617X

มุมมองด�านหน�า / ด�านหลัง
เมื่อระบบ MOD ตรวจสอบวัตถุที่เคลื่อนไหวอยู�โดยรอบรถ
กรอบสีเหลืองจะแสดงมุมมองท่ีวัตถุถูกตรวจพบและจะมี
เสียงเตือนดังขึ้นหนึ่งครั้ง ในขณะที่ระบบ MOD ยังคง
ตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวอยู� กรอบสีเหลืองจะยังคงปรากฎ
ขึ้น

ในภาพมุมสูง กรอบสีเหลือง ① จะแสดงขึ้นบนกล�องแต�ละ
ตัว (หน�า หลัง ขวา ซ�าย) ขึ้นอยู�กับตำแหน�งของวัตถุ
เคลื่อนไหวที่จับได�

กรอบสีเหลือง ② จะแสดงในโหมดมุมมองด�านหน�าและ
ด�านหลัง

Condition: 'Except for China'/China/
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ในขณะที่เซ็นเซอร�ร�องเตือน ระบบ MOD จะไม�ส�งเสียง
เตือน

สัญรูป MOD สีฟ�าจะแสดงขึ้นในมุมมองที่เป�ดใช�งานระบบ
MOD สัญรูป MOD สีเทาจะแสดงขึ้นในมุมมองที่ไม�เป�ดใช�
งานระบบ MOD

ถ�าระบบ MOD ถูกป�ด สัญรูป MOD ③ จะไม�แสดง

ระบบ MOD จะเป�ดอัตโนมัติภายใต�สถานการณ�ต�อไปนี้:

. เมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

. กดปุ�ม CAMERA (รุ�นที่มีระบบนำทาง)/DISP (รุ�นท่ี
ไม�มีระบบนำทาง) เพื่อเปล่ียนหน�าจอให�เข�าสู�ภาพ
จากกล�อง

. ความเร็วรถยนต�ลดลงต่ำกว�า 8 km/h (5 MPH) โดย
ประมาณ

. เมื่อสวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” และจากน้ัน
กลับไปสู�ตำแหน�ง "ON"

ระบบ MOD สามารถตั้งให�คงสภาพไม�เป�ดใช�งานบนหน�า
จอแสดงผลข�อมูลรถได� (โปรดดูที่ “ระบบช�วยเหลือคนขับ
(ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 2-13))

คำเตือน:

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช�น เสียงจากเครื่องเสียง
หรือ การเป�ดกระจกรถ) จะกลบเสียงเตือนที่ดัง
ภายนอกรถ และอาจทำให�ไม�ได�ยินเสียง

. ประสิทธิภาพการทำงานระบบ MOD จะจำกัด
ตามสภาพแวดล�อมและวัตถุโดยรอบ เช�น:

— เมื่อมีความเข�มของสีต�างกันเพียงเล็กน�อย
ระหว�างวัตถุที่เคลื่อนไหวและสีพื้นหลัง

— เมื่อมีแหล�งเกิดประกายแสง

— เม่ือมีแสงสว�างมาก เช�น ไฟหน�ารถคันอ่ืน
หรือแสงอาทิตย�

— เมื่อมีฝุ�นดิน หยดน้ำ หรือหิมะบนเลนส�กล�อง

— เมื่อตำแหน�งของวัตถุเคลื่อนไหวได�บนหน�า
จอแสดงผลไม�เปลี่ยนแปลง

. ระบบ MOD อาจตรวจจับบางอย�าง เช�น หยดน้ำ
เกาะอยู�บนเลนส� ควันขาวจากหม�อพักไอเสีย เงา
ที่เคลื่อนไหว ฯลฯ

. ระบบ MOD อาจทำงานไม�ถูกต�องนัก ข้ึนอยู�กับ
ความเร็ว ทิศทาง ระยะทาง หรือรูปทรงของวัตถุ
ที่เคลื่อนไหว

. ถ�ารถของท�านได� รับความเสียหายหรืองอใน
บริเวณที่กล�องติดตั้งไว� พ้ืนท่ีการรับสัญญาณ
ของระบบโซนาร�อาจได�รับผลกระทบ และระบบ
MOD อาจตรวจจับวัตถุได�ไม�ถูกต�อง

การเป�ดหรือป�ดระบบ MOD
GUID-E111B342-319C-4E7D-A48B-98D61A61FB4A

ระบบ MOD จะเป�ดหรือป�ดโดยใช�เมนูตั้งค�าในหน�า
จอแสดงผลข�อมูลรถ โปรดดูที่ “ระบบช�วยเหลือคนขับ (ถ�า
มีติดตั้ง)” (หน�า 2-13)

MOD ทำงานผิดปกติ
GUID-DC8E4F48-99A2-4B90-A8AC-C794637AF984

เมื่อสัญรูป MOD สีส�มปรากฎขึ้นในมุมมอง แสดงว�าระบบ
ทำงานผิดปกติ ส่ิงนี้จะไม�ขัดขวางการขับข่ีตามปกติ แต�
ควรให�ตัวแทนจำหน�ายนิสสันทำการตรวจสอบระบบ

การดูแลรักษากล�อง
GUID-33A9468C-3510-4742-8169-7C4FCD6EFD11

ถ�าเศษฝุ�น น้ำฝน หรือหิมะสะสมบนกล�อง ระบบ MOD
อาจจะทำงานไม�ปกติ ทำความสะอาดกล�อง

เครื่องล�างกล�องจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบฝุ�นบน
กล�องขณะขับขี่ จากน้ันเคร่ืองจะหยุดการทำงานหลังจาก
ผ�านไประยะหนึ่ง

วิธีการปรับหน�าจอ
GUID-DE4658C2-3D56-4F78-A86C-CADF3B949122

รุ�นที่มีระบบนำทาง:

ปรับความสว�างเมื่อหน�าจอมุมมองโดยรอบปรากฎด�วยการ
กดปุ�ม

ปรับค�าความสว�างที่ต�องการโดยการใช�ปุ�มหมุน ENTER

รุ�นที่ไม�มีระบบนำทาง:

JVH0618X

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-13

Condition: 'Except for China'/China/



(114,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

4-14 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

JVH0619X

เพื่อต้ังค�าหน�าจอมุมมองโดยรอบให�เป�นค�าที่ต�องการ ให�
กดปุ�ม ENTER/SETTING ① ในขณะที่หน�าจอมุมมองโดย
รอบกำลังแสดงอยู� แต�ละครั้งท่ีกดปุ�ม ENTER/SETTING
① จะ เป�นการ เลือกการตั้งค�า ถัดไป หมุน ปุ�มควบคุม
TUNE·FOLDER ② เพื่อปรับตั้งแต�ละรายการ

รายการตั้งค�าที่สามารถใช�ได�:

. ความสว�าง

. ความเข�ม

รายการตั้งค�าจะหายไปและหน�าจอจะกลับสู�หน�าจอดั้งเดิม
ถ�า ปุ�ม ENTER/SETTING ① ถูกกดเมื่อรายการตั้งค�า
สุดท�ายถูกเลือก หรือถ�าหน�าจอถูกปล�อยทิ้งไว�โดยไม�มี
การใช�งานเป�นเวลาครู�หนึ่ง

เลือกภาษา:

ข�อความแจ�งเตือนบนหน�าจอจะกะพริบเมื่อกดปุ�ม DISP ③
และจะค�างอยู�นานกว�า 6 วินาที ภาษาของข�อความแจ�ง
เตือนจะเปล่ียนไปเมื่อกดปุ�ม DISP ③ อีกคร้ังในขณะท่ี
ข�อความแจ�งเตือนกะพริบอยู� หากผ�านไป 6 วินาทีโดยไม�มี
การดำเนินการใดๆ ข�อความแจ�งเตือนจะหยุดกะพริบและ
ปรากฎขึ้นตามปกติ และค�าภาษาจะถูกตั้ง

ข�อแนะนำในการใช�งาน
GUID-4284D6C6-DB2F-463A-94F4-17EDABFB4C09

. หน�าจอมุมมองโดยรอบจะเปลี่ยนกลับไปยังหน�าจอ
ก�อนหน�าโดยอัตโนมัติเมื่อไม�มีการใช�งานเป�นเวลา 3
นาทีหลังจากที่กดปุ�ม CAMERA (รุ�นที่มีระบบนำทาง)/
DIPS (รุ�นที่ไม�มีระบบนำทาง) ในขณะที่คันเกียร�อยู�ใน
ตำแหน�งอื่นที่ไม�ใช� "R" (ถอยหลัง)

. หลังจากที่หน�าจอเปลี่ยนกลับไป ภาพที่แสดงบน
หน�าจออาจปรากฎขึ้นล�าช�า

. เมื่ออุณหภูมิสูงมาก หรือ ต่ำมากหน�าจออาจไม�แสดง
วัตถุขึ้นมาอย�างชัดเจน ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. เม่ือแสงสว�างมากส�องตรงมาที่กล�อง วัตถุอาจแสดง
ขึ้นไม�ชัดเจน ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. หน�าจออาจสั่นไหวภายใต�แสงไฟนีออน ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ

. สีของวัตถุบนหน�าจอมุมมองโดยรอบอาจแตกต�างจาก
สีของวัตถุจริงเล็กน�อย

. วัตถุบนหน�าจออาจไม�ชัดเจนและสีอาจต�างออกไปใน
ที่มืดหรือเวลากลางคืน ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. อาจมีความแตกต�างในเรื่องของความชัดเจนระหว�าง
กล�องแต�ละตัวของมุมมองมุมสูง

. ถ�าเศษฝุ�น น้ำฝน หรือหิมะสะสมบนกล�อง หน�าจอมุม
มองโดยรอบอาจไม�แสดงวัตถุบนจออย�างชัดเจน ทำ
ความสะอาดกล�อง

. ห�ามใช�แอลกอฮอล� น้ำมันเบนซิน หรือทินเนอร�ทำ
ความสะอาดกล�อง เนื่องจากจะเป�นเหตุให�หน�าจอ
เปลี่ยนสี ทำความสะอาดกล�องด�วยผ�าที่ชุบสารทำ
ความสะอาดอย�างอ�อน แล�วเช็ดให�แห�งด�วยผ�าแห�ง

. ห�ามทำให�กล�องเสียหายเนื่องจากจะมีผลกระทบกับ
หน�าจออย�างมาก

. ห�ามใช�แว็กซ�กับกระจกกล�อง เช็ดแว็กซ�ออกด�วยผ�า
สะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย�างอ�อนที่ผสมน้ำ

Condition: 'Except for China'/China/
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L33-A-121009-F409EE67-5605-4EEB-9C1D-06F2CDE74BB8

ช�องลมกลาง
L33-A-121009-506B0051-EE82-461F-9DD8-DA9A5339193A

JVH0460X

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อนปุ�ม
ตรงกลาง (ข้ึน/ลง ซ�าย/ขวา) จนกระทั่งได�ตำแหน�งที่
ต�องการ

ช�องลมข�าง
L33-A-121009-1E413F85-C9AA-4106-8BBE-50FBDE21C71C

JVH0461X

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) จนกระทั่งได�ตำแหน�งที่
ต�องการ

ช�องลมหลัง
L33-A-121009-8EB417AD-B13A-4C37-95DA-2524D64D749A

SAA2119

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

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-15

ช�องลม

Condition: 'Except for China'/China/



(116,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

4-16 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

L33-A-121009-1E059564-3E97-4D0C-A7CA-4BCCE95BCD99

คำเตือน:

. ระบบปรับอากาศจะทำงาน เฉพาะเมื่อเครื่องยนต�
ทำงานเท�านั้น

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอื่นไว�ในรถแต�ลำพัง ไม�ควรปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจ
ไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บ
โดยไม�ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถท่ีไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจเกิดอันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว�ได�

. ห�ามใช�โหมดหมุนเวียนอากาศเป�นระยะเวลานาน
เน่ืองจากจะทำให�อากาศภายในรถไม�บริสุทธิ์
และทำให�กระจกเป�นฝ�า

. ไม�ควรปรับฮีตเตอร�หรือเครื่องปรับอากาศใน
ขณะขับข่ี เพื่อ ให�มี สมาธิ เต็ม ท่ี ในการบังคับ
ควบคุมรถ

ระบบปรับอากาศจะทำงาน เมื่อเครื่องยนต�ทำงาน ถ�าสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” พัดลมจะทำงานได� แม�ว�าจะ
ดับเครื่องยนต�ไปแล�วก็ตาม

หมายเหตุ:
. กลิ่นจากภายในและภายนอกรถสามารถเข�าสู�ชุด

เครื่องปรับอากาศได� กลิ่นสามารถเข�าสู�
ห�องโดยสารได� ผ�านทางช�องลม

. เมื่อจอดรถ ตั้งฮีตเตอร�และชุดควบคุม
เครื่องปรับอากาศเพ่ือป�ดการหมุนเวียนอากาศ
ภายใน เพื่อให�อากาศบริสุทธิผ�านเข�ามาใน
ห�องโดยสาร ซึ่งจะช�วยลดกลิ่นภายในรถได�

ข�อแนะนำในการใช�งาน
L33-A-121009-CD89DC6F-D7ED-4C30-A88C-182D6DA69DE9

SAA2324

JVH0612X

เม่ืออุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�และอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำ ช�องลมที่ เท�าอาจไม�มีการจ�ายลมออกมา
อย�างไรก็ตาม ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ หลังจากอุณหภูมิ
น้ำหล�อเย็นสูงขึ้น ช�องลมที่เท�าจะจ�ายลมออกมาตามปกติ

เซ็นเซอร� Ⓐ และ Ⓑ ซึ่งอยู�บนแผงหน�าป�ดจะช�วยรักษา
ระดับอุณหภูมิให�คงท่ี ห�ามวางส่ิงของใดๆ ก็ตามบนหรือ
รอบๆ เซ็นเซอร�นี้

ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ

Condition: 'Except for China'/China/



(117,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอิสระซ�ายขวา
L33-A-121009-0680A252-2392-4D2E-A8CF-10CC3650351F

JVH0594X

1. ปุ�ม (ไล�ฝ�ากระจกหน�า)
2. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ (ด�านผู�โดยสาร)/ปุ�ม DUAL
3. หน�าจอแสดงผล
4. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ (ด�านคนขับ)/AUTO (

อัตโนมัติ)
5. ปุ�ม (หมุนเวียนอากาศภายนอก)
6. ปุ�ม (ไล�ฝ�ากระจกหลัง)

“สวิตช�ไล�ฝ�า” (หน�า 2-26)
7. ปุ�ม ON·OFF
8. ปุ�ม (ควบคุมความเร็วพัดลม)
9. ปุ�ม MODE (ควบคุมทิศทางลมด�วยมือ)
10. ปุ�ม A/C (เครื่องปรับอากาศ)
11. ปุ�ม (หมุนเวียนอากาศภายใน)

คำเตือน:

. ฟ�งก�ชั่นทำความเย็นเคร่ืองปรับอากาศจะทำงาน
เมื่อเครื่องยนต�ทำงานอยู�เท�านั้น

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอื่นไว�ในรถแต�ลำพัง ไม�ควรปล�อย
สัตว�เล้ียงไว�ในรถตามลำพัง การทำงานอย�างไม�

ตั้งใจของรถจะทำให�พวกเขาหรือผู�อื่นได�รับ
บาดเจ็บอย�างไม�ตั้งใจ นอกจากนี้ ในวันที่อากาศ
ร�อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิในรถที่ไม�มีการ
ระบายอากาศจะสูง จนอาจเกิดอันตรายร�ายแรง
กับคนหรือสัตว�ได�

. ห�ามใช�โหมดหมุนเวียนอากาศเป�นระยะเวลานาน
เน่ืองจากจะทำให�อากาศภายในรถไม�บริสุทธิ์
และทำให�กระจกเป�นฝ�า

การทำงานอัตโนมัติ
L33-A-121009-D4752620-3EB6-457F-9C22-B0380E3B8564

การทำความเย็น/หรือลดความชื้น (อัตโนมัติ):GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดน้ีสามารถใช�งานได�ตลอดป�เนื่องจากระบบอาจจะ
ทำงานอัตโนมัติเพ่ือรักษาอุณหภูมิให�คงท่ี และควบคุม
ทิศทางการจ�ายลม และความเร็วพัดลมอัตโนมัติ

1. กดปุ�ม AUTO (ไฟแสดงบนปุ�มจะสว�างขึ้นและปรากฎ
คำว�า AUTO)

2. หมุนปุ�มควบคุมอุณหภูมิไปทางด�านซ�ายและขวาเพื่อ
ตั้งอุณหภูมิที่ต�องการ

. ปรับหน�าจออุณหภูมิให�อยู�ที่ประมาณ 248C (758F)
สำหรับการใช�งานปกติ

. อุณหภูมิของห�องโดยสารจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
และควบคุมทิศทางการจ�ายลม และความเร็วพัดลม
อัตโนมัติ

. อาจมีไอออกมาจากช�องลมเมื่ออากาศภายในร�อน
ชื้น ขณะ ท่ีอากาศ เย็นลงอย�าง รวดเร็ว ไม� ได�
หมายความว�าเกิดการทำงานผิดปกติ

3. ท�านสามารถตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศด�านคนขับ
และด�านผู�โดยสารแยกกันได�โดยใช�ปุ�มหมุนควบคุม
อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศนั้นๆ เมื่อหมุนปุ�ม
DUAL หรือปุ�มหมุนอุณหภูมิด�านผู�โดยสาร ไฟแสดง
คำว�า DUAL จะสว�างขึ้น ป�ดการควบคุมอุณหภูมิด�าน
ผู�โดยสารได�โดยการกดปุ�ม DUAL

การทำความร�อน (A/C OFF):GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เครื่องปรับอากาศจะไม�ทำงานในโหมดน้ี ใช�โหมดนี้เม่ือ
ต�องการทำให�รถอุ�นขึ้นเท�านั้น

1. กดปุ�ม A/C (A/C OFF จะปรากฎขึ้นและไฟแสดง A/C
จะดับลง)

2. หมุนปุ�มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต�องการ
. อุณหภูมิของห�องโดยสารจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
และควบคุมทิศทางการจ�ายลม และความเร็วพัดลม
อัตโนมัติ

. ห�ามตั้งอุณหภูมิต่ำกว�าอุณหภูมิอากาศภายนอก
มิเช�นนั้นระบบจะทำงานผิดปกติ

. ไม�แนะนำถ�าทำให�เกิดฝ�าที่กระจก

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-17

Condition: 'Except for China'/China/



(118,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

4-18 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การลดความชื้น การละลายน้ำแข็ง หรือการไล�ฝ�า:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
1. กด ปุ�มไล�ฝ�าด�านหน�าเพื่อเป�ด (ไฟแสดงบนปุ�ม

จะสว�างขึ้น)

2. หมุนปุ�มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต�องการ
. ละลายน้ำแข็งออกจากภายนอกหน�าต�างอย�าง
รวดเร็วโดยใช�ปุ�มควบคุมความเร็วพัดลมเพื่อต้ัง
ความเร็วสูงสุด

. ทันทีท่ีทำความสะอาดกระจกบังลมแล�ว กดปุ�ม
AUTO เพื่อกลับสู�โหมดอัตโนมัติ

. เมื่อกดปุ�มไล�ฝ�า เครื่องปรับอากาศจะเป�ด
อัตโนมัติที่อุณหภูมิภายนอกสูงกว�า 28C (ไฟแสดง
อาจจะสว�าง ข้ึนหรือไม� ก็ได�) โหมดหมุนเวียน
อากาศภายในจะป�ดโดยอัตโนมัติ ทำให�อากาศ
ภายนอกสามารถไหลเข�ามาในห�องโดยสารเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการไล�ฝ�า

การทำงานแบบควบคุมเอง
L33-A-121009-8FC0BE58-F68A-44F3-8EB2-1B8D6BAFE313

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

กดปุ�ม เพื่อควบคุมความเร็วพัดลมด�วยตัวเอง

กดปุ�ม AUTO เพื่อกลับสู�การควบคุมความเร็วพัดลมแบบ
อัตโนมัติ

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

กดปุ�มการไหลเวียนอากาศภายใน เพ่ือให�อากาศ
หมุนเวียนภายในรถ ไฟแสดงบนปุ�ม จะสว�างขึ้น

ระบบหมุนเวียนอากาศภายในไม�ทำงานถ�า
เครื่องปรับอากาศอยู�ในโหมดไล�ฝ�าด�านหน�า หรือ
โหมดไล�ฝ�าด�านหน�าและลมออกที่เท�า

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

กดปุ�มการหมุนเวียนอากาศภายนอก เพ่ือให�อากาศ
ไหลเข�าสู�ห�องโดยสาร ไฟแสดงบนปุ�ม จะสว�างขึ้น

การควบคุมอากาศไหลเข�าอัตโนมัติ:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในโหมด AUTO อากาศไหลเข�าจะถูกควบคุมอัตโนมัติ
ควบคุมอากาศไหลเข�าด�วยตนเองได�ด�วยการกดปุ�ม
การหมุนเวียนอากาศภายใน กลับสู�โหมดควบคุม
อัตโนมัติโดยการกดปุ�มการหมุนเวียนอากาศภายใน
หรือกดปุ�มการหมุนเวียนอากาศภายนอก ค�างไว�
ประมาณ 2 วินาที ไฟแสดง (ท้ังปุ�มการหมุนเวียนอากาศ
ภายนอกและภายใน) จะกะพริบสองครั้ง จากนั้นอากาศ
ไหลเข�าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

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

กดปุ�ม MODE เพ่ือควบคุมทิศทางการจ�ายลมด�วยตนเอง
และเลือกการจ�ายลมที่เท�า:

: ลมออกที่ช�องกลาง และด�านข�าง

: ลมออกที่ช�องกลาง ด�านข�าง และที่เท�า

: ลมออกจากช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�

: ลมออกที่ช�องลมไล�ฝ�าด�านและที่เท�า

: ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�า

เพื่อป�ดระบบ
L33-A-121009-4A84041B-4123-460C-A0C0-A606E23B547E

กดปุ�ม ON·OFF

การซ�อมบำรุงระบบปรับอากาศ
L33-A-121009-ADAD532C-2A28-4CFF-AFD9-247EA850D30F

คำเตือน:

ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร�อัดอยู�ในแรงดันสูง
เพ่ือหลีกเล่ียงไม�ให�เกิดการบาดเจ็บ การซ�อมบำรุง
ระบบปรับอากาศใดๆ ควรดำเนินการโดยช�าง
ผู�เชี่ยวชาญ และใช�เครื่องมือที่เหมาะสม

ระบบปรับอากาศในรถของคุณมีน้ำยาแอร�ที่ได�รับ
การออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล�อม

น้ำยาแอร�น้ีจะไม�ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย�างไรก็ตาม สารนี้อาจก�อให�เกิดสภาวะโลกร�อนอย�างเล็ก
น�อย

เมื่อซ�อมบำรุงระบบปรับอากาศของรถท�าน จำเป�นต�องใช�
เครื่องมือพิเศษและน้ำมันหล�อลื่น การใช�น้ำยาแอร� หรือ
น้ำมันหล�อลื่นที่ไม�ถูกต�องจะทำให�ระบบปรับอากาศ
เสียหายร�ายแรงได� (โปรดดูที่ “น้ำยาแอร�และ
น้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ” (หน�า 9-4))

ศูนย�บริการนิสสันสามารถให�บริการแก�ระบบปรับอากาศท่ี
เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมในรถของคุณได�

ตัวกรองระบบปรับอากาศ
L33-A-121009-39B4BE3B-99ED-41E2-B5D2-EDC1937A9D94

ระบบปรับอากาศจะมีกรองอากาศ ซึ่งทำหน�าที่ดัก ส่ิง
สกปรกและฝุ�นละออง ฯลฯ เพื่อให� เครื่องปรับอากาศ
สามารถทำความร�อนไล�ฝ�าและระบายอากาศได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ควรเปล่ียนกรองอากาศตามระยะการซ�อม
บำรุงที่กำหนดในคู�มือการบำรุงรักษา สำหรับการเปลี่ยน
กรองอากาศ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ควรเปล่ียนตัวกรอง ถ�าลมจ�ายลมออกมาน�อยลงอย�างเห็น
ได�ชัด หรือถ�ากระจกเป�นฝ�าได�ง�าย เมื่อเป�ดใช�งานฮีตเตอร�
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หรือระบบปรับอากาศ
L33-A-121009-C5CA058A-BD4C-4F1B-8078-A3011FE2F8BC

ข�อควรระวังการใช�งานระบบเสียง
L33-A-121009-4411ACC8-A743-4BE4-AFC3-B1AB16889056

คำเตือน:

ไม�ควรปรับระบบเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพื่อให�คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

วิทยุ
L33-A-121009-0A9D4285-F09F-4AF5-BA20-614D15A48E0D

. ความแรงของสัญญาณระยะห�างจากเครื่องส�งวิทยุ สิ่ง
ก�อสร�าง สะพาน ภูเขา และการรบกวนภายนอกจะมี
ผลต�อการรับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงอย�างไม�
ต�อเนื่องของคุณภาพการรับสัญญาณมักเกิดจาก
การรบกวนภายนอกเหล�านี้

. การใช�โทรศัพท�ใน หรือ ใกล�กับรถยนต�อาจมีผลต�อ
คุณภาพการรับสัญญาณ

. โทรศัพท�มือถือหรืออุปกรณ�บางตัวอาจทำให�เกิดเสียง
รบกวน หรือเสียงหึ่งออกมาจากลำโพงเครื่องเสียงได�
การเก็บอุปกรณ�ต�างๆ ในบริเวณท่ีต�างกันอาจช�วยลด
หรือกำจัดเสียงรบกวนได�

เครื่องเล�น CD
L33-A-121009-B4C90449-DAC4-4748-9862-179D19EAED4F

SAA0480

. ในวันที่อากาศหนาวหรือฝนตก เครื่องเล�นอาจทำงาน
ผิดพลาดเนื่องจากความชื้น ถ�าเกิดอาการดังกล�าว ให�
นำแผ�น CD ออกจากเคร่ืองเล�น CD แล�วทำการลด
ความชื้น หรือ ระบายอากาศให�ทั่ว

. เครื่องอาจเล�นข�ามไประหว�างขับขี่บนถนนขรุขระ

. บางครั้งเครื่องเล�น CD อาจไม�ทำงาน ถ�าอุณหภูมิใน
ห�องโดยสารสูงมาก ให�ลดอุณหภูมิก�อนใช�งาน

. ห�ามวางแผ�น CD ให�รับแสงแดดโดยตรง

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-19

ระบบเสียง
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4-20 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. แผ�น CD ท่ีมีคุณภาพต่ำ สกปรก เป�นรอยขีดข�วน มี
รอยนิ้วมือ หรือเป�นรูเล็กๆ จะไม�สามารถใช�งานได�

. CD ต�อไปนี้อาจทำงานได�ไม�ดี
— คอมแพ็คดิสก�แบบควบคุมการคัดลอก (CCCD)
— คอมแพ็คดิสก�แบบสามารถบันทึกได� (CD-R)
— คอมแพ็คดิสก�แบบสามารถเขียนทับได� (CD-RW)

. ห�ามใช�แผ�น CD ที่มีลักษณะต�อไปน้ี เนื่องจากอาจ
ทำให�เครื่องเล�น CD ทำงานผิดพลาดได�
— แผ�นดิสก�ขนาด 8 cm (3.1 in)
— แผ�น CD ที่ไม�กลม
— แผ�น CD ที่มีฉลากกระดาษติดอยู�
— แผ�นดิสก�ที่งอ เป�นรอยขีดข�วน หรือมีขอบที่

ผิดปกติ
. ระบบเครื่องเสียงสามารถใช�เล�นแผ�น CD ที่มี

การบันทึกข�อมูลเอาไว�ก�อนแล�วเท�านั้น ไม�สามารถ
บันทึกหรือไรท�แผ�น CD ได�

. ถ�าไม�สามารถเล�นแผ�น CD ได� ข�อความต�อไปนี้จะ
แสดงขึ้น

Check disc:
— ยืนยันว�าใส� CD เข�าไปอย�างถูกต�อง (ใส�ด�านที่มี

ฉลากหันขึ้น ฯลฯ)
— ยืนยันว�า CD ไม�งอ หรือ พับ และไม�มีรอย

Push eject:

เป�นการทำงานผิดปกติ ท่ี เกิดจากอุณหภูมิภายใน
เคร่ืองเล�นสูงเกินไป นำแผ�น CD ออกมาโดยกดปุ�ม
EJECT และรอสักครู�ก�อนใส� CD เข�าไป จะสามารถ
เล�น CD ได�เมื่ออุณหภูมิของเครื่องเล�นกลับไปเป�น
ปกติ

Unplayable:

ไม�สามารถเล�นไฟล�เสียงกับระบบเครื่องเสียงนี้ได�
(CD MP3 หรือ WMA เท�านั้น)

USB (Universal Serial Bus) (ถ�ามีติดตั้ง)
L33-A-121009-DFA3EA04-DA20-4E88-A57F-823797F769C1

คำเตือน:

ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะขับข่ี
เพราะทำให�เสียสมาธิ จนทำให�สูญเสียการควบคุม
รถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ
ร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB ลงในช�องเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ� USB ที่เอียงหรือกลับข�างลง
ในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบเสียหายได� ให�
แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบอย�าง
ถูกต�อง

. ห�ามดึงฝาครอบช�องเสียบ USB (ถ�ามีติดตั้ง)
ขณะที่ ดึง อ ุปกรณ� USB ออกจากช�อง เสียบ
เพราะอาจทำให�ช�องเสียบและฝาครอบเสียหาย
ได�

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ การดึงสายอาจทำให�ช�องเสียบ
เสียหาย

รถยนต�ไม�มีอุปกรณ� USB ติดต้ังมาด�วย ต�องซื้ออุปกรณ�
USB เองต�างหากตามจำเป�น

ระบบนี้ไม�สามารถฟอร�แมตอุปกรณ� USB ได� เพื่อฟอร�แมต
อุปกรณ� USB ให�ใช�เครื่องคอมพิวเตอร�

ในบางรัฐ/พ้ืนท่ีอุปกรณ� USB สำหรับเบาะน่ังด�านหน�าจะ
เล�นเฉพาะเสียง แต�ไม�แสดงรูปเนื่องจากข�อบังคับ แม�ว�า
รถยนต�จะจอดอยู�

ระบบนี้รองรับอุปกรณ� USB หลายชนิด ฮาร�ดดิสก�แบบ
USB และเครื่องเล�น iPod ระบบอาจไม�รองรับอุปกรณ� USB
บางอย�าง

. อุปกรณ� USB ที่ถูกแบ�งไดร�ฟ (พาร�ติชั่น) อาจเล�นไม�
ได�อย�างถูกต�อง

. อักขระบางแบบในภาษาอื่น (จีน ญ่ีปุ�น ฯลฯ) อาจ
แสดงขึ้นไม�ถูกต�องบนหน�าจอของรถยนต� แนะนำให�
ใช�อักขระภาษาอังกฤษกับอุปกรณ� USB

ข�อสังเกตทั่วไปสำหรับการใช� USB:

โปรดดูท่ีข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�านเกี่ยวกับการใช�งาน
และดูแลรักษาอุปกรณ�อย�างเหมาะสม

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�
เครื่องหมายถูกแสดงขึ้นและดับลง (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�าขณะท่ีกำลังเล่ือน
เพลง ในกรณีนี้ ให�รีเซ็ต iPod

. iPod nano (รุ�นท่ีสอง) จะยังเร�งไปข�างหน�าหรือข�าง
หลัง ถ�าถอดออกขณะที่กำลังเลื่อนเพลง

. ชื่อเพลงอาจขึ้นมาผิด เมื่อเปลี่ยนโหมดเล�นเพลงขณะ
ที่ใช� iPod nano (รุ�นที่สอง)

. หนังสือเสียง (Audiobooks) อาจจะไม�เล�นตามลำดับ
ที่แสดงใน iPod

. ไฟล�วีดีโอขนาดใหญ�จะทำให� iPod ตอบสนองช�า
หน�าจอของรถยนต�อาจดับไปพักหนึ่ง แต�จะกลับมา
หลังจากผ�านไปสักครู�
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. ถ�า iPod เลือกไฟล�วีดีโอขนาดใหญ�โดยอัตโนมัติขณะ
ท่ีอยู�ในโหมด shuffle หน�าจอของรถยนต�อาจดับไป
พักหนึ่ง แต�จะกลับมาหลังจากผ�านไปสักครู�

การใช�งานเครื่องเสียงBluetooth® (ถ�ามีติดตั้ง)
L33-A-121009-4E69A79D-F6B4-47EF-A608-6DD72918D52C

. ระบบอาจไม�รองรับอุปกรณ�Bluetooth® บางอย�าง

. ก�อนใช�ระบบเครื่องเสียงBluetooth® จำเป�นต�องเริ่ม
ขั้นตอนการลงทะเบียนอุปกรณ�เครื่องเสียงคร้ังแรก
ก�อน

. การทำงานของระบบเครื่องเสียงBluetooth® อาจต�าง
ออกไป ขึ้นอยู�กับอุปกรณ� ท่ีเคร่ืองเสียงท่ีเช่ือมต�อ
ยืนยันขั้นตอนการทำงานก�อนใช�

. การเล�นเสียงBluetooth® จะหยุดชั่วคราวภายใต�
เงื่อนไขต�อไปนี้ ระบบจะกลับมาเล�นเพลงอีกครั้งหลัง
เสร็จเงื่อนไขต�อไปนี้
— ขณะใช�งานโทรศัพท�แบบแฮนด�ฟรี
— ขณะตรวจสอบการเชื่อมต�อกับโทรศัพท�มือถือ

. เสา อากาศ ภายใน รถ ท่ี ใช� สำหรับ ส่ือสาร กับ
Bluetooth® ถูกสร�างมาในระบบ ห�ามวางอุปกรณ�
เครื่องเสียงBluetooth® ในบริเวณที่มีเหล็ก ห�างจาก
ระบบ หรือในที่ แคบ ท่ีอุปกรณ� สามารถ สัมผัสกับ
ร�างกายหรือเบาะนั่ง มิเช�นนั้นคุณภาพเสียงอาจลดลง
หรืออาจรบกวนการเชื่อมต�อ

. ในขณะที่อุปกรณ�เครื่องเสียงBluetooth® ถูกเชื่อมต�อ
เข�า กับ เทคโนโลยี ไร� สายBluetooth® พลังงาน
แบตเตอรี่ของโทรศัพท�มือถืออาจหมดเร็วขึ้นกว�าปกติ

. ระบบรองรับโปรไฟล�Bluetooth® AV (A2DP และ
AVRCP)

Bluetooth® เป�นเครื่องหมาย
ทางการค�าของ Bluetooth SIG,
Inc.

แผ�น CD/อุปกรณ� USB ที่มี MP3/WMA
GUID-143F200A-2D06-4F76-8D7A-35F194F2BE07

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 (แซมปล้ิง: 44.1
kHz, บิทเรท: 128 kbps) โดยไม�รู�สึกว�าคุณภาพ
แตกต�างกัน การบีบอัดแบบ MP3 จะนำส�วนของ
สัญญาณเสียงท่ีซ้ำซ�อน และไม�เกี่ยวข�องท่ีหูของ
มนุษย�ไม�ได�ยินออกไป

. 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�มากว�าในปริมาณความจุที่เท�ากัน เมื่อเทียบ
กับ MP3 ที่มีคุณภาพเท�ากัน

. บิทเรท (Bit rate) — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต�อ
วินาที ที่ ใช� ใน ไฟล� เสียง แบบ ดิจิตอล ขนาดและ
คุณภาพของไฟล�เสียงดิจิตอลจะตัดสินจากบิทเรทท่ี
ใช�เมื่อเข�ารหัสไฟล�

. แซมปลิ้งความถี่ (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 ซิงเก้ิลเซสช่ัน (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 ชื่อเพลง,
ชื่อศิลป�น, ชื่ออัลบ้ัม, บิทเรทท่ีเข�ารหัส, ความยาว
ของเพลง, ฯลฯ ข�อมูลแท็ก ID3 จะแสดงขึ้นบน
บรรทัดที่แสดงอัลบั้ม/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

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-21
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4-22 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ลำดับการเล�น: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SAA2494

ลำดับการเล�นของ CD ที่มี MP3/WMA จะเป�นดังภาพ
ด�านบน

. ชื่อโฟลเดอร�ของโฟลเดอร�ที่ไม�มีไฟล� MP3/WMA จะ
ไม�แสดงขึ้นบนหน�าจอ

. ถ�า มี ไฟล� อย ู� ท่ี โฟล�เดอร� บนสุดของแผ�น “Root
Folder” จะแสดงขึ้น

. ลำดับการเล�นเป�นไปตามลำดับซึ่งไฟล�ได�ถูกเขียน
ด�วยซอฟต�แวร� ดัง น้ันไฟล�อาจไม�เล�นตามลำดับท่ี
ต�องการ

Condition: 'Except for China'/China/
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ตารางค�าจำเพาะ (รุ�นที่ไม�มีสายเชื่อมต�อ USB):
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�ที่เซฟโดยใช� Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช� Windows Vista)

สนับสนุน
เวอร�ชั่น*1

MP3

เวอร�ชั่น MPEG1, MPEG2, MPEG2.5

แซมปลิ้งความถี่ 8 kHz - 48 kHz

บิตเรท 8 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*3

เวอร�ชั่น WMA7, WMA8, WMA9

แซมปลิ้งความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิตเรท 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 (รวมโฟลเดอร�บนสุด), ไฟล�: 512 (สูงสุด 255 ไฟล�ในโฟลเดอร�หนึ่ง)

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 ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่มีค�าแซมปลิ้งความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได�
*2 รหัสที่ใช�ได�ขึ้นอยู�กับชนิดของสื่อ เวอร�ชั่น และข�อมูลที่จะแสดงผล
*3 ไฟล� WMA (DRM) ที่ป�องกัน ไม�สามารถเล�นได�
*4 เมื่อเล�นไฟล� VBR เวลาที่เล�นอาจขึ้นไม�ถูกต�องนัก WMA7 และ WMA8 ใช�กับ VBR ไม�ได�

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-23
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4-24 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ตารางค�าจำเพาะ (รุ�นที่มีสายเชื่อมต�อ USB):
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�ที่เซฟโดยใช� Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช� Windows Vista)

UDF Bridge (UDF1.02+ISO9660), UDF1.5, UDF2.0
* ไม�สนับสนุน UDF1.5/UDF2.0 (packet writing)
* ไม�สนับสนุนไฟล�ที่เซฟโดยใช� Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช� Windows Vista)

อุปกรณ� USB: FAT16, FAT32

สนับสนุน
เวอร�ชั่น*1

MP3

เวอร�ชั่น MPEG-1 Audio Layer 3, MPEG-2 Audio Layer 3

แซมปลิ้งความถี่
MPEG-2 Audio Layer 3: 16kHz, 22.05kHz, 24kHz
MPEG-1 Audio Layer 3: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz

บิตเรท 8 kbps - 320 kbps

WMA*2

เวอร�ชั่น WMA7, WMA8, WMA9

แซมปลิ้งความถี่ 8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48 kHz

บิตเรท 12,16,20,22,32,40,48,80,96,128,160,192kbps , VBR*3

AAC*5

เวอร�ชั่น MPEG-AAC

แซมปลิ้งความถี่ 11.025 kHz - 48 kHz

บิตเรท 8 kbps - 256 kbps, VBR*3

ข�อมูลแท็ก (ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง และชื่อศิลป�น)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 เท�านั้น)

แท็ก WMA (WMA เท�านั้น)

ระดับโฟลเดอร�/ความจุ
CD, CD-R, CD-RW: ระดับโฟลเดอร�: 8 โฟลเดอร�: 255 (รวมโฟลเดอร�บนสุด) ไฟล�: 1024 (สูงสุด 1024 ไฟล�ในโฟลเดอร�
หนึ่ง)
USB 2.0: ระดับโฟลเดอร�: 8 โฟลเดอร�: 512 (รวมโฟลเดอร�บนสุด) ไฟล�: 8000 (สูงสุด 255 ไฟล�ในโฟลเดอร�หนึ่ง)

รหัสตัวอักษรที่แสดงได�*4
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

Condition: 'Except for China'/China/
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*1 ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่มีค�าแซมปลิ้งความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได�
*2 ไฟล� WMA (DRM) ที่ป�องกัน ไม�สามารถเล�นได� ไม�มีเสียงใดๆเป�นเวลา 5 วินาที
*3 เมื่อเล�นไฟล� VBR เวลาที่เล�นอาจขึ้นไม�ถูกต�องนัก WMA7 และ WMA8 ใช�กับ VBR ไม�ได�
*4 รหัสที่ใช�ได�ขึ้นอยู�กับชนิดของสื่อ เวอร�ชั่น และข�อมูลที่จะแสดงผล
*5 สนับสนุนไฟล� m4a (บันทึกด�วย iTunes) เท�านั้น

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-25
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4-26 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อาการป�ญหา สาเหตุ และวิธีแก�ไข

ไม�สามารถเล�นได�

ตรวจสอบว�าใส�แผ�นถูกต�องหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�นมีรอยขีดข�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” หรือ "m4a" ได� นอกจากนี้ รหัสตัวอักษรและหมายเลข
ของตัวอักษรสำหรับชื่อโฟลเดอร� 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�ดเซสชัน และป�ดดิสก�สำหรับดิสก� เสร็จสิ้นหรือไม�

ตรวจสอบว�าแผ�นถูกป�องกันจากลิขสิทธิ์หรือไม�

คุณภาพเสียงต่ำ ตรวจสอบว�าแผ�นมีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�

ใช�เวลาค�อนข�างนานก�อนที่เพลงจะเริ่ม
เล�น

ถ�ามีหลายโฟลเดอร�หรือระดับไฟล� MP3/WMA บนดิสก�มาก บางครั้งอาจต�องใช�เวลาก�อนที่เพลงจะเริ่มเล�น

เพลงตัดหรือข�ามไป
ซอฟต�แวร�เขียนแผ�นและฮาร�ดแวร�ที่ใช�ร�วมกันอาจไม�ตรงกัน หรือความเร็วในการเขียน, ความลึกในการเขียน, ความกว�างในการเขียน และอื่นๆ
อาจไม�ตรงกับค�าจำเพาะ พยายามใช�ความเร็วในการไรท�ให�ต่ำที่สุด

ข�ามไฟล�ที่มีบิตเรทสูง การข�ามอาจเกิดขึ้นได� หากข�อมูลมีปริมาณมาก เช�น ข�อมูลดังกล�าวเป�นข�อมูลบิตเรทสูง

เปลี่ยนเพลงทันทีที่เพลงเริ่มเล�น
เมื่อไฟล�ที่ไม�ใช�-MP3/WMA/ ถูกเปลี่ยนนามสกุลไฟล�เป�น ".MP3", ".WMA," ".M4A," ".mp3", ".wma", หรือ "m4a"* หรือเมื่อเล�นเพลงที่
ป�องกันการทำสำเนา เครื่องเล�นจะข�ามไปยังเพลงต�อไป

เพลงไม�เล�นเพลย�แบ็คตามลำดับที่
ต�องการ

ลำดับการเล�นเป�นไปตามลำดับซึ่งไฟล�ได�ถูกเขียนด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�อาจไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ
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เสาอากาศ
L33-A-121009-DB6625B4-2D2A-4010-8CDD-D698D242D503

เสาอากาศที่กระจก
L33-A-121009-9B43DBAA-8D2D-428B-9EDD-4D6533C5941E

เสาอากาศจะพิมพ�เป�นลายอยู�ภายในกระจกหลัง

ข�อควรระวัง:

. ห�ามวางฟ�ล�มโลหะไว�ใกล�กระจกหลัง ห�ามติดวัสดุ
ที่เป�นโลหะลงบนกระจกหลัง เนื่องจากจะทำให�
รับสัญญาณได�ไม�ดีและ/หรือมีเสียงรบกวน

. เม่ือทำความสะอาดด�านในของกระจกบังลมหลัง
ระมัดระวังไม� ให�ขูด ขีดหรือทำให� เสาอากาศ
กระจกหลังเสียหาย เช็ดเบาๆ ไปตาม เสาอากาศ
ด�วยผ�านุ�มชุบน้ำ

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

การการค�นหาคลื่นอิเล็คทรอนิกมีระบบแยกการรับสัญญาณ
สัญญาณ FM สามารถสะท�อนกับส่ิงกีดขวาง เช�น อาคาร
หรือ ภูเขา อาจทำให�เกิดเสียงรบกวน ระบบแยกสัญญาณ
ประกอบด�วยเสาอากาศสองเสา ซึ่งจะเปลี่ยนไปใช�งาน
เสาอากาศที่รับสัญญาณได�ดีกว�า ดังนั้นสัญญาณวิทยุที่ส�ง
มาจึงมีเสียงรบกวนน�อย

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (แบบ B)
L33-A-121009-9E40BD54-E5B3-441C-9305-290745D8DDC4

JVH0596X

1. ปุ�ม TRACK
2. ปุ�ม SEEK
3. ปุ�ม CD EJECT
4. จอแสดงผล
5. ปุ�มบันทึกสถานีวิทยุ
6. ปุ�ม SCAN
7. ปุ�ม DISP (แสดงผล)

8. ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ)/RDM (สุ�ม)
9. ปุ�ม VOL (เสียง)/Power (เป�ด/ป�ด)
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

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-27

Condition: 'Except for China'/China/
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4-28 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
L33-A-121009-C229F34C-8145-47D8-AAB6-E68E8CEE679F

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจ อยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

POWER ON·OFF:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
เพื่อเป�ดระบบเครื่องเสียง กดปุ�ม VOL/Power

. ระบบจะเป�ดในโหมด (วิทยุหรือ CD) ที่เป�ดค�างไว�เดิม
ก�อนที่จะป�ดระบบเครื่องเสียง

. ถ�าไม�ได�ใส� CD ไว� วิทยุจะเป�ดขึ้นมา

เพื่อป�ดระบบเครื่องเสียง กดปุ�ม VOL/Power

ปุ�มควบคุม VOLUME:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อควบคุมระดับเสียง หมุนปุ�ม VOL/Power

หมุนปุ�ม VOL/Power ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับเสียง

หมุนปุ�ม VOL/Power ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเสียง

การปรับตั้งสภาพเสียง:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
1. เพื่อปรับการตั้งค�า เสียงกด ปุ�ม TUNE·FOLDER/

MENU จนกว�ารายการ (Bass, Treble, Balance,
Fade, Spd sen Vol (ระดับเสียงตามความเร็ว) หรือ
ระดับเสียง AUX IN) ที่ต�องการปรับจะแสดงขึ้น

2. หมุนปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU เพื่อปรับการตั้งค�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”

การปรับนาฬิกา:
1. เป�ดนาฬิกา

2. กด ปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU จนกว�า “Adjust
Clock: ON” จะแสดงขึ้น

3. หมุนปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU จนกว�า “Adjust
Clock จะแสดงขึ้น

4. ปรับเลขชั่วโมงโดยหมุนปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU
ขณะที่ตัวเลขกะพริบและ “Adjust Clock” แสดงขึ้น

5. กดปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU ปรับเลขนาทีโดยหมุน
ปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU ขณะที่ตัวเลขกะพริบและ
“Adjust Clock” แสดงขึ้น

เมื่อไม�ได�ทำสิ่งใดนาน 5 วินาที หน�าจอจะเปลี่ยนกลับไป
ยังโหมดเดิมโดยอัตโนมัติ

ปุ�ม AUX:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

แจ็ก AUX IN อยู�ที่ชุดเครื่องเสียง แจ็กเสียบ AUX IN จะ
รับสัญญาณเสียงสัญญาณเข�าอนาล็อกมาตรฐานจาก
อุปกรณ� เช�น เครื่องเล�นเทป, เครื่องเล�น CD, เคร่ืองเล�น
เพลงดิจิตอล 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

การใช�งานวิทยุ FM-AM
L33-A-121009-EAFDD671-CE9E-4797-8694-C7B1CDDB1F98

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช�กุญแจ อยู�ในตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON”

ปุ�ม / FM/AM:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม / ขณะที่เครื่องเสียงป�ด เครื่องเสียงจะ
เป�ด และวิทยุจะเป�ดขึ้น

เมื่อกดปุ�ม / ขณะที่เครื่องเสียงกำลังเล�นอย�างอื่น
อยู� สิ่งนั้นจะหยุดลง และวิทยุจะเป�ดขึ้นมาแทน

เพื่อเปลี่ยนเป�นช�วงคลื่นอื่น (FM1, FM2, หรือ AM) ให�กด
ปุ�ม /

ปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อต�องการค�นหาความถี่ของสถานีที่ออกอากาศอยู�ด�วย
ตัวเอง ให�หมุนปุ�ม TUNE·FOLDER/MENU จนกระท่ังพบ
ความถี่ที่ต�องการ

ปุ�ม TRACK/SEEK:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพ่ือปรับความถ่ีของสถานีท่ีออกอากาศโดยอัตโนมัติ ให�
กดปุ�ม TRACK หรือ SEEK ค�างไว�แล�วปล�อย ระบบจะหยุด
ค�นหาเมื่อพบสถานีที่ออกอากาศ

จะข�ามสถานีท่ีตรวจพบ เม่ือกดปุ�ม TRACK หรือ SEEK
ค�างไว�

การเปลี่ยนคลื่น SCAN:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม ระบบจะค�นหา และหยุดที่สถานที่ที่พบ
นาน 5 วินาที แล�วจะค�นหาสถานีต�อไป

กดปุ�ม ภายใน 5 วินาทีนี้ เพื่อหยุดการค�นหา

Condition: 'Except for China'/China/
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ปุ�มความจำวิทยุ 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�

การบันทึกความถี่สถานี:

1. เลือกความถ่ีของสถานีท่ีต�องการโดยใช�ปุ�ม TRACK
และ SEEK

2. กดปุ�มบันทึกสถานีวิทยุปุ�มหนึ่งค�างไว� ① - ⑥ จนกว�า
จะได�ยินเสียงบี้ป

3. หมายเลขช�องของความถี่จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ เมื่อ
บันทึกเรียบร�อย

4. ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับปุ�มบันทึกสถานีอื่นๆ

การใช�งานเครื่องเล�น CD
L33-A-121009-5783C06F-C617-4807-B883-3B92C9F83F98

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�

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 ?

ชื่อศิลป�น ? ชื่อเพลง ? ความยาวเพลง

ปุ�ม TRACK/SEEK:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เร�งไปข�างหน�า/ข�างหลัง:

กดปุ�ม TRACK หรือ SEEK ค�างไว�นาน 1.5 วินาที เพื่อเร�ง
เพลงไปข�างหน�า หรือ ข�างหลัง ปล�อยปุ�มเพื่อเล�น CD
ด�วยความเร็วปกติ

การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก�อนหน�า:

เพื่อเล�นเพลงถัดไป กดปุ�ม TRACK น�อยกว�า 1.5 วินาที
เมื่อ CD กำลังเล�นอยู�

เพ่ือเล�นเพลงก�อนหน�า กดปุ�ม SEEK น�อยกว�า 1.5 วินาที
ภายใน 2 วินาที เมื่อเพลงป�จจุบันเริ่มเล�น เพื่อกลับไปที่ต�น
เพลง กดปุ�ม SEEK น�อยกว�า 1.5 วินาที หลังจาก 2 วินาที
เมื่อเพลงป�จจุบันเริ่มเล�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 TRACK หรือ SEEK

ปุ�ม RPT·RDM:
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�นไปแบบสุ�ม

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-29
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4-30 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

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

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�น CD (แบบ B)
L33-A-121009-AF657EE5-07BA-4AE6-A382-7CA4394A74DF

JVH0609X

1. ปุ�ม USB·AUX
2. ปุ�ม FM·AM
3. ปุ�ม CD EJECT
4. ปุ�ม CD
5. ปุ�ม DISP (แสดงผล)
6. หน�าจอสี
7. ปุ�ม iPod MENU

8. ปุ�ม SEEK·TRACK (เร�งไปข�างหลัง)
9. ปุ�มเปลี่ยนคลื่น SCAN
10. ปุ�ม SEEK·TRACK (เร�งไปข�างหน�า)
11. ปุ�ม BACK
12. ปุ�มหมุนควบคุม VOL (เสียง)/ปุ�ม PWR (เป�ด ป�ด)
13. ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ)
14. ปุ�ม RDM (เล�นแบบสุ�ม)

Condition: 'Except for China'/China/
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15. ปุ�มเลือกสถานีวิทยุ
16. แจ็ก AUX (Auxiliary) IN
17. ปุ�มหมุนควบคุม TUNE·FOLDER
18. ปุ�ม ENTER/SETTING

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
L33-A-121009-B520DD9B-1021-4E96-B89C-28EAA0DFD7FC

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

วงจรปรับความดังอัตโนมัติ จะเสริมช�วงความถี่ต่ำ และสูง
โดยอัตโนมัติ ทั้งในการรับสัญญาณวิทยุ และการเล�น CD

ปุ�ม PWR/ปุ�มหมุนควบคุม VOL:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�สวิตช�กุญแจอยู� ท่ีตำแห�ง ACC หรือ ON แล�วกดปุ�ม
PWR ขณะที่ระบบกำลังป�ดอยู� เพื่อเป�ดโหมดสุดท�ายที่เล�น
ขึ้นมา ซึ่งใช�อยู�ก�อนท่ีระบบจะถูกป�ด ขณะท่ีระบบเป�ดอยู�
กดปุ�ม PWR เพื่อป�ดระบบ

หมุนปุ�มควบคุม VOL เพื่อปรับระดับเสียง

การตั้งค�าระบบเครื่องเสียง:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หน�าจอตั้งค�าจะแสดงขึ้นมา เมื่อกดปุ�ม ENTER/SETTING

สามารถปรับตั้งรายการที่แสดงขึ้นบนหน�าจอได�

. Bluetooth

สามารถตั้งค�าBluetooth® ได� สำหรับรายละเอียด
การตั้งค�าBluetooth® โปรดดูที่ “การใช�งานเครื่องรับ
สัญญาณเสียงBluetooth® (ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 4-35)
and “การตั้งค�า” (หน�า 4-39)

. Bass, Treble, Balance และ Fade

ควบคุมเสียงของระบบเครื่องเสียง Balance จะปรับ
เสียงระหว�างลำโพงซ�าย และลำโพงขวา Fade จะ
ปรับเสียงระหว�างลำโพงหน�า และลำโพงหลัง

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.) จาก (0) ถึง 5 ให� หม ุน ปุ�ม หม ุน ควบค ุม
TUNE·FOLDER

. AUX Vol.

ควบคุมระดับเสียงของเสียงส�งเข�าจากอุปกรณ�ที่เชื่อม
ต�อเข�ากับระบบเคร่ืองเสียง เลือกการตั้งค�าระหว�าง 1
ถึง 3 หรือเลือก 0 เพื่อไม�ใช�งาน

. ค�าความสว�าง และความเข�ม

ปรับความสว�าง และความเข�มของหน�าจอ

เลือก “brightness” หรือ “contrast” โดยใช�ปุ�มหมุน
TUNE·FOLDER แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING หมุน
ปุ�มหมุนควบคุม TUNE·FOLDER เพื่อปรับค�า
ความสว�าง และความเข�มของหน�าจอไปยังระดับที่
ต�องการ

. การปรับนาฬิกา

ปรับนาฬิกาตามขั้นตอนต�อไปนี้

JVH0610X

1) เ ลือก “C lock Adjus t ” โดย ใช� ปุ� ม หม ุน
TUNE·FOLDER ① แล� ว กด ปุ� ม ENTER/
SETTING ②

2) ปรับชั่วโมงด�วยปุ�มหมุน TUNE·FOLDER ① แล�ว
กดปุ�ม ENTER/SETTING ②

3) ปรับนาทีด�วยปุ�มหมุน TUNE·FOLDER ① แล�ว
กดปุ�ม ENTER/SETTING ②

ไม�มีนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง
. นาฬิกาบนหน�าจอ

เมื่อใช�งานรายการน้ี นาฬิกาจะแสดงขึ้นมาท่ีมุมขวา
บนของหน�าจอ

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

. เลือกภาษา

สามารถตั้งเป�นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาจีน
ไต�หวัน หรือภาษาเกาหลี

เ ลือก “เลือก ภาษา” โดย ใช� ปุ� ม หม ุน ควบค ุม
TUNE·FOLDER แล�วกดปุ�ม ENTER/SETTING ใช�ปุ�ม
หมุนควบคุม TUNE·FOLDER เพื่อ เลือกภาษา ท่ี
ต�องการ

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-31
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4-32 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ปุ�ม DISP:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถยกเลิกการแสดงหน�าจอได�โดยกดปุ�ม DISP จะยัง
สามารถฟ�งเพลงที่กำลังเล�นอยู�ได� ถ�าต�องการให�หน�า
จอแสดงขึ้นมาอีกครั้ง ให�กดปุ�ม DISP อีกคร้ังหรือกดปุ�ม
FM·AM หรือปุ�ม USB·AUX

แจ็ก AUX IN: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

แจ็ก AUX IN อยู�ที่ชุดเครื่องเสียง แจ็กเสียบ AUX IN จะ
รับสัญญาณเสียงสัญญาณเข�าอนาล็อกมาตรฐานจาก
อุปกรณ� เช�น เคร่ืองเล�นเทป/เครื่องเล�น CD เคร่ืองเล�น
MP3 หรือ โน�ตบุ�ค

นิสสันแนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เมื่อ
เสียบอุปกรณ�เล�นเพลงเข�ากับระบบเคร่ืองเสียง เพลงอาจ
เล�นไม�เป�นปกติ เมื่อใช�สายแบบโมโน

ปุ�ม USB·AUX:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม USB·AUX หน�าจอจะเปลี่ยนไปดังนี้:

iPod/USB ? AUX ? iPod/USB

การใช�งานวิทยุ
L33-A-121009-6272D9A6-B43D-4312-A9D9-617A6E47B7E5

การเลือกช�วงคลื่นวิทยุ (FM·AM):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�มเลือกช�วงคลื่นวิทยุ FM·AM จะเปลี่ยนช�วงคลื่นวิทยุ
ไปดังนี้:

AM ? FM1 ? FM2 ? AM

TUNE (การเลือกคลื่น):GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมุนปุ�มควบคุม TUNE·FOLDER วิทยุเพื่อเลือกคลื่นด�วย
ตนเอง

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

กด ปุ� ม S E EK · TRACK ( เ ร� ง ไ ป ข� า ง ห ลั ง ) ห รื อ
SEEK·TRACK (เร�งไปข�างหน�า) เพ่ือเปล่ียนคลื่นความถี่
จากต่ำไปสูง หรือจากสูงไปต่ำ และหยุดที่สถานีถัดไป

การเปลี่ยนคลื่น SCAN:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�มเลือกคล่ืน SCAN เพื่อเปลี่ยนคล่ืนความถ่ีจากต่ำไป
สูง และหยุดท่ีแต�ละสถานีนาน 5 วินาที กดปุ�มอีกครั้ง
ระหว�าง 5 วินาทีนี้ เพื่อหยุดการเปลี่ยนคลื่น และวิทยุจะยัง
คงอยู�ที่สถานีนั้น

ถ�าไม�ได�กดปุ�มเปลี่ยนคลื่น SCAN ภายใน 5 วินาทีนี้
การเปลี่ยนคลื่น SCAN จะเปลี่ยนไปยังสถานีถัดไป

ถึง การบันทึกสถานี:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สามารถตั้งสถานีได� 12 สถานี สำหรับช�วงคลื่น FM (อย�าง
ละ 6 สถานีสำหรับ FM1 และ FM2) และสามารถตั้งสถานี
ได� 6 สถานีสำหรับช�วงคลื่น AM

1. เลือกช�วงคลื่นวิทยุโดยการใช�ปุ�ม FM·AM

2. เปล่ียนคลื่นวิทยุ ไปยังสถานี ท่ีต�องการโดยใช�ปุ�ม
SEEK·TRACK, SCAN ห รือ ปุ� ม หม ุน ควบค ุม
TUNE·FOLDER วิทยุ

3. กดปุ�มตั้งวิทยุ 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�าเกิดกรณี
ดังกล�าว ให�ตั้งสถานีที่ต�องการใหม�อีกครั้ง

การทำงานของเครื่องเล�น CD
L33-A-121009-A8218895-563D-4EF1-84E8-BEA3BDCCDDEB

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง "ACC" หรือ "ON" และใส�
แผ�น CD เข�าในช�องใส� โดยให�ด�านท่ีมีฉลากหันขึ้น แผ�น
CD จะถูกดูดเข�าไปในช�องโดยอัตโนมัติแล�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

Condition: 'Except for China'/China/
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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
อยู� วิทยุจะดับลงโดยอัตโนมัติและ CD จะเริ่มเล�น

ปุ�ม SEEK/TRACK:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เ ม่ือ กด ปุ�ม SEEK·TRACK (เร� ง ไป ข�าง หลัง) หรือ
SEEK·TRACK (เร�งไปข�างหน�า) ค�างนานกว�า 1.5 วินาที
ขณะท่ีกำลังเล�น CD CD จะเล�นโดยเร�งไปข�างหน�าหรือ
ข�างหลัง เม่ือปล�อยปุ�ม เครื่องเล�น CD จะกลับไปเล�นด�วย
ความเร็วปกติ

เ ม่ือ กด ปุ�ม SEEK·TRACK (เร� ง ไป ข�าง หลัง) หรือ
SEEK·TRACK (เร�งไปข�างหน�า) ไว�น�อยกว�า 1.5 วินาที
ขณะท่ีกำลังเล�น CD CD จะเล�นเพลงต�อไปหรือช�วงต�น
ของเพลงป�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�งานอุปกรณ� USB
GUID-BC3684E2-4EB9-4220-B355-24A86017CC06

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

การเชื่อมต�ออุปกรณ� USB จะเปลี่ยนโหมดเคร่ืองเสียงไป
ยังโหมด USB โดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ “ช�องเสียบ USB
(ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 4-36) สำหรับตำแหน�งช�องเสียบ USB

ถ�าระบบป�ดลงขณะที่อุปกรณ� USB กำลังเล�นอยู� เมื่อกดปุ�ม
PWR จะเริ่มเล�นอุปกรณ� USB

คำเตือน:

ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะขับข่ี
เพราะทำให�เสียสมาธิ จนทำให�สูญเสียการควบคุม
รถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

ร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB ลงในช�องเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ� USB ที่เอียงหรือกลับข�างลง
ในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบเสียหายได� ให�
แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบอย�าง
ถูกต�อง

. ห�ามดึงฝาครอบช�องเสียบ USB (ถ�ามีติดตั้ง)
ขณะที่ ดึง อ ุปกรณ� USB ออกจากช�อง เสียบ
เพราะอาจทำให�ช�องเสียบและฝาครอบเสียหาย
ได�

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ การดึงสายอาจทำให�ช�องเสียบ
เสียหาย

โปรดดูท่ีข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�านเกี่ยวกับการใช�งาน
และดูแลรักษาอุปกรณ�อย�างเหมาะสม

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

เมื่อกดปุ�ม USB·AUX ขณะที่ระบบกำลังป�ดอยู� และมี
อุปกรณ� USB เสียบอยู� ระบบจะเป�ดขึ้น

ถ�ากำลังเล�นอย�างอ่ืนอยู� และมีการเสียบอุปกรณ� USB
เข�าไป กดปุ�ม USB·AUX ซ้ำๆ จนกว�าหน�าจอแสดงผลจะ
เปลี่ยนเป�นโหมดอุปกรณ� USB

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-33
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4-34 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ไฟล�ก�อนหน�า/ถัดไป และการเร�งไป
ข�างหลัง/เร�งไปข�างหน�า:

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

เ ม่ือ กด ปุ�ม SEEK·TRACK (เร� ง ไป ข�าง หลัง) หรือ
SEEK·TRACK (เร�งไปข�างหน�า) ค�างนานกว�า 1.5 วินาที
ขณะที่กำลังเล�น USB USB จะเล�นโดยเร�งไปข�างหน�าหรือ
ข�างหลัง เมื่อปล�อยปุ�ม อุปกรณ� USB จะกลับไปเล�นด�วย
ความเร็วปกติ

เ ม่ือ กด ปุ�ม SEEK·TRACK (เร� ง ไป ข�าง หลัง) หรือ
SEEK·TRACK (เร�งไปข�างหน�า) ไว�น�อยกว�า 1.5 วินาที
ขณะท่ีกำลังเล�นอุปกรณ� USB อุปกรณ� USB จะเล�นเพลง
ต�อไปหรือช�วงต�นของเพลงป�จจุบัน

การเลือกโฟลเดอร�:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
เพ่ือ เลือกโฟลเดอร�อื่น ในอุปกรณ� USB หมุน ปุ�มหมุน
ควบคุม TUNE·FOLDER

REPEAT (RPT):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม RPT ขณะที่กำลังเล�นอุปกรณ� USB รูปแบบ
การเล�นเพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้:

เพ่ือ เปล่ียนโหมดการ เล�น กดปุ�ม RPT ซ้ำๆ โหมดจะ
เปลี่ยนไปดังนี้

ปกติ ? เล�นซ้ำ 1 โฟลเดอร� ? เล�นซ้ำ 1 เพลง ? ปกติ

RANDOM (RDM):
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ�ม RDM ขณะที่กำลังเล�นอุปกรณ� USB รูปแบบ
การเล�นเพลงจะเปลี่ยนไปดังนี้

เพื่อเปลี่ยนโหมดการเล�น กดปุ�ม RDM ซ้ำ ๆ และโหมดจะ
เปลี่ยนไปดังนี้

ปกติ ? เล�นแบบสุ�มทั้งหมด ? เล�นแบบสุ�ม 1 โฟลเดอร�

? ปกติ

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

เมื่อกดปุ�ม BACK จะกลับไปที่หน�าจอก�อนหน�านี้

การทำงานของ iPod
GUID-8317B682-3A5A-43F5-9A03-5384911DD495

การเชื่อมต�อ iPod:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
เชื่อมต�อสาย iPod เข�ากับช�องเสียบ USB โปรดดูที่ “ช�อง
เสียบ USB (ถ�ามีติดต้ัง)” (หน�า 4-36) สำหรับตำแหน�ง
ช�องเสียบ USB

หลังจากเสร็จส้ินการเชื่อมต�อ หน�าจอของ iPod จะแสดง
คำว�า NISSAN หรือหน�าจอติดต้ังอุปกรณ�เสริม ขึ้นอยู�กับ
รุ�นของ iPod เมื่อทำการเชื่อมต�อ iPod ในรถยนต� สามารถ
เลือกรายการเพลงท่ีบันทึกใน iPod ได�โดยการใช�ปุ�ม
ควบคุมเครื่องเสียงของรถยนต�เท�านั้น

* iPod และ iPhone เป�น เคร่ืองหมายทางการค�าของ
Apple Inc., ลงทะเบียนในอเมริกาและประเทศอื่นๆ

คำเตือน:

ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะขับข่ี
เพราะทำให�เสียสมาธิ จนทำให�สูญเสียการควบคุม
รถยนต� และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ
ร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามฝ�นเสียบอุปกรณ� USB ลงในช�องเสียบ USB
การเสียบอุปกรณ� USB ที่เอียงหรือกลับข�างลง
ในช�องเสียบ อาจทำให�ช�องเสียบเสียหายได� ให�
แน�ใจว�าอุปกรณ� USB ต�อเข�ากับช�องเสียบอย�าง

ถูกต�อง

. ห�ามดึงฝาครอบช�องเสียบ USB (ถ�ามีติดตั้ง)
ขณะที่ ดึง อ ุปกรณ� USB ออกจากช�อง เสียบ
เพราะอาจทำให�ช�องเสียบและฝาครอบเสียหาย
ได�

. ห�ามปล�อยสาย USB ไว�ในบริเวณที่อาจถูกดึงได�
โดยไม�ได�ตั้งใจ การดึงสายอาจทำให�ช�องเสียบ
เสียหาย

โปรดดูท่ีข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�ของท�านเกี่ยวกับการใช�งาน
และดูแลรักษาอุปกรณ�อย�างเหมาะสม

อุปกรณ�ที่สามารถใช�งานได�:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อุปกรณ�รุ�นต�อไปนี้ที่สามารถใช�งานได�:

. 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)

. iPod นาโน รุ�นที่สาม (เฟ�ร�มแวร� รุ�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

Condition: 'Except for China'/China/
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การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

บิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง "ACC" หรือ "ON" หลังจาก
นั้น กดปุ�ม USB·AUX ซ้ำๆ เพื่อกลับไปยังโหมด iPod

ถ�าระบบป�ดลงในขณะท่ี iPod กำลังเล�นอยู� เม่ือกดปุ�ม
PWR iPod จะเริ่มเล�นอีกครั้ง

iPod MENU:
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง "ACC" หรือ "ON" หลังจาก
นั้น กดปุ�ม iPod MENU เพื่อกลับไปยังโหมด iPod

ถ�าหากว�าวิทยุกำลังเล�นจากโหมดอื่นอยู�ในขณะที่ iPod มี
การเช่ือมต�อ กดปุ�ม iPod MENU เพ่ือเปลี่ยนเป�นโหมด
iPod

ถ�าระบบป�ดลงในขณะท่ี iPod กำลังเล�นอยู� เม่ือกดปุ�ม
PWR iPod จะเริ่มเล�นอีกครั้ง

เมื่อกดปุ�ม iPod MENU ในขณะที่มีการเชื่อมต�อ iPod
การทำงานที่เก่ียวข�องกับ iPod จะแสดงบนหน�าจอวิทยุ
สามารถเลื่อนรายการในรายการเลือกได�โดยการกดปุ�ม
SEEK·TRACK (เร�งไปข�างหลัง) หรือ SEEK·TRACK (เร�ง
ไปข�างหน�า) ในขณะที่ iPod กำลังทำงาน กดปุ�ม ENTER
เพื่อเลือกรายการ รายการท่ีอยู�ในรายการเลือกของ iPod
จะแสดงบนหน�าจอตามลำดับดังต�อไปนี้

. รายการที่กำลังเล�น

. รายการเพลง

. ชื่อศิลป�น

. อัลบั้ม

. Songs (เพลง)

. Podcasts (พอตแคส)

. Genres (แนวดนตรี)

. Composers (นักแต�งเพลง)

. Audiobooks (หนังสือเสียง)

. Shuffle songs (เล�นเพลงแบบสุ�ม)

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมของแต�ละรายการ ดูที่คู�มือการใช�งาน
ของ iPod

เพลงก�อนหน�า/ถัดไป และการเร�งไป
ข�างหลัง/เร�งไปข�างหน�า:

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

เ ม่ือ กด ปุ�ม SEEK·TRACK (เร� ง ไป ข�าง หลัง) หรือ
SEEK·TRACK (เร�งไปข�างหน�า) ค�างนานกว�า 1.5 วินาที
ขณะที่กำลังเล�น iPod iPod จะเล�นโดยเร�งไปข�างหน�าหรือ
ข�างหลัง เมื่อปล�อยปุ�ม iPod จะกลับไปเล�นด�วยความเร็ว
ปกติ

เ ม่ือ กด ปุ�ม SEEK·TRACK (เร� ง ไป ข�าง หลัง) หรือ
SEEK·TRACK (เร�งไปข�างหน�า) ไว�น�อยกว�า 1.5 วินาที
ขณะที่กำลังเล�น iPod iPod จะเล�นเพลงต�อไปหรือช�วงต�น
ของเพลงป�จจุบัน

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

หน�าจอที่แสดงก�อนหน�านี้จะแสดงขึ้นมา

การใช�งานเครื่องรับสัญญาณเสียงBluetooth®

(ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-87A8FCA3-1418-49F3-BB31-2E4066B5FB39

ถ�าท�านมีอุปกรณ�เครื่องเสียงBluetooth® ที่สามารถใช�ร�วม
กับไฟล�เสียงของท�าน สามารถเชื่อมต�ออุปกรณ�เข�ากับ
ระบบเครื่องเสียงของรถเพ่ือเล�นไฟล�เสียงของท�านผ�าน
ทางลำโพงได�

การเชื่อมต�อระบบเสียงBluetooth®:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เชื่อมต�ออุปกรณ�BluetoothระบบเสียงBluetooth® เข�ากับ
รถด�วยวิธีการต�อไปนี้:

1. กดปุ�ม ENTER/SETTING

JVH0620X

2. เลือกปุ�ม “Bluetooth”

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-35
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4-36 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

JVH0621X

3. เลือก “Add Telephone or Device” หน�า จอนี้
สามารถใช� เพื่อ ถอด, เปลี่ยน หรือ เลือกอุปกรณ�
Bluetooth® อื่นได�

4. ระบบจะรับคำสั่งและขอให�คุณเริ่มการเชื่อมต�อจาก
อุปกรณ�Bluetooth® ขั้นตอนการเชื่อมต�อBluetooth®

แตกต�างกันออกไปขึ้นอยู�กับโทรศัพท�แต�ละรุ�น ดูท่ี
คู�มือการใช�งานของอุปกรณ�Bluetooth® สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

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

JVH0622X

เปลี่ยนสู�โหมดBluetooth® เสียงโดยการกดปุ�ม USB·AUX
ซ้ำๆจนกว�าโหมดBluetooth® จะปรากฎขึ้นบนหน�าจอ

การควบคุมการBluetooth® เสียงจะแสดงข้ึนบนหน�าจอ
ใช�ปุ�มเลือกสถานี 3 เพ่ือเล�น และปุ�มเลือกสถานี 4 เพ่ือ
หยุดชั่วคราว

ช�องเสียบ USB (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-D3A2D721-61B2-406B-8ED6-AF7E9EAF6AFF

JVH0597X

ช�องเสียบ USB จะอยู�ที่คอนโซลกลาง เป�ดฝาและเสียบ
อุปกรณ� USB หรือ iPod

การดูแลรักษาและทำความสะอาด CD/
DVD/USB

L33-A-121009-8E36A11A-295C-4674-93A1-2463ADE1A943

CD
GUID-6B5FA614-287C-42DD-9A00-01E6C2F3B827

. 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

อุปกรณ� USB
L33-A-121009-A53742EC-1086-4A2F-B56D-E0B80F075221

. ห�ามสัมผัสบริเวณปลายขั้วของอุปกรณ� USB

. ห�ามวางวัตถุที่หนักลงบนอุปกรณ� USB

. ห�างวางอุปกรณ� USB บนบริเวณที่มีความชื้น

. ห�ามวางอุปกรณ� USB ให�รับแสงแดดโดยตรง

. ห�ามเทของเหลวลงบนอุปกรณ� USB

ดูท่ีคู�มือการใช�งานอุปกรณ� USB สำหรับรายละเอียดเพิ่ม
เติม

ปุ�มควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบน
พวงมาลัย

L33-A-121009-D0DBA330-6B74-4A25-B3C1-AD02E872F235

JVH0417X

1. สวิตช�เลือกแหล�งที่มา
2. สวิตช�เปลี่ยนคลื่น
3. สวิตช�ควบคุมความดังเสียง

Condition: 'Except for China'/China/
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สวิตช�เปลี่ยนคลื่น
L33-A-121009-0465823E-C4C8-4EB0-8E32-61EE0AB5AD01

กด สวิตช� ขึ้น หรือ ลง เพื่อ เลือก ช�อง เพลง CD หรือ
โฟลเดอร� เมื่อรายการเหล�านั้นแสดงขึ้น

วิทยุ: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
. กด DOWN /UP สั้นลง

ช�องก�อนหน�าหรือถัดไปที่ตั้งไว�
. กด DOWN /UP นานขึ้น

ช�อง/สถานีก�อนหน�าหรือถัดไป

CD: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
. กด DOWN /UP สั้นลง

เพลงต�อไปหรือช�วงต�นของเพลงป�จจุบัน (เพลงก�อน
หน�า ถ�ากดปุ�มทันทีหลังจากเพลงป�จจุบันเริ่มเล�น)

. กด DOWN /UP นานขึ้น

เร�งไปข�างหน�าหรือข�างหลัง

CD ที่มี MP3/WMA/iPod (ถ�ามีติดตั้ง), อุปกรณ�
USB (ถ�ามีติดตั้ง) หรือเครื่องเสียงBluetooth® (ถ�ามี
ติดตั้ง): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
. กด DOWN /UP สั้นลง

เพลงต�อไปหรือช�วงต�นของเพลงป�จจุบัน (เพลงก�อน
หน�า ถ�ากดปุ�มทันทีหลังจากเพลงป�จจุบันเริ่มเล�น)

. กด DOWN /UP นานขึ้น

เปลี่ยนโฟลเดอร� (เมื่อเปลี่ยนถึงโฟลเดอร�สุดท�าย
ดิสก�แผ�นต�อไปจะเริ่มเล�น)

สวิตช�ควบคุมระดับเสียง
L33-A-121009-34C120B8-5689-4B7F-9E09-73BC710C00EA

กดปุ�ม (+) หรือ (−) เพื่อเพิ่มหรือลดเสียง

สวิตช�เลือกแหล�งที่มา
L33-A-121009-DDCC3530-514B-4EC7-B7F1-E84AA335805E

กดสวิตช�เลือกโหมดเพื่อเล�นจากโหมดที่มีอยู�

L33-A-121009-5560B71C-50A0-4D0D-BCEC-00A8EB317B84

เมื่อติดต้ังวิทยุ CB วิทยุสมัครเล�นหรือโทรศัพท�ในรถยนต�
ไว� ให�แน�ใจว�าดูข�อควรระวังดังต�อไปนี้แล�ว มิเช�นนั้น
อุปกรณ�ที่ติดตั้งอาจส�งผลต�อระบบควบคุมเครื่องยนต�และ
อุปกรณ�ไฟฟ�าอื่นๆ

ข�อควรระวัง:

. เก็บเสาอากาศให�ห�างจากกล�องควบคุม
อิเล็กทรอนิกให�มากที่สุดเท�าที่จะทำได�

. ให� เสา อากาศ อย ู� ห� าง จาก สาย ไฟ ควบค ุม
เครื่องยนต�อย�างน�อย 20 ซม. (8 นิ้ว) ห�ามวาง
เสาอากาศไว�ข��างๆ สายไฟทุกชนิด

. ปรับอัตราส�วนคลื่นนิ่งตามที่ผู�ผลิตแนะนำ

. เชื่อมต�อสายกราวด�จากตัววิทยุเข�ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-37

โทรศัพท�ในรถยนต�และวิทยุ CB

Condition: 'Except for China'/China/
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4-38 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-16C816A4-D948-43BD-8710-DF554DDD9FD1

คำเตือน:

. ใช�โทรศัพท�หลังจากหยุดรถในที่ปลอดภัยแล�ว
ถ�าคุณจำเป�นต�องใช�โทรศัพท�ในขณะที่ขับข่ี ให�
ใช�ความระมัดระวังอย�างมากตลอดเวลาเพื่อให�มี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ถ�าคุณพบว�าไม�สามารถใช�สมาธิเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถในขณะที่ใช�โทรศัพท� ให�ขับ
รถ ไป จอด ใน สถานที่ ปลอดภัย ก�อน การ ใช�
โทรศัพท�

ข�อควรระวัง:

ใช�โทรศัพท�หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� เพื่อหลีกเลี่ยง
การสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่รถยนต�

หมายเหตุ:

ฟ�งก�ชัน การ สื่อสาร ไร� สาย LAN (Wi-Fi) และ
Bluetooth® ใช�คลื่นความถ่ีร�วมกัน (2.4 GHz) การ
ใช�ฟ�งก�ชันBluetooth® และการส่ือสารไร�สาย LAN
ในเวลาเดียวกัน อาจส�งผลให�การสื่อสารช�าลงหรือ
ขาดไป และเป�นสาเหตุให�เกิดเสียงอันไม�พึงประสงค�
ได� จึงขอแนะนำว�าให�คุณป�ดฟ�งก�ชันการส่ือสารไร�
สาย LAN (Wi-Fi) ในขณะที่ใช�ฟ�งก�ชันBluetooth®

รถยนต�ของคุณติดตั้งBluetooth® ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี
ไว� ถ�าหากคุณมีมือถือที่สามารถใช�งานBluetooth® ได�
คุณสามารถติดต้ังโทรศัพท�มือถือให�เชื่อมต�อกับโมดุล
โทรศัพท�ในรถยนต�แบบไร�สายได� ด�วยเทคโนโลยีไร�สาย
ของBluetooth® คุณสามารถโทรออกหรือรับสายโทรศัพท�
ได� ถึงแม�โทรศัพท�มือถือจะยังอยู�ในกระเป�า

ทันทีที่โทรศัพท�มือถือถูกจับเข�าคู� กับโมดุลโทรศัพท�ใน

รถยนต� ไม�จำเป�นต�องผ�านกระบวนการเชื่อมต�อโทรศัพท�
มือถือ โทรศัพท�มือถือจะเชื่อมต�อเข�ากับโมดุลโทรศัพท�ใน
รถยนต�โดยอัตโนมัติ เมื่อบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง
“ON” เม่ือเป�ดใช�งานโทรศัพท�มือถือท่ีลงทะเบียนไว�แล�ว
ในรถยนต�

ท�านสามารถลงทะเบียนโทรศัพท�มือที่ใช�งานBluetooth®

ท่ีแตกต�างกันได�ถึง 5 เครื่องกับโมดุลโทรศัพท�ในรถยนต�
อย�างไรก็ตาม ในแต�ละคร้ังคุณสามารถใช�โทรศัพท�ได�แค�
เครื่องเดียว

เมื่อมีการใช�โทรศัพท� ระบบวิทยุและไมโครโฟน (ติดตั้งอยู�
บริเวณที่ใกล�กับไฟอ�านแผนท่ี) ถูกใช�สำหรับการส่ือสาร
แบบแฮนด�ฟรี

ถ�าระบบวิทยุถูกใช�งานอยู� ในขณะท่ีมีการใช�โทรศัพท�
โหมดวิทยุจะเงียบลงจนกระทั่งการใช�โทรศัพท�หยุดไป

ก�อนการใช�Bluetooth® ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี โปรด
จดจำสิ่งต�างๆ ต�อไปนี้

. ติดตั้งการเชื่อมต�อแบบไร�สายระหว�างโทรศัพท�มือถือ
เข�ากับโมดุลโทรศัพท� ในรถยนต�ก�อนการใช� งาน
Bluetooth® ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี

. โมดุลโทรศัพท�ในรถยนต�อาจไม�รู�จักโทรศัพท�มือถือที่
ใช�งานBluetooth® บางเครื่อง

. คุณจะไม�สามารถใช�ระบบโทรศัพท�แบบแฮนด�ฟรีได�
ภายใต�เงื่อนไขต�อไปนี้:
— รถยนต� ของ ค ุณ อย ู� ใน พื้น ท่ี นอก เขต บริการ

โทรศัพท�
— รถยนต� ของคุณอยู� ใน พ้ืนท่ี ที่ ยาก ต�อ การ รับ

คล่ืนวิทยุ เช�น อยู� ภายในอุโมงค�, โรงจอดรถ
ใต�ดิน, ข�างหลังตึกสูง หรืออยู�ในเขตภูเขา

— โทรศัพท�ของคุณถูกล็อกไม�ให�โทรได�
. เมื่อคลื่นวิทยุไม�ดีหรือเสียงรอบๆ ดังเกินไป อาจทำให�

ไม�ได�ยินเสียงคู�สนทนาชัดเจนในขณะใช�โทรศัพท�
. หลังจากที่สวิตช�กุญแจเพิ่งถูกบิดไปยังตำแหน�ง “ON”

จะไม�สามารถรับโทรศัพท�ได�ในช�วงเวลาสั้นๆ
. ห�ามวางโทรศัพท�มือถือในพื้นที่ที่มีโลหะล�อมรอบหรือ

ห�างจากโมดุลโทรศัพท�ในรถยนต� เพื่อป�องกัน
ความเสื่อมของคุณภาพโทนเสียงและการขัดขวาง
สัญญาณการเชื่อมต�อแบบไร�สาย

. ใน ขณะ ท่ี โทรศัพท� มือ ถือ ถ ูก เชื่ อม ต�อ เข� า กับ
เทคโนโลยีไร�สายBluetooth® พลังงานแบตเตอรี่ของ
โทรศัพท�มือถืออาจหมดเร็วขึ้นกว�าปกติ

. ถ�าBluetooth® ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรีไม�สามารถ
ทำงานได�อย�างปกติ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

. โทรศัพท�มือถือหรืออุปกรณ�บางตัวอาจทำให�เกิดเสียง
รบกวน หรือเสียงหึ่งออกมาจากลำโพงเครื่องเสียงได�
การเก็บอุปกรณ�ต�างๆ ในบริเวณท่ีต�างกันอาจช�วยลด
หรือกำจัดเสียงรบกวนได�

. โปรดดูคู�มือการใช�งานโทรศัพท�มือถือของคุณสำหรับ
ขั้น ตอน การ จับ ค ู� โทรศัพท� ของ ค ุณ กับ อ ุปกรณ�
Bluetooth การชาร�ตแบตเตอรรี่ เสาส�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

ระบบBluetooth® โทรศัพท�แฮนด�ฟรี
(ถ�ามีติดตั้งสำหรับรุ�นที่ไม�มีระบบ
นำทาง)

Condition: 'Except for China'/China/
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. ชุดอุปกรณ�การส่ือสารไร�สายแฮนด�ฟรีสำหรับใช�งาน
ในรถยนต�ต�องทำงานควบคู�กับเทคโนโลยีBluetooth®

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-B84ABFF1-529F-41FB-AB85-3A3C39561FC1

เครื่องหมายทางการค�า Bluetooth®
GUID-515A4CD9-C717-4FE7-9214-A21FFE2B0289

Bluetooth® เป�นเครื่องหมาย
ทางการค�าของ Bluetooth SIG,
Inc.

คำแถลงการณ�ของ CE
GUID-78519A5C-40AC-4B7A-BED5-8FE38F0EF222

เพราะฉะน้ัน บริษัท "Yangfeng Visteon Automotive
Electronics จำกัด (มหาชน)" จึงขอประกาศว�าชุดอุปกรณ�
Bluetoothในรถยนต�นี้ได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดท่ีจำเป�น
และ ข�อ ข�อ กำ หนด อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข�อง ตา มกฏ บัญญัติ
1999/5/EC

NSY0105

การใช�ระบบ
GUID-99E0E671-7BD7-4373-B919-3B5A8E8DDD22

ปุ�มควบคุม:

JVH0627X

1. ปุ�ม /

2. ปุ�มโทรออก

3. ปุ�มวาง

ไมโครโฟน:

ไมโครโฟนติดตั้งอยู�บริเวณที่ใกล�กับไฟอ�านแผนที่

ระบบจดจำเสียงของนิสสันช�วยในการทำงานกับระบบ
โทรศัพท�แฮนด�ฟรีของBluetooth®

ในระหว�างที่รถเคลื่อนที่ คำสั่งบางอย�างอาจจะไม�สามารถ
ใช�งานได� เพื่อช�วยให�ผู�ขับมีสามาธิเต็มที่ในการขับขี่

การตั้งค�า
GUID-897E463A-5698-4417-B424-738C37519ED3

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

คุณสามารถส่ือสารด�วยการใช�ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี
Bluetooth® ได�ท้ังภาษาอังกฤษ, จีนกลาง หรือเกาหลี
สำหรับการเปล่ียนภาษา ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้
โปรดดูที่ “การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง” (หน�า 4-
31).

ขั้นตอนการเชื่อมต�อ:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ท�านสามารถลงทะเบียนโทรศัพท�มือที่ใช�งานBluetooth®

ท่ีแตกต�างกันได�ถึง 5 เครื่องกับโมดุลโทรศัพท�ในรถยนต�
อย�างไรก็ตาม ในแต�ละคร้ังคุณสามารถใช�โทรศัพท�ได�แค�
เครื่องเดียว

เพื่อที่จะเชื่อมต�อโทรศัพท�เข�ากับระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี
Bluetooth®:

1. กดปุ�ม ENTER/SETTING

2. บิดปุ�มปรับ TUNE·FOLDER เพื่อเลือก “Bluetooth”
และกดปุ�ม ENTER/SETTING

3. เลือก “Add Phone or Device” จากนั้น กดปุ�ม
ENTER/SETTING

4. เมื่อข�อความ PIN ปรากฎบนหน�าจอ ใช�โทรศัพท�
มือถือที่สามารถใช�งานBluetooth® ได�ในการใส�รหัส
PIN

ขั้นตอนการเชื่อมต�อต�างกันออกไปในโทรศัพท�แต�ละ
เครื่อง โปรดดูที่คู�มือการใช�งานโทรศัพท�สำหรับ
รายละเอียด

การเลือกโทรศัพท�ที่ได�ลงทะเบียนแล�ว:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
1. กดปุ�มโทรออก และปุ�ม / เพ่ือเลือก

“Connect Phone” (การเชื่อมต�อโทรศัพท�) หลังจาก
นั้นกดปุ�มโทรออก

2. กดปุ�ม / เพื่อเลือก “Select Phone” (เลือก
โทรศัพท�) และหลังจากนั้นกดปุ�มโทรออก

3. กดปุ�ม / ในแต�ละครั้งที่ปุ�มถูกกด ระบบจะ
ออกเสียงช่ือโทรศัพท� ให� เลือกช่ือโทรศัพท� ท่ีคุณ
ต�องการใช�

4. กดปุ�มโทรออก เพื่อสิ้นสุดการเลือก

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-39
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4-40 จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การลบโทรศัพท�ที่ได�ลงทะเบียนไว�แล�ว:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
1. กดปุ�มโทรออก และปุ�ม / เพ่ือเลือก

“Connect Phone” (การเชื่อมต�อโทรศัพท�) หลังจาก
นั้นกดปุ�มโทรออก

2. กดปุ�ม / เพ่ือเลือก “Delete Phone” (ลบ
โทรศัพท�) และหลังจากนั้นกดปุ�มโทรออก

3. กดปุ�ม / ในแต�ละครั้งที่ปุ�มถูกกด ระบบจะ
ออกเสียงช่ือโทรศัพท� ให� เลือกช่ือโทรศัพท� ท่ีคุณ
ต�องการลบ

4. เมื่อระบบถามว�าคุณต�องการลบหรือไม� กดปุ�มโทรออก
ถ�าหากต�องการยกเลิกการลบให�กดปุ�มวาง

5. ระบบจะถามการยืนยันการลบ เพ่ือลบโทรศัพท� ท่ี
ต�องการลบ ให�กดปุ�มโทรออก อีกครั้ง

หมายเหตุ:

เมื่อคุณลบโทรศัพท� สมุดโทรศัพท�ที่ บันทึกไว� ใน
เครื่องก็จะถูกลบไปด�วย
เป�ด/ป�ดBluetooth®:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
1. กดปุ�ม ENTER/SETTING

2. บิดปุ�มปรับ TUNE·FOLDER เพื่อเลือก “Bluetooth”
และกดปุ�ม ENTER/SETTING

3. เลือก "On" หรือ "Off " เ พ่ือ เป�ด หรือ ป�ด ระบบ
Bluetooth®

เมื่อBluetooth® ป�ดอยู� คุณไม�สามารถรับหรือโทรออกโดย
ใช�โหมดแฮนด�ฟรีได� รวมทั้งคุณจะไม�สามารถเข�าถึงข�อมูล
ในสมุดโทรศัพท�ได�ด�วย

สมุดโทรศัพท�
GUID-A1F31EC0-4278-4FDA-B683-1CA945115AA0

สมุดโทรศัพท�บรรจุข�อมูลได�ถึง 40 ช่ือสำหรับโทรศัพท�
แต�ละเครื่องที่จับคู�กับระบบ

หมายเหตุ:

โทรศัพท�จะมีสมุดโทรศัพท�แยกเป�นของมันเองใน
แต�ละเครื่อง คุณไม�สามารถเข�าถึงข�อมูลในสมุด
โทรศัพท�ของเครื่อง A ได� ถ�าคุณกำลังเช่ือมต�อกับ
โทรศัพท�เครื่อง B อยู�
การเพิ่มรายการใหม�:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
ฟ�งก�ชันนี้ไม�ทำงานในขณะขับขี่
1. กดปุ�มโทรออก และปุ�ม / เพ่ือเลือก

“PHONEBOOK” (สมุดโทรศัพท�) หลังจากน้ันกดปุ�ม
โทรออก

2. กดปุ�ม / เพื่อเลือก “Transfer Entry” (ถ�าย
โอนรายการ) และหลังจากนั้นกดปุ�มโทรออก

3. สมุดโทรศัพท�จะถูกถ�ายโอนมายังระบบอัตโนมัติ

ขั้นตอนการส�งถ�ายหน�วยความจำจากโทรศัพท�มือถือ
ที่ใช�งานBluetooth® แตกต�างกันไป ขึ้นอยู�กับผู�ผลิต
โทรศัพท� แต�ละ ย่ีห�อ กร ุณาดู ท่ี ค ู�มือ การ ใช� งาน
โทรศัพท�มือถือของคุณสำหรับข�อมูลเพิ่มเติม

4. เมื่อระบบพร�อมแล�ว ให�พูดช่ือท่ีคุณต�องการเพ่ิมใน
รายการใหม�

พูดโดยใช�เสียงธรรมชาติโดยไม�ต�องหยุดระหว�างคำ

5. เมื่อระบบให�คุณพูดชื่อซ้ำอีกครั้ง ให�คุณพูดชื่ออีกครั้ง

6. กดปุ�มโทรออก เพ่ือทำรายการใหม�ต�อ หรือกด
ปุ�มวาง เพื่อหยุดการทำงานของโหมดโทรศัพท�
นี้

การลบ: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
ฟ�งก�ชันนี้ไม�ทำงานในขณะขับขี่
1. กดปุ�มโทรออก และปุ�ม / เพ่ือเลือก

“PHONEBOOK” (สมุดโทรศัพท�) หลังจากน้ันกดปุ�ม
โทรออก

2. กดปุ�ม / เพ่ือเลือก “Delete Entry” (ลบ
รายการ) และหลังจากนั้นกดปุ�มโทรออก

3. กด ปุ�ม / และ เลือก รายการ ชื่อ ใน สมุด
โทรศัพท�ที่คุณต�องการลบ

4. เมื่อระบบถามว�าคุณต�องการลบรายชื่อผู�ติดต�อหรือไม�
กดปุ�มโทรออก ถ�าหากต�องการยกเลิกการลบให�
กดปุ�มวาง

5. ระบบจะถามการยืนยันการลบ

6. เพื่อลบรายชื่อผู�ติดต�อที่ต�องการลบ ให�กดปุ�มโทรออก
อีกครั้ง

7. กดปุ�มโทรออก เพื่อทำการลบต�อ หรือกดปุ�ม
วาง เพื่อหยุดการทำงานของโหมดโทรศัพท�นี้

การโทรออก
GUID-7AB88917-BF10-4D09-A353-281D937361CA

สมุดโทรศัพท�: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
1. กดปุ�มโทรออก และปุ�ม / เพ่ือเลือก

“CALL” (โทรศัพท�) หลังจากนั้นกดปุ�มโทรออก

2. กดปุ�ม / เพื่อเลือก “List Name” (บัญชีราย
ชื่อ) และหลังจากนั้นกดปุ�มโทรออก

3. กด ปุ�ม / และ เลือก รายการ ชื่อ ใน สมุด
โทรศัพท�ที่คุณต�องการโทร เมื่อระบบตอบรับชื่อแล�ว
จะเริ่มทำการโทรออก
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(141,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

การต�อเลขหมายซ้ำ:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
1. กดปุ�มโทรออก และปุ�ม / เพ่ือเลือก

“CALL” (โทรศัพท�) หลังจากนั้นกดปุ�มโทรออก

2. กด ปุ�ม / เพ่ือ เลือก “Redial” (การ ต�อ
หมายเลขซ้ำ) และหลังจากนั้นกดปุ�มโทรออก

3. กดปุ�มโทรออก และหลังจากนั้นระบบจะเริ่ม
ทำการโทรออก

แป�นพิมพ�โทรศัพท�มือถือBluetooth®:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

คุณสามารถทำการโทรโดยการทำงานบนโทรศัพท�มือถือที่
จดทะเบียนกับโมดุลโทรศัพท�ในรถยนต�เพื่อใช�โทรศัพท�
ระบบแฮนด�ฟรี

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

กดปุ�ม วาง ท่ี อย ู� บนพวงมาลัย หรือ ปุ�ม ป�ดบน
โทรศัพท�มือถือ

การรับหรือปฏิเสธสายเรียกเข�า
GUID-1880C742-9A80-4CF4-B0F7-6580EC6D6F03

เมื่อคุณได�ยินเสียงสัญญาณเรียกเข�า กดปุ�มโทรออก
บนพวงมาลัย

ถ�าคุณไม�ต�องการรับสายเม่ือได�ยินเสียงสัญญาณเรียกเข�า
ให�กดปุ�มวาง

การโอนสายโทรศัพท�
GUID-DB161A4B-A94F-424E-B48E-8377343D9DDC

ในขณะที่ทำการโทร กดปุ�มโทรออก เพื่อสับเปลี่ยน
การโทรจากระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรีBluetooth® เป�นระบบ
โทรศัพท�มือถือเมื่อต�องการความเป�นส�วนตัว

กดปุ�มโทรออก อีกครั้ง เพื่อกลับไปยังโหมด
แฮนด�ฟรี

โทรศัพท�มือถือที่ ใช�Bluetooth® บางเครื่องอาจจะไม�
สามารถเปล่ียนกลับไปเป�นโหมดแฮนด�ฟรีได� กรุณาดูท่ี

คู�มือการใช�งานโทรศัพท�มือถือของคุณสำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต�อกลับ

เมื่อสวิตช�กุญแจถูกบิดไปยังตำแหน�ง “OFF” และบิดไปยัง
ตำแหน�ง “ON” อีกครั้ง ระบบจะเปลี่ยนเป�นโหมดแฮนด�ฟรี
อัตโนมัติเหมือนกับเป�นการตั้งค�าโดยอัตโนมัติ

จอแสดงข�อมูล ฮีตเตอร�และเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-41
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5 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ระยะรันอิน .............................................................................. 5-2
ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� .............................................................. 5-2
ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และขับขี่ .................................... 5-2

ก�าซไอเสีย (คาร�บอนมอนนอกไซด�) ........................................ 5-2
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง .............................................. 5-3

การดูแลรักษารถยนต�ในขณะขับขี่ ................................................ 5-3
ช�วงสตาร�ทในขณะที่เครื่องยนต�ยังเย็นอยู� ................................. 5-3
น้ำหนักบรรทุก .................................................................... 5-3
การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ ............................................ 5-3
การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น .......................................... 5-4

ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ ................................................................... 5-4
ข�อควรระวังในการใช�งานปุ�มกดสวิตช�กุญแจ .............................. 5-4
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................................................ 5-4
ตำแหน�งสวิตช�กุญแจ ........................................................... 5-5
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) ....................... 5-5
ล็อกพวงมาลัย .................................................................... 5-6
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ............................................. 5-6

การสตาร�ทเครื่องยนต� ............................................................... 5-7
การขับขี่รถยนต� ....................................................................... 5-7

การขับขี่ด�วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง (CVT) ....... 5-7
ระบบควบคุมรถยนต�แบบไดนามิก (VDC) .................................... 5-11

สวิตช� OFF ควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC) ............................. 5-12
ระบบการเตือนจุดบอด (BSW)/การเตือนออกจากเลนวิ่ง
(LDW) (ถ�ามีติดตั้ง) ............................................................... 5-13

การทำงานของระบบ BSW .................................................. 5-13
สถานการณ�การขับขี่ของ BSW ............................................. 5-15
การทำงานของระบบ LDW .................................................. 5-15
สถานะ BSW/LDW ไม�ทำงานชั่วคราว ................................... 5-17
BSW/LDW ไม�ทำงานอัตโนมัติ ............................................ 5-17
การทำงานผิดปกติของ BSW/LDW ....................................... 5-17
การดูแลรักษากล�อง ........................................................... 5-17

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง) ....................... 5-18
ข�อควรระวังในการควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ................. 5-18
การทำงานของระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ .............. 5-18

ระบบโหมด ECO ................................................................... 5-19
ฟ�งก�ชันชี้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ECO) .................. 5-19
ไฟแสดงความเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (ECO) ........................ 5-20

การจอด .............................................................................. 5-20
ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (ถ�ามีติดตั้ง) ............................................ 5-22

สวิตช� OFF ของระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (ถ�ามีติดตั้ง) ................ 5-23
การตั้งค�าระบบเซ็นเซอร�จอดรถ .......................................... 5-23

การลากรถพ�วง (ยกเว�นประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด�) ........... 5-24
การลากรถพ�วง (สำหรับประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด�) .......... 5-24
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5-2 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

L33-A-121009-053F36A5-3865-4E11-97AB-91F4E79785D7

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

. ไม�ควรขับรถด�วยความเร็วคงที่เป�นระยะเวลานานไม�ว�า
จะเร็วหรือช�า

. ไม�ควรให�เครื่องยนต�ทำงานเกิน 4,000 รอบ/นาที

. ไม�ควรเร�งเครื่องยนต�จนถึงความเร็วรอบสูงสุดในแต�ละ
เกียร�

. ไม�ควรออกตัวอย�างรวดเร็ว

. ไม�ควรเหยียบเบรกรุนแรงเท�าที่จะทำได�

. ไม�ควรลากจูงรถพ�วงอย�างน�อยในระยะ 800 กม. (500
ไมล� ) แรก (สำหรับ ประเทศ ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด�)

L33-A-121009-76CEB0BC-7E6E-4386-AA34-332094D6FE4A

คำเตือน:

ลักษณะการขับเคล่ือนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย�าง
เห็นได�ชัด ถ�ามีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและ
การกระจายน้ำหนักรวมทั้งอุปกรณ�เสริม (แร็คหลังคา
ฯลฯ) ท�านต�องปรับเปล่ียนรูปแบบของการขับและ
ความเร็วที่ ใช�ตามสภาพแวดล�อม โดยเฉพาะเมื่อ
บรรทุกของหนัก จำเป�นต�องลดความเร็วลงให�เพียง
พอ

. ให�แน�ใจว�าบริเวณรอบรถไม�มีสิ่งกีดขวาง

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด�วยตาเปล�า วัด
และตรวจสอบว�าแรงดันลมยางเหมาะสมหรือไม�

. ตรวจสอบว�ากระจกทุกบานและไฟทุกดวงสะอาด

. ปรับตำแหน�งเบาะนั่งและที่พิงศีรษะ

. ปรับตำแหน�งกระจกมองหลังและกระจกมองข�าง

. คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู�โดยสารทั้งหมด

. ตรวจสอบว�าประตูทุกบานป�ดสนิท

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต�างๆ เมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

. รายการท่ีต�องบำรุงรักษาในบทท่ี “8 การซ�อมบำรุง
และการดูแลรักษาด�วยตนเอง” ควรทำการตรวจสอบ
เป�นระยะ

L33-A-121009-23F404FD-A681-49DA-B505-523EF6743FD9

คำเตือน:

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอื่นไว�ในรถแต�ลำพัง ไม�ควรปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจ
ไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บ
โดยไม�ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถท่ีไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจเกิดอันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว�ได�

. ควรดูแลเด็กอย�างใกล�ชิดขณะที่เล�นอยู�รอบๆ รถ
ของท�านเพื่อป�องกันไม�ให�เล�นกันจนเข�าไปติด
ล็อกอยู�ในกระโปรงท�ายซึ่งอาจทำให�เกิดอันตราย
ร�ายแรงได� ล็อกประตูและฝากระโปรงท�ายเมื่อไม�
ใช�งาน และระวังไม�ให�เด็กเล�นกุญแจรถ

ก�าซไอเสีย (คาร�บอนมอนนอกไซด�)
L33-A-121009-E288EED8-A65A-4211-B401-038FED965F7A

คำเตือน:

. ห�ามหายใจสูดเอาก�าซไอเสียเข�าไปเน่ืองจากมี
คาร�บอนมอนนอกไซด� ซ่ึงไม�มีสีและไม�มีกล่ิน
คาร�บอนมอนนอกไซด�เป�นอันตราย อาจทำให�
สลบโดยไม�รู�ตัวหรือเสียชีวิตได�

. ถ�าสงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในรถ ให�ขับรถโดยเป�ด
กระจกหน�าต�างทุกบาน และนำรถเข�าไป
ตรวจสอบทันที

. ห�ามให�เคร่ืองยนต�ทำงานในพ้ืนท่ีป�ดที่ไม�มีการ
ระบายอากาศ เช�น โรงรถ

. ห�ามจอดรถโดยท่ีเครื่องยนต�ทำงานอยู�เป�นระยะ
เวลานาน

ระยะรันอิน ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต� ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และ
ขับขี่
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. ป�ดฝากระโปรงท�ายทุกครั้งเมื่อขับรถไม�เช�นน้ัน
ก�าซไอเสียอาจไหลเข�ามาในห�องโดยสาร ถ�า
จำเป�นต�องขับรถโดยเป�ดฝากระโปรงท�าย ให�ทำ
ตามข�อควรระวังเหล�านี้:

— เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

— ป�ดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และตั้ง
ความเ ร็ว พัดลม ไป ที่ ร ะดับ ส ู งส ุด เ พ่ือ
หมุนเวียนอากาศ

. ควรให�ช�างผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

— รถของท�านถูกยกขึ้นในขณะที่เข�ารับ
การบริการ

— ท�านสงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในห�องโดยสาร

— ท�านได�ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลง
ไป

— ได�รับอุบัติเหตุที่ทำให�ระบบไอเสีย ใต�ท�องรถ
หรือด�านหลังของรถได�รับความเสียหาย

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง
L33-A-121009-2A1FCB28-D12E-49F5-A7CD-F4FEFA1D85DB

คำเตือน:

. ก�าซไอเสียและระบบไอเสียจะร�อนมาก ให�คน,
สัตว� หรือวัตถุไวไฟอยู�ห�างจากส�วนประกอบของ
ระบบไอเสีย

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น
หญ�าแห�ง, เศษกระดาษ หรือเศษผ�า เน่ืองจาก
อาจติดไฟหรือทำให�ไฟไหม�ได�

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง เป�นอุปกรณ�ควบคุมมลพิษ
ท่ีติดต้ังในระบบไอเสีย ก�าซไอเสียในเครื่องฟอกไอเสีย

แบบสามทางจะถูกเผาไหม�ในอุณหภูมิสูง เพื่อช�วยลดสาร
พิษ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันเบนซินที่ มีสารตะก่ัว (โปรดดูที่
“น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความ
จุที่แนะนำ” (หน�า 9-2)) เขม�าสะสมจากน้ำมันที่
มีสารตะก่ัวจะทำให�ประสิทธิภาพการลดสารพิษ
ของเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางลดลงอย�าง
มาก และ/หรือทำให�เครื่องฟอกไอเสียแบบสาม
ทางเสียหายได�

. ปรับต้ังเครื่องยนต�อยู�เสมอ การทำงานผิดพลาด
ในระบบจุดระเบิด ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ
ระบบไฟฟ�าจะทำให�มีน้ำมันเชื้อเพลิงส�วนเกิน
ไหลเข�าไปในเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเป�น
สาเหตุทำให� เคร่ืองร�อนจัด ห�ามขับรถต�อ ถ�า
เคร่ืองยนต�จุดระเบิดไม�ครบสูบ สูญเสียกำลัง
อย�างเห็นได�ชัดหรือมีสภาวะทำงานที่ผิดปกติอื่นๆ
นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน
ทันที

. หลีกเลี่ยงการขับรถที่ เหลือน้ำมันเช้ือเพลิงใน
ระดับต่ำมาก เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำให�
เครื่องยนต�จุดระเบิดไม�ครบสูบซึ่งจะทำให�
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเสียหาย

. ห�ามเร�งเครื่องยนต�ขณะที่กำลังอุ�นเครื่อง

. ห�ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

L33-A-121009-8E8E6565-8F40-4977-A5B3-52FD70583074

การขับรถให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเป�นส่ิงจำเป�น
สำหรับการควบคุมความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ของท�าน คนขับควรจะรู�วิธีการขับขี่ในสภาพแวดล�อมต�างๆ
ได�ดีที่สุด

ช�วงสตาร�ทในขณะที่เครื่องยนต�ยังเย็นอยู�
L33-A-121009-A5FEF2BC-090C-40EF-AFB4-9C2AD396B9A9

เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�ในขณะที่เครื่องเย็น เครื่องยนต�จะใช�
ความเร็วรอบที่สูงกว�าปกติในช�วงอุ�นเครื่อง ทำให�ต�องใช�
ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

น้ำหนักบรรทุก
L33-A-121009-2BBC6009-9E5A-4256-8C20-7E419CD1A158

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมทั้งการติดตั้ง
อุปกรณ� อ่ืน (อุปกรณ�ข�อต�อพ�วง ที่ รองรับสัมภาระบน
หลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคลื่อนของรถอย�าง
เห็นได�ชัด ท�านต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและ
ความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ
L33-A-121009-7755FC2F-0579-47FE-BC3F-D7B1C3C79122

. หลีกเลี่ยงการเร�งความเร็วหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับใกล�รถคันข�างหน�ามากเกินไป

เมื่อมีน้ำขังบนพ้ืนถนนท่ีมีแอ�งน้ำ ธารน้ำเล็กๆ ฯลฯ ให�ลด
ความเร็วเพ่ือป�องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให�รถล่ืนไถล
และไม�สามารถบังคับควบคุมได� ถ�าใช�ยางที่สึกหรอมากจะ
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด�วย

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-3

การดูแลรักษารถยนต�ในขณะขับขี่
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5-4 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
L33-A-121009-B217D9FE-22A4-49FF-9EF4-D280A0CDB0A8

. ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง

. หลีกเลี่ยงการเร�งความเร็วหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับใกล�รถคันข�างหน�ามากเกินไป

L33-A-121009-65023CEC-3B63-4CE6-82D9-81F8351812FD

ข�อควรระวังในการใช�งานปุ�มกดสวิตช�
กุญแจ

L33-A-121009-72A662FF-6554-4E03-AF8C-D8D839FBABB6

อย�าใช�งานปุ�มกดสวิตช�กุญแจ ขณะที่ขับรถนอกจาก
ในเหตุฉุกเฉิน (เครื่องยนต�จะดับเมื่อกดปุ�มกดสวิตช�
กุญแจ 3 ครั้งติดต�อกัน หรือกดปุ�มกดสวิตช�กุญแจ
ค�างไว�นานกว�า 2 วินาที) วงพวงมาลัยอาจล็อกและ
ไม�สามารถบังคับควบคุมรถได� ซึ่งอาจทำให�รถได�รับ
ความเสียหายหรือผู�โดยสารได�รับการบาดเจ็บ
ร�ายแรง

ก�อนกดปุ�มกดสวิตช�กุญแจ ต�องเหยียบเบรกก�อนที่จะเลื่อน
คันเกียร�ไปยังตำแหน�ง "P" (จอด)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
L33-A-121009-A80A5744-2D98-43CC-A91A-21BE81160798

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�งานสวิตช�กุญแจได�โดย
ไม�ต�องนำกุญแจออกมาจากกระเป�า สิ่งแวดล�อมและ/หรือ
สภาพในการใช�งานอาจจะมีผลกระทบต�อการทำงานของ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:

. ให�แน�ใจว�ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อใช�รถ

. ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือท�านไม�ได�อยู�
ในรถ

. ถ�าแบตเตอร่ีรถยนต�ไฟหมด สวิตช�กุญแจจะไม�
สามารถเปลี่ยนจากตำแหน�ง “LOCK” และถ�า
พวงมาลัยล็อกอยู� จะไม�สามารถใช�งานได� ให�
เปล่ียนแบตเตอร่ีโดยเร็วที่สุด (โปรดดูที่ “การ
พ�วงสตาร�ท” (หน�า 6-5))

ระยะการใช�งาน
L33-A-121009-CC9E1FAA-2F67-4CD3-9AD1-FBA8D6FA2758

SSD0659

ฟ�งก�ชันกุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ได�
เม่ือกุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในระยะการทำงานท่ีกำหนด
เท�านั้น ดังที่แสดงในรูป

เม่ือแบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะ ใกล� จะหมด หรือ มี
คลื่นวิทยุที่แรงใกล�บริเวณใช�งาน ระยะทำงานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจจะทำงานไม�ถูกต�อง

ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู� ในระยะทำงาน คนท่ีไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะ ติดตัวก็ สามารถกดสวิตช�ก ุญแจ เพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�ได�

. บริเวณกระโปรงหลังจะไม�รวมอยู�ในระยะทำงาน แต�
กุญแจอัจฉริยะอาจจะทำงานได�

. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผงหน�าป�ด ชั้นวางของ
ด�านหลัง ภายในกล�องเก็บของ หรือช�องใส�ของท่ี
ประตู กุญแจอัจฉริยะอาจไม�ทำงาน

. ถ�าวางกุญแจอัจฉริยะใกล�ประตูหรือกระจกหน�าต�าง
ด�านนอกรถ กุญแจอัจฉริยะอาจจะทำงาน

ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ
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ตำแหน�งสวิตช�กุญแจ
L33-A-121009-68B4DB52-4A88-4C01-96C0-13645F03C4E7

SSD0859

เม่ือกดสวิตช�กุญแจโดยไม� เหยียบแป�นเบรก ตำแหน�ง
สวิตช�กุญแจจะเปลี่ยนดังต�อไปนี้

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ACC”

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”

. กดสามคร้ังเพื่อเปลี่ยนไปท่ี “OFF” (ไม�มีตำแหน�ง
สว�างขึ้น)

. กดสี่ครั้งเพื่อกลับไปที่ “ACC”

. เป�ดหรือป�ดประตูบานใดๆ เพื่อเปลี่ยนกลับไปที่
ตำแหน�ง “LOCK” จากตำแหน�ง “OFF”

ไฟแสดง Ⓐ บนสวิตช�กุญแจจะสว�างขึ้น เมื่อสวิตช�กุญแจ
อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC”หรือ “ON”

ตำแหน�ง “LOCK”
L33-A-121009-80740743-8AE5-4447-9F95-1CD83B2D2AC4

สวิตช�กุญแจ และล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได�เมื่ออยู�
ในตำแหน�งนี้เท�านั้น

สวิตช�กุญแจจะปลดล็อกเมื่อกดไปที่ตำแหน�ง “ACC” ขณะ
ที่พกกุญแจอัจฉริยะเอาไว�

ตำแหน�ง “ACC”
L33-A-121009-6D799E50-0262-45F2-BCC0-A71CBBC65C01

ท่ีตำแหน�งนี้อุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�โดยไม�สตาร�ท
เครื่องยนต�

ตำแหน�ง “ON”
L33-A-121009-C77F518B-17D9-40C6-A3EA-4F847F9D9F40

ที่ตำแหน�งนี้ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�
โดยไม�สตาร�ทเครื่องยนต�

ตำแหน�ง “OFF”
L33-A-121009-C0C4D1FE-5A79-40B6-9349-0804CD469ED2

เครื่องยนต�จะดับแต�พวงมาลัยจะไม�ล็อก

คำเตือน:

ห�ามกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF” ขณะที่ขับขี่
พวงมาลัยอาจล็อกและทำให�ไม�สามารถบังคับรถยนต�
ได� ทำให�เกิดอันตรายร�ายแรงต�อผู�ขับข่ีและรถยนต�
ได�

ข�อควรระวัง:

ห�ามปล�อยให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ
“ON” และเครื่องยนต�ไม�ทำงานเป�นเวลานาน จะทำให�
ไฟแบตเตอรี่หมดได�

สำหรับการสตาร�ท เครื่องยนต� โปรดดู ท่ี “การสตาร�ท
เครื่องยนต�” (หน�า 5-7)

ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT)

L33-A-121009-10557C9C-B556-4A29-A8C6-DFE1E6094A48

ล็อกสวิตช�กุญแจได�รับการออกแบบเพื่อไม�ให�เปลี่ยนสวิตช�
กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได� จนกว�าจะเลื่อนคันเกียร�
ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด)

เมื่อไม�สามารถบิดสวิตช�กุญแจไปยังตำแหน�ง “LOCK” ได�:

1. ข�อความเตือน “Shift to Park” แสดงข้ึนบนหน�าจอ
และเสียงเตือนดังขึ้น

2. ให�เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

3. ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ท่ีตำแหน�ง “ACC” ข�อความเตือน
“Push ignition to OFF” จะแสดงขึ้นบน
จอแสดงข�อมูลรถยนต�

4. กดสวิตช�กุญแจ สวิตช�กุญแจจะเปล่ียนไปท่ีตำแหน�ง
“ON”

5. ข�อความเตือน “Push ignition to OFF” จะแสดงขึ้น
อีกครั้งบนจอแสดงข�อมูลรถยนต�

6. กดสวิตช�กุญแจ สวิตช�กุญแจจะเปล่ียนไปท่ีตำแหน�ง
“OFF”

7. เป�ดประตู สวิตช� ก ุญแจจะ เปลี่ยน ไป ท่ี ตำแหน�ง
“LOCK”

สำหรับไฟเตือนและไฟแสดงที่แสดงขึ้นบนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� โปรดดูที่ “หน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�” (หน�า 2-12).

ถ�าสวิตช�กุญแจถูกเปล่ียนไปที่ตำแหน�ง “LOCK” คันเกียร�
จะไม�สามารถเล่ือนออกจากตำแหน�ง “P” (จอด) ได� คัน
เกียร�จะเลื่อนได� ถ�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” และ
เหยียบแป�นเบรกไว�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-5
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5-6 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ล็อกพวงมาลัย
L33-A-121009-242B0464-35C3-41B7-BFE4-00C1D09486F5

สวิตช�กุญแจมีอุปกรณ�ล็อกพวงมาลัยป�องกันขโมย

การล็อกพวงมาลัย
L33-A-121009-5AF0BEE7-ED84-4957-8F5B-36E954E45064

1. กดสวิตช�กุญแจไปที่ที่ตำแหน�ง “OFF” ซึ่งไฟแสดง
ตำแหน�งสวิตช�กุญแจจะไม�สว�างขึ้น

2. เป�ดหรือป�ดประตู สวิตช�กุญแจจะเปลี่ยนไปเป�น
ตำแหน�ง “LOCK”

3. หมุนวงพวงมาลัยไปทางซ�ายหรือขวา 1/8 รอบจาก
ตำแหน�งล�อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
L33-A-121009-3C4E7A95-64A0-4F95-9A60-4C7A74A9367B

กดสวิตช�กุญแจ แล�วพวงมาลัยจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:

. ถ�าแบตเตอร่ีรถยนต�ไฟหมด ปุ�มกดสวิตช�กุญแจ
จะไม�สามารถเปลี่ยนจากตำแหน�ง “LOCK” ได�

. ถ�าไฟแสดงปลดล็อกพวงมาลัยทำงานผิดปกติ
แสดงขึ้นบนจอแสดงข�อมูลรถยนต� ให�กดสวิตช�
กุญแจอีกคร้ัง ขณะท่ีหมุนวงพวงมาลัยไปทาง
ขวาและทางซ�ายเล็กน�อย (โปรดดูที่ “หน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-12))

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
L33-A-121009-15BF0952-FEE8-4E16-A397-F959832809F7

SSD0944

ถ�าไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด หรือสภาพแวดล�อม
รบกวนการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ ให�สตาร�ท
เครื่องยนต�ตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

2. เหยียบแป�นเบรกจนสุด

3. แตะสวิตช�กุญแจด�วยกุญแจอัจฉริยะ ดังแสดงในภาพ
(เสียงเตือนจะดังขึ้น)

4. กดสวิตช�กุญแจขณะที่เหยียบเบรก ภายใน 10 วินาที
หลังจากได�ยินเสียงเตือน เครื่องยนต�จะสตาร�ทได�

หลังจากทำตามขั้นตอนที่ 3 แล�ว เมื่อกดสวิตช�กุญแจโดย
ไม�เหยียบแป�นเบรก สวิตช�กุญแจจะเปลี่ยนไปท่ีตำแหน�ง
“ACC”

หมายเหตุ:
. เมื่อกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ

“ON” หรือสตาร�ทเครื่องยนต�โดยขั้นตอนข�างต�น
ไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจต่ำจะแสดงขึ้นบน
จอแสดงข�อมูลรถยนต� แม�ว�ากุญแจอัจฉริยะจะอยู�
ภายในรถยนต� ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ เพื่อ

ป�ดไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจต่ำ ให�แตะสวิตช�
กุญแจด�วยกุญแจอัจฉริยะอีกครั้ง

. ถ�าไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจต่ำแสดงขึ้นบน
จอแสดงข�อมูลรถยนต� ให�เปลี่ยนแบตเตอรี่ให�เร็ว
ที่สุดเท�าที่จะเป�นไปได� โปรดดูที่ “แบตเตอรี่”
(หน�า 8-16)
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L33-A-121009-4EE49EC6-F8DA-4B1C-BFA0-D95F108C03B4

1. เข�าเบรกจอด

2. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว�าง)

มอเตอร�สตาร�ทได� รับการออกแบบให�ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�องเท�านั้น

3. ยืนยันตำแหน�งของกุญแจ
. นำกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถยนต�

4. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON” เหยียบแป�นเบรก
และกดสวิตช�กุญแจเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

เพื่อสตาร�ทเคร่ืองยนต�ทันที ให�กดสวิตช�กุญแจและ
ปล�อย ขณะที่เหยียบแป�นเบรก เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�งใดก็ตาม

5. ให�ปล�อยสวิตช�กุญแจทันทีเม่ือเครื่องยนต�สตาร�ทติด
ถ�าเคร่ืองยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำ
อีก

ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดยากในอากาศที่หนาวจัดหรือ
ร�อนจัด ให�เหยียบคันเร�งแล�วค�างไว� เพื่อช�วยใน
การสตาร�ทเครื่องยนต� กดสวิตช�กุญแจค�างไว�เป�นเวลา
ประมาณ 15 วินาที ปล�อย คัน เร�ง เมื่อ เคร่ืองยนต�
สตาร�ทติด

ข�อควรระวัง:

. ห�ามสตาร�ทเครื่องยนต�แช�นานเกินกว�า 15 วินาที
ต�อครั้ง ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ดับสวิตช�
ก ุญแจ แล� ว รอ 10 วินา ที ก� อน จะ สตาร�ท
เคร่ืองยนต� อีกคร้ังหน่ึง ไม� เช�น น้ัน มอเตอร�
สตาร�ทจะเสียหายได�

. ถ�าจำเป�นต�องสตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยการพ�วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและคำเตือนใน
บทที่ “6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน” 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�อยรถทิ้งไว�ตามลำพังในขณะอุ�นเครื่องยนต�

เพ่ือดับเครื่องยนต� ให� เล่ือนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “P”
(จอด) เข�าเบรกจอด และกดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง
“OFF”

L33-A-121009-61931AD0-61AE-4739-98B4-DC9AD9121494

การขับขี่ด�วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
แบบต�อเนื่อง (CVT)

L33-A-121009-A09106EF-15A6-49F5-BDE7-A841798805A1

คำเตือน:

. ห�ามเหยียบคันเร�งขณะที่เปล่ียนจาก “P” (จอด)
หรือ “N” (ว�าง) ไปยัง “R” (ถอยหลัง), “D”
(ขับ), “Ds” (ขับแบบ Sport) หรือโหมดเกียร�
ธรรมดา (ถ�ามีติดต้ัง) เหยียบแป�นเบรกจนกว�า
การเข�าเกียร�เรียบร�อยแล�วเสมอ การไม�ปฏิบัติ
ตามอาจทำให�สูญเสียการควบคุมและก�อให�เกิด
อุบัติเหตุ

. ความเร็วรอบเดินเบาขณะที่เครื่องยนต�เย็นจะสูง
ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะเข�า
เกียร�เดินหน�าหรือถอยหลังในช�วงอุ�นเครื่อง

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเม่ืออยู�บนถนนที่ลื่น
อาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล�น อาจทำให�
เกิดอุบัติเหตุได�

ข�อควรระวัง:

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ขณะที่
ขับขี่ ยกเว�นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อนคันเกียร�ไป
ที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) อาจทำให�เกียร�เกิด
ความเสียหายรุนแรง

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห�ามใช�วิธีเลี้ยงคันเร�ง
เพื่อไม�ให�รถยนต�ไหล ควรใช�แป�นเบรกในกรณีนี้

ระบบควบคุมการเปล่ียนเกียร�แบบต�อเน่ือง (CVT) ในรถ
ของท�านจะควบคุมด�วยอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือสร�างกำลัง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-7

การสตาร�ทเครื่องยนต� การขับขี่รถยนต�

Condition: 'Except for China'/China/
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5-8 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

สูงสุดและทำงานได�อย�างราบรื่น

เกียร� CVT สามารถทำงานได�สองโหมดขับอัตโนมัติ:

. โหมด D (ขับ) - เลื่อนคันเกียร�ไปท่ี “D” (ขับ) เกียร�
จะอยู� ในโหมดขับอัตโนมัติแบบเดินหน�าปกติ ไฟ
แสดงตำแหน�งในมาตรวัดอยู�ที่ “D” โหมด D (ขับ) จะ
ไม�สร�างแรงกระตุกจากการเปลี่ยนเกียร�เหมือนเกียร�
อัตโนมัติแบบเดิม

. โหมด Ds (ขับแบบ Sport) - เล่ือนคันเกียร�จาก “D”
(ขับ) ไปที่ “Ds” (ขับแบบ Sport) ไฟแสดงตำแหน�ง
ในมาตรวัดอยู�ที่ “Ds” ในโหมด Ds (ขับแบบ Sport)
การทำงานของ เกียร� จะ เปลี่ยนไป ท่ีการขับแบบ
“Sporty” ซึ่งจะรู�สึกถึงการเร�งความเร็ว และแรง
กระตุกจากการเปลี่ยนเกียร�มากกว�าโหมด D (ขับ)
เม่ือคนขับเร�งความเร็ว หรือเม่ือใช�งานก�านเปล่ียน
เกียร�ที่พวงมาลัย (ถ�ามีติดตั้ง) ระหว�างการทำงานของ
โหมด Ds (ขับแบบ Sport) คนขับต�องเล่ือนคันเกียร�
จากโหมด Ds (ขับแบบ Sport) ไปท่ีโหมด D (ขับ)
และกลับมาเลือกที่โหมด Ds (ขับแบบ Sport) อีกครั้ง

. เพ่ือยกเลิกโหมด Ds (ขับแบบ Sport) ให�เปลี่ยนคัน
เกียร�กลับไปท่ีตำแหน�ง “D” (ขับ) เกียร�จะกลับไปท่ี
โหมดขับอัตโนมัติ

เกียร� CVT สามารถทำงานได�สองโหมดขับแบบเกียร�
ธรรมดา (ถ�ามีติดตั้ง):

. โหมดเกียร�ธรรมดา (ถ�ามีติดต้ัง) - โดยคันเกียร�อยู�ที่
โหมด Ds (ขับแบบ Sport) ใช�ก�านเปลี่ยนเกียร�ที่
พวงมาลัยขึ้น (+) หรือลง (–) เพื่อเปลี่ยนเกียร�สูงขึ้น
และต่ำลง ไฟแสดงตำแหน�งในมาตรวัดอยู�ที่ “M”

. เพ่ือเลือกโหมด Ds (ขับแบบ Sport) ให� เล่ือนคัน
เกียร�ไปที่ตำแหน�ง “D” (ขับ) แล�วเปลี่ยนคันเกียร�กลับ
ไปที่โหมด Ds (ขับแบบ Sport) อีกครั้งหนึ่ง

วิธีการที่แนะนำในการใช�เกียร�อัตโนมัติจะแสดงอยู�ในหน�านี้
ให�ทำตามวิธีการเหล�านี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและ
ความเพลิดเพลินในการขับขี่

หมายเหตุ:

กำลังเคร่ืองยนต�อาจลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อป�องกัน
เกียร� CVT ถ�าความเร็วรอบเครื่องยนต�เพ่ิมข้ึนอย�าง
รวดเร็ว เม่ือขับรถบนถนนที่ล่ืนหรือขณะทดสอบบน
ไดนาโมมิเตอร�

การเริ่มออกรถ
L33-A-121009-0763C355-AF66-4E8A-96DB-7F28A98E970F

1. หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุดก�อน
เลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P” (จอด)

2. เหยียบเบรกค�างไว� กดปุ�มคันเกียร�และเลื่อนไปยัง
ตำแหน�งขับเคลื่อน

3. ปลดเบรกจอด เบรกเท�า แล�วค�อยๆ ให�รถเคลื่อนออก
ไป

4. จอดรถให�นิ่งสนิท ก�อนเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง P
(จอด)

เกียร� CVT ได� รับการออกแบบให�ต�องเหยียบแป�น
เบรกก�อนจึงจะสามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ไปยังตำแหน�งอื่นได� เมื่อสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”
ไม�สามารถเล่ือนตำแหน�งคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) และไปยังตำแหน�งอื่นๆ ได� ถ�าสวิตช�
กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “LOCK”

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

JVS0334X

: กดปุ�ม Ⓐ ขณะเหยียบแป�นเบรก

: กดปุ�ม Ⓐ

: เลื่อนคันเกียร�

การเปลี่ยนเกียร�
L33-A-121009-0B6DD7E3-B562-4244-B4D9-A0F1E25AFC2D

คำเตือน:

เข�าเบรกจอด ไว�ไม�ว�าคันเกียร�อยู�ในตำแหน�งใดก็ตาม
ขณะท่ีเครื่องยนต�ไม�ทำงาน ไม� เช�นนั้น รถอาจจะ
เคลื่อนที่โดยคาดไม�ถึงหรือแล�นออกไปทำให�ได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรงหรือทรัพย�สินเสียหาย

หลังจากสตาร�ทเคร่ืองยนต� เหยียบแป�นเบรกจนสุด แล�ว
เลื่อนคันเกียร�จาก “P” (จอด) ไปยังตำแหน�งที่ต�องการ

P (จอด): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ข�อควรระวัง:

เพ่ือป�องกันไม� ให� เกียร� เสียหาย ใช�ตำแหน�ง “P”
(จอด) หรือ “R” (ถอยหลัง) เมื่อรถจอดสนิทเท�านั้น

Condition: 'Except for China'/China/
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ใช�ตำแหน�งน้ีเมื่อรถจอดหรือเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต� ให�
แน�ใจว�ารถยนต�จอดสนิท แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “P” (จอด) เข�าเบรกจอด เมื่อจอดรถบนทาง
ลาดชัน ให�เหยียบเบรกเท�าก�อน เข�าเบรกจอด แล�วเลื่อน
คันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

R (ถอยหลัง): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ข�อควรระวัง:

เพ่ือป�องกันไม� ให� เกียร� เสียหาย ใช�ตำแหน�ง “P”
(จอด) หรือ “R” (ถอยหลัง) เมื่อรถจอดสนิทเท�านั้น

ใช�ตำแหน�งน้ีเพื่อถอยหลัง ให�แน�ใจว�ารถจอดสนิทก�อนท่ี
จะเล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) ต�อง
เหยียบแป�นเบรก เพ่ือเลื่อนคันเกียร�จาก “P” (จอด),
“N” (ว�าง) หรือตำแหน�งขับเคลื่อนใดๆ ไปยัง “R” (
ถอยหลัง)

N (ว�าง): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป�นตำแหน�งเกียร�ว�าง ไม�มีการเข�าเกียร�เดินหน�าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต�สามารถสตาร�ทได�ในตำแหน�งน้ี อาจ
เลื่อน เกียร� ไป ยัง ตำแหน�ง “N” (ว�าง) แล�ว สตาร�ท
เครื่องยนต�ที่ดับไปขณะที่รถกำลังแล�นอยู�

D (ขับ): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อขับรถเดินหน�าปกติ

Ds (ขับแบบ Sport):GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อเปลี่ยนคันเกียร�จากตำแหน�ง “D” (ขับ) ไปที่ “Ds” (ขับ
แบบ Sport) เกียร�จะเข�าโหมด Ds (ขับแบบ Sport)
การเปลี่ยนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “Ds” (ขับแบบ Sport)
จะเปลี่ยนเข�าสู�การขับแบบ “sporty” บนถนนคดเคี้ยว และ
ทำให�รู�สึกว�าการเร�งหรือการลดความเร็วบนเนินเขาเป�นไป
อย�างราบร่ืน โดยการเปล่ียนลงเกียร�ต่ำโดยอัตโนมัติ เมื่อ
ยกเลิกโหมด Ds (ขับแบบ Sport) ให�เปลี่ยนคันเกียร�กลับ

ไปที่ตำแหน�ง “D” (ขับ) เกียร�จะกลับไปที่โหมดขับขี่ปกติ

โหมดเกียร�ธรรมดา (ถ�ามีติดตั้ง)
L33-A-121009-584BD3B9-5B80-4FEF-9C6A-2FB7C186DF06

JVS0176X

เม่ือคันเกียร�อยู� ท่ีตำแหน�ง “Ds” (ขับแบบ Sport) เกียร�
พร�อมท่ีจะเข�าโหมดเกียร�ธรรมดา สามารถเลือกช�วงเกียร�
ด�วยตัวเอง โดยการดึงก�านเปลี่ยนเกียร�ที่พวงมาลัยด�าน
ขวาหรือด�านซ�าย

เมื่อเปลี่ยนเกียร�ขึ้น ดึงก�านเปลี่ยนเกียร�ที่พวงมาลัยด�าน
ขวา (+) Ⓒ เกียร�เปลี่ยนไปยังช�วงที่สูงขึ้น

เมื่อเปลี่ยนเกียร�ลง ดึงก�านเปล่ียนเกียร�ที่พวงมาลัยด�าน
ซ�าย (-) Ⓑ เกียร�เปลี่ยนไปยังช�วงที่ต่ำขึ้น

เมื่อยกเลิกโหมดเกียร�ธรรมดา ให�เลื่อนคันเกียร�กลับไปที่
ตำแหน�ง “D” (ขับ) เกียร�จะกลับไปที่โหมดขับขี่ปกติ เมื่อ
คุณดึงก�านเปลี่ยนเกียร�ที่พวงมาลัย ขณะคันเกียร�อยู�ที่
ตำแหน�ง “D” (ขับ) เกียร�จะเปล่ียนไปยังช�วงที่สูงขึ้นหรือ
ต่ำลงชั่วคราว เกียร�จะกลับไปยังตำแหน�ง “D” (ขับ)
หลังจากช�วงเวลาสั้นๆ ถ�าคุณต�องการกลับไปที่ตำแหน�ง
“D” (ขับ) ด�วยตัวเอง ดึงก�านเปล่ียนเกียร�ท่ีพวงมาลัยค�าง
ไว�เป�นเวลาประมาณ 1.5 วินาที

ในโหมดเกียร�ธรรมดา ช�วงเกียร�จะแสดงขึ้นด�วยไฟแสดง

ตำแหน�งที่มาตรวัด

ช�วงเกียร�ขึ้นหรือลงตามขั้นตอนข�างล�าง:

1
?

/
2

?

/
3

?

/
4

?

/
5

?

/
6

?

/
7

M7 (เกียร� 7): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้สำหรับการขับเดินหน�าปกติที่ความเร็วบน
ทางด�วน

M6 (เกียร� 6) และ M5 (เกียร� 5):GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งเหล�าน้ีเม่ือขับขึ้นทางลาดยาว หรือเพื่อใช�แรง
หน�วงเครื่องยนต�เมื่อขับลงทางลาดยาว

M4 (เกียร� 4), M3 (เกียร� 3) และ M2 (เกียร� 2):GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งเหล�านี้สำหรับขับขึ้นเขา หรือเพ่ือใช�แรงหน�วง
เครื่องยนต�เมื่อขับลงเขาลาดชัน

M1 (เกียร�หนึ่ง): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�ตำแหน�งนี้เมื่อขับรถขึ้นเขาที่สูงชันหรือขับช�าๆ ผ�านหิมะ
ทรายหรือโคลนลึก หรือเพื่อใช�แรงหน�วงของเครื่องยนต�ใน
การขับลงเขาที่ลาดชันมากๆ

. ระวังอย�าขับรถด�วยความเร็วสูงเป�นเวลานานเม่ือช�วง
เกียร�ต่ำกว�าช�วง M7 จะทำให� ส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือ
เพลิงมากขึ้น

เมื่อเปลี่ยนเกียร�สูงขึ้น:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เลื่อนคันเกียร�ไปท่ีด�าน + (ข้ึน) (เลื่อนไปยังช�วงเกียร�สูง
ขึ้น)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-9
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เมื่อเปลี่ยนเกียร�ต่ำลง:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เลื่อนคันเกียร�ไปที่ด�าน - (ลง) (เลื่อนไปยังช�วงเกียร�ต่ำลง)

. การเลื่อนคันเกียร�ไปด�านเดียวกันสองครั้งอย�างรวดเร็ว
จะสามารถเลื่อนไปยังช�วงที่ต�องการได�

. ในโหมดเกียร�ธรรมดา เกียร�อาจจะไม�เลื่อนไปยัง
ช�วงที่เลือก ซ่ึงช�วยรักษาสมรรถนะในการขับขี่
และ ลด โอกาส ที่ จะ เกิด ความ เสีย หาย กับ
เครื่องยนต�หรือสูญเสียการควบคุมรถ

. ในโหมดเกียร�ธรรมดา เกียร�อาจเปลี่ยนไปยังช�วง
ที่สูงขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ�าความเร็วรอบเครื่องยนต�
สูงเกินไป เม่ือความเร็วรถลดลง เกียร�จะเปลี่ยน
ลงโดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนเป�นเกียร� 1 ก�อนที่รถ
จะหยุด

. การทำงานของเกียร� CVT ถูกจำกัดอยู�ในโหมดขับ
อัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกียร� CVT ต่ำมาก ถึง
แม�ว�าจะเลือกโหมดเกียร�ธรรมดาก็ตาม ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ เมื่อน้ำมันเกียร� CVT อุ�นข้ึน จะ
สามารถเลือกโหมดเกียร�ธรรมดาได�

. เม่ือ อ ุณหภูมิ น้ำมัน เกียร� CVT สูง ความเร็ว รอบ
เครื่องยนต�ของช�วงการเปลี่ยนเกียร�สูงขึ้นอาจต่ำกว�า
ปกติ ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

สวิตช�โหมด SPORT (ถ�ามีติดตั้ง)
L33-A-121009-7285265F-E6B0-4D21-8245-DFA6F7E9FDEA

JVS0335X

เพ่ือเลือกโหมด SPORT ให�กดสวิตช�โหมด SPORT ขณะ
ท่ีเกียร�อยู�ท่ีตำแหน�ง “D” (ขับขี่) ไฟแสดงโหมด SPORT

บนแผงหน�าป�ดสว�างขึ้น เพื่อป�ดโหมด SPORT ให�
กดสวิตช� โหมด SPORT อีกคร้ังหน่ึง ไฟแสดงโหมด
SPORT จะดับลง

ตำแหน�ง “OFF”: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
สำหรับการขับข่ีแบบปกติและการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ให�ใช�ตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�ง “ON”: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการขับขึ้นหรือลงทางลาดที่ยาว เมื่อจำเป�นต�องใช�
แรงหน�วงเครื่องยนต�หรือเร�งความเร็วอย�างมาก ให�ใช�
ตำแหน�ง “ON” ชุดเกียร�จะเลือกอัตราทดเกียร� ทำให�
เครื่องยนต�มีกำลังส�งสูง

เม่ือสภาพการ ขับข่ี เปล่ียนไป กดสวิตช� เพ่ือป�ดโหมด
SPORT

ระวังอย�าขับด�วยความเร็วสูง เป�น เวลานานเมื่อโหมด
SPORT อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” จะทำให�สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงมากขึ้น

การปลดล็อกคันเกียร�
L33-A-121009-B1B887A9-0CD5-4AF2-A5EE-80392739394D

ถ�าแบตเตอรี่มีไฟน�อยหรือไฟหมด คันเกียร�อาจจะไม�เลื่อน
จากตำแหน�ง “P” (จอด) แม�ว�าจะเหยียบแป�นเบรก และกด
ปุ�มบนคันเกียร�

เพื่อเลื่อนคันเกียร� ให�ปลดล็อกคันเกียร� สามารถเลื่อนคัน
เกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) อย�างไรก็ตาม วงพวงมาลัย
จะล็อก ถ�าสวิตช�กุญแจไม�อยู�ท่ีตำแหน�ง “ON” ซึ่งช�วยให�
รถสามารถเคลื่อนที่ได� ถ�าแบตเตอรี่ไฟหมด

JVS0336X

เพื่อเลื่อนคันเกียร� ให�ปฎิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “LOCK”

2. เข�าเบรกจอด

3. กดปุ�มปลดล็อกคันเกียร� Ⓐ
4. เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ขณะที่กดปุ�ม

ปลดล็อกคันเกียร�ค�างไว�

ให�สวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON” เพื่อปลดล็อกวง
พวงมาลัย

ขณะนี้จะสามารถเข็นรถไปยังตำแหน�งที่ต�องการได�

ถ�าไม�สามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจาก “P” (จอด) ได� ให�นำ
รถเข�ารับการตรวจสอบระบบเกียร�ท่ีศูนย�บริการนิสสันโดย
เร็วที่สุด

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

Condition: 'Except for China'/China/
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การเหยียบคันเร�งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร�ต่ำ - ใน
ตำแหน�งเกียร� “D” -

L33-A-121009-18F42ABF-590C-4802-BEB9-0EE88F941499

สำหรับการเร�งแซงหรือขึ้นเขา ให� เหยียบคันเร�งจนสุด
ระบบเกียร�จะเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำลง ตามความเร็วในขณะ
นั้น

โหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันเกียร�สูง
L33-A-121009-6659EB07-3C98-4120-AD91-46CDB6965E76

ชุดเกียร�นี้มีโหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันสูง ถ�าอุณหภูมิ
น้ำมันเกียร�สูงเกินไป (ตัวอย�างเช�น เมื่อขับขึ้นทางลาดใน
วัน ท่ี อากาศ ร�อน ขณะที่ บรรท ุก น้ำ หนัก มาก) กำลัง
เครื่องยนต�และในบางสภาพ ความเร็วรถยนต�จะลดลงโดย
อัตโนมัติ เพ่ือลดโอกาสที่ชุดเกียร�จะเสียหาย สามารถ
ควบคุม ความเร็ว รถยนต� โดย ใช� คัน เร�ง แต� ความเร็ว
เครื่องยนต�และรถยนต�อาจถูกจำกัด

ระบบสำรอง (Fail-safe)
L33-A-121009-E5D9781C-DBCC-42FF-9229-F06297E4BDC2

ถ�ารถถูกใช�งานหนักมากผิดปกติ เช�น ล�อหมุนฟรี
มากเกินไปหรือเบรกรุนแรงอย�างต�อ เนื่อง ระบบ
สำรองอาจจะทำงาน ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต� (MIL) อาจสว�างขึ้น เพื่อแสดงให�ทราบว�า
โหมดสำรองถูกกระตุ�นให�ทำงาน (โปรดดู ท่ี “ไฟ
แสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต� (MIL)”
(หน�า 2-10)) แม�ว�าวงจรไฟฟ�าทั้งหมดจะทำงานเป�น
ปกติก็ตาม ในกรณีนี้ ให�สวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง
“OFF” แล�วรอเป�นเวลา 10 วินาที จากนั้นกดสวิตช�
กุญแจกลับไปยังตำแหน�ง “ON” รถควรจะกลับคืนสู�
สภาวะการทำงานปกติ ถ�ายังไม�กลับคืนสู�สภาวะ
การทำงานปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน เพื่อ
ตรวจสอบระบบเกียร�และทำการซ�อมแซม ถ�าจำเป�น

คำเตือน:

เม่ือโหมดป�องกันอุณหภูมิน้ำมันสูงหรือระบบสำรอง
ทำงาน ความเร็วรถยนต�อาจค�อยๆ ลดลง ความเร็วที่
ลดลงอาจน�อยกว�ารถคันอ่ืนๆ ซ่ึงอาจทำให�รถถูกชน
ได� ให�ระมัดระวังให�มากขณะที่ ขับขี่ ถ�าจำเป�น ให�
หยุดรถในที่ปลอดภัย และรอให�ชุดเกียร�กลับสู�
การทำงานปกติ หรือให�ซ�อมแซมถ�าจำเป�น

L33-A-121009-9A181216-631E-4119-8A69-FD33FECE81E2

คำเตือน:

. ระบบควบคุมรถยนต�แบบไดนามิก (VDC) ถูก
ออกแบบ มา เ พ่ือ ช� วย ผ ู� ขั บขี่ รั กษา ความ
เสถียรภาพของรถยนต� แต�ไม�ได�ช�วยป�องกัน
อ ุบัติ เหต ุ ท่ี เกิด จากการ หัก เล้ียวพวงมาลัย
กะทันหันเม่ือขับขี่รถยนต�ที่ความเร็วสูง หรือการ
ใช�เทคนิคการขับข่ีที่อันตรายและไม�ระมัดระวัง
ลดความเร็วรถยนต� และระมัดระวังเป�นพิเศษเมื่อ
เลี้ยวตรงมุมบนพ้ืนถนนล่ืน และควรขับข่ีอย�าง
ระมัดระวังเสมอ

. ห�ามดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต�
การใช�ชิ้นส�วนระบบรองรับน้ำหนัก เช�น โช�คอัพ
สตรัท สปริง เหล็กกันโคลง บู�ช และล�อที่นิสสัน
ไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต� หรือช้ินส�วนเหล�า
นั้นเสียสภาพอย�างมาก และอาจทำให�ระบบ VDC
ทำงานไม�ถูกต�อง ซึ่งส�งผลเสียต�อการควบคุม
รถยนต� และไฟเตือน VDC จะสว�างขึ้น

. ถ�าใช�ชิ้นส�วนเบรก เช�น ผ�าเบรก โรเตอร� และ
คาลิเปอร�ที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต�
ของคุณ หรือชิ้นส�วนเหล�านั้นเสียสภาพอย�างมาก
ระบบ VDC อาจทำงานไม�ถูกต�องและไฟเตือน
VDC อาจสว�างขึ้น

. ถ�า ใช� ชิ้น ส�วน ที่ เกี่ยวข�อง กับ ระบบ ควบค ุม
เครื่องยนต�ที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช� หรือ
ชิ้นส�วนเหล�า น้ันเสียสภาพอย�างมาก ไฟเตือน
VDC อาจสว�างขึ้น

. เมื่อขับขี่บนถนนลาดเอียงมาก เช�น มุมโค�งเอียง
สูง ระบบ VDC อาจทำงานไม�ถูกต�อง และไฟ
เตือน VDC อาจสว�างขึ้น ห�ามขับขี่บนสภาพ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-11

ระบบควบคุมรถยนต�แบบไดนามิก
(VDC)

Condition: 'Except for China'/China/



(154,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

5-12 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ถนนเช�นนี้

. เม่ือขับขี่บนพ้ืนผิวที่ไม�ม่ันคง เช�น แท�นหมุนได�
เรือข�ามฟาก ลิฟต�ยกรถ หรือสะพานยกรถ ไฟ
เตือน VDC อาจจะสว�างขึ้น ไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ ให�สตาร�ทเครื่องยนต�ใหม�อีก
ครั้งหนึ่งหลังจากขับไปยังบริเวณพื้นผิวที่มั่นคง

. ถ�าใช�ล�อหรือยางรถที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับ
รถยนต�ของท�าน ระบบ VDC อาจทำงานไม�
ถูกต�อง และไฟเตือน VDC อาจจะสว�างขึ้น

. ระบบ VDC ไม�สามารถใช�แทนยางสำหรับ
ฤดูหนาว หรือโซ�พันล�อที่ใช�บนถนนที่ปกคลุม
ด�วยหิมะได�

ระบบควบคุมไดนามิกรถยนต� (VDC) จะใช�เซ็นเซอร�หลาย
ตัวในการควบคุมคำส่ังการขับข่ีจากผู�ขับและการเคลื่อนที่
ของรถยนต� ภายใต�สภาพการขับขี่ที่ คงที่ ระบบ VDC
ปฎิบัติฟ�งก�ชันดังต�อไปนี้

. ควบคุมแรงดันเบรกเพ่ือลดการล่ืนไถลของล�อขับ
เคลื่อนที่มีการลื่นไถล จึงทำให�พลังงานการขับเคลื่อน
ถูกส�งไปยังล�อขับเคลื่อนอีกล�อหนึ่งที่ไม�มีการลื่นไถล
ในเพลาเดียวกัน

. ควบคุมแรงดันเบรกและกำลังของเครื่องยนต� เพื่อลด
การลื่นไถลของล�อขับเคล่ือนตามความเร็วรถยนต�
(ฟ�งก�ชันควบคุมแรงฉุดลาก)

. ควบคุมแรง ดัน เบรกของแต�ละล�อและกำลังของ
เครื่องยนต� เพื่อช�วยผู�ขับขี่รักษาการควบคุมรถยนต�ใน
สภาพดังต�อไปนี้:
— การดื้อโค�ง (รถยนต�ไม�ขับเคลื่อนตามการหมุนของ

วงพวงมาลัย ถึงแม�ว�าจะเพิ่มการหมุนเลี้ยววง
พวงมาลัยแล�ว)

— เลี้ยวท�ายป�ด (รถยนต�หมุนเนื่องจากสภาวะ
การขับขี่หรือบนสภาพถนน)

ระบบ VDC ช�วยผู�ขับขี่ รักษาการควบคุมรถยนต� แต�ไม�
สามารถป�องกันการสูญเสียการควบคุมรถได�ในทุก ๆ
สถานการณ�

เมื่อระบบ VDC ทำงาน ไฟเตือน VDC บน
แผงหน�าป�ดกะพริบ โปรดสังเกตสิ่งต�อไปนี้:

. ถนนอาจลื่น หรือระบบได�รับคำสั่งช�วยเหลือใน
การบังคับเลี้ยว

. ท�านอาจรู�สึกถึงการสั่นของแป�นเบรก และได�ยินเสียง
หรือการสั่นจากใต�ฝากระโปรงหน�า ซึ่งเป�นส่ิงปกติ
และแสดงว�าระบบ VDC กำลังทำงานได�อย�างปกติ

. ปรับความเร็วและขับขี่ให�เหมาะสมกับสภาพถนน

ถ�าระบบทำงานผิดปกติ ไฟเตือน VDC บน
แผงหน�าป�ดจะสว�างขึ้น ระบบ VDC จะหยุดทำงาน
อัตโนมัติ

ใช�สวิตช� VDC OFF เพ่ือยกเลิกการใช�งานระบบ VDC ไฟ
แสดง VDC สว�างข้ึนเพ่ือแสดงว�าได�ป�ดระบบ VDC
แล�ว เมื่อใช�งานสวิตช� VDC OFF เพ่ือป�ดการทำงานของ
ระบบ ระบบ VDC จะยังคงทำงานอยู�เพื่อป�องกัน
การล่ืนไถลของล�ออีกด�านหนึ่ง เม่ือพลังการขับเคลื่อนได�
ถ�ายไปยังล�ออีกด�านที่ไม�มีการลื่นไถล สวิตช� VDC อยู�ที่
ตำแหน�ง “OFF” จากนั้นกลับไปยังตำแหน�ง "ON"

โปรดดู ท่ี “ไฟเตือนระบบควบคุมรถยนต�แบบไดนามิก
(VDC)” (หน�า 2-10) และ “ไฟแสดงระบบควบคุมรถยนต�
แบบไดนามิก (VDC) OFF” (หน�า 2-11)

คอมพิวเตอร�จะมีฟ�งก�ชันวิเคราะห�ข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซ่ึง
จะทดสอบระบบทุกครั้งที่สตาร�ทเครื่องยนต�และขับรถไป
ข�างหน�า หรือถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำการ

ทดสอบตัวเอง ท�านจะได�ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู�สึกถึง
อาการสั่นที่แป�นเบรก ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

สวิตช� OFF ควบคุมไดนามิกรถยนต�
(VDC)

L33-A-121009-6005824B-38EB-47D1-8884-4DD874416096

JVS0033X

ในสภาพการขับข่ีส�วนใหญ�ควรขับข่ีรถยนต� ในขณะท่ีเป�ด
ใช�งานระบบควบคุมรถยนต�แบบไดนามิก (VDC)

เมื่อรถยนต�ติดหล�มโคลนหรือหิมะ ระบบ VDC จะลดกำลัง
ของเคร่ืองยนต�เพื่อลดการหมุนฟรีของล�อ ความเร็วรอบ
เครื่องยนต�จะลดลง ถึงแม�จะเหยียบคันเร�งจนสุด ถ�าจำเป�น
ต�องเร�งเคร่ืองยนต�ให�ได�กำลังสูงสุดเพื่อออกจากติดหล�ม
ให�ป�ดการทำงานของระบบ VDC

สำหรับการป�ดระบบ VDC ให�กดสวิตช� VDC OFF ที่อยู�
ด�านล�างของแผงหน�าป�ด ไฟแสดง จะสว�างขึ้น

กดสวิตช� VDC OFF อีกครั้งหรือสตาร�ทเครื่องยนต�ใหม�
เพื่อเป�ดระบบ

Condition: 'Except for China'/China/
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GUID-55C7DEF7-3CF2-4577-BE18-B98509F632F4

ระบบการเตือนจุดบอด (BSW) ช�วยเตือนคนขับของรถยนต�
คันอื่นในเลนข�างเคียง เมื่อต�องการเปลี่ยนเลน

ระบบการเตือนออกจากเลนวิ่ง (LDW) ช�วยเตือนคนขับ
เมื่อขับรถใกล�ทางด�านซ�ายหรือด�านขวาของเลน

JVS0178X

ระบบ BSW/LDW ใช�ชุดกล�องมองหลัง ① ที่มีที่ฉีดน้ำล�าง
และพัดลมเป�าอัตโนมัติ

คำเตือน:

. ระบบ BSW ไม�ได�แทนขั้นตอนการขับขี่ที่
เหมาะสม และไม�ได�ถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยง
การชนกับรถหรือวัตถุอ่ืน เมื่อเปล่ียนเลน ให�ใช�
กระจกมองข�างและกระจกมองหลังเสมอ และ
มองในทิศทางที่ต�องการ เพื่อความปลอดภัยใน
การเปลี่ยนเลน ห�ามไว�ใจระบบ BSW เพียงอย�าง
เดียวเท�านั้น

. ระบบ LDW เป�นอุปกรณ�เพื่อช�วยเตือนให�คนขับ
ทราบ เม่ือออกจากเลนโดยไม�ได�ต้ังใจ ซ่ึงจะไม�
บังคับรถยนต�หรือป�องกันการสูญเสียการควบคุม
เป�นหน�าที่ของคนขับที่จะต�องคอยระมัดระวัง
ขับขี่อย�างปลอดภัย ขับรถอยู�ในเลน และควบคุม

รถเสมอ

. กล�องอาจทำงานผิดปกติภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
— เมื่อแสงที่สว�างมากๆ เข�าไปในกล�อง (เช�น
แสงส�องเข�าที่กล�องมองหลังโดยตรง เม่ือ
พระอาทิตย�ขึ้นหรือตก)

— เม่ือความสว�างภายนอกเปล่ียนแปลงอย�าง
กะทันหัน (เช�น เม่ือรถเข�าหรือออกอุโมงค�
หรือเมื่อลอดผ�านใต�สะพาน)

. ถ�าเลนส�กล�องสกปรกมาก ที่ฉีดล�างอัตโนมัติอาจ
ไม�สามารถทำความสะอาดออกได�หมด ซึ่งจะส�ง
ผลทำให�กล�องไม�สามารถตรวจจับรถยนต�คันอื่น
หรือเส�นแบ�งเลนได�

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช�น เสียงจากเครื่องเสียง
การ เป�ดกระจกรถ) จะกลบ เสียง เตือนที่ ดัง
ภายนอกรถ และอาจทำให�ไม�ได�ยินเสียง

การทำงานของระบบ BSW
GUID-76F995F0-557F-45E8-8882-0DEECFDA2A73

JVS0179X

ไฟแสดงจุดบอด

SSD1029

ไฟ BSW (บนจอแสดงข�อมูลรถยนต�)
ระบบ BSW ทำงานท่ีความเร็วมากกว�า 32 กม./ชม. (20
MPH) โดยประมาณ

เมื่อกล�องตรวจพบรถยนต�คันอื่นในพื้นที่ตรวจจับ ไฟแสดง
จุดบอดที่อยู�ในกระจกมองข�างจะสว�างขึ้น ถ�าเป�ดใช�งาน
สัญญาณไฟเลี้ยวแล�ว ระบบจะส�งเสียงเตือน (สองครั้ง)
และไฟแสดงจุดบอดจะกะพริบเพื่อเตือนคนขับ

ไฟแสดงจุดบอดจะกะพริบอย�างต�อเน่ือง จนกว�ารถยนต�ท่ี
ถูกตรวจพบจะออกจากพื้นที่ตรวจจับ

พื้นที่ตรวจจับ
GUID-28E63383-6441-4151-92C1-C030272202EC

SSD1026

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-13

ระบบการเตือนจุดบอด (BSW)/
การเตือนออกจากเลนวิ่ง (LDW) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/China/
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5-14 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

กล�องสามารถตรวจจับรถยนต�ได�ทั้งสองด�านของรถ เมื่อ
ชิ้นส�วนของรถยนต�คันอื่นอยู�ในพื้นที่ตรวจจับ ดังที่แสดงใน
รูป

โดยทั่วไป พื้นที่ตรวจจับน้ีเริ่มจากกระจกข�างของรถ และ
ขยายออกไปประมาณ 3 ม. (10 ฟุต) ทางด�านหลังกันชน
หลัง และประมาณ 3 ม. (10 ฟุต) ทางด�านข�าง

หมายเหตุ:
ไฟแสดงจุดบอดจะสว�างขึ้นเป�นเวลาประมาณสองถึง
สามวินาที เมื่อสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”

ความสว�างของไฟแสดงจุดบอดจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ ขึ้น
อยู�กับความสว�างของแสงสว�างภายนอก

เสียงเตือนจะดังขึ้น ถ�ากล�องตรวจพบรถยนต�คันอ่ืน เมื่อ
เป�ดใช�งานสัญญาณไฟเลี้ยวแล�ว ถ�ารถยนต�คันอื่นเข�ามาใน
พ้ืนที่ตรวจจับ หลังจากเป�ดใช�งานสัญญาณไฟเลี้ยวแล�ว
ไฟแสดงจุดบอดจะกะพริบเท�านั้นและไม�มี เสียงเตือน
(โปรดดูที่ “สถานการณ�การขับขี่ของ BSW” (หน�า 5-15))

การเป�ดหรือป�ดระบบ BSW
GUID-2332AB3E-978B-4BF4-B7C6-9CE7249EF2AA

เป�ดหรือป�ดระบบ BSW โดยใช�เมนูตั้งค�าบนจอแสดงข�อมูล
รถยนต�

SYSTEM ON: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ไฟแสดง BSW (สีขาว) บนจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะแสดง
ขึ้น

SYSTEM OFF: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ไฟแสดง BSW (สีขาว) บนจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะดับลง

ปฏิบัติขั้นตอนต�อไปนี้ เพื่อใช�งานหรือป�ดการใช�งานระบบ
BSW

1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings” แสดงขึ้นบน
จอแสดงข�อมูลรถยนต� ใช� เพื่อเลือก “Driver
Assistance” จากนั้นกดปุ�ม ENTER

2. เลือก “Driving Aids” และกดปุ�ม ENTER

3. เพ่ือตั้ง เป�ดหรือป�ด ระบบ BSW ใช�ปุ�ม เพ่ือ
เข�าไปยังเมนูและใช�ปุ�ม ENTER เพื่อเลือกหรือเปลี่ยน
รายการ:
. เลือก “Blind Spot” และกดปุ�ม ENTER
. เพื่อ เป�ด การ เตือน ใช� ปุ�ม ENTER เพ่ือ เลือก
“Warning (BSW)”

JVS0202X

สวิตช�ระบบการเตือน
สวิตช�ระบบการเตือนใช�เพื่อป�ดระบบการเตือนช่ัวคราว
(ระบบการเตือนออกจากเลน (LDW) และระบบการเตือน
จุดบอด (BSW)) ซึ่งเป�ดใช�งานได�โดยใช�เมนูตั้งค�า

คำเตือน:

. กล�องอาจไม�สามารถตรวจพบ เมื่อวัตถุบางอย�าง
เข�ามาได� เช�น:

— คนเดินถนน จักรยาน สัตว�

— ยานพาหนะขนาดเล็กบางประเภท เช�น รถ
จักรยานยนต� และรถขนาดเล็ก

— รถยนต�ที่กำลังมา

— รถยนต�ที่ เข�ามาใกล�ด�วยความเร็วจากทาง
ด�านหลัง (โปรดดูที่ “สถานการณ�การขับขี่
ของ BSW” (หน�า 5-15))

— รถยนต�ที่คุณแซงมาอย�างเร็ว (โปรดดูที่
“สถานการณ�การขับขี่ของ BSW” (หน�า 5-
15))

— รถยนต�ที่เบี่ยงหรือเปลี่ยนเลนมาทางรถยนต�
ของคุณอย�างกะทันหัน

. กล�องอาจไม�สามารถตรวจจับได�อย�างถูกต�อง
เมื่อขับรถอยู�บริเวณข�างตัวถังของรถยนต�ที่มีฐาน
ล�อยาว (เช�น รถบรรทุกพ�วง รถกึ่งพ�วง
รถแทรกเตอร�)

. พื้นที่ ตรวจ จับ ของ กล�อง ถ ูก ออกแบบ ตาม
มาตรฐานความกว�างของเลน เม่ือขับรถในเลนที่
กว�างกว�าปกติ กล�องอาจไม�ตรวจจับรถยนต�ใน
เลนข�างเคียง เมื่อขับรถในเลนที่แคบกว�าปกติ
กล�องอาจตรวจจับรถยนต�ที่ขับอยู�ในสองเลน
ถัดไป

. กล�องถูกออกแบบมาไม�ให�ตรวจจับวัตถุที่ ไม�
เคลื่อนที่ส�วนใหญ� อย�างไรก็ตาม บางครั้งอาจ
ตรวจจับวัตถุบางอย�าง เช�น ร้ัวกั้น ผนัง กอง
ใบไม� และรถยนต�ที่จอดอยู� นี่เป�นสภาวะ
การทำงานปกติ

. กล�องอาจตรวจจับภาพสะท�อนของรถยนต�หรือ
วัตถุข�างทาง ซึ่งไม�อยู�ในพ้ืนท่ีตรวจจับเม่ือถนน
เป�ยก

Condition: 'Except for China'/China/



(157,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

สถานการณ�การขับขี่ของ BSW
GUID-BA3DBDA4-D2B1-4B15-8A1F-F21B114CE22D

รถยนต�คันอื่นเข�ามาใกล�จากทางด�านหลัง
GUID-D617EA40-6C48-4270-8E03-E4DC9264FB4A

SSD1026

ไฟแสดงจุดบอดจะสว�างขึ้น ถ�ามีรถยนต�ในเลนข�างเคียง
เข�ามาในพื้นที่ตรวจจับจากทางด�านหลัง

อย�างไรก็ตาม ถ�ารถยนต�ที่แซงขึ้นมาขับด�วยความเร็วที่
เร็วกว�ามาก ไฟแสดงอาจไม�สว�างขึ้น ก�อนรถยนต�ที่ถูก
ตรวจพบจะอยู�ข�างรถของคุณ ใช�กระจกมองข�างและกระจก
มองหลังเสมอ และมองในทิศทางที่ต�องการ เพื่อ
ความปลอดภัยในการเปลี่ยนเลน

SSD1031

ถ�าคน ขับ เป�ด ใช� งาน สัญญาณไฟเลี้ยวแล�ว ไฟแสดง
จุดบอดจะกะพริบและส�งเสียงเตือนสองครั้ง

หมายเหตุ:
ถ�าคนขับเป�ดใช�งานสัญญาณไฟเล้ียวแล�ว ก�อนที่
รถยนต�คันอื่นจะเข�ามาในพ้ืนที่ตรวจจับ ไฟแสดง
จุดบอดจะกะพริบเท�านั้นและไม�มีเสียงเตือน เมื่อตรวจ
พบรถยนต�คันอื่น

การแซงรถยนต�คันอื่น
GUID-A4503AED-AFB9-4FFC-B901-4182090EB198

SSD1033

ไฟแสดงจุดบอดจะสว�างขึ้น ถ�า ขับรถแซงคันอื่น และ
รถยนต�คันนั้นอยู� ใน พ้ืนท่ีตรวจจับเป�นเวลาประมาณ 3
วินาที

กล�องอาจไม�ตรวจจับรถยนต�ที่เคลื่อนท่ีช�ากว�า ถ�าขับผ�าน
ไปอย�างรวดเร็ว

SSD1034

ถ�าคนขับเป�ดใช�งานสัญญาณไฟเลี้ยว ขณะที่มีรถยนต�
คันอื่นอยู�ในพื้นท่ีตรวจจับ ไฟแสดงจุดบอดจะกะพริบและ
ส�งเสียงเตือนสองครั้ง

การทำงานของระบบ LDW
GUID-A6C499A7-BEE7-48A8-A25E-AF90E8F746AA

JVS0154X

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-15

Condition: 'Except for China'/China/
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5-16 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

SSD0672

ไฟ LDW (บนจอแสดงข�อมูลรถยนต�)
ระบบ LDW ทำงานท่ีความเร็วมากกว�า 70 กม./ชม. (45
MPH) โดยประมาณ

เมื่อรถยนต�เข�าใกล�ทางด�านซ�ายหรือด�านขวาของเลน
ระบบ LDW จะส�งเสียงเตือนและไฟ LDW (สีส�ม) บน
แผงหน�าป�ดจะกะพริบเพื่อเตือนคนขับ

ระบบ LDW ไม�ได�ถูกออกแบบมาให�ทำงานภายใต�สภาวะ
ต�อไปนี้

. เมื่อคุณใช�งานสัญญาณเปลี่ยนเลน และเปลี่ยนเลนใน
ทิศทางตามสัญญาณ (ระบบ LDW จะกลับทำงานอีก
คร้ัง หลังจากป�ด สัญญาณเปลี่ยน เลนประมาณ 2
วินาที)

. เมื่อความเร็วรถน�อยว�า 70 กม./ชม. (45 MPH) โดย
ประมาณ

การเป�ดหรือป�ดระบบ LDW
GUID-E6954F5D-F15E-4233-A4E2-A5DB9B259775

เป�ดหรือป�ดระบบ LDW โดยใช�เมนูตั้งค�าบนจอแสดงข�อมูล
รถยนต�

SYSTEM ON: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ไฟ LDW (สีขาว) บนแผงหน�าป�ดจะสว�างขึ้น

SYSTEM OFF: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ไฟ LDW (สีขาว) บนแผงหน�าป�ดจะดับลง

ปฏิบัติขั้นตอนต�อไปนี้ เพื่อใช�งานหรือป�ดการใช�งานระบบ
LDW

1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings” แสดงขึ้นบน
จอแสดงข�อมูลรถยนต� ใช� เพื่อเลือก “Driver
Assistance” จากนั้นกดปุ�ม ENTER

2. เลือก “Driving Aids” และกดปุ�ม ENTER

3. เพ่ือตั้ง เป�ดหรือป�ด ระบบ LDW ใช�ปุ�ม เพ่ือ
เข�าไปยังเมนูและใช�ปุ�ม ENTER เพื่อเลือกหรือเปลี่ยน
รายการ:
. เลือก “Lane” และกดปุ�ม ENTER
. เพื่อ เป�ด การ เตือน ใช� ปุ�ม ENTER เพ่ือ เลือก
“Warning (LDW)”

JVS0202X

สวิตช�ระบบการเตือน
สวิตช�ระบบการเตือนใช�เพื่อป�ดระบบการเตือนช่ัวคราว
(ระบบการเตือนออกจากเลน (LDW) และระบบการเตือน
จุดบอด (BSW)) บนจอแสดงข�อมูลรถยนต�

คำเตือน:

. กล�องอาจไม�สามารถตรวจจับได�อย�างถูกต�อง
ภายใต�สภาวะต�อไปนี้:

— บนถนนที่ มี เส�นแบ�งเลนคู�ขนานหลายเส�น
เส�นแบ�งเลนจางหรือไม�ชัด เส�นแบ�งเลนสี
เหลือง เส�นแบ�งเลนไม�ได�มาตรฐาน หรือมี
น้ำ, ฝุ�นละออง, หิมะ, ฯลฯ บนเส�นแบ�งเลน

— บนถนนที่ตรวจพบว�าเส�นแบ�งเลนเป�นเส�นประ

— บนถนนที่มีโค�งหักศอก

— บนถนนท่ีมีวัตถุท่ีแตกต�างกันอย�างชัดเจน
เช�น เงา หิมะ น้ำ ร�อง รอยต�อ หรือเส�นแนวที่
เหลือ จาก การ ซ�อม ถนน (ระบบ LDW
สามารถตรวจพบสิ่งเหล�าน้ีได�เช�นเดียวกัน
กับเส�นแบ�งเลน)
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— บนถนนที่เลนมารวมกันหรือแยกออกจากกัน

— เมื่อทิศทางรถยนต�ไม�ตรงกันกับเส�นแบ�งเลน

— เม่ือพ้ืนผิวถนนมืดมาก เน่ืองจากแสงสว�าง
ภายนอกน�อย หรือไฟท�ายชำรุดบกพร�อง

. เมื่อ ขับรถบนทางโค�ง การ เตือนจะช�าลงบน
วงนอกของโค�ง

สถานะ BSW/LDW ไม�ทำงานชั่วคราว
GUID-2A163E8D-2ABE-4407-95F3-4C527829C8C2

ภายใต�สภาวะต�อไปนี้ ระบบ BSW และ/หรือ LDW จะหยุด
ทำงานชั่วคราว ไฟ BSW (สีขาว) และ/หรือไฟ LDW (สี
ขาว) จะกะพริบ และข�อความใดก็ตามต�อไปนี้จะแสดงขึ้น
บนจอแสดงข�อมูลรถยนต�:

. “Trunk Open”

. “Low Washer Fluid”

เมื่อแก�ไขสถานะข�างต�นแล�ว ระบบ BSW และ/หรือ LDW
จะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

BSW/LDW ไม�ทำงานอัตโนมัติ
GUID-707C5A85-9759-4939-8B2F-EF1852F32059

เม่ือฝุ�นละออง ฝน หรือหิมะสะสมอยู�ท่ีกล�อง ระบบ BSW
และ/หรือ LDW จะหยุดทำงานอัตโนมัติ และไม�สามารถ
กำจัดได�ด�วยที่ฉีดน้ำอัตโนมัติและพัดลมเป�า ไฟ BSW (สี
ขาว) และ/หรือไฟ LDW (สีขาว) จะกะพริบ และข�อความ
“Unavailable : Clean rear camera” จะแสดงขึ้นบน
จอแสดงข�อมูลรถยนต�

สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:

ถ�าข�อความแสดงขึ้น ให�จอดรถในที่ปลอดภัย แล�วทำ
ความสะอาดกล�องด�วยผ�านุ�ม จากน้ันดับเครื่องยนต�และ
สตาร�ทรถใหม�อีกครั้ง

การทำงานผิดปกติของ BSW/LDW
GUID-7278D435-E387-46F3-9E55-9176F2BBA66E

เม่ือ BSW และ/หรือ LDW ทำงานผิดปกติ ระบบจะหยุด
ทำงานอัตโนมัติ ไฟ BSW (สีส�ม) และ/หรือไฟ LDW (สี
ส�ม) จะสว�างขึ้น และข�อความ “Malfunction: Please see
owners manual” จะแสดงขึ้นบนจอแสดงข�อมูลรถยนต�

สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:

หยุดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต�และสตาร�ทใหม�อีก
ครั้งหนึ่ง ถ�าไฟ LDW (สีส�ม) ยังคงสว�างอยู� ให�เข�ารับการ
ตรวจสอบระบบ BSW และ/หรือ LDW ที่ศูนย�บริการนิสสัน

การดูแลรักษากล�อง
GUID-11B4121A-9122-4754-8E8E-576A59B7B79D

JVS0155X

ชุดกล�องมองหลัง ① สำหรับระบบ LDW/BSW ติดตั้งอยู�
เหนือป�ายทะเบียนด�านหลัง เพื่อให� ระบบ LDW/BSW
ทำงานอย�างถูกต�อง และช�วยรักษาการทำงานของระบบ
ให�แน�ใจว�าสังเกตสิ่งต�อไปนี้:

. รักษากล�องให�สะอาดอยู�เสมอ ระมัดระวังอย�าให�หัวฉีด
ของที่ฉีดน้ำล�างและพัดลมเป�าเสียหาย

. อย�าติดต้ัง “อุปกรณ�ตกแต�งป�ายทะเบียน” ที่สะท�อน
แสง

. อย�ากระแทกหรือทำให�บริเวณรอบๆ กล�องเสียหาย

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-17
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5-18 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

L33-A-121009-4F4300BB-13AB-4B16-A7FC-C07AAD06E0DD

JVS0180X

1. สวิตช� CANCEL
2. สวิตช� ACCELERATE/RESUME
3. สวิตช� COAST/SET
4. สวิตช� MAIN ควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ

ข�อควรระวังในการควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติ

L33-A-121009-FE54FA53-0EFD-4DF9-8A67-A9BB9FF64BB5

JVS0339X

. ถ�า ระบบควบคุมความเร็ว รถยนต� อัตโนมัติทำงาน
บกพร�อง ระบบจะยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติ ไฟ
แสดง CRUISE บนจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะกะพริบ
เพื่อเตือนคนขับ

. ถ�าไฟแสดง CRUISE กะพริบ ให�ป�ดสวิตช� MAIN
ควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ และเข�ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน

. ไฟแสดง CRUISE อาจจะกะพริบ เม่ือ เป�ดสวิตช�
MAIN ควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ในขณะที่กด
สวิตช� ACCELERATE/RESUME, COAST/SET หรือ
CANCEL เพื่อตั้งระบบควบคุมความเร็วรถยนต�
อัตโนมัติอย�างถูกต�อง ให�ปฏิบัติขั้นตอนดังต�อไปนี้

การทำงานของระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต�อัตโนมัติ

L33-A-121009-39B6E038-E072-4A35-A93C-A4706DE453FA

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต� อัตโนมัติจะยอมให�ขับ ท่ี
ความเร็วต้ังแต� 40 กม./ชม.(25 MPH) ขึ้นไปโดยไม�ต�อง
เหยียบคันเร�ง

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติจะถูกยกเลิก
การทำงานโดยอัตโนมัติ ถ�าความเร็วรถยนต�ลดลงต่ำกว�า
ความเร็วที่ตั้งไว�มากกว�าประมาณ 13 กม./ชม. (8 MPH)

การเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) จะเป�นการ
ยกเลิก และไฟแสดง CRUISE จะดับลง

การเป�ดระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
L33-A-121009-9E343933-3A98-4138-A929-2F0546818A41

กดสวิตช� MAIN ไฟแสดง CRUISE บนจอแสดงข�อมูล
รถยนต�จะแสดงขึ้น

การตั้งค�าความเร็วอัตโนมัติ
L33-A-121009-253BD6C7-066C-40A5-9D4C-3AFFD2C14CCA

1. เร�งเครื่องไปยังความเร็วที่ต�องการ

2. กดสวิตช� COAST/SET แล�วปล�อย

3. ปล�อยเท�าออกจากคันเร�ง

รถยนต�จะรักษาความเร็วที่ตั้ง

ขับแซงรถคันอื่น:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
เหยียบ คันเร�ง เพื่อ เร�งความเร็ว หลังจากปล�อยคัน เร�ง
รถยนต�จะขับเคลื่อนตามความเร็วที่ได�ตั้งไว�

รถยนต�จะไม�ขับเคลื่อนตามความเร็วที่ตั้งไว� เมื่อขับขึ้นหรือ
ลง เขา ชัน ในกรณี น้ี ให� ขับข่ี โดยไม� ใช� ระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติ

ปรับตั้งใหม�เพื่อลดความเร็ว:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ปฎิบัติตามขั้นตอนใดๆ ดังต�อไปนี้ เพื่อปรับความเร็วให�
ช�าลงกว�าเดิม

. แตะแป�นเบรกเบาๆ เมื่อได�ความเร็วรถยนต�ท่ีต�องการ
กดสวิตช� COAST/SET และปล�อย

. กดสวิตช� COAST/SET ค�างไว� เมื่อได�ความเร็วรถยนต�
ที่ต�องการ ปล�อยสวิตช� COAST/SET

. กดและปล�อยสวิตช� COAST/SET อย�างเร็ว จะลด
ความเร็วรถยนต�ประมาณ 1 กม./ชม.(0.6 MPH)

ปรับตั้งใหม�เพื่อเพิ่มความเร็ว:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ปฎิบัติตามขั้นตอนใดๆ ดังต�อไปนี้ เพื่อปรับความเร็วให�เร็ว
ขึ้นกว�าเดิม

. เหยียบคันเร�ง เม่ือได�ความเร็วรถยนต�ท่ีต�องการ กด
สวิตช� COAST/SET และปล�อย

. กดสวิตช� ACCELERATE/RESUME ค�างไว� เมื่อได�
ค ว า ม เ ร็ ว ร ถ ย น ต� ท่ี ต� อ ง ก า ร ป ล� อ ย ส วิ ต ช�
ACCELERATE/RESUME

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
(ถ�ามีติดตั้ง)
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. กดและปล�อยสวิตช� ACCELERATE/RESUME อย�าง
เร็ว จะเพิ่มความเร็วรถยนต�ประมาณ 1 กม./ชม. (0.6
MPH)

กลับไปยังความเร็วก�อนการตั้งค�า:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดสวิตช� ACCELERATE/RESUME แล�วปล�อย

รถยนต�จะกลับไปใช�ความเร็วอัตโนมัติเดิมท่ีได�ตั้งไว� เม่ือ
ขับขี่รถยนต�ที่ความเร็วสูงกว�า 40 กม./ชม. (25 MPH)

การยกเลิกความเร็วอัตโนมัติ
L33-A-121009-6DACC82D-D47B-45A2-90DA-38BBCFE48E20

ปฎิบัติตามขั้นตอนใดๆ ดังต�อไปนี้ เพื่อยกเลิกความเร็ว
อัตโนมัติที่ตั้งไว�

. กดสวิตช� CANCEL

. แตะแป�นเบรกเบาๆ

. กดสวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ไฟ
แสดง CRUISE จะดับลง

GUID-FF6D5B38-1FA3-4D68-8EE7-62752BEF05C3

JVS0185X

ระบบโหมด ECO ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิง ด�วยการควบคุมเครื่องยนต� และการทำงาน
ของ เกียร� CVT โดย อัตโนมัติ เพื่อหลีก เล่ียงการ เร�ง
ความเร็วกะทันหัน

เพื่อเป�ดระบบโหมด ECO ให�กดสวิตช� ECO ไฟแสดง
โหมด ECO จะแสดงขึ้นบนจอแสดงข�อมูลรถยนต�

เพื่อป�ดโหมด ECO ให�กดสวิตช� ECO อีกคร้ัง ไฟแสดง
โหมด ECO จะดับลง

. ไม�สามารถป�ดระบบโหมด ECO ได�ขณะท่ีเหยียบคัน
เร�ง แม�ว�าจะกดสวิตช� ECO ไปที่ OFF ปล�อยคันเร�ง
เพื่อป�ดระบบโหมด ECO

. ระบบโหมด ECO จะหยุดทำงานอัตโนมัติ ถ�าเกิด
การทำงานผิดปกติขึ้นในระบบ

. ป�ดระบบโหมด ECO เมื่อจำเป�นต�องเร�งความเร็ว เช�น
เมื่อ:
— ขับรถที่มีโหลดของผู�โดยสารหรือสัมภาระมาก
— ขับรถขึ้นทางลาดชัน

ฟ�งก�ชันชี้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิง (ECO)

GUID-0AB11CD8-878C-4789-A34E-61D81FE8E96E

JVS0201X

ใช�ฟ�งก�ชันชี้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ECO) เพื่อ
ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อแท�งตัวชี้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ECO) อยู�
ในบริเวณพ้ืนที่สี เขียว ① แสดงว�าการขับรถอยู�ในช�วง
ความเร็วที่ประหยัดน้ำมัน

เมื่อแท�งตัวชี้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ECO) อยู�
นอกบริเวณพื้นท่ีสีเขียว แสดงว�าการขับรถไม�ได�อยู�ในช�วง
ความเร็วที่ประหยัดน้ำมัน

เมื่อแท�งตัวช้ีอัตราการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง (ECO) จะ
ไม�แสดงขึ้นเมื่อระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ (ถ�า
มีติดตั้ง) กำลังทำงาน

เพ่ือใช� งานหรือยกเลิกการใช� งานฟ�งก�ชันชี้ อัตราการ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ECO) โปรดดูที่ “การตั้งค�าโหมด
ECO” (หน�า 2-14)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-19
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5-20 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ไฟแสดงความเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม
(ECO)

GUID-0F36FE07-30CE-41B0-AC91-2B4C5E8CA807

JVS0200X

ไฟแสดงความเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (ECO) ① แสดงขึ้น
ตามการทำงานของคันเร�ง ขณะที่ขับรถในโหมด ECO

ไฟแสดงความเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม (ECO) จะสว�างขึ้น
ในทิศทางของ ② ถ�าการขับขี่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมมาก
ขึ้น (ECO)

เพื่อใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานไฟแสดงความเป�นมิตรต�อ
ส่ิงแวดล�อม (ECO) โปรดดู ท่ี “การ ต้ังค�าโหมด ECO”
(หน�า 2-14)

ไฟแสดงความเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (ECO) จะไม�แสดง
ขึ้นในสภาวะต�อไปนี้

. ความเร็วรถต่ำกว�า 10 กม./ชม. (6 MPH)

. คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด) “N” (ว�าง) หรือ
“R” (ถอยหลัง)

. ระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)
กำลังทำงาน

L33-A-121009-94200F43-E3E6-4656-A317-833145CB31EE

คำเตือน:

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช�น
หญ�าแห�ง เศษกระดาษ หรือเศษผ�า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให�ไฟไหม�ได�

. ข้ันตอนการจอดรถอย�างปลอดภัยจำเป�นต�องใช�
งานเบรกจอด และคันเกียร�ต�องอยู�ในตำแหน�ง
“P” (จอด) ไม�เช�นนั้น รถอาจจะเคล่ือนท่ีโดย
คาดไม�ถึงทำให�เกิดอุบัติเหตุ

. เมื่อจอดรถ ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P”
(จอด) คันเกียร�ไม�สามารถเล่ือนจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ได� หากไม�ได�เหยียบแป�นเบรก

. ห�ามปล�อยรถทิ้ง ไว� ในขณะ เครื่องยนต�กำลัง
ทำงาน

. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือผู�ใหญ�ที่ต�องได�รับการดูแล
จากคนอื่นไว�ในรถแต�ลำพัง ไม�ควรปล�อย
สัตว�เลี้ยงไว�ในรถตามลำพังเช�นกัน เนื่องจากอาจ
ไปกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ�
ซึ่งทำให�เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บ
โดยไม�ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถท่ีไม�มีการระบายอากาศจะสูงจน
อาจเกิดอันตรายร�ายแรงกับคนและสัตว�ได�

การจอด
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SSD0441

1. เข�าเบรกจอดจนสุด

2. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

3. เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล�อดังแสดงใน
ภาพประกอบ

หันลงทางลาดโดยมีขอบถนน ①

หันล�อไปยังทางเท�าและเลื่อนรถไปข�างหน�าจนล�อชิด
กับขอบทาง แล�วเข�าเบรกจอด

หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบถนน ②

หันล�อออกจากขอบทางเท�า และเล่ือนรถกลับจนล�อ
ชิดกับขอบทางเท�า แล�วเข�าเบรกจอด

หันขึ้นหรือลงทางลาดโดยไม�มีขอบถนน ③

หันล�อไปทางขอบถนน เพื่อให�รถเลื่อนออกจากกลาง
ถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล แล�วเข�าเบรกจอด

4. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF”

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-21
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5-22 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

L33-A-121009-115B9F18-CC67-412C-A62E-3606E77E79A9

SSD0723

แบบ A

JVS0337X

แบบ B

ระบบเซ็นเซอร�จอดรถส�งเสียง เพื่อแจ�งให�คนขับทราบว�ามี
สิ่งกีดขวางอยู�ใกล�กันชน

เมื่อรายการ “Display” อยู�ที่ ON มุมมองของเซ็นเซอร�จะ
แสดงขึ้นบนจอแสดงข�อมูลรถยนต�โดยอัตโนมัติ

คำเตือน:

. ระบบเซ็นเซอร� จอดรถเป�นระบบที่ เพิ่มความ
สะดวกสบายในการจอดรถ แต�ไม�สามารถใช�งาน
แทนการจอดรถด�วยวิธีที่ถูกต�อง ผู�ขับขี่ต�อง
รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยระหว�างจอดรถ

และระหว�างขับขี่เสมอ เอี้ยวตัวมองและตรวจสอบ
บริเวณรอบๆ เพื่อดูว�าปลอดภัยก�อนทำการถอย
รถเสมอ

. อ�านและทำความเข�าใจข�อจำกัดการใช�งานระบบ
เซ็นเซอร�จอดรถ ตามที่ระบุไว�ในหมวดน้ี สีของ
ตัวจับเซ็นเซอร�ที่มุมและเส�นแสดงระยะห�างของ
มุมมองด�านหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)/หลังจะแสดงระยะ
ห�างของวัตถุไม�เหมือนกัน สภาพอากาศเลวร�าย
หรือแหล�งกำเนิดอัลตร�าโซนิค เช�น เครื่องล�างรถ
อัตโนมัติ เบรกแบบใช�อากาศอัด(เบรกลม)ของ

รถบรรทุก หรือเครื่องเจาะแบบใช�อากาศอัด อาจ
ส�งผลกระทบต�อฟ�งก�ชันของระบบ รวมถึงลด
ประสิทธิภาพหรือเกิดการทำงานผิดพลาด

. ฟ�งก�ชันการทำงานนี้ออกแบบมาเพื่อช�วยคนขับ
ตรวจจับวัตถุชิ้นใหญ�ๆ เพื่อช�วยป�องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดกับรถยนต� ระบบไม�ได�ถูก
ออกแบบมาเพื่อป�องกันการชนหรือสัมผัสวัตถุ
เล็กๆ หรือวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่ได� ให�เคลื่อนที่
ช�าๆ เสมอ

. ระบบจะไม�ตรวจจับวัตถุเล็กๆ ที่อยู�ใต�กันชน และ
อาจไม�ตรวจจับวัตถุที่อยู�ใกล�กับกันชนหรือบนพื้น
ถนน

. ระบบอาจไม�ตรวจจับวัตถุต�อไปนี้
— วัตถุที่มีขนนิ่มหรือเบา เช�น หิมะ ผ�า ฝ�าย
ใยแก�ว ฯลฯ

— วัตถุท่ีมีลักษณะบาง เช�น เชือก สายไฟ โซ�
ฯลฯ

— วัตถุรูปทรงลิ่ม

. ถ�าบริเวณแผงกันชนได�รับความเสียหายหรืองอ
พื้นที่การรับสัญญาณของระบบโซนาร�อาจได�รับ
ผลกระทบ ส�งผลให�การ วัดระยะทางจากสิ่ง
กีดขวางถึงตัวรถผิดพลาด หรือส�งเสียงเตือนคน
ขับอย�างไม�ถูกต�อง

ข�อควรระวัง:

. รักษาความเงียบภายในห�องโดยสารให�มากที่สุด
เท�าที่ จะทำได� เพ่ือให� ได�ยิน เสียง เตือนอย�าง
ชัดเจน

ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (ถ�ามีติดตั้ง)
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. อย�าให�หิมะ น้ำแข็ง และสิ่งสกปรกสะสมติดค�าง
อยู�บนเซ็นเซอร� (ติดตั้งอยู�บนแผงกันชน) ห�าม
ทำความสะอาดเซ็นเซอร�ด�วยวัตถุมีคม ถ�ามีสิ่ง
แปลกปลอมปกคลุมเซ็นเซอร� ความแม�นยำของ
การทำงานเซ็นเซอร�จะลดลง

สำหรับรถยนต�ที่ติดตั้งเซ็นเซอร�หลัง (แบบ A):

ระบบจะแจ�งเตือนส่ิงกีดขวางด�านหลังด�วยภาพ และเสียง
เมื่อคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

ระบบหยุดทำงานท่ีความเร็วมากกว�า 10 กม./ชม. (6
MPH) ระบบจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อความเร็วลดลง

เสียงเตือนแบบเป�นจังหวะจะหยุดหลังจากผ�านไป 3 วินาที
เมื่อตรวจพบส่ิงกีดขวางด�วยเซ็นเซอร�ที่มุมเท�าน้ัน และ
ระยะทางไม�เปลี่ยนแปลง เสียงเตือนจะหยุดเมื่อสิ่งกีดขวาง
พ�นไปจากรถยนต�

สำหรับรถยนต�ที่ติดตั้งเซ็นเซอร�หน�า และหลัง (แบบ
B):

ระบบจะแจ�งให�ทราบด�วยสัญญาณภาพและเสียง ถ�ามีส่ิง
กีดขวางด�านหน�า เมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “D” (ขับ)
และถ�ามีสิ่งกีดขวางทั้งด�านหน�าและด�านหลัง เมื่อคันเกียร�
อยู�ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

ระบบหยุดทำงานท่ีความเร็วมากกว�า 10 กม./ชม. (6
MPH) ระบบจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อความเร็วลดลง

เสียงเตือนแบบเป�นจังหวะจะหยุดหลังจากผ�านไป 3 วินาที
เมื่อตรวจพบส่ิงกีดขวางด�วยเซ็นเซอร�ที่มุมเท�าน้ัน และ
ระยะทางไม�เปลี่ยนแปลง เสียงเตือนจะหยุดเมื่อสิ่งกีดขวาง
พ�นไปจากรถยนต�

JVS0338X

เม่ือมุมของรถ เคลื่อน เข�า ใกล� วัตถุ มากขึ้น ไฟแสดง
เซ็นเซอร�ที่มุม ① จะแสดงขึ้น (ถ�ามีติดตั้ง)

เมื่อส�วนกลางของรถเคลื่อนเข�าใกล�วัตถุมากขึ้น ไฟแสดง
โซนาร�ส�วนกลาง ② จะแสดงขึ้น

เม่ือตรวจพบวัตถุ ไฟแสดง (สีเขียว) จะแสดงขึ้นมาและ
กะพริบ และเสียงเตือนจะดังเป�นจังหวะไม�ต�อเนื่อง เมื่อ
รถยนต� เคลื่อนเข�าใกล�วัตถุมากขึ้น สีของไฟแสดงจะ
เปลี่ยนเป�นสีเหลือง และจะกะพริบจะข้ึน เมื่อรถยนต�ใกล�
วัตถุมาก ไฟแสดงจะหยุดกะพริบและเปลี่ยนเป�นสีแดง
และเสียงเตือนจะดังต�อเนื่อง

สวิตช� OFF ของระบบเซ็นเซอร�จอดรถ
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-D7BC282B-4384-40BA-A7AB-23CB313954CD

สวิตช� ท่ีติดตั้งอยู� ท่ีพวงมาลัยสามารถใช�ป�ดระบบ
เซ็นเซอร�จอดรถได�

ระบบเซ็นเซอร�จอดรถจะทำงานอัตโนมัติ ภายใต�สภาวะดัง
ต�อไปนี้

. เมื่อเปลี่ยนสวิตช�กุญแจจากตำแหน�ง “OFF” ไปยัง
ตำแหน�ง “ON”

. เมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

. เมื่อความเร็วรถลดลงถึง 10 กม./ชม. (6 MPH)

สามารถเป�ดและป�ดฟ�งก�ชันทำงานอัตโนมัติได�ด�วยรายการ
“Sensor” ในเมนูต้ังค�า โปรดดูที่ “ระบบช�วยเหลือคนขับ
(ถ�ามีติดตั้ง)” (หน�า 2-13)

การตั้งค�าระบบเซ็นเซอร�จอดรถ
GUID-E4B58E4D-7DD0-4D0C-BEC1-1AAA862402E6

Volume
GUID-CE5778D1-7E9F-416D-AD9D-A9A890F18006

ปรับระดับของเสียงเตือน

High (สูง) - Mid (กลาง) (ค�าเริ่มต�น) - Low (ต่ำ)

Sensor
GUID-9A3A879B-A804-4F5A-A467-CF660E624A25

ใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานเซ็นเซอร�

ON (เป�ด) (ค�าเริ่มต�น) - Fr (ด�านหน�า) เท�านั้น (ถ�ามีติดตั้ง
) - OFF (ป�ด)

Display
GUID-B35BD757-7656-4C2F-A3AC-89E67B1F69C3

แสดงมุมมองของเซ็นเซอร�บนจอแสดงข�อมูลรถยนต�โดย
อัตโนมัติ เมื่อให�เซ็นเซอร�ทำงาน

ON (เป�ด) (ค�าเริ่มต�น) - OFF (ป�ด)

Range
GUID-3A540D98-CD63-442B-8C78-FA2F6A46FCEA

ปรับระยะตรวจจับของเซ็นเซอร�

Far (ไกล) - Mid (กลาง) (ค�าเริ่มต�น) - Near (ใกล�)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-23
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5-24 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-F5A19DEE-1706-4434-A45C-576DA97F08F6

รถยนต�คันนี้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู�โดยสารและสัมภาระ
นิส สัน ไม� แนะนำ ให� ใช� ลาก รถ พ�วง เพราะ จะ ทำให�
เคร่ืองยนต� ระบบส�งกำลัง ระบบบังคับเล้ียว เบรก และ
ระบบอื่นๆ ทำงานหนักขึ้น

ข�อควรระวัง:

รถยนต�ที่ เสียหายจากการลากรถพ�วงไม�รวมอยู�ใน
เงื่อนไขการรับประกัน

GUID-DCFF0893-C71A-43B1-BDEF-EDCEF63ED2B0

รถยนต�คันนี้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู�โดยสารและสัมภาระ

การลากรถพ�วงจะทำให�เคร่ืองยนต� ระบบส�งกำลัง ระบบ
บังคับเล้ียว เบรก และระบบอ่ืนๆ ทำงานหนักข้ึน การลาก
รถพ�วงจะทำให�เกิดป�ญหาอ่ืนๆ เช�น การเอียงตัวของรถ
เนื่องจากลมปะทะ ผิวถนนขรุขระ หรือรถบรรทุกที่ขับแซง
หน�าไป

ท�านต�องปรับเปล่ียนรูปแบบของการขับและความเร็วที่ใช�
ตามสภาพแวดล�อม ก�อนลากรถพ�วง ให�ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อขอคำแนะนำในการใช�เครื่องมือลากจูงที่
เหมาะสม

ข�อควรระวังในการทำงาน
GUID-7A51CBC6-32AC-4C3A-B1D3-1D6818B76278

. หลีกเลี่ยงการลากรถพ�วงในช�วงระยะรันอิน

. ก�อนขับขี่ ให�แน�ใจว�าระบบไฟของรถพ�วงทำงานอย�าง
เหมาะสม

. ตรวจสอบความเร็วสูงสุดในการลากรถพ�วงตามที่
กฎหมายกำหนด

. หลีกเลี่ยงการสตาร�ท เร�งเครื่องหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเลี้ยวและเปลี่ยนเลนกะทันหัน

. ขับรถยนต�ที่ความเร็วปานกลางเสมอ

. ห�ามใช�งานระบบการเตือนจุดบอด (BSW) (ถ�ามีติดตั้ง
)

. ห�ามใช�งานระบบการเตือนออกจากเลน (LDW) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

. ปฎิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตรถพ�วง

. เลือกใช�อุปกรณ�ข�อต�อพ�วงที่เหมาะสม (อุปกรณ�ติดตั้ง
รถพ�วง โซ�นิรภัย โครงเหล็กหลังคา เป�นต�น) สามารถ
จัดหาอุปกรณ�เหล�านี้ และขอข�อมูลเพิ่มเติมในการลาก
รถพ�วงจากศูนย�บริการนิสสัน

. ห�ามให�น้ำหนักทั้งหมดในการบรรทุก (น้ำหนักรถพ�วง
รวมกับน้ำหนักสัมภาระ) เกินน้ำหนักสูงสุดที่รถยนต�
และอุปกรณ�ข�อต�อพ�วงสามารถรับได� สอบถามข�อมูล
เพิ่มเติมจากศูนย�บริการนิสสัน

. ควรบรรทุกสิ่งของบนรถพ�วง เพื่อให�สิ่งของที่มีน้ำหนัก
มากวางอยู�บนเพลา ห�ามบรรทุกส่ิงของท่ีมีความสูง
เกินอุปกรณ�ติดตั้งรถพ�วง

. นำรถเข�าบริการบ�อยกว�าระยะที่กำหนดในหนังสือการ
บำรุงรักษาที่แยกต�างหากอีกเล�ม

. การลากรถพ�วงจะสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว�า
การขับขี่ในสภาพปกติ เนื่องจากแรงในการเกาะถนน
และแรงต�านทานเพิ่มสูงขึ้น

ในขณะที่ลากรถพ�วง ตรวจสอบตัวแสดงอุณหภูมิ
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�เพื่อป�องกันเครื่องยนต�ร�อนสูง

ค�าจำกัดบรรทุกสูงสุด
GUID-D356DF3A-DA97-4910-8A8F-EB347BE101D3

CA0011-A

น้ำหนักบรรทุกรถพ�วงสูงสุด (รวมยางและอุปกรณ�บรรทุก
อื่นๆ):

1. ห�ามให�น้ำหนักทั้งหมดในการบรรทุกรถพ�วงเกิน:
. สูงสุด 750 kg (1,654 lb) สำหรับรถพ�วงท่ีไม�มี
เบรก

การลากรถพ�วง (ยกเว�นประเทศ
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด�)

การลากรถพ�วง (สำหรับประเทศ
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด�)
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. สูงสุด 1,200 kg (2,646 lb) สำหรับรถพ�วงท่ีมี
เบรก

2. น้ำหนักบรรทุกรถพ�วงทั้งหมดต�องน�อยกว�าสามค�าดัง
ต�อไปนี้ ถึงแม�น้ำหนักที่บรรทุกรถพ�วงไม�เกินน้ำหนักที่
อนุญาต
. ความจุในการบรรทุกที่แสดงบนโทบาร�
. น้ำหนักมวลรวมของรถพ�วงที่ติดบนตัวเครื่องพ�วง
. น้ำหนักมวลรวมของรถยนต�ที่ติดอยู�บนแผ�นป�าย
แสดงข�อมูลรถพ�วง

น้ำหนักบรรทุกรถพ�วงสูงสุดขึ้นอยู�กับอุปกรณ�ลากรถพ�วงที่
พ�วงเข�ากับรถของคุณ ดังนั้น ควรใช�อุปกรณ�ต�อพ�วงที่
เหมาะสมและใช�งานอย�างถูกวิธี การลากรถพ�วงท่ีน้ำหนัก
เกินกว�าที่กำหนดไว� หรือใช�อุปกรณ�การลากจูงที่ไม�ใช�ของ
นิส สัน อาจส�ง ผล ร�าย แรงต�อ การควบคุม และ/หรือ
สมรรถนะของรถยนต�

รถยนต�ท่ีเสียหายจากการลากรถพ�วงที่ไม�ถูกวิธีไม�รวมอยู�
ในการรับประกัน ติดต�อศูนย�บริการนิสสันสำหรับข�อมูลใน
การลากรถพ�วง และอุปกรณ�การลากจูงที่เหมาะสม

น้ำหนักสูงสุดของหูลาก
GUID-B71B06D3-C480-4A62-954F-DCF1FE1DB8B2

ห�ามใช�หูลากท่ีหนักเกิน 10% ของน้ำหนักบรรทุกรถพ�วง
ท้ังหมด ถ�าหูลากหนักเกิน 10% ให�จัดสัมภาระในรถพ�วง
ใหม�

น้ำหนักรวมสูงสุดของเพลาด�านหลัง
GUID-880EB82F-EEF5-4C6E-B9C2-D82C89785231

CA0050

น้ำหนักรวมของเพลาด�านหลังไม�ควรหนักเกินน้ำหนัก
สูงสุดที่อนุญาตบนเพลา (PAW)

PAW: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
ด�านหลัง
เครื่องยนต�รุ�น QR: 995 kg (2,194 lb)

ควรบรรทุกสิ่งของบนรถพ�วง เพื่อให�สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
วางอยู�บนเพลา

แรงดันลมยาง
GUID-46F6B25E-7599-4357-82D5-A25EF1F761BB

เมื่อลากรถพ�วง เติมลมยางให�ได�ค�าแรงดันลมยางขณะเย็น
สูงสุด (สำหรับการบรรทุกน้ำหนักเต็ม) ท่ีกำหนดไว�บน
แผ�นป�ายกำหนดค�าแรงดันลมยาง

ห�ามลากรถพ�วงขณะที่ใช�ยางอะไหล�หรือยางอะไหล�ขนาด
เล็ก

โซ�นิรภัย
GUID-46C3F508-1718-4EA4-A012-CE70CCE9B080

ใช�โซ�ที่เหมาะสมพ�วงระหว�างรถยนต�และรถพ�วงเสมอ ควร
ต�อโซ�ในลักษณะไขว�กันและต�อกับอุปกรณ�ติดตั้งรถพ�วง
ห�ามต�อเข�ากับกันชนรถยนต�หรือเพลา ให�แน�ใจว�าได�ปล�อย
ให�โซ�หย�อนเพียงพอสำหรับการเลี้ยวมุม

เบรกรถพ�วง
GUID-B6B03FFE-D8CA-4299-A249-AA0E1ABC7B7C

ให�แน�ใจว�าได�ติดตั้งเบรกรถพ�วงอย�างถูกต�องตามกฎหมาย
ท�องถิ่น รวมถึงการตรวจสอบว�าได�ใช�อุปกรณ�การพ�วงอื่นๆ
ที่ถูกต�องตามกฎหมายท�องถิ่น

บล็อกล�อของทั้งรถยนต�และรถพ�วงเมื่อจอด เข�าเบรกจอด
ของรถพ�วง (ถ�ามีติดตั้ง) ไม�แนะนำให�จอดบนทางลาดชัน

ถ�าไม�สามารถหลีกเลี่ยงจอดรถบนที่ลาดชันได� ให�เลื่อนคัน
เกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “P” (จอด) และหมุนล�อหน�าหันไปยัง
ขอบถนน

การตรวจจับการใช�รถพ�วง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-B80BE079-7568-4A6F-BA26-C28C23F205AF

เม่ือลากรถพ�วงกับชุดอุปกรณ�ไฟฟ�าโทบาร�แท�ของนิสสัน
และใช�งานสวิตช�ไฟเลี้ยว ระบบไฟฟ�าของรถยนต�จะ
ตรวจจับโหลดไฟฟ�าของไฟส�องสว�างรถพ�วง ดังน้ัน โทน
ไฟแสดงทิศทางจะแตกต�างออกไป

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-25
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5-26 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

L33-A-121009-3F8A7FF3-46D1-4ED8-B1F8-2881DC7B5D0E

คำเตือน:

. ถ�าเคร่ืองยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปในขณะที่ขับ
รถ ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะไม�ทำงาน
พวงมาลัยจะหนักขึ้น

. เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�แบบใช�ป��ม
ไฮดรอลิกไฟฟ�าสว�าง ข้ึน ขณะ ท่ี เครื่องยนต�
ทำงาน ระบบช�วยหมุนพวงมาลัยจะหยุดทำงาน
จะยังสามารถควบคุมรถได� แต�พวงมาลัยจะหนัก
ขึ้น

ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�แบบใช�ป��มไฮดรอลิกถูกออกแบบ
มาเพ่ือสร�างแรงช�วยหมุนขณะขับข่ี ทำให�ไม�ต�องใช�แรง
สำหรับบังคับพวงมาลัยมาก

เมื่อใช�งานพวงมาลัยซ้ำๆ หรือ ต�อเนื่องกันขณะท่ีรถยนต�
จอดอยู� หรือขณะที่ขับด�วยความเร็วต่ำ แรงช�วยหมุน
พวงมาลัยจะลดลง เพ่ือป�องกันไม�ให�ระบบพวงมาลัยพาว
เวอร�แบบใช�ป��มไฮดรอลิกร�อนเกินไป และช�วยป�องกันไม�ให�
ระบบเสียหาย ขณะที่แรงช�วยหมุนลดลง พวงมาลัยจะหนัก
ถ�ายังมีการใช�งานพวงมาลัย พวงมาลัยพาวเวอร�อาจหยุด
ทำงาน และไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�แบบใช�ป��ม
ไฮดรอลิกไฟฟ�าจะสว�างขึ้น ดับเครื่องยนต� และกดสวิตช�
กุญแจไปที่ตำแหน�ง “OFF” อุณหภูมิของระบบพวงมาลัย
พาวเวอร�แบบใช�ป��มไฮดรอลิกไฟฟ�าจะลดลง และแรงช�วย
หมุนจะกลับเป�นปกติ หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟเตือน
พวงมาลัยพาวเวอร�แบบใช�ป��มไฮดรอลิกจะดับลง
หลีกเลี่ยงการใช�งานพวงมาลัยในแบบท่ีกล�าวมาซ้ำๆ
เพราะอาจทำให�ระบบพวงมาลัยพาวเวอร�แบบใช�ป��ม
ไฮดรอลิกไฟฟ�ามีความร�อนสูงเกินไปได�

อาจได�ยินเสียงดังจากด�านหน�ารถยนต� เมื่อหมุนวง
พวงมาลัย ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

ถ�าไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�แบบป��มไฮดรอลิกสว�างขึ้น
ขณะเครื่องยนต�ทำงานแสดงว�าระบบพวงมาลัยพาวเวอร�
อาจทำงานผิดปกติและอาจต�องเข�ารับบริการ นำรถเข�ารับ
การตรวจสอบระบบพวงมาลัยพาวเวอร�แบบใช�ป��ม
ไฮดรอลิกไฟฟ�าที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

เมื่อไฟเตือนพวงมาลัยพาวเวอร�แบบใช�ป��มไฮดรอลิกสว�าง
ขึ้น ขณะเครื่องยนต�กำลังทำงาน แรงช�วยหมุนพวงมาลัยจะ
หยุดทำงาน แต�ยังสามารถควบคุมรถยนต�ได�อยู� ในขณะนี้
จะต�องใช�แรงมากขึ้นในการบังคับพวงมาลัย โดยเฉพาะ
เมื่อเลี้ยวโค�งหักมุม และ ที่ความเร็วต่ำ

L33-A-121009-859B06BF-0FC4-470F-9E66-BFBEFE90D148

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถ�าวงจร
หนึ่งไม�ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการเบรกอีกสอง
ล�อ

ข�อควรระวังเรื่องเบรก
L33-A-121009-E45C495C-5731-45C8-8459-3D21AFEDF707

หม�อลมเบรก
L33-A-121009-56865DE2-0590-4F65-A4B1-F8D66822CE37

หม�อลมเบรกจะช�วยเพิ่มแรงเบรกโดยใช�สูญญากาศของ
เคร่ืองยนต� ถ�าเคร่ืองยนต�ดับ ท�านจะสามารถหยุดรถได�
โดยการเหยียบแป�นเบรก แต�ต�องใช�แรงในการเหยียบแป�น
เบรกมากขึ้นเพื่อหยุดรถ และระยะเบรกจะยาวขึ้น

ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบช�วย
เบรกจะไม�ทำงาน การเบรกจะทำได�ยากขึ้น

คำเตือน:

อย�าให�รถวิ่งขณะที่เครื่องยนต�ดับ

การใช�งานเบรก
L33-A-121009-10687E46-0CD8-4300-B4AE-6A8370492AD9

หลีกเลี่ยงการพักเท�าไว�บนแป�นเบรกขณะขับรถ เนื่องจาก
จะทำให�เบรกร�อนจัด ผ�าเบรก/ผ�าดิสเบรกสึกหรอเร็วข้ึน
และสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

เพื่อช�วยลดการสึกหรอของเบรกและป�องกันไม�ให�เบรกร�อน
จัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำ ก�อนขับรถลง
เนินหรือทางลาดที่ยาว เบรกที่ร�อนจัดจะมีประสิทธิภาพใน
การเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถได�

เมื่อขับรถบนถนนล่ืน ให�ระมัดระวังเมื่อต�องใช�เบรก เร�ง
ความเร็ว หรือเปลี่ยนเกียร�ต่ำ การเบรกหรือเร�งความเร็ว
กะทันหันจะทำให�ล�อลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุได�

ป��มไฮดรอลิกไฟฟ�าระบบพวงมาลัยพาว
เวอร� ระบบเบรก

Condition: 'Except for China'/China/
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เบรกเป�ยก
L33-A-121009-0EBB5FC0-5EFE-4DA7-9E85-C3E5196E04A3

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

การรัน-อินเบรกจอด
L33-A-121009-53F6A7DE-86A2-475E-9509-99CF86199284

รัน-อินก�ามเบรกจอดเมื่อประสิทธิภาพในการเบรกแย�ลง
หรือเม่ือก�ามเบรกจอด และ/หรือดรัม/โรเตอร�ถูกเปลี่ยน
ใหม� เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของเบรก

ขั้นตอนการทำงานได�ถูกอธิบายเอาไว�ในคู�มือการซ�อม และ
สามารถดําเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน

การขับรถลงทางลาดชัน
L33-A-121009-746BB44E-E508-4AA5-962B-0AD737E9CBA9

แรงหน�วงของเคร่ืองยนต�สามารถใช�ควบคุมรถยนต�ได�ดี
ขณะขับลงทางลาดชัน ควรเลือกโหมดเกียร�ธรรมดา (ถ�ามี
ติดตั้ง) หรือโหมด Ds (ขับแบบ Sport) และควรกดสวิตช�
โหมด SPORT (ถ�ามีติดตั้ง) ไปที่ตำแหน�ง “On” ก�อนที่จะ
ขับรถลงมา

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)
L33-A-121009-0D02B63D-2CA9-4417-A719-B07032C12846

คำเตือน:

. ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) เป�น
อุปกรณ�ที่ทันสมัย แต�จะไม�ช�วยป�องกันอุบัติเหตุ
ซึ่ง เป�นผลจากการ ขับขี่ ที่ ประมาท หรือ เป�น
อันตราย ระบบจะช�วยให�สามารถบังคับควบคุม
รถได�ขณะเบรกบนถนนลื่น ให�พึงระลึกไว�ว�าระยะ
หยุดบนพื้นที่ลื่นจะยาวกว�าบนพ้ืนผิวปกติ แม�จะ
เป�นเบรก ABS ระยะหยุดอาจจะยาวขึ้นบนถนนที่
ขรุขระ มีกรวด มีหิมะปกคลุม หรือเม่ือใช�งานโซ�
พันล�อ ให� รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน�า
เสมอ อย�างไรก็ตาม คนขับต�องเป�นผู�รับผิดชอบ
ต�อความปลอดภัย

. ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต�อการเบรกด�วย
— เมื่อ เปล่ียนยาง ให� ใส� ยาง ท่ี มีขนาดตาม
กำหนดทั้งสี่ล�อ

— เมื่อติดตั้งยางอะไหล�ให�แน�ใจว�าเป�นชนิดและ
ขนาดตามที่กำหนดในแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง (โปรดดูที่ “แผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง” (หน�า 9-8))

— สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ล�อและยาง”
(หน�า 8-23)

ระบบเบรกป�องกันล�อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพื่อไม�ให�
ล�อล็อก ขณะที่เบรกอย�างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพื้นผิวลื่น
ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล�อแต�ละข�างและ
ปรับแรงดันน้ำมันเบรก เพ่ือป�องกันไม�ให�ล�อล็อกและล่ืน
ไถล ซึ่งจะช�วยให�คนขับสามารถบังคับควบคุมรถได� และ
ช�วยลดอาการเลี้ยวป�ดหรือลื่นไถลให�น�อยที่สุด

การใช�งานระบบ
L33-A-121009-B5278A6B-A3E2-4CC4-9EAA-E8408A6806A7

เหยียบแป�นเบรกค�างไว� เหยียบแป�นเบรกอย�างมั่นคง
ไม�ต�องย้ำเบรก ABS จะทำงานเพ่ือป�องกันไม�ให�ล�อล็อก
บังคับรถยนต�หลีกสิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

ห�ามย้ำเบรก เพราะจะทำให�ระยะหยุดยาวขึ้น

ฟ�งก�ชันทดสอบตัวเอง
L33-A-121009-0968E03B-52BC-4DFD-A6EB-2B79C0455115

ABS ประกอบไปด�วยเซ็นเซอร�อิเล็กทรอนิกส� ป��มไฟฟ�า
โซลินอยด�ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร� คอมพิวเตอร�จะมี
ฟ�งก�ชันวิเคราะห�ข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบ
ทุกครั้งที่สตาร�ทเครื่องยนต�และขับรถไปข�างหน�า หรือ
ถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เม่ือระบบทำการทดสอบตัวเอง
ท�านจะได�ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู�สึกถึงอาการสั่นที่แป�น
เบรก ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ถ�าคอมพิวเตอร�ตรวจพบ
ว�ามีอาการผิดปกติ ABS จะหยุดทำงาน และไฟเตือนเบรก
ABS บนแผงหน�าป�ดจะสว�างขึ้น จากน้ันระบบเบรกจะ
ทำงานปกติ แต�โดยปราศจากระบบป�องกันล�อล็อก

ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะทำการทดสอบตัวเอง หรือ
ขณะขับขี่ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน เพ่ือตรวจสอบ
และทำการซ�อมแซม

การทำงานปกติ
L33-A-121009-DBFBC751-5E18-4A93-A148-19027E42085E

ABS ทำงานที่ความเร็วมากกว�า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 MPH) ความเร็วจะแตกต�างกันไปตามสภาพถนน

เมื่อ ABS รู�สึกว�าล�อใดล�อหนึ่งหรือมากกว�ากำลังจะล็อก
อุปกรณ�ควบคุมการทำงานจะทำงานทันทีและทำการปล�อย
แรงดันไฮดรอลิก การทำเช�นนั้นจะคล�ายกับการย้ำเบรก

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-27
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5-28 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

แบบเร็วมาก คุณอาจรู�สึกถึงแรงส่ันสะเทือนท่ีแป�นเบรก
และได�ยินเสียงจากใต�ฝากระโปรงหน�า หรือรู� ถึงแรงส่ัน
สะเทือนจากอุปกรณ�ควบคุมการทำงาน ขณะท่ีอุปกรณ�
กำลังทำงานอยู� ซ่ึงเป�นส่ิงปกติ และแสดงว�า ABS กำลัง
ทำงานได�อย�างปกติ อย�างไรก็ตาม การสั่นดังกล�าวอาจ
แสดงว�าสภาพถนนเป�นอันตราย และต�องใช�
ความระมัดระวังเป�นพิเศษในขณะขับขี่

L33-A-121009-A49F7B87-9720-4C77-A606-E4C41D80AFBE

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�เลี้ยงอยู�ในรถเพียงลำพัง

. ห�ามทิ้งสิ่งของมีค�าไว�ในรถ ให�นำติดตัวไว�เสมอ

. ห�ามเก็บเอกสารจำพวกทะเบียนรถไว�ในรถ

. ห�ามท้ิงส่ิงของไว�บนแร็คหลังคา ให�นำลงมาจากแร็ค
เพ่ือเก็บและล็อกไว�ในท่ีปลอดภัย เช�น ในกระโปรง
ท�าย

. ห�ามเก็บกุญแจสำรองไว�ในรถ

L33-A-121009-8820E294-6E7A-462B-BFC4-BA1225892833

คำเตือน:

. ไม�ว�าในสภาพใด ให�ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง
เร�งและลดความเร็วอย�างระมัดระวัง ถ�าเร�ง หรือ
ลดความเร็วเร็วมากเกินไป ล�อที่ขับเคลื่อนจะยิ่ง
ไม�เกาะถนน ถึงแม�ว�าจะมีแรงฉุดลากมากก็ตาม

. เผ่ือ ระยะหยุด ให� มาก ข้ึน เมื่อขับขี่ ท�ามกลาง
อากาศหนาว ควรเร่ิมเบรกให�เร็วกว�าขณะที่ขับ
บนถนนที่แห�ง

. บนถนนที่ลื่น ให�อยู�ห�างจากรถคันหน�าให�มากขึ้น

. น้ำแข็งเป�ยก (08C 328F และฝนที่แข็งตัว) หิมะที่
เย็นมาก และน้ำแข็งจะลื่นมาก และทำให�ขับรถ
ได�ยากขึ้น รถยนต�จะเกาะถนนน�อยลงมากใน
สภาพดังกล�าว พยายามหลีกเลี่ยงการขับบน
น้ำแข็งท่ีเป�ยก จนกว�าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ
ทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่เป�นน้ำแข็งชัดเจน) จุดเหล�านี้
จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม�โดนแสงแดด หาก
เห็นพื้น ผิวน้ำแข็ง ให� เบรกก�อนจะ ขับไปถึง
พยายามอย�าเบรกบนพื้นผิวน้ำแข็ง และ
หลีกเลี่ยงการบังคับเลี้ยวอย�างกะทันหัน

. ห�ามใช�การควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง
) บนถนนลื่น

. หิมะอาจอุดก�าซไอเสียให�อยู�ใต�ท�องรถของคุณ
ได� ทำความสะอาดไม�ให�หิมะไปอุดท�อไอเสียหรือ
รอบ ๆ ตัวรถ

ความปลอดภัยของรถยนต� การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น
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แบตเตอรี่
L33-A-121009-6C734AC0-8BAA-4528-BC41-303F89BB28E5

ถ�าไม�ได�ชาร�จไฟแบตเตอรี่ให�เต็มในสภาพอากาศหนาวจัด
น้ำกลั่นแบตเตอร่ีอาจแข็ง และทำให�แบตเตอรี่เสียหายได�
เพื่อให�สามารถใช�งานได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ ควร
ตรวจสอบแบตเตอร่ีอย�างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียด
โปรดดูที่ “แบตเตอรี่” (หน�า 8-16)

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
L33-A-121009-F65A8689-8D96-4B25-A6CC-2CF6B6FB4AE5

ถ�าต�องจอดรถไว�ข��างนอกโดยไม�มีสารป�องกันการแข็งตัว
ให�ถ�ายน้ำระบบหล�อเย็น รวมถึงในเส้ือสูบออก เติมใหม�
ก�อนใช�งานรถยนต� สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�” (หน�า 8-7)

การติดตั้งยาง
L33-A-121009-8C733A19-388E-41C0-A932-57D2D7C49021

1. หากติดตั้งยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล�อหน�า/หลังของ
รถยนต�แล�ว ล�อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก โครงสร�าง
และชนิด (ยางธรรมดา ยาง เสริม เข็มขัด รัด หรือ
เรเดียล) เหมือนกับยางที่ใช�อยู�ธรรมดา

2. ถ�าต�องใช�งานรถยนต�ในสภาพอากาศหนาวจัด ควรใช�
ยางสำหรับวิ่งบนหิมะทั้งสี่ล�อ

3. เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งาน
ยางที่มีสตัดฝ�งอยู�ได� แต�ในบางประเทศจะไม�อนุญาต
ให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฏหมายในพื้นที่ก�อน
ติดตั้งยางที่มีสตัดฝ�ง

ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะ
แบบมีสตัดฝ�ง บนพื้นผิวที่เป�ยกหรือแห�ง อาจแย�
กว�ายางวิ่งบนหิมะธรรมดา

4. สามารถใช�โซ�รัดยางได�ถ�าต�องการ ให�แน�ใจว�าโซ�มี
ขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้งตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิต (โปรดดูที่ “โซ�พันล�อ” (หน�า 8-24))

อุปกรณ�พิเศษสำหรับใช�ในฤดูหนาว
L33-A-121009-95C97C7A-159E-42E4-AD46-E47FD0C6625C

แนะนำให�เตรียมอุปกรณ�ต�อไปนี้ไว�ในรถในช�วงฤดูหนาว:

. ท่ีขูด หรือแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็ง และ
หิมะออกจากหน�าต�าง

. แผ�นไม�ที่เรียบ และแข็งแรงสำหรับวางรองใต�แม�แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต�ออกจากกองหิมะ

ฮีตเตอร�เสื้อสูบ (ถ�ามีติดตั้ง)
L33-A-121009-32745A0B-93D4-42A3-878F-1EDA4EBD7881

คำเตือน:

ห�ามใช�งานฮีตเตอร�กับระบบไฟฟ�าที่ไม�ได�ต�อลง
กราวด� หรืออะแด็ปเตอร�หม�อแปลงสองขา คุณอาจได�
รับบาดเจ็บจากไฟฟ�าช็อตหากใช�ระบบไฟฟ�าที่ไม�ได�
ต�อลงกราวด�

ฮีตเตอร�เส้ือสูบท่ีช�วยในการสตาร�ทเครื่องยนต�ในอากาศ
หนาวจัดมีจำหน�ายที่ศูนย�บริการนิสสัน

เบรกจอด
L33-A-121009-A1C90FB0-E482-40EA-8379-310278E86CC5

เมื่อจอดรถในพื้นที่ที่อุณหภูมิภายนอกต่ำว�า 0 8C (32 8F)
ห�ามเข�าเบรกจอดเพื่อป�องกันไม�ให�เบรกติดตาย สำหรับ
การจอดรถอย�างปลอดภัย:

. ให�คันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด)

. บล็อกล�อให�แน�นหนา

การป�องกันสนิม
L33-A-121009-9C9C00AE-BB61-4E7F-8AAA-79416A031F03

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธิ์กัดกร�อนอย�าง
มาก และจะเร�งการผุกร�อนของชิ้นส�วนใต�ตัวถังรถ เช�น
ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเช้ือเพลิงและเบรก สายเดเบ้ิลเบรก
พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะๆ
(สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การป�องกันสนิม”
(หน�า 7-5))

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป�นในบางพื้นที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-29
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5-30 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

บันทึก

Condition: 'Except for China'/China/
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6-2 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

L33-A-121009-3F71081A-C4A4-419E-8373-28ED574838A9

SIC2475

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตซ�
กุญแจจะอยู�ในตำแหน�งใดก็ตาม ยกเว�นเม่ือแบตเตอร่ีไฟ
หมด

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินใช�เพื่อเตือนคนขับในรถคันอื่น เมื่อ
ท�านต�องหยุดหรือจอดรถในสถานการณ�ฉุกเฉิน

เมื่อสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินถูกกด ไฟเล้ียวท้ังหมดจะ
กะพริบ เพื่อป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให�กดสวิตช�ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินอีกครั้ง

L33-A-121009-B507FD1D-AE6D-457E-967B-651755E67BD9

ถ�ายางของท�านแบน ให�ทำตามคำแนะนำดังต�อไปนี้

การหยุดรถยนต�
L33-A-121009-FF338837-414E-42D9-BE92-7C85B14BB975

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าเข�าเบรกจอดจนสุดแล�ว

. ให�แน�ใจว�า เลื่อนคัน เกียร� ไปยังตำแหน�ง “P”
(จอด)

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�ารถจอดอยู�บนทางลาดเอียง มี
น้ำแข็งหรือพื้นที่ลื่น สิ่งนี้ถือว�าอันตราย

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�าจอดรถอยู�ในบริเวณที่มี
การจราจรแออัด ให� เรียกช�างผู� เชี่ยวชาญมา
ทำการช�วยเหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. จอดรถบนพื้นราบ

4. เข�าเบรกจอด

5. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

6. ดับเครื่องยนต�

7. เป�ดฝากระโปรงหน�า:
. เพื่อเป�นสัญญาณเตือนรถคันอื่น
. เพื่อให�สัญญาณแก�ช�างผู�เชี่ยวชาญที่เรียกมา

8. ให�ผู� โดยสารทั้งหมดออกนอกตัวรถ และ ยืนใน ท่ี
ปลอดภัยห�างจากตัวรถและเส�นทางจราจร

การเตรียมเครื่องมือและยางอะไหล�
L33-A-121009-140721BA-B1E5-4280-B677-AD3D3130F781

JVE0099X

SCE0913

นำแม�แรง เคร่ืองมือท่ีจำเป�น และยางอะไหล�ออกจากที่
เก็บที่อยู�ใต�กระโปรงหลัง

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน
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การบล็อกล�อ
L33-A-121009-06945A01-F4C7-4318-BF16-FBB0B5590E4E

MCE0001D

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าได�บล็อกล�อแน�นแล�ว เพ่ือป�องกันไม�ให�รถ
เคลื่อนซึ่งอาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด�านหน�าและด�านหลังของล�อ
ข�างท่ีอยู�ตรงข�ามกับยางเส�นท่ีแบน Ⓐ ตามแนวทแยงมุม
เพื่อป�องกันไม�ให�รถเคลื่อนที่ เมื่อถูกยกขึ้นด�วยแม�แรง

การถอดยาง
L33-A-121009-634D13F4-ADD4-4FA9-9E03-305B90813E16

ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง
L33-A-121009-D27074F6-7676-4478-AB98-E356144BD193

CE1089-A

จุดขึ้นแม�แรง

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-3
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6-4 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

SCE0504

คำเตือน:

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านและปฏิบัติตามคำแนะนำในบท
นี้

. 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
ขณะที่รถอยู�บนแม�แรง รถยนต�อาจเคลื่อนที่อย�าง
กะทันหัน และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามมีผู�โดยสารอยู�บนรถขณะท่ีล�อไม�ได�อยู�ติด
พื้น

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านแผ�นป�ายคำเตือนที่ติดอยู�บน
แม�แรงก�อนใช�งาน

1. วางแม�แรงไว�ใต�จุดขึ้นแม�แรงดังแสดงในภาพประกอบ
เพื่อให�ด�านบนของแม�แรงสัมผัสกับรถที่จุดขึ้นแม�แรง

ควรวางแม�แรงไว�บนพื้นแข็ง
2. ขยับหัวแม�แรงไว�ระหว�างร�องทั้งสองที่จุดขึ้นแม�แรงทั้ง

ส�วนหน�าและหลัง

3. จัดให�ช�องที่หัวแม�แรงอยู�ระหว�างร�องดังภาพ

4. คลายน็อตล�อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง
หรือสองรอบ โดยใช�ประแจขันน็อต

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�วหมุนแม�แรง

การถอดยาง
L33-A-121009-27EB2645-2BD8-4423-8A5B-C2CCFEA51749

1. ถอดน็อตล�อ

2. ถอดยางที่แบนออก

ข�อควรระวัง:

ยางมีน้ำหนักมาก ให�แน�ใจว�าเท�าของท�านพักอยู�พ�น
จากยาง และใช�ถุงมือตามความจำเป�นเพื่อไม�ให�
บาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล�
L33-A-121009-1951FD6F-970B-450F-B0F0-0A502BCC9419

JVE0028X

คำเตือน:

. ห�ามใช�น็อตล�อที่ไม�ได�ให�มากับรถ น็อตล�อที่ไม�
ถูกต�องหรือขันไม�แน�น อาจทำให�ล�อหลวมหรือ
หลุดออกมา อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล�อหรือ
น็อตล�อ เนื่องจากจะทำให�น็อตล�อลื่นหลวม

. ยางสำรองสำหรับใช�ชั่วคราว (ถ�ามีติดตั้ง) ถูก
ออกแบบมาสำหรับใช�ยามฉุกเฉินเท�านั้น
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1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
ระหว�างล�อกับดุมล�อ

2. ค�อยๆ ใส�ยางอะไหล�เข�าที่ แล�วขันน็อตล�อด�วยมือ
ตรวจสอบว�าน็อตล�อทุกอันสัมผัสกับพื้นผิวล�อใน
แนวนอน

3. ขันน็อตล�อสลับ กันตามลำดับ และขันให� น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันตามภาพประกอบ (① - ⑤) มากกว�า 2
ครั้งโดยการใช�ประแจขันน็อตจนกระทั่งแน�น

4. ลดระดับรถลงช�าๆ จนยางสัมผัสกับพื้น

5. ขันน็อตล�อให�แน�นด�วยที่ขันน็อตล�อ ตามลำดับที่แสดง
อยู�ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล�อด�วยประแจขันน็อตตามแรงบิดที่กำหนด
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�นอีกครั้ง เมื่อขับรถเป�นระยะทาง
1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงเมื่อยางแบน, ฯลฯ)

การจัดเก็บยางที่ได�รับความเสียหายและ
อุปกรณ�

L33-A-121009-5A5D65B4-C087-4147-B225-DE4F91C689DB

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าได�เก็บยาง, แม�แรง และเครื่องมือเข�าที่
หลังจากใช�งาน เนื่องจากของเหล�าน้ีอาจพุ�งออกมา
จนเกิดอันตรายในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดรถ
กะทันหัน

1. เก็บยางที่เสียหาย แม�แรง และเครื่องมือในบริเวณเก็บ
ของให�แน�นหนา

2. จัดเก็บฝาครอบยางอะไหล�และที่คลุมพื้น

3. ป�ดฝากระโปรงท�าย

L33-A-121009-23A94DC0-A238-4753-8470-8DA1463DF4AA

คำเตือน:

. การพ�วงสตาร�ทที่ไม�ถูกต�องจะทำให�แบตเตอรี่
ระเบิด การระเบิดของแบตเตอรี่อาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิตได� และยังอาจ
ทำให�รถเสียหายได� ให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตาม
คำแนะนำในหมวดนี้

. บริเวณโดยรอบแบตเตอร่ีจะมีก�าซไฮโดรเจนที่
ไวไฟอยู�ตลอดเวลา ระมัดระวังไม�ให�เกิด
ประกายไฟหรือเปลวไฟบริเวณแบตเตอรี่

. ให�สวมแว�นตานิรภัย และถอดแหวน, กำไลข�อมือ
และ เครื่อง ประดับ อ่ืนๆ เ ม่ือ ทำงาน ใกล� กับ
แบตเตอรี่

. ห�ามชะโงกหน�าหรือเท�าแขนบนแบตเตอร่ีขณะ
พ�วงสตาร�ท

. ระวัง ไม� ให� น้ำกรดแบตเตอรี่ กระเด็นโดนตา,
ผิวหนัง, เสื้อผ�า หรือสีรถ น้ำกรดแบตเตอรี่เป�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�
ถูกต�องจะทำให�รถของท�านเสียหายได�

. ห�ามพยายามพ�วงสตาร�ทแบตเตอรี่ที่หมดไฟแล�ว
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและทำให�ได�รับ
บาดเจ็บ

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 6-5

การพ�วงสตาร�ท

Condition: 'Except for China'/China/



(178,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

6-6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

SCE0794

เครื่องยนต�รุ�น QR25DE

SCE0759

เครื่องยนต�รุ�น MR20DE
1. ถ�าแบตเตอรี่ที่ใช�พ�วงอยู�ในรถอีกคันหนึ่งⒷ ให�จอดรถ
Ⓐ กับ Ⓑ โดยให�แบตเตอรี่ของทั้งสองคันอยู�ใกล�กัน

ข�อควรระวัง:

ถ�าแบตเตอรี่ของรถ Ⓐ ที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ
หมดไฟ จะไม�สามารถกดสวิตซ�กุญแจออกจาก
ตำแหน�ง “LOCK” ได� นอกจากนี้ถ�าพวงมาลัยอยู�ใน
ตำแหน�งล็อกก็จะไม�สามารถหมุนพวงมาลัยได�อีก ต�อ
สายพ�วงเข�าที่แบตเตอร่ีที่ใช�พ�วงของรถ Ⓑ ก�อนกด
สวิตช�กุญแจและปลดล็อกพวงมาลัย

2. เข�าเบรกจอด

3. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

4. ป�ดการทำงานของระบบไฟฟ�าที่ไม�จำเป�นทั้งหมด (ไฟ
หน�า, ระบบทำความร�อน, ระบบปรับอากาศ, ฯลฯ)

5. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “LOCK”

6. ถอดฝาระบายบนแบตเตอรี่ ถ�ามี

7. หุ�มแบตเตอรี่ด�วยผ�าชุบน้ำที่บิดจนแห�งหมาด เพื่อลด
อันตรายจากการระเบิด

8. ต�อสายพ�วงตามลำดับในภาพ (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�วน ท่ี
เคลื่อนไหวในห�องเครื่องยนต�

. ให�แน�ใจว�าแคลมป�รัดสายพ�วงไม�สัมผัสโดนโลหะ
อื่นๆ

9. สตาร�ทเคร่ืองยนต�ของรถคันที่ใช�พ�วง Ⓑ และปล�อย
ให�ทำงานสักครู�

10. เหยียบคันเร�งของคันท่ีใช�พ�วง Ⓑ ท่ีประมาณ 2,000
รอบ/นาที

11. สตาร�ทเครื่องยนต�ของรถคันท่ีใช�แบตเตอรี่หมด Ⓐ
ในแบบปกติ

ข�อควรระวัง:

ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานเกินกว�า 10 วินาที ถ�า
เครื่องยนต�ยังสตาร�ทไม�ติด กดสวิตช�กุญแจไปยัง
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. ท้ิงผ�าที่ใช�หุ�มแบตเตอร่ีเนื่องจากอาจเป��อนน้ำกรดไป
แล�ว

14. ติดตั้งฝาจุกระบาย ถ�ามีการถอดออก
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L33-A-121009-B28FA164-F54D-4986-BE29-C5D975D3F12E

อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�โดยการเข็นรถ

ข�อควรระวัง:

. รถยนต�รุ�นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง (CVT)ไม�สามารถสตาร�ทได�โดยการเข็น
การพยายามสตาร�ทโดยการเข็นสตาร�ทจะทำให�
เกียร�เสียหายได�

. รถรุ�นที่มีเครื่องฟอกไอเสียสามทางไม�ควรสตาร�ท
ด�วยการเข็นรถ การพยายามสตาร�ทด�วยวิธีนี้จะ
ทำให�เครื่องฟอกไอเสียสามทางเสียหายได�

. อย�าพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยการลากจูง
เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ทติด รถอาจกระชากไป
ข�างหน�าทำให�รถพุ�งไปชนกับรถที่ทำการลากจูง

L33-A-121009-A644D305-69C0-4CCC-A4CD-2D4BEA82E7E0

คำเตือน:

. ห�ามขับรถต�อ ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูง
ผิดปกติ เนื่องจากอาจทำให�ไฟไหม�รถได�

. ห�ามเป�ดฝากกระโปรงหน�า ถ�ามีไอน้ำพุ�งออกมา

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำในขณะที่ เคร่ืองยนต�ยัง
ร�อน ถ�าเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำในขณะที่เครื่องยนต�ยัง
ร�อนอยู� น้ำร�อนจะถูกดันพุ�งออกมา ซึ่งอาจจะลวก
พองหรือบาดเจ็บได�

. 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
อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นสูงเกินระดับที่กำหนด

. ระมัดระวังไม� ให� มือ, ผม, เคร่ืองประดับ หรือ
เส้ือผ�า สัมผัส โดน หรือหลุด เข�าไปในพัดลม
ระบายความร�อนหรือสายพานขับ

ถ�า รถ มีความร�อนสูง ผิดปกติ (แสดงขึ้น โดยไฟเตือน
อุณหภูมิสูง) หรือถ�ารู�สึกว�าเคร่ืองยนต�ไม�มีกำลัง ได�ยิน
เสียงผิดปกติ ฯลฯ ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย

2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. เข�าเบรกจอด

4. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

อย�าดับเครื่องยนต�
5. เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน

6. ป�ดเครื่องปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิไปที่ร�อนสุด และเป�ด
พัดลมที่ความเร็วสูงสุด

7. ออกจากรถ

8. ตรวจสอบโดยใช�สายตาและฟ�งดูว�ามีไอน้ำ หรือ
น้ำหล�อเย็นพุ�งออกมาจากหม�อน้ำหรือไม�ก�อนเป�ด
ฝากระโปรงหน�า รอจนกระทั่งไม�มีไอน้ำหรือ
น้ำหล�อเย็นออกมา ก�อนเริ่มทำขั้นตอนต�อไป

9. เป�ดฝากระโปรงหน�า

10. ตรวจดูพัดลมระบายความร�อนทำงานอยู�หรือไม�

11. ตรวจสอบหม�อน้ำและท�อยางต�างๆ เพื่อหารอยรั่วซึม

ถ�าพัดลมระบายความร�อนไม�ทำงานหรือมีน้ำหล�อเย็น
รั่วออกมา ให�ดับเครื่องยนต�

12. หลังจากเครื่องยนต�เย็นลง ให�ตรวจสอบระดับ
น้ำหล�อเย็นในถังพัก ขณะเครื่องยนต�ทำงานอยู� ห�าม
เป�ดฝาป�ดหม�อน้ำ

13. เติมน้ำหล�อเย็นลงในถังพัก ถ�าจำเป�น

นำรถเข�ารับการตรวจสอบ/ซ�อมแซมที่ศูนย�บริการนิสสัน
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6-8 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

L33-A-121009-56BC05AA-58D8-48E7-A78C-9266A7E6032E

เมื่อต�องลากจูงรถ ต�องปฏิบัติตามข�อกำหนดในการลากจูง
ของท�องถิ่นน้ัน อุปกรณ�ลากจูงท่ีไม�ถูกต�องอาจทำให�รถ
ของท�านเสียหายได� นิสสันขอแนะนำให�เรียกช�าง
ผู�เชี่ยวชาญมาทำการลากรถของท�าน เพื่อให�มั่นใจว�ารถถูก
ลากอย�างถูกวิธี และเพื่อป�องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับรถของท�าน และควรแนะนำให�ช�างผู�เช่ียวชาญ
ได�อ�านข�อควรระวังต�อไปนี้

ข�อควรระวังสำหรับการลากจูงรถ
L33-A-121009-908E3368-F55D-4DCB-B448-DB1396D84F92

. ให�แน�ใจว�าระบบเกียร�, ระบบพวงมาลัย และระบบส�ง
กำลังอยู�ในสภาพที่พร�อมทำงาน ก�อนทำการลาก ถ�า
ระบบใดระบบหนึ่งข�างต�นเสียหาย ต�องลากรถโดยใช�
ดอลลี่หรือยกรถขึ้นทั้งคัน

. นิสสันแนะนำให�ลากรถของท�านโดยยกล�อขับเคล่ือน
ล�อหน�าให�พ�นจากพื้น

. ล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ

ข�อแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
L33-A-121009-45E5CAB8-9F92-4D36-B6EC-24EEFB3F1FF2

SCE0657

แบบให�ล�อหน�าสัมผัสพื้นถนน

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถที่ใช�ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อ เนื่อง (CVT) โดย ให� ล�อ หน�า สัมผัส พ้ืน ถนน
เนื่องจากจะทำเกียร�เสียหายมากและมีค�าใช�จ�ายใน
การซ�อมแพง หากจำเป�นต�องลากรถยนต� ให�วางดอล
ลี่ใต�ล�อหน�าเสมอ หรือยกรถขึ้นทั้งคัน

แบบให�ล�อหลังสัมผัสพื้นถนน:
1. กดสวิตช�กุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON”

2. ยึดพวงมาลัยให�อยู�ที่ตำแหน�งตรงด�วยเชือกหรือ
อุปกรณ�อื่นที่คล�ายกัน

3. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง)

4. ปลดเบรกจอด

5. ล�ามโซ�นิรภัยทุกครั้งเมื่อลากรถ

แบบให�ล�อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน

ข�อควรระวัง:

ห�ามลากรถยนต�รุ�นเกียร� CVT โดยให�ทั้งสี่ล�อสัมผัส
พื้นถนน เนื่องจากจะทำเกียร�เสียหายมากและมี
ค�าใช�จ�ายในการซ�อมแพง

การช�วยเหลือรถที่ติดหล�ม
L33-A-121009-D1C66734-B97F-4CCA-A4ED-B66BDCD59030

คำเตือน:

. ห�ามยืนใกล�แนวลากดึงในระหว�างการดึงรถขึ้น
จากหล�ม

. ห�ามเร�งความเร็วจนยางล�อหมุนฟรี เน่ืองจากจะ
ทำให�ยางระเบิดและทำให�ได�รับบาดเจ็บ นอกจาก
นั้นชิ้นส�วนอื่นๆ ของรถก็อาจจะร�อนและเสียหาย
ได�

. ยกเว�นประเทศอินโดนีเซีย: ห�ามลากดึงรถด�วย
ห�วงที่อยู�ด�านหลัง ห�วงด�านหลังนี้ไม�ได�ออกแบบ

การลากจูงรถยนต�
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ไว�สำหรับลากดึงรถออกในกรณีที่รถติดหล�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
จะเสียหายได�

. ใช�ห�วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจากหล�ม
เท�านั้น

. ห�วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช�ดึงรถ
ออกจากหล�ม ให�ลากดึงรถในแนวตรงเสมอ ห�ามดึง
ห�วงในแนวเฉียงกับตัวรถ

ด�านหน�า
GUID-2605BAFA-D3B4-4FA6-B0E0-A61307AD33DB

JVE0110X

JVE0101X

ด�านหน�า
ถอดผ�าคลุมและติดต้ังห�วงสำหรับลากดึงให�แน�น ① ตาม
รูปภาพที่แสดงไว� (ห�วงเก็บอยู�กับชุดแม�แรง)

ให�แน�ใจว�าเก็บห�วงสำหรับลากดึงอย�างถูกต�องในที่เก็บ
หลังจากใช�งาน

ด�านหลัง
GUID-7279E667-4BD1-4FAF-95FB-31F4000BCE79

SCE0761

ด�านหลัง (ยกเว�นประเทศอินโดนีเซีย)
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6-10 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

บันทึก
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7-2 การดูแลรักษาสภาพรถ

L33-A-121009-6E457B81-64FD-45D4-AABB-D085CE756A65

การรักษาสภาพรถให�สวยงามอยู�เสมอน้ันจำเป�นท่ีจะต�อง
ทำการดูแลรักษาอย�างถูกต�องและเหมาะสม

ควรจอดรถภายในโรงรถหรือในบริเวณที่มีหลังคาอยู�เสมอ
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายขึ้นกับสีรถ

หากจำเป�นที่จะต�องจอดรถกลางแจ�ง ควรจอดรถในท่ีร�ม
หรือใช�ผ�าคลุมรถ ระมัดระวังไม�ให�ขีดข�วนสีรถจนเป�น
รอยเมื่อทำการคลุมหรือเป�ดผ�าคลุมรถออก

การล�าง
L33-A-121009-A37F2FA5-EE98-459F-B15C-59568EB0BE6E

ในกรณีต�อไปนี้ ให�ล�างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพสีรถ
ของคุณ:

. หลังจากฝนตก เนื่องจากฝนกรดอาจทำให�สีรถ
เสียหายได�

. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ
ทำให�รถเป�นสนิมได�

. เมื่อมีส่ิงสกปรกต�างๆ เช�น คราบเขม�า, มูลนก, ยาง
ไม�, ผงโลหะ หรือแมลงติดอยู�บนสีรถ

. เมื่อมีฝุ�นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล�างสีรถด�วยฟองน้ำที่เป�ยกชุ�มโดยใช�น้ำมากๆ

2. ทำความสะอาดสีรถ เบาๆ ให� ท่ัว ถึงด�วยสบู� อ�อน,
แชมพูล�างรถ หรือน้ำยาล�างจานท่ัวไป ผสมกับน้ำอุ�น
ที่สะอาด (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�
ให�สีรถเป�นรอยสึกหรือเสียหาย

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�อและบานพับประตู
ฝากระโปรงท�าย และฝากระโปรงหน�า ต�องทำ
ความสะอาดบริเวณเหล�านี้อยู�เสมอ

. ให�แน�ใจว�ารูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตูไม�
อุดตัน

. ฉีดน้ำล�างใต�ท�องรถและในช�องล�อเพื่อขจัดสิ่งสกปรก

การขจัดคราบ
L33-A-121009-38082774-5DB0-4367-A59E-9B1E301989DB

ขจัด 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
L33-A-121009-8475D1EA-C7C2-4187-9B29-68D75E443CF2

การเคลือบเงาเป�นประจำจะช�วยปกป�องสีรถ และรักษา
สภาพรถให�ดูใหม�เสมอ

หลังการแวกซ� แนะนำให�ทำการขัดเพ่ือขจัดเศษตกค�างท่ี
สะสมอยู�และหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดการผุกร�อน

ตัวแทนจำหน�ายนิสสันสามารถช�วยท�านเลือกผลิตภัณฑ�
แวกซ�ที่เหมาะสมได�

ข�อควรระวัง:

. ล�างรถของท�านทั่วทั้ง คันให� เรียบร�อยก�อนลง
แวกซ�ลงไปบนผิวหน�าทำสี

. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช�แวกซ�ของผู�ผลิต
เสมอ

. ห�ามใช�แวกซ�ที่มีส�วนน้ำยาขัดสี ลบรอย หรือตัว
ทำความสะอาดที่อาจสร�างความเสียหายให�แก�รถ

การผสมด�วยเครื่องหรือการขัดบนสีพ้ืน/เคลือบใสท่ีทำสี
เสร็จแล�วอาจทำให�งานสีที่เสร็จแล�วขุ�นหรือเกิดรอยเป�นวง

กระจก
L33-A-121009-A5BB1415-C2AF-4945-AD84-E53DD87C2807

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก เป�นเรื่องปกติท่ีกระจกจะเกิดฟ�ล�มหลังจากจอดรถ
เอาไว�กลางแดดจัด ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�านุ�มเพื่อขจัด
คราบหมองนี้ออก

ใต�ท�องรถ
L33-A-121009-85F11A62-81BC-4A90-8F5E-E26104177B9F

ควรทำความสะอาดใต�ท�องรถอยู�เสมอ เพื่อป�องกัน
การสะสมส่ิงสกปรก ซ่ึงทำให�เกิดสนิมบริเวณใต�ท�องรถ
และระบบรองรับน้ำหนักได�ง�าย

ก�อนฤดูหนาวและในช�วงใบไม�ผลิ ต�องตรวจสอบซีลใต�ท�อง
รถ และถ�าจำเป�นให�ทำใหม�

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต�
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ล�อ
L33-A-121009-47721BC4-4E82-4C10-9EF9-8999944FF913

. เมื่อล�างรถ ให�ล�างล�อด�วย เพื่อรักษาให�อยู�ในสภาพดี

. ทำความสะอาดภายในล�อเม่ือเปลี่ยนล�อหรือเมื่อล�าง
ใต�ท�องรถ

. อย�าใช�สารขัดถูเมื่อล�างล�อ

. ตรวจสอบขอบล�ออย�างสม่ำเสมอเพื่อดูการบุ�มหรือ
กร�อน สิ่งนี้อาจทำให�เสียแรงดันหรือสร�าง
ความเสียหายให�ดอกยาง

. นิสสันแนะนำให�แวกซ�วงล�อเพื่อป�องกันเกลือโรยถนน
ในพื้นที่ที่เคยมีหิมะ

ล�ออลูมิเนียมอัลลอยด�
L33-A-121009-57FE2E28-91F0-4A3F-B0B0-34395A817574

ล�างล�อเป�นประจำด�วยฟองน้ำชุบน้ำสบู�อ�อน โดยเฉพาะใน
ช�วงฤดูหนาวในพ้ืนท่ีท่ีใช�เกลือโรยถนน เศษเกลือจาก
เกลือโรยถนนอาจทำให�ล�อเปลี่ยนสีถ�าไม�ล�างออกเป�น
ประจำ

ข�อควรระวัง:

ปฏิบัติดังต�อไนี้เพื่อไม�ให�ล�อเกิดรอยด�างหรือเปลี่ยนสี

. อย�าใช�น้ำยาทำความสะอาดที่มีกรดเข�มข�นหรือ
เป�นด�างทำความสะอาดล�อรถ

. อย�าใช�น้ำยาทำความสะอาดกับล�อในขณะท่ีล�อ
ยังร�อนอยู� อุณหภูมิของล�อควรเท�ากับอุณหภูมิ
อากาศภายนอก

. ล�างล�อให�สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่ใช�
สารทำความสะอาดล�อ

ชิ้นส�วนที่เป�นโครเมียม
L33-A-121009-174885A1-F19D-42A3-8822-22357FD4D865

ทำความสะอาดอยู�เสมอด�วยน้ำยาขัดโครเมียมท่ีไม�มีฤทธิ์
กัดกร�อน เพื่อรักษาความเงางาม

L33-A-121009-2D22F4A7-9931-41A5-87D2-F42BD2240FAC

ขจัดฝุ�นจากคิ้วภายใน, ชื้นส�วนพลาสติก, และเบาะน่ังเป�น
ครั้งคราวด�วยเครื่องดูดฝุ�นหรือแปรงขนอ�อน เช็ดส�วนที่เป�น
ไวนิลและหนังด�วยผ�านุ�มที่สะอาดชุบน้ำสบู�อ�อน แล�วใช�ผ�า
นุ�มที่แห�งเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง

ต�องดูแลและทำคววามสะอาดอย�างเป�นประจำเพ่ือรักษา
ลักษณะภายนอกของหนังเอาไว�

ก�อนการใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�าใดๆ ให�อ�านคำแนะนำของ
ผู�ผลิตทุกครั้ง น้ำยารักษาเนื้อผ�าบางชนิดมีสารเคมีที่ทำให�
วัสดุเบาะนั่งด�างหรือซีดขาว

ใช�ผ�านุ�มชุบน้ำเปล�าเท�านั้นทำความสะอาดมาตรวัดและฝา
เลนส�ครอบเกจ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามใช�น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร�, หรืออื่นๆที่คล�าย
กัน

. ฝุ�นผงเล็กๆสามารถขูดและสร�างความเสียหายให�
ผิวหน�าของหนังได� และควรขจัดทันที อย�าใช�
แซดเดิลโซฟ (Saddle soap), แวกซ�รถ, น้ำยา
ขัด, น้ำมัน, น้ำยาทำความสะอาด, ตัวทำละลาย,
ผง ซักฟอก, หรือ น้ำยา ทำ ความ สะอาดที่ มี
แอมโมเนีย เพราะจะสามารถสร�างความเสียหาย
ให�กับหนังแท�

. ห�ามใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�านอกจากจะได�รับ
คำแนะนำจากโรงงานผู�ผลิต

. อย�าใช�น้ำยาทำความสะอาดกระจกหรือพลาสติก
กับมาตรวัดหรือฝาเลนส�ครอบเกจ อาจจะทำให�
ฝาครอบเลนส�เสียหาย

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-3

การทำความสะอาดภายในรถยนต�
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7-4 การดูแลรักษาสภาพรถ

น้ำหอมปรับอากาศ
GUID-9EFF2C9A-CA9A-4251-8C7E-A9FF7C4B01E6

น้ำหอมปรับอากาศส�วนมากใช�สารละลายที่อาจมี
ผลกระทบต�อภายในห�องโดยสาร ถ�าท�านใช�น้ำหอมปรับ
อากาศ ให�สังเกตข�อควรระวังดังต�อไปนี้:

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนสามารถทำให�เกิด
การเปลี่ยนสีถาวรเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวภายใน
ห�องโดยสาร วางน้ำหอมปรับอากาศในตำแหน�งท่ี
สามารถแขวนได�อย�างเป�นอิสระและไม�สัมผัสกับพ้ืน
ผิวภายในห�องโดยสาร

. น้ำหอมปรับอากาศแบบเหลวมักจะมีที่หนีบไว�กับ
ช�องแอร� ผลิตภัณฑ�เหล�านี้สามารถทำให�เกิด
ความเสียหายและการเปล่ียนสีได�ทันทีเม่ือหกเลอะ
พื้นผิวภายในห�องโดยสาร

อ�านและทำตามคำแนะของผู�ผลิตอย�างระมัดระวังก�อนใช�
น้ำหอมปรับอากาศ

แผ�นรองปูพื้น
L33-A-121009-84C6015E-6639-4203-BFF2-648747F1FE09

การใช�แผ�นรองปูพื้นแท�ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง) จะช�วยยืด
อายุพรมในรถของคุณ และทำให�ทำความสะอาด
ห�องโดยสารได�ง�ายขึ้น ไม�ว�าคุณจะใช�แผ�นรองแบบใด
ก็ตาม ให�แน�ใจว�าแผ�นรองดังกล�าวมีขนาดพอดีกับรถของ
คุณ และวางในตำแหน�งช�องวางเท�าให�ถูกต�อง เพ่ือไม�ให�
ไปกีดขวางการทำงานของแป�นเหยียบต�างๆ ควรดูแลรักษา
แผ�นรองโดยการทำความสะอาดอยู�เสมอ และเปลี่ยนใหม�
ถ�าแผ�นรองมีสภาพเก�าเกินไป

ตัวช�วยวางตำแหน�งพรมปูพื้น
L33-A-121009-87FB63F5-179C-4735-AEC6-1917CEBBBE9F

JVA0013X

ตัวอย�าง
รถคันน้ีมีท่ียึดพรมปูพ้ืนด�านหน�าท่ีจะทำหน�าท่ีในการช�วย
วางตำแหน�งพรมปูพื้น แผ�นรองปูพื้นของนิสสันได�รับ
การออกแบบมาเฉพาะรถรุ�นนี้

จัดตำแหน�งพรมโดยการใส�ห�วงยึดพรมปูพื้นผ�านรูห�วงพรม
ปูพื้นด�านหน�าในขณะที่หาศูนย�กลางของพรมบริเวณที่วาง
เท�า

ตรวจสอบตำแหน�งของพรมปูพื้นเป�นระยะ

กระจก
L33-A-121009-A3E90D55-D0E3-4B01-AD63-D8AB3B816EAB

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจากผิว
กระจก เป�นเรื่องปกติท่ีกระจกจะเกิดฟ�ล�มหลังจากจอดรถ
เอาไว�กลางแดดจัด ใช�น้ำยาเช็ดกระจกและผ�านุ�มเพื่อขจัด
คราบหมองนี้ออก

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดด�านในของหน�าต�าง อย�าใช�
อุปกรณ�ที่มีขอบคม, สารขัดถูหรือน้ำยาฆ�าเชื้อที่มีเบส
เป�นคลอรีน เน่ืองจากอาจสร�างความเสียหายให�กับ

สายเคเบิ้ลส�งกระแสไฟฟ�า เช�น ชิ้นส�วนการไล�ฝ�าที่
กระจกบังลมหลัง

เข็มขัดนิรภัย
L33-A-121009-15200638-B998-4F4F-8ACA-5B39676730CB

คำเตือน:

. ไม�ให�ม�วนเข็มขัดนิรภัยที่ยังเป�ยกอยู�เข�าไปในชุด
ดึงกลับ

. ห�ามใช�ตัวทำละลายที่ทำให�ซีดจาง, ย�อมสี, หรือ
น้ำยาเคมีทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย เพราะ
วัตถุเหล�าน้ีอาจไปกัดกร�อนสายเข็มขัดให�เป��อย
บางลงได�

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด�วยการเช็ดด�วยฟองน้ำชุบน้ำ
สบู�อ�อน

ทำให�เข็มขัดนิรภัยแห�งสนิทในที่ร�มก�อนนำมาใช� (โปรดดูที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-8))

ที่บังแดดด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
L33-A-121009-71DDDFCE-403C-4674-B3F8-6A04219C5D7F

ม�านบังแดด
L33-A-121009-7D9F4965-8D5D-4845-83A0-EEEFC3DADFC4

ทำความสะอาดโดยการขยายที่บังแดดด�านหลังและทำ
ความสะอาดฝุ�นหรือดินโดยใช�เครื่องดูดฝุ�นจาก
ห�องโดยสารด�านใน (โปรดดูที่ “ที่บังแดดด�านหลัง (ถ�ามี
ติดตั้ง)” (หน�า 2-29) สำหรับการทำงานของที่บังแดดด�าน
หลัง)

ข�อควรระวัง:

ระวังอย�าทำให�ม�านบังแดดเสียหายขณะทำ
ความสะอาด
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ฝาครอบ
L33-A-121009-7DF2AC5B-E5F7-461C-ACAC-2BF71A70134D

ให�เช็ดทำความสะอาดฝาครอบท่ีบังแดดด�านหลังด�วยผ�า
แห�งที่สะอาด

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมันเบนซิน ทินเนอร� หรือสารทำ
ความสะอาดอื่นๆ เพราะอาจทำให�ฝาครอบเสียหาย

L33-A-121009-BEBBED6E-CE33-49CE-B7CC-720832C408D5

ป�จจัยพื้นฐานที่ทำให�รถยนต�เป�นสนิม
L33-A-121009-852EEE37-40BE-4E3C-A40C-A0C64AA7839E

. ความชื้นสะสมในสิ่งสกปรก และดินทรายตามซอกมุม
และช�องต�างๆในส�วนแผงตัวถัง

. ความเสียหายของผิวสีและชั้นเคลือบป�องกันที่กะเทาะ
ลอกหลุดออกไป เนื่องจากเศษหินและกรวด หรือการ
เฉี่ยวชนบนท�องถนน

อัตราการส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมของ
การผุกร�อนหรือสนิม

L33-A-121009-250B605B-1880-437B-AEBC-04744C309F31

ความชื้น
L33-A-121009-6FF97E98-825F-4BE6-B17D-1B0BE8F632ED

ทราย, ส่ิงสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพื้นด�านในตัวถังรถจะ
เป�นตัวเร�งให�เกิดสนิม แผ�นรอง/พรมปูพื้นที่เป�ยกจะไม�แห�ง
สนิท ถ�าปล�อยทิ้งไว�ในรถ จึงควรนำออกมาผึ่งให�แห�งเพื่อ
ป�องกันไม�ให�เกิดสนิมที่พื้นตัวถังรถ

ความชื้นสัมพัทธ�
L33-A-121009-FD078763-A1E0-4C87-B305-9F19F8BA52AF

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ�สูงจะทำให�เกิดสนิมได�เร็วขึ้น

อุณหภูมิ
L33-A-121009-399FD53D-CC7C-4FFE-BE14-D64B208AED09

อุณหภูมิสูงจะเร�งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิ้นส�วนที่
ไม�ได�รับการระบายอากาศที่ดี

รถจะเป�นสนิมได�ง�ายในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิใกล�จุดเยือกแข็ง
อีกด�วย

มลพิษทางอากาศ
L33-A-121009-F028D9FF-CEF1-45B5-9DF3-D3A98DB3430C

มลพิษทางอุตสาหกรรม ไอ เค็มของ เกลือ ในบริเวณ
ชายทะเล และบนถนนท่ีใช�เกลือโรยมากๆ จะเร�งให�เกิด
สนิมเร็วขึ้น เกลือบนถนนยังเป�นตัวเร�งการสึกกร�อนของสีรถ

การป�องกันรถของคุณไม�ให�เกิดสนิม
L33-A-121009-55F475F4-B036-49DD-A3EE-452807980348

. 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 หรือเศษดินในห�องโดยสาร ทำ
ความสะอาดสิ่งสกปรกด�วยเครื่องดูดฝุ�นหรือ
แปรงป�ดฝุ�น

. ห�ามปล�อยให�มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆ สัมผัสโดน
อุปกรณ�อิเล็กทรอนิคส�ภายในรถ เนื่องจากจะ
ทำให�เกิดความเสียหายได�

สารเคมีท่ีใช�ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร�อน
อย�างมาก ซึ่งจะเร�งการผุกร�อนของชิ้นส�วนใต�ตัวถังรถ เช�น
ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเช้ือเพลิงและเบรก สายเคเบ้ิลเบรก
พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�นระยะๆ

สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป�นในบางพื้นที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

การดูแลรักษาสภาพรถ 7-5

การป�องกันสนิม
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8-2 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

L33-A-121009-AE8C0CB7-1985-4894-9651-04C6650733E0

อย�างไรก็ตาม การบำรุงรักษาทั่วไปและประจำวันบางอย�าง
ยังเป�นสิ่งจำเป�น เพื่อบำรุงรักษาสภาพกลไกที่ดีของรถคุณ
รวมทั้งประสิทธิภาพของเครื่องยนต�และการปล�อยไอเสีย

ซึ่งเป�นความรับผิดชอบของเจ�าของรถที่จะต�องทำการ
บำรุงรักษาทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะเจาะจง

และเนื่องจากคุณเป�นเจ�าของรถ คุณเป�นเพียงคนเดียวท่ี
สามารถแน�ใจได�ว�ารถของคุณได�รับการดูแลรักษาอย�าง
ถูกต�อง

ตารางการบำรุงรักษา
L33-A-121009-923A636E-9F0D-4D16-B4FE-22DADF777B7E

เพื่อความสะดวกสบายของคุณ การบำรุงรักษาตามกำหนด
เวลาท่ีจำเป�นต�องทำจะมีรายการแจ�ง และอธิบายอยู�ใน
ข�อมูลการรับประกันและคู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�มหน่ึง
คุณต�องปฎิบัติตามคู�มือเล�มนั้น เพื่อให�แน�ใจว�ารถของคุณ
ได�รับการบำรุงรักษาที่จำเป�นตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
L33-A-121009-49C46A11-88E2-4D0E-8CA7-3685DDBC205D

การบำรุงรักษาทั่วไปจะรวมไปถึงสิ่งที่ควรได�รับการ
ตรวจสอบทุกๆ วันที่มีการใช�รถ ซึ่งเป�นสิ่งจำเป�นที่จะทำให�
รถของคุณทำงานเป�นปกติได�อย�างต�อเนื่อง โดยเป�นความ
รับผิดชอบของคุณที่จะทำตามขั้นตอนเหล�าน้ีเป�นประจำ
ตามที่กำหนดไว�

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ัวไปนี้ไม�จำเป�นต�องใช�
ทักษะทางช�างสูง และใช�เครื่องมือรถทั่วไปเพียงไม�กี่ชิ้น

คุณสามารถทำการตรวจสอบเหล�านี้ได�ด�วยตัวคุณเองหรือ
เรียกช�างผู�เชี่ยวชาญ หรือให�ศูนย�บริการนิสสันดำเนินการ
ตามที่คุณต�องการ

สถานที่สามารถนำรถเข�ารับบริการ
L33-A-121009-924F9E0A-982A-4104-8215-7DD5BBC5B6CF

ถ�าจำเป�นต�องเข�ารับการบำรุงรักษาหรือมีการทำงาน
ผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันท่ีได�รับอนุญาต
เพื่อตรวจสอบและปรับแต�งระบบ

L33-A-121009-8F3715AF-F5D5-44DF-8AA8-E04BB8890121

ในระหว�างการใช�รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษาทั่วไป
เป�นประจำตามที่กำหนดไว�ในบทนี้ ถ�าพบเสียง การส่ัน
หรือกลิ่นผิดปกติ ให�ตรวจหาสาเหตุหรือให�ศูนย�บริการ
นิสสันดำเนินการตรวจสอบทันที นอกจากน้ี ถ�าคุณคิดว�า
ต�องมีการซ�อมแซม ควรแจ�งศูนย�บริการนิสสัน

เมื่อตรวจสอบหรือซ�อมแซม ให�ดู “ข�อควรระวังในการ
บำรุงรักษา” (หน�า 8-4)

คำอธิบายของสิ่งที่ต�องบำรุงรักษาทั่วไป
L33-A-121009-F7074746-6CC4-4743-ABB7-C66AE87EA30D

ข�อมูลเพิ่มเติมของรายการดังต�อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย
“*” อธิบายไว�ในส�วนหลังของบทนี้

ภายนอกรถ
L33-A-121009-EF24E1BC-64F3-4E69-AE3A-84FA5991D5E3

สิ่งที่ต�องบำรุงรักษาที่แสดงไว�นี้ควรทำเป�นครั้งคราว ถ�าไม�
ได�ระบุไว�เป�นพิเศษ

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

ตรวจสอบว�าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน�าทำงานเป�น
ปกติ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของประตูท�าย กระโปรง
ท�าย และประตูเล็ก และให�แน�ใจว�าตัวล็อกทุกตัวสามารถ
ป�ดได�แน�น หล�อลื่นถ�าจำเป�น ดูให�แน�ใจว�าตัวล็อกเสริมของ
ฝากระโปรงหน�ารั้งไม�ให�ฝากระโปรงเป�ดข้ึน เมื่อปลดล็อก
ตัวหลักแล�ว เมื่อขับรถในพื้นที่ที่ใช�เกลือโรยถนน หรือสาร
ที่มีฤทธิ์กัดกร�อนอื่นๆ ให�ตรวจสอบการหล�อลื่นบ�อยๆ

ไฟส�องสว�าง*: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ทำความสะอาดไฟหน�าเป�นประจำ ให�แน�ใจว�าไฟหน�า, ไฟ
เบรก, ไฟท�าย, ไฟเลี้ยว และไฟอื่นๆ ทำงานเป�นปกติและ
ยึดแน�น และตรวจสอบมุมระดับไฟหน�า

ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป

Condition: 'Except for China'/China/
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ยาง*: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัดบ�อยๆ และทุกคร้ังก�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 จะสลับกันได�
เฉพาะล�อหน�ากับล�อหลังเท�าน้ัน หลังจากสลับยาง ให�
แน�ใจว�าสัญลักษณ�ได�ชี้ไปยังทิศทางที่ล�อหมุน

ในกรณีของรถขับเคลื่อนส่ีล�อ (4WD) และยางล�อหน�า &
หลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุกๆ 5,000 กม. (3,000
ไมล�) ล�อที่มีสัญลักษณ�ตัวชี้นำทาง จะสลับกันได�เฉพาะล�อ
หน�า กับล�อหลังเท�าน้ัน หลังจากสลับยาง ให�แน�ใจว�า
สัญลักษณ�ได�ชี้ไปยังทิศทางที่ล�อหมุน

ในกรณีท่ีล�อหน�าขนาดไม�เท�ากับล�อหลัง จะไม�สามารถ
สลับล�อได�

อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกัน
ตามนิสัยการขับขี่ของคุณและสภาพพื้นผิวถนน

ส�วนประกอบตัวส�งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS) (ถ�ามีติดตั้ง):GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือทำการเปลี่ยนล�อที่สึกหรอหรือเส่ือมสภาพ ให�เปล่ียน
ซีลลูกยางยึดตัวส�งสัญญาณ TPMS แกนลิ้นจุ�บยาง และฝา
ป�ดด�วย

ศูนย�ล�อและการถ�วงล�อ:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�าหากพบว�าล�อหมุนไปทางด�านข�างในขณะท่ีขับรถบน
ถนนราบหรือถนนไต�ระดับ หรือถ�าพบล�อสึกหรอผิดปกติ
จำเป�นต�องทำการตั้งศูนย�ล�อ ถ�าพวงมาลัยหรือเบาะนั่งสั่น
ขณะที่ขับในความเร็วปกติ จำเป�นต�องทำการถ�วงล�อ

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

ทำความสะอาดกระจกบังลมเป�นประจำ ตรวจสอบกระจก
บังลมอย�างน�อยทุกหกเดือน เพื่อหารอยแตกหรือ
ความเสียหายอื่นๆ ซ�อมแซมถ�าจำเป�น

ใบป�ดน้ำฝน*: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจหารอยแตกหรือสึกหรอ ถ�าป�ดน้ำฝนได�ไม�ดี

ภายในรถ
L33-A-121009-D8D46B79-61D5-46CE-90AB-6B26760C906C

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�นประจำ คือเม่ือทำการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาเมื่อ
ทำความสะอาดรถ

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�างจากแผ�นรองปูพ้ืนที่เหมาะสมเม่ือ
เหยียบจนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรก ให�
แน�ใจว�าได�วางพรมปูพื้นห�างจากแป�น

เบรกจอด*: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หม่ันตรวจสอบการทำงานของเบรกจอด ตรวจสอบว�าคัน
เบรกจอด (ถ�ามีติดตั้ง) หรือแป�นเบรก (ถ�ามีติดตั้ง) มีระยะ
การเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสม ให�แน�ใจว�ารถยนต�ได�จอดพักบน
เนินเขาอย�างปลอดภัย เมื่อใช�งานเบรกจอดเพียงอย�าง
เดียว

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

ตรวจสอบว�าส�วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย�างเช�น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ตัวปรับตั้ง และชุดดึง
กลับ) ทำงานปกติ ราบรื่นและยึดแน�น ตรวจสอบ
สายเข็มขัดเพื่อหารอยฉีกขาด เป�นลุ�ยฝอย สึกหรอหรือ
เสียหาย

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

ตรวจหาความเปล่ียนแปลงของสภาวะการบังคับเล้ียว
กล�าวคือระยะท่ีหลวมมากเกินไป บังคับเล้ียวได�ยาก หรือ
เสียงผิดปกติ

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
ที่พอเหมาะเมื่อเป�ดระบบทำความร�อนหรือระบบปรับอากาศ

ที่ป�ดน้ำฝนและฉีดน้ำล�างกระจก*:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�าใบป�ดน้ำฝนและถังฉีดน้ำล�างกระจกทำงาน
เป�นปกติ และใบป�ดน้ำฝนไม�ลากเป�นรอยเส�น

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-3
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8-4 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ใต�ฝากระโปรงหน�าและใต�ท�องรถ
L33-A-121009-9F587261-7365-48B1-8FA8-65B1DEE5727B

ส่ิงท่ีต�องบำรุงรักษาท่ีแสดงไว�นี้ควรได�รับการตรวจสอบ
เป�นระยะๆ (ตัวอย�างเช�น ทุกครั้งท่ีตรวจสอบน้ำมันเครื่อง
หรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)

แบตเตอรี่*: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ยกเว�นรุ�นท่ีใช�แบตเตอร่ีแบบไม�ต�องดูแลรักษา ตรวจสอบ
ระดับ ของเหลว ใน แต�ละ เซลล� ควร อย ู� ระหว�าง เส�น
“UPPER” และ “LOWER” รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�
งานหนักต�องได�รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
บ�อยครั้งขึ้น

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�อเย็นขณะที่น้ำหล�อเย็นน้ันเย็น ให�
แน�ใจว�า ระดับน้ำหล�อ เย็นอยู� ระหว�างขีด “MAX” และ
“MIN” บนถังพักน้ำหม�อน้ำ

สายพานเครื่องยนต�*:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให�แน�ใจว�าสายพานไม�ลุ�ย สึกหรอ แตก หรือ มีน้ำมันเลอะ

ระดับน้ำมันเครื่อง*:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
ตรวจสอบ ระดับหลัง จากจอด รถบน พ้ืน ราบ และดับ
เครื่องยนต�

การรั่วของของเหลวต�างๆ:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบใต�ท�องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเคร่ือง หรือของเหลวอื่นๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว�สัก
พัก น้ำที่หยดจากระบบปรับอากาศหลังจากใช�งานเป�นเรื่อง
ปกติ ถ�าพบว�ามีการร่ัวหรือมีไอน้ำมันเชื้อเพลิงระเหยออก
มาชัดเจน ให�ตรวจหาสาเหตุและทำการแก�ไขทันที

ระดับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร�และท�อยาง*:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับเมื่อของเหลวเย็นและเครื่องยนต�ไม�ทำงาน
ตรวจสอบท�อยางเพื่อหาการติดตั้งที่เหมาะสม รอยรั่ว รอย
แตก ฯลฯ

น้ำล�างกระจกบังลม*:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว�ามีน้ำในปริมาณท่ีเพียงพอต�อการใช�งานในถัง
พัก

ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา
L33-A-121009-CCF58A09-C745-45EE-8079-9E70129C24EE

เมื่อทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาใดๆ กับรถของคุณ ให�
ระมัดระวัง เสมอ เพ่ือป�องกันการบาดเจ็บร�ายแรงจาก
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถคุณ ต�อไปนี้
เป�นข�อควรระวังทั่วไปซึ่งควรเอาใจใส�เป�นพิเศษ

คำเตือน:

. จอดรถบนพ้ืนราบ เข�าเบรกจอดให�มากพอ และ
กั้นล�อเพื่อป�องกันรถไหล เลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�ง “P” (จอด)

. ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”
หรือ “LOCK” เมื่อทำการซ�อมแซมหรือเปลี่ยน
ชิ้นส�วนใดๆ

. ห�าม ทำงาน ใดๆ ใต� กระโปรง รถ ใน ขณะ ที่
เครื่องยนต�ยังร�อนอยู� ดับเคร่ืองยนต�และรอจน

กระทั่งเครื่องยนต�เย็นลงทุกครั้ง

. ถ�าต�องทำงานโดยที่เคร่ืองยนต�ติดอยู� ให�นำมือ
เสื้อผ�า ผม และเคร่ืองมือออกห�างจากพัดลม
สายพาน และชิ้นส�วนอื่น ๆ ที่หมุนได�

. แนะนำให�รัดหรือถอดเสื้อผ�าที่หลวมและ
เคร่ืองประดับต�างๆ ออก เช�น แหวน, นาฬิกา,
ฯลฯ ก�อนทำงานกับรถ

. ถ�าต�องติดเคร่ืองยนต�ในพ้ืนที่จำกัด เช�น โรงรถ
ให�แน�ใจว�ามีการระบายก�าซไอเสียออกไปได�ดี

. ห�ามมุดเข�าใต�ท�องรถขณะที่ยกรถขึ้นด�วยแม�แรง

. ระวังไม�ให�บุหร่ี เปลวไฟ และประกายไฟอยู�ใกล�
กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห�ามต�อหรือปลดแบตเตอรี่หรือ ข้ัวต�อ ช้ินส�วน
ทรานซิสเตอร� ขณะสวิตช�กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง
“ON”

. ในรถรุ�นเครื่องยนต�เบนซินที่มีระบบหัวฉีด
มัลติพอร�ต (MFI) กรองน้ำมันเช้ือเพลิงและท�อ
ทางน้ำมันเชื้อเพลิงควรได�รับการบริการโดยศูนย�
บริการนิสสัน เนื่องจากท�อทางน้ำมันเชื้อเพลิงมี
แรงดันสูง แม�ว�าจะดับเครื่องยนต�ไปแล�วก็ตาม

. รถของคุณได�รับการติดตั้งพัดลมระบาย
ความร�อนอัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได�ทุกเวลา
โดยไม�มีการเตือน แม�ว�าสวิตช�กุญแจอยู�ที่
ตำแหน�ง “OFF” และเคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดการบาดเจ็บ ให�ถอดสาย
ข้ัวลบของแบตเตอรี่ออกทุกคร้ังก�อนทำงานใกล�
กับพัดลม

. ใส�แว�นตานิรภัยทุกครั้งที่ทำงานกับรถ
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. ห�ามปลดขั้วต�อชุดสายไฟของช้ินส�วนที่เกี่ยวกับ
เกียร�อัตโนมัติหรือเครื่องยนต�ออก ขณะสวิตช�
กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “ON”

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมันเครื่องและ
น้ำหล�อเย็นที่ใช�แล�ว การกำจัดน้ำมันเครื่อง
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� และ/หรือของเหลวท่ีใช�
ในรถยนต�อย�างไม�ถูกต�องจะเป�นการทำลายส่ิง
แวดล�อม ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนดท�องถิ่นในการ
กำจัดของเหลวที่ใช�ในรถยนต�เสมอ

หมวด “8. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษารถด�วยตนเอง”
นี้จะมีคำแนะนำเฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับส่ิงที่ เจ�าของรถจะ
สามารถทำเองได�ง�าย

ควรระลึกไว�ว�า การให�บริการท่ีไม�ถูกต�องและไม�สมบูรณ�
อาจทำให�เกิดความยากลำบาก ในการทำงานหรือ
การปล�อยไอเสียที่มากเกินไป และส�งผลถึงการคุ�มครอง
จากการ รับประกันรถ ถ�ามีข�อสงสัยเกี่ยวกับการให�
บริการใด ๆ ควรให�ศูนย�บริการนิสสันดำเนินการแทน

L33-A-121009-F4B247B8-F60A-4605-9AE1-44BD4F6D279B

เครื่องยนต�รุ�น QR25DE
L33-A-121009-CBC48F8B-DFA8-4C9D-9938-E6EC37AC7AEA

JVC0511X

1. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร�
2. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
3. กระปุกน้ำมันเบรก
4. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
5. กรองอากาศ
6. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส�
7. ถังน้ำฉีดล�างกระจก
8. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต�
9. ฝาเติมหม�อน้ำ

10. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง
11. แบตเตอรี่

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-5

จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต�
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8-6 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

เครื่องยนต�รุ�น MR20DE
L33-A-121009-9FE60117-60E6-4AB0-B41D-592FC41755F5

JVC0512X

1. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร�
2. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
3. กระปุกน้ำมันเบรก
4. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
5. กรองอากาศ
6. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส�
7. ถังน้ำฉีดล�างกระจก

8. ฝาป�ดหม�อน้ำ
9. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต�
10. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง
11. แบตเตอรี่

L33-A-121009-E2C87801-E87D-4B47-A791-3B6EBC73E267

คำเตือน:

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำเมื่อเคร่ืองยนต�ยังร�อนอยู�
อาจทำให�เกิดการไหม�พองอย�างรุนแรงเนื่องจาก
ของเหลวแรงดันสูงพุ�งออกจากหม�อน้ำ รอจน
กระทั่งเครื่องยนต�และหม�อน้ำเย็นลง

. น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�มีพิษ และควรเก็บอย�าง
ระมัดระวังในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและ
วางให�ไกลมือเด็ก

ระบบทำความเย็นเคร่ืองยนต� ได�รับการเติมสารหล�อเย็น
คุณภาพสูง ซึ่งใช�ได�ตลอดท้ังป�มาจากโรงงาน จะมีส�วน
ผสมของสารยับยั้งสนิมและการกัดกร�อน ดังนั้น จึงไม�
จำเป�นต�องเติมสารเพิ่มคุณภาพลงในระบบทำความเย็น
เพิ่มเติมอีก

ข�อควรระวัง:

. ห�ามเติมสารเติมแต�งใดๆ ลงในระบบทำความเย็น
เช�น ซีลหม�อน้ำ สารเติมแต�งน้ันอาจจะไปอุดตัน
ระบบทำความเย็น และทำให�เครื่องยนต� เกียร�
และ/หรือระบบทำความเย็นเสียหาย

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น ให�แน�ใจว�าได�ใช�
น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�แท�ของนิสสัน หรือที่มี
คุณภาพเทียบเท�าในอัตราส�วนผสมที่เหมาะสม
ตัวอย�างของอัตราส�วนผสมที่เหมาะสมของ
น้ำหล�อเย็นและน้ำจะแสดงอยู�ในตารางต�อไปนี้:

ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�

Condition: 'Except for China'/China/
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อุณหภูมิภายนอก
ลดลงถึง

น้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต� (เข�ม

ข�น)

น้ำสกัดแร�ธาตุ
ออกหรือน้ำกลั่น

บริสุทธิ์8C 8F

-15 5 30% 70%

-35 -30 50% 50%

การใช�สารหล�อเย็นชนิดอื่นอาจทำให�ระบบทำความเย็น
เครื่องยนต�เสียหาย

หม�อ น้ำ มี ฝา ป�ด ท่ี รักษาความ ดัน เพ่ือ ป�องกัน ไม� ให�
เครื่องยนต�เสียหาย ให�ใช�เฉพาะฝาป�ดหม�อน้ำแท�ของ
นิสสันหรือเทียบเท�าเท�านั้น เมื่อต�องทำการเปลี่ยน

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
L33-A-121009-A1B780ED-3CB9-4F7D-BE6A-8F30FBB96702

JVM0226X

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต�เย็น ถ�า
ระดับน้ำหล�อเย็นอยู�ต่ำกว�าระดับ MIN ② ให�เติม
น้ำหล�อเย็นจนถึงระดับ MAX ① ถ�าถังพักไม�มีน้ำเลย ให�
ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในหม�อน้ำ เมื่อเครื่องยนต�เย็น
ตัวแล�ว ถ�าในหม�อน้ำมีน้ำหล�อเย็นไม�เพียงพอ ให�เติม
น้ำหล�อเย็นลงในหม�อน้ำจนถึงปากช�องเติม และให�เติมลง
ในถังพักจนถึงระดับ MAX ①

ถ�าพบว�าต�องเติมน้ำหล�อเย็นในระบบทำความเย็น
บ�อยๆ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการ
นิสสัน

การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
L33-A-121009-83220763-DD96-459E-BBB2-FB330E037197

ถ�าจำเป�นต�องเปลี่ยน ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

การซ�อมแซมใหญ�ระบบทำความเย็นเครื่องยนต� ควร
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน ขั้นตอนการให�บริการ
สามารถหาได�ในคู�มือการบริการของนิสสัน

การให�บริการที่ไม�ถูกต�องจะทำให�ประสิทธิภาพของระบบ
ทำความร�อนลดลง และทำให�เครื่องยนต�ร�อนจัด

คำเตือน:

. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก ห�ามเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�เมื่อเครื่องยนต�กำลังร�อน

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำเมื่อเคร่ืองยนต�ยังร�อนอยู�
อาจทำให�เกิดการไหม�พองอย�างรุนแรง เนื่องจาก
ของเหลวความดันสูงพุ�งออกจากหม�อน้ำ

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล�อเย็นที่ใช�แล�วโดยตรง
ถ�าสัมผัสผิวหนัง ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือน้ำยา
ล�างมือให�เร็วที่สุดเท�าที่เป�นไปได�

. เก็บน้ำหล�อเย็นให�พ�นจากเด็กและสัตว�เลี้ยง

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัด
อย�างถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

L33-A-121009-B8597075-636A-4B29-867E-262D25BD9D65

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
L33-A-121009-0115881F-B4BE-4E78-8B36-474B2B0076E2

SDI2174

เครื่องยนต�รุ�น MR

SDI2354

เครื่องยนต�รุ�น QR
1. จอดรถบนพื้นราบ และเข�าเบรกจอดไว�

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

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-7

น้ำมันเครื่อง
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8-8 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

5. ดึงก�านวัดระดับออกแล�วเช็ดทำความสะอาด

6. ใส�ก�านวัดกลับลงจนสุด

7. ดึงก�านวัดออกแล�วตรวจสอบระดับน้ำมัน ควรอยู�
ภายในช�วง ①

8. ถ�าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว�า ② ให�เป�ดฝาช�องเติม
น้ำมันเครื่องแล�วเติมน้ำมันเครื่องท่ีแนะนำลงในช�อง
เติม ห�ามเติมเกิน ③
ขณะเติมน้ำมันเครื่อง ห�ามถอดก�านวัดระดับ

9. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องด�วยก�านวัดอีกครั้ง

เป�น เร่ืองปกติที่ จะ มีการ เติมน้ำมัน เคร่ืองใน
ระหว�างช�วงเวลาที่ต�องเข�ารับการบำรุงรักษา หรือ
ในช�วงรันอินโดยขึ้นอยู�กับความมรุนแรงใน
การใช�งาน

ข�อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป�นประจำ
การใช�งานรถยนต�ในขณะที่มีน้ำมันเครื่องไม�เพียงพอ
อาจทำให�เครื่องยนต�ได�รับความเสียหาย และ
ความเสียหายดังกล�าวไม�รวมอยู�ในการรับประกัน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง

L33-A-121009-CBCBEBE9-C262-4F20-8F5F-978A30E90275

คำเตือน:

. น้ำมันเครื่องที่ใช�แล�วต�องได�รับการกำจัดอย�าง
ถูกต�อง ห�ามเทหรือทิ้งน้ำมันเครื่องลงบนพื้น
คลอง แม�น้ำ ฯลฯ แต�ควรได�รับการกำจัดใน
สถานที่กำจัดที่เหมาะสม ขอแนะนำให�เปลี่ยน
น้ำมันเครื่องที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เน่ืองจากน้ำมันเคร่ืองอาจร�อน ระมัดระวังอย�าให�
ลวกโดนตัวคุณ

. การสัมผัสกับน้ำมันเคร่ืองใช�แล�วบ�อยๆ และเป�น
เวลานานอาจทำให�เกิดมะเร็งผิวหนัง

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำมันเครื่องโดยตรง ถ�ามี
การสัมผัส ให�ล�างออกด�วยสบู�หรือน้ำยาล�างมือ
และน้ำมากๆ ให�ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองที่ใช�แล�วในภาชนะที่มีการทำ
เครื่องหมายและวางให�พ�นมือเด็ก

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข�าเบรกจอดไว�

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. ยกและรองรับรถโดยใช�แม�แรงที่เหมาะสม และขาตั้ง
รองรับที่ปลอดภัย
. วางขาตั้งรองรับที่ปลอดภัยใต�จุดที่ใช�ขึ้นแม�แรง
. วางอุปกรณ�รองรับที่เหมาะสมบริเวณแท�นของ
ขาตั้งรองรับ

6. ถอดฝาครอบพลาสติก (ถ�ามีติดตั้ง)
. ถอดคลิ๊ปยึดพลาสติกออกจากฝาครอบ

น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง
L33-A-121009-9E33A61A-862C-4AFE-A2C6-0F25CD9DDAB9

JVM0227X

เครื่องยนต� QR

SDI1978A

เครื่องยนต� MR
① ฝาป�ดช�องเติมน้ำมัน
② ปลั๊กถ�ายน้ำมัน
③ กรองน้ำมัน
1. วางอ�างรองน้ำมันขนาดใหญ�ไว�ใต�ปลั๊กถ�าย

2. ถอดปลั๊กถ�ายออกด�วยประแจ

3. ถอดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่องและถ�ายน้ำมันเครื่อง
ออกจนหมด

ถ�าต�องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให�ถอดและเปลี่ยนใน
ช�วงนี้
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ข�อควรระวัง:

น้ำมันเครื่องที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการกำจัดอย�าง
ถูกต�อง ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น

4. คลายกรองน้ำมันเครื่องออกด�วยประแจถอดกรอง
น้ำมันเครื่อง

5. ใช�มือหมุนกรองน้ำมันเครื่องออก

6. เช็ดฐานหน�าแปลนยึดกรองน้ำมันเครื่องด�วยผ�า ท่ี
สะอาด

ให�แน�ใจว�าได�กำจัดปะเก็นเก�าท่ีตกค�างบนผิวออกจน
หมด

7. ทาน้ำมันเครื่องใหม�บนปะเก็นเก�าของกรอง
น้ำมันเครื่องใหม�

8. หมุนกรองน้ำมันเครื่องจนรู�สึกว�ามีแรงต�าน แล�วขัน
เพิ่มไปอีก 2/3 รอบเพื่อให�กรองน้ำมันเครื่องแน�น
แรงขันกรองน้ำมันเครื่อง:
15 ถึง 20 N·m
(1.5 ถึง 2.0 kg-m, 11 ถึง 15 ft-lb)

9. ทำความสะอาดและใส�ปลั๊กถ�ายและแหวนรองตัวใหม�
ขันปลั๊กถ�ายให�แน�นด�วยประแจ ห�ามใช�แรงมากเกินไป
ค�าแรงขันปลั๊กถ�าย:
29 ถึง 39 N·m
(3.0 ถึง 4.0 kg-m, 22 ถึง 29 ft-lb)

10. เติมน้ำมันตามชนิดและปริมาณที่แนะนำ (โปรดดูท่ี
“น้ำมันเช้ือเพลิง/น้ำมันหล�อล่ืนและปริมาณความจุท่ี
แนะนำ” (หน�า 9-2))

ขณะเติมน้ำมันเครื่อง ห�ามถอดก�านวัดระดับ
11. ป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่องให�แน�น

12. สตาร�ทเครื่องยนต�

13. ตรวจสอบปลั๊กถ�ายว�ามีการรั่วไหลหรือไม�

14. ท้ิงน้ำมันเคร่ืองใช�แล�วด�วยวิธีท่ีเหมาะสม ตรวจสอบ
ข�อกำหนดท�องถิ่น

15. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-
7))

หลังจากปฏิบัติงาน
L33-A-121009-8425ACAE-EA56-430E-95D6-1BD33F0280D8

1. ติดตั้งแผงป�ด (ถ�ามีติดตั้ง) กลับเข�าที่ตามขั้นตอน
ต�อไปนี้

a. ดึงส�วนกลางของคลิ๊ปพลาสติกแต�ละตัวออก

b. ยึดแผงป�ดให�เข�าที่

c. สอดคล๊ิปผ�านแผงป�ดเข�าสู�รูในเฟรม จากนั้นดัน
ส�วนกลางของคลิ๊ปเพื่อล็อกคลิ๊ปให�เข�าที่

2. ลดความสูงของรถลงสู�พื้นอย�างระมัดระวัง

การปกป�องสิ่งแวดล�อม
L33-A-121009-2ED02EB0-4630-4F55-989F-08EFCFF57227

การสร�างมลภาวะให�กับท�อระบายน้ำ แม�น้ำ และดินเป�นสิ่ง
ผิดกฏหมาย ให�ใช�สถานที่เก็บของเสียที่ได�รับอนุญาต
รวมถึงสถานที่ เหมาะสมกับสภาพท�องถ่ินและอู�สำหรับ
กำจัดน้ำมันและกรองน้ำมันที่ใช�แล�ว หากมีข�อสงสัย ติดต�อ
เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินสำหรับข�อแนะนำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
กำจัดของเสีย

กฏหมายที่เกี่ยวข�องกับมลพิษทางสิ่งแวดล�อม
แตกต�างกันไปในแต�ละประเทศ

L33-A-121009-43825AC7-D2B3-4863-BD5B-CB5904C4877D

JVM0228X

เครื่องยนต� QR25DE
1. พูเล�ย�เพลาข�อเหวี่ยง
2. ตัวปรับความตึงสายพานอัตโนมัติ
3. ป��มน้ำ
4. ไดชาร�จ
5. คอมเพรสเซอร�ระบบปรับอากาศ

JVM0265X

เครื่องยนต� MR20DE
1. ตัวปรับความตึงสายพานอัตโนมัติ
2. ไดชาร�จ
3. ป��มน้ำ
4. พูเล�ย�เพลาข�อเหวี่ยง
5. คอมเพรสเซอร�ระบบปรับอากาศ

ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF”

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-9
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8-10 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ตรวจสอบสายพานแต�ละเส�นด�วยตาเปล�า เพื่อดูการสึกหรอ
ผิดปกติ รอยขาด เป�นลุ�ยฝอย หรือหย�อน ตรวจสอบสภาพ
เป�นประจำ ถ�าสายพานอยู� ในสภาพแย� หรือ หลวม ให�
เปลี่ยน หรือ ปรับตั้งใหม�โดยศูนย�บริการนิสสัน

L33-A-121009-42C0C5CB-A029-48D4-BBCD-6568FFC81521

คำเตือน:

ให�แน�ใจว�าดับเครื่องยนต�และบิดสวิตช�กุญแจไปท่ี
OFF และเข�าเบรกจอดแล�ว

เปลี่ยนหัวเทียนตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แสดงในคู�มือ
การบำรุงรักษาตามระยะอีกเล�มหนึ่ง

ถ�าจำเป�นต�องเปลี่ยน ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียม (ถ�ามีติดตั้ง)
L33-A-121009-AE948680-6AEF-42E1-9D66-098159E3FC10

SDI2020

หัว เทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมไม�จำเป�นต�อง เปล่ียนบ�อย
เท�ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนแบบนี้ได�รับ
การออกแบบให�มีอายุการใช�งานยาวนานกว�าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข�อควรระวัง:

. ห�ามนำหัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมกลับมาใช�ใหม�
โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะเขี้ยว

. ให�เปลี่ยนใช�หัวเทียนแบบเขี้ยวอิริเดียมที่แนะนำ
เท�านั้น

หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาว (ถ�ามีติดตั้ง
)

L33-A-121009-C19190F7-4EA2-45CE-9269-D4D269E78E78

หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวไม�จำเป�นต�องเปลี่ยนบ�อย
เท�ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนแบบนี้ได�รับ
การออกแบบให�มีอายุการใช�งานยาวนานกว�าหัวเทียนแบบ
ธรรมดา

ข�อควรระวัง:

. ห�ามนำหัวเทียนแบบเข้ียวทองคำขาวกลับมาใช�
ใหม�โดยการทำความสะอาดหรือปรับระยะเขี้ยว

. ให�ใช�แต�หัวเทียนแบบเขี้ยวทองคำขาวท่ีแนะนำ
เท�านั้น

หัวเทียน
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L33-A-121009-6842A2AA-69E3-4447-B13B-3B043DDA4FFF

การตรวจสอบเบรกจอด
L33-A-121009-9ABA4FC5-09A2-49A8-B042-9CFE25BEE654

SDI1391D

จากตำแหน�งปลดเบรก กดแป�นเบรกจอดลงช�าๆ ถ�าจำนวน
คลิ๊กไม�อยู�ในช�วงที่กำหนด ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน

5 ถึง 6 คลิ๊ก
แรงกด 196 N (20 kg, 44 lb)

การตรวจสอบแป�นเบรก
L33-A-121009-7A344F18-9316-4831-A00A-EA9FA7563508

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�
ในระยะที่ระบุ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
Ⓐ: 108 mm (4.25 in) หรือมากกว�า
แรงเหยียบ: 490 N (50 kg, 110 lb)

เบรกแบบปรับตั้งเอง
L33-A-121009-FE1227B4-51F7-46DE-ACE5-577053C4BDCA

รถยนต�ของท�านมีเบรกแบบปรับตั้งเองติดตั้งอยู� ดิสก�เบรก
จะปรับตั้งเองทุกครั้งที่เหยียบแป�นเบรก

เสียงเตือนผ�าเบรกสึก
L33-A-121009-A8E41A1F-C8D6-4839-926B-9AC7C61D91FF

ผ�าเบรกมีเสียงเตือนผ�าเบรกสึก เมื่อจำเป�นต�องเปลี่ยน
ผ�าเบรกใหม� เสียงครูดสูงๆ จะดังขึ้นระหว�างท่ีรถเคล่ือนท่ี
เสียงครูดจะดังขึ้นเมื่อเหยียบเบรก หลังจากผ�าเบรกสึกมาก
ขึ้น เสียงจะดังอยู�ตลอดแม�ว�าจะไม�ได�เหยียบเบรก ให�
ตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุด ถ�าได�ยินเสียงเตือนผ�าเบรกสึก

ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย�าง อาจได�ยิน
เสียงดังเอี๊ยดๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่นๆ จากเบรกเป�น
บางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางครั้งท่ีเกิดข้ึนจากการเบรก
เบาๆ หรือปานกลางเป�นเรื่องปกติ และไม�ส�งผลต�อ
การทำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย�างเหมาะสมตามระยะเวลา
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม ดูที่คู�มือการบำรุงรักษาตามระยะอีก
เล�มหนึ่ง

หม�อลมเบรก
L33-A-121009-2280CCC9-859D-48C1-A9CE-1C229489DB16

ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรกดังต�อไปนี้:

1. ดับเครื่องยนต� เหยียบและปล�อยแป�นเบรกหลายๆ
คร้ัง เมื่อการเคล่ือนท่ีของแป�นเบรก (ระยะที่เคล่ือน
ตัว) ลดระยะลงหรือจนไม�แตกต�างกัน ให�ทำขั้นตอน
ต�อไป

2. ขณะที่เหยียบแป�นเบรก ให�สตาร�ทเครื่องยนต�
ความสูงของแป�นเบรกควรลดลงนิดนึง

3. เหยียบแป�นเบรกค�างไว� แล�วดับเครื่องยนต� เหยียบ
แป�นเบรกค�างไว�นาน 30 วินาที ความสูงของแป�น
เบรกไม�ควรจะเปลี่ยน

4. ให� เครื่องยนต�ทำงาน เป�น เวลา 1 นาที โดยท่ีไม�
เหยียบแป�นเบรก และดับเครื่องยนต� เหยียบแป�นเบรก
หลายๆ ครั้ง ระยะทางท่ีแป�นเบรกเคล่ือนไปจะค�อยๆ
ลดลงขณะท่ีเหยียบแป�นเบรกแต�ละคร้ัง เน่ืองจาก
สุญญากาศค�อยๆ ถูกปล�อยออกจากหม�อลมเบรก

ถ�าเบรกทำงานไม�ปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบ

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-11
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8-12 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

L33-A-121009-9B514132-D391-4FB0-8B5C-DF4EA9CD25E2

คำเตือน:

. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ที่ป�ดสนิทเท�านั้น
น้ำมันเก�า, เส่ือมสภาพ หรือมีการปนเป��อน อาจ
ทำให�ระบบเบรกเสียหายได� การใช�น้ำมันที่ไม�
ถูกต�องจะทำให�ระบบเบรกเสียหายและส�งผลต�อ
ความสามารถในการหยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาช�องเติมน้ำมันก�อนจะถอดออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย�างระมัดระวังไว�
ในภาชนะที่มีการทำเคร่ืองหมายและวางให�ไกล
มือเด็ก

ข�อควรระวัง:

ระวังไม�ให�น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให�สีรถเสียหาย ถ�าน้ำมันกระเด็นไปโดน ให�ล�าง
ออกทันทีด�วยน้ำปริมาณมาก

JVM0229X

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ถ�าน้ำมันเบรกอยู�
ต่ำกว�าเส�น MIN ② ไฟเตือนเบรกจะสว�างขึ้น เติมน้ำมัน
เบรกให�ถึงเส�น MAX ① (โปรดดูที่ “น้ำมันเชื้อเพลิง/
น้ำมันหล�อล่ืนและปริมาณความจุ ท่ีแนะนำ” (หน�า 9-2)

สำหรับชนิดของน้ำมันที่แนะนำ)

ถ�าต�องเติมน้ำมันบ�อยๆ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อตรวจสอบระบบอย�างละเอียด

L33-A-121009-6F67E1E5-0413-493C-A9D3-31B28FFE147F

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน ให�ติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

ข�อควรระวัง:

. ใช�น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 แท�เท�านั้น ห�าม
ผสมกับน้ำมันชนิดอื่น

. การใช�น้ำมันเกียร�ที่ไม�ใช�ของแท� NISSAN CVT
Fluid NS - 3 จะทำให�เกียร� CVT เสียหาย ซึ่งไม�
อยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันเบรก น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบ
ต�อเนื่อง (CVT)
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L33-A-121009-FF6C06F9-CB2B-48DE-9C43-DA998AB4498C

JVM0230X

คำเตือน:

น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร�เป�นวัตถุอันตราย และควร
เ ก็บ อย� าง ระมัดระ วัง ไว� ใน ภาชนะ ที่ มี การ ทำ
เครื่องหมายและวางให�ไกลมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมัน ควรตรวจสอบระดับ
น้ำมันเมื่อน้ำมันอยู�ที่อุณหภูมิของเหลวที่ 0 ถึง 308C (32
ถึง 868F). ระดับน้ำมันสามารถตรวจสอบด�วยเกจวัดระดับ
ซึ่งติดอยู�ที่ฝาป�ด ถอดฝาป�ดออกเพื่อตรวจสอบระดับน้ำมัน
ระดับน้ำควรอยู�ระหว�างขีด MAX ① และ MIN ②

ถ�าน้ำมันอยู�ต่ำกว�าขีด MIN ② เติม NISSAN E-PSF ของ
แท� ถอดฝาป�ดและเติมผ�านช�องท่ีเป�ด (โปรดดูที่ “น้ำมัน
เช้ือเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความจุ ท่ีแนะนำ”
(หน�า 9-2)) ห�ามเติมเกิน

L33-A-121009-12A4A424-06A8-4447-8EBB-0652A9F14E47

JVM0231X

เครื่องยนต�รุ�น QR

JVM0266X

เครื่องยนต�รุ�น MR

คำเตือน:

การให�เคร่ืองยนต�ทำงานโดยไม�มีกรองอากาศอาจ
ทำให�คุณหรือคน อ่ืน เป�นแผลไหม�พองได� กรอง
อากาศไม�เพียงทำหน�าท่ีกรองอากาศเข�า แต�ยังก้ัน
เปลวไฟที่เกิดจากกุญแจย�อนกลับของเครื่องยนต� ถ�า
ไม�ใส�กรองอากาศและเคร่ืองยนต�เกิดจุดระเบิดย�อน
กลับคุณอาจเกิดแผลไหม�พองได� ห�ามขับรถโดยไม�มี
กรองอากาศ ให�ระวังเมื่อทำงานกับเครื่องยนต�ขณะที่
ไม�ใส�กรองอากาศไว�

สำหรับการถอดตัวกรอง ปลดตัวล็อก ① และดึงฝาครอบ
กรองอากาศขึ้น ②

ห�ามทำความสะอาดกรองอากาศแบบกระดาษอาบไขแล�ว
นำกลับมาใช�ใหม� กรองแบบกระดาษแห�งสามารถทำ
ความสะอาดแล�วนำกลับมาใช�ใหม�ได� เปลี่ยนกรองอากาศ
ตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แสดงในคู�มือการบำรุงรักษา
อีกเล�มหนึ่ง

เมื่อเปลี่ยนกรองอากาศ ให�เช็ดภายในของเสื้อกรองอากาศ
และฝาครอบด�วยผ�าเป�ยกหมาดๆ

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-13

น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร� ตัวกรองระบบปรับอากาศ

Condition: 'Except for China'/China/



(202,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

8-14 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

L33-A-121009-6AB3FC0D-9033-453B-8FF0-C6ED701E50DB

ที่ป�ดน้ำฝน
L33-A-121009-368BDA1A-B2CE-4263-AF84-25DB36AF266A

การทำความสะอาด
L33-A-121009-435F0D2A-7184-46B6-96A8-E6E0D2BD1863

ถ�ากระจกบังลมหน�าไม�สะอาดขึ้นหลังจากใช�ท่ีฉีดน้ำล�าง
กระจก หรือถ�าใบป�ดน้ำฝนมีเสียงดังขณะที่ใช�งานที่ป�ด
น้ำฝน อาจมีขี้ผึ้งหรือวัสดุอื่นอยู�บนกระจกบังลมหน�า และ/
หรือใบป�ดน้ำฝน

ทำความสะอาดด�านนอกของพ้ืนผิวหน�ากระจกบังลมด�วย
น้ำยา เช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อน
กระจกบังลมจะสะอาดถ�าไม�มีหยดน้ำเกาะบนกระจกเมื่อ
ล�างออกด�วยน้ำ

ทำความสะอาดใบป�ดโดยใช�ผ�าชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ
น้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อนเช็ด ล�างใบป�ดน้ำฝนด�วย
น้ำ ถ�ากระจกบังลมยังไม�ใสสะอาดหลังจากทำความสะอาด
และใช�ใบป�ด ให�เปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนใหม�

JVM0232X

ระวังอย�าทำให�หัวฉีดน้ำล�างกระจกอุดตัน Ⓐ อาจทำให�ท่ี
ฉีดน้ำล�างกระจกบังลมหน�าทำงานผิดปกติได� ถ�าหัวฉีด
อุดตัน ให�นำวัตถุท่ีอุดอยู�ออกด�วยเข็มเล็กๆ Ⓑ ระวังอย�า
ทำให�หัวฉีดเสียหาย

ใบป�ดน้ำฝน

Condition: 'Except for China'/China/



(203,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

การเปลี่ยน
L33-A-121009-2D222D4D-BE72-463E-A850-F1D0CA3CFB15

SDI2048

1. ยกก�านป�ดน้ำฝนออกจากระจกบังลม เมื่อยกก�านป�ด
น้ำฝน ยกด�านคนขับขึ้นก�อน ตามด�วยด�าน
ผู�โดยสาร ไม�เช�นนั้น ใบป�ดน้ำฝนอาจจะทำให�
เกิดรอยและอาจจะทำให�เกิดความเสียหายได�

2. ดันและยึดแถบปลด Ⓐ แล�วเลื่อนใบป�ดลงใต�ก�านป�ด
เพื่อถอด ①

3. ถอดใบป�ดน้ำฝน

4. ใส�ใบป�ดน้ำฝนใหม�ลงบนก�านป�ดจนกระทั่งล็อกเข�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�คนขับมองเห็นทางได�แย�ลง

L33-A-121009-D9C52BAF-30AB-4208-B761-59382F877489

JVM0233X

คำเตือน:

สารป�องกันการแข็งตัว มี พิษ และควร เก็บอย�าง
ระมัดระวังไว�ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวาง
ให�ไกลมือเด็ก

เติมถังน้ำยาล�างกระจกเป�นระยะ เติมน้ำยาล�างกระจกเมื่อ
ไฟเตือนน้ำยาล�างกระจกต่ำแสดงขึ้นบนหน�าจอข�อมูล
รถยนต�

การเติมน้ำยาทำได�โดยยกฝาครอบถังน้ำออก และเทน้ำยา
ล�างกระจกลงไปในช�องถัง

ให�เติมน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงในน้ำเพื่อให�ทำ
ความสะอาดได�ดีขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป�องกันการแข็ง
ตัวของน้ำล�างกระจก ตามอัตราส�วนท่ีระบุไว�ในคำแนะนำ
ของผู�ผลิต

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-15

น้ำยาล�างกระจก

Condition: 'Except for China'/China/



(204,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

8-16 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

L33-A-121009-D1064822-C256-41EA-8CDE-4B6FBD155A4C

แบตเตอรี่รถยนต�
L33-A-121009-612DA19F-011B-42CD-B10B-E223835A5695

SDI1573

คำเตือน:

ห�ามขับรถ ถ�าน้ำกรดแบตเตอร่ีต่ำ น้ำกรดแบตเตอร่ี
ต่ำอาจทำให�เกิดโหลดสูงในแบตเตอรี่ ซึ่งทำให�เกิด
ความร�อน, ลดอายุแบตเตอรี่ และในบางครั้งจะนำไป
สู�การระเบิดได�

แบตเตอรี่

Condition: 'Except for China'/China/



(205,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
L33-A-121009-338FCCC3-9FFE-40B6-83E9-1557FFCD2C66

DI0137MD

SDI1480D

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในทุกเซลล� ระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
ควรอยู� ระหว�างขีด UPPER LEVEL ① และ LOWER
LEVEL ②

ถ�าจำเป�นต�องเติมน้ำ ให�เติมน้ำกลั่น/น้ำบริสุทธิ์จนถึงระดับ
ตัววัดในทุกช�องเติม ห�ามเติมเกิน

1. ถอดจุกเซลล� ③ โดยใช�เครื่องมือที่เหมาะสม (ถ�ามี
ติดตั้ง)

2. เติมน้ำกลั่นจนถึงขีด UPPER LEVEL ①

ถ�าด�านข�างของแบตเตอรี่ไม�ใส ให�ตรวจสอบระดับน้ำ

กล่ันโดยมองลงจากด�านบนเซลล�ตรงๆ ถ�าพบสภาพ
Ⓐ แสดงว�า OK และถ�าพบสภาพ Ⓑ แสดงว�าต�อง
เติมน้ำกลั่นเพิ่ม

3. เปลี่ยนจุกเซลล�ใหม�และขันให�แน�น

. รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนักต�องได�รับการ
ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่บ�อยครั้งขึ้น

. รักษาผิวหน�าแบตเตอรี่ให�สะอาดและแห�ง ทำ
ความสะอาดด�วยน้ำผสมเบกกิ้งโซดา

. ให�แน�ใจว�าขั้วต�อสะอาดและขันจนแน�น

. ถ�าไม�ใช�รถนานเกินกว�า 30 วัน ให�ปลดสายขั้วลบ (−)
ของแบตเตอรี่ออกเพื่อป�องกันแบตเตอรี่หมด

การพ�วงสตาร�ท
L33-A-121009-5CF589EA-448F-4A16-9D2A-E9D8DB316BE1

หากจำเป�นต�อง โปรดดูที่ “การพ�วงสตาร�ท” (หน�า 6-5) ถ�า
เครื่องยนต�ไม�ติดหลังจากพ�วงสตาร�ทหรือแบตเตอรี่ไม�
ประจุไฟ ต�องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม� กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม�

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
L33-A-121009-A6794F98-4421-47A3-86C7-0A5366901FEE

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
L33-A-121009-4FC4624B-99CE-4B2A-9672-367C9B413BD8

ข�อควรระวัง:

. ระวังไม�ให�เด็กกลืนแบตเตอร่ีและชิ้นส�วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัดแบตเตอรี่อย�างไม�ถูกต�องจะเป�น
การทำลายสิ่งแวดล�อม ให�ปฏิบัติตามข�อกำหนด
ท�องถิ่นในการกำจัดแบตเตอรี่เสมอ

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได� ถ�าเปลี่ยนอย�างไม�
ถูกต�อง เปลี่ยนด�วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือที่

มีคุณภาพเทียบเท�ากันเท�านั้น

SDI2451

เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ดึงกุญแจธรรมดาออกจากกุญแจอัจฉริยะ

2. สอดไขควงหัวแบนเล็กเข�าไปในช�องที่มุม และบิดเพื่อ
แยกส�วนบนออกจากส�วนล�าง ใช�ผ�าหุ�มเพื่อป�องกัน
ฝาครอบ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม�

แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2032 หรือที่เทียบเท�า

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-17

Condition: 'Except for China'/China/



(206,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

8-18 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

. ห�ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ�า เนื่องจากจะ
ทำให�ทำงานผิดพลาด

. ถือแบตเตอรี่ที่ขอบ การยึดขอบแบตเตอรี่ที่บริเวณ
จุดสัมผัสอาจลดประสิทธิภาพการจุไฟ

. ทำให�แน�ใจว�าขั้ว + หันไปตามที่แสดงไว�

SDI2452

4. ป�ดฝาให�แน�นตามที่แสดงไว� ① ②
5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน ถ�าต�องการความช�วยเหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

L33-A-121009-6E45AABB-EBC4-42F4-8FFE-9BD3C2B1F371

ระบบควบคุมการเปล่ียนแรงเคล่ือนไฟฟ�าทำหน�าที่ วัด
ปริมาณไฟฟ�าที่ปล�อยออกจากแบตเตอรี่ และแรงเคลื่อน
ไฟฟ�าควบคุมที่สร�างขึ้นจากไดชาร�จ

ข�อควรระวัง:

. ห�ามต�ออุปกรณ�เสริมลงบนข้ัวแบตเตอร่ีโดยตรง
เนื่องจากจะขัดขวางการทำงานของระบบควบคุม
การ เปล่ียนแรง เคลื่อน ไฟฟ�า และ ส�ง ผล ให�
แบตเตอรี่รถยนต�ชาร�จไม�เต็ม

. ใช� งานอุปกรณ� ไฟฟ�าขณะ ท่ีรถยนต� วิ่ง เพื่อ
ป�องกันไม�ให�แบตเตอรี่หมด

L33-A-121009-5EAB508F-A99C-45AD-B051-E454FA2FC15E

ห�องเครื่องยนต�
L33-A-121009-9A935B56-C1CF-4BED-9056-482388CBC764

JVM0234X

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนดไว�
บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เน่ืองจากอาจทำให� ระบบ
ไฟฟ�าเสียหายและเกิดไฟไหม�

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าไม�ทำงานให�ตรวจหาฟ�วส�ขาด

1. ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจและสวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ OFF

2. เป�ดฝากระโปรงหน�า

3. ถอดฝาป�ดกล�องฟ�วส�โดยกดแถบและยกฝาครอบขึ้น

4. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส� คีมสำหรับดึงฟ�วส�
อยู�ในกล�องฟ�วส�ในห�องโดยสาร

ระบบควบคุมการเปลี่ยนแรงเคลื่อน
ไฟฟ�า ฟ�วส�

Condition: 'Except for China'/China/



(207,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

SDI1754

5. ถ�าฟ�วส�ขาด Ⓐ ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม� Ⓑ

ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากใส�ลงไป ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ�าและทำการซ�อม
แซม ถ�าจำเป�น

สายฟ�วส�
L33-A-121009-39957E72-9A31-40D7-9C23-322A8CAABC51

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าใดไม�ทำงานและฟ�วส�อยู�ในสภาพที่ดีให�
ตรวจสอบสายฟ�วส� ถ�าสายฟ�วส�เส�นใดละลาย ให�เปลี่ยน
ใหม�โดยใช�อะไหล�แท�ของนิสสัน

ห�องโดยสาร
L33-A-121009-622E7763-40F0-43E7-9FFC-F0102810C6F2

JVM0339X

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�ฟ�วส�ที่มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่กำหนดไว�
บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เน่ืองจากอาจทำให� ระบบ
ไฟฟ�าเสียหายและเกิดไฟไหม�

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าไม�ทำงานให�ตรวจหาฟ�วส�ขาด

1. ให�แน�ใจว�าสวิตช�กุญแจอยู�ในตำแหน�ง “OFF”

2. ให�แน�ใจว�าสวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง “OFF”

3. ดึงฝาป�ดกล�องฟ�วส�เพื่อถอดออก ①
4. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส� ②

SDI1754

5. ถ�าฟ�วส�ขาด Ⓐ ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม� Ⓑ

ถ�าฟ�วส�ใหม�ก็ขาดหลังจากใส�ลงไป ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ�าและทำการซ�อม
แซม ถ�าจำเป�น

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-19
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8-20 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

สวิตซ�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน
L33-A-121009-54B5EE7E-0B27-475A-B67D-CC27005755D0

JVM0236X

เพื่อลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่รถยนต� สวิตซ�ฟ�วส�เมื่อจอด
รถนานจะป�ดเมื่อออกมาจากโรงงาน ก�อนการส�งมอบ
รถยนต� สวิตซ�จะกดลง (เป�ดสวิตซ�) และจะเป�ดไว�ตลอด

ถ�าไม�ได�กดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน (สวิตช�เป�ด)
คำเตือน "Transit Mode Re-insert Fuse" บนหน�า
จอแสดงข�อมูลรถยนต� โปรดดูท่ี “การเตือนและการแสดง
บนจอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-17)

ถ�ามีอุปกรณ�ไฟฟ�าใดๆ ไม�ทำงาน ให�ถอดฟ�วส�เม่ือจอดรถ
นานออก และตรวจดูว�าฟ�วส�ขาดหรือไม�

หมายเหตุ:
ถ�าฟ�วส�เม่ือจอดรถนานทำงานผิดปกติหรือขาด ไม�
จำเป�นต�องเปล่ียนสวิตช�ใหม� ในกรณีนี้ ให�ถอดฟ�วส�
เมื่อจอดรถนานออก และเปล่ียนใหม�ด�วยฟ�วส�ที่มี
คุณภาพเท�ากัน
วิธีการถอดฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B
1. สำหรับการถอดฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน ให�แน�ใจว�าสวิตช�

กุญแจอยู�ที่ตำแหน�ง OFF หรือ LOCK

2. ให�แน�ใจว�าสวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง OFF

3. ถอดฝาครอบกล�องฟ�วส�

4. หนีบแถบล็อค ① อยู�ที่แต�ละด�านของสวิตซ�ฟ�วส�จอด
รถ

5. ดึงสวิตซ�ฟ�วส�จอดรถออกจากกล�องฟ�วส� ②

Condition: 'Except for China'/China/
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L33-A-121009-B973B6A9-AD90-44E8-9B9B-3170B66F5C53

ไฟหน�า
L33-A-121009-EAC77398-D144-45DC-9E4F-F022BC79CDA5

อาจจะเกิดฝ�าภายในเลนส�ของไฟนอกชั่วคราวในช�วงฝน
ตกหรือล�างรถ อุณหภูมิท่ีแตกต�างกันระหว�างภายในและ
ภายนอกของเลนส�จะทำให�เกิดฝ�า ซึ่งไม�ใช�การทำงาน
ผิดปกติ ถ�าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ�ขึ้นภายในเลนส� ให�
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

การเปลี่ยนหลอดไฟหน�าซีนอน
L33-A-121009-56FD2BD9-EEBE-4E7E-9433-82EDBA56B858

ถ�าจำเป�นต�องเปลี่ยนหลอดไฟ ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

คำเตือน:

แรงเคลื่อนไฟฟ�าแรงสูง

เมื่อไฟหน�าแบบซีนอนสว�าง จะผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ�า
แรงสูง เพื่อป�องกันไฟฟ�าช็อต ห�ามพยายามดัดแปลง
หรือถอดแยกชิ้นส�วน ให�เปล่ียนไฟหน�าแบบซีนอนที่
ศูนย�บริการนิสสันเสมอ

การเปลี่ยนหลอดไฟหน�าฮาโลเจน
L33-A-121009-984A7BD4-4C96-4D8B-90AC-F6300230BE67

ถ�าจำเป�นต�องเปลี่ยนหลอดไฟ ให�ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:

. ระดับไฟหน�าไม�จำเป�นหลังการเปลี่ยนหลอดไฟ
เมื่อต�องปรับมุมระดับไฟหน�า กรุณาติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน

. อย�าปล�อยให�ชุดไฟเป�ดทิ้งไว�โดยไม�มีหลอดไฟ
ติดตั้ง เป�น เวลานาน ฝุ�น ความช้ืน ควัน ฯลฯ
เข�าไปในไฟหน�าอาจจะส�งผลต�อการทำงานของ
ไฟหน�า ถอดหลอดไฟออกจากชุดไฟหน�าก�อนจะ
ติดตั้งหลอดไฟอันใหม�

. จับแค�บริเวณฐานเมื่อถือหลอดไฟ ห�ามจับบริเวณ
หลอดแก�ว การสัมผัสโดนแก�วจะมีผลกระทบกับ
ระยะการใช�งานของหลอดไฟและ/หรือ
การทำงานของไฟหน�าอย�างมาก

. ก�าซฮาโลเจนแรงดันสูงถูกบรรจุอยู�ในหลอดไฟ
ฮาโลเจน หลอดไฟอาจจะแตกได� ถ�าหลอดแก�ว
ถูกขีดข�วนหรือทำหลอดไฟตก

. ใช�กำลังวัตต�ให�เท�ากับของเดิมแสดงในชาร�ต:

ไฟส�องสว�างภายนอก
L33-A-121009-8A6E736A-BFDF-48F8-8248-356BC1C38F3A

รายการ กำลังวัตต� (W)

ไฟหน�า

ต่ำ (ฮาโลเจน) 55

ต่ำ (ซีนอน) 35

สูง 65

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า 21

ไฟหรี่ด�านหน�า 5

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) 55

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง LED

ชุดไฟท�าย

สัญญาณไฟเลี้ยว 21

ไฟจอด/ไฟท�าย LED

ไฟถอยหลัง 16

ไฟเบรกพิเศษ LED

ไฟส�องป�ายทะเบียน 5

ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อทำการเปลี่ยนไฟภายนอก

ไฟส�องสว�างภายใน
L33-A-121009-CA1DC785-846C-4EFA-BCC5-47F56FF84221

รายการ กำลังวัตต� (W)

ไฟแผนที่หน�า* LED

ไฟส�องกระจกแต�งหน�า 2

ไฟอ�านแผนที่ด�านหลัง 8

ไฟขั้นบันได 3.4

ไฟในกระโปรงท�าย 3.4

*: ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อทำการเปลี่ยน

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-21
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8-22 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ตำแหน�งไฟ
L33-A-121009-05EFCA29-8F05-4744-AE10-4CDF1A7F0C19

JVM0338X

1. ไฟอ�านแผนที่ด�านหน�า
2. ชุดไฟหน�า
3. ไฟหรี่ด�านหน�า/ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า
4. ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
5. ไฟขั้นบันได (หน�าและหลัง)
6. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง
7. ไฟอ�านแผนที่ด�านหลัง

8. ไฟเบรกพิเศษ
9. ไฟในกระโปรงท�าย
10. ชุดไฟท�าย (ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟจอด/ไฟท�าย/

ไฟถอยหลัง)
11. ไฟส�องป�ายทะเบียน

ขั้นตอนการเปลี่ยน
L33-A-121009-BD421947-AC26-4BFE-893D-766BC80CD9A1

SDI1805

: ถอด

: ติดตั้ง

ไฟทุกดวงเป�นแบบ A, B, C หรือ D เมื่อเปล่ียนหลอดไฟ
ขั้นแรกให�ถอดเลนส�และ/หรือฝาครอบออกก�อน

Condition: 'Except for China'/China/
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SDI1839

ไฟส�องกระจกแต�งหน�า

SDI2031

ไฟอ�านแผนที่ด�านหลัง

SDI1258C

ไฟในกระโปรงท�าย

SDI2330

ไฟขั้นบันได

L33-A-121009-771BD951-BEC2-4FE0-B8C8-47DD703E44B4

ถ�ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน ” (หน�า 6-2)

แรงดันลมยาง
L33-A-121009-A477EE5D-A1FC-446E-907A-4204D3191D29

ตรวจสอบแรงดันลมยางและยางอะไหล�เป�นระยะ แรงดัน
ลมยางที่ไม�ถูกต�องจะส�งผลในทางลบต�ออายุยางและ
การบังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเม่ือยาง
เย็น การพิจารณาว�ายางเย็นคือต�องจอดรถเป�นเวลานาน
กว�า 3 ชั่วโมง หรือขับรถน�อยกว�า 1.6 กม. (1 ไมล�)
แรงดันลมยางที่เย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง

แรงดันลมยางที่ไม�เพียงพออาจทำให�ยางร�อนจัด และเกิด
ความเสียหายตามมาภายหลัง ท่ีความเร็วสูง อาจทำให�
ดอกยางแยกและยางระเบิดได�

ประเภทของยาง
L33-A-121009-33E07653-2398-45DB-B364-EE085803E5A3

ข�อควรระวัง:

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือใส�ยางเส�นใหม� ให�แน�ใจว�ายาง
ทั้งส่ีเส�นเป�นยางชนิดเดียวกัน (ยางสำหรับฤดูร�อน,
ทุกฤดู หรือสำหรับว่ิงบนหิมะ) และโครงสร�างแบบ
เดียวกัน ศูนย�บริการนิสสันสามารถให�ข�อมูลเก่ียวกับ
ชนิด, ขนาด, ความเร็วจำกัดของยาง และอะไหล�ยาง
ที่มีให�เลือก

การเปลี่ยนยางอาจได�ยางที่จำกัดความเร็วไว�ต่ำกว�ายางที่
ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความเร็วได�สูงสุด
ที่เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�าความเร็วจำกัดของ
ยาง

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-23

ล�อและยาง
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8-24 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ยางสำหรับทุกฤดู
L33-A-121009-B7D3020E-ECAD-4259-8C47-1DBE768F7283

นิสสันแนะนำให� ใช�ยางสำหรับทุกฤดู กับบางรุ�น เพ่ือ
สมรรถนะการใช�งานที่ดีตลอดทั้งป� รวมทั้งในสภาพที่ถนนมี
หิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมี ALL SEASON
และ/หรือ M&S เขียนอยู�ที่ด�านข�างของยาง ยางสำหรับวิ่ง
บนหิมะจะสามารถเกาะถนนที่มีหิมะได�ดีกว�ายางสำหรับทุก
ฤดู และอาจเหมาะกับบางพื้นที่มากกว�า

ยางสำหรับฤดูร�อน
L33-A-121009-DBBE14DE-37A8-4CA1-933B-37CCEDE2E4D5

นิส สันแนะนำให� ใช�ยางสำหรับฤดู ร�อนกับบางรุ�น เพ่ือ
สมรรถนะการใช�งานที่ดีข้ึนบนถนนแห�ง สมรรถนะของยาง
สำหรับฤดูร�อนจะลดลงอย�างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยาง
สำหรับฤดูร�อนจะไม�มีอัตราการเกาะถนน M&S ท่ีด�านข�าง
ของยาง

ถ�าคุณวางแผนจะใช�งานรถยนต�ในสภาพที่มีหิมะและ
น้ำแข็ง นิสสันแนะนำให�ใช�ยางสำหรับวิ่งบนหิมะหรือยาง
สำหรับทุกฤดูทั้งสี่ล�อ

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
L33-A-121009-6F7F1176-B4DE-436F-9AD3-002F6B6D2CFA

หากจะใช�ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ จำเป�นต�องเลือกยางท่ีมี
ขนาดและดัชนีการรับน้ำหนักเท�ากับยางที่ใช�อยู�เดิม
มิเช�นนั้น จะมีผลกระทบอย�างมากต�อความปลอดภัยและ
การบังคับรถยนต�

โดยทั่วไป ยางสำหรับวิ่งบนหิมะมักจะจำกัดความเร็วไว�
ต่ำกว�ายางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความ
เร็วได�สูงสุด ท่ี เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�า
ความเร็วจำกัดของยาง ถ�าจะติดต้ังยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
ยางนั้นจะต�องมีขนาด, ยี่ห�อ, โครงสร�าง และลายดอกยาง
เหมือนกับยางเดิมทั้งสี่ล�อ

เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งานยาง
ที่มีสตัดฝ�งอยู�ได� แต�ในบางที่จะไม�อนุญาตให�ใช�ยางแบบนี้
ให�ตรวจสอบกฏหมายในพ้ืนที่ก�อนติดต้ังยางที่มีสตัดฝ�ง
ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะแบบมี
สตัทฝ�ง บนพ้ืนผิวท่ีเป�ยกหรือแห�ง อาจแย�กว�ายางวิ่งบน
หิมะธรรมดา

โซ�พันล�อ
L33-A-121009-2AC50034-BF6B-4374-8665-F4FCE7492CDD

บางพ้ืนท่ีอาจไม�อนุญาตให�ใช�โซ� พันล�อ ตรวจสอบกฏ
หมายในท�องถิ่นน้ันก�อนติดต้ังโซ�พันล�อ เม่ือติดต้ังโซ�พัน
ล�อ ให�แน�ใจว�าโซ�มีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้งตาม
คำแนะนำของผู�ผลิต

ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตยางแนะนำให�ใช� เพื่อให�แน�ใจว�าโซ�
รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�านที่ปล�อยไว�ให�แน�นหรือ
ถอดออก เพื่อป�องกันไม�ให�ฟาดโดนบังโคลนหรือใต�ท�อง
รถ ถ�าเป�นไปได� หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มที่เมื่อใช�
โซ�พันล�อ และควรลดความเร็วเม่ือขับ มิเช�นน้ัน รถยนต�
อาจเสียหาย และ/หรือ มีผลกระทบอย�างมากต�อการบังคับ
และสมรรถนะของรถยนต�ได�

ติดต้ังโซ�พันล�อที่ล�อหน�าเท�านั้น ห�ามติดต้ังที่ล�อหลัง
ห�ามใช�โซ�บนพื้นถนนแห�ง

ห�ามติดตั้งโซ�พันล�อกับยางอะไหล�ที่ใช�ชั่วคราวเท�านั้น (ถ�า
มีติดตั้ง)

อย�าขับรถที่ติดตั้งโซ�พันล�อบนถนนราบที่ไม�มีหิมะ
การขับรถที่ติดตั้งโซ�พันล�อในสภาพดังกล�าวอาจส�งผลให�
เกิดความเสียหายกับกลไกต�างๆ ของรถเนื่องจาก
การเสียดทานที่มากเกินไป

การสสับยาง
L33-A-121009-C035790C-5458-450D-B009-D8E872B64661

SDI1662

นิสสันแนะนำให�สลับยางทุกๆ 10,000 กม. (6,000 ไมล�)
อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกัน
ตามนิสัยการขับขี่ของคุณและสภาพพื้นผิวถนน (โปรดดูที่
“ยางแบน ” (หน�า 6-2) สำหรับการเปลี่ยนยาง)

คำเตือน:

. หลังจากสลับยาง ให�ปรับแรงดันลมยาง

. ขันน็อตล�อให�แน�นอีกครั้ง เมื่อขับรถเป�นระยะทาง
1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงเม่ือยางแบน,
ฯลฯ)

. ห�ามนำยางอะไหล�ไปนับรวมในการสลับยาง

. การเลือกยาง การติดตั้ง การดูแล หรือ
บำรุงรักษาท่ีไม�ถูกต�องมีผลต�อความปลอดภัย
ของรถ และมีโอกาสเสี่ยงทำให�เกิดอุบัติเหตุและ
ได�รับบาดเจ็บ หากมีข�อสงสัย ให�สอบถามศูนย�
บริการนิสสันหรือผู�ผลิตยาง

Condition: 'Except for China'/China/
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ยางเสียหายและสึกหรอ
L33-A-121009-EB47D894-4DF0-4F9C-BFBF-B9AD64BFBD04

SDI1663

① เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
② เค ร่ืองหมาย บอก ตำแหน�ง เตือน ดอก ยาง สึก

(ตัวอย�าง)

ควรตรวจสอบยางเป�นระยะ เพื่อดูการสึกหรอ, รอยแตก,
การบวม หรือส่ิงที่ติดในดอกยาง ถ�าพบการสึกหรอ, รอย
แตก, การบวม หรือรอยฉีกขาดมากเกินไป ควรเปลี่ยนยาง
ทันที

ยางเดิมจะมีเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง เม่ือ
เครื่องหมายเตือนดอกยางสึกปรากฏขึ้น ควรทำการเปลี่ยน
ยาง

ยางอะไหล�ที่ไม�สามารถใช�งานได�ดีอาจทำให�การบาดเจ็บ
ร�ายแรง ถ�าจำเป�นจะต�องซ�อมแซมยางอะไหล� กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

อายุยาง
L33-A-121009-B88C8415-9E79-4093-8E9E-869E3E8B8C98

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
L33-A-121009-FE336162-EDB9-427E-880F-D77CB86B9871

คำเตือน:

ห�ามใส�ล�อหรือยางที่เสียรูปทรง แม�ว�าจะได�รับ
การซ�อมแซมมาแล�วก็ตาม เน่ืองจากล�อและยางนั้น
อาจได�รับความเสียหายทางด�านโครงสร�าง และอาจ
พังได�โดยไม�มีการเตือน

เมื่อเปลี่ยนยางให�ใช�ยางที่มีขนาด, ความเร็วจำกัดของยาง
และอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิมที่มากับรถ (โปรด
ดูที่ “ล�อและยาง” (หน�า 9-6) สำหรับชนิดและขนาดของ
ล�อและยางที่แนะนำ) การใช�ยางอื่นที่ไม�ได�แนะนำหรือการ
ใช�ยางผสมยี่ห�อ โครงสร�าง (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัด
รัด หรือยางเรเดียล) หรือดอกยาง จะส�งผลในทางลบต�อ
การขับขี่ การเบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพื้นถนน
ระยะตัวถังถึงยาง การปรับเทียบมาตรวัดความเร็ว มุมแสง
ไฟหน�า และความสูงของกันชน ผลกระทบบางอย�างอาจ
ก�อให�เกิดอุบัติเหตุ และส�งผลให�ได�รับบาดเจ็บร�ายแรง

ถ�าต�องเปลี่ยนล�อไม�ว�าในกรณีใดๆ ให�ใช�ล�อที่มีระยะ
ออฟเซ็ทเท�าเดิม ล�อท่ีมีระยะออฟเซ็ทท่ีแตกต�างกันจะ
ทำให�ยางสึกหรอเร็ว อาจไปลดประสิทธิภาพในการบังคับ
ควบคุม รถ และ/หรือไปมีผลต�อดิสก� เบรก/ดรัม เบรก
เนื่องจากอาจมีผลทำให�ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง

และ/หรือผ�าเบรก/ก�ามเบรกสึกหรอเร็ว

การถ�วงล�อ
L33-A-121009-9B179895-EF21-4D75-9CFE-1F99A9B88D2F

ล�อท่ีไม�สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุยาง
แม�ว�าจะใช�งานตามปกติ ล�อก็อาจเสียสมดุลได� ดังนั้น ควร
ถ�วงล�อทั้งสี่ให�สมดุลเมื่อต�องการ

ยางอะไหล�
L33-A-121009-FEC3A64A-D9C5-49F0-AD3F-ADF133EC6873

ยางอะไหล�ทั่วไป (ถ�ามีติดตั้ง)
L33-A-121009-BF5F837F-FD05-40E4-8AF1-9BA5BC2C2EB7

ยางขนาดมาตรฐาน (ขนาดเดียวกับที่ใช�ติดรถวิ่ง) จะมีมา
ให�ในรถ

ยางอะไหล� (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-D82FD5D2-9272-4F98-B46D-1927903FDBBD

ศึกษาข�อควรระวังต�อไปนี้ ถ�าต�องใช�อย�างอะไหล� มิฉะน้ัน
รถยนต�อาจได�รับความเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุได�

ข�อควรระวัง:

. ควรใช�ยางอะไหล�ในกรณีฉุกเฉินเท�านั้น ควร
เปลี่ยนเป�นยางขนาดมาตรฐานทันทีที่มีโอกาส

. ขับรถด�วยความระมัดระวังเมื่อติดตั้งยางอะไหล�

. หลีกเล่ียงโค�งหักมุมและการเบรกกะทันหันขณะ
ขับรถ

. ห�ามขับรถด�วยความเร็วเกิน 80 กม./ช.ม. (50
MPH)

. ห�ามใช�โซ�พันล�อกับยางอะไหล� โซ�พันล�อจะไม�
พอดีกับยางอะไหล� และอาจเป�นสาเหตุทำให�
รถยนต�เสียหาย

. เพราะยางอะไหล�มีขนาดเล็กกว�ายางธรรมดา
ระยะห�างจากพ้ืนจึงน�อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-25
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8-26 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

รถยนต�เสียหาย ห�ามขับรถทับส่ิงกีดขวาง และ
ห�ามขับรถเข�าเครื่องล�างรถอัตโนมัติ เพราะอาจ
ติดอยู�ภายในได�

. ห�ามใช�ยางอะไหล�กับรถยนต�รุ�นอื่น

. ห�ามใช� ยางอะไหล� มากกว�าหน่ึง เส�น ใน เวลา
เดียวกัน

. ไม�ควรลากจูงรถพ�วงเมื่อใช�ยางอะไหล� (สำหรับ
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด�)

Condition: 'Except for China'/China/



(215,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

บันทึก

การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-27

Condition: 'Except for China'/China/
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8-28 การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

บันทึก

Condition: 'Except for China'/China/
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9 ข�อมูลทางเทคนิค

น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ ................. 9-2
ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ........................................................... 9-4
ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ .................................................. 9-4
น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ ............................. 9-4

เครื่องยนต� .............................................................................. 9-5
ล�อและยาง ............................................................................. 9-6
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เมื่อขับรถไปต�างประเทศหรือจดทะเบียนที่ต�างประเทศ ..................... 9-7
หมายเลขประจำรถ .................................................................. 9-7

แผ�นป�ายแสดงหมายเลขประจำรถ (ถ�ามีติดตั้ง) ........................ 9-7
หมายเลขประจำรถ (หมายเลขแชสซี) ................................... 9-7
หมายเลขเครื่องยนต� .......................................................... 9-7
แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง ................................................... 9-8
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9-2 ข�อมูลทางเทคนิค

L33-A-121009-D9645BC2-ADAD-47D0-AF0B-FB1E7AD887A1

ปริมาณความจุต�อไปนี้เป�นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต�างไปจากนี้เล็กน�อย เมื่อทำการเติม ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในบทที่ “8 การซ�อมบำรุงและการดูแล
รักษาด�วยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ความจุ (โดยประมาณ)
น้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล�อลื่นที่แนะนำ

ลิตร วัดเป�น Imp

น้ำมันเชื้อเพลิง 65 14-1/4 gal โปรดดูที่ “ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน�า 9-4)

น้ำมันเครื่อง (เติม) สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-7) สำหรับการเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง
. น้ำมันเครื่องนิสสันแท�
. API เกรด SL, SM หรือ SN
. ILSAC เกรด GF-3, GF-4 หรือ GF-5
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ” (หน�า 9-4)

QR25DE

รวมกรอง
น้ำมันเครื่อง

4.6 4 qt

ไม�รวมกรอง
น้ำมันเครื่อง

4.3 3-3/4 qt

MR20DE

รวมกรอง
น้ำมันเครื่อง

4.2 3-3/4 qt

ไม�รวมกรอง
น้ำมันเครื่อง

4.0 3-1/2 qt

ระบบหล�อเย็น (มีถังพักน้ำหม�อน้ำ)

ทั้งหมด QR25DE 8.1 7-1/8 qt . สารหล�อเย็น(น้ำยาหม�อน้ำ)แท�ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า
. ใช�สารหล�อเย็นเครื่องยนต�ของนิสสันแท�หรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า เพื่อหลีกเลี่ยงไม�

ให�อลูมิเนียมในระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�เป�นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได�หากใช�สารหล�อ
เย็นเทียม

. จำไว�ว�าการซ�อมป�ญหาภายในระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�โดยใช�สารหล�อเย็น
เครื่องยนต�ที่ไม�ใช�ของแท�จะไม�รวมอยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน ถึงแม�ว�า
ป�ญหาจะเกิดระหว�างที่ยังอยู�ในระยะรับประกันก็ตาม

MR20DE 8.4 7-3/8 qt

ถังพักน้ำ 0.75 5/8 qt

น้ำมันระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�แบบต�อเนื่อง
(CVT)

— —

. น้ำมันเกียร�นิสสัน CVT NS-3 ของแท�

. ใช�น้ำมัน NISSAN CVT NS-3 แท�เท�านั้น การใช�น้ำมันเกียร�ที่ไม�ใช�ของแท�
NISSAN CVT Fluid NS-3 จะทำให�เกียร� CVT เสียหาย ซึ่งไม�อยู�ในเงื่อนไข
การรับประกัน

. ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อรับบริการ

น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและ
ปริมาณความจุที่แนะนำ
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น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร� (PSF) เติมให�ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตาม
คำแนะนำใน “8 การซ�อมบำรุงและ

การดูแลรักษาด�วยตนเอง”

. น้ำมันแท�ของนิสสัน E-PSF หรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า

. การใช�น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร�ที่ไม�ใช�น้ำมันแท�ของนิสสัน E-PSF จะทำให�ระบบ
พวงมาลัยพาวเวอร�ทำงานผิดปกติ

น้ำมันเบรก . น้ำมันเบรกนิสสันแท� หรือ DOT 3 ที่เทียบเท�า

จาระบีอเนกประสงค� — — NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู�ลิเธียม)

น้ำยาแอร� — — HFC-134a (R-134a)

น้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ — — น้ำมันชนิด S ระบบ A/C ของนิสสันหรือที่เหมือนกัน
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(220,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

9-4 ข�อมูลทางเทคนิค

ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
L33-A-121009-2E3748A0-F569-443A-AE2B-2AE00543793D

เครื่องยนต�เบนซิน (รุ�นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
3 ทาง)

L33-A-121009-9B5A83E0-BBB3-461C-A0A5-7F959D57907F

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

เครื่องยนต�รุ�น QR25DE และ MR20DE:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่วที่มีค�าออกเทน
อย�างน�อย 91(RON)

สำหรับประเทศไทย: ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะก่ัว
หรือแก�สโซฮอล� (ใช�ได�ถึง E20*) ที่มีค�าออกเทน
อย�างน�อย 91(RON)

*: แก�สโซฮอล� คือ น้ำมันเบนซินที่ผสมแอลกอฮอล� เช�น
“E20” คือน้ำมันท่ีผสมเอทานอล 20% และน้ำมันไร�สาร
ตะกั่ว 80%

ค�าความหนืด SAE ที่แนะนำ
L33-A-121009-B568291B-A6B6-4A88-A2FD-1DD8110EC5AD

น้ำมันเครื่องยนต�เบนซิน
GUID-07AF6B4A-7081-4D2F-A5D3-4E16C3047BC7

STI0589

สำหรับรุ�นเครื่องยนต� QR25DE:
ควรใช� 5W-30
หากไม�มี 5W-30 เลือกความหนืดจากตาราง ที่
เหมาะสมสำหรับช�วงอุณหภูมิภายนอก
ยกเว�นรุ�นเครื่องยนต� QR25DE:

ควรใช� 10W-30
หากไม�มี 10W-30 เลือกความหนืดจากตาราง ที่
เหมาะสมสำหรับช�วงอุณหภูมิภายนอก

น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับ
อากาศ

L33-A-121009-B34FA0EF-3042-4280-ADDF-5F05487BB3B9

ระบบปรับอากาศในรถของท�านต�องใช�น้ำยาแอร� HFC-
134a (R-134a) และน้ำมันหล�อลื่นชนิด S ระบบ A/C ของ
นิสสัน หรือเทียบเท�า การใช�น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อล่ืน
ชนิดอื่นจะทำให�ระบบเสียหาย และคุณอาจจะต�องเปลี่ยน
ระบบปรับอากาศในรถทั้งระบบใหม�

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�นี้ไปปรับสภาพและนำกลับกลับมาใช�ใหม�อย�าง
เหมาะสม ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน เม่ือต�องการรับบริการ
สำหรับระบบปรับอากาศ

Condition: 'Except for China'/China/



(221,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

L33-A-121009-DB4954DB-80F4-4AB9-9539-E299D217295F

รุ�นเครื่องยนต� QR25DE MR20DE

ชนิด เบนซิน 4 จังหวะ DOHC เบนซิน 4 จังหวะ DOHC

การจัดกระบอกสูบ 4 สูบแถวเรียง 4 สูบแถวเรียง

กระบอกสูบ 6 ระยะชัก มม. (นิ้ว)
89.0 6 100.0
(3.504 6 3.937)

84.0 6 90.1
(3.307 6 3.547)

ความจุเครื่องยนต� ซม.3 (ลบ. นิ้ว) 2,488 (151.82) 1,997 (121.86)

ความเร็วรอบเดินเบา rpm 650±50 700±50

องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.) องศาที่รอบเดินเบา 108±5 98±5

หัวเทียน

ชนิด มาตรฐาน FXE20HE11 LZKAR6AP-11

ช�องว�าง มม. (นิ้ว) 1.1 (0.043) 1.1 (0.043)

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ�ไทม�มิ่ง (โซ�ราวลิ้น) โซ�ไทม�มิ่ง (โซ�ราวลิ้น)

ข�อมูลทางเทคนิค 9-5

เครื่องยนต�

Condition: 'Except for China'/China/



(222,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

9-6 ข�อมูลทางเทคนิค

GUID-0ACE9C6C-EF4C-460D-8888-F3B519AA9865

มาตรฐาน ยางอะไหล�

ขนาดยาง

215/60R16 95V 215/60R16 95V

215/55R17 94V 215/55R17 94V

235/45R18 94V 215/55R17 94V

ขนาด ออฟเซ็ต mm (in)

กระทะล�อ อลูมิเนียม

16 6 7J 50 (1.97)

17 6 7.5J 50 (1.97)

18 6 7.5J 55 (2.17)

ยางอะไหล�
เหล็ก 16 6 7J 50 (1.97)

อลูมิเนียม 17 6 7.5J 50 (1.97)

L33-A-121009-B8899310-356A-4B95-AC0E-67340CB94A5F
หน�วย: มม. (นิ้ว)

ความยาวทั้งหมด 4,868 (191.7)

ความกว�างทั้งหมด 1,830 (72.0)

ความสูงทั้งหมด 1,483 (58.4)*1
1,486 (58.5)*2

ฐานล�อหน�า 1,585 (62.4)*3
1,575 (62.0)*4

ฐานล�อหลัง 1,585 (62.4)*3
1,575 (62.0)*4

ความยาวฐานล�อ 2,775 (109.3)

*1: เครื่องยนต�รุ�น 2.0 L
*2: เครื่องยนต�รุ�น 2.5 L และ 3.5 L
*3: รุ�นที่ใช�ยาง 16 นิ้ว และ 17 นิ้ว
*4: รุ�นที่ใช�ยาง 18 นิ้ว

ล�อและยาง ขนาด

Condition: 'Except for China'/China/



(223,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

L33-A-121009-E2898BB8-45F8-4579-80B8-57AD4758A332

เมื่อวางแผนเดินทางไปยังต�างประเทศหรือภูมิภาคอื่น
ตรวจสอบว�าน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีต�องใช�กับรถยนต�ของคุณมี
จำหน�ายในประเทศนั้นหรือภูมิภาคนั้นหรือไม� การใช�น้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีค�าออกเทนต่ำอาจทำให�เครื่องยนต�เสียหาย
ได� ดังนั้น ให�แน�ใจว�ามีน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่ต�องใช�ในที่ที่
คุณจะเดินทางไป สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่แนะนำ ให�ดูช�วงก�อนหน�าในหมวดนี้

เมื่อโอนการจดทะเบียนรถยนต�ของคุณไปยังประเทศ, รัฐ,
จังหวัด หรือเขตอื่น ให�ติดต�อเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง เพื่อ
ตรวจสอบว�ารถยนต�ของคุณอยู�ในข�อกำหนดของท�องถ่ิน
นั้นหรือไม� ในบางกรณี หากรถยนต�ไม�อยู�ในข�อกำหนดของ
ท�องถ่ิน อาจจำเป�นต�องดัดแปลงเพ่ือให�เป�นไปตามกฏ
หมายและข�อกำหนดในท�องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ รถยนต�อาจ
ไม�สามารถดัดแปลงเพื่อใช�ในบางพื้นที่

กฏหมายและข�อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษรถยนต�
และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต�างกันในแต�ละ
ประเทศ, รัฐ, จังหวัด หรือเขต ดัง น้ัน ค�าจำเพาะของ
รถยนต�อาจแตกต�างกัน

เมื่อต�องนำรถไปใช�ในต�างประเทศ, รัฐ, จังหวัด หรือ
เขต ผู�ใช�ต�องรับผิดชอบต�อการดัดแปลง, การขนส�ง,
การจดทะเบียน และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
นิสสันจะไม�รับผิดชอบความไม�สะดวกใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น

L33-A-121009-388A0CF7-B0D9-4D6A-9F3A-183A6D5F9FB8

ห�ามป�ด พ�นสีทับ เชื่อม ตัด เจาะ สลับ หรือถอดหมายเลข
ประจำรถ (VIN)

แผ�นป�ายแสดงหมายเลขประจำรถ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-AC44E75B-C214-4A45-B80F-E9B27C196E0A

STI0587

แผ�นป�ายประจำรถจะติดอยู�ใต�เบาะนั่งด�านหน�าขวาดังรูป

แผ�นป�ายวันที่ผลิต (สำหรับออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด�)

GUID-8A5414EA-1512-49E0-8513-7FF751C02948

วันที่ผลิตจะประทับอยู�บนแผ�นป�ายประจำรถ

วันที่ผลิตหมายถึงเดือนและป�ตามปฏิทินท่ีประกอบตัวถัง
และระบบส�งกำลังเข�าด�วยกัน แล�วนำรถยนต�ขับออกหรือ
เคลื่อนออกจากสายการผลิต

หมายเลขประจำรถ (หมายเลขแชสซี)
L33-A-121009-9A22E6CA-C8D1-44C0-B821-A0AFEFF95529

STI0587

หมายเลขประจำรถจะอยู�ใต�เบาะนั่งด�านหน�าขวาดังรูป

หมายเลขเครื่องยนต�
L33-A-121009-751ACEEC-F138-40DF-8410-28E34BAFEFF3

SDI2121

เครื่องยนต� QR

ข�อมูลทางเทคนิค 9-7

เมื่อขับรถไปต�างประเทศหรือจด
ทะเบียนที่ต�างประเทศ หมายเลขประจำรถ
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(224,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

9-8 ข�อมูลทางเทคนิค

STI0466

เครื่องยนต� MR
หมายเลขเครื่องยนต�จะติดไว�บนเคร่ืองยนต�ตามที่แสดงใน
รูป

แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
L33-A-121009-8D4492E2-6D53-44C9-B315-EEA58BB066D8

JVT0186X

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายกำหนดค�า
ความดันลมยางที่ติดอยู�ที่เสาเก�งด�านคนขับ

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบปรับ
อากาศ

L33-A-121009-2C4F9D07-6274-4D82-AD0C-E4E9C9FDBA6E

JVT0263X

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศจะติดตั้งอยู�ที่
ส�วนล�างของฝากระโปรงหน�าดังที่แสดงในรูป

Condition: 'Except for China'/China/



(225,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

บันทึก

ข�อมูลทางเทคนิค 9-9
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[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

9-10 ข�อมูลทางเทคนิค

บันทึก

Condition: 'Except for China'/China/











(234,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

บันทึก

Condition: 'Except for China'/China/



(233,1)

[ Edit: 2013/ 9/ 25 Model: L33-TH ]

11 บทส�งท�าย
L33-A-121009-67E2EEE0-5242-4DD8-9194-B8AC0711F929

ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
L33-A-121009-4813812A-772B-41FD-86F8-1DD2A1BE656E

เครื่องยนต�เบนซิน (รุ�นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบ
3 ทาง)

L33-A-121009-4C46C03A-B5CC-444A-BEF5-CBE954DC3A3A

ข�อควรระวัง:

ห�ามใช�น้ำมัน เบนซินที่ มี สารตะก่ัว การใช� น้ำมัน
เบนซินที่มีสารตะกั่วจะทำความเสียหายต�อเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทาง

เครื่องยนต�รุ�น QR25DE และ MR20DE:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะกั่วที่มีค�าออกเทน
อย�างน�อย 91(RON)

สำหรับประเทศไทย: ใช�น้ำมันเบนซินธรรมดาไร�สารตะก่ัว
หรือแก�สโซฮอล� (ใช�ได�ถึง E20*) ที่มีค�าออกเทน
อย�างน�อย 91(RON)

*: แก�สโซฮอล� คือ น้ำมันท่ีผสมแอลกอฮอล� เช�น “E20”
คือน้ำมันที่ผสมเอทานอล 20% และน้ำมันไร�สารตะกั่ว
80%

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
L33-A-121009-74E5D5E0-8737-4EE1-BA0B-3E8D196583FB

โปรดดูที่ “น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล�อลื่นและปริมาณความ
จุที่แนะนำ” (หน�า 9-2)

เครื่องยนต�น้ำมัน
L33-A-121009-9A1E49DF-91BB-422A-8581-3FF4E6E02A1A

. น้ำมันเครื่องนิสสันแท�

. เกรด API: SL, SM หรือ SN

. เกรด ILSAC: GF-3, GF-4 or GF-5

ค�าความดันลมยางขณะเย็น
L33-A-121009-4D9DB581-829F-44AD-8576-DF5A3D951528

โปรดดูแผ�นป�ายที่ติดตรงเสาเก�งด�านคนขับ

L33-A-121009-74970A55-A878-428A-9E66-3F184D8D3834

. เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ... 6-1

(ยางแบน เครื่องยนต�ไม�ทำงาน ความร�อนสูง การลาก
จูง)

. การสตาร�ทเครื่องยนต�... 5-1

. วิธีการอ�านมาตรวัดและ

เกจวัด... 2-1
. การซ�อมบำรุงและการดูแลรักษาด�วยตนเอง... 8-1
. ข�อมูลทางเทคนิค... 9-1

ข�อมูลป��มน้ำมัน ดัชนีอ�างอิงอย�างเร็ว

Condition: 'Except for China'/China/




